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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) હર્ષવર્ષનના  સમયની મહત્વની  બાબતો  ....................... માાંથી આજે પણ જાણવા  

મળે છે.   

(2) દક્ષિણ ભારતમાાં  સોલાંકી  વાંશની  રાજર્ાની................. હતી.  

(3) નાલાંદા વવદ્યાપીઠના ભવ્ય પસુ્તકાલયનુાં નામ  ....................  હત ુાં.   

(4) હર્ષવર્ષનના રાજ્યોમાાં  ................... બૌદ્ધ મઠો હતા.    

(5) પલુકેશી પહલેાનાાં ધ્વજમાાં .................... નુાં  ક્ષિન્હ હત ુાં.  

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

(1) પલુકેશી પહલેાએ “અશ્વમેઘ’ યજ્ઞ કયો  હતો.       

(2) મહાકવવ  બાણભટ્ટ ે ‘રત્નાવક્ષલ’ નામના નાટકની રિના કરી હતી.  

(3) હ્ય-ુએન-ત્સાાંગ ઈ.સ. 645 માાં પોતાના દેશમાાં પાછો ફયો હતો.      

(4) પલુકેશી પહલેાએ વવષ્ણમુ ાંદદર બાંર્ાવ્ય ુહત ુાં.  

(5) સોલાંકી વાંશમાાં પલુકેશી બીજાએ આશરે 25 વર્ષ રાજ્ય કયુું હત ુાં.    

પ્રશ્ન: 3 બધંબેસતા ં જોડકા ં રચો: 

1. રસાયણશાસ્ત્રી  નાગારુ્ ષન               1. 15 વર્ષ સરુ્ી ભારતભ્રમણ  

2. સમ્રાટ હર્ષવર્ષન                 2. વવષ્ણમુ ાંદદર  

3. હ્ય-ુએન-ત્સાાંગ                         3. લોહ, સોમલ, અને પારાની ભસ્મનો ઉપયોગ  

4. માંગલેશ  રાજા                         4. ‘દદગાંબર’ શાખા  

5. જૈન ર્મષ       5. કાાંિીવરમ   

                          6. ‘વિયદવશિકા’ નાટક   
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  પ્રશ્ન 4 : નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમા ંજિાબ આપો: 

(1) રાજ્યવર્ષનનુાં  મતૃ્ય ુકેવી રીતે  થયુાં  હત ુાં ?  

(2) રાજા હર્ષવર્ષને  કોની સાથે મૈત્રીસાંબાંર્ો  આક્રમણની  તૈયારીના  ભાગરૂપે  

બાાંધ્યા હતા?  

(3) મહાકવવ બાણભટ્ટની કઈ કૃવતઓ સાંસ્કૃત  સાદહત્યમાાં અજોડ સ્થાન ર્રાવે છે?  

(4) હર્ષવર્ષન દ્વારા  નાલાંદા વવદ્યાપીઠના વનભાવ માટે શેની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી  

હતી?   

(5) રસાયણશાસ્ત્રી નાગારુ્ ષને શેની ભલામણ કરી હતી?  

(6) હર્ષવર્ષનના સમયગાળા દરવમયાન લોકોનો મખુ્ય વ્યવસાય શુાં હતો? 

(7) હ્ય-ુએન-ત્સાાંગ િમાણે  હર્ષવર્ષનના રાજ્યનુાં વણષન જણાવો.   

(8) હર્ષવર્ષનના સમયમાાં લોકો કઈ રમતો દ્વારા પોતાનુાં મનોરાંજન  કરતા?  

(9) કનોજનુાં સામ્રાજ્ય નમષદા સરુ્ી આવીને કેમ અટકી ગયુાં?   

(10) પલુકેશી બીજાનુાં અવસાન ક્યારે અને કેવી રીતે થયુાં ? 

