વાભાજજક વલજ્ઞાન,

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 4 ભાનલજીલનની ળરૂઆત
1.બાયતીમ ઉખંડભાં આળયે કેટરાં લોથી ભાનલલસ્તીના અલળેો જોલા ભે છે ?
(A) 12 રાખ

(C) 20 રાખ

(B) 25 રાખ

(D) 15 રાખ

2.આદદભાનલની ચતયુ ાઈભાં લધાયો થતાં તેનાભાં ળાનો વલકાવ થમો ?
(A) વળકાયનો

(C) રડાઈનો

(B) બાઈચાયાનો

(D) કૌળલ્મોનો

ુ નાં પ્રાણીઓના અલળેો ભળ્મા શતા ?
3.ભશી નદીના પ્રદે ળના કમા સ્થે થી રઘ ુ ાાણયગ
ુ ભાંથી
(A) અભયાપય

(C) આખજ

(B) રાંઘણજ

ુ ભાંથી
(D) અભયીળપય

ુ ના રોકોનાં આશ્રમસ્થાનો શતાં ?
4.નદીદકનાયાના પ્રદે ળો ક્યા ાાણ યગ
(A) આદદ

(C) રઘ ુ

ુ ુ
(B) ગર

(D) ભધ્મ

5.આદદભાનલન ંુ જીલન અંગે ન ંુ જ્ઞાન લધત ંુ ગય ંુ તેભ તેન ંુ શ ંુ થત ંુ ગય ંુ ?
(A) જ્ઞાવતકયણ

(C) વાભાજજકીકયણ

(B) જાવતકયણ

(D) ળશેયીકયણ

6.આદદભાનલના પ્રાયં ભબક જીલનની ભોટા બાગની ભાદશતી ળેના યથી ભે છે ?
(A) ઓજાયો યથી

(B) યશેઠાણો યથી

ુ ાઓ યથી
(C) ગપ

(D) ખોયાક યથી

7.ભાનલજીલનની વૌથી ક્ાંવતકાયી ળોધ કઈ છે ?
(A) અગ્નનની

(C) ચક્ની

(B) યશેઠાણની

(D) ખેતીની

8.આદદભાનલના જીલનને મખ્ુ મ કેટરાં વલબાગોભાં વલબાજીત કયે ર છે ?
(A) 2

(C) 3

(B) 4

(D) 5

9.બીભફેટ્ટકા શારના કમા યાજ્મભાં આલેલ ંુ છે ?
(A) યાજસ્થાન

(C) ભશાયાષ્ટ્ર

(B) ભધ્મપ્રદે ળ

(D) ઉત્તયપ્રદે ળ

ુ કમા તફક્કા તયીકે ઓખામ છે ?
10.આદદાાણ યગ
(A) અન્નવંગ્રાશક

(C) અન્ન ખાલા

(B) એકેમ નશીં

(D) અન્નઉત્ાદક

ુ ના રોકોનાં આશ્રમસ્થાનો શતાં ?
11.નદીદકનાયાના પ્રદે ળો કમા ાાણ યગ
(A) આદદ

ુ ુ
(C) ગર

(B) રઘ ુ

(D) ભધ્મ

12.આદદભાનલ આગનો ળો ઉમોગ કયતો ?
(A) પ્રકાળ ભાટે

(C) ખોયાક કલલા ભાટે

(B) દશિંવક જાનલયોને બગાડલા ભાટે

(D) ત્રણેમ ભાટે

ુ ાઓભાં આદદભાનલોનો લવલાટ શોલાના પયુ ાલાઓ ભળ્મા છે ?
13.નભમદા ખીણપ્રદે ળભાં આલેરી કઈ ગપ
(A) ઇનાભગાભની

(C) ઈરોયાની

(B) બીભનાભની

(D) બીભફેટ્ટકાની

ુ નાં પ્રાણીઓના અલળેો ભળ્મા શતા ?
14.વાફયભતી પ્રદે ળના કમા સ્થે થી રઘ ુ ાાણયગ
ુ ભાંથી
(A) અભયાપય

(C) ઓખજ

(B) રાંછજ

(D) રાંઘણજ

ુ કમા તફક્કા તયીકે ઓખામ છે ?
15.ન ૂતન ાાણ યગ
(A) અન્નવંગ્રાશક

(C) એકેમ નશીં

(B) અન્ન ખાલા

(D) અન્નઉત્ાદક

16.આળયે કેટરાં લમ શેરાં દુવનમાના લાતાલયણભાં વ્માક દયલતમન આવ્ય ંુ ?
(A) 10000 લમ શેરાં

(C) 13000 લમ શેરાં

(B) 12000 લમ શેરાં

(D) 11000 લમ શેરાં

ુ ાઓભાં કોનાં ભચત્રો જોલા ભે છે ?
17.ભધ્મપ્રદે ળ અને દભિણ-ઉત્તય પ્રદે ળની ગપ
(A) ભાટીનાં લાવણોનાં

ુ નાં
(C) ારત ુ શઓ

ુ નાં
(B) જ ંગરી શઓ

(D) ફાકોનાં

18.ઈ.વ. પ ૂલે ચોથી વદીના ભધ્મની આવાવના રોકો કાચી ઈંટોના ભકાનભાં યશેતા,ઘેટાં-ફકયાં
ાતા. આ ભાનલવંસ્કૃવત ક્યા નાભે ઓખામ છે ?
(A) શડપ્ીમ વંસ્કૃવત

(C) યવળમન વંસ્કૃવત

(B) ચીની વંસ્કૃવત

(D) શડ્ડ વંસ્કૃવત

19.ળાની ળોધભાં આદદભાનલ એક જનમાએથી ફીજી જનમાએ પયતો શતો ?
(A) યશેઠાણની

ુ ની
(C) ારત ુ શઓ

(B) ઓજાયોની

(D) ખોયાકની

20.આદદભાનલ ળાભાંથી ઓજાયો ફનાલતો શળે ?
(A) થ્થયભાંથી

(C) ત્રણેમભાંથી

(B) શાડકાંભાંથી

(D) રાકડાંભાંથી
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