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પ્રશ્ન.1  ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) કચરો હમંેશા ................... મા ંજ નાખવો જોઈએ.                         

(2) ગામમા ંઆવેલો જાહરે બગીચો એ ............ મમલકત કહવેાય.        

(3) ..............  ના પાણીનો સગં્રહ કરવાથી પાણીની મશુ્કેલી દૂર થઈ શકે છે.  

(4) ..............,  ............. અને .............  નુ ંજતન કરવુ ંએ આપણી ફરજ છે.   

(5) તળાવમા ંપાલત ુ ંપ્રાણીઓને નવડાવવા એ પયાાવરણ માટે ...........  કહવેાય. 

                
પ્રશ્ન: 2  નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો.   

(1) જાહરે રસ્તા પર કચરો નાખવો જોઈએ.          

(2) વકૃ્ષો કાપવા પયાાવરણ માટે લાભદાયક છે.     

(3) આપણે વધ ુવકૃ્ષો વાવવા ંજોઈએ.         

(4) કચરો કચરાપેટીમા ંનાખવો જોઈએ.      

(5) ગામમા ંઆવેલ ઘર એ જાહરે મમલકત છે.        

 

પ્રશ્ન: 3  નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો:  

(1) નીચેનામાાંથી કઈ બાબત પયાાિરણ માટે લાભદાયી છે ?   

(A) જાહરે નળની આસપાસ ગદંકી કરવી 

(B) કચરો કચરાપેટીમા ંનાખવો 

(C) મોટા અવાજથી સગંીત વગાડવુ ં

(D) તળાવમા ંપાલત ુ ંપ્રાણીઓને નવડાવવા 
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(2) ગાંદા પાણીનો વનકાલ ક્ાાં કરિો જોઈએ?    

(A) ગટર 

(B) શોષખાડો  

(C) ઉપરના બનંે 

(D) ખલુ્લામા ં 

(3) કચરો ક્ાાં નાખિો જોઈએ ?   

(A) આંગણામા ં 

(B) તળાવમા ં 

(C) જાહરે રસ્તા પર  

(D) કચરાપેટીમા ં  

 

(4) નીચે આપેલી વમલકતમાાંથી કઈ જાહરે વમલકત નથી?   

(A)  ઘર  

(B) પ્રાથમમક શાળા  

(C) બગીચો  

(D) ગ્રામ પચંાયત    

 

(5)  નીચેનામાાંથી આપણી પ્રાથવમક ફરજ કઈ છે?  

A કચરો કચરાપેટીમા ંનાખવો.  

B સવારે વહલેા ઉઠવુ.ં  
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C શૌચ માટે શૌચાલયનો ઉપયોગ.  

D આપેલ તમામ.  

 

પ્રશ્ન: 4  નીચે આપેલા વિધાનોન ાં સારી બાબત અને ખરાબ બાબતમાાં િગીકરણ કરો:   

(1) વકૃ્ષારોપણ કરવુ.ં  

(2) ખલુ્લામા ંશૌચ જવુ.ં  

(3) કચરો કચરાપેટીમા ંનાખવો.  

(4) ટેપરેકોડાર ધીમા અવાજે સાભંળવુ.ં  

(5) શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો.  

(6) બજારનો ખલુ્લો ખોરાક ખાવો. 

(7) જાહરે નળની આસપાસ ગદંકી કરવી.   

(8) બાગ-બગીચાને નકુસાન પહોંચાડવુ ં  

(9) ગદંા પાણીનો મનકાલ ગટર કે શોષખાડામા ંકરવો 

(10) પાલત ુપ્રાણીઓને તળાવમા ંનવડાવવા.   

 



 
 

2. સૌ સાથે  Work Sheet 

________________________________________________________ 

 
1 

 
 

 

પ્રશ્ન.1.  ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) માણસને જીવવા માટે...............,  ................... અને ............... ની જરૂર પડે છે.                                                            

(2) માટલાાં બનાવવાન ાં કામ  ............. કરે છે.  

(3) અનાજ પકવવાન ાં કામ .............. કરે છે.                       

(4) આપણે શાકભાજી ખરીદવા  ...................... પાસે જઈએ છીએ.  

