સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 6 અંગ્રેિ શાસનની ભારત પર અસર

ુ ી સંગીન રહી હતી ?
1.ભારતની આવથિક સમ ૃદ્ધિ કઈ સદી સધ
(A) ઓગણીસમી

(C) સાતમી

(B) અઢારમી

(D) બારમી

2.ભારતમાં અંગ્રેજી કેળિણી શરૂ કરિાનો વિચાર ક્યારે આવ્યો ?
(A) ઇ.સ.1834માં

(C) ઇ.સ.1828માં

(B) ઇ.સ.1830માં

(D) ઇ.સ.1838માં

3.સતી પ્રથા પર પ્રવતબંધ મ ૂકતો કાયદો કોણે અમલમાં મ ૂક્યો ?
(A) કૉનનિોલલસે

(C) હાર્ડિજે

(B) ડેલહાઉસીએ

(D) વિલલયમ બૅન્ટિંકે

4.િમીનના ઉપયોગ માટે સરકારને ભરિાના િેરાને શ ંુ કહે છે ?
(A) િમીન મહેસ ૂલ

(C) મડ
ં ૂ કા િેરો

(B) મજૂર મહેસ ૂલ

(D) પાણી િેરો

ુ ના ઉત્પાદન માટે જે મ ૂળ સ્િરૂપની િસ્તઓ
ુ નો ઉપયોગ
5.યંત્રો કે માનિબળ દ્વારા િપરાશી ચીિિસ્તઓ
થાય છે તેને શ ંુ કહે છે ?
(A) પાકો માલ

(C) રદ્દી માલ

(B) કાચો માલ

(D) તૈયાર માલ

ુ પછી અંગ્રેિોને ક્યા રાજ્યની દીિાની સત્તા મળી ?
6.બક્સરના યિ
(A) બંગાળ

(C) લબહાર

(B) ત્રણેય

(D) ઓર્રસ્સા

7.કોના અિસાન બાદની અરાિકતા પણ ભારતની આવથિક સમ ૃદ્ધિને નક્ુ સાન પહોંચાડી શકી ન હતી ?
(A) બાબરના

(C) અકબરના

(B) િહાંગીરના

(D) ઔરં ગઝેબના

ુ ારા કરીને પ્રમાણમાં િધારે માન પામ્યો હતો ?
8.કયો ગિનનર િનરલ કેટલાક સધ
(A) કોનનિોલલસ

(C) વિલલયમ બૅન્ટિંક

(B) ડેલહાઉસી

(D) હાર્ડિિ

9.અંગ્રેજી રાજ્યતંત્ર પહેલા દે શની કરોડરજ્જુ કોને ગણિામાં આિતી હતી ?
ુ ા પંચાયતને
(A) તાલક

(C) નગરપાલલકાને

(B) જિલ્લા પંચાયતને

(D) ગ્રામ પંચાયતને

10.બંગાળમાં દારૂણ દુકાળ કઈ સાલમાં પડયો હતો ?
(A) ઇ.સ.1760માં

(C) ઇ.સ.1772માં

(B) ઇ.સ.1880માં

(D) ઇ.સ.1770માં

11.કં પની સરકાર ઈરાદાપ ૂિનક ક્યો ધમન અંગીકાર કરાિી ભારતીય ધમન અને સંસ્કૃવતનો નાશ કરિા માંગે
છે , એવ ંુ ભારતીય લોકોને લાગય ંુ ?
(A) લિસ્તી

(C) મસ્ુ સ્લમ

(B) યહદ
ૂ ી

(D) જૈન

12.કોને ભારતમાં અંગ્રેજી કેળિણી શરૂ કરિાનો વિચાર આવ્યો ?
(A) મેકોલેને

(C) મેસ્સીને

(B) કૉનનિોલલસને

(D) મેક્લીંગને

13.દીિાની સત્તા એટલે કઈ સત્તા ?
(A) મહેસ ૂલ ઉઘરાિિાની સત્તા

(C) અનાિ લેિાની સત્તા

(B) લોકોને મારિાની સત્તા

(D) કામ આપિની સત્તા

ુ ાયમ અને બારીક મલમલની દુવનયામાં મોટી માંગ હતી ?
14.ક્યાંના મલ
(A) બંગાળના

(C) લબહારના

(B) ઓર્રસ્સાના

(D) ઢાકાના

15.ગાંધીજી અંગ્રેજી કેળિણીને શ ંુ કહેતા ?
(A) ભણતાની કેળિણી

(C) મનની કેળિણી

ુ ામીની કેળિણી
(B) ગલ

(D) ઝઘડાની કેળિણી

16.ક્યા ગિનનરે કાયમી િમાબંધી નામની મહેસ ૂલ પિવત અમલમાં મ ૂકી ?
(A) લોડન ડેલહાઉસીએ

(C) િૉરન હેનસ્ટિંગસે

(B) વિલલયમ બૅન્ટિંકે

(D) કૉનનિોલલસે

17.અંગ્રેિોએ કેટલા ટકા િકાત ર્હિંદનાં કાપડ પર નાખી હતી ?
(A) 70 ટકા

(C) 60 ટકા

(B) 50 ટકા

(D) 80 ટકા

18.સતી પ્રથા પર પ્રવતબંધ મ ૂકતો કાયદો ક્યારે અમલમાં આવ્યો ?
(A) ઇ.સ.1858માં

(C) ઇ.સ.1829માં

(B) ઇ.સ.1839માં

(D) ઇ.સ.1827માં

19.કોના સમયમાં મહેસ ૂલ ઉઘરાિિાન ંુ કામ કલેક્ટરોને સોંપિામાં આવ્ય ંુ ?
(A) િૉરન હેનસ્ટિંગસના

(C) લોડન ડેલહાઉસીના

(B) વિલલયમ બૅન્ટિંકના

(D) િેલેસ્લીના

20.ર્હિંદીએ અંગ્રેિને સલામ ભરિી એવ ંુ ફરમાન ક્યાં બહાર પાડિામાં આવ્ય ંુ હત ંુ ?
(A) આગ્રામાં

(C) અલાહાબાદમાં

(B) ર્દલ્લીમાં

ુ માં
(D) િયપર

સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 6 અંગ્રેિ શાસનની ભારત પર અસર
ુ : 20
કુ લ પ્રશ્નો: 20 / કુ લ ગણ
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1) B
2) A
3) D
4) A
5) B
6) B
7) D

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

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