પ્રશ્ન 5 : ઐવતહાવસક કારણો  આપો:-  

(1) હર્ષવર્ષનને મોટો દાનવીર કહી  શકાય.  

(2) પલુકેશી બીજાને કલાનો શોખીન કહવેામાાં આવતો  હતો.  
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પ્રશ્ન : 1 ખાલી જગ્યા પરૂો: 

(1) પથૃ્વીને સરૂ્યની  પ્રદક્ષિણા પણૂય  કરતાાં.........  દદવસ લાગ ે છે. 

(2) ....... જૂને  કકયવતૃ્ત પર સરૂ્યના  દકરણો  સીધાાં  પડે છે.  

(3) યરુોપના  ............. દેશમાાં  રાત્રિના 12 વાગ્ર્ે  પણ  સરૂ્ય  જોવા મળે છે.  

(4) પથૃ્વીની  પદરભ્રમણ  ગત્રતને  લીધે  ............. થાર્  છે.  

(5) પથૃ્વીનુાં ત્રવષવુવતૃ્ત  પર ધરીભ્રમણ  એક કલાકમાાં   ................... દકલોમીટર  છે.  

પ્રશ્ન : 2  નીચેના વવધાનો ખરાાં છે કે ખોટા તે જણાવો : 

(1) પથૃ્વીના ધરીનમનને  કારણ ે દદવસ-રાત લાાંબા-ટૂાંકા થાર્ છે. 

(2) પથૃ્વીની કિા વર્ુયળાકાર છે. 

(3) 21 માર્યથી 23 સપ્ટેમ્બરના સમર્ગાળામાાં  દક્ષિણ ગોળાધયમાાં  ઉનાળો  અનભુવાર્ છે. 

(4) પથૃ્વી  ર્ાંદ્રની પદરક્રમા  કરે છે. 

(5) સરૂ્યના  સીધાાં દકરણો  ત્રવષવુવતૃ્તની  ઉત્તરે અને દક્ષિણ ેપડે છે. 

પ્રશ્ન: 3 બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો : 

1. પદરભ્રમણ-                  1.  નોવ ે  

2. 21 જૂન-                       2. ન્યઝૂીલેન્ડ 

3. પદરક્રમણ -                  3. મકરવતૃ્ત   

4. મધ્ર્રાત્રિનો  સરૂ્ય-      4. દદવસ-રાત   

5. 22 દડસેમ્બર -              5. કકયવતૃ્ત  

                                           6.  ઋર્ઓુ   
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પ્રશ્ન : 4 એક-બે વાક્યમાાં  જવાબ આપો : 

(1) પદરભ્રમણ (ધરીભ્રમણ) એટલ ેશુાં? 

(2) પદરક્રમણ  એટલે  શુાં? 

(3) ‘કિા’ એટલ ેશુાં? 

(4) દદવસ-રાત  લાાંબા-ટૂાંકા શા કારણ ે થાર્ છે? 

(5) એક ત્રમત્રનટમાાં પથૃ્વી  કેટલી ઝડપે  સરૂ્યની  પદરક્રમા કરી   રહી  છે? 

(6) ત્રવષવુવતૃ્ત પર સરૂ્યનાસીધાાં  દકરણો  પડવાની સ્થથત્રત કર્ા કર્ા દદવસ ેબને છે? 

(7) 21 માર્યથી  23 સપ્ટેમ્બર  સધુી ઉત્તર ગોળાધય  અને દક્ષિણ  ગોળાધય માાં  કઈ કઈ ઋર્ ુહોર્ 

છે? 

(8) પથૃ્વીની ગત્રતઓ  કેટલી  છે? કઈ કઈ? 

(9) પથૃ્વી  તેની કિાની સપાટી સાથે કેટલા  અંશનો ખણૂો  બનાવે છે? 

(10) પથૃ્વી  પોતાની ધરી પર કઈ દદશામાાંથી કઈ દદશા તરફ ફરે છે? 

