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પ્રશ્ન : 1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) વાસ્કો-દ-ગામા સૌ પ્રથમ ભારતના  ......... બદંરે ઊતર્ાા હતા.  

(2) ........................ એ યરુોપથી  ભારત આવવાના  જળમાગાની શોધ કરી.  

(3) ક્રિસ્ટોફર કોલબંસે....................... ખડં શોધ્ર્ો હતો.   

(4) ઈ.સ. 1498 મા ંકાલલકટમા ં....................... નામના  રાજાનુ ંરાજ્ર્ હત ુ.ં   

(5) અંગે્રજ કપ્તાન ................એ મઘુલ બાદશાહ જહાગંીર પાસેથી  સરુતમા ં કોઠી 

સ્થાપવાની  મજૂંરી માગંી  હતી.    

પ્રશ્ન : 2 નીચેના પિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો :   

(1) ફે્રન્ચો પાસે પૉંક્રડચેરી, માહ,ે ચદં્રનગર વગેરે વેપારી મથકો રહ્ા ંહતા.        

(2) પ્લાસીના યદુ્ધ પછી અંગ્રજે કંપનીએ મીરજાફરને બગંાળનો નવાબ બનાવ્ર્ો.  

(3) ક્રિસ્ટોફર કોલબંસે ભારત આવવાના જળમાગાની શોધ કરી.  

(4) ભારતમા ંઆવેલી ફે્રન્ચ ઈસ્ટ ઈન્ન્ડર્ા કંપનીનો વડો હૉક્રકન્સ હતો.  

(5) ઈ.સ.1510મા ંપોરુ્ાગીઝોએ વેપાર માટે કાલલક્ટમા ંકોઠી સ્થાપી.  

પ્રશ્ન : 3 એક-બે િાક્યમાાં  જિાબ આિો : 

(1) ‘વેસ્ટ ઈન્ન્ડઝ’ ના નામે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે?  

(2) લિક્રટશ ઈસ્ટ ઈન્ન્ડર્ા કંપની ક્ા,ં ક્ારે અને શા માટે સ્થાપવામા ંઆવી હતી? 

(3) પોરુ્ાગીઝોએ ભારતમા ંકર્ા કર્ા સ્થળે પોતાના વેપારી મથકોની કોઠીઓ સ્થાપી હતી? 

(4) ભારતમા ંપહલે ુ ંઅંગે્રજ વહાણ ક્ારે, કર્ા બદંરે આવ્યુ ં?  

(5) અંગ્રેજોએ ભારતમા ંકર્ા સ્થળે વેપાર શરૂ કર્ો?  
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(6) પ્લાસીનુ ંયદુ્ધ કોની કોની વચચે લડાયુ ં? તેનુ ંશુ ંપક્રરણામ આવ્યુ?ં  

(7) ડચ લોકો ક્ાનંા વતની હતા? તેમણે ભારતના ંકર્ા સ્થળોએ વેપારી મથકો સ્થાપ્ર્ા?  

(8) ભારતમા ંઅંગ્રેજોએ સૌ પ્રથમ કર્ા સ્થળે વેપાર શરૂ કર્ો?  

(9) ભારત આવવાનો નવો જળમાગા શોધવાનો સૌપ્રથમ પ્રર્ાસ કોણે કર્ો હતો?  

(10) લિક્રટશ કંપનીએ મીરજાફરને બગંાળના નવાબ તરીકે પદભ્રષ્ટ કરી કોને નવાબ                   

બનાવ્ર્ો હતો?  

સમયરેખા દોરો :-  

1. ઈસ. 1600  -  લિક્રટશ  ઈસ્ટ ઈન્ન્ડર્ા  કંપની  

2. ઈસ. 1608  - અંગે્રજ વહાણ સરુત બદંરે  આવ્યુ.ં 

3. ઈસ. 1663 – ડચ લોકોએ  આગ્રામા ંકોઠી  સ્થાપી.  

