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(૧).હડપ્પા  નગર ........... નદીએ આવેલ ું છે. 

(A)સતલજ (B)બીયાસ (C)રાવી  

(૨).માનવીની દફનવવવિ............ દરવમયાન અવતતત્વમાું આવી.  

(A)ન તન પાષણય ગ (B)પ રાતન પાષણય ગ (C)મધ્ય પાષણય ગ  

(૩) ભીમબેટકા નામન ું મધ્ય પાષણય ગીન તથળ .............. રાજયમાું આવેલ ું છે. 

(A)મધ્યપ્રદેશ  (B)ગ જરાત (C)રાજતથાન  

(૪)માનવી દ્વારા ઉપયોગમાું લેવાયલેી પ્રથમ િાત ન ું નામ ........... હત ું. 

(A) સોન ું  (B)તાુંબ   (C)વપત્તળ  

(૫) વૈવદકય ગમાું .......... જવેી વવદ ષી સ્ત્રીએ  આત્મવીિાની  ઉપાસના માટે િનસુંપવત્તનો 

ત્યાગ કયો.  

(A)ગાગી (B)અપાલા (C)મૈત્રેયી  

(૬)વૈદીક્ય ગમાું ............. નામના સોનાના વસક્કાઓનો વેપારમાું ઉપયોગ થતો હતો. 

(A)ચણોઠી (B)વનષ્ક (C)પણ  

(૭) વૈદીક્ય ગમાું .......... નામની વવદ ષી સ્ત્રીએ વેદોની ઋચાઓની રચના કરી હતી. 

(A)તવયુંવરા  (B)અપાલા  (C)ઘોષા  

(૮)વૈદ્કાલીન સુંતકૃવતનો સૌથી પ્રાચીન વેદ .............. છે. 

(A)સામવેદ (B)અથવવવેદ (C)ઋગ્વેદ  

(૯)વસુંિ  સુંતકૃવતની શોિ સમયે પ રાતત્વ ખાતાના વડા.......... હતા . 



(A)જ્હોનમાશવલ (B)ડૉ. મેકે  (C)ડૉ.રખાલદાસ બેનજી  

(૧૦)વત્રવપટક ............ િમવના ગ્રુંથો છે.  

(A)જનૈ (B)બૌદ્ધ (C)વહુંદ   

(૧૧)ભગવાન બ દ્ધનો જન્મ .......... માું થયો હતો. 

(A)ઈ.સ પૂવે ૫૬૩ (B)ઈ.સ .પૂવે ૫૭૩ (C)ઈ.સ.પૂવે ૫૩૬ 

(૧૨)બૌદ્ધ િમવના પવવત્ર ગ્રુંથન ું નામ ............ છે. 

(A)મહાયાન (B)વત્રવપટક (C)આગમો  

(૧૩)તૃષ્ણા અને દ ુઃખ દ ર કરવા માટે ભગવાન બ દે્ધ .......... માગવ પ્રવતપાવદત કયો હતો . 

(A)ચાર આયવસત્યો  (B)દસ શીલ  (C)આયવ અષ્ાુંગ માગવ  

(૧૪)ગૌતન બ દ્ધન ું વનવાવણ ક ુંડલવનમાું ........... ખાતે થય ું હત ું.  

(A)મગિ (B)બનારસ (C)ક શીનગર  

(૧૫)મહાત્મા બ દ્ધ પર લખાયલે ગ્રુંથ બ દ્ધચરીતમના લેખક ........... છે. 

(A)અશ્વઘોષ  (B)પાણીની (C)પતુંજવલ  

(૧૬)રામાયણના રવચયતા ........... હતા.  

(A)વેદવ્યાસ (B)મહવષવ વાલ્મીકી  (C)નારદ  

(૧૭)............ કવવ કાલીદાસની કૃવત છે. 

