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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 6,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 6 સ્થાયી જીિનની શરૂઆત

1.ગોમટું ને રોિ વશકારે િિામાું કોની િધારે હુંફ મળે છે ?
(C) ગલની

(B) વિતાની

(D) િોમાની

2.આદિમાનિ ખેતી અને િશઓની સારસુંભાળ રાખિાન ું શીખતા કેવ ું જીિન જીિિા લાગ્યો ?
(A) િ ુંગલી

(C) એકેય નહીં

(B) ભટકત ું

(D) સ્થાયી

3.પરાતન સ્થળ હલ્લર હાલ ક્ાું આિેલ ું છે ?
(A) ઉત્તરપ્રિે શમાું

(C) કશ્મીરમાું

(B) બિહારમાું

(D) આંધ્રપ્રિે શમાું

4.પરાતન સ્થળ બિરાિ હાલ ક્ાું આિેલ ું છે ?
(A) ઉત્તરપ્રિે શમાું

(C) કશ્મીરમાું

(B) બિહારમાું

(D) િાદકસ્તાનમાું

5.મેહરગઢમાુંથી મળે લી એક કિરમાું સામાનની સાથે શ ું િાટિામાું આવ્ ું હત ું ?
(A) ગાય

(C) િકરી

(B) ભેંસ

(D) કતરો

6.િોમાન ું ઝુંિડું પ્રવ ૃવત્તઓન ું કેન્દ્ર રહેત,ું કારણ કે . . .
(A) તેન ું ઝુંિડું ખિ મોટું હત.ું

(C) તેન ું ઝુંિડું કસિાની િરાિર િચ્િે

(B) તેના વિતા કિીલાના નાયક હતા.

હત.ું
(D) તેના ઝુંિડામાું િધી સગિડો હતી.
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(A) વમત્રોની

www.edumatireals.in

7.પરાતન સ્થળ બર્જહોમ હાલ ક્ાું આિેલ ું છે ?
(A) ઉત્તરપ્રિે શમાું

(C) કશ્મીરમાું

(B) બિહારમાું

(D) આંધ્રપ્રિે શમાું

(A) ગરમી-ઠું ડી

(C) ખોરાકની િરૂદરયાત

(B) પ્રાણીઓની અછત

(D) િરસાિ

9.પરાતન સ્થળ મહાગઢ હાલ ક્ાું આિેલ ું છે ?
(A) ઉત્તરપ્રિે શમાું

(C) કશ્મીરમાું

(B) િાદકસ્તાનમાું

(D) બિહારમાું

10.આદિમાનિ રહેઠાણના સ્થળ તરીકે મોટે ભાગે શ ું િસુંિ કરતો ?
(A) ગફા

(C) િિવતની તળે ટી

(B) િાડો

(D) ખેતર

11.પરાતત્તત્તિવિિોને ક્ા સ્થળે થી ઘેટાું-િકરાું અને ગાયોનાું હાડકાું િધ પ્રમાણમાું મળયાું છે ?
(A) હલ્લરમાુંથી

(C) મહાગઢમાુંથી

(B) મેહરગઢમાુંથી

(D) બિરાિમાુંથી

12.િાલત ું િનાિાયેલ સૌપ્રથમ પ્રાણી ક્ ું હત ું ?
(A) ગાય

(C) ભેંસ

(B) કતરો

(D) ઘેટાું િકરાું
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8.આદિમાનિન ું ભટકતા રહેિાન ું એકમાત્ર કારણ ક્ ું હત ું ?
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13.અનાિ અને િનસ્િવતઓ િાટિા માટે પરાતત્તત્તિવિિોને િમીનમાુંથી શ ું મળ્ ું હત ું ?
(A) િાક

(C) ખરલ

(B) િાતરડું

(D) િકમક િથ્થર

14.પરાતન સ્થળ મેહરગઢ હાલ ક્ાું આિેલ ું છે ?
(C) બિહારમાું

(B) કશ્મીરમાું

(D) િાદકસ્તાનમાું

15.મેહરગઢમાુંથી મળે લ ઘરના ઓરડા કેટલા છે ?
(A) 2 કે તેથી િધ

(C) 5 કે તેથી િધ

(B) 3 કે તેથી િધ

(D) 4 કે તેથી િધ

16.ખોિકામ કરતાું પરાતત્તત્તિવિિોને મળે લા અિશેષોમાું કઈ િસ્ત નહોતી ?
(A) અનાિના િાણા

(C) િશઓનાું હાડકાું

(B) રમકડાું

(D) ખેતીનાું ઓજારો

17.ગોમટું ની આખી ટોળીને રોિ વશકાર માટે ભટકિાન ું હોય છે , કારણ કે . . .
(A) એક િગ્યાએ રહેવ ું ગમત ું નથી

(C) તો િ તેઓને વશકાર મળતો

(B) િ ુંગલી પ્રાણીઓથી ભાગતા રહેતાું

(D) એમને ઘર જેવ ું કું ઈ છે િ નદહ.

હતાું

18.સુંભિતઃ સૌથી િહેલાું ઘઉં અને િિ ઉગાડિાન ું ક્ા પરાતન સ્થળે શરૂ થયેલ ું મનાય છે ?
(A) મેહરગઢમાું

(C) બિરાિમાું

(B) હલ્લરમાું

(D) મહાગઢમાું
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(A) ઉત્તરપ્રિે શમાું
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પ્રકરણ - 6 સ્થાયી જીિનની શરૂઆત

(
(
(
(
(
(

1) C
2) D
3) D
4) B
5) C
6) B

( 7) C
( 8) C
( 9) A
(10) A
(11) B
(12) B

(13) C
(14) D
(15) D
(16) B
(17) D
(18) A
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કલ પ્રશ્નો: 18 / કલ ગણ: 18

