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પાઠ -૩ ભારતમાાં રાષ્ટ્ર વાદ 
 

૧  વલશ્વભાાં આધવુનક યાષ્ટ્રલાદન વોપ્રથભ ઉદબલ કમાાં થમ શત ? 

(A) ય.ુએવ.એ.ભાાં  (B) બાયતભાાં  (C) યયુભ ાં  (D) યવળમાભાાં  
 

૨  અંગ્રેજની કઈ નીવતએ બાયતને ામભાર કયુું શત ુાં ? 

(A) ભશસેરૂનીવત  (B) આર્થિકનીર્િ  (C) યાજકીમનીવત  (D) ધાવભિકનીવત  
 

૩  અભેરયકન સ્લાતાંત્ર્મ વલગ્રશભાાંથી બાયતને ળાની પે્રયણા ભી શતી ? 

(A) રકળ શી  (B) વભાજલાદ  (C) વભાનતા  (D) સ્લતાંત્રતા  
 

૪  કઈ ક્ાાંવતભાાંથી બાયતને સ્લાતાંત્ર્મ,વભાનતા અને ફાંધતુ્લની પે્રયણા ભી શતી ? 

(A) ઈંગ્રેંડની  (B) ફ્ર ન્વની  (C) ય.ુએવ.એ.ની  (D) યવળમાની  
 

૫  કમા ાશ્વાત્મ યુાતત્લ વલળે બાયતની વાંસ્કૃવતની ગોયલગાથના અલળે ળધી કાઢયા શતા 
? 

(A) મરૂયે  (B) પગ્ર્યવુને  (C) વલલરમભે  (D) કર્નગશ ભે  
 

૬  કમા વનવતૃ અગ્રેજ અવધકાયીના પ્રમત્નથી રશન્દી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાની સ્થાના થઈ શતી ? 

(A) વય ચાલ્ડવડૂના  (B) રડડ ભેકરેના  (C) એ.ઑ.હ્મભુન   (D) રડડ કર્જનના  
 

૭  રશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાના ળરૂઆતભાાં અંગ્રેજ વયકાય વભક્ષ ભાાંગેરી ભાગણીઓભાાં આ 
ભાગણી ન શતી ? 

(A) ગશૃઉધગન 
વજીલન કયલા  

(B) ખેડૂતને દેલાભાાં 
યાશત આલી  

(C) અદ રિભ ાં હશિંદી 
ન્મ મ ધીળ 
ર્નભલ   
 
 

(D) વયકાયી 
નકયીભાાં 
રશદીઓની 
વાંખ્મા લધાયલી  

૮  રશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભગાવબાના પ્રથભ અવધલેળનના પ્રમખુ કણ શતા ? 

(A) વ્મભેળચાંદ્ર 
ફેનયજી  

(B) દાદાબાઈ 
નલયજી  

(C) સયેુન્રનાથ 
ફેનયજી  
 

(D) એક ણ નશીં  
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૯  બાગરા ાડ યાજ કાયની નીવત કણે અભરભાાં મકૂી ? 

(A) લાઈવયૉમ 
રડડરીટન  

(B) લાઇવયમ 
રડડરયને  

(C) લ ઈવયૉમ 
રડડકઝેને 
  

(D) વલલરમભે  

૧૦  ફાંરકભચાંરનુાં કયુાં ગીત ફાંગબાંગના આંદરનન નાય ફની ગયુાં શત ુાં ? 

(A) જનગણભન  (B) લાંદેભ િયભ  (C) ઝાંડા ઊંચા યશ ે
શભાયા  
 

(D) એક ણ નશીં  

૧૧  લાંદેભાતયભ નાભનુાં ગીત ફાંરકભચાંરએ કઈ નલરકથાભાાંથી રીધુાં શત ુાં ? 

(A) આનાંદભઠ  (B) સુાંદયભઠ  (C) જ્મવતભઠ  (D) ગીતાાંજરી  
 

૧૨  ફાંગાાના બાગરા થમા તે રદલવને કમા રદલવ તયીકે ઓખામ છે ? 

