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“સવરાજ િારો જન્િમસદ્ધ અમધકાર છ�” – આ સૂત્ર કોણે આ્પ્યું?

1. નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�? 

	 (૧)		ઉદ્યોગકરણ		 (૨)	ઉદ્યોમગકરણ	

	 (૩)	ઉદ્યોગરીકરણ	 (૪)	ઔદ્યોમગકરણ	

2. નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�? 

	 (૧)		ત્ૈિાસરીક		 (૨)	મત્િાસરીક	

	 (૩)	ત્ૈિામસક		 (૪)	મત્િાસરીક	

3. નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�? 

	 (૧)	ખાતિુહુત્સ		 (૨)	ખાતિૂહૂત્સ	

	 (૩)	ખાતિૂહુ્સત		 (૪)	ખાતિુહૂત્સ	

4. નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�? 

	 (૧)	શ્વાસોશ્વાસ		 (૨)	શ્વાશોશ્વાસ	

	 (૩)	શ્વોસોસવાસ		 (૪)	શ્વાસોચ્છ્વાસ	

5. નીચે પૈક�ના મવકલ્પોિાંથી સાચી �ડણી કઈ છ�? 

	 (૧)	પિણૂા્સહમૂત	(૨)	પિણુા્સહમૂત	(૩)	પિણૂા્સહમુત	(૪)	પિણૂા્સહુતરી	

6. ‘સત્સંર’ ક્્યો સિાસ છ�? 

	 (૧)	કિ્સધાર્ય	(૨)	બહુવ્રરીમહ	(૩)	તતપિુ�ષ	(૪)	ઉપિપિદ	

7. ‘આ�વન’ ક્્યો સિાસ છ�? 

	 (૧)	બહુવ્રરીમહ		 (૨)	કિ્સધાર્ય	

	 (૩)	અવ્ય્યરીભાવ		 (૪)	તતપિુ�ષ	

8. ‘નદીનાળું’ ક્્યો સિાસ છ�? 

	 (૧)	દ્ંદ્	(૨)	તતપિુ�ષ	(૩)	કિ્સધાર્ય	(૪)	વૈકસલપિક	દ્ન્દ્

9. ‘ઘરજિાઈ’ ક્્યો સિાસ છ�? 

	 (૧)	િધ્્યિપિદલોપિરી	(૨)	બહુવ્રરીમહ	(૩)	કિ્સધાર્ય	(૪)	

ઉપિપિદ	

10. નીચે પૈક�નું ક્્યું ઉપપદ સિાસનું ઉદાહરણ છ�? 

	 (૧)	નિ્સદા	(૨)	અગ્જ	(૩)	તટસથ	(૪)	બધા	જ	

11. ‘અચ્છ�ર’ ક્્યો સિાસ છ�? 

	 (૧)	ફદ્ગુ	(૨)	ઉપિપિદ	(૩)	અવ્ય્યરીભાવ	(૪)	તતપિુ�ષ

12. નીચે પૈક�નું ક્્યું કિ્સધાર્ય સિાસનું ઉદાહરણ છ�? 

	 (૧)	ઘનશ્યાિ	(૨)	મત્ભુવન	(૩)	અનંત	(૪)	�ગજળ	

13. રજુરાતી ભાષાન ે‘રજુ્સર ભાષા’ અન ે‘અપભ્રશં ભાષા’  

તરીક� ઓળખાવનાર સામહત્્યકાર ............ હતા. 

	 (૧)	પ્રેિાનંદ	(૨)	નિ્સદ	(૩)	ઉિાશંકર	જોષરી	(૪)	ભાલણ		

14. ‘રજુરાતી ભાષા’ એવો સૌપ્રથિ શબ્દ પ્ર્યોર કરનાર 

સામહત્્યકારનું નાિ જણાવો. 

	 (૧)	નિ્સદ	(૨)	પ્રેિાનંદ	(૩)	અખો	(૪)	હેિચંદ્રાચા્ય્સ	

15. ‘આફા’ અને ‘તીફા’ તળપદા શબ્દો ............ 

બોલીના છ�. 

	 (૧)	સોરઠરી	(૨)	ચરોતરરી	(૩)	સુરતરી	(૪)	કચ્છરી	

16. કપ્તાન, િૅજ, મપસતોલ વરેર� કઈ ભાષાના શબ્દો છ�? 