(A)રત્નાવલી (B)કલ્પસૂત્ર (C) મેઘદૂત  

(૧૮)ગૌતમ બ દ્ધન ું મૂળ નામ ........ હત ું  

(A)વિવમાન (B)મેઘનાદ (C)વસદ્ધાથવ  

(૧૯) વેદ્સાવહત્ય પદ્યવવભાગને .............કહે છે . 

(A)ઋચા (B) સુંગમ (C)યજસ 



(૨૦) મોહેં-જ્હો-દડો............દેશમાું આવેલ ું છે . 

(A)ભારત (B)પાવકતતાન  (C)અફઘાવનતતાન 

(૨૧) ય દ્ધ ...........દરવમયાન થય ું હત ું . 

(A) વેવદક ય ગ (B) ન તન પાષણય ગ (c) મધ્ય પાષણ ય ગ  

(૨૨)સભા અને સવમવતનો ઉલેખ............. માું આવે છે . 

(A) ઋગ્વેદ  (B ) યજ વેદ  (c) સામવેદ 

(૨૩) મહાવીર તવામી નો જન્મ ઈ.સ પૂવે ................ માું થયો હતો . 

(A) ઈ.સ પૂવે ૫૬૩ (B) ઈ .સ પૂર્વે ૫૯૯ (c) ઈ .સ પૂર્વે ૫૪૦  

(૨૪) ત્રીપીટકો ................ સાથે સુંકળાયેલા છે .  

(A) જનૈ િમવ (B) બૌધ્િિમવ (C) વહુંદ  િમવ  

(૨૫) મેગેતથનીસે ............. ગ્રુંથ લખ્યો હતો . 

(A) અથવશાસ્ત્ર (B) ઈન્ડીકા (C) રત્નાવલી  

(૨૬) ગૌતમ બ દ્ધએ.............ભાષામાું ઉપદેશ અપ્યો હતો . 

(A) માગિી (B) પાલી (C) સુંતકૃત 

(૨૭) જાતક કથાઓમાું ............ના પૂવવજન્મની કથાઓ વણવવેલ છે . 

(A) મહાવીર તવામી (B) ભગવાન બ દ્ધ (C) કાલીદાસ  

(૨૮)હાથીગ ફાનો વશલાલેખ કવલુંગના  રાજવી .............. નો ઇવતહાસ આલેખો છે . 

(A) ખારવેલ (B) બીબીસાર (c )અશોક  

(૨૯)પ્રચીનય ગમાું રાજાના રાજ્યાવભષેક સાથે ............. યજ્ઞન ું નામ જોડવામાું આવત ું હત ું . 

(A) અશ્વમેઘ (B) રાજસૂય  

(૩૦) વસુંિ  ખીણ સુંતકૃવતનો પરદેશ સાથેનો  વ્યાપાર િોળકા પાસે આવેલ  



................... બુંદર મારફત ચાલતો હતો . 

(A) ભૃગ કચ્છ  ( B) લોથલ  

(૩૧) સુંગીતની માવહતી આપતો વદે ............ છે . 

(A) સામવેદ (B) યજ વેદ (C) અથવવવેદ  

(૩૨) રાજતરુંગીનો કતાવ કવવ ............. હતો . 

(A) રાજશેખર (B) પાણીની (C) કલ્હન 

(૩૩)જનૈ િમવના ગ્રુંથો .............  ભાષામાું લખાયેલા છે. 

 (A)અિવમાગિી (B)પાલી (C)સુંતકૃત  

(૩૪) પ્રથમ તીથવકર .......... હતા. 

(A)ઋષભદેવ (B)મહાવીર તવામી (C)વીર ભદ્ર  

(૩૫) મહાવીર તવામીન ું મૂળ નામ ..........હત ું . 

(A) અજાતશત્ર   (B) વિવમાન (C) વિિાથવ 

(૩૬)નીચનેામાુંથી કય ું વ્રત જનૈ િમવમાું મહાવીર ેજોડય ું હત ું ? 

