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૧.રાજપૂતોની ઉભકત અતનિકુુંડમાુંથી થઇ તેવો ઉલ્લેખ ક્ાુંથી મળે છે ? 

(અ)પૃથ્વીરાજ રાસો (બ)સુમાણ રાસો (ક) હમ્મીર રાસો  

૨.પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની રખેવાળી માતાનુું નામ શુું હતુું ? 

(અ) રાજશે્વરી દેવી (બ) કપૂૂરી દેવી (ક) રમા દેવી  

૩.રાજા નાગભટ્ટ પ્રથમ  ક્ાું રાજવુંશનો હતો ? 

(અ) ચાલુક્ વુંશ (બ) ગજૂુરપ્રતતહારી વુંશ (ક) રાઠોડ વુંશ  

૪.શાકુંભરીના ચૌહાણ વુંશનો સ્થાપક કોણ હતો ? 

(અ)નાગભટ્ટ  (બ)રાજા ભોજ (ક)વાસુદેવ  

૫.આઠમીઠી દસમી સધુી રાજસ્થાનમાું ક્ા રાજપૂત વુંશનુું વચસૂ્વ રહ્ુું હતુું ? 

(અચાલુક્ વુંશ  (બ)  રાઠોડ વુંશ (ક)પ્રતતહાર વુંશ   

૬.ક્ા પ્રતતહારી રાજ્યના વખતમાું ગાવલીયર પ્રશતસ્તની રચના થઇ હતી ? 

(અ)ભોજ પ્રથમ (બ) ભોજ બીજો(ક) મહેન્દ્ર પાલ   

૭.ક્ા ચૌહાણ શાસકે અજ્મેરને સૌથી પ્રથમ રાજધાની બનાવી ? 

(અ)વીસલદેવ  (બ) અજાૂરાજ (ક) અજયરાજ  

૮.તવગ્રહ રાજ ચોથા દ્વારા તનમાૂણ પામેલી સુંસ્કૃત પાઠશાળા આજ ેક્ા નામથી 

ઓળખાય છે ? 

(અ) ખ્વાજા સાહેબની દરગાહ (બ)અઢાુંઈ તદન કાઝોપડા (ક)રુંગનાથનુું મુંતદર  



૯.મીહીરભોજના ક્ા વુંશનો શાસક હતો ? 

(અ)ગજૂુર પ્રતતહાર (બ) ચોલ (ક) ચૌહાણ  

૧૦.અજમેરના સ્થાપક કોણ હતા ? 

(અ)અજયરાજ (બ)તવગ્રહરાજ ચોથા (ક)પૃથ્વીરાજ ત્રીજો  

૧૧.તરાઈયનુું બીજુું  તવશ્વ યુદ્ધ કોની વચ્ચે લડાયુું હતુું ? 

(અ)પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ અને મહમુંદ ગઝનવી  

(બ)મોહમુંદ ઘોરી અને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ  

(ક)અલાઉદ્દીન  ખીલજી અને જયચુંદ  

૧૨.રાજશેખર ક્ા રાજાના દએબારા કતવનુું સ્થાન શોભાવતા હતા ? 

(અ)નાગભટ્ટ (બ) વત્સરાજ (ક) મહેન્દ્ર પાલ  

૧૩.ધાર ........ વુંશની રાજધાની હતી ? 

(અ)તલચ્છવી (બ)પરમાર  

૧૪.રાજશેખર ..... ના રાજદરબારમાું હતો ? 

(અ)પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ (બ)મતહપાલ  

૧૫.શ્રી હર્ૂ ....હતો ? 

(અ)સેનાપતત (બ) કતવ  

૧૬.રાજા ભોજ .... વુંશનો રાજા હતો ? 

(અ)ગજૂુર-પ્રતતહારી (બ)પરમાર  

૧૭.ચુંદેલોની રાજધાની ........  

(અ)તદલ્હી (બ)ખજુરાહો  

૧૮.ગીતાગોતવુંદના રતચયતા કોણ છે ? 



(અ)જન્દ્મેદેવ (બ)જયદેવ  

૧૯.અલમસુદી એ ....... મુસાફર હતો ? 

(અ)શ્રીલકન (બ) ભારતીય (ક)અરબી  

૨૦.સીયક વુંશનો સ્થાપક .......... હતો ? 

(અ)ચાલુક્ (બ)પૃથ્વીરાજ  (ક)પરમાર  

૨૧.સેનવુંશનો સ્થાપક .....  

(અ)ગોપાલ (બ)સામતસેન (ક)પૃથ્વીરાજ રસો  

૨૨.પાલવુંશનો ધમૂપાલ ે.......તવદ્યાપીઠ સ્થાપના કરી હતી ? 

(અ)વલભી (બ)તવક્રમશીલા  

૨૩.બુંગાળના સનેવુંશનો સુંસ્થાપક ... હતો ? 

(અ)તવજયસને (બ)સામતસેન  

૨૪.......... ધનસાગર અને અદભતસાગર નામે બે ગ્રુંથો લખ્યા હતા ? 

(અ)લક્ષ્મનસેન (બ)બલ્લાલસને  

૨૫.ઈ.સ. ૮૩૧માું ...... ચુંડેલ વુંશની સ્સ્થાપના કરી ? 

