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િવષય Ð સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ Ð ૮     !થમ સ#  
 

�к� ���� – 1       �к���� �� – ����� �������� ����� ���� 

 

����� ��� ��� ���� � к!� �"�# к��. 

 

(૧) કોલબંસ કયા દ(શનો વતની હતો ? 

(અ) -.લે�ડ   (બ) પો2ુ4ગલ   (ક) ઈટાલી   (ડ) 8પેઇન  

(૨) ભારત આવવા નીકળેલો કોલબંસ આક=8મક ર>તે ?ા ંજઈ ચડ@ો ?  

(અ) અમેAરકા   (બ) ઓ8B(Cલયા  (ક) આADકા   (ડ) �Eઝૂીલે�ડ  

(૩) વા8કો-દ-ગામા કયા દ(શનો વતની હતો ? 

(અ) ઇટલીનો   (બ) 8પેઇનનો   (ક) Dા�સનો   (ડ) પો2ુ4ગલનો  

(૪) ઇ.સ.૧૫૦૦ મા ંપો2ુ4ગીઝોએ સૌ!થમ કયા બદંર( કોઠ> 8થાપી ? 

(અ) કાCલકટ   (બ) Mરુત   (ક) મામા4ગોવા   (ડ) મNગલોર 

(૫) પો2ુ4ગીઝોએ કઈ સાલમા ંગોવા OPEુ ં? 

(અ) ઇ.સ.૧૪૯૮મા ં (બ) ઇ.સ.૧૫૦૬મા ં (ક) ઇ.સ.૧૫૧૦મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૫૦૦મા ં 

(૬) પો2ુ4ગીઝોએ બગંાળમા ંSગુલી નદ>ના કાઠં( કોઠ> 8થાપી Pયાર( AદTલીમા ંકયો Uઘુલ બાદશાહ ગાદ> પર હતો ? 

(અ) ઔરંગઝેબ  (બ) અકબર   (ક) જહાગંીર   (ડ) શાહજહા ં 

(૭) ડચ લોકો કયા દ(શના વતની હતા ? 

(અ) નોવYના ં   (બ) ડ(�માક4ના ં  (ક) =8વડનના ં  (ડ) હોલે�ડના ં 

(૮) ÔC[Aટશ ઈ8ટ ઇ\�ડયાÕ કંપની ?ાર( 8થપાઈ ? 

(અ) ઇ.સ.૧૬૦૦મા ં  (બ) ઇ.સ.૧૬૦૮મા ં  (ક) ઇ.સ.૧૬૧૩મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૬૦૨મા ં 

(૯) ^_ેજો`ુ ંપહ(aુ ંજહાજ ભારતમા ંકઈ સાલમા ંઆbEુ ં? 

(અ) ઇ.સ.૧૬૧૦મા ં (બ) ઇ.સ.૧૬૦૦મા ં (ક) ઇ.સ.૧૬૦૮મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૬૧૧મા ં 

(૧૦) કયા Uઘુલ બાદશાહ( ^_ેજોને Mરુતમા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી આપી ? 

(અ) ઔરંગઝેબ  (બ) જહાગંીર   (ક) શાહજહા ં  (ડ) અકબર(  

(૧૧) ÔD(�ચ ઈ8ટ ઇ\�ડયા કંપનીÕ ?ાર( 8થપાઈ ? 

(અ) ઇ.સ.૧૬૬૪મા ં (બ) ઇ.સ.૧૬૬૮મા ં (ક) ઇ.સ.૧૬૪૬મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૬૭૫મા ં 

(૧૨) ^_જોએ સૌ!થમ કયા 8થળે વેપાર કરવાની શcઆત કર> ? 

(અ) પdા નદ>ના ંકાઠં(  (બ) Sગુલી નદ>ના ંકાઠં( (ક) કાCલકટ બદંર(  (ડ) મેઘના નદ>ના ંકાઠં(  

(૧૩) ^_ેજોએ કયા Uઘુલ બાદશાહ પાસેથી કરવેરા આeયા િવના વેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવી ? 

(અ) જહાગંીર   (બ) શાહજહા ં  (ક) અકબર   (ડ) ઔરંગઝેબ  
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(૧૪) eલાસી`ુ ંEfુ ?ાર( થEુ ં? 

(અ) ઇ.સ.૧૭૬૪મા ં (બ) ઇ.સ.૧૭૭૫મા ં (ક) ઇ.સ.૧૭૫૭મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૮૫૭મા ં 

(૧૫) ઇ.સ.૧૭૫૬મા ંબગંાળનો નવાબ કોણ બ�યો ? 

(અ) િસરાજ-ઉh્-દૌલા  (બ) અલીવદj ખાન  (ક) Mlુ-ઉh્-દૌલા  (ડ) Uશુmદ અલીખાન  

(૧૬) બnસર`ુ ંEfુ ?ાર( થEુ ં? 

(અ) ઇ.સ.૧૭૫૭મા ં (બ) ઇ.સ.૧૭૬૫મા ં (ક) ઇ.સ.૧૭૬૧મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૭૬૪મા ં 

 

���� ���% х%� '�� ( )��. 

 

(૧) .................... અમેAરકા ખડં શોoયો હતો ? 

(૨) અમેAરકાના Aકનારાના ટાpઓુ .................... ના ંનામે ઓળખાય છે. 

(૩) .................... Eરુોપથી ભારત આવવાનો જળમાગ4 શોoયો. 

(૪) વા8કો-દ-ગામા સૌ!થમ ભારતના .................... બદંર( ઉતયr. 

(૫) ઇ.સ.૧૪૯૮મા ંકાCલકટમા ં.................... નામના રાl`ુ ંરાsય હt ુ.ં 

(૬) .................... nલાઈવ`ુ ંકાવતuંુ હt ુ.ં 

(૭) eલાસીના Efુ પછ> .................... બગંાળનો નવાબ બ�યો. 

(૮) C[Aટશ કંપનીએ મીરlફરને બગંાળના નવાબ તર>ક( પદwxટ કર> .................... ને નવાબ બનાbયો. 

(૯) મીરlફરના UPૃE ુબાદ .................... બગંાળનો નવાબ બ�યો. 

(૧૦) .................... ના ંEfુથી ભારતનો ઇિતહાસ બદલાઈ ગયો. 

(૧૧) ભારતમા ંસૌ!થમ આવનાર ^_ેજ વહાણનો કeતાન .................... હતો. 

 

���� ���% � *�� х� +� к� х�� �� ', �  

 

(૧) કોલબંસે ભારત આવવાના જળમાગ4ની શોધ કર>.        ખuંુ, ખો2ંુ 

(૨) વા8કો-દ-ગામા પો2ુ4ગલનો વતની હતો.         ખuંુ, ખો2ંુ 

(૩) બગંાળના Mબુાએ Uઘુલ બાદશાહ જહાગંીરના ફરમાનથી ^_ેજોની Sગુલીની કોઠ> તોડ> પાડ>.  ખuંુ, ખો2ંુ 

(૪) Uઘુલ બાદશાહ શાહજહાએં ^_ેજોને બગંાળમા ંવેપાર કરવાની {ટ આપી.     ખuંુ, ખો2ંુ 

(૫) બnસરની લડાઈ ^_જે કંપનીની ભારતમા ંપહ(લી લડાઈ હતી.      ખuંુ, ખો2ંુ 

(૬) eલાસીના Efુ પછ> ^_ેજ કંપનીએ મીરકાસીમને બગંાળનો નવાબ બનાbયો.     ખuંુ, ખો2ંુ 

(૭) બnસરની લડાઈમા ં^_ેજોનો પરાજય થયો.        ખuંુ, ખો2ંુ 
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��� -.х� �/��  �� ', �. 

(૧) મN અમેAરકા ખડં શોoયો છે. 

(૨) મN ભારત આવવાનો નવો જળમાગ4 શોoયો છે. 

(૩) વા8કો-દ-ગામા સૌ!થમ માર( ઘરે ઉતયr હતો. 

(૪) Sુ ંભારતમા ંઆવેલી D(�ચ ઈ8ટ ઇ\�ડયા કંપનીનો વડો |.ં 

(૫) eલાસીના Efુમા ંઅમારો િવજય થયો હતો. 