	 (૧)	અંગ્ેજી	(૨)	પિોટુ્સગરીઝ	(૩)	ફારસરી	(૪)	અરબરી	

17. મનિણૂક, વા્ાઘા્, મનદાન – આ શબ્દો ......... 

ભાષાના છ�. 

	 (૧)	બંગાળરી	(૨)	તેલુગુ	(૩)	િરાઠરી	(૪)	ગુજરાતરી	

18. ‘કામષ્ઠક’ તત્સિ શબ્દ પરથી બનેલા તદ્ભવ શબ્દને 

શોધો. 

	 (૧)	કષ્ટ	આપિનાર		 (૨)	કફઠ્યારો	

	 (૩)	કાષ્ઠિાંથરી	બનેલું		 (૪)	કઠોર	

19. મરરા, કણ્સ, ઓઘ – આ શબ્દો િા્� નીચેના પૈક�નો 

ક્્યો મવકલ્પ પસંદ કરશો? 

	 (૧)	તતસિ	શબદો		 (૨)	તદ્ભવ	શબદો	

	 (૩)	�શ્ય	શબદો		 (૪)	પિરપ્રાંતરી્ય	શબદો	

20. બંને બાજુ વરાડી શકા્ય તેવું વાદ્ય – શબ્દસિૂહ િા્� 

એક શબ્દ આપો. 

	 (૧)	�મહંત	(૨)	�દંગ		 (૩)	�ણાલ	(૪)	�ગુ		

21. ક્્યા મસક્કા ‘બો�ડ્યા રાજા’ના મસક્કા કહ�વાતા? 

	 (૧)	રાણરી	મવકટોફર્યાનરી	છબરીવાળા	મસક્ા	

	 (૨)	ઍડવડ્સ	સાતના	મસક્ા	

	 (૩)	રાજા	જ્યોજ્સ	પિંચિના	મસક્ા	

	 (૪)	આ	પિૈકી	કોઇ	નહીં	

22. “ભારતના દ�શી રાજ્્યોનો અંત બહુ ઓછા સિ્યિાં 

આવવાનો છ�.” – આવું કોણે ક�ં હતું? 

	 (૧)	વોરન	હેસસટંગસ		 (૨)	કોન્સવોમલસ	

	 (૩)	વેલેસલરી		 (૪)	ડેલહાઉસરી	

23. ઇ.સ. ૧૭૬૪િાં બંરાળના નવાબ િીર કામસિ, 

અવધના નવાબ શુજા-ઉદ-દૌલા, િુઘલ બાદશાહ 

શાહઆલિ �દ્વતી્ય અન ેકાશીના રાજા બલવતંમસહંની 

સં્યુક્ત સેના સાિે મબ્ર�્શ ઇસ્ ઇ�ન્ડ્યા ક�પનીએ 

ક્્યું ્યુદ્ધ લડ્યું હતું?   

	 (૧)	પલાસરીનું	્યુદ્ધ		 (૨)	બકસરનું	્યુદ્ધ	

	 (૩)	કણા્સટકનું	્યુદ્ધ		 (૪)	મસંધનું	્યુદ્ધ

24. ભારતી્ય સનદી સવેાિા ંઆવતા ્યવુા અમધકારીઓને 

તાલીિ આપવા િા �્ ઇ.સ. ૧૮૦૦િા ંકોલકતાિા ંફૉ ્્સ 

મવમલ્યિ કૉલેજ શ� કોણે કરાવી? 

	 (૧)	ગવન્સર	જનરલ	વેલેસલરી	

	 (૨)	ગવન્સર	જનરલ	કોન્સવોમલસ	(૩)	મવમલ્યિ	બૅસન્ટક	

	 (૪)	ગવન્સર	જનરલ	વોરન	હેસસટંગસ	

25. ભારતિાં પોલીસતંત્ર શ� કરવાનો ફાળો કોને જા્ય 

છ�? 

	 (૧)	ગવન્સર	જનરલ	વોરન	હેસસટંગસ	

	 (૨)	ગવન્સર	જનરલ	વેલેસલરી

	 (૩)	ગવન્સર	જનરલ	કોન્સવોમલસ		(૪)	મવમલ્યિ	બૅસન્ટંક

26. મબ્ર�્શ મહ�દિાં સુપ્રીિ કો્્સની સથાપના ક્્યાર� થઈ? 

