
મ એકમ ુ ંનામ િૃ ુ ંનામ િૃ  કયા 
તાર ખ

માર  વાત,સૌથી ૂનામા ં ુ ુ,ંસૌ થમ ન ધ ું
સ ં ૃત ાથના ુ ંસ હૂ ગાન કરાવ ું
િવ ાથ ઓ પાસે ાથનાપોથી બનાવવી
થાિનક તર સં ૃત લોકો ુ ંઉ ચારણ કરતા ય ત 

સાથે વાતાલાપ કરાવવો એના લોકો ુ ં વણ 
કરાવ ુ(ંલ નિવિધ ક ૂ  િવિધના મં ો)

૩
તમારા િવ તારમા ંકોઈ ઐિતહાિસક થળ આવે ુ ંહોય 
તો તેની લુાકાત લઇ યાથંી મળ  આવેલા અવશેષોની 
ન ધ કરાવવી
લોકો કવા કારના કામો કરતા ંહશે તેની યાદ  બનાવો

પાઠમા ંઆવતા ઇનામ ગામના લોકોના કામ-ધધંાની એક 
યાદ  બનાવો
કોઈ થાિનક ઋ  ુગીત હોય તો તે પણ ગવડાવી શકાય

ગામના જળ ોતો વા ક તળાવ,નદ ,સરોવર, ુવા  
હોય તેની લુાકાત લેવી

જુરાતના નદ ઓ અને સરોવરો નકશામા ંદશાવવા
૬ તમારા લાની ુ ય નદ ઓના નામ લખાવવા

૭
જુરાતના ા ૃિતક નકશાની મદદથી જુરાતની 

િસચાઇ યોજનાઓની રખાં કત નકશામા ંનકશા રુતી 
કરાવવી

૮ નદ ઓ અને સરોવરોના કોઠામા ંકૌસમા ંઆપેલ નદ ઓ 
અને સરોવરો ુ ંવગ કરણ કર ું

૯
તમારા િવ તારમા ંથતા  ૃ ોની યાદ  તૈયાર કર  તેના 
ચ ોના આધાર ચચા કરો

૧૦
ૃ  વાવો ,વરસાદ લાવો આવા અ ય ુ ો એકિ ત 

કર  ન ધો

૧૧
ગામના ૃ ોનો સવ કર  તેના િવિવધ ઉપયોગનો ક 
તૈયાર કરવો

૧૨
વગના િવ ાથ ઓના બે ૂથ પાડ ને ચચા કરવી.જગંલો 
અને વ ય વોના સવંધન માટ જ ર  ઉપાયોની યાદ  
તૈયાર કરવી

૧૩ જુરાતના કયા જ લાઓમાથંી કયા ખનીજો મળે છે 
તેની નકશાની મદદથી બાળકો ન ધ કરશે

૧૪  ામપચંાયતની ુટંણી યોજવી

૧૫
ાચીન રા યો અને રાજધાની િવશે િવ ાથ ઓ ણકાર  

મેળવે અને હાલમા ંઆ રા યોના વતમાન થાન ુ ં
નકશામા ંિનદશન કરાવ ું

૧૬ ભારતના નકશામા ં ાચીન મહાજન પદ દશાવવા

ી ભા ી ૧ ાથિમક શાળા તા.રા ુલા .અમરલી 

િૃ  ર ટર- ૨૦૧૫/૧૬ 
િવષય : સામા જક િવ ાન                તીય  સ                 ધોરણ : ૬ 

૧

૨

ાચીન સમાજ વન 

િશ ક ુ ંનામ : પિત રા શ ુમાર .

મહાજન પદ સમયની શાસન 
યવ થા

૪

૫

જુરાતની આબોહવા અને 
ુદરતી સશંાધન



૧૭ આ પાલી ફ મની સીડ  મળે તો બતાવી શકાય અને 
ગણરા યની ચચા કર  શકાય

૧૮
સરકાર  અને સહકાર  સં થાઓની ુટંણી પ િતની 
મા હતી લુાકાત ારા મેળવીને તેની 
િવશેષતાઓ,તાકાત અને ફાયદાની ચચા ૂથ પાડ ને કરો

૧૯
ામ પચંાયતની લુાકાત લઇ ક કોઈ અિધકાર ને 

શાળામા ંબોલાવી થાનીક વરા યની સં થા િવશેની 
સિવશેષ મા હતી મેળવવી

૨૦ થાિનક કચેર ની લુાકાત લઇ પોતાના ગામના ી-
ુ ુષ મતદારોની સં યા અને ુલ વ તી િવષે ણો

૨૧ ામપચંાયત કાયાલયની લુાકાત લઇ નાગ રક 
અિધકારપ  વાચંો.