(A) અવહુંસા (B) સત્ય (C)બ્રમ્હ્યાચયવ (D)અપવરગ્રહ  

 

(3૭) સભા અને સમીતીએવી બે સુંતથાઓના ઉલ્લેખ કયા વેદ માું આવે છે ? 

(A) ઋગ્વેદ (B) યજ વેદ (C) સામવેદ (D)અથેવવવેદ 

(3૮)  નીચેનામાુંથી ત્રીપીટકો કોની સાથે સુંકળાયેલા છે ? 

(A) બૌિ િમવ (B)તાઓ િમવ  (C) જનૈ િમવ (D) વહન્દ  િમવ 

(૩૯) સૌથી પ્રચીનવદે કયો છે ? 

(A) અથેવવવેદ (B) ઋગ્વેદ (c ) યજ વવવેદ (D) સામવેદ  



(૪૦) વસુંિ  ખીણની સુંતકૃવતની વલપી કઈ છે ? 

(A) પાલી  (B) ચીત્રલીપી  (C) વસ્ત્રોફેડન (D) બ્રાહ્મી  

(૪૧) કૌવટલ્ય એ કયા ગ્રુંથની રચના કરી ? 

(A) નાટ્યશાસ્ત્ર (B) અથવશાસ્ત્ર (c) વેદ (D) કોઈ નવહ  

(૪૨) લાુંઘણજ ભારત ના કયા રાજ્યમાું આવેલ ું છે ? 

(A) ગ જરાત (B) રાજતથાન (C) વદલ્હી (D) પુંજાબ  

(૪૩)ગૌતમ બૌિ એ કઈ ભાષામાું ઉપદેશ આપ્યો ? 

(A) ભોજપ રી (B) માગિી (C) પાલી (D) સુંતકૃત  

(૪૪)મોહે-જો-દડો............નદીના વકનાર ેઆવેલ ું છે. 

(A)રાવી (B)વસુંિ  (C)વબયાસ  

(૪૫)બોદ્ધ િમવની ત્રીજી િમવપવરષદ ક્યા ભરવામાું આવી હતી ? 

(A)રાજગૃહ (B)પાટલી પ ત્ર (C)ક ુંડલવન  

(૪૬)બોદ્ધ િમવની જ દી જ દી કેટલી િમવપવરષદો યોજવામાું આવી હતી ? 

(A)ચાર (B)ત્રણ  (C)બે  

(૪૭)મ દ્રાક્ષના કતાવ કોણ હતા? 

(A) વવશાખાદત  (B)કાવલદાસ (C)વ્યાસ (D)ત લસીદાસ 

(૪૮)રામાયણ મહાકાવ્યમાું કયા રાજવુંશની સવવતતર કથા આલેખાયેલી છે ? 

(A)ઈશ્વાક  રાજા (B)પૂરું  વુંશ (C)પાુંડ  વુંશ  

(૪૯)મહાવીર તવામી એ કઈ ભાષામાું ઉપદેશ આપ્યા ? 

(A)પ્રાકૃત ભાષા (B)પાલી ભાષા  (C)અિવમાગિી  

(૫૦)ઉપવનષદની  ક લ સુંખ્યા કેટલી છે ?  



(A)૧૦૯ (B)૧૦૨ (C)૧૦૮    

 

જવાબ : 1-A 2-A 3-A 4-B 5-C 6-B 7-A 8-A 9-A 10-B 11-A 12-B 13-C 14-C 

15-B 16-B 17-C 18-C 19-A 20-B 21-A 22-A 23-B 24-B 25-B 26-B 27-B 28-A 

29-B 30-B 31-A 32-B 33-A 34-A 35-B 36-C 37-A 38-A 39-B 40-B 41-B 42-A 

43-C 44-B 45-B 46-A 47-A 48-A 49-C 50-C  

  

 