 

 

‘અ’ � ��� ' � ‘�’ � ����3� ш�*� ���� 5� ���� ���% ‘અ’ � ��� ���� "�� %х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) ઇસ.૧૪૯૮       (ક) ^_ેજ વહાણ Mરુત બદંર( આbEુ ં 

(૨) ઇ.સ.૧૬૦૦       (ખ) D(�ચ ઈ8ટ ઇ\�ડયા કંપની 8થપાઈ  

(૩) ઇ.સ.૧૬૦૮       (ગ) C[Aટશ ઈ8ટ ઇ\�ડયા કંપની 8થપાઈ  

(૪) ઇ.સ.૧૬૬૪       (ઘ) ડચ લોકોએ આ_ામા ંકોઠ> 8થાપી  

       (ચ) વા8કો-દ-ગામા ભારત આbયો  

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  

 

 

 ‘અ’ � ��� ' � ‘�’ � ����3� ш�*� ���� 5� ���� ���% ‘અ’ � ��� ���� "�� %х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) ઇ.સ.૧૫૦૦      (ક) અT}કુક~ ગોવા Oતી લી�ુ ં 

(૨) ઇ.સ.૧૬૬૩       (ખ) eલાસી`ુ ંEfુ થEુ ં 

(૩) ઇ.સ.૧૭૫૭      (ગ) બnસર`ુ ંEfુ થEુ ં 

(૪) ઇ.સ.૧૭૬૪      (ઘ) પો2ુ4ગીઝોએ કાCલકટમા ંકોઠ> 8થાપી  

       (ચ) ડચ લોકોએ આ_ામા ંકોઠ> 8થાપી  

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

 

�к� ���� – 2        �к���� �� – ���� ���� ��� ? 

 

 

����� ��� ��� ���� ��к � ���! к��. 

 

(૧) $&ૃવીને )+ુય ક,ટલા ંઆવરણ છે ? 

(અ) બે   (બ) ચાર   (ક) "ણ   (ડ) પાચં  

(૨) )દૃાવરણ $&ૃવીસપાટ8નો આશર, ક,ટલા ંટકા ભાગ રોક, છે ? 

(અ) ૯૮ %  (બ) ૯૭%  (ક) ૭૧%  (ડ) ૨૯% 

(૩) $&ૃવી?ુ ંક@ુ ંઆવરણ જોઈ શકBુ ંનથી ? 

(અ) )દૃાવરણ   (બ) Cવાવરણ   (ક) વાતાવરણ   (ડ) જલાવરણ  

(૪) $&ૃવી?ુ ંક@ુ ંઆવરણ રંગ, Fવાદ અને વાસ રGહત છે ? 

(અ) જલાવરણ   (બ) વાતાવરણ  (ક) Cવાવરણ   (ડ) )દૃાવરણ   

(૫) મીઠા પાણીનો )+ુય Jોત કયો છે ? 

(અ) નદ8ઓ   (બ) સરોવરો   (ક) Kવૂા   (ડ) વરસાદ  

(૬) જલાવરણ $&ૃવી સપાટ8નો આશર, ક,ટલા ંટકા ભાગ રોક, છે ? 

(અ) ૭૧%  (બ) ૯૭%  (ક) ૬૮%  (ડ) ૭૮% 

(૭) મહાસાગરોમા ંવધાર,મા ંવધાર, Nડ8 ખાઈઓ ક,ટલા ંGકમીની છે ? 

(અ) ૮ થી ૯   (બ) ૧૦ થી ૧૧   (ક) ૫ થી ૬   (ડ) ૧૪ થી ૧૫  

(૮) વાતાવરણમા ંનાઈQોજન વા@?ુ ુ ં માણ ક,ટલા ંટકા છે ? 

(અ) ૭૧%  (બ) ૪૮%  (ક) ૭૮%  (ડ) ૨૧% 

(૯) કયા વા@?ુ ુ ં માણ વધવાથી $&ૃવી ઉપર ગરમી?ુ ં માણ વધે છે ? 

(અ) O2   (બ) H2   (ક) N2   (ડ) CO2 

(૧૦) વાતાવરણમા ંકયો વા@ ુઓSTસજન વા@નુા જલUપણાને મદં કર, છે ? 

(અ) ઓઝોન   (બ) CO2   (ક) નાઈQોજન   (ડ) હાઈWોજન  

(૧૧) વાતાવરણમા ંઓSTસજન વા@?ુ ુ ં માણ આશર, ક,ટલા ંટકા છે ? 

(અ) ૨૧%  (બ) ૭૧%  (ક) ૭૮%  (ડ) ૨૫% 

(૧૨) કયો વા@ ુXયૂYના પારZંબલી Gકરણોને શોષે છે ? 

(અ) નાઈQોજન  (બ) ઓSTસજન  (ક) ઓઝોન   (ડ) હાઈWોજન  
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‘$’ ��&'� (�� ‘�’ ��&'��)� ш�+� ,��� -� ���� ���. ‘$’ ��&'� ���� ��� .х�. 

 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

 

(૧) )દૃાવરણ       (ક) િવિવધ વા@ઓુ?ુ ંઆવરણ  

(૨) વાતાવરણ       (ખ) માનવીના CવનિનવાYહનો આધાર  

(૩) Cવાવરણ       (ગ) ચાર,ય આવરણનો સરવાળો  

(૪) જલાવરણ       (ઘ) માનવ સGહત અનેક સCવો?ુ ંિનવાસFથાન  

       (ચ) સાગર, મહાસાગર, અખાતો, નદ8ઓ  

 

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  

 

 

��� 01х� �2��  �� (���. 

 

(૧) _ુ ંવાતાવરણમા ંસૌથી વ` ુ માણ ધરાવતો વા@ ુa.ં 

(૨) વાતાવરણમા ંમાbંુ  માણ ૨૦.૯૯% છે. 

(૩) _ુ ં$&ૃવીનો ૭૧% ભાગ ધરાcુ ંa.ં 

(૪) _ુ ં$&ૃવીના ૨૯% ભાગમા ંફ,લાયેલ a.ં 

(૫) _ુ ં$&ૃવી સપાટ8 ઉપર લગભગ ૧૬૦૦ Gકમી Xધુી િવFતર,લ a.ં 

(૬) મારામા ંવરાળ, `ળૂ, પાણી, રજકણો વગેર, આવેલા ંછે. 

(૭) વાતાવરણમા ંમાbંુ  માણ વધવાથી ગરમી?ુ ં માણ વધે છે. 

(૮) _ુ ંસૌર પGરવારનો સeય a.ં 

(૯) માર8 ઉપર પહાડો, જગંલો, ઉfચ દ,શો આવેલા છે. 

(૧૦) _ુ ંXયૂYના ંપારZંબલી Gકરણોને શોષી લg a.ં 

(૧૧) માર8 ઉપર $&ૃવી પરના ંપાણીના જ&થાના ં૯૭% ભાગ?ુ ંપાણી આવેhુ ંછે. 

(૧૨) માર8 ઠરવાની Giયાને ઘનીભવન કહ, છે. 

(૧૩) સૌર પGરવારમા ંમાર8 એક ઉપર જ Cવાવરણ આવેલ છે. 

(૧૪) _ુ ંવાતાવરણને  jુિષત કbંુ a.ં 

(૧૫) _ુ ંજલાવારણને  jુિષત કbંુ a.ં 
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(૧) $&ૃવી ઉપર ...................... આવરણ અSFતkવમા ંઆવેલ છે. 

(૨) )દૃ એટલે ...................... અને આવરણ એટલે ...................... 

(૩) )દૃાવરણ $&ૃવી સપાટ8નો ...................... ટકા ભાગ રોક, છે. 

(૪) $&ૃવીના પેટાળમા ંરહ,લા ખડકોના પીગળેલા રસને ...................... કહ, છે. 

(૫) $&ૃવી સપાટ8નો ...................... ટકા ભાગ જલાવરણ રોક, છે. 

