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ધોરણ:- ૭    ૧. બે મહારાજ્યો    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: 

૪ ગણુ  

  (૧) કયા બૌદ્ધ સાધુની મદદથી હર્ષવધષને પોતાની બહેન રાજ્યશ્રીને મુક્ત કરી હતી?  

   A.  નાગારુ્ ષન  B. દદવાકર   C.  પ્રભાકર   D. જ્ઞાનેશ્વર  

(૨) હર્ષવધષન કયા સ્થળે દર પાાંચ વર્ે ધમષપદરર્દ અને દાનમહોત્સવનુાં આયોર્ન     

કરતો ?  

   A.  પ્રયાગમાાં   B. બનારસમાાં   C.  કનોર્માાં   D. મથુરામાાં  

 (૩)  હર્ષવધષનના સમયમાાં કઇ વવદ્યાપીઠ દેશ-વવદેશમાાં પ્રખ્યાત હતી ?  

   A.  નાલાંદા  B. તક્ષશીલા  C.  વવક્રમશીલ  D. વલભી   

 (૪) રાર્શ્રીને કોણે કેદ કરી હતી ?  

   A. ચાંદ્રગુપ્તે   B. દેવગુપ્તે    C.  વવષ્ણુગુપ્તે  D. સમુદ્રગુપ્તે   

૨. નીચેના દરેક ખરા વિધાન માટે √ અને ખોટા વિધાન માટે ₓ ની વનશાની    

કરો:            ૩ ગણુ  

(૧) હર્ષવધષન પ્રભાકરવધષનના પુત્ર હતા. 

(૨) હર્ષવધષને પોતાની દદનચયાષ પાાંચ ભાગમાાં વહેંચી હતી ?  

(૩) બૌદ્ધ સાધુ નાગારુ્ ષન નાલાંદા વવદ્યાપીઠના પ્રખ્યાત રસાયણશાસ્ત્રી હતા.  

૩. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.         ૩ ગણુ  

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

(૧) કનોર્નો મહાપ્રતાપી રાજા     

(૨) વાતાપીનો મહાપ્રતાપી રાજા  

(૩) હર્ષચદરતના રચવયતા  

   (૧) પુલકેશી બીજો 

   (૨) મહાકવવ બાણભટ્ટ 

   (૩)હર્ષવધષન      

A 

A 

B 

B 

 

 

 



વિષય:- સામાવિક વિજ્ઞાન  
 

Gbhai Prajapati  Page  2 

ધોરણ:- ૭    ૨. પૃથ્િી ફરે છે    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:   ૫ ગુણ  

  (૧) પૃથ્વી પોતાની ધરી ૫ર કઇ દદશામાાંથી કઇ દદશા તરફ ફરે છે ?  

   A.  ૫વિમથી પૂવષ   B. પૂવષથી ૫વિમ   C.  ઉત્તરથી દવક્ષણ  D.દવક્ષણથી ઉત્તર   

  (૨) પૃથ્વી ૫ર ઋતુઓ થાય છે, કારણ કે ....... 

   A.  સૂયષ પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે.   

   B. સૂયષ પોતાની ધરી પર ફરે છે.      

   C.  પૃથ્વી પોતાની ધરી ૫ર ફરે છે.    

   D. પૃથ્વી સૂયષની પદરક્રમા (પ્રદવક્ષણા)કરે છે.   

  (૩) પૃથ્વી ૫ર દદવસ-રાત  થાય છે, કારણ કે ....... 

   A.  સૂયષ પૃથ્વીની આપાસ ફરે છે.   

   B.  સૂયષ પોતાની ધરી પર ફરે છે.      

   C.  પૃથ્વી પોતાની ધરી ૫ર ફરે છે.    

   D. પૃથ્વી સૂયષની પદરક્રમા (પ્રદવક્ષણા)કરે છે.   

   (૪) પૃથ્વી પોતાની ધરી ૫ર કેટલા અાંશનો ખૂણો બનાવે છે ?  

    A.  45.50નો    B. 66.50નો   C.  23.50નો   D. 900નો 

  (૫) પૃથ્વી તેની કક્ષાની સપાટી સાથે કેટલા અાંશનો ખૂણો બનાવે છે ?  

   A.  45.50નો    B. 66.50નો   C.  23.50નો   D. 900નો    

૨. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.            ૫ ગુણ  

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

(૧) પદરભ્રમણ  

(૨) પદરક્રમણ  

(૩) પૃથ્વી પ્રદવક્ષણા કરે છે.  