૨૨ સમરસ પચંાયત એટલે ુ?ં તમારા તા કુામા ંજો આવી 
પચંાયત હોય તો તેની યાદ  બનાવો

૨૩ તમારા ગામની આ ુ બા ુના પાચં ગામ લખો.અને 
તમારા લાના નકશામા ંતમારો તા કુો દશાવો

૨૪
તમારા ગામમા ંથયેલ િવકાસના કાય ની યાદ  બનાવો 
આ કાય ુ ં ામ પચંાયત,તા કુા પચંાયત અને લા 
પચંાયતના કાય મા ંવગ કરણ કરો

૨૫ તમારા ગામમાથંી જમીનનો ન નુો લઇ જમીન ુ ં
વગ કરણ કરો

૨૬ નકશાના આધાર િવિવધ પાકો  જ લામા ંથાય છે 
તેની ન ધ કરાવવી

૨૭ DD-11 પર આવતો ૃિષ દશન કાય મ બાળકો ુએ અને 
તે વગ સમ  ર ુ કર

૨૮ ૧૫૫૧ નબંર પરથી ૃિષ િવષયક મા હતી મેળવી શકાય

૨૯ નકશાના આધાર જુરાતના બધંોની યાદ  બનાવીને 
તમાર  નોટ કુમા ંન ધો

૩૦

તમારા ગામ ક શહરની ખેતી સાથે સકંળાયેલ ય તને 
વગમા ંબોલાવો.ખેતીના પાક,જમીન અને િસચાઈની 
પ િતઓ ગે તેમની પાસેથી મા હતી મેળવી પહલાના 
અને આજના સમયની ખેતીની લુના મક યાદ  બનાવો

૩૧ નકશાના આધાર ખાડં અને િસમે ટના કારખાનાના 
થળોના નામ બાળકો ુએ અને લખે

૩૨ નકશાના આધાર સ ુ  આધા રત ઉ ોગોમા ંમીઠા 
ઉ ોગોના થાનો બતાવવા અને ન ધ કરાવવી

૩૩ સુાફર ના વાહનોની યાદ  બનાવડાવવી

૩૪ થાિનક સરકાર (શહર)
વતમાન પ ોમા ંઆવતા ં થાિનક વરા યની 
સં થાઓને લગતા ંસમાચારોના ક ટગ એક  કરવી ક 
બનાવવો

૩૫ ભારતના નકશામા ંહાલ ુ ં બહાર રા ય તથા ુ ,ગયા 
દશાવવા

૩૬ ુ તકાલયમાથંી ગૌતમ ુ  િવશેની ુ તકા મેળવીને 
તેમના િવશેની અ ય વાતો વગમા ંર ુ કરો

૩૭ અ ય ુ  વાતાઓ  તક વાતાઓ તર ક ઓળખાય 
છે તે બાળકો મેળવીને વગમા ંર ુ કર

૩૮ બાળકોએ ખાધેલી વ ઓુની યાદ  તૈયાર કરો

૩૯
પોતાના ગામ ક  િવ તારમા ંખવાતા ુદા ુદા ખોરાક 
િવશે મા હતી એક  કરાવશે

૪૦ ઘરથી ુદા ુદા અનાજના ન નુા લેતા આવશે
૪૧ ખાવાની વ ઓુના રપસ લેતા આવશે તેની િવગતો 

વાચંશે
૪૨ પોતાના ગામની બોલી અને ુ રના િવ તારની બોલી 

કવી છે તેની િૃત કરાવવી
૪૩ પોતાના દશમા ંઉજવાતા ઉ સવોની યાદ  કરાવવી
૪૪ થાિનક લોકગીતો ુ ંગાન કરાવ ું

થાિનક સરકાર 

જુરાત ખેતી ઉ ોગ અને 
પ રવહન

શાિંત અને અ હસાનો સગંમ

આપણે જુરાતી



૪૫ જુરાતના ુદા ુદા મેળાઓ િવશે મા હતી એક  કરો

૪૬ વગ ખડંમા ં થાિનક લોકગીતોની હર ફાઈ યોજવી
૪૭ પોતાના ઘરમા ંથતી આિથક િૃતઓનો અહવાલ 

તૈયાર કરવો

૪૮
લોકોની લુાકાત કરવી 
દા.ત. ુ કાનદાર,ખે ૂત,પો ટમેન,સરપચં, ુ ંભાર,મોચી,તલા
ટ -કમ-મં ી

