
             S.D.ARTS &B.R.COMMERCE COLLEGE MANSA  

 ભારતના સાાંસ્કૃતતક ઇતતહાસના મુખ્ય પ્રવાહો  

                          સમે:1   SS:101 

૧.બૌદ્ધ સ્તુપનુાં ખોદકામ ....... સાલમાાં કરવામાાં આવયુાં હતુાં ? 

(અ)૧૨૩૩ (બ)૧૯૨૨ (ક)૧૮૭૬  

૨.તસાંધુખીણની સાંસ્કૃતત કેટલા વર્ષ જૂની ગણાય છે? 

(અ)૨૩૦૦ (બ)૩૦૦૦ (ક)૩૨૨૧  

૩.હડપ્પા ક્યા આવેલુાં છે ? 

(અ)પાતકસ્તાન (બ)ભારત (ક)ચીન  

૪.હડપ્પા કઈ નદીના તકનાર ેઆવેલુાં છે ? 

(અ)ગાંગા (બ)રાવી (ક)બ્રહ્મનદી  

૫.હડપ્પાના ખાંડેરો ....... માઈલમાાં પ્રસરલેા  છે ? 

(અ)૪ (બ)૩ (ક)૫  

૬.હડપ્પા ખડકોની શોધ કરી ......... ? 

(અ)કતનાંગહામે (બ)દયારામ (ક)રાજા રામમોહન રાય  

૭.મોહે -જો દડો એ પાતકસ્તાનના ક્યાાં જીલ્લા આવેલ છે ? 

(અ)લારખાના (બ) મોનટેન્ટગોમરી  

૮.સૌપ્રથમ કોના દ્વ્રારા મોહે –જો –દડો વખત ેખોદકામ કરવામાાં આવયુાં ? 

(અ)દયાનાંદ (બ)રખાલદાસ બેનરજી (ક)રાજા રામમોહન રાય  

૯.તસાંધુ ખીણની સાંસ્કૃતતનુાં ત્રીજુાં  કેન્ર ....... છે ? 



(અ)ઓહે –જો –દડો (બ)હડપ્પા (ક)ચાન્હુદડો  

૧૦.તસાંધુ ખીણની સાંસ્કૃતત કેટલા સ્થળો એ ફેલાયેલી છે ? 

(અ)૪૩ (બ)૨૯ (ક)૬૭  

૧૧.તસાંધુ ખીણની નગર રચનામાાં રસ્તાઓની પહોળાઈ કેટલા ફૂટ હતી ? 

(અ)૪૩ (બ)૪૫ (ક)૩૩  

૧૨.મોહે –જો-દડમાાં મકાનના ત્રણ તવભાગ કોણે આપ્યા છે ? 

(અ)ડૉ.બી.જી ગોખલે (બ)રાજા રામોહનરાય (ક)બેનજી  

૧૩.તસાંધુખીણની સાંસ્કૃતતમાાં સામાતજક વગોને કેટલા તવભાગમાાં વહેચવામાાં આવયા છે ? 

(અ)૩ (બ)૪ (ક)૯  

૧૪.વૈતદકસાતહત્યમાાં કેટલા વણોની વાત કરવામાાં આવી છે ? 

(અ)૫ (બ)૪ (ક)૭  

૧૫. સૌથી પ્રાચીન ગ્રાંથ મનાય છે ? 

(અ)ઋગ્વેદ (બ)અથવષવેદ (ક)સામવેદ  

૧૬.ઋગ્વેદને કેટલા માંડળમાાં વહેચવામાાં આવેલ છે ? 

(અ)૨૩ (બ)૧૦ (ક)૩૪  

૧૭ .ઋગ્વેદમાાં કેટલા સકુતો આવે છે ? 

(અ)૧૦૨૬ (બ)૧૦૨૮ (ક)૧૩૨૫  

૧૮.સામવેદ સાંતહતામાાં .... માંત્રો છે ? 

(અ)૧૨૩૪ (બ)૧૮૧૦ (ક)૧૩૨૪  

૧૯. યજુષવેદમાાં .......મુખ્ય  સાંતહતા છે ? 

(અ)૩ (બ)૨ (ક)૪  



૨૦.શુક્લ યજુષવેદમાાં કેટતલ શાખાઓ છે ? 

(અ)૨ (બ)૩ (ક)૫  

૨૧.કૃષ્ણ યજુષવેદ કેટલી શાખાઓ છે ? 

(અ)૩ (બ)૪ (ક)૮  

૨૨.અથવષવેદની કેટલી શાખાઓ આપવામાાં આવી છે ? 

(અ)૨ (બ)૪ (ક)૬  

૨૩.અથવષવેદની માંત્રોની  સાંખ્યા  ........... છે ? 

(અ)૨૩૩૦ (બ)૨૦૦૦ (ક)૨૩૧૨  

૨૪.સામવેદમાાં કેટલા ગ્રાંથો છે  

(અ)૩ (બ)૪ (ક)૬  

૨૫.ઉપનીર્ની સાંખ્યા ...... છે ? 

(અ)૨૮૪ (બ)૧૦૮  (ક)૧૨૨  

૨૬.મહાવીર કઈ સાલમાાં તનવાષણ પામ્યા ? 

(અ)ઈ.સ.પૂ.૪૩૫ (બ)ઈ.સ.પૂ.૫૨૭ (ક)ઈ.સ.પૂ ૨૩૧  

૨૭.જનૈ ધમષના ચોવીસમાાં તીથષકર ..... હતા ? 

(અ)મહાવીર સ્વામી (બ) ગૌતમ (ક)પૃથ્વી  

૨૮.મહાવીર સવાઈનો જન્મ ....... સાલમાાં થયો હતો ? 

