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પાઠ- ૭ શાાંતિ અને અત ાંસા નો સાંગમ 
 

૧  ગૌતભ બદુ્ધનુું ફાનનુું નાભ શુું શત ુું ? 

(A) તથાગત  (B) સશદ્ધાથથ  (C) 
 

લધધભાન  (D) જનાદધન  
 

૨  સવદ્ધાથધના સતાનુું નાભ શુું શત ુું ? 

(A) લધધભાન  (B) નુંદદલધધન  (C) મળોધન  (D) શદુ્દોધન  
 

૩  સવદ્ધાથધની ત્નીનુું નાભ શુું શત ુું ? 

(A) યોધરા  (B) સિમુંકા  (C) મળોદા  (D) રીરાલતી  
 

૪  ગૌતભ બદુ્ધ કમા સ્થે સનલાધણ ામ્મા શતા ? 

(A) લૈળારી  (B) ઉજ્જૈન  (C) કુીનારા  (D) ભીસથરા  
 

૫  ઉસનદોના સલચાયકો ૈકી કઈ એક સ્ત્રી સલચાયક નો ઉલ્રેખ થમો છે ? 

(A) ગાગી  (B) ગૌતભી  (C) અારા  (D) વાસલત્રી 
  

૬  ભશાલીય સ્લાભીનુું મૂ નાભ શુું શત ુું ? 

(A) જીનભાન  (B) બદુ્ધદ્ધભાન  (C) ળધથમાન   (D) સવદ્ધાથધ  
  

૭  ભશાલીયનો જન્ભ કમા ઉનગયભાું થમો શતો ? 

(A) જીનભાન  (B) કુુંડગ્રામમાું  (C) લડગાભભાું  (D) ાલાયુી 
  

૮  લધધભાનની ત્નીનુું નાભ શુું શત ુું ? 

(A) યોદા  (B) મળોધયા  (C) મળોભતી  (D) ળોબના  
 

૯  લધધભાનની તુ્રીનુ ું નાભ શુું શત ુું ? 

(A) સિમદળીની  (B) સિમુંકા  (C) સિમલુંદના  (D) સિયદથના  
 

૧૦  ભશાલીય સ્લાભીએ કેટરા વ્રતો આપ્મા શતા ? 

(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાુંચ  (D) નલ  
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૧૧  ફૌદ્ધ વાધઓુ કમા નાભે  ઓખામ છે ? 

(A) બદુ્ધગમા  (B) ામા  (C) ફોધીગામા  (D) લધધભાન  
 

૧૨ રગબગ કેટરા લધ શરેા ું ફૌદ્ધ ધભધની સ્થાના થઈ શતી ? 

(A) ૨૫૦૦ ળવથ  (B) ૨૪૦૦ લધ  (C) ૨૦૦૦ લધ  (D) ૧૮૦૦ લધ  
 

૧૩  સવધાથધનો જન્ભ કમા લનભાું થમો શતો ? 

(A) રાભા  (B) ફોસધગમા  (C) લુુંબફની  (D) બદુ્ધગમા  
 

૧૪  સવધાથધના ગશૂત્માગને શુું કશલેામ છે ? 

(A) ફોસધગમા  (B) લમૂ્મ્ફની  (C) રાભા  (D) ભશાબબસનષ્ક્રભણ 
  

૧૫  ભશાલીય સ્લાભીએ કેટરા લધની ઉંભયે દીક્ષા રીધી શતી ? 

(A) ૩૦ ળવથ  (B) ૧૮ લધ  (C) ૨૪ લધ  (D) ૨૫ લધ  
 

૧૬  ભશાલીય સ્લાભીના ઉદેળના રીધે વભાજભાું શુું ફ ુંધ થઈ ગયુું ? 

(A) અદશિંવા  (B) શહુષિંશા  (C) ખાલાનુું  (D) યભલાનુું  
 

૧૭  ભશાલીય સ્લાભીએ રોકોને ળાનો ઉદેળ આપ્મો શતો ? 

(A) શદુશિંવા  (B) અહષિંશા  (C) લૈળાખીબૂણિભાનો  (D) તભાભ  
 
 

પાઠ- ૮ આપણે ગજુરાિી 
 

૧  આજે ગજુયાતભાું કયુું ખાણુું ખફુા જ જાણીત ુું છે ? 

(A) કચ્છી  (B) કાહિયાળાડી  (C) ુંજાફી  (D) ભદ્રાવી  
 

૨  ઉત્તય ગજુયાતભાું કઈ ફોરી ફોરામ છે ? 

(A) લવાલી  (B) ચયોતયી  (C) ગરુ્જયી  (D) તલદી 
  

૩  ભધ્મ ગજુયાતભાું કઈ ફોરી ફોરામ  છે ? 

(A) યાઠલી  (B) દી  (C) ચરોતરી  (D) ગરુ્જયી  
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૪  ગજુયાતભાું તશલેાયોની ળરૂઆત કમાયથી થામ છે ? 

(A) અખાત્રીજ  (B) દદલાીથી  (C) નલયાત્રીથી  (D) શોીથી  
 

૫  કમા ઉત્વલની ઉજલણી ભાટે ગજુયાત સલશ્વબયભાું િસવદ્ધ છે ? 

