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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

ુ ીન શાસનવ્યિસ્થા અને સ્થાપત્ય
પ્રકરણ - 6 મધ્યયગ

(A) તેના વપતાએ

(C) મંત્રીમંડળે

(B) તેના દાદાએ

(D) લશ્કરે

ુ ામ િંશનો પ્રથમ સલ
ુ તાન કોણ હતો ?
2.દદલ્લીમાં ગલ
(A) બલ્બન

ુ તાના
(C) રઝિયા સલ

(B) કુ ત્બદ્દુ ીન ઐબક

(D) ઇલ્તજુ ત્મશ

3.ખજૂરાહોન ંુ મંદદર ક્ાં આિેલ ંુ છે ?
(A) મધ્યપ્રદે શમાં

(C) મહારાષ્ટ્રમાં

ુ રાતમાં
(B) ગિ

(D) કણાા ટકમાં

4.ગ્રામશાસનમાં ન્યાય અંગે નો ભાર કોના વશરે હતો ?
(A) રાજાના પ્રધાન

(C) રાજા

ુ ી
(B) ગામના મખ

(D) ન્યાયાધીશ

5.ભારતમાં રાિપ ૂત શાસનના છે લ્લા રાજા કોણ હતા ?
(A) રાજાભોિ

(C) વસદ્ધરાિ િયવસિંહ

(B) પ ૃથ્િીરાિ ચૌહાણ

(D) ભીમદે િ સોલંકી

6.ઓદરસ્સાના કોણાકા માં કય ંુ મંદદર આિેલ ંુ છે ?
(A) સ ૂયામદં દર

(C) કૈ લાસ મંદદર

(B) બ ૃહદે શ્વર મંદદર

(D) મીનાક્ષી મંદદર
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ુ રાતના રાજા કુ મારપાળની પસંદગી કોણે કરે લી ?
1.ગિ
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ુ રાતમાં સ ૂયામદં દર ક્ાં આિેલ ંુ છે ?
7.ગિ
(A) પાટણમાં

(C) જૂનાગઢમાં

(B) િડનગરમાં

(D) મોઢેરામાં

8.કશ્મીરમાં કય ંુ મંદદર આિેલ ંુ છે ?
(C) માતંડ મંદદર

(B) વિરુપાક્ષન ંુ મંદદર

(D) મહાબોવધ મંદદર

9.કૈ લાસ મંદદર ક્ાં આિેલ ંુ છે ?
ુ ાઓમાં
(A) ઈલોરાની ગફ

ુ ાઓમાં
(C) ઍઝલફન્ટાની ગફ

ુ ાઓમાં
(B) અિ ંતાની ગફ

ુ ાઓમાં
(D) બાઘની ગફ

10.'નૈષધચદરત' નામના મહાકાવ્યની રચના કોણે કરી હતી ?
(A) કવિ કલ્હણે

(C) કવિ ઝબલ્હણે

(B) કવિ વિશાખદત્તે

(D) કવિ શ્રીહષે

11.મહંમદ ગિનીના અિસાન પછી ગિની પ્રાંત ઉપર કોન ંુ શાસન સ્થપાય ંુ ?
(A) શાહબદ્દુ ીન ઘોરીન ંુ

(C) બાબરન ંુ

(B) અલાઉદ્દીન ખીલજીન ંુ

(D) મોહમ્મદ તઘલખન ંુ

12.જૈન આચાયા હેમચંદ્રાચાયે કયો વ્યાકરણગ્રંથ રચ્યો હતો ?
ુ ાસન
(A) વસદ્ધહેમ શબ્દાનશ

ુ ાલિધ
(C) વશશપ

(B) કથાસદરતસાગર

(D) નૈષધચદરત

ુ રાતમાં કયા રાજાન ંુ શાસન હત ંુ ?
13.મહંમદ ગિની સોમનાથ મંદદર ઉપર ચડી આવ્યો ત્યારે ગિ
(A) મ ૂળરાિ સોલંકીન ંુ

(C) વસદ્ધરાિ િયવસિંહન ંુ

(B) ભીમદે િ સોલંકીન ંુ

(D) િનરાિ ચાિડાન ંુ

14.'ઉત્તરરામચદરત' નામના નાટકની રચના કોણે કરી છે ?
(A) ભિભ ૂવતએ

(C) ભાસે

ુ સીદાસે
(B) સંત તલ

(D) કાઝલદાસે
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(A) મીનાક્ષી મંદદર
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ુ ાઓ છે ?
15.ઇલોરામાં કયા ધમાની ગફ
(A) દહિંદુ

(C) ત્રણેય

(B) બૌદ્ધ

(D) જૈન

(A) વિરુપાક્ષન ંુ મંદદર

(C) મીનાક્ષી મંદદર

(B) ખજૂરાહોન ંુ મંદદર

(D) બ ૃહદે શ્વર મંદદર

17.શાહબદ્દુ ીન કઈ રાણી સામે હારી ગયો હતો ?
(A) રુપમતી

(C) ઉદયમતી

(B) નાવયકાદે િી

(D) મીનળદે િી

18.કશ્મીરના રાજા યશસ્કરની પસંદગી કોણે કરી હતી ?
(A) મંત્રીસભાના સભ્યોએ

(C) બ્રાહ્મણોની મંડળીએ

(B) સેનાપવતએ

(D) તેના વપતાએ

ુ ાલિધ'ની રચના કોણે કરી હતી ?
19.મહાકાવ્ય 'વશશપ
(A) મહાકવિ કાઝલદાસે

(C) મહાકવિ ભિભ ૂવતએ

(B) મહાકવિ બાણભટ્ટે

(D) મહાકવિ માઘે

ુ રાતના ક્ા જિલ્લામાં આિેલ ંુ છે ?
20.મોઢેરાન ંુ સ ૂયામદં દર ગિ
(A) પાટણ જિલ્લામાં

(C) મહેસાણા જિલ્લામાં

(B) અમદાિાદ જિલ્લામાં

(D) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં
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16.મદુરાઈમાં કય ંુ પ્રવસદ્ધ મંદદર આિેલ ંુ છે ?
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1) C
2) B
3) A
4) B
5) B
6) A
7) D

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

(15) C
(16) C
(17) B
(18) C
(19) D
(20) C
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ુ : 20
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