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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 6,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 8 વિવિધતામાાં એકતા

1.શાની કલ્પના આઝાદીની લડત દરવમયાન કરિામાાં આિી હતી ?
(C) રાષ્ટ્રીય સ ૂત્રની

(B) રાષ્ટ્રીય પ્રાણીની

(D) રાષ્ટ્રીય પક્ષીની

2.આપણ ાં રાષ્ટ્રીય પક્ષી કય ાં છે ?
(A) કાગડો

(C) કબ ૂતર

(B) મોર

(D) કોયલ

3.મહારાષ્ટ્રના લોકોન ાં ન ૃત્ય કય ાં છે ?
(A) ગરબો

(C) કોળી-ન ૃત્ય

(B) ઘ ૂમર

(D) ભાાંગડા

4.ગિરાતના લોકોન ાં ન ૃત્ય કય ાં છે ?
(A) ગરબો

(C) ઘ ૂમર

(B) કોળી-ન ૃત્ય

(D) ભાાંગડા

5.આપણ ાં રાષ્ટ્રગીત કય ાં છે ?
(A) િાંદે માતરમ્

(C) િન ગણ મન...

(B) હહિંદ દે શ કે વનિાસી

(D) ઝાંડા ઉંચા રહે હમારા

6.આપણ ાં રાષ્ટ્રીય ગીત કય ાં છે ?
(A) િાંદે માતરમ્

(C) ઝાંડા ઉંચા રહે હમારા

(B) હહિંદ દે શ કે વનિાસી

(D) િન ગણ મન...
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(A) વતરાં ગાની
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7.મહારાષ્ટ્રનો પ્રખ્યાત તહેિાર કયો છે ?
(A) નિરાવત્ર

(C) ગણેશ ચતર્થી

(B) હોળી

(D) બૈશાખી

8.આમાાંર્થી કયો મસલમાનનો તહેિાર નર્થી ?
(C) બકરી ઈદ

(B) મહરર મ

(D) ઈદ-એ-વમલાદ

9.આપણ ાં રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કય ાં છે ?
(A) વસિંહ

(C) િાઘ

(B) ઘોડો

(D) હાર્થી

10.આપણી રાષ્ટ્રીય મદ્રા કઈ છે ?
(A) સારનાર્થનો હાર્થીસ્તાંભ

(C) સારનાર્થનો અશોક સ્તાંભ

(B) એકેય નહીં

(D) સારનાર્થનો િાઘ સ્તાંભ

11.રાિસ્ર્થાનના લોકોન ાં ન ૃત્ય કય ાં છે ?
(A) ગરબો

(C) ઘ ૂમર

(B) ભાાંગડા

(D) કોળી-ન ૃત્ય

12.આપણ ાં રાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર કય ાં છે ?
(A) ગપ્ત સાંિત

(C) ત્રણેય

(B) ઇસિીસન

(D) શક સાંિત

13.પવિમ બાંગાળનો પ્રખ્યાત તહેિાર કયો છે ?
(A) નિરાવત્ર

(C) ગણેશ ચતર્થી

(B) બૈશાખી

(D) દગાર પ ૂજા

14.આમાાંર્થી કયો હહિંદનો તહેિાર નર્થી ?
(A) ઉત્તરાયણ

(C) પોંગલ

(B) ગ ૂડીપડિો

(D) નાતાલ
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(A) ઓણમ
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15.ગિરાતનો પ્રખ્યાત તહેિાર કયો છે ?
(A) નિરાવત્ર

(C) હોળી

(B) ગણેશ ચતર્થી

(D) બૈશાખી

(A) નિરાવત્ર

(C) ગણેશ ચતર્થી

(B) બૈશાખી

(D) હોળી

17.આમાાંર્થી કયો પારસીનો તહેિાર છે ?
(A) ગ ૂડી પડિો

(C) ઓણમ

(B) નિરોિ

(D) મહરર મ

18.આપણો રાષ્ટ્રધ્િિ કયો છે ?
(A) દ્વિરાં ગો

(C) ચતર્થરરાંગો

(B) વતરાં ગો

(D) પાંચરાં ગો

19.રાિસ્ર્થાનનો પ્રખ્યાત તહેિાર કયો છે ?
(A) નિરાવત્ર

(C) ગણેશ ચતર્થી

(B) હોળી

(D) બૈશાખી

20.પાંજાબના લોકોન ાં ન ૃત્ય કય ાં છે ?
(A) ગરબો
(B) કોળી-ન ૃત્ય
(C) ભાાંગડા

(D) ઘ ૂમર
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16.પાંજાબનો પ્રખ્યાત તહેિાર કયો છે ?
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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 6,

સત્ર: 1

( 1) A
( 2) B
( 3) C
( 4) A
( 5) C
( 6) A
( 7) C
( 8) A
( 9) C
(10) C

(11) C
(12) D
(13) D
(14) D
(15) A
(16) B
(17) B
(18) B
(19) B
(20) C
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