 

પ્રશ્ન: 2.  નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાિો:  

(1) ક ાંભાર ઈંટો બનાવે છે.        

(2) શાકભાજી વેચવાન ાં કામ કાછછયો કરે છે.                        

(3) ક ાંભાર પોતાના વ્યવસાય માટે ગધેડાનો ઉપયોગ કરે છે.      

(4) આઈસ્ક્રીમ દૂધમાાંથી બને છે.         

(5) અનાજ પકવવાન ાં કામ વેપારી કરે છે.        

 

પ્રશ્ન: 3. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ઉત્તર આપો. 

 

(1) નીચેનામાાંથી કયો વ્યિસાયકાર માટલ ાં બનાિે છે?   

(A)  દરજી     (B) મોચી 

                  (C)  સોની     (D) ક ાંભાર 

 

    



 
 

2. સૌ સાથે  Work Sheet 

________________________________________________________ 

 
2 

 
 

(2) અનાજ પકિિાન ાં કામ કયો વ્યિસાયકાર કરે છે?  

(A)   લ હાર     (B)  ખેડતૂ 

(C)  કાછછયો     (D) દરજી   

             
(3) આપણે વિવિધ િાનગીઓ શેમાાંથી બનાિીએ છીએ?   

(A)  સતૂર     (B) ઝાડ  

(C) અનાજ    (D) આમાાંથી એકપણ નહીં  

                

(4) બેસિા માટે િપરાતો ખાટલો શેમાાંથી બને છે ?  

(A)  પથ્થરમાાંથી    (B) છસમેન્ટમાાંથી  

(C)  લાકડામાાંથી    (D) પ્લાસ્સ્ક્ટકમાાંથી     

                

(5) પશ પાલક કયા વ્યિસાય સાથે જોડાયેલો છે?  

(A) દૂધ વેચે છે    (B) માટલા બનાવે છે   

(C)  કપડાાંને છસલાઈ કરે છે   (D) ચાંપલ-બટૂ બનાવે છે 
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પ્રશ્ન: 4.  જોડકાાં જોડો:  

વ્યિસાય વ્યિસાયકાર 

1. દૂધ વેચવ ાં (a) લ હાર 

2. માટલાાં બનાવવાાં (b) પશ પાલક 

3. અનાજ પકવવ ાં (c) કડડયો 

4. છસલાઈ કરવી (d) મોચી 

5. મકાન ચણવ ાં (e)  દરજી 

 (f) ખેડતૂ 

 (g) ક ાંભાર 

 

 

 

પ્રશ્ન: 5. નીચેના પ્રશ્નોના એક િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

1. તમને શાળામાાં આવવ ાં કેમ ગમે છે ?  

2. અનાજ પકવવ ાં એ કયા વ્યવસાયકાર સાથે સાંકળાયેલ છે ?  

3. ડહરલને શાળામાાં આવવા માટે કોણે મદદ કરી ? 

4. માટલાનો ક્ાાં ક્ાાં ઉપયોગ થાય છે?  

5. અનાજન ાં લોટમાાં રૂપાાંતર કરવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે?  
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પ્રશ્ન: 1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) બાજરી, મકાઈ, ઘઉં ............... છે.  

(2) વટાણા અને ચણા ............. બીજ છે.  

(3) બે સરખી ફાડ થાય તેવાાં બીજને .............. કહ ેછે.  

(4) જે બીજના ટુકડા કે  ભકૂો કરવાથી તેલ નીકળે છે તેવાાં બીજને...................... કહ ેછે. 

 

પ્રશ્ન: 2  નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટાાં તે જણાિો:  

(1) એકદળી અને દ્વિદળી બીજ એ બીજના પ્રકાર છે.        

(2) તલ, મગફળી અને રાઈ એ અનાજ છે.       

(3) બાજરી, ચોખા અને ઘઉં  દ્વિદળી બીજ છે.      

(4) ચણા, તવેુર અને મઠ એ કઠોળ છે.              

(5) બીજનો વવકાસ થતાાં તે આખરે વકૃ્ષમાાં રૂપાાંતર પામે છે.       

 

પ્રશ્ન: 3 નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ઉત્તર આપો. 

