
created by Rajesh g prajapati (bhakshi 1 school ss teacher)
 mo 9427970216 www.socialsciencematerail.blgospot.com

મ એકમ ુ ંનામ િૃત ુ ંનામ િૃ  કયા તાર ખ

૧
શાળાઓમા ંઆવતા ંિવિવધ સમાચાર પ ો,સામિયકો ક 
અ ય ુ તકાલયમા ંઆવતા ંિવિવધ ઐિતહાિસક 
સામિયકોમાથંી ઈિતહાસને લગતા લેખો અને ચ ો એક  
કર ને સં હપોથી બનાવો

૨
ઘરથી,શાળામાથંી,સં હ કરનાર સં થાઓમાથંી ક અ ય 
જ યાએથી ઇિતહાસ ણી  શકાય તેવા સાધનો, ોત ક 
ચીજવ ઓુ એક  કર ને દશન ગોઠવો અને જ ર  ન ધ 
કરો

૩
તમારા ગામમા ંસૌ થમ 
ર ડયો,બાઈક,મોટરકાર,ટલીિવઝન,ડ વીડ  
લેયર,ક ટુર, જ વગેર કોણ કોણ લા ુ ંહ ુ ંગામના 

વડ લને છૂ ન ેન ધો

૪ તમારા ગામથી શહરની વ ચે આવતા ંગામ ક શહર મમા ં
ગોઠવી સારણી ભરો અને તેનો ટમેપ બનાવો

૫
તમાર  શાળા ક ુ તકાલયમા ંકયા કયા નકશા છે તે 
જોઈને ટબલમા ંનકશા ુ ંનામ તથા નકશામા ંદશાવેલ 
િવગત ન ધો

૬ તમારા વગખડંનો નકશો દોરો
૭ નાગ રકતા 

પાઠ ુ તકમા ંઆપવામા ંઆવેલ િવિવધ ોની ચચા 
કર  ન ધો

૮ સામિયકો ક વતમાનપ ોમા ંઆવતા ં ાચીન ઉ પનન 
ગેની ન ધો ક ચ ોના ક ટગ એક  કરો

૯ ાચીન સમયના ંઓ રો તેમજ હાલના ંસમયના ં
ઓ રોના ચ ો બનાવો

૧૦ ાચીન સમયમા ંલોકો કઈ કઈ િૃતઓ કરતા હતા તેની 
ન ધ કરો

૧૧ ાચીન સમયનો માનવી વન પિતના ુદા ુદા ભાગોનો 
કવી કવી ર તે ઉપયોગ કરતો હતો તેની ન ધ કરો

૧૨ ભારતીય ઉપખડંનો નકશો ુઓ.તેમાથંી 
ભીમબેટકા,હ રુ,ક લુ,અને મહાગઢ શોધી કાઢો.હાલમા ંતે 
કયા રા યમા ંઆવેલ છે,તેની ન ધ કરો

૧૩ ૃ વીના ગોળા ુ ંિનર ણ કર ને તમને સમ ય તેની 
ન ધ કરો

૧૪ ૃ વીનો ગોળો લઈને ટોચનો કાશ પાડો.આ ૃિત જુબ 
દશા અને તરથી માપો અને ોના જવાબની ન ધ કરો

૧૫ મહાસાગરો અને ખડંોને િવ ના ંરખાં કત નકશામા ંયો ય 
થાને દશાવો

ચાલો નકશો સમ એ 

માનવ વનની 
શ આત

સામા જક િવ ાન િૃ  ર ટર 
ધો-૬                                                   થમ સ

ઇિતહાસ ણવાના 
ોત

આપ ુ ંઘર ૃ વી
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૧૬
વતમાનપ ોનો ઉપયોગ કરો તેમા ંઆવતા ુદા ં ુદા ં
દશોના તાપમાનના કડા મેળવી કયો દશ કયા 
ક ટબધંમા ંછે તે ન  કરો અને િવ ના ંનકશામા ંતે ુ ં
થાન ા ંછે તે દશાવો

૧૭ કયા કયા દશોમાથંી િવ વુ તૃ પસાર થાય છે તેની ન ધ 
કરો

૧૮ ગોમ ુ અને જોમાનંા પ રવારની વાતા વાચંીને બાળકો 
વગમા ંર ુ  કર

૧૯ ગોમ ુનો સમય,જોમનો સમય અને વતમાન સમયની 
લુના કર  ુકો ટક બનાવો

૨૦ આ  કવા ંકવા ંપાક લેવાય છે તેની યાદ  બનાવો.તેને 
કયા કયા િવભાગોમા ંવહચી શકાય?