(૬) $&ૃવી પરના ંપાણીના જ&થાના ં...................... ટકા ભાગ?ુ ંપાણી સ)lુમા ંઆવેhુ ંછે. 

(૭) વાતાવરણ $&ૃવી સપાટ8થી આશર, ...................... Gકમી Xધુી િવFતર,hુ ંછે. 

(૮) વાતાવરણમા ં...................... ટકા નાઈQોજન વા@ ુઆવેલ છે. 

(૯) વાતાવરણમા ં...................... ટકા ઓSTસજન વા@ ુઆવેલ છે. 

(૧૦) ભેજ ઠરવાની Giયાને ...................... કહ, છે. 

(૧૧) વાતાવરણમા ં)+ુય  વાહ8 ઘટક ...................... છે. 

(૧૨) ...................... એટલે જલાવારણમા ંિવશાલ જળભડંાર ધરાવતો ભાગ. 

(૧૩) ...................... વા@ ુXયૂYના ંપારZબંલી Gકરણોને શોષી લે છે. 

 

����� ���� �к ш6!/�8�� (�� .х�. 

 

(૧) )jુૃ એટલે mુ ં? 

(૨) આવરણ એટલે mુ ં? 

(૩) $&ૃવી સપાટ8 ઉપર Kુલ ક,ટલા ંઆવરણ આવેલા છે ? 

(૪) વાતાવરણમા ંસૌથી વ` ુકયા વા@?ુ ુ ં માણ છે ? 

(૫) વાતાવરણમા ંઓSTસજન?ુ ં માણ ક,ટલા ંટકા છે ? 

(૬) વાતાવરણમા ંનાઈQોજન?ુ ં માણ ક,ટલા ંટકા છે ? 

(૭) ભેજ ઠરવાની Giયાને mુ ંકહ, છે ? 

(૮) વાતાવરણમા ં)+ુય  વાહ8 ઘટક કયો છે ?  

(૯) કયો વા@ ુXયૂYના ંપારZંબલી Gકરણોને શોષી લે છે ? 

(૧૦) )દૃાવરણ $&ૃવી સપાટ8નો ક,ટલા ંટકા ભાગ રોક, છે ? 

(૧૧) જલાવરણ $&ૃવી સપાટ8નો ક,ટલા ંટકા ભાગ રોક, છે ? 

(૧૨) કયા વા@?ુ ુ ં માણ વધવાથી વાતાવરણમા ંગરમી?ુ ં માણ વધે છે ? 

(૧૩) Cવાવારણના બ ે કારના નામ જણાવો. 

(૧૪) ખડકોના પીગળેલા રસને mુ ંકહ, છે ? 

(૧૫) $&ૃવી ઉપર Kુલ ક,ટલા ંમહાસાગરો આવેલા ંછે ? 
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(૧) $&ૃવીએ સૌર પGરવારનો એક સeય છે.       ખbંુ, ખોnંુ 

(૨) $&ૃવી સપાટ8 પર oિૂમ િવFતાર કરતા પાણીના િવFતાર?ુ ં માણ ઓa ંછે.   ખbંુ, ખોnંુ 

(૩) મીpંુ પાણીએ જલાવરણની ભેટ છે.        ખbંુ, ખોnંુ 

(૪) ઓSTસજનએ નાઈQોજનના ંજલદપણાને મદં કર, છે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૫) જલાવરણ $&ૃવી સપાટ8નો ૫૦% ભાગ રોક, છે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૬) વાતાવરણ $&ૃવી સપાટ8થી આશર, ૩૦૦૦ Gકમી Xધુ િવFતર,hુ ંછે.    ખbંુ, ખોnંુ 

(૭) વાતાવરણમા ં૭૮% ઓSTસજન વા@ ુઆવેલો છે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૮) વાતાવરણમા ં૨૫% નાઈQોજન વા@ ુઆવેલો છે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૯) ઓઝોન વા@ ુXયૂYના ંપારZંબલી Gકરણોને શોષી લ ેછે.     ખbંુ, ખોnંુ 

(૧૦) $&ૃવી સપાટ8 ઉપર Kુલ છ આવરણો આવેલા ંછે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૧૧) $&ૃવી ઉપર Kુલ દસ મહાસાગરો આવેલા ંછે.      ખbંુ, ખોnંુ 

(૧૨) હાઈWોજન વા@ ુXયૂYના ંપારZંબલી Gકરણોને શોષી લે છે.     ખbંુ, ખોnંુ 
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(૧) આપ&ુ ંબધંારણ કયા *દવસે અમલમા ંઆ./ુ ં? 

(અ) ૨૬ નવે3બર ૧૯૪૯    (બ) ૨૬ નવે3બર ૧૯૫૦  

(ક) ૨૬ 8�/આુર9 ૧૯૫૦    (ડ) ૨૬ 8�/આુર9 ૧૯૪૮  

(૨) બધંારણસભામા ંકયા મ*હલા સ;ય િન/<ુત થયા હતા ? 

(અ) ઇ>�દરા ગાધંી     (બ) ACૂણDમાબેન પકવાસા   

(ક) સરો�જની નાયEુ     (ડ) મમતા બેનજF  

(૩) આપણા બધંારણસભાના અHયI તર9કJ કોણ K ૂટંાયા હતા ? 

(અ) ડૉ.Nબેડકર     (બ) ડૉ.રાO�P સાદ  

(ક) સરદાર વQલભભાઈ પટJલ    (ડ) મૌલાના આઝાદ  

(૪) બધંારણમા ંખરડા સિમિતના અHયI તર9કJ કોણ હU ુ ં? 

(અ) ડૉ.Nબેડકર     (બ) ગાધંીV  

(ક) સરદાર વQલભભાઈ પટJલ    (ડ) જવાહરલાલ નહJWુ  

(૫) આપણા દJશYુ ંબધંારણ ઘડાતા કJટલો સમય લા[યો ? 

(અ) ૨ વષ\, ૧૮ માસ, ૨૧ *દવસ   (બ) ૩ વષ\, ૧૮ માસ, ૨૦ *દવસ  

(ક) ૨ વષ\, ૧૧ માસ, ૧૮ *દવસ    (ડ) ૩ વષ\, ૧૮ માસ, ૧૧ *દવસ 

(૬) આપણા દJશના બધંારણની શ^આત શેનાથી થાય છે ? 

(અ) પ*રપ"   (બ) આ`ખુ   (ક) મતદાનમથક  (ડ) અિધકાર  

(૭) કJ�P સરકારના ં`bુય cગો કJટલા ંછે ? 

(અ) ૪    (બ) ૬    (ક) ૩    (ડ) ૮  

(૮) કJટલા ંવષd સામા�ય K ૂટંણી યો8ય છે ? 

(અ) ૭    (બ) ૬    (ક) ૫    (ડ) ૮  

(૯) કJટલા ંવષd eી કJ AWુુષ મતદાન કર9 શકJ. 

(અ) ૧૬   (બ) ૧૮   (ક) ૧૫   (ડ) ૧૭  

(૧૦) સસંદYુ ંઉપgુ ંhહૃ કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(અ) લોકસભા   (બ) રાkયસભા   (ક) આમસભા   (ડ) બધંારણસભા  

(૧૧) સસંદYુ ંનીચgુ ંhહૃ કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(અ) લોકસભા   (બ) િવધાનસભા  (ક) રાkયસભા   (ડ) િવધાન પ*રષદ  

(૧૨) કયા *દવસને  8સlાક *દન તર9કJ 8હJર કરવામા ંઆ.યો ? 

(અ) ૨૬ 8�/આુર9  (બ) ૧૫ ઓગmટ  (ક) ૨૬ *ડસે3બર  (ડ) ૨ 8�/આુર9  
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(૧) ભારતીય *nકJટ કoતાન ...................... ની ફટકાબાVથી ભારત વQડ\કપ Vq/ુ.ં 

(૨) *nકJટ માટJના ંિનયમો ...................... સmંથા ઘડJ છે. 

(૩) ભારતYુ ંબધંારણ ...................... *દવસના રોજ ઘડા/ુ.ં 

(૪) આપણા દJશના બધંારણની શ^આત ...................... *દવસથી થાય છે. 

