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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 3 સરકાર
1.આખા રાજ્યનો િહીિટ કરતી સરકારને શ ું કહેિાય ?
(A) રાજ્ય સરકાર

(C) કેન્દ્ર સરકાર

(B) મહાનગરપાલિકા

(D) જિલ્િા પુંચાયત

(A) રાજ્યપાિ તથા મખ્યમુંત્રી અને

(C) રાજ્યપાિ તથા વિધાનસભા-

મુંત્રીમુંડળ

વિધાનપરરષદ

(B) રાજ્યપાિ તથા િડી અદાિત

(D) રાષ્ટ્રપવત તથા પ્રધાનમુંત્રી અને
પ્રધાનમુંડળ

3.રાજ્ય સરકારનાું ત્રણેય અંગોમાું કોનો સમાિેશ થાય છે ?
(A) િડાપ્રધાનનો

(C) મખ્યમુંત્રીનો

(B) રાજ્યપાિનો

(D) મખ્ય ન્દ્યાયમ ૂવતિનો

4.આવથિક અને સામાજિક સમસ્યાઓનો ઉકેિ કોણ િાિે છે ?
(A) સરકાર

(C) અથથશાસ્ત્રીઓ

(B) િડા પ્રધાન

(D) મરહિામુંડળો

5.રાજ્યની ધારાસભાન ું ઉપલ ું ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે ?
(A) રાજ્યસભા

(C) િોકસભા

(B) વિધાનપરરષદ

(D) વિધાનસભા

6.સરકારના અંગો કેટિા છે ?
(A) 4

(C) 3

(B) 2

(D) 1
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2.રાજ્યની કારોબારીમાું કોનો સમાિેશ થાય છે ?
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7.સરકારન ું કય ું અંગ કાયદાનો અમિ કરાિિાન ું કામ કરે છે ?`
(A) કારોબારી

(C) ન્દ્યાયતુંત્ર

(B) ધારાસભા

(D) પોિીસતુંત્ર

8.બે શહેરો િચ્ચે નિી રેન શરૂ કોણ કરે ?
(C) રાજ્ય સરકાર

(B) તાલકા પુંચાયત

(D) કેન્દ્ર સરકાર

9.આખા ભારતનો િહીિટ કરતી સરકારને શ ું કહે છે ?
(A) રાજ્ય સરકાર

(C) કેન્દ્ર સરકાર

(B) જિલ્િા પુંચાયત

(D) મહાનગરપાલિકા

10.બે ગામ િચ્ચે રસ્તા કોણ બનાિે ?
(A) રાજ્ય સરકાર

(C) ગ્રામ પુંચાયત

(B) તાલકા પુંચાયત

(D) જિલ્િા પુંચાયત

11.સરકાર એક શ ું છે ?
(A) સુંગઠન

(C) સેનાપવત

(B) સુંઘ

(D) સુંચાિક મુંડળ

12.રાજ્યના ન્દ્યાયતુંત્રમાું કોનો સમાિેશ થાય છે ?
(A) સિોચ્ચ અદાિત

(C) રાજ્યપાિ તથા વિધાનસભા-

(B) રાજ્યપાિ તથા મખ્યમુંત્રી અને

વિધાનપરરષદ

મુંત્રીમુંડળ

(D) રાજ્યપાિ તથા િડી અદાિત

13.આપણે તયાું મખ્ય કેટિી સરકાર છે ?
(A) 1

(C) 3

(B) 4

(D) 2
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(A) જિલ્િા પુંચાયત
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14.રાજ્યની ધારાસભાન ું નીચલ ું ગૃહ કયા નામે ઓળખાય છે ?
(A) વિધાનસભા

(C) િોકસભા

(B) વિધાનપરરષદ

(D) રાજ્યસભા

15.રાજ્યની ધારાસભામાું કોનો સમાિેશ થાય છે ?
(C) રાજ્યપાિ તથા િડી અદાિત

(B) રાજ્યપાિ તથા વિધાનસભા-

(D) પ્રધાનમુંત્રી અને પ્રધાનમુંડળ

વિધાનપરરષદ

16.ગામમાું સ્રીટ િાઈટની વ્યિસ્થા કોણ કરે ?
(A) ગ્રામ પુંચાયત

(C) જિલ્િા પુંચાયત

(B) રાજ્ય સરકાર

(D) તાલકા પુંચાયત

17.દરે ક દે શને જદા જદા વનણથયો િેિા માટે તેમિ પ્રજાનાું કામો કરિા માટે કોની િરૂર પડે છે ?
(A) નાગરરક સુંગઠનોની

(C) ન્દ્યાયાધીશની

(B) દે શનેતાની

(D) સરકારની

18.સરકારન ું કય ું અંગ કાયદા ઘડિાન ું કામ કરે છે ?
(A) ન્દ્યાયતુંત્ર

(C) કારોબારી

(B) પોિીસતુંત્ર

(D) ધારાસભા

19.સરકારન ું કય ું અંગ ન્દ્યાયવિષયક કામ કરે છે ?
(A) ધારાસભા

(C) ન્દ્યાયતુંત્ર

(B) મુંત્રીમુંડળ

(D) કારોબારી

20.પ્રાથવમક શાળામાું વશક્ષકોની વનમણ ૂક કોણ કરે ?
(A) ગ્રામ પુંચાયત

(C) રાજ્ય સરકાર

(B) જિલ્િા પુંચાયત

(D) તાલકા પુંચાયત
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(A) િોકસભા-રાજ્યસભા
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સામાજિક વિજ્ઞાન,

1) A
2) A
3) B
4) A
5) B
6) C
7) A

( 8) D
( 9) C
(10) B
(11) D
(12) D
(13) D
(14) A

સત્ર: 1

(15) B
(16) A
(17) D
(18) D
(19) C
(20) B
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ધોરણ: 7,