પ્રશ્ન : 5 ભૌગોલલક  કારણો આપો:  

(1) નોવ ેને ‘મધ્ર્રાત્રિનો સરૂ્યનો  દેશ’ કહ ેછે.  

(2) દદવસ-રાત  લાાંબા ટૂાંકા થાર્  છે.  
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પ્રશ્ન : 1 ખાલી જગ્યા પરૂો : 

(1) સરકાર __________  નાાં કાર્યો કરે  છે.                       

(2) ભારતમાાં__________  સરકાર છે.                                  

(3) ગજુરાતમાાં માત્ર __________  છે.  

(4) ભારતમાાં મોટાભાગનાાં રાજ્ર્યોમાાં __________  નથી.       

(5) રાજ્ર્ય સ્તરે કામ કરતી સરકારને __________  સરકાર તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે.  

             

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

(1) સરકાર એક સાંચાલક માંડળ છે.                     

(2) ગજુરાતમાાં વવધાન પરરષદ પણ આવેલી  છે.            

(3) કારોબારીને  ધારાસભા પણ કહવેાર્ય  છે.             

(4) ભારતમાાં સમવાર્યી  સરકાર છે.          

(5) રસ્તા પર ટ્રારિક વસગ્નલનુાં ઉલ્લાંઘન કરતાાં દાંડ ભરવો પડે.     

(6) આપવિઓ  વખતે સહાર્ય આપવાનુાં  કામ સરકારનુાં નથી.                     

(7) દેશના બધા લોકોને  કાર્યદા  માન્ર્ય  રાખવા  પડે છે.     

(8) રાજ્ર્યપાલનો  સમાવેશ સરકારનાાં  અંગોમાાં થતો નથી.                      

(9) ધારાસભાના ત્રણ  ગહૃો  છે.                                                 

(10) સરકાર બાંધારણને  અનસુરતી નથી.                                 
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પ્રશ્ન: 3 એક-બે િાક્યમાાં  જિાબ આપો : 

(1) ન્ર્યાર્યતાંત્ર શુાં કાર્યય  કરે છે? 

(2) સરકાર કર્યા કર્યા સ્તરે  કામ કરે છે ? 

(3) સરકાર મખુ્ર્ય  શુાં કાર્યય  કરે છે ? 

(4) ‘સમવાર્યી સરકાર’  કોન ેકહવેામાાં આવે છે ? 

(5) ધારાસભા કેટલાાં ગહૃોની  બનેલી છે ? તે કર્યા કર્યા  નામ ેઓળખાર્ય  છે ?  

(6) રાજ્ર્યની  કારોબારીમાાં  કોનો  કોનો સમાવેશ  થાર્ય  છે ?  

(7) રાજ્ર્ય સરકારનાાં અંગો  કેટલા  છે ? કર્યા  કર્યા ?  

(8) ભારત  એ કેવી  સરકાર છે? 

(9) કર્યા રાજ્ર્યમાાં વવધાનપરરષદ નથી ? 

(10) કારોબારીને  બીજા કર્યા નામ ેઓળખવામાાં  આવે છે? 
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) કનોજના પ્રતિહાર વશંના શાસકોએ ભારિન_ે_________ ના  આક્ર્મણથી બચાવ્ય ંહત ય.ં.  

(2) કાચંીનય_ં_________ મદંિર પલ્લવ વશં  િરતમયાન બધંા્ય હત ય.ં  

(3) તસસોદિયા વશંના સ્થાપક  __________ હિા.  

(4) િક્ષિણ ભારિમા ંપાડં્ય વશંનય ંશાસન __________ ના  હાથમા ંહત ય.ં  

(5) કેરલ પ્રિેશ માટે સમ્રાટ અશોકના અક્ષભલેખમા_ં_________ એવો  ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવયો   

છે.  

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

(1) િક્ષિણ ભારિમા ંચોલ વશં િરતમયાન અનેક બાધંકામો થયા  હિા.      