4. ઈસ. 1664  -  ફે્રન્ચ  ઈસ્ટ ઈન્ન્ડર્ા  કંપની  સ્થાપાઈ.  

પ્રશ્ન :4  ઐપતહાપસક કારણો આિો :-  

(1) યરુોપપર્ન પ્રજાને ભારત તરફનો નવો જળમાગા શોધવાની ફરજ પડી.  

(2) બગંાળમા ંપોરુ્ાગીઝ સત્તાનો અંત આવ્ર્ો.  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો. 

(1) પથૃ્વી તેના ઉત્પત્તિનના  મયેે  ___________  રૂપે હતી.   

(2) મદૃાવરણ પથૃ્વી મપાટીનો  આશરે  ___________  ટકા ભાગ રોકે છે.  

(3) વાતાવરણયાાં મખુ્ે પ્રવાહી ઘટક ___________  છે.  

(4) ઑક્સમજન વાયનુ ુાં પ્રયાણ વાતાવરણયાાં આશરે  ___________  છે.  

(5) ___________  વાય ુસ ૂે યના જલદ પારજાંબલી કકરણોને શોષી લે છે.   

પ્રશ્ન:2    નીચેના વિધાનો ખરા  છે કે ખોટા તે જણાિો.   

(1) વકૃ્ષો કાપવાથી CO2 નુાં પ્રયાણ ઘટે છે.  

(2) વાતાવરણયાાં નાઈટ્રોજન વાયનુ ુપ્રયાણ આશરે 78 %  છે.  

(3) પથૃ્વીની મપાટી પર ભતૂ્તિય ત્તિવસ્તાર કરતાાં પાણીના ત્તિવસ્તારનુાં પ્રયાણ ઓછાં છે.  

(4) H2 વાયનુ ુાં પ્રયાણ વધવાથી પથૃ્વી પર ગરયીનુાં પ્રયાણ વધે છે. 

(5) વાતાવરણના યાધ્ેય દ્વારા અવાજ માંભળાે છે.  

પ્રશ્ન: 3  બુંધબેસતાું  જોડકાું  રચો:-  

1. મદૃાવરણ   1. ત્તિવત્તિવધ  વાયઓુનુાં  આવરણ  

2. જલાવરણ     2. યાનવીના જીવનત્તિનવાયહનો  આધાર 

3. વાતાવરણ    3. ચારેે  આવરણોનો મરવાળો  

4. જીવાવરણ     4. યાનવ મકહત અને મજીવોનુાં  ત્તિનવામસ્થાન   

5.  પથૃ્વીના  મપાટીના લગભગ 71 %  
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પ્રશ્ન: 4 નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાું  જિાબ આપો:- 

(1) પથૃ્વી પર મખુ્ે આવરણો કેા કેા છે? 

(2) યૅગ્યા એટલ ેશુાં? 

(3) વાતાવરણયાાં શુાં શુાં ભળેલુાં હોે છે? 

(4) ઓઝોન વાય ુશુાં કા યે કરે છે? 

(5) ‘ઘનીભવન’ એટલે શુાં? 

(6) મદૃાવરણનો અથય જણાવો.  

(7) પ્રદૂષણ એટલે શુાં? 

(8) જીવાવરણના કેટલા ત્તિવભાગો છે? કેા કેા? 

(9) જૈત્તિવક અને અજૈત્તિવક ત્તિવભાગયાાં કોનો કોનો મયાવશે થાે છે? 

(10) મદૃાવરણને બીજ કેા નાયે ઓળખવાયાાં આવે છે? 

પ્રશ્ન:   ભૌગોલલક કારણો  આપો:  

(1) પથૃ્વી પર ચાર આવરણો અક્સ્તત્વયાાં આવ્ેો.  

(2) યાનવીે પ્રવતૃ્તિનઓ વાતાવરણને દૂત્તિષત કરે છે તેયજ તેની ત્તિવપરીત અમરો પણ થાે  

છે.- કારણ આપો.  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો. 

(1) ભારતના બધંારણની શરૂઆત ___________  થી થાય છે.  