(૪) સરખાાં દદવસ-રાત 

(૫) મધ્યરાવત્રનો સૂયષ  

(૧) 21 માચષ  

    (૨) નૉવે  

    (૩) દદવસ-રાત  

    (૪) સૂયષ  

    (૫) ઋતુઓ  

A 

D 

C 

C 

B 
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ધોરણ:- ૭    ૩. સરકાર    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: ૫ ગુણ  

  (૧) સરકારનુાં કયુાં અાંગ કાયદા ઘડવાનુાં કાયષ કરે છે ?  

   A.  કારોબારી   B. માંત્રીમાંડળ   C.  ન્યાયતાંત્ર  D. ધારાસભા 

  (૨) સરકારનુાં કયુાં અાંગ કાયદાનો અમલ કાયષ કરે છે ?  

   A.  કારોબારી   B. માંત્રીમાંડળ   C.  ન્યાયતાંત્ર  D. ધારાસભા 

  (૩) ધારાસભાનુાં નીચલુાં ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે ?  

   A.  વવધાનસભા   B. લોકસભા   C.  વવધાનપદરર્દ   D. રાજ્યસભા  

  (૪) ધારાસભાનુાં ઉ૫લુાં ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે ?    

   A.  વવધાનસભા   B. લોકસભા   C.  વવધાનપદરર્દ   D. રાજ્યસભા  

(૫) દરેક  દેશને રુ્દા રુ્દા વનણષયો લેવા માટે તેમર્ એ વનણષયોનો અમલ કરવા  માટે કોની 

ર્રૂર પડે છે ?  

   A.  નાગદરક સાંગઠનોની     B. દેશનેતાની     

   C.  ન્યાયાધીશોની     D. સરકારની  

૨. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.         ૫ ગુણ  

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

(૧) ગ્રામ પાંચાયત   

(૨) તાલુકા પાંચાયત  

(૩) વર્લ્લા પાંચાયત  

(૪) રાજ્ય સરકાર  

(૫) કેન્દ્ર સરકાર  

(૧) પ્રાથવમક શાળામાાં વશક્ષકોની વનમણૂક કરવી.  

(૨) ગામમાાં સ્ટર ીટ લાઇટની વ્યવસ્થા કરવી.  

(૩) બે શહેરો વચ્ચે નવી ટરેન શરૂ કરવી.  

(૪) બે ગામ વચ્ચે રસ્તા બનાવવા.  

(૫) સ્થાવનક સ્વરાજ્યની સાંસ્થાને અનુદાન  આપવુાં.   

 

 

D 

A 

A 

C 
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ધોરણ:- ૭    ૪. રાજપૂતયુગ    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: ૫ ગુણ  

  (૧) કયા સમ્રાટના અવસાન ૫છી સામાંતો અને સરદારો સ્વતાંત્ર શાસકો બન્યા ?  

   A.  સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્ત      B. સમ્રાટ હર્ષવધષન     

   C.  સમ્રાટ કવનષ્ણક     D. સમ્રાટ ચાંદ્રગુપ્ત મૌયષ 

  (૨)પ્રવસદ્ધ મહાકાવ્ય ‘ પૃથ્વીરાર્ રાસો ’ કોણે રચ્યુાં છે ?   

   A.  કવવ ર્યદેવે     B. સોમદેવે    

   C.  ચાંદબરદાઇએ     D. અમીર ખુશરોએ  

  (૩) કયા વાંશનુાં શાસન સ્ત્રીઓના હાથમાાં હતુાં ?   

   A.  ૫લ્લવ વાંશનુાં     B. ચોલ વાંશનુાં    

   C.  પાાંડ્ય વાંશનુાં     D. ચેર વાંશનુાં  

(૪) સમ્રાટ હર્ષવધષન ૫છી કયા રાજાની ગણના કનોર્ના શવક્તશાળી શાસક તરીકે થાય છે ?   

   A.  યશોવમાષની     B. વમદહરભોર્ની    

   C.  પૃથ્વીરાર્ ચૌહાણની    D. કવનષ્ણક ૫હેલાની  

  (૫)મધ્યયુગ દરવમયાન અણદહલપુર પાટણમાાં સૌપ્રથમ કયા વાંશનુાં શાસનહતુાં ?   