(2) ચોલ વશંના શાસકો પાસ ેશક્તિશાળી નૌકાિળ હત ય.ં  

(3) તસસોદિયા રાજપિૂ એ જ મેવાડ્ના ગોદહલપયત્રો કે ગયદહલોિ.  

(4) િતમલનાડયમા ંહાલ  મદયરા અને તિરયનેલ્વેક્ષલ જજલ્લાઓ છે તયા ંપાડં્ય રાજ્ય હત ય.ં  

(5) ્યદ્ધમા ંજીિવાની આશા ન હોય તયારે રાજપિૂો જૌહર કરિા.   

પ્રશ્ન.3 બધંબેસતા જોડકા રચો: 

વિભાગ ‘અ’  (રાજા) વિભાગ ‘બ’  (િશં) 

1. નરતસિંહવમાા   

2. રાજરાજ પ્રથમ   

3. પથૃ્વીરાજ  ત્રીજો  

1. પાડં્ય  

2. ચૌહાણ  

3. રાષ્ટ્રકટૂ  
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4. ગોતવિંિ ત્રીજો  4. પલ્લવ 

5. ચોલ   

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

(1) સાિમી સિીના અંિે ભારિમા ંકયા કયા રાજવશંોનો ઉિય થયો?   

(2) ભારિને આરબોના આક્રમણથી કોણે બચાવ્ય ંહત ય?ં  

(3) પરમાર વશં  િરતમયાન માળવાના ંમયખ્ય બે  શહરેો કયા  હિા? 

(4) રાજપિૂ્યગ િરતમયાન િક્ષિણ ભારિમા ંકયા  બે  રાજ્યો પ્રખ્યાિ હિા?  

(5) અજયમેરય નગરની સ્થાપના કોણે કરી હિી? એ નગર પાછળથી કયા નામે ઓળખા્ય?ં  

(6) રાજપિૂકાળ િરતમયાન ચેિી વશંના શાસકો કયા પ્રિેશમા ંરાજ્ય કરિા હિા ? િે કયા  

રાજ્ય િરીકે ઓળખાત ય ંહત ય?ં 

(7) રાષ્ટ્રકટૂનો શો અથા થાય છે?   

(8) મૅગસ્થતેનસ નામના પ્રવાસીએ પાડં્ય વશંના શાસકો તવશે શય ંલખ્્ય ંછે ?   

(9) પાડં્ય રાજ્ય કયા સ્થળે હત ય?ં  

(10) િક્ષિણ  ભારિના કયા વશંના શાસકો કલારતસક અને સાદહતયપ્રેમી હિા ?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ઈંગ્લૅન્ડમાાં ગ્રિનિચ શહરેમાાંથી પસાર થતાાં 0° રેખાશવતૃ્તિે __________ કહ ેછે.  

(2) આંતરરાષ્ટ્રીય દિિાાંતર રેખા__________ મહાસાગર પરથી પસાર થાય  છે.   

(3) એક કલાકમાાં__________ રેખાાંશવતૃ્તો સયૂયિી સામથેી પસાર થાય  છે.  

(4) આપણા િેશિો પ્રમાણસમય__________ પરૂ્ય રેખાાંશવતૃ્ત પરથી િક્કી કરર્ામાાં આરે્  છે.   

(5) __________ પથૃ્ર્ીન ાં સૌથી મોટ ાં ઘદડયાળ છે.   

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

(1) આંતરરાષ્ટ્રીય દિિાાંતર રેખા ઓળાંગતા તારીખ અિે ર્ાર બિલાય છે.      

(2) પથૃ્ર્ી 365 દિર્સમાાં પદરભ્રમણ પ્રરૂ ાં કરે છે.  

(3) એક જ રેખાશવતૃ્ત પર જ િાાં જ િા ાં સ્થળોિો સ્થાનિક સમય જ િો જ િો હોય છે.  