(૫) આપણા દJશના બધંારણની શ^આત ...................... થી થાય છે. 

(૬) બધંારણ ...................... કJ ...................... હોઈ શકJ. 

(૭) ...................... એ બધંારણ સભાના અHયI પદJ હતા. 

(૮) બધંારણની ખરડા સિમિતના અHયI ...................... હતા. 

(૯) ભારતYુ ંબધંારણ ...................... *દવસથી અમલમા ંઆ./ુ.ં 

(૧૦) ભારતના બધંારણને બનાવતા ...................... વષ\ ...................... માસ ...................... *દવસ લા[યા હતા. 

(૧૧) ભારતYુ ંબધંારણ એ િવrYુ ંસૌથી મોsંુ ...................... બધંારણ છે. 

(૧૨) ભારતીય બધંારણના મ*હલા સ;યો ...................... અને ...................... હતા. 

(૧૩) ...................... વષ\થી મત આપવાનો અિધકાર  ાoત થાય છે. 

(૧૪) ભારત ...................... અને ......................  કારનો દJશ છે. 

(૧૫) ભારતમા ં...................... શાસન પtિત છે. 

(૧૬) *દQહ9મા ંબેસતી સરકારને ...................... સરકાર કહJ છે. 

(૧૭) ......................,  ...................... અને ...................... એ કJ�P સરકારના cગો છે. 

(૧૮) કાયદાઓ ઘડવાYુ ંકામ ...................... સmંથા કરJ છે. 

(૧૯) �યાય આપવાYુ ંકામ ...................... સmંથા કરJ છે. 

(૨૦) ...................... સરકાર O કાયદાઓ બનાવે છે એ સમu દJશને લાh ુપદJ છે. 

(૨૧) ...................... ને ભારતીય બધંારણનો cતરાqમા કહJવામા ંઆવે છે. 

(૨૨) ...................... રાkય અને અ�ય .યv<તઓના અિધકારોની રIા કરJ છે. 

(૨૩) રાkય સરકારના વડાને ...................... કહJ છે. 

(૨૪) કJ�P સરકારના વડાને ...................... કહJ છે. 

(૨૫) કોઈપણ દJશYુ ંશાસન ચલાવવા માટJ બનાવવામા ંઆવેલા ંિનયમોના ંસuંહને...................... કહJ છે.  

 

 

��� )*х� �+��  �� &���. 

(૧) wુ ંકJ�P સરકારનો બધંારણીય વડો x.ં 

(૨) મારા વગર કોઈ દJશYુ ંશાસન ચાલી શકJ ન*હ. 

(૩) wુ ંmવત"ંતા *દન x.ં 

(૪) wુ ંકાયદાઓ ઘડવાYુ ંકામ કર9 શyંુ x.ં 

(૫) wુ ંબધંારણસભાનો અHયI x.ં 

(૬) wુ ંલોકો zારા ચાલતી શાસનપtિત x.ં 

(૭) wુ ંરાkય સરકારનો બધંારણીય વડો x.ં 



 
ભ ર ત  એ લ .  ચૌ હા ણ  ( ઓ - કા �હા )  Page 3 

 ���� #��$ ����� х� ,� к� х�� �� &���. х�� ����� -���.�� /�.0� $х�. 
 

(૧) આપણો દJશ ૨૦૧૦મા ંવQડ\કપ *nકJટ Vતેલ હતો. 

(૨) *nકJટ વQડ\કપ ૨૦૧૧મા ંભારત અને {[લે�ડ વ|ચેની મેચ ટાઈ થઇ હતી. 

(૩) }ટબોલ એ આપણા દJશની સૌથી લોકિ ય રમત છે. 

(૪) બધંારણ લેCખત જ હોઈ શકJ. 

(૫) આપણા બધંારણસભામા ંિવzાન નેતાઓનો એક િવિશ~ટ સ`હૂ હતો. 

(૬) ભારતYુ ંબધંારણ ૨૬ નવે3બર ૧૯૪૯મા ંઅમલમા ંઆ./ુ.ં 

(૭) બધંારણ િવના કોઈપણ દJશYુ ંશાસન ચાલી શકJ ન*હ. 

(૮) દJશનો કોઈપણ AWુુષ K ૂટંણી લડ9 શકJ. 

(૯) આપણા દJશમા ંતમામ લોકોને ઈ|છા  માણે ધમ\ પાળવાની �ટ છે. 

(૧૦) આપણા દJશYુ ંરાkયત"ં eી-AWુુષના ંભેદભાવ રાખUુ ંનથી. 

(૧૧) ડૉ.Nબેડકર એ આપણા બધંારણસભાના અHયI તર9કJ K ૂટંાયા હતા. 

(૧૨) સસંદ કાયદાઓનો અમલ કરવાYુ ંકામ કરJ છે. 
 

 
 

‘અ’ ���4� &�� ‘�’ ���4��0� ш��� ���� 6� ���� #��$ ‘અ’ ���4� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) બધંારણની શ^આત     (ક) ડૉ.Nબેડકર  

(૨) કJ�P સરકારનો વહ9વટ9 વડો    (ખ) ગણત"ં *દન  

(૩) ૨૬ 8�/આુર9      (ગ) આ`ખુ  

(૪) બધંારણ ખરડા સિમિત અHયI    (ઘ) વડા ધાન  

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  

 

‘અ’ ���4� &�� ‘�’ ���4��0� ш��� ���� 6� ���� #��$ ‘અ’ ���4� ����  �� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) ૧૮ વષ\ની વયમયા\દા     (ક) લોકોને �યાય આપવો  

(૨) Cબનસા ંદાિયકતા એટલે     (ખ) મતાિધકાર  ાoત થવો  

(૩)  8સlાક શાસનપtિત     (ગ) લોકો zારા ચાલતી શાસનપtિત    

(૪) �યાયત"ં       (ઘ) ઈ|છા `જુબ ધમ\પાલન  

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

 

�к� ���� – 4       �к���� �� – ����� ш�к к��� ���� ��� ? 

 

���� ���� х�� ���  !�". 

 

(૧) $%ેજો ભારતમા ંમા" .................... કરવાને બહાને દાખલ થયા. 

(૨) .................... એ સહાયકાર, યોજના અમલમા ં.કૂ,. 

(૩) વેલે1લી .................... બનીને ભારતમા ંઆ4યા હતા. 

(૪) પ7ંબના .................... રા7એ $%ેજોને હફંા4યા. 

(૫) $%ેજોએ સૌ થમ .................... મા ંપોતાની સ:ા 1થાપી. 

(૬) લોડ= ડ>લહાઉસીએ .................... નીિત અપનાવી. 

(૭) ભારતમા ં.................... અને .................... વAચે સૌ થમ ર>લવે શCુ થઇ હતી. 

(૮) ભારતમા ં$%ેજશાસનFુ ંદમન .................... અને .................... GફHમમા ં દશા=વવામા ંઆવેલ છે. 

(૯) $%ેજો સામે  થમ 1વાતKંય સ%ંામ ઇ.સ. .................... મા ંશCુ થયો. 

(૧૦) .................... એ મરાઠા રાNયસઘંનો બહાPૂર રા7 હતો. 

 

��� $%х� �&��  �� �'�". 

 

(૧) Qુ ંRSલે�ડથી  થમ ગવન=ર જનરલ બનીને ભારતમા ંઆ4યો. 

(૨) Qુ ંસહાયકાર, યોજનાનો  થમ િશકાર બ�યો. 

(૩) મU ભારતને ખાલસાનીિત આપી. 

(૪) Qુ ંપ7ંબમા ં$%ેજોને હફંાવનાર રા7 V.ં 

(૫) મU ભારતમા ંસહાયકાર, યોજના દાખલ કર,. 

(૬) Qુ ંમરાઠા રાNયોનો  તાપી રા7 V.ં 
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

 

�к� ���� – 5       �к���� �� – �����к ����� 

 

 

����� ��� ��� ���� � к!� �"�# к��. 

 

(૧) ૧૧ માચ$ ૨૦૧૧મા ંકયા દ)શમા ં+,નુામી આ0યો હતો ? 