(2) બધંારણ સભાના અધ્યક્ષ ___________  હતા.  

(3) બધંારણની ખરડા સમિમતના અધ્યક્ષ ___________  હતા.  

(4) ભારતે  ___________  શાસન પદ્ધમત  અપનાવી  છે.  

(5) આપણા દેશિા ંદર___________  વર્ષે  સાિાન્ય ચ  ટંણીઓ યોજાય છે.    

પ્રશ્ન: 2  નીચેના વિધાનો ખરા  છે કે ખોટા તે જણાિો : 

(1) બધંારણ ઘડતરની કાિગીરી  166 બેઠકોિા ં પ  રી કરવાિા ંઆવી હતી.  

(2) ભારતન  ંબધંારણ 9 ડડસેમ્બર, 1946 થી અિલિા ંમ  કવાિા ંઆવ્ .ં  

(3) ડૉ. આંબેડકરે બધંારણીય ઈલાજોના હકને “બધંારણના આત્િા” સિાન ગણાવયો છે..  

(4) ભારત એક બબનસાપં્રદામયક  દેશ  છે. 

(5) 26 િી નવેમ્બરને પ્રજાસત્તાક  ડદન તરીકે ઊજવવાિા ં આવે છે.  

પ્રશ્ન: 3  મને ઓળખી  માર ું  નામ આપો:-  

(1) હ  ંદરેક દેશના શાસન િાટે િહત્વન  ં છ.ં    

(2) િારી  ગણતતં્ર  ડદન  તરીકે  ઉજવણી  કરવાિા ંઆવે છે.   

(3) બધંારણ સભાના  અધ્યક્ષ તરીકે િારી પસદંગી  થઈ  હતી.   

(4) િને “બધંારણનો આત્િા” કહવેાિા ંઆવયો છે.   

(5) િને સિવાયી સરકાર પણ  કહ ે છે. 
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પ્રશ્ન: 4 નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાું  જિાબ આપો : 

(1) બધંારણસભાની  કાિગીરી  ક્યારે શરૂ  કરવાિા ં આવી ? 

(2) બધંારણસભાએ  ભારતન  ં બધંારણ  ક્યારે પસાર  ક્ ું હત   ં? 

(3) બધંારણની  ખરડા સમિમત કોના અધ્યક્ષપદે રચવાિા ં આવી હતી ? 

(4) કેન્ર સરકારના  અંગોના  કાયો  જણાવો.  

(5) બધંારણ સભાિા ંકયા  સ્ત્રી  સભ્યોનો  સિાવેશ  થયો હતો ? 

(6) ભારતના બધંારણની  મ ખ્ય મવશેર્ષતાઓ  કઈ કઈ  છે?   

(7) બધંારણસભાિા ંક લ કેટલા સભ્યો  હતા ? 

(8) પારસીઓના પ્રમતમનમધ  તરીકે  બધંારણસભાિા ં કોણ  હત   ં? 

(9) બધંારણ સભાિા ં બધંારણીય મનષ્ણાતોિા ંકોનો સિાવેશ  થાય  છે? 

(10) બધંારણ સભાિા ંકયા કયા અગ્રણી  નેતાઓનો સિાવેશ કરવાિા ંઆવયો  હતો ? 

 

 



 
 

4. વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા?      Work Sheet  
________________________________________________________ 

 

 
1 

 
 

પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) વેલેસ્લીએ__________ દ્વારા ભારતમાાં અંગ્રેજ સત્તાન ેસવોપરી બનાવી.  

(2) __________ એ અપતુ્ર મતૃ્ય ુપામેલા હ િંદી રાજાઓનાાં રાજ્યો ખાલસાાં કયાા.   

(3) ઈ.સ. __________ માાં ભારતમાાં પ્રથમ ત્રણ યનુનવનસિટીઓ સ્થાપાઈ.  

(4) પેશ્વા __________ ના  અવસાન પછી  મરાઠાસાંઘ વચ્ચ ેઝઘડા શરૂ  થયા.  