(4) એક જ િેશમાાં જ િાાં જ િા ાં સ્થળોિો સ્થાનિક સમય જ િો જ િો હોય છે.  

(5)  પથૃ્ર્ી પનિમથી પરૂ્ય તરફ ફરે છે.   

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

(1) રેખાાંશવતૃ્ત એટલે શ ાં?   

(2) અક્ાાંશ એટલે શ ાં ?  

(3) અક્વતૃ્ત કોિે કહરે્ાય? 

(4) રેખાવતૃ્ત કોિે કહરે્ાય?    

(5) ગ્રિનિચ રેખા કોિે કહ ેછે? 

(6) સ્થાનિક સમય એટલે શ ાં ?    
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(7) સામાન્ય  રીતે  કયા સમયિે  િેશિો  પ્રમાણસમય  ગણર્ામાાં આરે્  છે?   

(8) પથૃ્ર્ીિો કયો  ભાગ  પરૂ્ય ગોળાર્ય અિે  કયો  ભાગ પનિમ ગોળાર્ય કહરે્ાય છે ?  

(9) ભારત કયા  કયા  રેખાાંશવતૃ્તો ર્ચ્ચે આરે્લો િેશ  છે ?  

(10) આંતરરાષ્ટ્રીય દિિાાંતર રેખા કયા  મહાસાગર પરથી પસાર થાય  છે?  

 

પ્રશ્ન4  નીચેના  વિધાનનાાં ભૌગોલલક કારણો આપો4 

(1) જ િાાં રેખાાંશવતૃ્તો પર આર્ેલાાં સ્થળોિો સ્થાનિક સમય જ િો જ િો હોય  છે.  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) મધ્યકાલીન ભારતમાાં__________ સાંસ્થાઓન ાં વિશેષ મહત્િ હત  ાં.  

(2) નારાયણ પાંડિતે પાંચતાંત્રના આધારે__________ નામનો િાતાાસ ાંગ્રહ લખ્યો હતો   

(3) દક્ષિણ ભારતનાાં માંડદરોનાાં પ્રિેશદ્વારો __________ તરીકે ઓળખાય છે.  

(4) મહાંમદ ગઝની__________ પ્રાાંતનો સ લતાન હતો.  

(5) અણડહલપ ર પાટણની મહારાણી__________ એ શાહબ દ્દીન ઘોરીને હરાવ્યો હતો.  

  

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

(1) રાજપતૂ દરવમયાન જયેષ્ઠ પ ત્રને જ રાજા બનાિિામાાં આિતો.      

(2) ‘નૈષધચડરત’ નામના મહાકાવ્યમાાં કૃષ્ણભક્તતના પ્રસાંગોન ાં િણાન કરિામાાં આવ્્ ાં છે.  

(3) દક્ષિણ ભારતમાાં ઈલોરામાાં ડહિંદ , જૈન અને શીખ ધમાની ગ ફાઓ છે.  

(4) રાજપતૂ રાજાઓ ભવ્ય અને કલાત્મક ઈમારતો બાાંધિાના શોખીન હતા.  

(5)  ક ત્બ દ્દીન ઐબકે ડદલ્લી ઉપર ઘોરી િાંશની સ્થાપના કરી.  

 

પ્રશ્ન:  3  બધંબેસતા ં જોડકા રચો:   

વવભાગ ‘અ’  (કવવ/સાહિત્યકાર) વવભાગ ‘બ’  (કૃવત) 

1. વિશાખાદત્ત   
2. કલ્હણ   
3. ક્ષબલ્હણ 
4. સોમદેિ   

 

1. કથાસડરતસાગર  
2. મ દ્રારાિસ  
3. મચૃ્છ્કડટકમ   
4. વિક્રમાાંકદેિચડરત  
5. રાજતરાંક્ષગણી 
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પ્રશ્ન:4    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમા ંઉત્તર આપો.  