	 (૧)	ઇ.સ.	૧૭૭૧		 (૨)	ઇ.સ.	૧૭૭૨	

	 (૩)	ઇ.સ.	૧૭૭૩		 (૪)	ઇ.સ.	૧૭૭૪

27. ૧૮૫૭ના મવ્પલવનો પહ�લો બનાવ ક્્યાં બન્્યો હતો? 

	 (૧)	બરાકપિુર	(૨)	િેરઠ		 (૩)	કાનપિુર	(૪)	બરેલરી	

28. “૧૮૫૭ના મવ્પલવનો વ્્યાપ અને તેનું સંરઠન �તા 

તેને િાત્ર મસપાઇઓનો બળવો કહી શકા્ય નમહ, 

પર�ત ુતે મવદ�શી સત્તા સાિનેો લોકોનો પડકાર હતો.” 

– આ કોણે ક�ં હતું? 

	 (૧)	ડૉ.	રાજેન્દ્રપ્રસાદ		 (૨)	સર	સૈ્યદ	અહિદ	ખાન	

	 (૩)	ફકશોરરીચંદ્ર	મિત્		 (૪)	સર	જહૉન	લૉરેન્સ

29. ભારતની પહ�લી કૉ્ન મિલ ઇ.સ. ૧૮૧૮િાં શ� થઈ 

હતી. ક્્યાં? 

	 (૧)	કોલકાતા	(૨)	િુંબઈ	(૩)	અિદાવાદ	(૪)	કાનપિુર	

30. પ્રેસની સવતંત્રતાના િહાન મહિા્યતી રાજા 

રાિિોહનરા્યે ફારસી ભાષાિાં ક્્યું સિાચારપત્ર શ� 

ક્યુ� હતું? 

	 (૧)	સંવાદ	કૌિુદરી		 (૨)	મિરાત-ઉલ-અખબાર

	 (૩)	જાિ-એ-જહાઁ-નુિા		 (૪)	તહજીબ-ઉલ-અખલાક	

31. રાજા રાિિોહનરા્યને રાજાની પદવી કોણે આપી 

હતી? 

	 (૧)	બનારસના	નવાબ	(૨)	િુઘલ	બાદશાહ	બહાદુરશાહ	

	 (૩)	કેશવચંદ્ર	સેન	(૪)	દેવેન્દ્રનાથ	ટાગોર	

32. સવાિી દ્યાનંદ સરસવતીએ ૧૮૭૫િાં આ્ય્સસિાજની 

સથાપના ક્્યા શહ�રિાં કરી હતી? 

	 (૧)	ફદલહરી	(૨)	િુંબઈ	(૩)	અિદાવાદ	(૪)	કોલકતા	

33.  “� કોઇ ભારતને સિજવા ઇચ્છ� છ� તો તેણે સવાિી 

મવવકેાનદંન ેવાચંવા (સિજવા) �ઇએ.” – આ કોણે 

ક�ં હતું? 

	 (૧)	રવરીન્દ્રનાથ	ટાગોર		 (૨)	સુભાષચંદ્ર	બોઝ	

	 (૩)	િહાતિા	ગાંધરીજી		 (૪)	િહમષ્સ	અરમવંદ	

 34. “સવાિી મવવકેાનદંિા ંબદુ્ધનુ ં�દ્ય અન ેશકંરાચા્ય્સની 

બુમદ્ધ હતી તથા તેઓ આધુમનક ભારતના મનિા્સતા 

હતા.” – આ મવધાન કોણે ક્યુ� હતું? 

	 (૧)	સુભાષચંદ્ર	બોઝ		 (૨)	બરી.સરી.	પિાલ	

	 (૩)	િહમષ્સ	અરમવંદ		 (૪)	નારા્યણ	ગુ�	

35. િહમષ્સ અરમવંદ� મહ�દના આત્િાને જા�ત કરવા ક્્યું 

વત્સિાનપત્ર શ� ક્યુ� હતું? 