(5) લોડા__________ ખાલસાનનતીનો જનક   તો.  

 

પ્રશ્ન.2    નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા  તે જણાવો:  

(1) ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’.એ અંગ્રેજોની નીનત  તી.    

(2) વેલેસ્લી ગવનાર બનીને  ભારત આવ્યો  ત્યારે ઈંગ્લૅન્ડ અને પોરુ્ાગલ વચ્ચે તીવ્ર 

 રીફાઈ  ચાલતી  તી.  

(3) વેલેસ્લીની ખાલસાનીનતનો અનેક દેશી રાજ્યો  ભોગ  બન્યા.  

(4) પેશ્વા નાના ફડણવીસના અવસાન પછી  મરાઠાસાંઘો વચ્ચે ઝઘડા શરૂ  થયા.  

(5) વેલેસ્લીની સ ાયકારી યોજના સ્વીકારનાર દેશી રાજાઓના રાજ્યોમાાં સાંગીન  

રાજ્યવ્યવસ્થા  સ્થપાઈ.   

પ્રશ્ન:3 નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) ભારતમાાં સ ાયકારી  યોજના  કોણે  દાખલ  કરી? એ યોજના સૌ પ્રથમ  કોણે 

સ્વીકારી?  

(2) કઈ  યોજના મીઠા ઝેર  જેવી  તી ?  
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(3) અંગ્રેજોએ પાંજાબના વ ીવટમાાં ક્યારે દખલગીરી કરી? 

(4) ઈ.સ. 1857માાં  કયાાં કયાાં શ રેોમાાં યનુનવનસિટીઓની સ્થાપના થઈ?  

(5) અનાજનુાં લોટમાાં રૂપાાંતર કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે?  

પ્રશ્ન:4 નીચેના વવધાનો માટે કારણો આપો. 

(1) મ ારાજા રણજજતનસિં ના સમયમાાં અંગ્રેજો પાંજાબમાાં સત્તા સ્થાપવામાાં સફળ થયા. 

કારણ આપો.  

(2) ડેલ ાઉસીએ ખાલસાનીનત અમલમાાં મકૂી.   
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ભકંૂપની અસર ભકંૂપના__________ ઉપર  અવલબંે છે.  

(2) ભકંૂપના ઉદભવ કેન્દ્રને__________ કહ ે છે.  

(3) ભારતના દરરયારકનારાના વવસ્તારોમા ંકેટલીકવાર. __________ સર્જાય છે.  

(4) ભસૂ્ખલનને કારણે__________ રેલવે વ્યવહાર ખોરવાઈ ર્જય છે.  

(5) ત્સનુામી અને  વાવાઝોડુ_ં_________ ભારે વવનાશ સર્જ ે છે.  

પ્રશ્ન.2    નીચેના તિધાનો ખરા છે કે ખોટા  િે જણાિો:  

(1) ભકંૂપ કેન્દ્ર પથૃ્વીની સપાટી પર હોય છે.    

(2) ભકંૂપની અસર ભકંૂપના વેગ પર આધારરત છે.  

(3) મૅગ્માની નીચે રહલેા ભારે વાયઓુ મૅગ્માને નીચે ધકેલે છે.  

(4) જ્વાળામાખખુીના વવસ્તારમા ંકોઈ કોઈ ર્જગ્યાહ હીરા મળામી આવે છે.  

(5) દાવાનળામને લીધે વન્દ્ય વનસ્પવતને પારાવાર નકુસાન થાય છે.   

પ્રશ્ન:3 નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) કુદરતી પ્રકોપોના ંનામ આપો.   

(2) ભકંૂપ હટલે શુ ં?  

(3) ભકંૂપની નોંધ કયા યતં્રમા ંલેવાય છે? 

(4) ભકંૂપના કેટલા અને કયા કયા પ્રકાર છે ?  

(5) જ્વાળામાખખુી પવાતના કેટલા પ્રકાર છે? કયા કયા?  

