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પાઠ-૭ ગજુરાત :સ્થાન  ,સીમા ,અને,ભૃપુસ્ઠ  

 
 

૧ બાયત ભાાં ગજુયાતનુાં સ્થાન કઈ દદળા ભાાં છે ? 

(A) ઉતય  (B) દક્ષિણ  (C) લૂ  (D) શ્ચિમ  
 

૨ ભૂુપ્ડ ની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત ના કેટા ભાગ ડે છે ? 

(A) ત્રણ  (B) ચાય   (C) ાચ  (D) છ  
 

૩ ગુજરાત નો દષ્ટરયાષ્ટકનારો આર ેકેટા ષ્ટક .ષ્ટમ . બાઈ ધરાળે છે ? 

(A) ૬૧૦૦ કી.ભી  (B) ૭૫૧૭ કી.ભી  (C) ૧૬૦૦ કી.મી  (D) ૧૫૯૬ કી.ભી  
 

૪  ગુજરાત રાજયની ઉતર – દક્ષિણ ની રફાઈ આળયે કેટરી છે ? 

(A) ૫૦૦ કી.ભી. (B) ૫૩૦ કી.ભી  (C) ૫૫૦ કી.ભી.      (D) ૫૯૦ કી.મી.  
 

૫ ગુજરાત રાજયની ૂળ -ષ્ટિમ ની ોહલાઈ આર ેકેટી ષ્ટક .ષ્ટમ છે ? 

(A) ૫૦૦ કી.મી. (B) ૫૩૦ કી.ભી  (C) ૫૫૦ કી.ભી.      (D) ૫૯૦ કી.ભી.  
 

૬ ગુજરાત રાજયની ળાયવ્ય સીમાએ કયો ડોી દે આળેો છે ? 

(A) ચીન  (B) નેા  (C) ાકકસ્તાન  (D) ઉતય પ્રદેળ  
 

૭ ગુજરાતની ળાયવ્ય સીમાએ કયો ષ્ટજલ્ો આળેો છે ? 

(A) ભશવેાણા  (B) ાટણ  (C) કચ્છ  (D) એકણ નશીં  
 

(૮)  બાયતના યાજમો વલસ્તાયની દ્રષ્ટીએ ગજુયાતનુાં સ્થાન કેટરા મ ુછે ? 

(A) નલમુાં  (B) દવમુાં  (C) આઠમુાં  (D) સાતમ ું  
 

(૯) બાયતભાાં કમા યાજમની  દદયમાઈ વીભા વૌથી રાાંફી છે ? 

(A) આંદ્રપ્રદેળ  (B) ગ જરાત  (C) ભશાયાષ્ર  (D) કેયર  

(૧૦) ગજુયાતની રગબગ ભદમભાાંથી કયુાં વતૂ વાય થામ છે ? 

(A) કકકવતૂ  (B) ભકયવતૂ  (C) વલષલુવતુ  (D) ઉ.ધલુવતુ  
 

(૧૧) કચ્છનો ગણો ભોટો વલસ્તાય કમા પ્રદેળ નો ફનેરો છે ? 

(A) ખીણપ્રદેળ  (B) રણપ્રદેશ  (C) ભેશાનપ્રદેળ  (D) ઉચ્ચપ્રદેળ  
 

(૧૨) અયફ વાગય ભાાં આલેરા અખાત..... 
(A) કચ્છનો 

અખાત  

(B) દશદભશાવાગય  (C) ફાંગાની 
ખાડી  

(D) પ્રળાતભશાવાગય 
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(૧૩) કચ્છનુાં યણ એટ્રે શુાં ? 

(A) રીરોતયી  (B) ખારોાટ   (C) ભેદાન પ્રદેળ   (D) ઉચ્ચપ્રદેળ  
 

(૧૪) ગજુયાતભાાંથી કકકવતૃ કેટરા જજલ્રાઓભાથી વાય થામ છે ? 

(A) ૨  (B) ૩  (C) ૪  (D) ૫  
 

 
 
 

  

        

 ાઠ -૮ ષ્ટળષ્ટળધાતામાાં એક્તા 

 

(૧) ભારતીય સસ્કૂષ્ટતનુાં મુખ્ય િણ કયુાં છે ? 

(A) શ્ચિશ્ચિધાતામાું 
એકતા  

(B) ગદયી  (c) કુવાં  (D) લપાદાયી  

(૨) આણાાં દેળનો  કયુાં અંગ આણી વલક્ષબન્તાભાાં ણ એકતા નુાં સચૂન કયે છે ? 

