
Standerd - 7 Semester -2 Social Science 

Material By :- www.hiteshpatelmodasa.com & www.ojasjobs.com 

 
 

પાઠ-૭ બજારમાાં ગ્રાહક 
૧  જે કઈ વ્મક્તત કઈ ણ લસ્ત,ુભારની ૈસા આીને ખયીદી કયે તેણે શુું કહલેામ છે ? 

(A) ગ્રાષક  (B) ઉત્ાદક  (C) દરાર  (D) વલકે્રતા  
 

૨  બયાતભાું ખેતેદાળથી તૈમાય થતી લસ્ત ુય કમ ભાકો રગાલલાભાું આલે છે ? 

(A) આઈ એસ 
આઇન  
 

(B) એગમાકકન  (C) વરુભાકકન  (D) હરભાકકન  

૩  બાયતભાું ઘયલયાળની તૈમાયથતી લસ્ત ુય કમ ભાકો રગાડલાભાું આલે છે ? 

(A)  આઈ એશ 
આઇન  
 

(B) એગભાકકન   (C) વરુભાકકન   (D) હરભાકકન  

૪  બાયતભાું ળાકાહાયી ખાઘસાભગ્રી ય કમા યુંગનુું ચિન્હ હમ છે ? 

(A) ીા   (B) ીા   (C) રાર   (D) જુંફરી  
 

૫  બાયતભાું ભા ુંસાહાયી ખાઘસાભગ્રી ય કમા યુંગનુું ચિન્હ હમ છે ? 

(A) કાા   (B) રીરા   (C) ા   (D) જુંફરી  
૬  ગ્રાહકને લેાયી ાસેથી ખયીદી કયીને શુું ભા ુંગલાન અવધકાય છે ? 

(A)  બી  (B) િડ   (C) દુકાન   (D) તભાભ  
૭  ઊનની ફનાલટ ય ળાનુું ચિન્હ હમ છે ? 

(A)  આઈ એસ 
આઇન  

(B) એગભાકકન   (C) વુમાકકન   (D) હરભાકકન  

૮  સના િાુંદીની ફનાલટ ય કઈ વનળાની હમ છે ? 

(A)  આઈ એસ 
આઇન  

(B) એગભાકકન   (C) વરુભાકકન   (D) ષમાકકન  

૯  RTI  નુું રુૂું નાભ શુું છે ? 

(A) યાઇટ 
ઈન્પભેળન ટુ   

(B) રાઇટ ટુ 
ઈન્ફમેન   

(C) યાઇટ ટુ 
એજયકેુળન   

(D) એક ણ નહીં  
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પાઠ-૮ મધ્યકાીન સ્થાપત્યો 
 

૧  સભનાથ ભુંદદય કમા જીલ્રાભાું આલેલુું છે ? 

(A) યફુંદય  (B) બાલનગય  (C) જુનાગઢ  (D) યાજકટ  
 

૨  બાયતભાું જ્મવતચરગની સખમાું કેટરી છે ? 

(A) ૪  (B) ૧૦  (C) ૧૨  (D) ૧૪  
 

૩  દ્રાયકાધીળના  ભુંદદયભાું કેટરા ગવથમાું આલેરા છે ? 

(A) ૮૦  (B) ૫૦  (C) ૬૦  (D) ૨૫૦  
 

૪  દ્રાયકાધીળનુું ભુંદદય કઈ નદીના દકનાયે આલેલુું છે ? 

(A) ગુંગા  (B) બાદય  (C) ગમતી  (D) સયસ્લતી  
 

૫  દ્રાયકાધીળના ભુંદદયનુું વળખય કેટરા ભાનુું છે ? 

(A) ૮  (B) ૬  (C) ૫  (D) ૧૧  
 

૬  ભઢેયાનુ ું સમૂકભ ુંદદય ગજુયાતનાું કમા જીરરીભાું આલેલુું છે ? 

(A) મષશેાણા  (B) સયુત  (C) લાલ  (D) મુુંફઇ 
  

૭  ભઢેયાનુ ું સમૂકભ ુંદદય કમા યાજએ ફુંધાવ્યુું હત ુું ? 

(A) મૂયાજે  (B) વસદ્રરયાજે (C) ભીમદેળ 
પષેાએ  
 

(D) કુભાયાે  

૮  ગજુયાતભાું રુદ્રભહારમ કમા સ્થે આલેર છે ? 

(A) ાટણભાું  (B) સશદ્ધપરુમાાં   (C) લડદયાભાું  (D) લડનગયભાું  
 

૯  રુદ્ધભહારમ ગજુયાતના કમા જીલ્રાભાું આલેર છે ? 

(A) ભહસેાણા  (B) સાફયકાુંઠા  (C) પાટણ  (D) અભદાલાદ 
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૧૦  વસદ્ધયુના  રુદ્રભહારમફુંધાલલાની ળરૂઆત કણે કયાલી હતી ? 

(A) યાણી ઉદમભતી  (B) યાણી 
રક્ષ્ભીફાઈએ  

(C) મલૂરાજ 
શાંકીએ  
 

(D) બીભદેલ  

૧૧  કુતફુવભનાય કેટરા ભાન છે ? 