૨૧ આજના િવકસેલા કોઈ પણ પાચં ઉ ોગોની યાદ  તૈયાર 
કરો

૨૨ તમારા ંછે લા રિવવારની તમાર  દનચયા લખો
૨૩ જુરાતના ભૌગો લક નકશા પરથી તેની જમીન સીમા 

તથા દ રયાઈ સીમા જણાવો
૨૪ જુરાતના રાજક ય નકશામા ંજોઈને કક ૃ  પસાર થ ુ ં

હોય તેવા જ લાઓના નામ લખો
૨૫ જુરાતના ંરખાં કત નકશામા ંઉ ચ દશ અને રણ દશ 

ધરવતા જ લાઓમા ંરંગ રુણી કરવી
૨૬ જુરાતના ં ુગંરાળ દશો નકશા પરથી ન ધો

૨૭ તહવારોની યાદ  કલે ડરમાથંી બનાવો.આ તહવારોને ુદા ં
ુદા ંધમ માણે વગ કરણ કરો

૨૮
તમારા ંિવ તારમા ંઉજવવામા ંઆવતા ંતહવારોની યાદ  
બનાવો.આમાથંી કયા તહવારો બધા સ દુાયના લોકો 
મનાવે છે?

૨૯ તમારા ંિવ તારમા ંરહતા ં ી- ુ ુષોના ંપોષક િવશે લખો. ુ ં
તમારા પોશાકમા ંિવિવધતા જોવા મળે છે?કયા પોષક 
તમાર  પારંપર જુબના નથી ર ા?શા માટ?

૩૦ ાચીન નગરો િવ ાથ ઓ પોતાના ઘરની ૂનામા ં ૂની વ  ુન  કર  
એ વ નુા ઉપયોગો,સમય,બનાવટ િવશે ન ધ કરાવવી

જુરાત : થાન,સીમા 
અને ૂ ૃ ઠ

થાયી વનની 
શ આત
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મ એકમ ુ ંનામ િૃત ુ ંનામ િૃ  કયા તાર ખ

૧
ભારતન નકશાને ો ગ સીટ અને ૂઠંા પર 
લગાવીને કાપીને અલગ કરશે.આ રા યોના 
ુકડાઓ ગોઠવીને િવ ાથીઓ ભારતનો નકશો 

તૈયાર કરશે.

૨
વતમાન ભારતના કયા કયા રા યોના ુ-ંએન- સાગં 
વાસ કય  હતો?આગળના નકશાના ંઆધાર તેની 

યાદ  તૈયાર કરો

૩
હષ અને લુકશી બી ના રા યિવ તાર દશાવતા 
નકશાનો અ યાસ કર ,તેમના દશોના ુ ય 
નગરો,નદ ઓ ન ધો

૪ આપણી શાળામા ંથાભંલી ખોડ  સારણીમા ંઆપેલ 
િવગત જુબ ન ધ કરો

૫ ૃ વીના ગોળા અને ટોચ ારા દવસ અને રા ીની 
િૃ  કરો

૬ ભારતમા ં દવસ છે તો અ ય દશોમા ં ુ ંહોઈ શક તે 
ૃ વીના ગોળા ારા ન ધો

૭ િવ ાથ ઓ વતમાન પ મા ંઆવતા ંસરકારના ં
ક ટગ એક  કરશે

૮
સમાચારપા ોની હડલાઈન વાચંો.સરકારના ંકામોની 
વાત યા ંકરવામા ંઆવી છે તેના આધાર સરકાર 