 

(1)  નીચે આપેલ પૈકી કયુાં અનાજ છે?   

(A) ચણા    (B) મગ   

(C) ચોખા      (D) વાલ 
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(2) નીચે આપેલ પૈકી કયુાં દ્વિદળી બીજ નથી ?  

(A) મઠ   (B) ચણા   

(C)  વટાણા       (D) જુવાર  

(3) નીચ ેઆપેલ પૈકી કયુાં એકદળી બીજ છે ?  

(A)  મકાઈ    (B)  તવેુર   

(C)  મઠ     (D) મગ  

 

(4) નીચ ેઆપેલ પૈકી કયા બીજની સરખી ફાડ થાય છે ?  

(A)  મકાઈ    (B) ઘઉં  

(C)  ચણા     (D) બાજરી  

 

(5) નીચ ેઆપેલ પૈકી કયાાં તલેીબબયાાં છે ?  

(A)  બાજરી   (B)  વટાણા  

    (C)  મગફળી    (D) તવેુર 

 

પ્રશ્ન: 4 નીચે બીજની યાદી આપેલ છે, તેમાાંથી અનાજ, કઠોળ અને તેલીબબયામાાં િર્ગીકરણ 

કરો.   

બીજની યાદી:- ઘઉં, મગફળી, તલ, તવેુર, મગ, જુવાર, વટાણા, ચણા, મકાઈ, બાજરી, રાઈ.  
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   પ્રશ્ન: 5 નીચેના પ્રશ્નોના એક િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

   1. એકદળ બીજ કોને કહવેાય ?  

   2. જે બીજના ટુકડા કે ભકૂો થતો હોય તેવા બીજને શુાં કહવેાય ?  

   3. બીજના પ્રકાર કેટલા છે અને કયા - કયા ? 

   4. કઠોળના બીજના ઉદાહરણ આપો.   

   5. બીજને ઉગવા માટે કેવાાં પરરબળોની જરૂર હોય છે ? 
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   પ્રશ્ન: 1.  નીચે આપેલ ખાલી િગ્યાઓ પરૂો.   

(1) __________ એ રંગોનો તહવેાર છે.   

(2)   ___________ એ આપણો રાષ્ટ્રીય તહવેાર છે.   

(3) વરઘોડો આપણને ____________  મા ંજોવા મળે છે.  

(4) __________  એ ભાઈ-બહનેના પે્રમનો તહવેાર છે.  

(5) __________ ના તહવેારમા ંલોકો નવ દિવસ નવદૂગાાની પજૂા કરે છે.   

 

પ્રશ્ન: 2. નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે િણાિો.  

(1) રાજ્યો ભેગા થાય ત્યારે જજલ્લો બને છે.        

(2) રમજાન ઈિનો તહવેાર મસુ્લલમ સમાજના લોકો ભેગા મળીને ઊજવે છે. 

(3) 26 મી જાન્યઆુરીને લવાતતં્ર્ય દિન તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે.   

(4) તરણેતરનો મેળો સરેુન્રનગર જજલ્લામા ંભરાય છે.        

(5) મેળામા ંવરઘોડો (ફૂલેકંુ) જોવા મળે છે.  

      
પ્રશ્ન: 3.  નીચે આપેલી ચીિિસ્તઓુ મેળામાાં િોિા મળે છે કે લગ્નપ્રસાંગમાાં તેની યાદી એક 

કોઠામાાં કરો. 

         વરઘોડો, ઘરેણા,ં રમકડાનંી દુકાન, ચકડોળ, મોતનો કવૂો, સકાસ, બૅન્ડ-બાજા, મડંપ,    

વવવવધ સમાજના લોકો, એક જ સમાજના લોકો.  
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પ્રશ્ન: 4. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો:   

(1) હહિંદુઓમાાં માનીતો તહિેાર કોને માનિામાાં આિે છે?   

(A)  દિવાળી     (B)  ઉત્તરાયણ  

(C)  હોળી     (D)  રામનવમી   

                  
(2) નીચેનામાાંથી મેળામાાં શુાં િોિા મળે છે?   

