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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

ુ ન ુંુ દિલ્લીિર્શન
પ્રકરણ - 8 મધ્યયગ

1.દિલ્લી અને િોલતાબાિ િચ્ચે રાિધાનીન ુંુ સ્થ્ાુંતર કોણે કયું ુ હત ુંુ ?
(C) અલાઉદ્દીન ખલજી

(B) િલાલદ્દુ ીન ખલજી

ુ લક
ુ
(D) ગ્યાસદ્દુ ીન તઘ

ુ ાફર કયા સલ
ુ તાનનાું સમયમાું ભારતની મલ
ુ ાકતે આવ્યો હતો ?
2.તાુંજિરનો હબસી મસ
(A) અલાઉદ્દીનના

(C) ગ્યાસદ્દુ ીનના

ુ કુ ના
(B) મહુંમિ તઘલ

(D) િલાલદ્દુ ીનના

ુ ામિુંર્ પછી ગાિી ઉપર કયો િુંર્ આવ્યો ?
3.દિલ્લી ઉપર ગલ
(A) ખલજી

(C) લોિી

(B) બહમની

ુ લકુ
(D) તઘ

ુ લક
ુ સમયમાું ટપાલીને શ ુંુ કહેતા ?
4.તઘ
(A) પોસ્ટમેન

(C) હલકારો

(B) હલકો

(D) તલાટી

5.કયા રાજાને દફરું ગીઓ સાથે સારા સુંબધ
ું ો હતા ?
(A) હદરહરરાયને

(C) કૃષ્ણિે િરાયને

(B) રામરાયને

ુ ારાયને
(D) બક્ક

6.અફઘાવનસ્તાનના ખલ્િ નામના સ્થ્ે રહેતી તકુ શ જાવતને શ ુંુ કહેિામાું આિતી હતી ?
ુ ામ
(A) ગલ

ુ લ
(C) મઘ

(B) તઘલખ

(D) ખલજી
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ુ લક
ુ
(A) મહુંમિ તઘ

www.edumatireals.in

7.દિલ્લીની ગાિી ઉપર સૈયિ િુંર્ની સ્થાપના કોણે કરી
(A) બહલોલે

(C) ખખજ્રખાને

(B) દફરોિખાને

(D) ઇબ્રાહીમ લોિીએ

(A) જેમ્કો

(C) સોમ્કે

(B) યોમ્કે

(D) રોમ્કે

ુ લકુ િુંર્ની સ્થાપના કોણે કરી?
9.દિલ્લીની ગાિી ઉપર તઘ
ુ લક
ુ ે
(A) ગ્યાસદ્દુ ીન તઘ

ુ કુ ે
(C) મહુંમિ તઘલ

ુ લક
ુ ે
(B) દફરોિર્ાહ તઘ

ુ લક
ુ ે
(D) અહમિ તઘ

ુ તાન િે િખગદરમાુંથી અઢ્ક ધન દિલ્લી લઈ ગયો હતો ?
10.કયો સલ
ુ લક
ુ
(A) મહુંમિ તઘ

ુ ક
ુ
(C) ગ્યાસદ્દુ ીન તઘલ

(B) િલાલદ્દુ ીન ખલજી

(D) અલાઉદ્દીન ખલજી

11.દિલ્લીની ગાિી ઉપર ખલજી િુંર્ની સ્થાપના કોણે કરી ?
(A) નાવસરુદ્દીને

(C) ગ્યાસદ્દુ ીને

(B) અલાઉદ્દીને

(D) િલાલદ્દુ ીને

ુ લ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી ?
12.દિલ્લી સામ્રાજ્ય ઉપર મઘ
(A) બાબરે

(C) અકબરે

ુ
(B) હુમાયએ

(D) િહાુંગીરે

13.દિલ્લી ઉપર ખલજી િુંર્ પછી કયો િુંર્ ગાિી ઉપર આવ્યો ?
(A) લોિી

ુ લક
ુ
(C) તઘ

ુ ામ
(B) ગલ

(D) બહમની
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8.કૃષ્ણિે િરાયે કયા ઈિનેરની મિિથી િખિણ ભારતમાું નહેરોના બાુંધકામ કરાવ્યા ?
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14.વિિયનગરની સ્થાપના કઈ નિીના દકનારે થઈ ?
(A) કૃષ્ણા

(C) ભીમા

(B) તગ
ુંુ ભદ્રા

(D) હુગલી

15.દિલ્લીની ગાિી ઉપર આિનાર સૌ પ્રથમ મદહલા ર્ાસક કોણ હતી ?
(C) ઉિયમતી

(B) લક્ષ્મીબાઈ

(D) રખિયા બેગમ

16.ઇ.સ. 1526માું કોણે દિલ્લી ઉપર આક્રમણ કયું ુ ?
(A) તૈમ ૂરે

(C) બાબરે

(B) ખચિંગીિખાને

(D) ઈબ્રાહીમ લોિીએ

ુ તાન બનતાું તેણે પોતાના ર્ાહી િુંર્ન ુંુ નામ શ ુંુ રાખય ુંુ ?
17.હસન સલ
(A) ખખરાિ

(C) દફદરિી

(B) સૈયિ

(D) બહમની

ુ ામ િુંર્ની સ્થાપના કોને કરી ?
18.ગલ
(A) ઇલ્તજુ મમર્ે

(C) કુ મબદ્દુ ીન ઐબકે

(B) અલ્તમર્ે

(D) ર્ાહબદ્દુ ીન ઘોરીએ

19.'મહુંમિ ર્ાહના રાજ્યમાું પ્રકાર્ અને અંધકાર બુંન્ને એક સાથે િોિા મ્ે છે ' આવ ુંુ િાક્ય કોણે લખય ુંુ
હત ુંુ ?
(A) ફાદહયાને

(C) મેગસ્થેવનસે

(B) હ્ય-ુ એન-મસાુંગે

(D) ઈબ્નબત ૂતાએ

ુ ામ િુંર્નો ખરો સ્થાપક કોને માનિામાું આિે છે ?
20.ગલ
(A) ઇલ્તજુ મમર્ને

(C) કુ મબદ્દુ ીન ઐબકને

(B) ર્ાહબદ્દુ ીન ઘોરીને

(D) અલ્તમર્ને
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(A) નાવયકા િે િી
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1) A
2) B
3) A
4) C
5) C
6) D
7) C

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

(15) D
(16) C
(17) D
(18) C
(19) D
(20) A
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ુ : 20
કુ લ પ્રશ્નો: 20 / કુ લ ગણ