(1) રાજપતૂ્ ગ દરવમયાન કઈ કઈ ભાષાઓમાાં સાડહત્ય લખા્ ાં હત  ાં? 

(2) હમેચાંદ્રાચાયે કયો વ્યાકરણગ્રાંથ લખ્યો હતો ?  

(3) “વસદ્ધહમે શબ્દાન શાસન” ગ્રાંથની સાથે કોન ાં કોન ાં નામ જોિાયેલ ાં છે? 

(4) ડહતોપદેશ (િાતાાસ ાંગ્રહ) ની રચના કોણ,ે કોના આધારે કરી હતી?    

(5) મોઢેરાના સયૂામ ાંડદરની વિશેષતા કઈ હતી ?  

(6) ઈલોરામાાં કયા કયા ધમાની ગ ફાઓ છે ?  

(7) ‘ગોપ રમ’ કોને કહિેામાાં આિે છે?   

(8) મહાંમદ ગઝનીએ ગ જરાતના કયા પ્રવસદ્ધ માંડદર ઉપર ચિાઈ કરી હતી ?   

(9) શાહબ દ્દીન ઘોરીએ ભારત ઉપર શા માટે ચિાઈઓ કરી?  

(10) ડદલ્લીની ગાદી ઉપર ગ લામ િાંશની સ્થાપના કોણે કરી?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ભારતની ઉત્તર-દક્ષિણ લબંાઈ આશરે__________ કિલોમીટર છે.  

(2) ભારતમા ંકુલ __________ રાજ્યો અને  __________ િેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો છે.  

(3) ભારતનુ ંિૌથી ઊંચ ુપર્વતસશખર __________ છે.  

(4) દુસનયાનુ ંિૌથી ઊંચ ુપર્વતસશખર __________ છે .  

(5) લિદ્વીપ અને  સમસનિૉય ટાપઓુનુ ંમખુ્ય ર્હીર્ટી મથિ __________ છે.    

પ્રશ્ન.2    બધંબેસતા જોડકા ંરચો:  

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

1. ભારતની ઉત્તર-દક્ષિણ લબંાઈ 

2. િાચંનજગંા સશખરની  ઊંચાઈ  

3. કહમાલયમાથંી  નીિળતી નદી   

4. પસિમ કિનારાનુ ંજાણીત ુ ંબદંર  

5. પરૂ્વકિનારાનુ ંજાણીત ુ ંબદંર  

1. ચેન્નાઈ  

2. િંડલા  

3. 3214 કિલોમીટર   

4. 8598 મીટર   

5. િોશી  

6. 7517  કિલોમીટર   

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

(1) ભારતની  ઉત્તર- દક્ષિણ  લબંાઈ  અને  પરૂ્વ –પસિમ પહોળાઈ  િેટલી  છે ?   

(2) ભારતનો ભૌગોક્ષલિ આિાર િેર્ો છે?  

(3) ભારતના ભપૂષૃ્ઠની સર્સર્ધતાઓ િઈ  િઈ  છે? 

(4) ભારતનુ ંિૌથી ઊંચુ ંપર્વતસશખર િયુ ંછે ? તેની ઊંચાઈ િેટલી છે?  
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(5) ભારતનો િૌથી િમદૃ્ધ અને ગીચ ર્સ્તીર્ાળો પ્રદેશ િયો છે?  

(6) ભારતના મખુ્ય િરોર્રો િયા િયા છે?  

(7) પરૂ્વ કિનારાના મેદાનના દકરયાકિનારે િયા િયા અગત્યના બદંરો તેમજ મોટા શહરેો   

આરે્લા છે?   

(8) ‘ટાપ’ુ િોને િહ ેછે?   

(9) પસિમ કિનારાનુ ંમેદાન શાથી ખબૂ ફળદ્રપુ છે ?  

(10) રાજસ્થાનના ઉત્તર ભાગનો રણપ્રદેશ શાથી હકરયાળો બન્દ્યો છે ?  