૪૯ ુ તકાલયમાથંી સ ાટ અશોક િવશેની ૂંક  મા હતી 
શોધો અને ન ધો

૫૦ ભારતની રાજ ુ ા કઈ કઈ જ યાએ છાપેલી જોઈ શકાય 
છે ? તેની ન ધ તૈયાર કરો

૫૧
ચં ુ તને મૌયસા ા યની થાપનામા ંમદદ કરનાર 
'ચાણ ' િવશે તમાર  શાળાના ં ુ તકાલયમાથંી ુ તકા 
મેળવીને વ  ુ ણો

૫૨ આપિ  અને યવ થાપન આપિ  યવ થાપનને લગતા ચ ો-િવડ યો લ સ 
પૈક   કઈ ઉપલ ધ હોય તે શોધી બતાવવા

૫૩ આપણી આપણી' ગીત ગવડાવ ું
૫૪ િવિવધ દિનકપ ો,સમાચારપ ો ક અ ય પાસેથી હક 

અને ફરજ સબંધંી સમાચારો શોધી તેને ન ધો
૫૫ તમે કઈ કઈ ફરજો કુ  ઓ છો? તેની ન ધ કરો
૫૬ અ ભુવને આધાર ન ધો આ  તમે કયા હકનો ઉપયોગ 

કય ?

૫૭ ુ ત સા ા ય ભારતના નકશામા ં ુ ત સમયના ંશાસનના રા યો 
દશાવવા

૫૮ ખડં પ રચય : અ યબ ખડં 
એ ટાક ટકા અને ઓ લયા

નીચેના ો િવચારો અને ન ધો :        (૧)ભારતથી 
એ ટાક ટકા ખડં જવા માટનો જળમાગનો નકશો 

ૃ વીના ગોળા પર શોધો     (૨)આ દશના લોકો 
આવા કપડા કમ પહરતા ંહશે?                                                 
                     (૩)અહ  રહ ુ ંહોય તો તમાર ક ુ ંઘર 
બનાવ ુ ંપડ?
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હક અને ફરજ (િસ ાની બનંે 
બા ુ )

સ ાટ અશોક 



મ એકમ ુ ંનામ િૃ ુ ંનામ િૃ  કયા 
તાર ખ

૧

૨
ળૂ નામ માથંી અપ શં થઈને ન ુ ંનામ બોલા ુ ંહોય તેવા ં
થળ ક નગરના નામોની યાદ

૩
પહલાના ંસમયમા ંવાવ,તળાવ અને ુવા બાધંવામા ંઆવતા ં
હતા.વતમાન સમયમા ંબધં બાધંવામા ંઆવે છે.કમ લખો.

૪
વતમાન સમયના જુરાતના ં જ લાઓમા ં ૂના ાદિશક 
દશોના િવ તાર િવશે મા હતી મેળવી ન ધો

૫
ાચીન મં દરમા ં ુ-ં ુ ંજો ુ ંજોઈએ,કવા ં કારની મા હતી 

મેળવવી જોઈએ તેની યાદ  બનાવો.

૬
ુદ  ુદ  ઋ ઓુમા ંતમારા કોઈ એક દવસના દિનક કાય ની 

ન ધ તૈયાર કરો.

૭
તમારા જ લામા ંઆવેલ નદ ઓ અને બધંોની યાદ  તૈયાર કરો.

૮
દ ણ ભારતની નદ ઓ,બ ુહ કુ યોજનાઓ અને લાભા વત 
રા યોની યાદ  તૈયાર કરો

૯
ભારતના ં ુદરતી સરોવરો િવશે ણો છો?યાદ  બનાવો

૧૦
ુ ંતમે ભારતના ં ુ િ મ સરોવરો િવશે ણો છો?યાદ  બનાવો

૧૧
ખનીજના ા ત થાનો ુ ંટબલ બનાવો

૧૨
રોજબરોજના દિનક કાય મા ંતમે કયા ા ંખનીજોનો ઉપયોગ 
કરો છો,તેની યાદ  તૈયાર કરો.

૧૩
તમારા ઘરના ંરાચરચીલામા ંઅને શાળામા ંકયા-ંકયા ંખનીજોનો 
ઉપયોગ થયો છે,તેની યાદ  તૈયાર કરો.

૧૪
ૃ ો બચાવવા માટના ૂ ોની યાદ  તૈયાર કરો.

૧૫
તમારા ગામના ંકોઈ ૧૦ ૃ ોની યાદ  તૈયાર કરો.