(A) યાજકાયણ  (B) બુંધારણ  (C) આમખુ  (D) એકણ નશીં  
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ાઠ -૯ પ્રાચીન નગયો 
૧ શડપ્ા વાંસ્કૂવત આજથી આળયે કેટરા લાક જૂની યુાતન છે ? 

(A) ૩૦૦૦ લક  (B) ૪૦૦૦ લક  (C) ૪૫૦૦ િર્ક  (D) ૫૦૦૦ લક  
 

૨ હડપ્ા અને મોહે -જો-દડો નગરો કઈ નદીની ખીણમાાં ષ્ટળસ્તરેા છે ? 

(A) સીધ ું  (B) ગગાાં  (C) મમનુા  (D) નભકદા  
 

૩ ોથ અમદાળાદ ષ્ટજલ્ાના કયા તાુકામાાં આળેુાં છે ? 

(A) ભાાંડ  (B) ધોળકા  (C) ધાંધકુા  (D) વાણાંદ  
 

૪  અમદાળાદથી ોથ કેટા કી.મી. દૂર આળેુાં છે ? 

(A) ૫૦  કી.ભી. (B) ૬૦  કી.ભી  (C) ૭૦  કી.ભી.      (D) ૮૦ કી.મી. 
 

૫ ોથ કયો અખાતની નજીક આળેુાં છે ? 

(A) કચ્છ  (B) ખુંભાત  (C) ફાંને  (D) એકણ નશીં .  
 

૬ ગજુરાતમાાં આળેુાં હસપ્ીય સાંસ્કૂષ્ટતનુાં મહત્ળનુ નાગર ધોલાળીર કયા જીલ્ામાાં આળેુાં છે  

(A) ફનાવકાાંઠા ાં   (B) ાટણ  (C) ભેશવાણા  (D) કચ્છ  
 

૭ સીધુખીણની  સાંસ્કૂષ્ટતનુાં ગૌરળપ્રદ ષ્ટળષ્ટિ િણ કયુાં છે ? 

(A) ભગૂભક 
ગટરયોજના 
  

(B) યસ્તાઓ  (C) જાશયે ભકાનો  (D) એકણ નશીં  

(૮)  ઉત્ખનન કયતા ભી આલેરી લસ્તઓુને શુાં કશલેામ ? 

(A) નગયો  (B) ગટયો  (C) અિશેર્ો  (D) એકણ નશીં 

(૯) કઈ કુદયતી શોનાયત રીધે ધયતી ય અલનલા પેયપાય થમા છે ? 

(A) યૂ  (B) ધરતીકું  (C) લાલાજોડુાં   (D) દાલાન  
 

(૧૦) ભોશ ે-જો -દડો અને શડપ્ા નગયોના મખુ્મ યસ્તાઓ કેટરા કૂટ શોા શતા ? 

(A) ૧૫ ફૂટ  (B) ૨૮ ફૂટ  (C) ૩૬ ફૂટ  (D) ૩૩ ફૂટ   
 

(૧૧) ભોશ ે-જો -દડો અને શડપ્ાના મખુ્મ ભાગાકને જોડતી ગરીઓ આળયે કેટરા ફૂટ શોી 
શતી ? 

(A) ૧૦ થી ૧૨ફૂટ  (B) ૫ થી ૭ ફૂટ  (C) ૧૨ થી ૧૫ફૂટ  (D) ૧૫ થી ૨૦ ફૂટ  
 

(૧૨) વવિંધખુીણની વાંસ્કૂવતનુાં ભગૂબક ગટયમોજના કમા નાભે ઓખામ છે ? 

(A) અલળેો  (B) મોરી  (C) ળોખાડા  (D)   એકણ નશીં 
        

ાઠ -૮ ષ્ટળષ્ટળધાતામાાં એક્તા 
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(૧૩) ભોશ ે-જો -દડો અને શડપ્ા નગયોભાાં ળાનાાં લાવણો ફનાલલાની કા ખફુજ વલકાવ 
ાભી શતી ? 

(A) ધૂના  (B) માટીના  (C) વોના-ચાાંદીના  (D) પ્રાસ્ટીક  
 

(૧૪) ભોશ ે-જો -દડો અને શડપ્ા નગયોની ળેયીઓને જોડતી ગરીઓ આળયે કેટરા ફૂટ 
શોી શતી ? 

(A) ૧૦ થી ૧૨ફૂટ   (B) ૫ થી ૭ ફૂટ   (C) ૯ થી ૧૨ ફૂટ  (D)  ૧૫ થી ૨૦ ફૂટ   


