
 

 

ઓગસ્ટ એકભ કવોટી ેય વોલ્યળુન                
www.std10.net – King of Education 

ધોરણ:.....૭                  સામાજિક વિજ્ઞાન           ઓગસ્ટ-૨૦૨૦    
સમય:....૧ કાક                                                કુ ગણુ-૨૫ 
.................................................................................................................. 
અ.નન. જુદા જુદા ળાવકોની નીનતઓ લચ્ચેની વયખાભણી કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૧ યભાયલળં અને વોરકંીલળંના ળાવનકાની તરુના કયો. (૦૫) 
 રમારિશંની સ્થાના ઈ.વ.૮૨૦ ભા ંકૃષ્ણયાજે કયી શતી. 
 યભાયલળંભા ંવીમક, મુજં, બોજ જેલા યાજાઓ થમા શતા. 
 બોજ યભાય લળંનો શે્રષ્ઠ યાજા શતો. તેની ખ્માનત બાયતના એક 

આદળશ રોકનપ્રમ યાજા તયીકેની શતી. 
 યાજા બોજે ધાયાનગયીભા ંએક ભશાળાાની સ્થાન કયી શતી. 
 સોકંીિશંનો ભશાન યાજા પથૃ્લીયાજ ત્રીજો શતો. 
 જે બાયતના ઇનતશાવભા ંઅદ્રિતીમ સ્થાન ધયાલે છે. 
 આ લળંભા ંગજુયાત આનથિક અને વસં્કૃનતક િષ્ટીએ વમદૃ્ધ શત ુ.ં 
 યાની ઉદમભતીએ ાટણભા ંશારભા ંણ નલશ્વપ્રનવદ્ધ યાણીની લાલ 

ફધંાલી શતી. 
 

http://www.std10.net/


 

 

અ.નન. ભદં્રદયો કફયો અને ભસ્સ્જદોના ઉદાશયણો દ્વાયા નલનળષ્ટ ળૈરી 

અને ટેકનોરોજીથી ફધંામેરા સ્થાત્મોનુ ંલણશન કયે છે. 
 

 

પ્રશ્ન-૨ તભે જોમેરા અથલા લાચેંરા કોઈણ એક સ્થાત્મની 
નલળેતાનુ ંલણશન આઠ થી દવ લાક્યોભા ંકયો.              (૦૫) 
 તભે જે જોમેલુ ંશોમ તે રખવુ ંઆ એક ઉદાશયણ છે. 
 ભોઢેયા સમૂશભદં્રદય  
 ગજુયાતના ભશવેાણા જીલ્રાભા ંઆ સમૂશ ભદં્રદય આલેલુ ંછે. 
 બીભદેલ શરેાના ળાવનકા દયનભમાન શરેા ફધંાવયુ ંશત ુ.ં 
 આ ભદં્રદયનુ ંપલૂશ દ્રદળાભા ંપ્રલેળદ્વાય આલેલુ ંછે. 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

 તેની યચના એલી છે કે સમૂશન ુ ંપ્રથભ દ્રકયણ તેના ગબશગશુ વાથે 
યેરાઈને સમુશપ્રનતભાના મકુુતની ભધ્મભા ંયશરે ભણી ય ડતા 
વભગ્ર ભદં્રદય પ્રકાળથી ઝશી ઉઠત ુ.ં 

 ભદં્રદયની ફશાયના જરકંુડ ની ચાયેફાજુ નાના નાના કુર ૧૦૮ 
જેટરા ભદં્રદયો આલેરા છે. 

 

 

અ.નન. નલનલધ યાજ્મો દ્વાયા અનાલલાભા ંઆલેરા, રશ્કયી નનમતં્રણ 
ભાટે રીધેરા ગરા અને વયશૂ યચનાઓનુ ંનલશ્રેણ કયે છે. દા.ત. 
ખરજીઓ, તઘુરઘ, મઘુરો લગયે. 
 