પ્રશ્ન:4 ભૌગોલલક કારણો આપો:  

(1)  રણપ્રદેશમા ંર્સ્તી ખબૂ ઓછી શા માટે હોય છે.  

(2) ઉત્તરના મેદાન પ્રદેશમા ંર્સ્તી ગીચ છે.  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) કુતબુમિનારિાાં  __________ સ્થાપત્ય શૈલીનો સિન્વય થયેલો છે.  

(2) __________ બલ્બને નામસરુદ્દીનના વજીર તરીકે કાિ કર્ુું હત ુાં.  

(3) અલાઉદ્દીન ખલજીએ __________ િાટે કડક  કાયદા બનાવ્યા હતા. 

(4) બહિની રાજ્યિાાં __________ નાિનો બાહોશ વજીર થઈ  ગયો.  

(5) ઈ.સ.1526 િાાં  બાબરે __________ ની  લડાઈિાાં ઈબ્રાહીિ લોદીને હરાવી ભારતિાાં મઘુલ  

સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો.  

પ્રશ્ન.2    બુંધબેસતા જોડકાું રચો:  

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

1. ઈ.સ.  1206 

2. ઈ.સ.  1296 

3. ઈ.સ.  1336 

4. ઈ.સ.  1451 

5. ઈ.સ.  1526 

 

1. દદલ્લીની  ગાદી ઉપર  લોદી વાંશની સ્થાપના  

2. રઝિયા દદલ્લીની ગાદી ઉપર  બેઠી  

3. અલાઉદ્દીન ખલજી દદલ્લીની ગાદી ઉપર  બેઠો    

4. બાબરનુાં દદલ્લી પર  આક્રિણ  

5. દદલ્લી સલ્તનતની સ્થાપના  

6. મવજયનગરની સ્થાપના  

 

પ્રશ્ન: 3 નીચેના વિધાનો ખરાું  છે  કે  ખોટાું  તે  જણાિો:  

(1) રઝિયા કુત્બદુ્દીન  ઐબકની  પતુ્રી  હતી.   

(2) ‘ડાકચોકી’ ટપાલ પદ્ધમતિાાં ટપાલીને ‘હલકારો’ કહવેાિાાં આવતો.  

(3) મવદ્યારણ્ય  સ્વાિીએ  હદરહર  અને  બકુ્કાને  મવજયનગરનુાં રાજ્ય  સ્થાપવા પ્રેરણા  આપી  

હતી.  
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(4) પાણીપતના ર્દુ્ધિાાં મવજયનગરન ુપતન  થર્ુાં.  

(5) મસકાંદર લોદી ધિમની બાબતિાાં  અસદહષણ ુહતો.  

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

(1) ઈમતહાસકાર મિન્હાજ-એ-મસરાજે રઝિયા સલુતાના મવશ ેશુાં  નોંધર્ુાં  છે ?   

(2) કઈ  તકુમ  જામતને ‘ખીલજી’ કે  ‘ખલજી’ કહવેાિાાં આવતી?  

(3) દદલ્લીની ગાદી ઉપર ખલજી વાંશની સ્થાપના કોણ ેકરી ? 

(4) અલાઉદ્દીન  ખલજી કોણ  હતો? તેણે  દદલ્લીની  ગાદી  કેવી  રીતે  િેળવી ?  

(5) કોના સિયિાાં, કઈ ટપાલ પદ્ધમત શરૂ  થઈ હતી ?  

(6) મવજયનગર રાજ્યની સ્થાપના કોણ ેકરી? કોની પ્રેરણાથી? 

(7) મવજયનગરનુાં રાજ્ય ક્ાાં અને ક્ારે સ્થપાર્ુાં?   

(8) કયા  ર્દુ્ધથી મવજયનગરનુાં પતન થર્ુાં?   

(9) ભારતિાાં મઘુલ  સામ્રાજ્યનો પાયો કોણ ેનાખ્યો ?  કેવી રીતે ? 

