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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 7 ભારત: સ્થાન, સીમા, વિસ્તાર અને ભ ૂપ ૃષ્ઠ

1.ભારત એવિયા ખંડમાં કઈ દિિાએ આિેલો છે ?
(C) િક્ષિણ

(B) પ ૂિવ

(D) પવિમ

2.ચારે બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા િમીન ભાગને શંુ કહે છે ?
(A) અખાત

(C) ટાપ ુ

ુ ી
(B) સામદ્રુ ીધન

(D) રણ

3.િખ્ખણના ઉચ્ચપ્રિે િમાં આમાંથી કય ંુ િહેર આિેલ ં ુ છે ?
(A) હૈિરાબાિ

(C) પટના

(B) અલાહાબાિ

(D) િારાણસી

ુ ા નિીના દકનારે િસેલ ં ુ િહેર કય ંુ છે ?
4.યમન
(A) કોલકાતા

(C) લખનૌ

(B) આગરા

(D) પટના

5.વિસ્તારની દ્રષ્ષ્ટએ દુવનયાના િે િોમાં ભારતન ંુ સ્થાન કેટલામ ંુ છે ?
(A) છઠ્ઠં

(C) આઠમ ંુ

(B) સાતમ ંુ

(D) નિમ ંુ

6.ભારતની પવિમ સીમાએ શંુ આિેલ ં ુ છે ?
(A) અરબ સાગર

(C) શ્રીલંકા

(B) બાંગ્લાિે િ

(D) દહમાલય પિવત
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(A) ઉત્તર
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7.ભારતની લગભગ મધ્યમાં થઈને કય ંુ વ ૃત્ત પસાર થાય છે ?
ુ વ ૃત્ત
(A) ધ્રિ

ુ વ ૃત્ત
(C) વિષિ

(B) મકરવ ૃત્ત

(D) કકવ વ ૃત્ત

8.દુવનયાન ંુ સૌથી ઊંચ ંુ િીખર કય ંુ છે ?
(C) માઉન્ટ એિરે સ્ટ

(B) માઉન્ટ ગોડિીન ઑષ્સ્ટન

(D) કાંચનિ ંઘા

9.ભારતમાં અનક્રુ મે કેટલા રાજ્યો અને કેન્દ્રિાવસત પ્રિે િો આિેલા છે ?
(A) 28 અને 7

(C) 26 અને 9

(B) 27 અને 8

(D) 25 અને 10

10.િખ્ખણના ઉચ્ચપ્રિે િમાં આમાંથી કય ંુ ક્ષગદરમથક આિેલ ં ુ છે ?
(A) વિમલા

(C) અલ્મોડા

ુ મગવ
(B) ગલ

(D) મહાબળે શ્વર

11.ભારતનો િદરયા દકનારો આિરે કેટલા દકલોમીટર લાંબો છે ?
(A) 6100 દક.મી.

(C) 6520 દક.મી.

(B) 5717 દક.મી.

(D) 7517 દક.મી.

12.રાિસ્થાનના રણમાં િાના વ ૃિો િોિા મળે છે ?
(A) લીમડાંના

(C) િડના

(B) નાક્ષળયેરીના

(D) ખજૂરીના

13.ભારતની પ ૂિવ સીમાએ શંુ આિેલ ં ુ છે ?
(A) શ્રીલંકા

(C) દહમાલય પિવત

(B) બાંગ્લાિે િ

(D) અરબ સાગર
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(A) નંિાિે િી
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14.આમાંથી કઈ નિી દહમાલયમાંથી નીકળે છે ?
(A) ગોિાિરી

(C) મહાનિી

(B) કાિેરી

(D) ગંગા

15.રાિસ્થાનના રણ પ્રિે િની આબોહિા કેિી છે ?
(C) િીત

(B) સ ૂકી અને વિષમ

(D) સમિીતોષ્ણ

16.દહમાલય કેટલા પિવતોની હારમાળા છે ?
(A) બે

(C) ત્રણ

(B) ચાર

(D) પાંચ

17.ભારતની િાયવ્યે સરહિે કયો િે િ આિેલો છે ?
(A) ચીન

(C) પાદકસ્તાન

(B) ભ ૂટાન

(D) મ્યાનમાર

18.ભારતને ભ ૂપ ૃષ્ઠની દ્રષ્ષ્ટએ કેટલા ભાગમાં િહેંચી િકાય ?
(A) ચાર

(C) પાંચ

(B) છ

(D) સાત

19.ભારતની િક્ષિણ સીમાએ શંુ આિેલ ં ુ છે ?
(A) દહમાલય પિવત

(C) શ્રીલંકા

(B) બાંગ્લાિે િ

(D) અરબ સાગર

20.ભારતન ંુ સૌથી ઊંચ ંુ િીખર કય ંુ છે ?
(A) માઉન્ટ ગોડિીન ઑષ્સ્ટન

(C) માઉન્ટ એિરે સ્ટ

(B) કાંચનિ ંઘા

(D) નંિાિે િી
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(A) સમ
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ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 7 ભારત: સ્થાન, સીમા, વિસ્તાર અને ભ ૂપ ૃષ્ઠ
િિાબો - પ્રશ્નપત્ર : A
ુ : 20
કુ લ પ્રશ્નો: 20 / કુ લ ગણ

( 1) C
( 2) C
( 3) A
( 4) B
( 5) B
( 6) A
( 7) D
( 8) C
( 9) A
(10) D
(11) D
(12) D
(13) B
(14) D
(15) B
(16) C
(17) C
(18) C
(19) C
(20) A
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