
    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૧ (ઇવિષાશ જાણળાના સ્ત્રોિ) 

      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 
 

પ્રશ્ન- ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. ઇતતશાવ જાણલાના સ્ત્રોત ક્યા ક્યા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. તભરેતનમભ ગેરેયી એટરે શ ું ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. ‘તાડત્ર’ એટરે શ ું ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. ‘અભબરેખ’એટરે શ ું ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. તામ્રત્ર કોને કશલેામ ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન - ૨. નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૦૫  

૧. તાડત્રો અને બોજત્રો મ ખ્મત્લે ______________રીીભાું જોલા ભે છે. 

૨. ભ જૉ નાભના તલતળષ્ટ વ્ર ક્ષો ____________લવત ય થામ છે. 

૩. બોજત્રો કે તાડત્રોનાું નમનૂાઓ વયકાયી _________ભાું ભી આલે છે. 

૪. જમાું અભબરેખો યાખલાભાું આલે છે તેને _____________કશ ેછે. 

૫. _____________દ્ધતતથી  યાતત્લીક અલળેોનો ચોક્કવ વભમકા જાની ળકામ છે. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના જોડકા જોડો.            ૦૫  

         તલબાગ અ    તલબાગ ફ  

૧. યોજફયોજ ફનતી ઘટનાઓ         ૧. ાટણ  

૨. ભચત્રો,લસ્ત ઓ કે તવક્કાઓ         ૨. દૈતનક વભાચાયત્રો  

૩. થ્થય કોતયીને રખામેર રેખ       ૩. ઈતતશાવની જાણકાયી  

૪. શ્રી શભેચુંદ્રાચામવ ય તનલતવિટી          ૪. દદલ્રી  

૫. યાષ્રીમ અભબરેખાગાય                ૫. તળરારેખ  

 

 

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૨ (ચાો નકો શમજીએ) 

      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન – ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. નકળો એટરે શ ું ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨.નકળાના અંગો કેટરા છે ? ક્યા ક્યા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. રૂઢવુંજ્ઞા કોને કશલેામ ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. NATMO વુંસ્થા ક્યા આલેરી છે ? તેન ું કામવ શ ું છે? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. નકળાભાું ઊંચાઈ દળાવલલા ભાટે કમો યુંગ લયામ છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન – ૨ નીચેની ખારી જગ્મા  યો .             ૦૫  

૧. કોઈણ નકળાની જભણી ફાજ  ↑ઉ તનળાન એ __________દદળા દળાવલે છે. 

૨. MAP ળબ્દ નો અથવ _________થામ છે. 

૩. નકળાભાું ભેદાન દળાવલલા ________________યુંગ લયામ છે. 

૪. નકળાભાું જ ુંગર અને લનસ્તત દળાવલલા ______________યુંગ લયામ છે. 

૫. નકળાભાું યાજમની વીભા દળાવલલા ______________રૂઢવુંજ્ઞા લયામ છે. 

[પ્રશ્ન-૩. નકળાભાું નીચે આેર ફાફત દળાવલલા કઈ રૂઢવુંજ્ઞા લયામ છે તે દોયો.      ૦૫  

૧. લવત –  

૨. નદી – 

૩.ાકોભાગવ –                                  ૪. દેળની યાજધાની –                        ૫. આંતયયાષ્રીમ વીભા – 

 
 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૩ (નાગરરકિા) 
      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન -૧. વાચો તલકલ્ ળોધીને જલાફ રખો.          ૧૦  

૧. આણા વુંકવભાું  આલનાયી પ્રથભ વાભાજજક વુંસ્થા કઈ છે ? 

(A)  ળાા   (B) ક ટ ુંફ             (C) ગાભ             (D) ડોળ  

૨. ક ટ ુંફ ભાુંથી આણને સ  ભે છે ? 

(A)વુંસ્કાય       (B) અતધકાયો         (C) ઓખત્ર        (D) નાગદયકત્લ  

૩. બાયતના નાગદયકને કેટરા લવની ઉભયે ભતદાન કયલાનો અતધકાય ભે છે ? 

