
સાભાજજક વલજ્ઞાન,   ધોયણ: 6,   સત્ર: 1 
પ્રકયણ - 5 આણ ું ઘય થૃ્લી 

 

 

1.સૌથી હરેા બાયતીમ અંતરયક્ષમાત્રી કોણ હતા ? 

(A) સ વનતા વલલરમમ્સ 

(B) યાકેળ ળભાા 

(C) નીર આભાસ્ટ્રૉંગ 

(D) કલ્ના ચાલરા 
 

 

2.થૃ્લી ય કેટરા ભહાસાગયો આલેરાું છે ? 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 4 

(D) 5 

 

 

3.થૃ્લી ય લધ  જભીન ધયાલતા બાગોને શ ું કહ ેછે ? 

(A) કટીંગો 

(B) ભહાસાગયો 

(C) કરટફુંધો 

(D) ખુંડો 
 

 

4.વલષ લવતૃ્તથી 23.50 ઉત્તયે આલેરી કાલ્વનક આડી યેખાને શ ું કહ ેછે ? 

(A) વલષ લવતૃ્ત 

(B) ભકયવતૃ્ત 

(C) કકાવતૃ્ત 

(D) અમનવતૃ્ત 

 

 

5.આભાુંથી કય ું નાભ ભહાસાગયન ું નથી ? 

(A) ઍટરૅન્ટીક 

(B) ૅવસરપક 

(C) ઍન્ટાકા રટકા 

(D) આકા રટક 

 

 

6.વલષ લવતૃ્તથી 23.50 દલક્ષણે આલેરી કાલ્વનક આડી યેખાને શ ું કહ ેછે ? 

(A) અમનવતૃ્ત 

(B) વલષ લવતૃ્ત 

(C) કકાવતૃ્ત 

(D) ભકયવતૃ્ત 

 

 



7.કરટફુંધ કેટરાું છે ? 

(A) 1 

(B) 3 

(C) 2 

(D) 4 

 

 

8.થૃ્લીના ગોા ઉય દોયેરી કાલ્વનક આડી યેખાઓને શ ું કહ ેછે ? 

(A) યેખાુંળવતૃ્તો 

(B) અમનવતૃ્તો 

(C) અક્ષાુંળવતૃ્તો 

(D) ત્રણેમ 

 

 

9.સૌથી હરેા બાયતીમ ભરહરા અંતરયક્ષમાત્રી કોણ હતા ? 

(A) સ વનતા વલલરમમ્સ 

(B) કલ્ના ચાલરા 

(C) નીર આભાસ્ટ્રૉંગ 

(D) યાકેળ ળભાા 
 

 

10.00 થી 23.50 ઉત્તય અને દલક્ષણ અક્ષાુંળ લચ્ચે ક્યો કરટફુંધ આલેરો છે ? 

(A) સભળીતોષ્ણ કરટફુંધ 

(B) ળીત કરટફુંધ 

(C) ઉષ્ણ કરટફુંધ 

(D) સભ કરટફુંધ 

 

 

11.થૃ્લીનો આકાય કેલો છે ? 

(A) દડા જેલો ગો 

(B) નાયુંગી જેલો ગો 

(C) રુંફચોયસ 

(D) ચોયસ 

 

 

12.થૃ્લી તાભાન, પ્રકાળ, ગયભી અને ઠુંડીના આધાયે જ દાજ દા વલબાગોભાું લહેંચાઈ જામ છે, તેને 
શ ું કહ ેછે ? 

(A) ભહાસાગયો 

(B) ખુંડો 

(C) કરટફુંધો 

(D) કટીંગો 
 

 

13.થૃ્લીની સાટી ઉય ફયાફય ભધ્મભાું દોયેરી કાલ્વનક આડી યેખાને શ ું કહ ેછે ? 

(A) ભકયવતૃ્ત 

(B) વલષ લવતૃ્ત 

(C) કકાવતૃ્ત 

(D) અમનવતૃ્ત 



 

 

14.સમૂાનાું રકયણો થોડા ત્રાુંસાું ડ ેતેને ક્યો કરટફુંધ કહલેામ ? 

(A) સભળીતોષ્ણ કરટફુંધ 

(B) ઉષ્ણ કરટફુંધ 

(C) સભ કરટફુંધ 

(D) ળીત કરટફુંધ 

 

 

15.66.50 થી 900 ઉત્તય અને દલક્ષણ અક્ષાુંળ લચ્ચે ક્યો કરટફુંધ આલેરો છે ? 

(A) સભળીતોષ્ણ કરટફુંધ 

(B) સભ કરટફુંધ 

(C) ઉષ્ણ કરટફુંધ 

(D) ળીત કરટફુંધ 

 

 

16.કમો ખુંડ દલક્ષણ ધ્ર લ સ ધી વલસ્ટ્તયેરો છે ? 

(A) આરિકા 

(B) ઍન્ટાકા રટકા 

(C) એવળમા 

(D) ઑસ્ટ્રેલરમા 
 

 

17.થૃ્લી ય કેટરા ખુંડો આલેરાું છે ? 

(A) 4 

(B) 6 

(C) 5 

(D) 7 

 

 

18.થૃ્લી ય લધ  ાણી ધયાલતા બાગોને શ ું કહ ેછે ? 

(A) ભહાસાગયો 

(B) ખુંડો 

(C) કરટફુંધો 

(D) કટીંગો 
 

 

19.23.50 થી 66.50 ઉત્તય અને દલક્ષણ અક્ષાુંળ લચ્ચે ક્યો કરટફુંધ આલેરો છે ? 

(A) સભળીતોષ્ણ કરટફુંધ 

(B) ઉષ્ણ કરટફુંધ 

(C) સભ કરટફુંધ 

(D) ળીત કરટફુંધ 

 

 

20.થૃ્લીના ગોા ઉય દોયેરી કાલ્વનક ઊબી યેખાઓને શ ું કહ ેછે ? 

(A) યેખાુંળવતૃ્તો 

(B) અમનવતૃ્તો 

(C) અક્ષાુંળવતૃ્તો 

(D) ત્રણેમ 
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(  1) B 

(  2) C 

(  3) D 

(  4) C 

(  5) C 

(  6) D 

(  7) B 

(  8) C 

(  9) B 

(10) C 

(11) B 

(12) C 

(13) B 

(14) A 

(15) D 

(16) B 

(17) D 

(18) A 

(19) A 

(20) A 

 
 

 
 