   A.  ચાવડા વાંશનુાં     B. વાઘેલા વાંશનુાં    

   C.  પરમાર વાંશનુાં     D. ચૌહાણ વાંશનુાં  

૧. નીચેનાાં વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો:     ૫ ગુણ  

  (૧) ધારાનગરી એટલે વતષમાન મધય પ્રદેશનો ધાર વર્લ્લો.  

 (૨) ચોલ વાંશના શાસકો પાસે શવક્તશાળી નૌકાદળ હતુાં.  

 (૩) છઠ્ઠી સદીના અાંતમાાં ભારત અનેક નાના-મોટા ટુકડાઓમાાં વહેંચાયો.  

 (૪) અર્યમેરુ નામનુાં નગર સમય ર્તાાં ‘અર્મેર’ નામે ઓળખાયુાં.  

 (૫) યુદ્ધમાાં જીતવાની આશા ન હોય ત્યારે રાર્પૂતો જૌહર કરતા.  

B 

C 

C 

A 

A 
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ધોરણ:- ૭   ૫. સ્થળ અને સમય     કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: ૪ ગુણ  

  (૧) ધ્રુવનો  તારો કઇ દદશામાાં હોય છે ? 

   A.  ઉત્તર   B. દવક્ષણ   C.  પૂવષ   D. ૫વિમ  

  (૨) કુલ રેખાાંશવૃત્તો કેટલાાં છે ?  

   A.  180   B. 90   C.  360   D. 270 

  (૩) એક રેખાાંશવૃત્તને સૂયષની સામેથી ૫સાર થતાાં કેટલો સમય લાગે છે ?   

   A.  24 વમવનટ  B. 24 કલાક   C.  4 કલાક   D. 4 વમવનટ   

  (4) આપણા દેશની પ્રમાણસમય રેખા કયા શહેર ૫રથી ૫સાર થાય છે ?  

   A.  અમદાવાદ  B. અલાહાબાદ  C.  મુાંબઇ   D. ગાાંધીનગર   

 

૨. નીચેનાાં વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો:      ૬  ગુણ  

  (૧) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય દદનાાંતર રેખા એકદમ સીધી છે.   

  (૨) પૃથ્વી ૩૬૫ દદવસમાાં પદરભ્રમણ પૂરુાં  કરે છે.  

  (૩)  પૃથ્વી ૫વિમથી પૂવષ તરફ ફરે છે.  

  (૪) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય દદનાાંતર રેખા ઓળાંગતાાં તારીખ અને વાર બદલાય છે.  

  (૫) પૃથ્વીના ગોળા ઉ૫ર આડી દોરેલી કાલ્પવનક રેખાઓ રેખાાંશવૃત્તો કહે છે.  

  (૬) મધ્યાહ્ન   પ્રમાણે નક્કી કરેલા સમયને સ્થાવનક સમય કહે છે.  

 

 

A 

C 

D 

B 
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ધોરણ:- ૭  ૬. મધ્યયુગીન શાસનવ્યિસ્થા અને સ્થાપત્ય    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: ૬ ગુણ  

  (૧) મોઢેરાનુાં સૂયષમાંદદર ગુર્રાતના કયા વર્લ્લામાાંઆવેલુાં છે ?   

   A.  પાટણ વર્લ્લામાાં      B. મહેસાણા વર્લ્લામાાં   

   C.  બનાસકાાંઠા વર્લ્લામાાં     D. અમદાવાદ વર્લ્લામાાં    

  (૨) ર્નૈ આચાયષ હેમચાંદ્રાચાયે કયો વ્યાકરણગ્રાંથ રચ્યો હતો ?  

   A.  વશશુપાલવધ      B. કથાસદરતસાગર  

   C.  વસદ્ધહેમ શબ્દાનુાંશાસન    D. નૈર્ધચદરત  

  (૩) મહાંમદ ગઝની સોમનાથ માંદદર ૫ર ચડી આવ્યો ત્યારે ગુર્રાતમાાં કયા રાજાનુાં 

શાસન હતુાં?    

   A.  મૂળરાર્ સોલાંકીનુાં    B. વસદ્ધરાર્ ર્યવસાંહનુાં   

   C.  વનરાર્ ચાવડાનુાં    D. ભીમદેવ સોલાંકીનુાં  

  (૪) મહાકાવ્ય ‘વશશપુાલવધ’ની રચના કોણે કરી હતી ?    

