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વાભાજિક વલજ્ઞાન,

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 1 ઇવતશાવ જાણલાના સ્ત્રોત
ુ કે વવક્કા જેલા સ્ત્રોતોના આધાયે કોના વલળે જાણી ળકામ છે ?
1.ચિત્રો, લસ્તઓ
(A) વભમ

(C) ફપલ્ભો

(B) ઇવતશાવ

(D) દે ળ-વલદે ળ

(A) કાફબન ડેફ િંગ દ્ધવતથી

(C) ત્રણેમ દ્ધવતથી

(B) ફેઈઝ ેસ્ દ્ધવતથી

(D) એવવડ ેસ્ દ્ધવતથી

3.ળાભાાંથી આણને ઇવતશાવ વલમક જાણકાયી ભી યશે છે ?
(A) વાંગ્રશોથીભાાંથી

(C) એકેમભાાંથી નશીં

(B) શારના લાવણોભાાંથી

(D) આિના નકળાભાાંથી

4.પ્રાિીન વભમનો ઇવતશાવ જાણલાલાી વ્મક્તતને કમા નાભે ઓખળો ?
(A) બાાવલદ

(C) ઇવતશાવવલદ

(B) વભાિવલદ

ુ ાતત્તત્તલવલદ
(D) પય

5.જમાાં અચબરેખો યાખલાભાાં આલે છે તેને શ ાંુ કશે છે ?
(A) અચબરેખાબલન

(C) અભ્માવરેખાગાય

(B) અચબરેખાભકાન

(D) અચબરેખાગાય

6.શ્રી શેભિાંદ્રાિામબ રાઇબ્રેયી કમા ળશેયભાાં આલેરી છે ?
(A) અભદાલાદભાાં

(C) ા ણભાાં

(B) લડોદયાભાાં

(D) યાિકો ભા

7.તાડના વ ૃક્ષની છાર ઉય રખલાભાાં આલતા રેખોને શ ાંુ કશેલાભાાં આલત ાંુ ?
(A) તાડત્ર

(C) તામ્રત્ર

(B) બોિત્ર

(D) ભ ૂત્ર

ુ મત્તલે કઈ ચરવ િોલા ભે છે ?
8.તાડત્રો અને બોિત્રો ય મખ્
ુ ડી
(A) વધક્ક

(C) અલવધ

ુ ી
(B) બોિપય

(D) ાાંડુ
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ુ ાતન વભમના અલળેોનો િોક્કવ વભમ જાણી ળકામ છે ?
2.કઈ દ્ધવતથી પય
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9.યાષ્ટ્રીમ અચબરેખાગાય ક્ાાં આલેરો છે ?
(A) મફ
ાંુ ઈ

(C) કોરકત્તા

(B) ફદલ્રી

(D) િેન્નઈ

10.તાાંફાના તયા ઉય કોતયીને રખલાભાાં આલતા રખાણને શ ાંુ કશે છે ?
(A) બોિત્ર

(C) તાડત્ર

(B) ભ ૂત્ર

(D) તામ્રત્ર

(A) તાડત્ર

(C) તામ્રત્ર

(B) વળરારેખ

(D) બોિત્ર

12.જમાયે લીવભી વદી પ ૂયી થઈ ત્તમાયે ફડવેમ્ફય 2000ભાાં રગબગ તભાભ લતબભાનત્રોભાાં લીવભી
વદીભાાં ફનેરા ફનાલોની વલગતો ચિત્રાત્તભક યીતે આલી શતી,તેને શ ાંુ નાભ આલાભાાં આવ્ય ાંુ શત ાંુ ?
(A) વભવનભભ ગે રેયી

(C) વભચરમન ગે રેયી

(B) ભેક્તવભભ ગે રેયી

(D) વભરેવનમભ ગે રેયી

13.ધાત ુ કે થ્થય ય કોતયે રા રેખો કમા નાભે ઓખામ છે ?
(A) અચબરેખો

(C) બોિરેખો

(B) ાાણરેખો

ુ ે ખો
(D) ધાતર

14.ભ ૂર્જ નાભનાાં વલવળષ્ટ્ વ ૃક્ષો કમા લબત ય થામ છે ?
(A) જૂનાગઢ

(C) ફશભારમ

(B) અંફાજી

(D) ાલાગઢ

15.લતબભાનને વભિલા ભા ે ળાની જાણકાયી શોલી િરૂયી છે ?
(A) બવલષ્ટ્મકાની

(C) ત્રણેમની

(B) ભ ૂતકાની

(D) લતબભાનકાની

16.અચબરેખોભાાં કોનો વભાલેળ થતો નથી ?
(A) તાડત્રો

(C) ત્રણેમનો

(B) તામ્રત્રો

(D) વળરારેખો

17.ભ ૂર્જ નાભનાાં વ ૃક્ષોની છારનો ઉમોગ કયીને ફનાલાતા ત્રોને શ ાંુ કશે છે ?
(A) બોિત્ર

(C) તામ્રત્ર

(B) તાડત્ર

(D) ભ ૂત્ર
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11.થ્થય કોતયીને રખલાભાાં આલેરા રેખને શ ાંુ કશે છે ?
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(10) D
(11) B

( 3) A

(12) D

( 4) D
( 5) D

(13) A
(14) C

( 6) C

(15) B

( 7) A

(16) A

( 8) D
( 9) B

(17) A

Download From http://www.edumatireals.in

( 1) B
( 2) A