(A) મડંપ     (B) ઘરેણા ં

(C) વરઘોડો    (D) મોતનો કવૂો   

 

(3) રક્ષાબાંધનને બીજા કયા નામથી ઓળખિામાાં આિે છે?   

(A) ગડુી પડવો    (B) નાળળયેરી પનૂમ 

(C) વસતં પચંમી   (D) ગડુ ફ્રાઈડે 

 

(4) સરેુન્દ્રનગર જિલ્લો કયા રાજ્યમાાં આિેલો છે?   

(A) આંધ્રપ્રિેશ      (B) ગજુરાત    

(C) પજંાબ     (D) મહારાષ્ટ્ર 

 

(5) મેળામાાં કઈ કઈ રષ્ટટએ વિવિધતા િોિા મળે છે?   

(A) પોશાક      (B) ભાષા   

(C) ખાણી-પીણી     (D) આપેલ તમામ 
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પ્રશ્ન: 5.  નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.  

(1) વણઝારા સમિુાયના લોકોનો વ્યવસાય શુ ંછે? 

(2) તરણેતરનો મેળો કયા જજલ્લામા ંભરાય છે? 

(3) તારીખ મજુબ આવતા કોઈ પણ પાચં તહવેારોના નામ આપો. 

(4) તમારા જજલ્લામા ંરહતેા ંલોકસમિુાયના નામ આપો. 

(5) વતવથ મજુબ આવતા કોઈ પણ પાચં તહવેારોના નામ આપો.   
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   પ્રશ્ન: 1.  નીચે આપેલ ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.   

(1) પાણીમાાં રહનેારા પ્રાણીઓને   __________   કહવેામાાં આવે છે.   

(2) ગાય, ભેંસ અને બકરી જેવા પ્રાણીઓ આપણને  ___________ આપે છે.   

(3) વનસ્પતિના સાંરક્ષણ-સાંવર્ધન  માટે ____________  સ્થાપવામાાં આવે છે.  

(4) રેશમ આપણને __________  માાંથી મળે છે.  

(5) __________   પ્રાણીઓ જમીન િેમજ પાણીમાાં રહ ેછે.   

 

પ્રશ્ન: 2. નીચેના નિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો.  

(1) વનસ્પતિના સાંરક્ષણ માટે અભયારણ્ય સ્થાપેલ છે.     

(2) ગાય, ભેંસ, ઊંટ વગેરે ભચૂર પ્રાણીઓ છે.     

(3) ચામડ ાં આપણને પ્રાણીઓમાાંથી મળે છે.       

(4) વનસ્પતિ વરસાદ લાવવામાાં મદદરૂપ થાય છે.      

(5) માછલી એ ઉભયજીવી પ્રાણી છે.   

     
પ્રશ્ન: 3.  નીચે આપેલા પ્રાણીઓનુાં જળચર, ભચૂર, ઉભયજીિી અને ખેચરમાાં િર્ગીકરણ કરો. 

         માછલી, કિૂરો, દેડકો, પોપટ, કાબર, ગાય, હાથી, ચકલી, િારામાછલી, બાજ, ઘોડો,    

         મગર, ગીર્, મન ષ્ય, બિક, હહપોપોટેમસ, વ્હલે, ડૉલ્ફિન.  
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પ્રશ્ન: 4. નીચે આપેલા નિકલ્પોમાાંથી સાચો નિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો:   

(1) પ્રાણીઓના સાંરક્ષણ- સાંિધધન માટે શુાં સ્થાપિામાાં આવ્ુાં છે?   

(A) રોપ ઉછેર- કેન્દ્ર    (B) ઉદ્યાન 

(C) પ્રાણી સાંગ્રહાલય   (D) આપેલ િમામ   

 

(2) નીચે આપેલ પૈકી િનસ્પનતમાાંથી આપણને શુાં મળે છે?   

(A) ઘી     (B) મર્ 

(C) રેશમ     (D) રબર 

 

(3) નીચે આપેલ પૈકી ક્ુાં પ્રાણી ઊડી શકે છે?   

(A) કિૂર ાં     (B) બિક 

(C) કોયલ     (D) વાાંદરો 

 

(4) નીચે આપેલ પૈકી ક્ુાં ખેચર પ્રાણી છે?   

