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પાઠ-5  આપણ ું ઘર પૃથ્વી  
 

૧ ૂથ્ળી ગોલ ર દોરેી આડી કલ્નીક રખેાઓને  ું કહેળાય છે ?    

(A) અક્ાુંશવૂતો   (B) રખેાુંળૂતો    (C) કાાઓ   (D) તમામ   

 

૨ ૂથ્ળીના ગોલ ર  દોરી ઉભી કલ્નીક રાખળોને  ું કળેળાય છે 

(A) અક્ાુંળૂતો (B) રખેાુંશવૂતો (C) કાાઓ  (D) રીટીઓ  
 

૩ ૂથ્ળી ર આળેા મૂખ્ય કટિબુંધો કયા છે  

(A) ઉષ્ણ ક્ટીફધંો  (B) વભળીતોષ્ણકટટફધં  (C) ળીત કાટટફધં  (D) તમામ  
 

૪  પથૂ્લી ય લીળા જાળળી ધયાલતા બાગોને શ  ંકશલેામ ? 

(A) દ્ધિ  (B) ખડંો  (C) મહાસાગર  (D) અલકાળ  
 

૫ ૃથ્ળી ર ક ા કૅિા ભૂટમ ખડો આળેા છે  

(A) ૪  (B) ૫  (C) ૬  (D) ૭  
 

૬  થ્ળીની સાિી ઉર બરાબર માધ્યમાું દોરેી આડી કાલ્ટનક રખેાઓને  ું કહેળાય ? 

(A) આમનવતૂ  (B) વિષિવતૂ  (C) ભકલવવતૂ  (D) કકૅવતૂ  
 

૭ ૃથ્ળી ર ક  કેિા મહાસાગરો આળેા છે ? 

(A) ૫  (B) ૭  (C) ૪   (D) ૩  
 

૮ ૃથ્ળી ર જમીન ધરાળતા ભાગોને  ું કહેળાય છે ? 

(A) ખડં  (B) ભશાવાગય  (C) અલકાળ (D) એક ણ નશીં  
 

૯ કમો ખડં દક્ષિણ ધ્ર લ સ ધી વલસ્તયેરો છે ? 

(A) આપીકા  (B) ઓસ્ટ્રસ્લરમ  (C) એવળમા  (D) એટાકૅટીકા  
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પાઠ-6  સ્થાયી જીવનની શરૂઆત  
 

૧ આટદભાનલ યશઠેાણના સ્થ ભોટે બાગે શ  ંવદં કયતા ંશતા ં? 

(A) ગફુા  (B) લાડો  (C) લવતની તેટી  (D) ખેતય  
 

૨ આટદમાનળ ને ભિકાતાું રહેળાન  એકમાત્ર કારણ કય ું છે ? 

(A) ગયભી -ઠડી  (B) લયવાદ  (C) ખોરાકની 
જરૂરીયાત  

(D) પ્રાણીઓની  
 

૩ ગોમિ ું  ની આખી િોલીને રોજ ટકાર માિે ભિકળાન ું  હોય છે ,કારણ કે ? 

(A) યોજ એકજ 
જગ્માએ 
યેશલાન  ંતેભણે 
ગભત   ંનશત   ં 

(B) તેઓ બટકતા ંયશ ે
તો જ તેભને 
વળકાય ભે  

(C) ગોભટ ની ટોીથી 
જગંરી પ્રાણીઓ 
બાગતા યેશતા 
શતા ં. 
 

(D) એમને ઘર જેવ ુ
કઈ છે જ નહહ  

૪  ખોદકામ કરતાું  રાતત્ળટળદોને મલેા અલળેોભા ંકઈ લસ્ત   ના શતી ? 

(A) અનાજના દાણા  (B) શ ઓના શાડકા ં (C) ખેતીના ઓજાયો  (D) રમકડા ં 
 

૫ વબંલત વૌથી શરેા ઘઉં અને જલ ઉગાડલાન  ંકમા પ યાતન સ્થે ળરૂ થમેલ  ંભનામ છે ? 

(A) મહરગઢમા ં (B) ભશાગઢભા ં (C) હ લ્રયભા ં (D) બ ઝોભાભાથી  
 

૬  રાતત્ળટળદોને કયા  રાતન સ્થલેથી ઘેિાું બકરા અને ગાયો ના હાડકાું ળધ  પ્રમાણમાું મળ્યા છે ? 

(A) મહરગઢમા ં (B) ભશાગઢભા ં (C) હ લ્રયભાથંી  (D) ક્ષિયાદભા ં 
 

૭ મહરગઢના દરકે ઘર માું ળધ માું ળધ  કેિા ઓરડા છે ? 

(A) ચાર  (B) ાિં  (C) છ  (D) વાત  
 

 

 

 

 

 

 