(અ) પા4ક5તાન  (બ) 7પાન   (ક) ભારત   (ડ) નેપાળ  

(૨) ;=ૃવી>ુ ં?કૂવચ ક)ટલી Bલેટમા ંવહCચાયેDુ ંછે ? 

(અ) ૫    (બ) ૪    (ક) ૭    (ડ) ૬  

(૩) KવાળાLખુી પવ$તનો આકાર ક)વો દ)ખાય છે ? 

(અ) ચોરસ   (બ) શNું   (ક) લબંચોરસ   (ડ) િ"કોણ  

(૪) ;=ૃવીની િ"Oયા ક)ટલી છે ? 

(અ) ૬૩૭૮   (બ) ૫૩૪૦   (ક) ૪૯૪૦   (ડ) ૯૪૧૦  

(૫) ગરમ પાણીના ઝરા Sા ંઆવેલા ંછે ? 

(અ) પોરબદંર   (બ) રાજકોટ   (ક) TબાU   (ડ) VલુશીWયામ  

(૬) ?5ૂખલન ક)ટલા ં કાર) થાય છે ? 

(અ) એક   (બ) બે    (ક) "ણ   (ડ) ચાર  

(૭) KવાળાLખુીના ંLXુય ક)ટલા ં કાર હોય છે ? 

(અ) બે   (બ) "ણ   (ક) ચાર   (ડ) પાચં  

(૮) KવાળાLખુીમાથંી ફCકાતા િવખ4ંડત ખડક પદાથZમાના નાના પ=થરો કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(અ) લાિપલી   (બ) બેસા[ટ   (ક) અ\]નNૃત   (ડ) લાવા  

 

 

���� ���% х%� '�� ( )��. 

 

(૧) ૧૧મી માચ$ ૨૦૧૧મા ં.................... દ)શમા ં+,નુામી આ0યો હતો. 

(૨) ;=ૃવી>ુ ં?કૂવચ .................... Bલેટમા ંવહCચાયેDુ ંછે. 

(૩) કોઈપણ પ=થર ખડક .................... નો બનેલો છે. 

(૪) ;=ૃવીની િ"Oયા .................... 4કમી છે. 

(૫) KવાળાLખુી પવ$તનો આકાર .................... _વો દ)ખાય છે. 

(૬) KવાળાLખુી નળ`મા ંલાવારસ ઠરતા ંઅને કાબ$ન ઉપર દબાણ આવતા સમય જતા ંતેમાથંી .................... બને છે. 
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

�к� ���� – 6       �к���� �� – ���� ш���� ��� �� ��� 

 

����� ��� ��� �� � !"к#� ���$ к��. 

 

(૧) ભારતની આિથ&ક સ')ૃ* કઈ સદ- .ધુી સગંીન રહ- હતી ? 

(અ) ૧૯મી   (બ) ૧૨મી   (ક) ૧૮મી   (ડ) ૭મી  

(૨) બગંાળમા ંદા:ુણ ;ુકાળ કઈ સાલમા ંપડ=ો હતો ? 

(અ) ઇ.સ.૧૭૬૦  (બ) ઇ.સ.૧૮૮૦  (ક) ઇ.સ.૧૭૭૨   (ડ) ઇ.સ.૧૭૭૦  

(૩) ઇ.સ.૧૭૭૦મા ંભારતના કયા  ાતંમા ંદા:ુણ ;ુકાળ પડ=ો ? 

(અ) બગંાળમા ં  (બ) Bબહારમા ં  (ક) 'ુબંઈમા ં  (ડ) ઓCરDસામા ં 

(૪) કોના સમયમા ંમહF.લૂ ઉઘરાવવાJુ ંકમ કલLેટરોને સNપવામા ંઆOPુ ં? 

(અ) વેલેDલી   (બ) િવBલયમ બેQ�ટક  (ક) ડFલહાઉસી  (ડ) વોરન હFQDટRSઝ 

(૫) સતી થા પર  િતબધં 'કૂતો કVડ- કોણે અમલમા ં'Wૂો ? 

(અ) િવBલયમ બેQ�ટકF  (બ) ડFલહાઉસીએ  (ક) વેલેDલી   (ડ) કોનXવોBલસે   

(૬) સતી થવાના ર-વાજ પર  િતબધં 'કૂતો કાયદો WારF અમલમા ંઆOયો ? 

(અ) ઇ.સ.૧૮૫૮મા ં (બ) ઇ.સ.૧૮૨૯મા ં (ક) ઇ.સ.૧૮૬૮મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૮૩૯મા ં 

(૭) મેકોલેને ભારતમા ંYZ[ે કFળવણી શ] કરવાનો િવચાર WારF આOયો ? 

(અ) ઇ.સ.૧૮૩૪મા ં (બ) ઇ.સ.૧૮૨૮મા ં (ક) ઇ.સ.૧૮૩૦મા ં (ડ) ઇ.સ.૧૮૩૮મા ં 

(૮) ભારતમા ંસૌ થમ Pિુનવિસ&ટ-ઓની Dથાપના WારF થઇ ? 

(અ) ઇ.સ.૧૮૬૪  (બ) ઇ.સ.૧૮૫૭  (ક) ઇ.સ.૧૮૭૫  (ડ) ઇ.સ.૧૯૮૦  

(૯) ભારતમા ંYZેજ િશ^ણ પ*િતની શ]આત કોણ ેકર- ? 

(અ) વેલેDલીએ   (બ) હાડ_`   (ક) મેકોલેએ   (ડ) ચાaસX bડૂF  

 

‘�’ !"�(� �"� ‘�’ !"�(��)� ш�*� ���� +� ���� ,��- ‘�’ !"�(� ���� ��� -х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) કોનXવોBલસ      (ક) ભારતમા ંYZેજ િશ^ણની શ]આત કર-  

(૨) મેકોલે       (ખ) કલેLટરની િનમfકૂ કર-  

(૩) િવBલયમ બેQ�ટક     (ગ) કાયમી જમાબધંી અમલમા ં'કૂ-  

(૪) વોરન હFQDટRSઝ      (ઘ) સવghચ અદાલતની Dથાપના કર-  

       (ચ) સતી થા પર  િતબધં 'Wૂો  

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  
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(૧) YZેજોએ ભારત પર .................... વષX શાસન કPુi. 

(અ) સો    (બ) બસો    (ક) "ણસો   

(૨) બગંાળમા ં.................... વષXમા ંદા:ુણ ;ુકાળ પડ=ો હતો. 

(અ) ઇ.સ.૧૯૭૦   (બ) ઇ.સ.૧૯૭૨   (ક) ઇ.સ.૧૯૭૩   

(૩) કાયમી જમાબધંી મહF.લૂ પ*િત .................... એ અમલમા ં'કૂ-. 

(અ) વેલેDલી    (બ) ડFલહાઉસી    (ક) કોનXવોBલસ  

(૪) ભારતીય વેપાર-ઓ .................... દFશને માલ jરૂો પાડતી. 

(અ) આCkકા    (બ) Pરુોપ-અમેCરકા   (ક) Pરુોપ-એિશયા   

(૫) િનકાસના બદલામા ંભારતમા ં.................... ની આયાત થતી. 

(અ) સીસમ    (બ) સોના-ચાદં-   (ક) સોના-તાlં ુ  

(૬) YZેજો .................... માથંી કરોડો ]િપયા ઉપાડ- ગયા. 

(અ) કોલકmા    (બ) ઓCરDસા    (ક) બગંાળ  

(૭) ભારતના કાપડ પર .................... ટકા જકાત નાખવામા ંઆવી. 

(અ) ૯૦%    (બ) ૮૦%   (ક) ૬૦%  

(૮) .................... નીિતને કારણે આપણા opુરઉqોગો નાશ પાrયા. 

(અ) ભારતીય    (બ) Pરુોપ    (ક) YZેજોની   

(૯) બેQ�ટકF અદાલતમા ં�યાય માટF .................... ભાષાનો ઉપયોગ કયg.  

(અ) રાst-ય ભાષા   (બ) માuભૃાષા    (ક) YZેજ  

(૧૦) રાv-રામમોહનરાય ....................  થાનો િવરોધ કરતા ંહતા. 