(6) ત્સનુામી (Tsunami) કોને કહ ેછે? 
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(7) ‘પરૂ’ (Flood) હટલે શુ?ં પરૂની અસર  ક્ા ંવધારે થાય  છે?  

(8) ‘અનાવષૃ્ટટ’ હટલે શુ?ં   

(9) વાવાઝોડા કયા કયા નામોથી ઓળામખાય છે?  

પ્રશ્ન:4 નીચેના પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપો. 

(1) જ્વાળામાખખુી વવસ્ફોટ હટલે શુ ં?  

(2) જ્વાળામાખખુી વવસ્ફોટની લાભદાયી અસરો ર્જણાવો.   
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ભારતની __________ સમદૃ્ધિ છેક  અઢારમી સદી  સધુી સરુક્ષિત રહી હતી.  

(2) અંગે્રજ શાસન સમયે કેટલાક ખેડતૂો__________ ની  ભારે વ્યાજપ્રથાનો ભોગ  બની  

પાયમાલ થાયા.  

(3) અંગે્રજ રાજ્યવહીવટને લીધે આપણા દેશની પ્રાચીન  __________ ની  પ્રથા નાબદૂ 

થઈ.  

(4) પ્રાચીન સમયમાાં દરેક ગામ  એક  નાના __________ જેવુાં હત ુાં.  

(5) __________ સતીપ્રથા પર પ્રતતબાંધ મકૂતો કાયદો અમલમાાં મકૂ્યો.  

 

 

પ્રશ્ન.2    નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા  તે જણાિો:  

(1) ગવનનર તવક્ષલયમ બેન્ટટકે કાયમી જમાબાંધી નામની મહસેલૂ પિતત અમલમાાં મકૂી હતી.    

(2) પ્રાચીન સમયથી ઢાકાની બારીક અને મલુાયમ મલમલની દુતનયાભરમાાં મોટી માાંગ 

રહતેી.  

(3) ભારતના રૂઢઢચસુ્ત લોકો અંગ્રેજ શાસને કરેલા સધુારાઓને શાંકાની નજરે જોતા હતા.  

(4) મહાત્મા ગાાંધીએ અંગ્રેજી તશિણ પિતતન ે‘સ્વરાજ્યની કેળવણી’ કહી હતી. 

(5) વતનમાનપત્રો, તાર-ટપાલ અને રેલવેથી ભારતના લોકો એકબીજાથી નજીક આવ્યા.   
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પ્રશ્ન:3   બધંબેસતા જોડકા ંરચો:   

વિભાગ  ‘અ’ વિભાગ  ‘બ’ 

(1) કૉનનવોક્ષલસ  

(2) મેકોલે  

(3) તવક્ષલયમ બેન્ટટક  

(4) ગાાંધીજી   

(1) ભારતમાાં અંગ્રેજી તશિણની શરૂઆત કરી.  

(2) અંગ્રેજી કેળવણી  એ ‘ગલુામીની 

કેળવણી’ છે.   

(3) કાયમી  જમાબાંધી અમલમાાં મકૂી.  

(4) સતી પ્રથા પર  પ્રતતબાંધ  મકૂ્યો.  

(5) સવોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના કરી. 

 

પ્રશ્ન:4  નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમા ંઉત્તર આપો.  

(1) ભારતની આતથિક સમદૃ્ધિ તવશે તવશ્વના ઈતતહાસકારોએ શુાં  કહ્ુાં છે ?   

(2) ઈ.સ. 1757 થી 1856 સધુીના સો વર્નના અંગે્રજ શાસન દરતમયાન ભારતદેશ કેવો બટયો 

હતો ?  

(3) ઈ.સ. 1770 માાં  બાંગાળમાાં લાખો લોકો શાથી મતૃ્ય ુપામ્યા ? 

(4) કૉનનવોક્ષલસે કઈ મહસેલૂ પિતત અમલમાાં મકૂી?  

(5) મહસેલૂ  ઉઘરાવવા માટે સૌ પ્રથમ ક્લેક્ટરની તનમણકૂ કોણે  કરી ?  

