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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 5 સ્થળ અને સમય

1.પ ૃથ્િીના ગોળા પર રહેલી કાલ્પવનક આડી રે ખાઓને શ ું કહે છે ?
(C) અક્ાુંશવ ૃત્તો

(B) પ ૂણણવ ૃત્તો

(D) અધણવ ૃત્તો

2.ધ્રિનો તારો કઈ દિશામાું હોય છે ?
(A) િક્ષક્ણ

(C) પવિમ

(B) ઉત્તર

(D) પ ૂિણ

3.00 અક્ાુંશવ ૃત્તથી નીચે તરફના ભાગને શ ું કહે છે ?
(A) પ ૂિણ ગોળાધણ

(C) પવિમ ગોળાધણ

(B) ઉત્તર ગોળાધણ

(D) િક્ષક્ણ ગોળાધણ

4.00 અક્ાુંશવ ૃત્ત એટલે કય ું વ ૃત્ત ?
(A) કકણ વ ૃત્ત

(C) ઉત્તર ધ્રિવ ૃત્ત

(B) મકરવ ૃત્ત

(D) વિષિવ ૃત્ત

5.આપણા િે શમાું પ્રમાણસમય રે ખા કયા શહેર પરથી પસાર થાય છે ?
(A) અમ ૃતસર

(C) દિલ્લી

(B) અલાહાબાિ

(D) ગાુંધીનગર

6.એક રે ખાુંશવ ૃત્તને સ ૂયણની સામેથી પસાર થતાું કેટલો સમય લાગે છે ?
(A) 8 વમવનટ

(C) 4 વમવનટ

(B) 12 વમવનટ

(D) 16 વમવનટ
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(A) રે ખાુંશવ ૃત્તો
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7.આપણા િે શનો પ્રમાણસમય કેટલાું પ ૂિણ રે ખાુંશ પરથી નક્કી કરિામાું આિે છે ?
(A) 850
(B) 82.50

(C) 3600
(D) 1800

8.કયા રે ખાુંશવ ૃત્તને 'આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાુંતર રે ખા' કહે છે ?
(A) 82.50ને

(C) 1800ને

(B) 850ને

(D) 3600ને

(A) તારા

(C) સ ૂયણ

(B) નક્ત્રો

(D) ચુંદ્ર

10.1 કલાકમાું કેટલા રે ખાુંશવ ૃત્તો સ ૂયણ સામેથી પસાર થાય છે ?
(A) 14

(C) 16

(B) 15

(D) 17

11.પ ૃથ્િીના ગોળા પર રહેલી કાલ્પવનક ઉભી રે ખાઓને શ ું કહે છે ?
(A) રે ખાુંશવ ૃત્તો

(C) પ ૂણણવ ૃત્તો

(B) અક્ાુંશવ ૃત્તો

(D) અધણવ ૃત્તો

12. 23.50 ઉત્તર અક્ાુંશવ ૃત્તની કાલ્પવનક રે ખાને શ ું કહે છે ?
(A) મકરવ ૃત્ત

(C) ઉત્તર ધ્રિવ ૃત્ત

(B) વિષિવ ૃત્ત

(D) કકણ વ ૃત્ત

13.કયા િે શમાું ક્ષિવનચ નામન ું શહેર આિેલ ું છે ?
(A) અમેદરકા

(C) ભારત

(B) ઇંગ્લૅન્ડ

(D) ફ્ાુંસ

14.00 રે ખાુંશવ ૃત્તની બન્ને તરફ કેટલા અંશ સધી રે ખાુંશો આિેલા છે ?
(A) 3500
(B) 1800

(C) 82.50
(D) 850
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9.પ ૃથ્િીન ું સૌથી મોટું ઘદડયાળ કય ું છે ?
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15.આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાુંતર રે ખા કેિી છે ?
(A) સીધી

(C) લાુંબી

ૂ ી
(B) ટું ક

(D) િાુંકીચ ૂકી

16.જે રે ખાુંશવ ૃત્ત બરાબર સ ૂયણ સામે આિે છે , તે રે ખાુંશ પર આિેલાું બધાું સ્થળોએ ક્યો સમય
ગણાય છે ?
(C) બપોરના 11:00 િાગ્યાનો

(B) સાુંિના 6:00 િાગ્યાનો

(D) બપોરના 12:00 િાગ્યાનો

17.23.50 િક્ષક્ણ અક્ાુંશવ ૃત્તની કાલ્પવનક રે ખાને શ ું કહે છે ?
(A) મકરવ ૃત્ત

(C) કકણ વ ૃત્ત

(B) ઉત્તર ધ્રિવ ૃત્ત

(D) વિષિવ ૃત્ત

18.00 અક્ાુંશવ ૃત્તથી ઉપર તરફના ભાગને શ ું કહે છે ?
(A) ઉત્તર ગોળાધણ

(C) પ ૂિણ ગોળાધણ

(B) પવિમ ગોળાધણ

(D) િક્ષક્ણ ગોળાધણ

19.00 રે ખાુંશવ ૃત્તને શ ું કહે છે ?
(A) આંતરરાષ્ટ્રીય દિનાુંતર રે ખા

(C) પ્રમાણમાપ

(B) પ્રમાણસમય

(D) ક્ષિવનચ રે ખા

20.કલ રે ખાુંશવ ૃત્તો કેટલા છે ?
(A) 180

(C) 300

(B) 360

(D) 200
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(A) સિારના 6:00 િાગ્યાનો
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સામાજિક વિજ્ઞાન,

ધોરણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 5 સ્થળ અને સમય

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

( 8) C
( 9) C
(10) B
(11) A
(12) D
(13) B
(14) B

(15) D
(16) D
(17) A
(18) A
(19) D
(20) B
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