(A) ૧૫         (B) ૧૭            (C) ૧૮                   (D) ૧૬ 

૪. બાયતન ું નાગદયકત્લ ભેલલાની કેટરી યીતો છે ? 

(A)  ફે   (B)ત્રણ    (C)ચાય    (D) એક  

૫. બાયતભાું યદેળીઓને કમો શક ભતો નથી ? 

(A) ઉચ્ચ અભ્માવ કયલાની  (B)પ્રલાવ કયલાનો (C)વુંસ્થાભાું કાભ કયલાનો (D) ચ ુંટણીભાું ઉબા યશલેાનો  

પ્રશ્ન -૨. નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૧૦  

૧. ____________એ નાગદયકત્લની આધાયભતૂ દસ્તાલેજ છે. 

૨. _______________કયલા ભાટે નાગદયક ાવે ચ ુંટણીન ું ઓખત્ર શોવ ું જરૂયી છે. 

૩. _______________નાગદયક દેળને શાની થામ તેવ ું કોઈ કાભ કયતો નથી. 

૪. યદેળી વ્મક્તતએ બાયતન ું નાગદયકત્લ ભેલલા ભાટે __________લવ કે તેથી લધ  વભમ બાયતભાું લવલાટ કમો શોલો 

જોઈએ. 

૫. કોઈ બાયતીમ ચ્મક્તત ____________નો ગુંબીય ગ નો કયે તો તે બાયતન ું નાગદયકત્લ ગ ભાલે છે. 

 

  

 

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૪ (માનળજીળનની રૂઆિ) 

      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. પ્રાયુંભબક ભાનલજીલનના મ ખ્મ તફક્કા કેટરા છે ? ક્યા ક્યા ? 

________________________________________________________________________________________ 

૨. આદદભાનલ શતથમાયો ળેભાુંથી ફનાલતો શતો ? 

________________________________________________________________________________________ 

૩. આદદભાનલ શતથમાયોનો ઉમોગ ળેના ભાટે કયતો શતો ? 

________________________________________________________________________________________ 

૪. આદદભાનલ અક્ગ્ન પ્રગટાલલા ળીખ્મો શળે એ ળેના યથી જાની ળકામ છે ? 

________________________________________________________________________________________ 

૫. આદદભાનલની કામવળાા ભાુંથી શ ું શ ું ભી આવ્ય ું છે ? 

________________________________________________________________________________________ 

પ્રશ્ન-૨. નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૦૫  

૧. આદદભાનલ તળકાયી અને ____________શતો. 

૨. _______________ની ળોધ એ ભાનલજીલનની વૌથી કાર્ન્તીકાયી ળોધ છે. 

૩. ચક્રની ળોધ થતા આદીભાનાલે લાશનો ભાટે ___________નો ઉમોગ કમો. 

૪. __________અને _________નાું દભક્ષણબાગની ગ પાઓભાું જ ુંગરી જાનલયોના સ ુંદય ભચત્રો જોલા ભે છે. 

૫. નભવદા ખીણ પ્રદેળભાું આલેરી _______________ની ગ પાઓભાું આદીભાનાલોનો લવલાટ શોલાના  યાલા ભી આવ્મા છે. 

પ્રશ્ન-૩. શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતના રોકો નીચે ૈકી કઈ કઈ લસ્ત  ઓથી દયભચત શળે તે નાભ વાભે √ ની નીવાની કયો.  ૦૫  

૧.           આયવના ભુંદદયો               ચાભડા ય ઘડરેા ભાટીના લાવણો 

             કાચી ઈટોના ભકાનો            ઘોડા ગાડી            સ્ટીર નાું લાવણો               ઘટેા- ફકયા  

 

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૫ (આણુું ઘર પથૃ્ળી) 
      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. ‘અક્ષાુંળવતૃો’ કોને કશ ેછે ? 

________________________________________________________________________________________ 

૨. ‘કદટફુંધો’ કોને કશ ેછે ? 

________________________________________________________________________________________ 

૩. કદટફુંધો કેટરા છે ? ક્યા ક્યા? 

________________________________________________________________________________________ 

૪. થૃ્લી ય આલેરા ખુંડોના નાભ જણાલો. 