(A) સ્લાતાંત્ર્મરદન  (B) પ્રજાવત્તાક રદન  (C) ળકહદન  (D) વલયધરદન  
 

૧૩  લાઇવયમ રડડકઝને ફાંગાાના બાગરા ક્યાયે ાડયા શતા ? 

(A) ઇ.વ.1909 ભાાં  (B) ઇ.વ.1906 ભાાં  (C) ઇ.વ.1905 ભ ાં  (D) ઇ.વ.1911 ભાાં 
  

૧૪  ઇ.વ.૧૯૦૧ ભાાં ળા ાંવતવનકેતનભાાં વલશ્વ વલધારમ કણે ળરૂ કયી શતી ? 

(A) યર્લન્દ્રન થ 
ટ ગયે  

(B) સબુાચાંર ફઝે  (C) કેદાયનાથ 
ફેનયજી  
 

(D) એક ણ નશીં  

૧૫  નીચેના ૈકી કણ ભલાલાદી નેતા ના શતા ? 

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  
 

(B) રકભ ન્મ ર્િરક  (C) સયેુન્્નાથ 
ફેનયજી  

(D) દાદાબાઈ 
નલયજી  

૧૬  જશારલાદ એટરે.....  

(A) સ્લદેળી ભારન 
વલયધ કયનાય  

(B) ઉગ્ર અને વહિમ 
આંદરનભ ાં 
ભ નન ય  
 

(C) લિરટળયને 
ભાયનાય  

(D) એક ણ નશીં  

૧૭  જશારલાદના મખુ્મ નેતા કણ શતા ? 

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) રારા 
રજતયામ  

(D) રકભ ન્મ 
ટીરક  
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૧૮  નીચેના ૈકી કણ જશારલાદના નેતા ન શતા ? 

(A) ગ રકષૃ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) રારા 
રજતયામ  

(D) રકભાન્મ 
ટીરક  
 

૧૯  સ્લયાજ ભાય જન્ભવવરર શક્ક છે તે હુાં ભેલીને જ જ ાંીવ આ ભાંત્ર કણે આપ્મ શત ? 

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) રારા 
રજતયામ  

(D) રકભ ન્મ 
ટીરક  
 

૨૦  નીચેના ૈકી કણે ળેય-એ-ાંજાફ તયીકે જાણીતા ફન્મા શતા ? 

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) ર ર  
રજિય મ  

(D) રકભાન્મ 
ટીરક  
 

૨૧  વામભન કવભળનના વલયધ પ્રદળડન લખતે રીવના રાઠીચાર્જ કાયણે કનુ ાં અલવાન થયુાં 
શત ુાં  

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) ર ર  
રજિય મ  

(D) રકભાન્મ 
ટીરક  
 

૨૨  અંગ્રેજ વયકાયે કથા નેતા ય મલાનને રશિંવકભાગડ ઉશ્કેયલાન આય મકૂ્ય શત ? 

(A) ગારકૃષ્ટ્ણ 
ગખરે  

(B) ફીીનચાંર  
ાર  

(C) રારા 
રજતયામ  

(D) રકભાન્મ 
ટીરક  
 

૨૩  મસુ્સ્રભ રીગની સ્થાના ક્યાયે થઈ શતી ? 

(A) ઇ.વ.1905 ભાાં  (B) ઇ.વ.1906 ભ ાં  (C) ઇ.વ.1911 ભાાં  (D) ઇ.વ.1909 ભાાં  
        
૨૪  ઇ,વ,૧૯૧૬ ભાાં કોંગ્રેવ અને મસુ્સ્રભ રીગે તેભના લાવિક અવધલેળન એકવાથે કમા ળશયેભાાં 

બમો શતા ? 

(A) કરકાતા  (B) મુાંફઇભાાં  (C) સયુતભાાં  (D) રખનોભ ાં  
 

૨૫  સબુાચાંર ફઝન જન્ભ ક્યાયે થમ શત ? 