પ્રશ્ન-૩ નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
 

૧. સરુતાન અરાઉદીન ખરજીની લશીલટી વમલસ્થા જણાલો.    (૦૨) 
 તેણે વૈન્મના ઘોડા તથા વૈનનકોની નલનળષ્ટ ઓખ ભાટે દાગ 

થતા ચશયેા દ્ધનત ળરુ કયી શતી. 
 બાલનનમભન, ફજાય નનમતં્રણ, વગં્રશખોયી નનમભન જેલા લશીલટી 

સધુાયા કમાશ. 
૨. છત્રનત નળલાજીના નલજમો નલે નોધ રખો.                  (૦૩) 
 નળલાજી ભયાઠા વામ્રાજમના સ્થાક શતા. 
 તેભને ૪૦ થી લધાયે દ્રકલ્રાઓ જીત્મ શતા. 



 

 

 ઔયંગજેફ અને ફીજાપયુ વાથે રાફંો વઘંશ કયી નલજમો પ્રાપ્ત 
કામશ શતા. 

 ઔયંગઝેફે તેભને જેરભા ંપમૂાશ શતા ત્માથંી છટકી પયી લખત 
તેભણે ભોયચો ભાડંી નલજમો પ્રાપ્ત કમાશ શતા. 

 ઈ.વ.૧૭૬૪ભા ંયાજગઢભા ંતેભનો યાજ્માભબેક થમો અને દ્રશિંદુ 
યાજા તયીકે ખ્માનત ામ્મા. 

 

 

અ.નન. નલનલધ દ્રયફો/ઘટનાઓને કાયણે યચાતા ભનૂભ સ્લરૂના 
નનભાશણનુ ંલણશન કયે છે. 
 

પ્રશ્ન૪ નીચે આેરા જોડકા ંજોડો.                          (૦૫) 
 

(અ) (ફ) 
૧.ભનૂભસ્લરૂોના પેયપાયનુ ંમખુ્મ કાયણ                              {૩} ૧.ડેલ્ટા  
૨.યણભા ંલનને કાયણે ફનત ુ ંભનૂભ સ્લરૂ                         {૪} ૨.ડ્રભભરન 

૩.નદીની ળાખાના મખુોના નનકે્ષણના જથ્થાથી થતો મખુનત્રકોણ   {૧} ૩.ભકંૂ 

૪.વમનુ્િભોજાના ઘવાયણનેકાયણે  ફનત ુ ંદીલાર જેવુ ંભનૂભ સ્લરૂ  {૫} ૪.ઢુલા 
૫. દ્રશભનદી દ્વાયા રાલેરા દાથો નીકે્ષનત થતા ફનત ુ ંભનૂભ સ્લરૂ{૨} ૫.સ્ટેક 

 

 

 



 

 

અ.નન. ભધ્મયગુીન વભમગાા દયનભમાન થમેર વાભાજજક, યાજકીમ 
અને આનથિક પેયપાયોનુ ંનલશ્રેણ કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૫ નીચેના પ્રશ્નોના મદુાવય જલાફ આો. 
૧. ‘અકફય યાજા તયીકે બાયતના ઇનતશાવભા ંગણનાાત્ર સ્થાન ધયાલે 
છે’- તેભણે પ્રજાદ્રશત ભાટે કયેરા કામોના આધાયે લણશલો.       (૦૩) 
 અકફય યાજા ભફનવાપં્રદાનમક યાજા શતો. 
 તેણે ફારગ્નો વતીપ્રથાનો નલયોધ કમો શતો. 
 તેણે માત્રાલેયો નાબદુ કમો શતો. 
 તેણે ધભાાંતયણ ય પ્રનતફધં મકુ્યો શતો. 

 

૨. ળેયળાશના ળાવનભા ંથમેર સધુાયા લણશલો.                (૦૨) 
 નલી ટાર વમલસ્થા  
 લેાયી માત્રાળુ ભાટે ધભશળાા ફધંાલી. 
 રૂનમાનુ ંચરણ ળરુ કયાવયુ.ં 
 તેણે ફગંાથી ઉત્તય બાયત લચ્ચે ગ્રાન્ડટં્રક નાભનો નલળા 

યાજભાગશ ફધંાવમો શતો. 
 

 

THE END 



 

 

 

 

 
 

 