________________________________________________________________________________________ 

૫. થૃ્લી ય આલેરા ભશાવાગયોના નાભ રખો. 

________________________________________________________________________________________ 

પ્રશ્ન- ૨ નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૦૫  

૧. થૃ્લીના ગોા ય દોયેરી કાલ્તનક ઉબી યેખાઓને ____________કશ ેછે. 

૨. થૃ્લીની વાટી ઉય ફયાફય ભધ્મભાું દોયેરી  આડી યેખાને ______________કશ ેછે. 

૩. તલષ લવતૃથી ૨૩.૫’ ઉત્તયે આલેરી આડી યેખાને _____________કશ ેછે. 

૪. થૃ્લી ય ક ર ___________ખુંડો અને __________ભશાવાગયો આલેરા છે. 

૫. ______________ખુંડ એ દશભાચ્છાદદત યશ ેછે. 

પ્રશ્ન-૩ નીચે આેરી ફાફતો તલશ્વના યેખાુંદકત નકળાભાું મોગ્મ સ્થાને દળાવલો.      ૦૫  

૧. એતળમા ૨. આદિકા ૩. ઓસ્ટેભરમા ૪. દશર્ન્દ ભશાવાગય ૫. ેવેદપક ભશાવાગય  

                                                   
 

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૬ (સ્થાયી જીળનની રૂઆિ) 

      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન- ૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. તળકાય કયલા ભાટે ગોભટ એ શતથમાય કેલી યીતે તૈમાય કય ું? 

________________________________________________________________________________________ 
૨.કઈ જરૂયીમાત ભાટે આદીભાનલો બટકતા યશતેા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. જોભાનો બાઈ દક ું કય ું કાભ કયી યહ્યો છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. ગમો ભાની ીતી ત્માયે જોભાું શ ું કયતી શતી ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. જોભાના કફીરાનાું રોકોની મ ખ્મ પ્રવતૃતઓ ળી શતી ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨ નીચે દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે આેરા તલકલ્ોભાુંથી વાચો તલકલ્ ળોધી         ભાું રખો.    ૧૦  

૧. ગોભટ ને યોજ તળકાયે જલાભાું કોની લધાયે હ ુંપ ભે છે ?  

   (A) તભત્રોની  (B) ગ લ ની    (C) જોભાની  (D) તતાની  

૨. આદદભાનલ યશઠેાણના સ્થ તયીકે ભોટે બાગે શ ું વુંદ કયતો ?   

   (A) લાડો   (B)ખેતય       (C)ગ પા       (D) લવતની ટેકયી  

૩.  જોભાન ું ઝુંડ ું પ્રવતૃતઓન ું કેર્ન્દ્ યશતે  ું,કાયણ કે....  

   (A) જોભાન ું ઝુંડ ું ખ ફ ભોટ ું શત  ું  (B)જોભાુંના ઝુંડાભાું પ્રવતૃતઓ ભાટે ફધી વગલડ શતી  

   (C) જોભાના તતા કફીરાના નામક શતા  (D) જોભાન ું ઝુંડ ું કસ્ફાની ફયાફય લચ્ચે શત  ું. 

૪. વુંબલત: વૌથી શરેા ઘઉં અને જાલ ઉગાડલાન ું ક્યા  યાતત્લ સ્થે ળર  થમેલ ું ભનામ છે? 

   (A) ભશાગઢભાું  (B) હ લ્રાયભાું    (C)બ જૉશોભભાું    (D) ભેશયગઢભાું   

 ૫. ભેશયગઢની એક કફયભાુંથી મતૃકની વાથે કોના અલળેો ણ ભળ્મા છે ? 

   (A) ફકયીના    (B) શાથીના    (C) ઘોડાના     (D) ક તયાના   

 

                                               



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૭ (ગિુરાિ: સ્થાન,શીમા અને ભપૂષૃ્ઠ) 

      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

  

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.           ૧૦  

૧. ગ જયાત યાજમને કેટરી વીભાઓ છે ? કઈ કઈ ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. ગ જયાતની ઉત્તય- દભક્ષણ રુંફાઈ આળયે કેટરા દકભી છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. અયફ વાગયભાું આલેરા ફે અખાતના નાભ જણાલો. 