(અ) સતી થા    (બ) ;ૂધ પીતીનો ર-વાજ  (ક) બાળલSન   

(૧૧) સતી થાનો ર-વાજ .................... એ અમલમા ં'Wૂો. 

(અ) બેQ�ટકF    (બ) વેલેDલીએ    (ક) ડFલહાઉસીએ   

(૧૨) મેકોલોની YZેજ કFળવણીને ગાધંી[એ .................... નામ આwPુ.ં 

(અ) િશ^ણ    (બ) xલુામીની કFળવણી  (ક)  ૌઢ િશ^ણ  

(૧૩) ભારતની .................... સ')ૃ* છેક અઢારમી સદ- .ધુી .રુB^ત રહ- હતી. 

(અ) સામા�જક    (બ) રાજક-ય    (ક) આિથ&ક   

(૧૪) B{Cટશ શાસને કરFલા .ધુારા .................... માટF હતા. 

(અ) YZેજો    (બ) ગર-બો    (ક) ભારતીય   

(૧૫)  ાચીન સમયમા ંદરFક ગામ એક નાના .................... `bુ ંહu ુ.ં 

(અ) xલુામ    (બ)  vસmાક    (ક) રાvશાહ-  
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(૧) YZેજોએ ભારત પર ..................... વષX શાસન કPુi. 

(૨) બગંાળમા ં..................... વષXમા ંદા:ુણ ;ુકાળ પડ=ો હતો. 

(૩) કાયમી જમાબધંી મહF.લૂ પ*િત ..................... એ અમલમા ં'કૂ-. 

(૪) ભારતીય વેપાર-ઓ ..................... દFશને પાલ jરૂો પાડતી. 

(૫) િનકાસના બદલામા ંભારતમા ં.................... ની આયાત થતી. 

(૬) YZેજો .................... માથંી કરોડો ]િપયા ઉપાડ- ગયા. 

(૭) ભારતના કાપડ પર .................... ટકા જકાત નાખવામા ંઆવતી. 

(૮) .................... નીિતને કારણે આપણા opુરઉqોગો નાશ પાrયા. 

(૯) બેQ�ટકF અદાલતમા ં�યાય માટF .................... ભાષાનો ઉપયોગ કયg. 

(૧૦) રાv-રામમોહનરાય ....................  થાનો િવરોધ કરતા ંહતા. 

(૧૧) સતી થાનો ર-વાજ .................... એ અમલમા ં'Wૂો. 

(૧૨) મેકોલોની YZેજ કFળવણીને ગાધંી[એ .................... નામ આwPુ.ં 

(૧૩) ભારતની .................... સ')ૃ* છેક અઢારમી સદ- .ધુી .રુB^ત રહ- હતી. 

(૧૪) B{Cટશ શાસને કરFલા .ધુારા .................... માટF હતા. 

(૧૫)  ાચીન સમયમા ંદરFક ગામ એક નાના .................... `bુ ંહu ુ.ં 

 

���� ,��- !"*�� х� 2� к� х�� �� �3"�  

 

(૧) ઇ.સ.૧૭૭૦મા ંBબહારમા ંદા:ુણ ;ુકાળ પડ=ો હતો.       ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૨) ભારતની આિથ&ક સ')ૃ* છેક અઢારમી સદ- .ધુી યથાવત રહ- હતી.     ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૩) વોરન હFQDટRSઝના ંસમયમા ંમહF.લૂ ઉઘરાવવાJુ ંકમ `ને સNપવામા ંઆOPુ ંહu ુ.ં તેને કલેLટર કહFવામા ંઆવતા. 

            ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૪) કોનXવોBલસ નામના ગવનXર જનરલે હગંામી મહF.લૂ પ*િત અપનાવી.    ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૫) આZામા ંએbુ ંફરમાન હu ુ ંકF દરFકF (Cહ�દ-) એ YZેજોને સલામ ભરવી.    ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૬) રFશમ અને .તૂરના કાપડની િવદFશમા ંમાગં હતી.       ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૭) .રુતના 'લુાયમ, બાર-ક મલમલની ;ુિનયામા ંમોટ- માગં હતી.     ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૮) બગંાળમા ંબે દાયકામા ંYZેજોએ ૫૦૦ કરોડ ]િપયાની સપંિત એક" કર- હતી.   ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૯) િવBલયમ બેQ�ટક Pરુોપમા ંગવનXર જનરલ બનીને આOયા.      ખ:ંુ, ખો}ંુ 

(૧૦) ઇ.સ.૧૮૩૪મા ંમેકોલે નામના એક YZેજ ધારાશા�ીને YZેજ કFળવણીનો િવચાર આOયો.  ખ:ંુ, ખો}ંુ 
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

 

�к� ���� – 7        �к���� �� – ������� ����� 

 

����� ��� ��� ���� ��к�� ���  к��. 

 

(૧) નીચેના પૈક( કયા દ*શમા ંસૌથી વધાર* વરસાદ પડ* છે ? 

(અ) રિશયા   (બ) 2ા3ઝલ   (ક) ઈરાન   (ડ) 6ફ3લપાઈ�ઝ  

(૨) ડાગંરની ખેતી ;ારા ક*ટલા ંટન િમથેન વા=?ુ ુ ંઉAસBન થાય છે ? 

(અ) ૭ કરોડ   (બ) ૧૨ કરોડ   (ક) ૯ કરોડ   (ડ) ૧૫ કરોડ  

(૩) િવGમા ંÔઓઝોન 6દવસÕ કયાર* ઉજવવામા ંઆવે છે ? 

(અ) ૨૮ ઓKટોબર  (બ) ૧૬ સMટ*Nબર  (ક) ૧ O�=આુર(  (ડ) ૫ Pૂન  

(૪) નીચેના પૈક( કયા વા=નેુ Sીનહાઉસ વા= ુતર(ક* ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(અ) ઓUKસજનને  (બ) હાઇWોજનને  (ક) િમથેનને   (ડ) નાઇXોજનને  

(૫) Sીનહાઉસ ઈફ*Kટમા ંકયો વા= ુસ6Yય ભાગ ભજવે છે ? 

(અ) હાઇWોજન   (બ) ઓUKસજન   (ક) નાઇXોજન   (ડ) કાબZન ડાયોKસાઈડ  

(૬) સે[�\ય કચરો સડવાથી ક*ટલા ંટન િમથેન વા=?ુ ુ ંઉAસBન થાય છે ? 

(અ) ૧૫ કરોડ   (બ) ૭ કરોડ   (ક) ૧૮ કરોડ   (ડ) ૧૪ કરોડ  

  

 

���� ��к�� ���  к�" х$� %�� & '��. 

 

(૧) ]_ૃવીની ચાર*બાPુ વ`ટળાયેલા હવાના ંઆવરણને ..................... કહ* છે. 

(અ) ભાવાવરણ  (બ) વાતાવરણ  (ક) aવાવરણ  

(૨) ઠંડા  દ*શવાળા દ*શોમા ંઘરના બાર(-બારણા ..................... ના ંરાખવામા ંઆવે છે. 

(અ) કાચ   (બ) લાકડા ં  (ક) Mલા[dટક   

(૩) ..................... વા= ુવધવાથી ]_ૃવી?ુ ંવાતાવરણ ઝડપથી ગરમ થઇ રeુ ંછે. 

(અ) ઓUKસજન  (બ) હાઈWોજન   (ક) કાબZન ડાયોKસાઈડ   

(૪) છેfલા ૧૦૦ વષZમા ં]_ૃવી પર ..................... સે તાપમાનની hiૃj જણાઈ છે. 

(અ) ૦.૬   (બ) ૦.૮   (ક) ૦.૫   

(૫) નાઈટસ ઓKસાઈડ?ુ ં માણ ૨૭૦ PPM થી વધીને હાલ ..................... PPM થ=ુ ંછે. 

(અ) ૪૦૦   (બ) ૩૧૬   (ક) ૩૧૯   

(૬) CFC ?ુ ંઉAસBન ..................... ઉપકરણથી વk ુથાય છે. 