(6) અંગે્રજ સરકારે સામાજજક સધુારણાની જે  રીત અપનાવી હતી  તેનાથી લોકોમાાં કયો  ભય  

ઊભો  થયો  હતો ? 

(7) અંગે્રજ સરકારે આગ્રામાાં કયુાં  ફરમાન બહાર પાડ્ુાં હત ુાં ?   
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(8) ભારતમાાંથી  કઈ  કઈ  ચીજવસ્તઓુની તનકાસ થતી ?   

(9) ભારતમાાં અંગ્રેજી ભાર્ા દ્વારા તશિણ આપવાની ઢહમાયત કોણે કરી ?  

(10) ગાાંધીજી અંગે્રજી કેળવણીને શુાં  કહતેા ?   
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ઠંડા પ્રદેશવાળા દેશોમા ંઘરના ંબારીબારણા_ં_________ ના ંરાખવામા ંઆવે છે.  

(2) છેલ્લા 100  વર્ષમા ંપથૃ્વી પર __________ °સે  તાપમાનની વદૃ્ધિ જણાઈ છે.  

(3) નાઇટ્રસ ઑક્સાઈડન  ંપ્રમાણ 270 ppm થી  વધીને હાલ . __________ ppm થય  ંછે.  

(4) CFCન  ંઉત્સર્જન __________ ઉપકરણથી વધ  થાય છે.  

(5) ય .એન. ના ઠરાવથી 16 સપ્ટેમ્બરનો દદવસ__________ દદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે   

છે.  

પ્રશ્ન.2    નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા  તે જણાવો:  

(1) કોઈપણ પ્રદેશના તાપમાન, ભેજ  અને  વરસાદની  ટ ંકા ગાળાની સરેરાશસ્થથતતને 

આબોહવા કહ ેછે.    

(2) ગ્રીનહાઉસ વાય ઓન  ંપ્રમાણ ઘટવાથી આબોહવા પદરવતષન (Climate Change) નો  

પ્રશ્ન ઉદભવ્યો છે. 

(3) આજથી 100  વર્ષ પહલેા ંCO2 ન  ંપ્રમાણ 275  ppm  હત  .ં તે આજે 350 ppm થય  ંછે.  

(4) નાઈટ્રસ ઑક્સાઈડન  ંપ્રમાણ 270 ppm  થી વધીન ે470 ppm થય  ંછે.  

(5) ગ્લોબલ વૉતમિગના કારણે મધપ  ડા નામશેર્ થઈ રહ્યા છે.   

પ્રશ્ન:3  નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) વાતાવરણ શાથી દ તર્ત થાય છે ?   

(2) વાતાવરણનો ફેરફાર કોને કહ ેછે  ?  
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(3) હવામાન એટલે શ  ં? 

(4) આબોહવા એટલે શ  ં?  

(5) ગ્લોબલ વૉતમિંગ (વૈતિક તાપ-વદૃ્ધિ)  એટલે શ  ં?  

(6) આબોહવા પદરવતષન  (Climate  Change) નો પ્રશ્ન શાથી ઉદભવ્યો છે? 

(7) બબન પરંપરાગત ઊર્જષસ્ત્રોતો કયા કયા છે ?   

(8) પયાષવરણ બચાવનારી વૈતિક નીતત ઘડવા માટે સૌપ્રથમ ક્યારે અને ક્યા ં  સમંેલન 

યોર્જય  ંહત   ં?   

(9) તવિમા ંદર વર્ે કયા  દદવસને ‘ઓઝોન દદવસ’ તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે?  

પ્રશ્ન4  નીચેના પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપો4   

(1) ગ્લોબલ વૉતમિંગથી તવિમા ંકેવી તવનાશક અસરો થવાની સભંાવના છે?    

(2) ગ્લોબલ વૉતમિંગ અટકાવવા કેવા પ્રકારના ંપગલા ંલેવા આવશ્યક છે?   