   A.  મહાકવવ કાવલદાસે    B. મહાકવવ માઘે   

   C.  મહાકવવ ભવભૂવતએ    D. મહાકવવ બાણભટે્ટ  

  (૫) ગુર્રાતના રાજા કુમારપાળની પસાંદગી કોણે કરી હતી ?     

   A.  તેના વપતાએ  B. તેના દાદાએ  C.  માંત્રીમાંડળે  D. લશ્કરે  

  (૬) મહાંમદ ગઝનીના અવસાન ૫છી ગઝની પ્રાાંત ઉ૫ર કોનુાં શાસન સ્થપાયુાં ?   

   A.  શાહબુદ્દીન ઘોરીનુાં    B. મોહમ્મદ તુઘલકનુાં   

   C.  અલાઉદ્દીન ખલજીનુાં    D. બાબરનુાં  

 

A 

C 

D 

B 

C 

A 
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૨. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.         ૪ ગણુ  

વિભાગ ‘અ’ (કવિ/સાહહત્યકાર)  વિભાગ ‘બ’ (કૃવત)  

(૧) વવશાખદત્ત 

(૨) ચાંદબરદાઇ  

(૩) માઘ  

(૪) કલ્હણ  

 (૧) વશશુપાલવધ  

  (૨) મુદ્રારાક્ષસ  

  (૩) રાર્તરાં વગણી 

  (૪) પૃથ્વીરાર્ રાસો   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

4 

1 

3 
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ધોરણ:- ૭     ૭. ભારત: સ્થાન, સીમા, વિસ્તાર અને ભૂપૃષ્ઠ      કુલ ગુણ :- ૧૦ ગુણ  

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: ૧૦ગુણ  

  (૧) એવશયા ખાંડમાાં ભારતનુાં સ્થાન કઇ દદશામાાં છે ?   

   A.  ઉત્તર    B. દવક્ષણ    C.  પૂવષ   D. પવિમ  

  (૨) નીચેના  પૈકી કઇ નદી દહમાલયમાાંથી નીકળે છે ?  

   A.  ગાંગા     B. ગોદાવરી    C.  કાવેરી  D. બ્રહ્મપુત્રા   

  (૩) ભૂપૃષ્ઠની દ્રવષ્ટ્એ ભારતને કેટલા ભાગમાાં વહેંચી શકાય ?  

   A.  ત્રણ      B. પાાંચ      C.  સાત   D. નવ   

  (૪) ભારતની દવક્ષણે કયો દેશ આવેલો છે  ?  

   A.  શ્રીલાંકા      B. પાવકસ્તાન     C.  ચીન   D. મ્યાનમાર  

  (૫) વવસ્તારની દ્રવષ્ટ્એ દુવનયાના દેશોમાાં ભારતનુાં સ્થાન કેટલામુાં છે ?  

   A.  પાાંચમુાં      B. છઠુ્ઠાં       C.  સાતમુાં   D. આઠમુાં   

   (૬) માઉન્ટ એવરેસ્ટ વશખરની ઊંચાઇ કેટલા મીટર છે  ?  

   A.  4881     B. 8153      C.  8848  D. 8598   

  (૭) ભારતના દદરયાવકનારાની લાંબાઇ કેટલા મીટર છે ?  

   A.  7200     B. 1600      C.  6100  D. 7517   

  (૮) ભારત તરફની દહમાલયની ૫વષતમાળા કયા નામે ઓળખાય છે ?  

   A.  લઘુ હમાલય       B. મહા દહમાલય        

   C.  મધ્ય દહમાલય     D. વશવાવલકની ટેકરીઓ  

  (૯) દખ્ખણના ઉચ્ચપ્રદેશમાાં નીચેનાાં પૈકી કયુાં  વગદરમથક આવેલુાં છે  ?  

   A.  મહાબળેશ્વર      B. વશમલા     C.  ગુલમગષ   D. અલ્મોડા  

  (૧૦) ભારતની લગભગ મધ્યમાાં થઇને કયુાં વૃત્ત પસાર થાય છે ?  

   A.  મકરવૃત્ત      B. કકષ વૃત્ત       C.  વવર્ુવવૃત્ત  D. ધ્રુવવૃત્ત    

   

B 

A 

B 

A 

C 

C 

D 

D 

C 

B 
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ધોરણ:- ૭       ૮. મધ્યયુગનુાં હદલ્લી દશશન              કુલ ગુણ :- ૧૦  

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:    ૬ ગણુ  

  (૧) વવર્યનગરની સ્થાપના કઇ નદીના વકનારે થઇ ?  