(A) ત્રણ  (B) િાય  (C) પાાંચ  (D) આઠ 
  

૧૨  ાચરતાણા જૈન તીથક કમા આલેલુું છે ? 

(A) ેત્ુાંજયપળકતપર   (B) અંફાજી 
લકતય  

(C) ફયડાના 
ડુુંગયય 
  

(D) તભાભ  

૧૩  અભદાલાદની કઈ કરાત્ભક જી જગવલખમાત છે ? 

(A) સીડીફળયાની  (B) યાણી રુભવતની 
જી  

(C) શીદી શૈયદની 
જાલી  
 

(D) ત્રણેમ  

૧૪  કુતફુવભનાય કમાું આલેર છે ? 

(A) આગ્રભાું  (B) મુુંફઈભાું  (C) પતેહયુ વસક્રીભાું  (D) દદલ્ીમાાં  
 

૧૫  કુતફુવભનાયના ફાુંધકાભની ળરૂઆત કણે કયી હતી ? 

(A) કુતબુદુ્દીન ઐબકે  (B) અહભદળાહ ે (C) વલયલનયાજે  (D) અકફયે 
  

૧૬  ઢાઈદદન કી ઝૉડી એ શુું છે ? 

(A) ભુંદદય  (B) મસ્જજદ  (C) ભહરે  (D) ભુંડ  
 

૧૭  બાયતભાું સોપ્રથભ કઈ ભક્સ્જદ ફુંધાઈ હતી ? 

(A) નગીના ભક્સ્જદ  (B) જભા ભક્સ્જદ  (C) ઢાઈદદન કી 
ઝૉપડી  
 

(D) એક ણ નહીં  

૧૮  બહૃદેશ્વયનુું ભુંદદય કમાું  આલેલુું છે ? 

(A) છતયયુભાું  (B) કણાકતભા ું   (C) યામગઢભાું  (D) તજુાળરમાાં  
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૧૯  બહૃદેશ્વયનુું ભુંદદય ફીજ કમાું નાભે ઓખામ છે ? 

(A) રાજેશ્વર માંદદર  (B) દેલાવધદેલ ભુંદદય  (C) રાગઆુ ભહાદેલ  (D) એક ણ નહીં  
 

૨૦  કમા મઘુર ફાદળાહ ેપતેહયુ વસક્રી નાભની નલી યાજધાની ફુંધાલી હતી ? 

(A) ફાફયે  (B) અકબરે  (C) ળાહજહાુંએ  (D) જહાુંગીય  
 

૨૧   બાયતભાું સોથી ઊિ ધમૂ્ભટલા બવ્મ દયલાજ કમા છે ? 

(A) ગ ગુુંફજ  (B) િીળતીન 
દયલાજ  

(C) બુાંદ દરળાજ  (D) એક ણ નહીં  
 

૨૨  દદલ્રીન રાર દકલ્ર કમા મઘુર ફાદળાહ ેફ ુંઘામ હત ? 

(A) હભુાયુું  (B) અકફય  (C) જહાુંગીય  (D) ાષજષાાં  
 
 

૨૩  કયુું સ્થાત્મ ભધ્મકારીન વલશ્વની સાત અજમફીઓ ૈકીની એક છે ? 

(A) રાર દયલાજ  (B) બરુુંદ દયલાજ  (C) તાજમષા  (D) કૂતફુવભનાય 
  

૨૪  સભનાથ ભુંદદયની નલી યિાના કઈ સારભાું થઈ હતી ? 

(A) ઇ.સ.૧૨૦૧ભાું  (B) ઇ.સ.૧૫૩૦ભાું  (C) ઇ.સ.૧૯૫૦ભાું  (D) ઇ.શ.૧૯૫૧માાં 
  

૨૫  ગજુયાતના વશ્વભ દદયમાદકનાયે વલખમાત માત્રાધાભ દ્રાયકા કમા જીલ્રાભાું આલેર છે ? 

(A) અભદાલાદ  (B) ાટણ  (C) જામનગર  (D) યાજકટ  
 

૨૬  દ્રાયકાધીળનુું ભુંદદય કઈ સદીનુું છે ? 

(A) ફાયભીસદીનુું  (B) તેરમી શદીનુાં  (C) ુંદયભી સદીનુું  (D) એક ણ નહીં  
 

૨૭  દ્રાયકાભાું આલેર ભુંદદયની ફાજુભાું કન ભઠ આલેર છે ? 

(A) ાંકરાચાયક  (B) હભેિુંદ્રાિામક  (C) બાસ્કયાિામક  (D) તભાભ  
 

૨૮  આધ ળુંકયાિામકએ બાયતની િાયેમ દદળાએ જે ભઠ સ્થાપ્મા તેભાુંન દ્રાયકાભ કમ ભઠ 
આલેર છે ? 