(3)  ગ્રીનહાઉસ ઈફેક્ટ એટલે શ  ં?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) લોકશાહીમાાં લોકો જ પોતાના __________ છે.  

(2) ભારતે __________ લોકશાહીની શાસન પદ્ધતત સ્વીકારી છે.  

(3) સામાન્ય રીતે લોકસભાની ચ  ાંટણી દર  __________ વરે્ષ થાય છે.   

(4) રાજ્યસભામાાં 12 સભ્યોની તનમણ  ક __________ કરે છે.  

(5) રાજ્યસભાના સભાપતત તરીકે__________ કામગીરી કરે છે.   

 

પ્રશ્ન.2    નીચેના મિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં  તે જણાિો:  

(1) લોકશાહી સરકારમાાં ચ  ાંટણીમાાં ચ  ાંટાયેલા બહુમતી પક્ષના નેતાને વડાપ્રધાન 

(પ્રધાનમાંત્રી) બનાવવામાાં આવે છે.    

(2) ભારતમાાં ન્યાયતાંત્ર સવોચ્ચ સાંસ્થા છે.   

(3) દરેક સાંસદીય મતતવસ્તારમાાંથી એક ઉમેદવારને ચ  ાંટીને લોકસભામાાં મોકલવામાાં આવે  

છે.  

(4) વડાપ્રધાન પોતાના પક્ષના સાાંસદોમાાંથી માંત્રીઓની પસાંદગી કરે છે.  

(5) હોદ્દાની રૂએ રાષ્ટ્રપમખુ રાજ્યસભાના સભાપતત બને છે.   
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પ્રશ્ન: 3 બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો:  

મિભાગ ‘અ’   મિભાગ ‘બ’   

1. લોકસભા  

2. રાજ્યસભા  

3. ઉપરાષ્ટ્રપ્રમખુ   

4. િડાપ્રધાન  

5. રાષ્ટ્રપ્રમખુ   

1. રાજ્યસભાના સભાપતત 

2. વડાપ્રધાનની તનમણ  ક કરે છે.  

3. લોકસભામાાં શાસક પક્ષના નેતા  

4. લોકસભાની બેઠકોનુાં  સાંચાલન કરનાર  

5. સાંસદનુાં નીચલુાં ગહૃ   

6. સાંસદનુાં ઉપલુાં ગહૃ   

 

પ્રશ્ન:4  નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) સાંસદમાાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે?   

(2) લોકશાહીમાાં સ ાંસદની પાસે સાંપ  ણણ અને મહત્વની સત્તા કેમ હોય છે?  

(3) સાંસદીય મતતવસ્તાર કોને કહવેાય છે ? 

(4) રાષ્ટ્રપ્રમખુ વડાપ્રધાન તરીકે કોને નીમે છે ? 

(5) રાજ્યસભાના સભ્યોની ચ  ાંટણી કોણ કરે છે ? 

(6) રાજ્યસભાના સભાપતત (ચેરમેન)કોણ બને છે? 

(7) સાંસદના કયા ગહૃનુાં સ ાંપ  ણણ તવસર્જન થતુાં નથી? 

(8) સાંસદસભ્યની જવાબદારી શી હોય છે ? 

(9) તવરોધપક્ષ લોકશાહીમાાં કઈ રીતે અગત્યની ભ  તમકા ભજવી શકે છે ? 

(10) ખરડો કાયદો ક્યારે બને  છે ?  
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પ્રશ્ન:4 નીચેના મિધાનો માટે કારણ આપો:   

(1) રાજ્યસભા કાયમી ગહૃ છે.   

(2) રાષ્ટ્રપ્રમખુ સાંસદના અંગ (ભાગ) શાથી ગણાય છે?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) સૌ પ્રથમ__________ ની  19 મી  પલટને ચરબીવાળી કારતસૂ વાપરવાનો ઈનકાર 

કર્યો.  

(2) એન્ફિલ્ડ રાઈિલના કારતસૂ વાપરવાનો વવરોધ સૌ પ્રથમ __________ એ કર્યો.   