ુ ંકર છે તેની યાદ  બનાવો

૯ રાજ તૂ ગુના રા યોને ભારતના નકશામા ં
િનદિશત કરવા

૧૦
િવ ાથ ઓને ૂથમા ંિવભા ત કર  ઉ ર ભારત 
અને દ ણ ભારતના વશં િવશે એક એક વા  
બોલશે

૧૧ વૂ મ ય ગુના કોઈ એક રા  િવશે મા હતી 
મેળવીને લખો

૧૨ કાગળ પર એક વ ળુ દોર  િવિવધ કારના ં
ણુાઓ દોર  તેની ન ધ કરો

૧૩ િવ ના ંનકશાની મદદથી વૂના દશો અને 
પિ મના દશોની િવગત ભરો

૧૪
મોબાઈલ ફોનમાથંી િવ ના ંિવિવધ દશો અને તેના 
અગ યના શહરોના માણસમય શોધો અને 
ભારતના માણસમયથી આગળ છે ક પાછળ લખો

૧૫ એક વ ળુમા ંઅ ાશં તૃો અને રખાશં તૃો દોરો

૧૬ તમે ણતા હો તેવી કોઈ એક પા ળયાને લગતી 
વીરકથા ર ુ કરો

૧૭ વગખડંમા ંિવ ાથ  રાજ તૂ ગુના કલા સા હ ય 
િવષયક સદંભ થંો વાચંીને વગમા ંર ુ  કરો

૧૮ હતોપદશની વાતાઓ મેળવીને વગખડંમા ંર ુ  કરવી

સામા જક િવ ાન િૃ  ર ટર 
ધો-૭                                                     થમ સ

બે મહારા યો 

ૃ વી ફર છે

સરકાર

રાજ તૂ ગુ

થળ અને સમય 

મ ય ગુીન 
શાસન યવ થા અને 

થાપ ય
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૧૯ ભારતમા ંઆવેલ િશ પ- થાપ યના ચ ો ુ ંઆ બમ 
બનાવો

૨૦ એિશયના નકશામા ંજોઈને ભારત ુ ં થાન તથા 
સીમાઓ ન ધો

૨૧ ભારતના રાજક ય નકશામા ંજોઈને ુલ રા યો તથા 
ક શાિસત દશોના નામ જણાવો

૨૨
ભારતના ા ૃિતક નકશાનો ઉપયોગ કર ને 
ઉ ચ દશમા ંઆવેલા ગીર મથકો તથા ુ ય 
શહરોના નામ લખો

૨૩ રઝીયા એક શ તશાળ  મ હલા શાસક - આ િવષય 
પર તમારા ંિવચારો લખો

૨૪ દ લી સ તનતકાળ આધા રત 'મા હતી થં' બનાવી 
મચં ુ ંઆયોજન કરો

૨૫ વતમાન પ મા ંઆવતા ંિવધાનસભાને લગતા 
સમાચારોના ક ટગ એક  કરો તે ુ ંઆ બમ બનાવો

૨૬ ુ યમં ી અને મં ીમડંળના ંકાય નો ચાટ બનાવો

૨૭ બ ુમતી,શાસકપ ,િવરોધપ ,મતિવભાગ વા ં
શ દો િવશે વગમા ંચચા કરો

૨૮ માર  વાત ન ધવાની િૃ
૨૯ મારા ગામમા ંસૌથી ુ ુ ંન ધવાની િૃ

૩૦ મારા ગામમા ંસૌ થમ ુ ંનોધાવની િૃ

ભારત : 
થાન,સીમા,િવ તાર 

અને ૂ ૃ ઠ

માર  વાત 

રા યની શાસન યવ થા

મ ય ગુ ુ ં દ હ  દશન
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મ એકમ ુ ંનામ િૃત ુ ંનામ િૃ  કયા તાર ખ

૧ ુનીયના નકશામા ં રુોપથી ભારત તરફ ાથંી 
આવી શકાય તેની િૃ  કરાવવી

૨ ભારતના નકશામા ંહાલ ુ ંકોલકાતા, િુશદાબાદ અને 
લાસી ુ ંમેદાન દશાવીને તેના િવશે મા હતી આપવી