(A) ઇ.વ.1808ભાાં  (B) ઇ.વ.1809ભાાં  (C) ઇ.વ.1807ભાાં  (D) ઇ.વ.1897ભ ાં  
 

૨૬  સબુાચાંર ફઝન જન્ભ કમાાં થમ શત ? 

(A) અમતૃવયભાાં  (B) કટકભ ાં  (C) ભલુનેશ્વયભાાં  (D) યફાંદયભાાં  
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૨૭  સબુાચાંર ફઝે કમ ક્ષ અનાવ્મ શત ? 

(A) માંગ ઈન્ન્ડમા  (B) સ્લયાજ્મ ક્ષ  (C) પયલડડ બ્રક  (D) બાયતીમ 
જાણતા ાટી 
  

૨૮  ઇ.વ.૧૯૩૮ભાાં શરયયુાભાાં અને ઇ.વ.૧૯૩૯ભાાં વત્રયુાભાાં બયામેરા કોંગ્રેવ અવધલેળનના પ્રમખુ 
કણ શતા ? 

(A) જલાશયરાર 
નશરુે  
 

(B) ભશાત્ભા ગાાંધી  (C) સબુ ચાંદ્ર ફઝ (D) વયદાય ટેર  

૨૯  આઝાદ રશિંદ પઝની યચના કણે કયી શતી ? 

(A) જાાનની 
વયકાયે  

(B) કેપ્ટન 
ભશનર્વિંગે  

(C) સબુાચાંર ફઝ  (D) વયદાય ટેર  

૩૦  સબુાચાંર ફઝે આઝાદ રશિંદ પઝને કયુાં સતૂ્ર આપ્યુાં શત ુાં ? 

(A) ઇંકરાફ 
જજિંદાફાદ  
 

(B) ચ ર હદલ્રી  (C) લાંદેભાતયભ  (D) જમરશદ  

૩૧  આઝાદ રશિંદ પઝ ના નેતા ફન્મા છી સબુાચા્ં ફજઝ કમા નાભે ઓખામા ? 

(A) આઝાદ  (B) વૈવનક  (C) કેપ્ટન  (D) નેિ જી  
 

૩૨  સબુાચાંર ફઝે કાભચરાઉ વયકાયની સ્થાના કમાાં કયી શતી ? 

(A) જભડનીભાાં  (B) યાંગનૂભાાં  (C) ટરકમભાાં  (D) ર્વિંગ પયુભ ાં 
  

૩૩  સબુાચાંર ફઝે કઈ પ્રવતજ્ઞા રીધી શતી ? 

(A) હુાં ગરુ ભ 
હશિંદુસ્િ નભ ાં 
ગ મકૂીળ 
નશીં  

(B) હુાં આઝાદી 
ભેલલાના 
પ્રમત્ન કયીળ  

(C) હુાં બાયતભાાંથી 
અંગ્રેજને બગાડી 
મકૂીળ  
 
 

(D) એક ણ નશીં  

૩૪  પ્રથભ વલશ્વયદુ્ધ લખતે કમાાં દેળ ય અણુાંફોંફ પેકામ શત ? 

(A) મ.એવ.એ  (B) જભડની  (C) જા ન  (D) ઇગ્રેંન્ડ  
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પાઠ -૪ સવોચ્ચ અદાલત  
 

૧  આણા દેળની વલોચ્ચ અદારત ક્યા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

(A) હદલ્રીભ ાં  (B) મુાંફઇ  (C) અભદાલાદ  (D) અભયેરી  
 

૨  દેળની ફધી અદારતભાાં કઈ અદારતનુાં સ્થાન વોથી ઊંચુાં છે ? 

(A) લડી અદારત  (B) વલોચ્ચ 
અદ રિ  

(C) જીલ્રા અદારત  (D) તાલકુા 
અદારત  
 

૩  મૂભતૂ શકના ારન ભાટેન અવધકાય કઈ અદારત ાવે છે ? 