________________________________________________________________________________________ 
૪. ભ  ષ્ટની દષ્ષ્ટએ ગ જયાતના કેટરા બાગ ડ ેછે ? ક્યા ક્યા ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. કચ્છના યણની કઈ તલળેતા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨ . નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૧૦  

૧. ગ જયાતની તિભ દદળાએ ________________વાગય આલેરો છે. 

૨. ગ જયાતની લામવ્મ વીભાએ ______________નાભનો દેળ આલેરો છે. 

૩. ગ જયાતની દદયમાઈ વીભાએ ____________નાભનો દેળ આલેરો છે. 

૪. ગ જયાતન ું સ્થાન બાયતભાું તલસ્તાયની દ્રષ્ષ્ટએ ____________છે. 

૫. ગ જયાત યાજમનો બૌગોભરક તલસ્તાય આળયે _______________ચો.દકભી જેટરો છે. 

૬. ગ જયાતનો ભભૂીપ્રદેળ _______________બાગભાું લશચેામેરો છે. 

૭. ગ જયાતનો ડ ુંગયા પ્રદેળ _____________બાગભાું લશચેામેરો છે. 

૮. ગ જયાતનો ભોટા બાગનો તલસ્તાય ____________પ્રદેળ છે. 

૯. ગ જયાત યાજમની ઉત્તયે __________________નાભન ું યાજમ આલેલ ું છે. 

૧૦. ગ જયાત યાજમ બાયતના ક ર તલસ્તાયનો આળયે ______________ટકા તલસ્તાય ધયાલે છે. 

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૮ (વળવળધિામાું એકિા) 
      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

 

પ્રશ્ન-૧. નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. (ગભે તે ાુંચ)         ૧૦  

૧. બાયતીમ વુંસ્કૃતતન ું મ ખ્મ રક્ષણ કય ું છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૨. બાયતના રોકોભાું કઈ કઈ ફાફતોભાું ભબન્નતા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૩. આણા યાષ્રીમ તશલેાયો ક્યા ક્યા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૪. આણા યાષ્રીમ પ્રતીકો ક્યા ક્યા છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૫. ગ જયાત યાજમની બાા કઈ છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
૬. ગ જયાત યાજમન ું કય ું નતૃ્મ ખ ફ જાણીત  ું છે ? 

________________________________________________________________________________________ 
પ્રશ્ન-૨. નીચે જણાલેર તશલેાયોન ું લગીકયણ કયો.          ૧૦  

 ઉતયામણ,ફકયી ઈદ,યક્ષાફુંધન,બ દ્ધ ભૂણિભા, ભશાલીયજમુંતી,નાતાર,ગણેળચત થી,ભશોયભ,ઈદ-એ-તભરાદ,દદલાી,નલયાત્રી, 

  જર્ન્ભાષ્ટભી,દળેયા,  

= દશિંદ   

= ઇસ્રાભ  

= ભિસ્તી  

= જૈન  

= ફૌદ્ધ  

 

                                                    

 



    એકમ કશોટી(કુ ગણુ -૨૦) મેલળે ગણુ:-____ 

ધોરણ :=૬  વળવય:- શામાજિક વળજ્ઞાન, ાઠ – ૯ (પ્રાચીન નગરો) 
      શી.આર.શી_________ાલાનુું નામ:_______________બાલકનુું નામ:_____________________ 

પ્રશ્ન-૧. નીચે દયેક પ્રશ્ન ભાટે આેરા તલકલ્ોભાુંથી વાચો તલકલ્ ળોધી           ભાું રખો.     ૧૦  

૧. શડપ્ા અને ભોશ-ેજો-દડો નગયો કઈ નદીની ખીણભાું તલસ્તયેરા શતા ? 

   (A) ગુંગા      (B) તવિંધ     (C) નભવદા    (D) બ્રહ્મ ત્ર  

૨. શડપ્ન વુંસ્કૃતત આજથી આળયે કેટરા લો જેટરી  યાતન છે ?  