(10) દદલ્લી સલ્તનત દરમિયાન  દદલ્લીની  ગાદી  ઉપર  કયા કયા વાંશના સલુતાનોએ રાજ્ય 

કર્ુું ?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ગજુરાતનુું વિધાનસભા ભિન __________ માું  આિેલુું છે.  

(2) રાજ્યના મુંત્રીઓને ખાતાુંની ફાળિણી __________ કરે છે.   

(3) રાજ્યના િહીિટી અવધકારીઓને __________ કારોબારી’ કહિેામાું આિે છે.  

(4) વિધાનસભામાું નાણાકીય  ખરડો રજૂ  કરતાું પહલેાું__________ ની મુંજૂરી  જરૂરી છે.  

(5) કેન્દ્ર અને રાજ્યોને સોંપાયેલા કાયો અને સત્તાઓનુું વિભાજન  __________ યાદીઓમાું 

કરિામાું આવ્ુું છે.   

પ્રશ્ન.2    બધંબેસતા જોડકા ંરચો:  

વવભાગ ‘અ’   વવભાગ ‘બ’ 

1. રાજ્યના બુંધારણીય િડા   

2. મુંત્રીમુંડળના િહીિટી  િડા  

3. વિધાનસભાનુું સ ુંચાલન કરનાર  

4. ધારાસભ્ય  

 

1. મખુ્યમુંત્રી  

2. સ્પીકર (અધ્યક્ષ)  

3. એમ.પી.   

4. રાજ્યપાલ  

5. એમ.એલ.એ.  

પ્રશ્ન: 3 નીચેના વવધાનો ખરા ં છે  કે  ખોટા ં તે  જણાવો:  

(1) એમ.એલ.એ.ની ચ ૂુંટણી પરોક્ષ પદ્ધવતથી થાય છે.   

(2) શાસન કરતા પક્ષને ‘શાસક પક્ષ’  કહિેામાું આિે છે. 

(3) વિધાનસભામાું નાણાકીય ખરડો રજૂ કરિા માટે રાષ્ટ્રપ્રમખુની પિૂવમ ુંજૂરી લેિી પડે છે.  

(4) મખુ્યમુંત્રી વિધાનસભામાું ખરડા રજૂ કરે છે.  
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(5) ગજુરાતના વિધાનસભા ભિનનુું નામ  ‘સરદાર િલ્લભભાઈ પટેલ વિધાનસભા ગહૃ’ 

છે.  

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

(1) વિધાનસભ્ય કે ધારાસભ્ય કોને કહ ેછે ?   

(2) સરકાર કયા પક્ષની બને છે ?  

(3) રાજ્યની કારોબારીમાું કોનો કોનો સમાિેશ થાય છે ? 

(4) મુંત્રીમુંડળનુું મખુ્ય કાયવ ક્ુું છે ?  

(5) વિધાનસભામાું બજેટ (અંદાજપત્ર) કોણ રજૂ કરે છે ?  

(6) કેન્દ્ર અને રાજ્ય િચ્ચે મહત્િનો ભેદ કયો છે ? 

(7) કેન્દ્ર અને રાજ્યોને સોંપાયેલા કાયો અને સત્તાઓનુું વિભાજન કેટલી યાદીઓમાું કરિામાું 

આવ્ુું છે ?  કઈ કઈ ?  

(8) વિધાનસભાની બેઠકોનુું સ ુંચાલન કોણ કરે છે?   

(9) બજેટ (અંદાજપત્ર) એટલે શુું ? 

(10) વિધાનસભાના સ્પીકર (અધ્યક્ષ) કોને કહ ેછે ?  

પ્રશ્ન: 5 નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમા ંઉત્તર આપો:  

(1) રાજ્યપાલના કાયો જણાિો. 

(2) ખરડો કાયદો ક્યારે બને છે?  