   A.  તુાંગભદ્રા        B. કૃષ્ણણા       C.  હગરી   D. ભીમા   

  (૨) દદલ્લીની ગાદી ઉ૫ર મુઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી ?  

   A.  હુમાયુએ         B. અકબરે        C.  બાબરે    D. ર્હાાંગીરે   

  (૩) ભારતનો પ્રથમ મુવસ્લમ શાસક કોણ હતો ?  

   A.  અલ્તમશ           B. કુત્બુદ્દીન ઐબક    

   C.  ઇલ્તુવત્મશ      D.શાહબુદ્દીન ધોરી  

  (૪) કયા રાજાને દફરાંગીઓ સાથે સારા સાંબાંધો હતા ?  

   A.  હદરરહરરાયને      B. બુક્કારાયને      C.  રામરાયને   D. કૃષ્ણણદેવરાયને    

  (૫) દદલ્લીની ગાદી ઉ૫ર ખલજી વાંશની સ્થાપના કોણે કરી ?  

   A.  નાવસરુદ્દીને   B. વગયાસુદ્દીને      C.  અલાઉદ્દીને  D. ર્લાલુદ્દીને  

  (૬) દદલ્લીની ગાદી પર સૈયદ વાંશની સ્થાપના કોણે કરી ?  

   A.  બહલોલે        B. વચાંગીઝખાને      C.  વખજ્રખાને    D. દફરોર્ખાને    

૨. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.         ૪ ગણુ  
 

વિભાગ ‘અ’ 

 

વિભાગ ‘બ’ 

(૧) ભારતનો પ્રથમ મુવસ્લમ શાસક  

(૨) નાવસરુદ્દીનનો વજીર  

(૩) અલાઉદ્દીન ખલજીના દરબારી કવવ  

(૪) ગુલામ વાંશનો ખરો સ્થાપક  

 (૧) અમીર ખુશરુ  

  (૨) કુત્બુદ્દીન ઐબક  

  (૩) વગયાસુદ્દીન બલ્બન  

  (૪) ઇલ્તુવત્મશ  

A 

C 

B 

D 

D 

C 

1 

4 

3 

2 
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ધોરણ:- ૭       ૯. રાજ્યની શાસનવ્યિસ્થા             કુલ ગુણ :- ૧૦   

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:    ૬ ગણુ  

  (૧) રાજ્યના બાંધારણીય વડા કોણ છે ?  

   A.  રાષ્ટ્રપ્રમુખ            B. રાજ્યપાલ       

   C.  મુખ્યમાંત્રી      D.મુખ્ય ન્યાયાધીશ  

  (૨) માંત્રીમાંડળના વહીવટી વડા કોણ છે ?  

   A.  અધ્યક્ષ         B. રાજ્યપાલ     C.  મુખ્યમાંત્રી  D. ઉપાધ્યક્ષ    

  (૩) વવધાનસભાની બેઠકોનુાં સાંચાલન કોણ કરે છે ?  

   A.  અધ્યક્ષ (સ્પીકર)  B. રાજ્યપાલ     C.  કાયદામાંત્રી  D. મુખ્યમાંત્રી  

  (૪) ગુર્રાતમાાં વવધાનસભાની કૂલ બેઠકો કેટલી છે ?  

    A.  158      B. 182          C.  183  D. 180   

  (૫) સાંઘયાદીમાાં કુલ કેટલા વવર્યોનો સમાવેશ કરવામાાં થાય છે ?  

    A.  97      B. 66          C.  47  D. 87   

  (૬) રાજ્યયાદીમાાં કુલ કેટલા વવર્યોનો સમાવેશ કરવામાાં થાય છે ? 

    A.  51      B. 55          C.  47  D. 66   

૨. બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો અને સાચો જિાબ ખાનામાાં લખો.         ૪ ગણુ  
 

વિભાગ ‘અ’ 

 

વિભાગ ‘બ’ 

(૧) માંત્રીમાંડળના વહીવટી વડા   

(૨) વવધાનસભાનુાં સાંચાલન કરનાર   

(૩) ધારાસભ્ય   

(૪) રાજ્યના બાંધારણીય વડા   

 (૧) એમ.એલ.એ.  

  (૨) રાજ્યપાલ   

  (૩) મુખ્યમાંત્રી  

  (૪) અધ્યક્ષ (સ્પીકર)   

B 

C 

A 

B 

A 

D 

1 

2 

4 

3 
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