(અ)વાક્પતત  (બ)અધવ પહેલો (ક)નુંનુુંકો  

૨૬.પરમાર વુંશનો સ્થાપક અને પહેલો રાજા ... હતો ? 

(અ)મહીસાગર (બ)તકરાતાસાગર  

૨૭.મુુંજના દરબારમાું આશ્રય પામેલા રાક્કાવી પદ્મગુપ્તે ....ની રચના કરી હતી ? 

(અ) માલતી માધવ (બ) નવસાહસાુંક્ચતરત 

૨૮.પરમાર રાજવી મુુંજ ે....નુું તબરુદ ધારણ કયુું હતુું ? 

(અ)રાજરાજશે્વર  (બ)પૃથ્વીવલ્લભ  



૨૯.ઉદયપુર પ્રશતસ્તમાું રાજા ભોજને ..... તરીકે ઓળખવામાું આવે છે ? 

(અ)કતવરાજ (બ)રાજરાજ  

૩૦.કનોજના સ્વાતમત્વ માટે થયેલ ત્રી-સુંઘર્ૂ ...તદવસ સુધી ચાલ્યો હતો ? 

(અ)૩૨૩ (બ)૧૬૬ (ક)૧૦૦  

૩૧.ત્રીપતિય  સુંઘ્ર સ્સ્ના અુંતે મધ્યયુગની ...સત્તાનો તવજય થયો હતો ? 

(અ) રાષ્ટ્ર કુટો (બ) ગજૂુર-પ્રતીહારો  

૩૨.ઈ.સ. ૬૨૭ કાશ્મીરમાું કકોતક વુંશની સ્થાપના .....કરી હતી ? 

(અ) લતલત્તાદીત્ય (બ)દુલૂભવધૂન  

૩૩.તસદ્ધરાજને જુનાગઢના રાજા .....સાથે સુંઘર્ૂમાું આવવુું પડયુું હતુું ? 

(અ) માલવ (બ)રા”ખેંગાર  

૩૪.મીનાલ્દેવીએ તવરમગામમાું ....સરોવર બુંધાવયુું ? 

(અ)માલવ  (બ)દૂતધયુું (ક)મનસર  

૩૫.મોઢેરાનુું સયૂૂમુંતદર સોલુંકી રાજવી ......... બુંધાવયુું હતુું ? 

(અ) મૂળરાજ (બ)ભીમદેવ  

૩૬......... પ્રભાસ નામથી ઓળખાતો હતો ? 

(અ)તમતહરભોજ (બ)મહેન્દ્રપાલ  

૩૭.આતદવરાહનુું  તબરુદ .... એ ધારણ કયુું હતુું ? 

(અ)ભોજ બીજો (બ)ભોજ પ્રથા (ક)તસુંહતવષ્ણ ુ 

૩૮.કલ્યાણીના ચાલુક્ રાજવી જયતસુંહ બીજાના શાસનકાળ દરતમયાન બસવ નામના 

ધાતમૂક નેતાએ ......... સુંપ્રદાયની સ્થાપના કરી હતી ? 

(અ) શતિ સુંપ્રદાય (બ)તલુંગાયત  



૩૯.કનોજ એ ... છે ? 

(અ) ગોતવુંદચુંર  (બ)ચૌહાણવુંશ  

૪૦.યશોવધૂન .........  

(અ) ચૌહાણવુંશ (બ)મોખરીવુંશ  

૪૧.મુહમુંદ ઘોરી .....? 

(અ)પાણીનુું યુદ્ધ (બ)ચુંદાવરનુું યુદ્ધ  

૪૨.દન્દ્તવમૂન ........ ? 

(અ) ચૌહાણ વુંશ (બ)રાષ્ટ્ર કૂટ વુંશ  

૪૩.નેપાળમાું ..... લોકોનુું શાસન હતુું ? 

(અ)તલચ્છવીઓ (બ)માલતી માધવ  

૪૪.રાજ્પીથોરાનો ઈલ્કાબ ....... રાજાને આપવામાું આવયો હતો ? 

(અ)માલતી માધવ (બ)પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ (ક)રાજરાસો  

૪૫.ચોલ શાસનમાું પ્રાુંતનુું નામ ........ હતુું ? 

(અ) રાનય (બ)મુંડલમ  

૪૬.તહુંદ તવષ્ણુનો કતવ ........ હતા ? 

(અ)પુંતડત નારાયણ ભટ્ટ (બ)ભારવી (ક)કાતલદાસ  

૪૭.તવનયાદીત્યના પુત્રનુું નામ ...... હતુું ? 

(અ)પૃથ્વી (બ)તવજ્યાદીત્ય  

૪૮.કીતતૂવમૂન બીજોનો સમયગાળો........ સદી છે ? 

(અ)૨૩૧ -૩૫૪ (બ)૫૪૪-૪૫૩ (ક)૭૪૫-૭૫૭  

૪૯.તવક્રમાદીત્યનો સમયગાળો...... છે ? 



(અ)૪૩૬-૪૩૨ (બ)૪૫૩-૭૪૬ (ક)૭૩૩-૭૪૬  

૫૦.પુલકેશી બીજાનો સમયગાળો ...... છે ? 

(અ)૨૩૧-૩૪૨ (બ)૪૩૫-૭૬૩ (ક)૬૧૦-૬૪૨  

 

 

જવાબો: ૧.(અ) ૨(બ)૩ (અ) ૪(ક) ૫(ક)  

 

 