(A) ળાયદાભઠ  (B) ળક્તતીઠ  (C) ારદાપીઠ  (D) આનુંદભઠ 
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૨૯  ભઢેયાનુ ું સમૂકભ ુંદદય કમા વતૃ ય આલેલુું છે ? 

(A) વલષલુવ ૃકત  (B) કરકવતૃ  (C) ભકયવતૃ  (D) ઉત્તય ધ્રલુ  
 

૩૦  રુદ્રાભહારમ નુું કાભ કણે ણૂક કયાવ્યુું હત ુું ? 

(A) મૂયાજે  (B) સશદ્રરાજે  (C) બીભદેલ  (D) કુભાયા  
 

૩૧  ભઢેયાનુ ું સમૂકભ ુંદદય ઊિા ઓટરા ય આલેર આ ભુંદદય કમા અંગ ધયાલે છે ? 

(A) ગબકગહૃ  (B) અંતયાર  (C) સબાભુંડર  (D) તમામ  
 

૩૨  ળેત્ુુંજમ લકતભાા યનુું જેનાતીથક બગલાનથી કેટરા કી.ભી દૂય છે ? 

(A) ૩૦ કી.ભી.  (B) ૪૦ કી.ભી  (C) ૫૦ કી.ભી  (D) ૬૦ કી.મી  
 

૩૩  ળેત્ુુંજમ જૈનના હરેા કમા તીથકકય બગલાનનુું સ્થાન ગણામ છે ? 

(A) આદદનાથ  (B) રુવભેળાદાજી  (C) ઉયના ફને  (D) એક ણ નહીં  
 

૩૪  ળેત્ુુંજમ લકતભારના વનભાકણ ભુંદદય કમા ધભક વલયન ભહત્લન પા છે ? 

(A) હભેિુંદ્રાિામક  (B) વસદ્ધયાજ 
જમવસિંહ  
 

(C) કુભાય ા  (D) ત્રણેય  

૩૫  કાુંકયીમા તાલ કણે ફ ુંધાવ્યુું હત ુું ? 

(A) ળાહજહાુંએ  (B) હતુબુદ્દીને  (C) અકફયે  (D) વળલાજીએ  
 

૩૬  કાુંકયીમા તાલ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) બરુુંદ દયલાજ  (B) ન સયલય  (C) ષજે કુતબુ  (D) કુુંડ  
 

૩૭  સુંયકુત સ્તુંબન પ્રમગ ભુંદદયન સભગ્ર ઢાુંિ એક દયસયભાું ઉિી દીલારથી ફુંધામેર 
યહતે.જેભાું ઊિા પ્રલેળદ્રાયા હતા તેને શુું કહલેામ છે ? 

(A) રાર દકલ્ર  (B) તાજભહા  (C) બરુુંદ દયલાજ  (D) બષૃડેશ્વર  
 

૩૮  પતેહયુ વસકયીને ફીજ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) દદલ્રી  (B) મુુંફઇ  (C) સળજયનગરી  (D) ફીજયુ  
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૩૯  પતેહયુ વસકયીનુું સોથી ભહત્લણૂક બલન કયુું છે ? 

(A) જભાભક્સ્જદ  (B) બુાંદ દરળાજ  (C) ભુંદીય  (D) તભાભ   
 

૪૦  જભા ભક્સ્જદનુું દચિણ પ્રલેળદ્રાય કયુું છે ? 

(A) તાજભહાર  (B) કુતફુવભનાય  (C) ઈન્ન્ડમા ગેટ  (D) બુાંદ દેરળાજ  
        
૪૧  બરુુંદ દયલાજની ઊિાઇ કેટરા ભીટય છે ? 

(A) ૫૦ ભીટય  (B) ૫૩ મીટર  (C) ૪૮ ભીટય  (D) ૪૭ ભીટય  
 

૪૨  દદલ્રીભાું ળાહજહાુંએ યાજલી કુતફુના વનલાસસ્થાન ભાટે કમા દકલ્રાનુું વનભાકણ કયાલેર છે ? 

(A) તાજભહાર  (B) કયણ  (C) ા દકલ્  (D) એક ણ નહીં 
  

૪૩  ળાહજહાુંની ત્નીનુું નાભ શુું હત ુું ? 

(A) મમુતાજ  (B) નયુજહાું  (C) ફને  (D) એક ણ નહીં  
 

૪૪  કની માદભાું ળાહજહાુંએ તાજભહાર ફુંધાવ્મ હત ? 

(A) નયુજહાું  (B) મમુતાજ  (C) ફુંને  (D) એક ણ નહીં  
 

૪૫  િોર યાજ યાજેશ્વયે કનુ ું ભુંદદય ફુંધાવ્યુું હત ુું ? 

(A) બષૃડદેશ્વરનુાં  (B) સભનાથનુું  (C) ભઢેયાનુ ું  (D) એક ણ નહીં  
 

૪૬  સભનાથ ભુંદદય દહિંદુ ધભકના કમા સુંપ્રદામનુું ભુંદદય છે ? 

(A) ફોદ્ધ  (B) જૈન  (C) ૈળ  (D) ળીખ  
 
 
 
 
 

 

 


