વાભાજજક વલજ્ઞાન,

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 3 નાગરયકતા
1.આણા વંકક ભાં આલનાયી પ્રથભ વાભાજજક વંસ્થા કઈ છે ?
(A) ળાા

(C) ડોળ

(B) કુ ટુંફ

(D) ગાભ

2.બાયતન ંુ નાગરયકતા ભેલલાની કેટરી યીતો છે ?
(A) એક

(C) ત્રણ

(B) ચાય

(D) ફે

3.તભાયી નાગરયકતા કઈ છે ?
(A) અભેરયકન

(C) યવળમન

ુ યાતી
(B) ગજ

(D) બાયતીમ

4.બાયતભાં યદે ળીઓને કમો શક ભતો નથી ?
(A) ઉચ્ચ અભ્માવ કયલાનો

(C) પ્રલાવ કયલાનો

(B) ચટ
ં ૂ ણીભાં ઊબા યશેલાનો

(D) કાયખાનાભાં કાભ કયલાનો

ુ ો કયે તો તે બાયતન ંુ નાગરયકત્લ ગભ
ુ ાલે છે ?
5.બાયતીમ નાગરયક કેલા પ્રકાયનો ગન
(A) દે ળદ્રોશનો

(C) ચોયીનો

(B) ખ ૂનનો

(D) છે તયવિંડીનો

6.નાગરયકત્લની ફાફતભાં આધાયભ ૂત દસ્તાલેજ કમો છે ?
(A) ચટ
ં ૂ ણી ઓખત્ર

(C) એકેમ નશીં

(B) કૉરેજ ઓખત્ર

(D) ળાાન ંુ ઓખત્ર

7.યદે ળી વ્મક્તતએ બાયતન ંુ નાગરયકત્લ ભેલલા ભાટે કેટરા લક કયતા લધ ુ વભમ બાયતભાં લવલાટ
કમો શોલો જોઈએ ?
(A) 4

(C) 6

(B) 5

(D) 7

8.બાયતના નાગરયકને કેટરાં લકની ઉંભયે ભતદાન કયલાનો અવધકાય ભે છે ?
(A) 15 કે તેથી લધ ુ લક

(C) 18 કે તેથી લધ ુ લક

(B) 17 કે તેથી લધ ુ લક

(D) 16 કે તેથી લધ ુ લક

9.બાયતના રોકોને કેટરી નાગરયકતા ભે રી છે ?
(A) એક

(C) ત્રણ

(B) ચાય

(D) ફે

10.નીચેનાભાંથી કોણ બાયતનો નાગરયક ગણાળે ?
(A) અભેરયકાથી બાયત પ્રલાવે આલે

(C) યવળમાથી અભ્માવ અથે બાયત આલે

(B) જાાનના એરચી કે યાજદૂ ત

(D) ચીની નાગરયક બાયતના નાગરયક

બાયતભાં આલે

વાથે રગ્ન કયે

11.કુ ટુંફ આણાભાં કઈ બાલના જન્ભાલે છે ?
(A) ઝઘડલાની

(C) વશકાયની

(B) અવશકાયની

(D) યભલાની

12.વભાજ અંગે ન ંુ વૌથી શેલ ંુ જ્ઞાન આણને કઈ વંસ્થાભાંથી ભે છે ?
(A) ગાભ

(C) ળાા

(B) કૉરેજ

(D) કુ ટુંફ

13.આભાંથી ક્ું ભનષ્ુ મના વ્મક્તતત્ત્લ વનભાક ણ ભાટે ચડતા ક્રભભાં વાચ ંુ છે ?
(A) કુ ટુંફ-ળાા-ાડોળ

(C) કુ ટુંફ-ાડોળ-ળાા

(B) ાડોળ-કુ ટુંફ-ળાા

(D) ળાા-ાડોળ-કુ ટુંફ

14.કુ ટુંફભાંથી આણને શ ંુ ભે છે ?
(A) વંસ્કાય

(C) નાગરયકતા

(B) અવધકાયો

(D) ઓખત્ર

15.જે દે ળભાં લવતો શોમ અને તે દે ળના શકો બોગલતો શોમ તેભજ પયજો અદા કયતો શોમ તો તેને શ ંુ
કશેલામ ?
(A) યદે ળનો નાગરયક

(C) ગાભનો નાગરયક

(B) તે દે ળનો નાગરયક

(D) એકેમ નશીં

16.કેલો નાગરયક દે ળને શાવન થામ એવ ંુ કોઈ કાભ કયતો નથી ?
(A) ખયાફ

(C) આદળક

(B) આતંકલાદી

(D) ત્રણેમ

17.વભાજન ંુ નાનાભાં નાન ંુ એકભ કય ંુ છે ?
(A) ળાા

(C) કુ ટુંફ

(B) ગાભ

ુ ો
(D) તાલક
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( 1) B
( 2) D

( 7) B
( 8) C

(13) C
(14) A

( 3) D

( 9) A

(15) B

( 4) B

(10) D

(16) C

( 5) A
( 6) A

(11) C
(12) D

(17) C