	 (૧)	પ્રબુદ્ધ	ભારત	(૨)	વંદે	િાતરમ્	(૩)	કેસરરી	(૪)	મહન્દુ	

36. િહમષ્સ અરમવદંના સહા્યક શ્રીિાતા�નુ ંિળૂ નાિ શું 

હતું? 

	 (૧)	િરીરા	જૅસસિન		 (૨)	િરીરા	આલફાન્સા	

	 (૩)	ઍનરી	આલફાન્સા		 (૪)	જૅસરી	આલફાન્સા	

37. મથ્યૉસૉ�ફકલ સોસા્ય્ીના સથાપક િડૅિ બ્લવેટૅ્સક� 

અને કન્સલ એચ. એસ. આલ્કૉ્ને ભારત આવવા 

કોણે આિંમત્રત ક્યા્સ હતાં? 

	 (૧)	રાજા	રાિિોહનરા્ય		 (૨)	સવાિરી	મવવેકાનંદ	

	 (૩)	દ્યાનંદ	સરસવતરી		 (૪)	િહમષ્સ	અરમવંદ

38. ભારતિાં ‘સકાઉ્’ અને ‘રલ્સ્સ રાઇડ’ની પ્ર�મત્ત 

કોણે શ� કરી હતી? 

	 (૧)	િૅડિ	બલેવૅટ્સકી		 (૨)	શ્રીિતરી	ઍનરી	બેસન્ટ

	 (૩)	કુન્દકુફર	વરીરેસમલંગમ્		(૪)	િૅડિ	કાિા

39. અંગ્રે� સામહત્્ય અને મવઞ્જાનને લરતા ગ્રંથોનો 

ઉદૂ્સિાં અનુવાદ કરવા ‘ટ્રાન્સલેશન સોસા્ય્ી ઑફ 

ઇ�ન્ડ્યા’ કોણે સથાપી હતી? 

	 (૧)	સર	સૈ્યદ	અહિદ	ખાન	(૨)	સૈ્યદ	અહિદ	બરેલવરી	

	 (૩)	શરરીઅતુલ્ા		 (૪)	દાદાભાઈ	નવરોજી

40. ક્્યા મબ્ર�્શ હાક�િે સતીપ્રથાને રેરકા્યદ�સર જાહ�ર 

કરી હતી? 

	 (૧)	રૉબટ્સ	ક્લાઇવ		 (૨)	ડેલહાઉસરી	

	 (૩)	મવમલ્યિ	બૅસન્ટક		 (૪)	વાઇસરૉ્ય	કેમનંગ	

41. કોલકતાિા ંજમૅસ ઑરસ્સ મહક�એ ‘બ�રાલ રઝૅે્ ’ 

નાિનું સવ્સપ્રથિ સિાચારપત્ર ક્્યાર� શ� ક્યુ�? 

	 (૧)	ઇ.સ.	૧૭૭૮		 (૨)	ઇ.સ.	૧૭૭૯	

	 (૩)	ઇ.સ.	૧૭૮૦		 (૪)	ઇ.સ.	૧૭૮૧

42. ‘ધી િરાઠા’ (અંગ્રે�) અને ‘ક�સરી’ (િરાઠી) જેવા 

અખબારો શ� કરનાર અને જહાલવાદના િુખ્્ય 

પુરસકતા્સ તરીક� કોણ જાણીતું હતું?  

	 (૧)	લોકિાન્્ય	ફટળક		 (૨)	ગોપિાલક�ષ્ણ	ગોખલે

	 (૩)	વરીર	સાવરકર		 (૪)	મવષ્ણુ	ગણેશ	મપિંગલે			

43. ઇ.સ. ૧૯૦૯ના િોલભે-મિન્્ો ધારાને “મહ�દની મવકાસ 

પાિતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન કરનારા સુધારા” 

તરીક� કોણે વણ્સવ્્યો હતો? 

	 (૧)	ડૉ.	રાસમબહારરી	ઘોષ		 (૨)	બાળગંગાધર	ફટળક	

	 (૩)	કનૈ્યાલાલ	િુનશરી		 (૪)	લાલા	લજપિતરા્ય

44. ઇ.સ. ૧૯૦૯િાં અિદાવાદિાં વાઇસરૉ્ય મિન્્ો અને 

લેડી મિન્્ો પર બ�બ ઝ�કનારાિાં નીચે પૈક� કોણ 

નહોતું? 