(અ) ઈલેKXોિનક  (બ) ટ*3લફોન   (ક) કોNM=ટુર   
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(૭) =.ુએન.(UN) ના ંઠરાવથી ૧૬ સMટ*Nબરનો 6દવસ ..................... 6દવસ તર(ક* ઉજવવામા ંઆવે છે. 

(અ) પયાZવરણ   (બ) ઓઝોન   (ક) એઇlસ   

(૮) તાપમાન વધmુ ંઅટકાવવા સપંિતનો ..................... ઉપયોગ જnર( બ�યો છે. 

(અ) oયવUdથત  (બ) િવવેક]ણૂZ   (ક) અસરકારક   

 

‘)’ ��+,� %�� ‘�’ ��+,��-� ш�/� ���� 0� ���� 1��$ ‘)’ ��+,� ���� ��� $х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) પpઓુના ઉqછવાસ અને ચયાપચયની 6Yયા   (ક) ૧૫ કરોડ ટન  

(૨) ડાગંરની ખેતી       (ખ) ૧૪ કરોડ ટન  

(૩) સે[�\ય કચરો સડવાથી      (ગ) ૧૦ કરોડ ટન 

        (ઘ) ૭ કરોડ ટન 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............   

 

 

���� 1��$ ��/�� х� 2� к� х�� �� %���  

 

(૧) કોઈપણ  દ*શના ંતાપમાન, ભેજ અને વરસાદની sૂંકાગાળાની સર*રાશ Udથિતને આબોહવા કહ* છે.  ખtંુ, ખોsંુ 

(૨) ઉuોગો, કારખાના, પાવર dટ*શનો અને વાહનો ;ારા વાતાવરણ vૂિષત થાય છે.    ખtંુ, ખોsંુ 

(૩) આજથી સો વરસ પહ*લા CO2 ?ુ ં માણ ૨૭૫ PPM હmુ.ં તે આw ૩૫૦ PPM થ=ુ ંછે.    ખtંુ, ખોsંુ 

(૪) Sીનહાઉસ વા=ઓુ?ુ ં માણ ઘટવાથી આબોહવા પ6રવતZનનો  x ઉદભoયો છે.    ખtંુ, ખોsંુ 

(૫) નાઈXસ ઓKસાઈડ?ુ ં માણ ૨૭૦ PPM થી વધીને ૪૭૦ PPM થ=ુ ંછે.     ખtંુ, ખોsંુ 

(૬) yલોબલ વોિમzગના ંકારણે મધ]ડૂા નામશેષ થયા છે.        ખtંુ, ખોsંુ 

 

���� 1��$ х$� %�� & '��. 

 

(૧) ]_ૃવીની ચાર*બાPુ વ`ટળાયેલા હવાના ંઆવરણને ..................... કહ* છે. 

(૨) ઠંડા  દ*શવાળા દ*શોમા ંઘરના બાર(-બારણા ..................... ના ંરાખવામા ંઆવે છે. 

(૩) ..................... વા= ુવધવાથી ]_ૃવી?ુ ંવાતાવરણ ઝડપથી ગરમ થઇ રeુ ંછે. 

(૪) છેfલા ૧૦૦ વષZમા ં]_ૃવી પર ..................... સે તાપમાનની hiૃj જણાઈ છે. 

(૫) નાઈટસ ઓKસાઈડ?ુ ં માણ ૨૭૦ PPM થી વધીને હાલ ..................... PPM થ=ુ ંછે. 

(૬) CFC ?ુ ંઉAસBન ..................... ઉપકરણથી વk ુથાય છે. 

(૭) =.ુએન.(UN) ના ંઠરાવથી ૧૬ સMટ*Nબરનો 6દવસ ..................... 6દવસ તર(ક* ઉજવવામા ંઆવે છે. 

(૮) તાપમાન વધmુ ંઅટકાવવા સપંિતનો ..................... ઉપયોગ જnર( બ�યો છે. 
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િવષય – સામા�જક િવ�ાન    ધોરણ – ૮      થમ સ"  

 

�к� ���� – 8       �к���� �� – ��кш�� ��ш�� ������ � ���к 

 

����� ���� �к ш���� � � �х�. 

 

(૧) ભારતે ક%વી શાસન પ)િત અપનાવી છે ? 

(૨) લોકસભામા ંશાસકપ/ના વડા કોણ હોય છે ? 

(૩) વડા ધાનની િનમ2કૂ કોણ કર% છે ? 

(૪) લોકસભા સસંદ6ુ ંક8ુ ં9હૃ ગણાય છે ? 

(૫) લોકસભામા ં= ૂટંાયેલા ઉમેદવારને @ુ ંકહ%વામા ંઆવે છે ? 

(૬) ક%�C સરકારમા ંકાયદા ઘડવા6ુ ંકાયE કોણ કર% છે ? 

(૭) લોકસભાની બેઠકો6ુ ંસચંાલન કરનારને @ુ ંકહ% છે ? 

(૮) રાIJ Kખુ રાMયસભામા ંક%ટલા ંસNયોની િનમ2કૂ કર% છે ? 

(૯) સામા�ય રPતે લોકસભાની = ૂટંણી દર ક%ટલા ંવષQ થાય છે ? 

(૧૦) રાMયસભાના સભાપિત તરPક% કોણ કામગીરP કર% છે ? 

  

 

����� ��� �#� $�%$ � к&' '��� к��. 

  

(૧) લોકશાહP6ુ ંઅગSય6ુ ંલ/ણ ક8ુ ંછે ? 

(અ) લTકર6ુ ં USુવ  (બ) VયWXતવાદ  (ક)  Y6ુ ંસાવEભૌમSવ  (ડ) સલાહકાર મડંળ  

(૨) ભારતે કઈ શાસન પ)િત અપનાવી છે ? 

(અ) સા\યવાદP  (બ) લોકશાહP   (ક) સામતંશાહP  (ડ) સરKખુSયારશાહP  

(૩) સસંદ6ુ ંઉપ]ુ ં9હૃ ક8ુ ંછે ? 

(અ) િવધાનસભા  (બ) િવધાન પ^રષદ  (ક) લોકસભા   (ડ) રાMયસભા  

(૪) લોકસભામા ંશાસકપ/ના ંવડા કોણ હોય છે ? 

(અ) વડા ધાન  (બ) ઉપરાIJ Kખુ  (ક) રાIJ Kખુ   (ડ) અ_ય/  

(૫) રાMયસભામા ંક%ટલા ંસNયોની = ૂટંણી કરવામા ંઆવે છે ? 

(અ) ૨૫૦   (બ) ૨૩૮   (ક) ૫૪૨   (ડ) ૨૬૨  

(૬) રાIJ Kખુ રાMયસભામા ંક%ટલા ંસNયોની િનમ2કૂ કર% છે ? 

(અ) ૧૪   (બ) ૧૦   (ક) ૧૨    (ડ) ૨૫  

(૭) રાMયસભામાથંી દર બે વષQ ક%ટલા ંસNયો િન`aૃ થાય છે ? 

(અ) ૧/૩   (બ) ૧/૨   (ક) ૧/૪   (ડ) ૧/૧૦  
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(૧) લોકશાહPમા ંલોકો જ પોતાના .................... છે. 

(અ) િમ"ો   (બ) ભાcયિવધાતા  (ક) dુTમન   

(૨) લોકશાહP માટ% efેgમા ં.................... શhદ વપરાય છે. 

(અ) PARLIAMENT (બ) RULING PARTY (ક) DEMOCRACY  

(૩) લોકસભા સસંદ6ુ ં.................... 9હૃ ગણાય છે. 

(અ) વચ]ુ ં  (બ) નીચ]ુ ં  (ક) ઉપ]ુ ં  

(૪) વડા ધાનની િનમ2કૂ .................... કર% છે. 

(અ) રાMયપાલ  (બ) વડા ધાન  (ક) રાIJ Kખુ   

(૫) હોiાની jુએ દ%શના .................... રાMયસભાના ંસભાપિત બને છે. 