(A) ગાય       (B) કાગડો    

(C) ઘોડો      (D) બબલાડી 

 

(5) નીચે આપેલ પૈકી પ્રાણીઓમાાંથી શુાં મળે છે?   

(A) કાગળ      (B) લાકડ ાં   

(C) રબર      (D) િળ 
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પ્રશ્ન: 5.  નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.  

(1) પ્રાણીઓમાાંથી પ્રાપ્િ થિી કોઈપણ પાાંચ વસ્ત  ઓના નામ આપો. 

(2) વનસ્પતિમાાંથી પ્રાપ્િ થિી કોઈપણ પાાંચ વસ્ત  ઓનાાં નામ આપો. 

(3) પ્રાણીઓના સાંવર્ધન-સાંરક્ષણ માટે શ ાં સ્થાપવામાાં આવ્્ ાં છે? 

(4) પ્રાણીઓની કોઈપણ ત્રણ ઉપયોબગિા જણાવો. 

(5) કોઇપણ પાાંચ જળચર પ્રાણીઓનાાં નામ આપો. 
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   પ્રશ્ન: 1.  નીચે આપેલ ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.   

(1) સફાઈ કામદારન ું ઓજાર __________   છે.   

(2)   ___________ એ પોલીસન ું ઓજાર છે.   

(3) દદીઓની સારવાર __________    કરે છે.  

(4) પ સ્તક, ડસ્ટર એ __________    ન ું ઓજાર છે.  

(5) __________   એ ફરીયાદીની ફરીયાદોન ું નનરાકરણ કરી ન્યાય આપે છે.    

 

પ્રશ્ન: 2. નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો.  

(1) કુંડક્ટર બસમાું બેસવા માટે ટટટકટ આપે છે.      

(2) પોલીસ સરહદે રહીને દેશન ું રક્ષણ કરે છે.          

(3) સફાઈ કામદાર કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવે છે.      

(4) નમકૅનનક સ્કટૂર અને મોટરકારન ું રીપેરીંગ કરે છે.     

(5) હાથકડી અને બુંદૂક એ વકીલના ઓજારો છે.     

પ્રશ્ન: 3.  જોડકાાં જોડો:- 

         નીચે આપેલ વ્યિસાયકારન ાં કામ કરિાન ાં સ્થળ કય ાં છે શોધી સાચો ઉત્તર આપો:-    

ક્રમ વ્યિસાયકાર કામન ાં સ્થળ 

1 નવમાન પટરચાટરકા a) પોસ્ટ ઓટફસ  

2 ડૉક્ટર b) ગૅરેજ 
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3 પોલીસ c) શાળા 

4 નશક્ષક d) દવાખાન ું 

5 નમકૅનનક e) નવમાન 

  f) થાણ ું 

 

પ્રશ્ન: 4. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો:   

(1) હાથકડી એ કયા વ્યિસાયકારન ાં ઓજાર છે?   

(A)  લ હાર     (B) વકીલ  

(C) ન્યાયાધીશ   (D) પોલીસ   

                
(2) નીચેનામાાંથી ઝાડ  એ કયા વ્યિસાયકારન ાં ઓજાર છે?   

(A) પોલીસ     (B) સફાઈ કામદાર 

(C) ટપાલી     (D) કુંદોઈ 

(3) કાગળ ઉપર પીંછી િડે ચચત્રકામ કરતો કયો વ્યિસાયકાર કરે છે?   

(A) નશક્ષક     (B) ચચત્રકાર 

(C) વકીલ    (D) નસસ 

(4) નીચેનામાાંથી ઘરે-ઘરે જઈને ટપાલ કોણ પહોંચાડે છે?   

(A) ટપાલી     (B) નશક્ષક 

(C) તલાટી    (D) ડ્રાઈવર 
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(5) નીચેનામાાંથી કયા વ્યિસાયકારના ઓજાર બસ, રીક્ષા અને ટેક્ષી છે?   

(A) પોલીસ     (B) ડ્રાઈવર   

(C) ડૉક્ટર     (D) કુંડક્ટર 

 

પ્રશ્ન: 5.  નીચે આપેલ વ્યિસાયકારો કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે જણાિો.  