	 (૧)	િોહનલાલ	કાિેશ્વર	પિંડ્યા	(૨)	પિૂંજાભાઈ	વકીલ	

	 (૩)	વસંતરાવ	વ્યાસ		 (૪)	િગનલાલ	વખતચંદ

45. ઇ.સ. ૧૯૦૫િાં  લંડનિાં  ઇ�ન્ડ્યન હોિ�લ 

સોસા્ય્ીની સથાપના કોણે કરી હતી? 

	 (૧)	શ્યાિજી	ક�ષ્ણ	વિા્સ		 (૨)	સરદારમસંહ	રાણા	

	 (૩)	િૅડિ	મભખાઇજી	કાિા	(૪)	બારરીન્દ્ર	ઘોષ

46. સા્યિન કમિશનનો મવરોધ કરતી વખતે પોલીસના 

લાઠીિારથી કોનું અવસાન થ્યું હતું? 

	 (૧)	બાળગંગાધર	ફટળક		 (૨)	ગોપિાળક�ષ્ણ	ગોખલે	

	 (૩)	લાલા	લજપિતરા્ય		 (૪)	મબમપિનચંદ્ર	પિાલ	

47. “સવરાજ િારો જન્િમસદ્ધ અમધકાર છ�” – આ સૂત્ર 

કોણે આ્પ્યું? 

	 (૧)	લાલા	લજપિતરા્ય		 (૨)	બાળગંગાધર	ફટળક

	 (૩)	મબમપિનચંદ્ર	પિાલ		 (૪)	ગોપિાળક�ષ્ણ	ગોખલે

48. નીચે પૈક�ના કોણ િવાળવાદી નેતા હતાં? 

	 (૧)	મબમપિનચંદ્ર	પિાલ		 (૨)	લાલા	લજપિતરા્ય

	 (૩)	ગોપિાળક�ષ્ણ	ગોખલે		 (૪)	બાળગંગાધર	ફટળક	

49. ભારતી્ય સવાતં�્ય સંગ્રાિિાં નીચે પૈક�ના ક્્યા 

સિ્યરાળાને રાંધી્યુર કહ�વા્ય છ�? 

	 (૧)	ઇ.સ.	૧૮૬૯	થરી	ઇ.સ.	૧૯૪૭	

	 (૨)	ઇ.સ.	૧૯૩૨	થરી	ઇ.સ.	૧૯૪૭

	 (૩)	ઇ.સ.	૧૯૦૦	થરી	ઇ.સ.	૧૯૪૭

	 (૪)	ઇ.સ.	૧૯૧૯	થરી	ઇ.સ.	૧૯૪૭	

50. મક્ર્પસ દરખાસતોને ‘મવમત ર્ેયલી તારીખનો 

(પોસ્ડે્�ડ) ચેક’ કોણે કહી હતી? 

	 (૧)	સરદાર	પિટેલ		 				(૨)	ભગતમસંહ	

	 (૩)	ખાન	અબદુલ	ગફાર	ખાન	(૪)	િહાતિા	ગાંધરી

જવાબો ઃ

(૧) ૩ (૨) ૩ (૩) ૪ (૪) ૪ (૫) ૩ (૬) ૧ (૭) ૩ (૮) ૪ 

(૯) ૧ (૧૦) ૪ (૧૧) ૧ (૧૨) ૧ (૧૩) ૪ (૧૪) ૨ (૧૫) ૩ 

(૧૬) ૨ (૧૭) ૩ (૧૮) ૨ (૧૯) ૧ (૨૦) ૨ (૨૧) ૨ (૨૨) ૪ 

(૨૩) ૨ (૨૪) ૧ (૨૫) ૩ (૨૬) ૩ (૨૭) ૧ (૨૮) ૧ (૨૯) ૧ 

(૩૦) ૨ (૩૧) ૨ (૩૨) ૨ (૩૩) ૧ (૩૪) ૧ (૩૫) ૨ (૩૬) ૨ 

(૩૭) ૩ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૩ (૪૧) ૩ (૪૨) ૧ (૪૩) ૩ 

(૪૪) ૪ (૪૫) ૧ (૪૬) ૩ (૪૭) ૨ (૪૮) ૩ (૪૯) ૪ (૫૦) ૪ 