(A) લડી અદારત  (B) વલોચ્ચ 
અદ રિ  
 

(C) જીલ્રા અદારત  (D) તાલકુા 
અદારત  

૪  બાયતભાાં વલોચ્ચ અદારતન પ્રાયાંબ ક્યાયે થમ શત ? 

(A) ૨૮ જાન્યઆુયી 
૧૯૫૫  

(B) ૨૯ જાન્યઆુયી 
૧૯૫૦  

(C) ૨૮ જાન્યઆુયી 
૧૯૫૦  
 

(D) ૨૯ જાન્યઆુયી 
૧૯૦૮  

૫  કઈ અદારત કેન્ર અને યાજ્મ લચ્ચેના તેભજ યાજ્મ અને યાજ્મ લચ્ચેના વલલાદ ઉકેરે છે ? 

(A) લડી અદારત  (B) વલોચ્ચ 
અદ રિ  
 

(C) જીલ્રા અદારત  (D) તાલકુા 
અદારત  

૬  ગજુયાતના નભડદા નદી ય કમા ગાભ ખાતે ફાંધ ફાાંધલાભાાં આવ્મ છે ? 

(A) નલ ગ ભ  (B) જૂનાગાભ  (C) અભદાલાદ  (D) બરુચ  
 

૭  દયેક વ્મસ્તત તાના કમા અવધકાયના યક્ષણ ભાટે અદારતભાાં જઈ ળકે છે ? 

(A) મૂભિૂ  (B) વ્મસ્તતગત  (C) ફાંને  (D) એક ણ નશીં 
  

૮  રકના શીત,યક્ષણ,અને કલ્માણ ભાટે ળાની જરૂય ડે છે ? 

(A) અદારતની  (B) ક મદ ની  (C) રીવની  (D) એક ણ નશીં 
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૯  નભડદા ફાંધની ઊંચાઈ અંગે વલોચ્ચ અદારતે કની તયપેણભાાં ચકુાદ આપ્મ શત ? 

(A) રદલ્રી  (B) મુાંફઇ  (C) ગજુય િ  (D) ભધ્મપ્રદેળ  
 

૧૦  આણા ફાંધાયણ ન્મામતાંત્રને કનાથી સ્લતાંત્ર યાખલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

(A) કાયફાયી  (B) ધાયાવબા  (C) ઉયન  ફાંને  (D) એક ણ નશીં  
 

૧૧  ગયીફ રક ભાટે ન્મામ ભેલી ળકે એ ભાટે વલોચ્ચ અદારતે કઈ વ્મલસ્થા કયી છે ? 

(A) જાશયેહશિની 
અયજી  

(B) રક અદારત  (C) જાશયેરશત  (D) તભાભ  
 
 

૧૨  ગયીફ રક ભાટે અદારતભાાં જવુાં ળા ભાટે મશુ્કેર ડે છે ? 

(A) ૈવા શમ છે  (B) ૈવ  શિ  નથી  (C) ગયીફ શમ છે  (D) ગયીફ શતા 
નથી  
 

૧૩  આણને ન્મામ ભેલલા ભાટે ળાની જરૂય ડે છે ? 

(A) અદ રિની  (B) ભાંરદયની  (C) દલાખાનાની  (D) ફેન્કની  
 

૧૪  વલોચ્ચ અદારતને ફીજા કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

(A) લડી અદારત  (B) વલોચ્ચ 
અદારત  
 

(C) સરુ્િભકટડ   (D) શાઇકટડ   

૧૫  વલોચ્ચ અદારત કમા વલલાદ ઉકેરલાનુાં કામડ કયે છે ? 

(A) નાગરયક   (B) નાગરયક અને 
વયકાય  
 

(C) યાજ્મ  (D) િભ ભ  

૧૬  લડી અદારતને ફીજા કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

(A) તાલકુા 
અદારત  

(B) જીલ્રા અદારત  (C) શ ઇકટડ  (D) સવુપ્રભકટડ  

 

 