(3) ગજુરાતમાાં સાંગ્રામની શરૂઆત __________ ની  7મી  લશ્કરી ટુકડીએ જૂન, 1857 માાં  

કરી  હતી.  

(4) પાંચમહાલના __________ લોકોનો સાંગ્રામ લગભગ એક  વર્ષ સધુી ચાલ ુ રહ્યો હતો..  

(5) 1857ના  સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામને પરરણામે ભારતીર્ય પ્રજામાાં __________ ભાવનાના બી 

રોપાર્યાાં હતા.   

 

પ્રશ્ન.2    નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા  તે જણાવો:  

(1) અંગ્રેજ અિસરો રહિંદી વસપાઈઓને ઘણા હલકા અને તચુ્છ સમજતા હતા.    

(2) સૌ પ્રથમ બરાકપરુની 19મી પલટને ચરબીવાળા કારતસૂ વાપરવાનો ઈનકાર કર્યો.  

(3) ઈ.સ. 1857ના સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામના પ્રથમ શહીદ તાત્ર્યા ટોપે હતા. 

(4) સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામ લડનારા સૈવનકોમાાં  બલલદાનની તીવ્ર ભાવના હોવાથી સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામ 

સિળ  થર્યો.   

(5) સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામને અંતે ભારતમાાંથી કાંપનીના શાસનનો અંત આવ્ર્યો અને ઈગ્લેફડની 

સરકારનુાં શાસન સ્થપાયુાં.   
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પ્રશ્ન: 3 બધંબેસતા ંજોડકા ંરચો:  

વવભાગ ‘અ’ વવભાગ ‘બ’ 

(1) સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ  

(2) રદલ્લીના  સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામના નેતા  

(3) કાનપરુના  સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામના નેતા   

(4) લબહારના સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામના નેતા  

1. નાનાસાહબે  

2. કુાંવરવસિંહ 

3. જગદીશવસિંહ   

4. માંગલ પાાંડે   

5. બહાદુરશાહ ઝિર    

 

 

પ્રશ્ન:4  નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમા ંઉત્તર આપો.  

(1) ઈસ.1857 ના સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામનુાં મખુ્ર્ય કારણ શુાં હત ુાં?   

(2) લશ્કરમાાં રહિંદી અને અંગે્રજી સૈવનકોનુાં પ્રમાણ કેટકેટલુાં હત ુાં?  

(3) ઈ.સ. 1857 ના સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામની શરૂઆત ક્યારે થવાની હતી? 

(4) સૈવનકોને અને પ્રજાને સાંગ્રામમાાં જોડાવા માટે છૂપા સાંકેત તરીકે શેનો ઉપર્યોગ થર્યો 

હતો?  

(5) ઈ.સ. 1857ના  સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામમાાં  રાણી લક્ષ્મીબાઈ શા  માટે જોડાર્યાાં?  

(6) પેશ્વા નાનાસાહબેના સૈફર્યની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

(7) ગજુરાતમાાં ઈ.સ. 1857ના  સ્વાતાંત્ર્ર્યસાંગ્રામની શરૂઆત કોણે અને ક્યારે કરી?   

(8) તાત્ર્યા ટોપેના અંવતમ જીવન વવશે કર્યા કર્યા મત પ્રવતે છે?   
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(9) તાત્ર્યા ટોપે ગજુરાતના કર્યા જજલ્લામાાં રોકાર્યા હતા?  

(10) ઉત્તર ગજુરાતનાાં કર્યા કર્યા સ્થળે સ્વાતાંત્ર્ર્ય સાંગ્રામ થર્યો હતો?  

પ્રશ્ન:  નીચેના વવધાનોના  ઐવતહાવસક  કારણ આપો:   

(1) ભારતીર્ય સૈવનકોએ એન્ફિલ્ડ રાઈિલોનો ઉપર્યોગ કરવાનો ઈનકાર કર્યો.   

(2) માંગલ પાાંડેને િાાંસી આપવામાાં આવી.   