૩ દૃાવરણને લગ ુ ં ચ  બનાવો

૪
ુ િનયાના નકશામા ંિવિવધ રંગોનો ઉપયોગ કર  

મહાસાગરો,સાગરો,ઉપસાગરો,સા ુ નુી,અખાતો 
વગેર બાબતોને દશાવો

૫ બધંારણના આ ખુ ુ ં ચ  બનાવીને ન ધો
૬ ક  સરકાર અને રા ય સરકારનો ચાટ બનાવો

૭ ભારતના નકશામા ંવેલે લીની સહાયકાર  યોજનાનો 
ભોગ બનનાર રા યો દશાવવાં

૮ ડલહાઉસીએ ખાલસા કરલ દશો ભારતના 
નકશામા ંદશાવી તેના િવશે મા હતી આપવી

૯ તમારા ન કના િવ તારમા ં કંૂપ આવે તો તમે કઈ 
ર તે બી ને મદદ પ થશો?

૧૦ તમે જોયેલી ક અ ભુવેલી કોઈ પણ એક ા ૃિતક 
કોપ િવશે ન ધ કરો

૧૧
તમારા ગામમા ંઉ પ  થયેલ કાચા માલના 
ઉદાહરણોની યાદ  બનાવો.તેમાથંી કઈ વ ઓુ બનેં 
છે તેની યાદ  બનાવો

૧૨ ે  કળવણી મેળવીને ભારતમા ંરા વાદ ત 
કરનાર નેતાઓના નામની યાદ  બનાવો

૧૩ ુ િનયાના ંરખાં કત નકશામા ંસૌથી વ  ુઠંડ ,ગરમી 
અને વરસાદના ં દશો દશાવવાં

૧૪
રો જદા વનમા ંકયા કયા ઉપકરણો વાપરો 
છો, ના થક  વૈિ ક તાપમાનમા ંવધારો થાય છે 
તેની યાદ  તૈયાર કરો

૧૫ સરકારના ં વ પનો ચાટ બનાવો

૧૬ શાળા પચંાયતની ુટંણી યોજો.િવિવધ સિમિતઓ 
બનાવી તેમને ખાતાની સ પણી કરો

૧૭
સસંદને લગતા સમાચારના ક ટગ 
વતમાનપ ોમાથંી કર  સસંદના કાય ની યાદ  
બનાવો

૧૮
લોકસભા ુ ંક રા યસભા ુ ં વતં સારણ િનહાળ  
તેની કાયવાહ ની તેમજ તેમા ં છુાયેલા ોની 
ન ધ કરો

સામા જક િવ ાન િૃ  ર ટર 
ધો-૮                                                 થમ સ

ભારતમા ં રુોપીયન 
ુ ંઆગમન

ા ૃિતક કોપો 

આપણી આસપાસ ુ?ં

ભારત ુ ંબધંારણ

વેપાર  શાસક કવી ર તે 
બ યા?ં

લોકશાહ  દશમા ં
સસંદની િૂમકા

ેજ શાસનની ભારત 
પર અસર

આબોહવાક ય ફરફારો
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૧૯
તમારા ગામ,િવ તાર અને તા કુાનો પાણી,વીજળ  
અને રોડ બાબતે કોઈ  હોય તો તમે કોને કોને 
કઈ કઈ ર ૂઆત કરશો તે લખો

૨૦ વાતં ય સં ામના વીરતાભયા ગીતોના ગાન કર ું

૨૧ જુરાતના ંનકશામા ં૧૮૫૭ના ં વાતં યસં ામના 
મહ વના ં થળો દશાવવાં

૨૨
તમાર  આસપાસના િવ તારમા ં ાિંતકાર  
વીરતાભર  ગાથા મળ  આવે તો તે મેળવી અહવાલ 
ર ુ કરો

ઈ.સ.૧૮૫૭નો વાતં ય 
સં ામ
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