(A) નાતાર  (B) યુધણ  (C) નળરાત્રી  (D) શોી  
 

૬  નીચેના ૈકી કઈ ફાફત અરગ તયી આલે છે ? 

(A) ગણેળ ચતથુી  (B) તારણેતરનો 
મેલો  
 

(C) યભજાન ઈદ  (D) યક્ષાફુંધન  

૭  ગજુયાતભાું ળાભાજી ખાતે કમાયે ભેો બયામ છે ? 

(A) બાદયલી નૂભે  (B) અાઢી નૂભે (C) સળલયાત્રીનો  (D) કાસતિકી પનૂમે  
 

૮  ગજુયાતભાું સળલયાત્રી ભેો કમા સ્થે બયામ છે ? 

(A) અંફાજી  (B) ળાભાજી  (C) ભોઢેયા  (D) ભળનાથ  
 

૯  ગજુયાતભાું કોીમાક ખાતે કમો ભેો બયામ છે ? 

(A) સનષ્કક 
મષાદેળ  
 

(B) સયુાાણેશ્વયનો  (C) સળલયાત્રીનો  (D) કાસતિકી નુભનો  

૧૦  બલાડોનુ ું કયુું નતૂ્મ આગલી ઓખ ધયાલે છે ? 

(A) ઘેય  (B) હડુો  (C) ટીભરી  (D) શોી  
 

૧૧  ગજુયાતીઓ લાધથી સલશ્વભાું કઈ િજા તયીકે જાણીતા છે ? 

(A) ળેારી  (B) ગરુ્જય  (C) સળકાયી  (D) નામક  
 

૧૨  આજે વભગ્ર બાયતભાું ગજુયાતી બોજન કમા નાભે િસવદ્ધ છે ? 

(A) ુંજાફીથાી  (B) ગજુરાતીથાલી  (C) ભદ્રાવીથાી  (D) એક ણ નશીં 
  

૧૩  કચ્છ સલસ્તાયના કેટરાક રોકો ળાભાું યશ ેછે ? 

(A) ભકાનભાું  (B) ભ ૂુંગમાું  (C) કાચાભકાનભાું  (D) તુંબભુા ું  
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૧૪  દબક્ષણ ગજુયાતભાું કઈ ફોરી ફોરામ છે ? 

(A) દી  (B) ચયોતયી  (C) સરુતી  (D) યઠલી   
 

૧૫  ગજુયાતભાું કમા દદલવે આખુું લાતાલયણ તુંગભમ  ફની જામ છે ? 

(A) શોી  (B) નલયાસત્ર  (C) ઉત્તરાયણ  (D) દદલાી  
 

૧૬  ગજુયાતીઓ ાયાલાય કઈ વસૃત ધયાલે છે ? 

(A) શાષશ  (B) ગરુ્જય  (C) ડયોક  (D) ઘાતકી  
 

૧૭  ગજુયાતભાું કોનુ ું ધાસભિક વાુંસ્ુસતક ભશત્લ ઘણુું છે ? 

(A) ઉત્વલોનુું  (B) મેલાઓનુું  (C) રોકનતૃ્મોનુું  (D) ફોરીઓનુું  
 

૧૮  ગજુયાત આદદલાવી સલસ્તયભુંદદય અઠલાદડમે બયાતા ભેાને શુું કશલેામ છે ? 

(A) ઉત્વલો  (B) ષાટ  (C) ઉત્વલ  (D) રોકનતૃ્મ 
  

૧૯  ગજુયાતની િજાને શુું લધ ુસિમ  છે ? 

(A) સલસલધતા  (B) શાટ  (C) ઉત્શળ  (D) રોકનતૃ્મ  
 

૨૦  શુું ગજુતયના આગલી ઓખ છે ? 

(A) ોકનતૃ્ય  (B) સલસલધતા  (C) ઉત્વલો  (D) શાટ  
 

૨૧  ગજુયાતનાું રોકો મખુ્મત્લે કઈ બાા ફોરે છે ? 

(A) ુંજાફી  (B) ભદ્ર્વી  (C) ગજુરાતી  (D) દશન્દી 
  

૨૨  વૌયાષ્ક્રના રોકો મખુ્મત્લે કઈ બાા ફોરે છે ? 

(A) સયુતી  (B) ફુંગાી  (C) ગજુયાતી  (D) કાહિળાડી 
  

૨૩  કયુું નતૃ્મ ગજુયાતની આદદલાવી િજા રોકનતૃ્મ છે ? 

(A) હડુો  (B) ટીમી  (C) શોી  (D) ઘેય  
 

૨૪  ગજુયાતભાું કેટરી ફોરીઓ ફોરામ છે ? 

(A) ૫  (B) ૬  (C) ૮  (D) ૧૦  
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૨૫  ગજુયાતનાું કમા સલસ્તાયભાું ભકાઇ,જુલાય અને ડા ુંગયનો ખોયાક તયીકે લધ ુઉમોગ થામ છે 
? 

(A) ગરુ્જય  (B) આહદળાશી  (C) કાદઠમાલાડી  (D) એક ણ નશીં  
 

૨૬  કમા સલસ્તાયના રુુો નાડલાો ચોયણો,શયેણ કે અંગયખુું અને ભાથે પાબયુું ફા ુંઘે છે ? 

(A) અભદાલાદ  (B) જાભનગય  (C) યાજકોટ  (D) કચ્છ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