(1) ડ્રાઈવર  

(2) સફાઈ કામદાર  

(3) સૈનનક  

(4) નશક્ષક  

(5) ડૉક્ટર 
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   પ્રશ્ન: 1.  નીચે આપેલ ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.   

(1) ગજુરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત  ____________  છે.   

(2) ગજુરાતનુું રાજ્યપક્ષી ___________ છે.   

(3) ગીરના જ ુંગલમાું __________  માટેનુું અભયારણ્ય છે.  

(4) ભાર્નગર જજલ્લામાું  __________   બુંદરે જહાજ ભાુંગર્ાનો મોટો ઉદ્યોગ છે.  

(5) નમવદા નદી પર _____________ બુંધ બાુંધેલ છે.    

 

પ્રશ્ન: 2. નીચેના વવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાવો.  

(1) નળ સરોર્ર પ્રાણીઓનુું અભયારણ્ય છે.    

(2) પપરોટન ટાપ ુજામનગર જજલ્લામાું આરે્લો છે.        

(3) ડૉલ્લ્િન આપણા દેશનુું રાષ્ટ્રીય જળચર પ્રાણી છે.    

(4) ગજુરાતનુું પાટનગર અમદાર્ાદ છે.       

(5) કચ્છના અખાતમાું આરે્લુું અલુંગ બુંદર સૌથી મોટુું બુંદર છે.  

 

પ્રશ્ન: 3.  નીચેના જોડકાાં બાંધબેસતા જોડો:-   
 

ક્રમ ‘અ’ વવભાગ  ‘બ’ વવભાગ 

1 સરુખાબ A) સૌથી ર્ધુું મીઠુું પકરે્ છે  

2 કચ્છનુું નાનુું રણ B) કચ્છ 

3 ઈન્દ્રોડા પાકવ C) યાયાર્ર પક્ષી 
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4 ડાુંગ D) ર્ેરાર્ળ 

5 મત્સ્યોદ્યોગ E) ગાુંધીનગર 

  F) સાગનુું ઈમારતી લાકડુું 

            

પ્રશ્ન: 4. નીચે આપેલા વવકલ્પોમાાંથી સાચો વવકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો:   

(1) કચ્છના અખાતમાાં કયુાં બાંદર આવેલુાં છે?   

(A)  કુંડલા     (B) પોરબુંદર  

(C) અબડાસા   (D) જામનગર   

                  
(2) કચ્છમાાં કયુાં સ્થળ 'સરુખાબનગર' તરીકે ઓળખાય છે?   

(A)  કુંડલા    (B)  અબડાસા 

(C) સરુખાબનગરી    (D)  બન્ની 

 

(3) ડાાંગ જજલ્લામાાં કયા પવવતની હારમાળા આવેલી છે?   

(A) અરર્લ્લી    (B) સાતપડુા 

(C) પર્િંધ્યાચળ   (D) શેત્ુુંજો 

 

(4) ગાાંધી આશ્રમ કયા શહરેમાાં આવેલો છે?   

(A)  ગાુંધીનગર     (B) પોરબુંદર 

(C) અમદાર્ાદ   (D) મહસેાણા 
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(5) કયા જજલ્લાનો મોટા ભાગનો વવસ્તાર જ ાંગલ વવસ્તાર છે?   

(A)  બનાસકાુંઠા     (B) પુંચમહાલ   

(C) સરેુન્દ્રનગર     (D) ડાુંગ 

 

પ્રશ્ન: 5.  નીચે આપેલ પ્રશ્નોના એક વાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) ડાુંગ જ ુંગલ પર્્તારમાું કયાું-કયાું વકૃ્ષો ર્ધ ુપ્રમાણમાું જોર્ા મળે છે? 

(2) એપશયાનુું સૌથી ઊંચુું ઘાસ કયા જજલ્લાના પર્્તારમાું ઊગે છે? 

(3) અભયારણ્ય એટલે શુું?  

(4) ગજુરાતમાું કયા-કયા પર્વતો આર્ેલા છે? 

(5) ગજુરાતમાું આરે્લી કોઈ પણ પાુંચ નદીઓનાું નામ આપો.  

 