   (A) ૩૦૦૦  (B) ૫૨૦૦    (C) ૨૫૦૦                     (D) ૪૫૦૦ 

૩. ક્યા નગયની ગણના તવિંધ ખીણના ભશત્લના ફુંદય તયીકે થામ છે ? 

   (A) રોથર  (B) શડપ્ા            (C) ભોશ-ેજો-દડો          (D) કારીફુંગન  

૪. રોથર અભદાલાદ જીલ્રાના ક્યા તાલ કાભાું આલેલ ું છે ? 

   (A)  ભાુંડર           (B)  વાણુંદ            (C) ધુંધ કા        (D) ધોકા  

૫. ગ જયાતભાું ભી આલેલ ું શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતન ું ભશત્લન ું નગય ધોાલીયા ક્યા જજલ્રાભાું આલેલ ું છે ? 

  (A) કચ્છ          (B)  ફનાવકાુંઠા           (C) જ નાગઢ            (D) વાફયકાુંઠા  

૬. શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતભાુંથી ભી આલેરા નગયો ૈકી ક્યા નગયન ું આમોજન સ ુંદય શત  ું ? 

  (A) રોથરન ું            (B) શડપ્ાન ું              (C)  દેળરયન ું          (D)  ભોશ ે–જો – દડો  

૭. ભોશ-ેજો-દડો અને શડપ્ા નગયોના મ ખ્મ યસ્તાઓ કેટરા ફૂટ શોા શતા ? 

   (A) ૧૫ ફૂટ         (B) ૩૩ ફૂટ             (C)  ૨૮ ફૂટ         (D)  ૩૬ ફૂટ  

૮. તવિંધ ખીણની વસ્કૃતીન ું ગૌયલપ્રદ તલતળષ્ટ રક્ષણ કય ું છે ? 

   (A) જાશયે સ્નાનાગાય          (B) યસ્તાઓ            (C)  જાશયે ભકાનો         (D)  ભગૂબવ ગટયમોજના  

૯. ભાટીના સ ુંદય યભકડા શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતના રોકોની કઈ ફાફતનો તનદેળ કયે છે? 

   (A) તેઓ ફાલ્પ્રેભી શતા          (B) તેઓ વુંગીત પ્રેભી શતા  (C) તેઓ નતૃ્મ પે્રભી શતા   (D) તેઓ વૌંદમવ પ્રેભી શતા  

૧૦. શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતના અલળેોભાું ભી આલેરા વૌથી રાુંફા અબીરેખભાું રગબગ કેટરા ભચહ્નો છે ? 

(A) ૨૬          (B)  ૩૨           (C)   ૨૨        (D)  ૪૨ 



પ્રશ્ન- ૨ નીચેની ખારી જગ્મા  યો.           ૦૫  

૧. ____________જેલી ક દયતી શોનાયતને કાયણે ધયતી ઉય અલનલા પેયપાયો થમા છે. 

૨. ______________કયતા ભી આલેરી લસ્ત  ઓને ‘અલળેો’ કશ ેછે. 

૩. રોથર અભદાલાદથી _____________દકભી આલેલ ું છે. 

૪. _______________અને _____________તવિંધ ખીણની વુંસ્કૃતતના ફે ભોટા નગયો છે. 

૫. ભોશ-ેજો-દડો અને શડપ્ા નગયોભાું ____________ની યભત ખ ફ પ્રતવદ્ધ છે. 

પ્રશ્ન-૩. નીચેના તલધાનો ખયા છે કે ખોટા તે જણાલો.          ૦૫  

૧. દ ષ્કા જેલી ક દયતી આપતને રીધે ધયતી ય અલનલા પેયપાય થામ છે.  

૨. શડપ્ા નગય ુંજાફ પ્રાુંત ભાુંથી ભી આવ્ય ું છે. 

૩. કારીફુંગન નગય યાજસ્થાન ભાુંથી ભી આવ્ય ું છે. 

૪. રોથરથી ખુંબાતનો અખાત નજીક છે. 

૫. શડપ્ીમ વુંસ્કૃતતના રોકો નતૃ્મના ળીખીન શતા. 

 