(અ)ઈ.સ.પૂ ૫૯૯ (બ)ઈ.સ.પૂ.૨૧૨ (ક)ઈ.સ.પૂ ૪૫૩  

૨૯.મહાવીર સ્વામીનુાં નામ .... હતુાં ? 

(અ)વધષન (બ)વધાષમ (ક)વધષમાન  

૩૦.મહાવીર સ્વામીના તપતા હતા ? 



(અ)સુધાઈ (બ)તસદ્ધાથષ (ક)તવવેક  

૩૧.મહાવીર સ્વામીના માતાનુાં  હતુાં ? 

(અ)તવસ્વા  (બ)ત્રીશલાદેવી  (ક)ત્રીદુક  

૩૨.વધષમાનનુાં લગ્ન કોની ાં સાથે થયા હતા ? 

(અ)યશોધરા (બ)યશોદા (ક)ગૌમતી  

૩૩.મહાવીર સ્વામીના મોટા ભાઈનુાં નામ શુાં હતુાં ? 

(અ)નાંદીવધષન (બ)કૌઇત (ક)તમનાક્ષ  

૩૪.મહાવીર સ્વામી કઈ જગ્યાએ તનવાષણ પામ્યા ? 

(અ)પાવા (બ)ધારી (ક)રાજપીપળા  

૩૫.ગૌતમ બુદ્ધનુાં મૂળ નામ ........ હતુાં ? 

(અ)તસદ્ધ (બ)તસદ્ધાથષ (ક)રૌવત  

૩૬.ગૌતમના માતાનુાં નામ જણાવો ? 

(અ)યશોધરા (બ)યશોદા (ક)માયાદેવી  

૩૭. ગૌતમ બુદ્ધના લગ્ન કોની જોડે કરવામાાં આવયા હતા ? 

(અ)યશોદા (બ)યશોધરા (ક)માયા  

૩૮.ઈ.સ.પૂ.૨૬૯........ રાજાનો  રાજ્યાતભર્ેક થયો ? 

(અ)ગૌતમ (બ)તસધાથષ (ક)અશોક  

૩૯.ઈ.સ.પૂ.૨૯૧ માાં ........ નામનુાં યુદ્ધ લડાયુાં હતુાં ? 

(અ)કતલાંગ (બ)બીજુાં  તવશ્વ યુદ્ધ (ક)પ્રથમ તવશ્વ યુદ્ધ  

૪૦.કતનષ્કએ ...... વાંશનો રાજવી હતો ? 

(અ)ચૌહાણ વાંશ (બ)કુશાણવાંશ  



૪૧.કતનષ્ક એ .....સદીમાાં ગાદીપર  આવયો હતો ? 

(અ)૩૪ (બ)૩૩ (ક)૭૮  

૪૨.ઈ.સ. ૧૩૩૬માાં દતક્ષણ ભારતમાાં ....... નગરની સ્થાપના થઇ ? 

(અ) ગાાંધીનગર (બ)તહમતનગર (ક)તવજયનગર  

૪૩.બ્રહ્મોસમાજની સ્થાપના .......... રાજા કરી હતી ? 

(અ)રાજા રામમોહનરાય  (બ)દયાનાંદ સ્વામી (ક)વયાંદ  

૪૪.રાજા રામમોહનરાય નુાં અવસાન કઈ સાલમાાં થયુાં  

(અ)૧૮૭૭ (બ)૧૮૩૩ (ક)૧૨૩૩  

૪૫.થીયોસોફીકલ સોસાયટીની સ્થાપના ........સાલમાાં થઇ  હતી ? 

(અ)૧૮૬૭ (બ)૧૮૭૫ (ક)૧૬૪૪  

૪૬.થીયોસોફીકલ સોસાયટી ......... વાદમાાં માનતા હતા ? 

(અ)સમાજવાદ (બ)જાતીવાદ (ક)એકેશ્વરવાળ  

૪૭.તવજયનગર સામ્રાજમાાં ........... બાંદરો આવેલ છે ? 

(અ)૬૭૭ (બ)૩૦૦ (ક)૩૪૫  

૪૮.તવજયનગર કઈ નદીના તકનાર ેઆવેલુાં છે ? 

(અ)સાબર (બ)ગાંગાનદી  (ક)તુાંગભરા  

૪૯.હર્ષવધષનના મોટા ભાઈ નુાં નામ .... હતુાં ? 

(અ)પૃથ્વી (બ)રાજયવધષન (ક)બાન  

૫૦.ઈ.સ.૬૦૬ ની સાલમાાં .......... રાજા ઘાનેશ્વરની  ગાદી પર બેઠા . 

(અ)ગૌતમ (બ)પૃથ્વીરાજ (ક)હર્ષવધષન  

  



 

જવાબો 

:૧(બ)૨(બ)૩(અ)૪(બ)૫(બ)૬(અ)૭(બ)૮(બ)૯(ક)૧૦(બ)૧૧(બ)૧૨(અ)૧૩(બ)૧૪(બ)૧૫(અ

)૧૬(બ)૧૭(બ)૧૮(બ)૧૯(બ)૨૦(બ)૨૧(બ)૨૨(અ)૨૩(બ)૨૪(અ)૨૫(બ)૨૬(બ)૨૭(અ)૨૮(

અ)૨૯(ક)૩૦(બ)૩૧(બ)૩૨(બ)૩૩(અ)૩૪(અ)૩૫(બ)૩૬(ક)૩૭(બ)૩૮(ક)૩૯(અ)૪૦(ક)૪૧

(બ)૪૨(અ)૪૩(અ)૪૪(ક)૪૫(અ)૪૬(ક)૪૭(ક)૪૮(બ)૪૯(બ)૫૦(ક) 

 

 

 

 

 

  

 