(અ) ઉપરાIJ Kખુ  (બ) રાIJપિત   (ક) રાMયપાલ   

 

���� )'�� � *�� х� +� к� х�# ,� �- �  

 

(૧) લોકશાહP સરકારમા ં= ૂટંણીમા ં= ૂટંાયેલા બkમુતી પ/ના ંનેતાને વડા ધાન બનાવવામા ંઆવે છે.  ખjંુ, ખોmંુ 

(૨) ભારતમા ં�યાયત"ં સવnoચ સpંથા છે.         ખjંુ, ખોmંુ 

(૩) લોકસભા સસંદ6ુ ંઉપ]ુ ં9હૃ છે.          ખjંુ, ખોmંુ 

(૪) લોકસભા કાયમી 9હૃ છે.           ખjંુ, ખોmંુ 

(૫) દર%ક સસંદPય મત િવpતારમાથંી એક ઉમેદવારને = ૂટંPને લોકસભામા ંમોકલવામા ંઆવે છે.   ખjંુ, ખોmંુ 

(૬) વડા ધાન પોતાના પ/ના ંસાસંદોમાથંી મ"ંીઓની પસદંગી કર% છે.      ખjંુ, ખોmંુ 

(૭) હોiાની jુએ રાIJ Kખુ રાMયસભાના સભાપિત બને છે.       ખjંુ, ખોmંુ 

(૮) રાIJ Kખુ સસંદના ંeગ ગણાય છે.         ખjંુ, ખોmંુ 

 

‘અ’ � 12� � � ‘�’ � 12��3� ш�*� ,��� 4� ���� )'�� ‘અ’ � 12� ���� ��� �х�. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) લોકસભા       (ક) રાMયસભાના સભાપિત  

(૨) રાMયસભા       (ખ) વડા ધાનની િનમ2કૂ કર% છે  

(૩) ઉપરાIJ Kખુ      (ગ) લોકસભામા ંશાસકપ/ના નેતા  

(૪) વડા ધાન       (ઘ) લોકસભાની બેઠકો6ુ ંસચંાલન કરનાર  

(૫) રાIJ Kખુ       (ચ) સસંદ6ુ ંનીચ]ુ ં9હૃ  

       (છ) સસંદ6ુ ંઉપ]ુ ં9હૃ  

(૧) ...............  (૨) ...............  (૩) ............... (૪) ............... (૫) ............... 
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(૧) $ુ ંઝાસંીની મહારાણી હતી. 

(૨) ઇ.સ.૧૮૫૭ -વાત.ંય સ/ંામના ં  થમ શહ1દ હતા. 

(૩) મ4 કાન5રુમા ં-વાત.ંય સ/ંામ6ુ ંને8:ૃવ લી;ુ ંહ8 ુ.ં 

(૪) $ુ ંજગદ1શ5રુનો >ગીરદાર હતો. 

(૫) ?જુરાતમા ં-વાત.ંય સ/ંામની શ@આત મારાથી શ@ થઇ હતી. 

(૬) મ4 સૌ થમ એનCફEડ રાઈફલનના ંકાર8સૂ વાપરવાનો િવરોધ કયJ. 

(૭) મ4 CદEહ1ના ંસ/ંામો6ુ ંને8:ૃવ -વીકાKુL હ8 ુ.ં 

(૮) અમે N/ેજ લOકરના ંતોપમારાથી બેટ Rારકાના ંCકEલાને બચાવવા અSRતીય કામ કKુL. 

(૯) મ4 મારા જ હાથથી હાથને કોણીમાથંી કાપીને ગગંા નદ1મા ંપધરાવી દ1ધો હતો. 

(૧૦) Vપા સકંWત તર1કW અમારો ઉપયોગ થતો હતો. 
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(૧) N/ેજોની નીિત YZલે�ડને ભોગે ભારતને સ[\ૃ બનાવવાની હતી.      ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૨) N/ેજ અફસરો Cહ�દ1 િસપાઈઓને ઘણા ંહલકા ંઅને 8bુછ સમજતા ંહતા.ં     ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૩) સૌ થમ બરાક5રુની ૧૯મી પલટને ચરબીવાળા કાર8સૂ વાપરવાનો ઇનકાર કયJ.    ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૪) -વાત.ંય સ/ંામના ંVપા સકંWત તર1કW રોટલી અને ?લુાબનો ઉપયોગ થયો હતો.    ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૫) ઇ.સ.૧૮૫૭ના ં-વાત.ંય સ/ંામના ં થમ શહ1દ તા:યા ટોપે હતા.      ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૬) eંુવરિસfહ જગદ1શ5રુના ં>ગીરદાર હતા.         ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૭) N/ેજ અિધકાર1ઓના ંમાટW રાણી લgમીબાઈ ઇ.સ.૧૮૫૭ના ંસ/ંામના ંઆગેવાનોમા ંhેiઠ kી નેતા હતા. ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૮) જગદ1શ5રુના ં>ગીરદાર eંુવરિસfહ લડાઈમા ંમરણતોલ ઘા વાગવાથી એિ લ ૧૮૫૮મા ં[:ૃK ુપાlયા.ં ખ^ંુ, ખો`ંુ 

(૯) -વાત.ંય સ/ંામ લડનારા સૈિનકોમા ંબnલદાનની તીo ભાવના હોવાથી -વાત.ંય સ/ંામ સફળ થયો.  ખ^ંુ, ખો`ંુ 
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(૧) .................... એ ૧૮૫૭ના ંસ/ંામ6ુ ં[pુય કારણ હ8 ુ.ં 

(અ) લોભ   (બ) અસતંોષ   (ક) વેપાર  

(૨) N/ેજોએ nq-તી ધમr Nnગકાર કરાવી ભારતના .................... અને .................... નો નાશ કયJ. 

(અ) sયવ-થા   (બ) ધમr   (ક) સ-ંeૃિત   

(૩) N/ેજોની નીિત ભારતના ભોગ ે.................... દWશને સ[\ૃ કરવાની હતી. 

(અ) YZલે�ડ   (બ) hીલકંા   (ક) અમેCરકા   

(૪) ઇ.સ. .................... મા ંબtસર6ુ ંK\ુ થKુ ંહ8 ુ.ં 

(અ) ૧૭૬૪   (બ) ૧૭૫૦   (ક) ૧૭૪૯   

(૫) ઝાસંીની રાની .................... એ સ/ંામ6ુ ંuકુાન સભંાvKુ.ં 

(અ) મીરાબંાઈ   (બ) હમીદાબાઈ  (ક) લgમીબાઈ   

(૬) >ગીરદાર રા> eંુવરિસfહ .................... રાwયમા ંરાwય કરતા હતા. 

(અ) nબહાર   (બ) પ>ંબ   (ક) ?જુરાત   

(૭) લOકરમા ંભારતીય અને N/ેજ સૈિનકો6ુ ં માણ .................... હ8 ુ.ં 

(અ) ૭ : ૧   (બ) ૮ : ૧   (ક) ૬ : ૧   

(૮) .................... એ ૧૮૫૭ના ંિવyલવના  થમ શહ1દ બ�યા. 

(અ) તા:યા ટોપે  (બ) મગંલ પાડંW  (ક) રા> eંુવરિસfહ   

(૯) CદEહ1ના બાદશાહ .................... એ સ/ંામ6ુ ંuકુાન સભંાvKુ.ં 

(અ) અકબર   (બ) જહાગંીર   (ક) બહાzુરશાહ ઝફર   

(૧૦) .................... એ ૧૮૫૭ના ંhેiઠ kી આગેવાન હતા. 

(અ) લgમીબાઈ  (બ) રમાબાઈ   (ક) મીનાબાઈ  
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ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) -વાત.ંય સ/ંામના ં થમ શહ1દ    (ક) નાના સાહWબ પે}ા  

(૨) CદEહ1ના ં-વાત.ંય સ/ંામના ંનેતા    (ખ) eંુવરિસfહ  

(૩) કાન5રુના ં-વાત.ંય સ/ંામના ંનેતા   (ગ) જગદ1શિસfહ  

(૪) nબહારના ં-વાત.ંય સ/ંામના ંનેતા   (ઘ) મગંલ પાડંW  

       (ચ) બહાzુરશાહ ઝફર  

 

(૧) ...............   (૨) ...............   (૩) ...............  (૪) ...............  