૧૬
તમારા ગામના ંકોઈ એવા ં૧૦ ૃ ો લખો  દવામા ંઉપયોગી 
હોય

માર  વાત,મારા ગામમા ંસૌથી ુ ુ,ંમારા ગામમા ંસૌ થમની મા હતી

મ ય ગુીન જુરાત

ભારત : આબોહવા 
અને દૂરતી 

સસંાધનો

ી ભા ી ૧ ાથિમક શાળા તા.રા ુલા .અમરલી 
િૃ  ર ટર - ૨૦૧૫/૧૬ 

િવષય : સામા જક િવ ાન             તીય સ                 ધોરણ : ૭  
િશ ક ુ ંનામ : પિત રા શ ુમાર .



૧૭
રા ય ઉ ાન ,રા ય અને તેમા ંસમાિવ ટ ાણીઓની યાદ

૧૮
ભારતના ંરખાં કત નકશામા ંઅભયાર યોની નકશામા ં િૂત 
કરાવવી

૧૯
મોક અદાલતની િૃ  કરાવવી.

૨૦
અદાલતમા ંવપરાતા ંિવિવધ શ દોનો અથ સમ વવો.ટબલ 
બનાવ ુ.ં

૨૧
િવિવધ નુા,ફ રયાદનો કાર,કઈ અદાલતમા ંકાયવાહ  
ચાલશે?તે ુ ંટબલ બનાવો.

૨૨
ઘુલ શાસનના રા ઓનો પ રચય ૂંકમા ંન ધો

૨૩
ામ પચંાયતની લુાકાત લઇ તેના ંકાય ની ન ધ તૈયાર કરો

૨૪
તા કુા મામલતદાર અને જ લા કલેકટરના કાય ની ન ધ કરો

૨૫
િવિવધ કારના ંિસ ાઓ એક  કર  તેની ધા ,ુતેમા ંકવા ં
કારની છાપ છે?તે જણાવો

૨૬
શેરશાહના સમયમા ંધોર માગ બનાવવામા ંઆ યા ંહતા.વતમાન 
સમયમા ંકવા-ંકવા ંર તાઓ બનાવવામા ંઆવે છે,તેના ંિવશે 
મા હતી મેળવો.

૨૭
ભારતના નકશામા ં ચતોડ,ઉદ રુ,હ દ ઘાટ , ુ ંભલગઢ વા 
થળો દશાવવા.

૨૮
મહારાણા તાપનો એક પા ીય અ ભનય કરાવો.

૨૯
મહારાણા તાપની વીરતા આધા રત ના ટકા બનાવી વગમા ં
વેશ ષૂા સાથે ર ુ કરો.

૩૦
જુરાતમા ંથતા ંિવિવધ પાકોની યાદ  બનાવો

૩૧
જુરાતમા ંઆવેલ ઉ ોગોના ંનામ લખો.

૩૨
તમારા ગામમા ંથતા ંપાકોની યાદ  બનાવો.

૩૩
મગફળ નો તમે વાનગીઓ બનાવવામા ંઉપયોગ થતો જોયો 
છે?તેની યાદ  બનાવો.

૩૪
ભારતના ંનકશાના ંઆધાર ુ ય નદ ઓ પર બાધંવામા ંઆવેલ 
બધંોની યાદ  બનાવો.

૩૫
િવિવધ ઉ ોગોને ખેતી ,ખનીજ અને વન આધા રત ઉ ોગમા ં
િવભા ત કરો.

૩૬
ભારતના ંસડકમાગના નકશાના આધાર જુરાતના ંરા ય 
ધોર માગની યાદ  બનાવો,તેના ં થળોની યાદ  બનાવો.

અદાલતો શા માટ?

ઘુલ સા ા ય: 
થાપના અને 
િવ તરણ

ભારત : ખેતી,ઉ ોગ 
અને પ રવહન



૩૭
જુરાતમા ંકયા થળોએ રોપ-વે આવેલા ંછે તેની યાદ

૩૮
આપણા દશમા ંઆવેલા ં તરરા ય હવાઈમથકોની યાદ

૩૯
ઘુલ શાસક જહાગંીર,શાહજહા ંઅને ઔરંગઝેબનો ૂંકમા ં

પ રચય બનાવો.

૪૦
તમારા ગામ ક શહરમા ંઉજવાતા કટલાકં તહવારો આજથી ીસ 
વષ પહલા ંકવી ર તે ઉજવાતા હતા તેની મા હતી વડ લો 
પાસેથી મેળવો

૪૧
તમારા ગામ-શહરમા ંએવી કઈ કઈ વ ઓુ બને છે ક ને 
તમાર બહારથી લાવવી પડતી નથી.

૪૨
િશવા ના સગં આધા રત ના ટકા વગખડંમા ંર ુ કરવી

૪૩
વીર ુગાદાસ અને મારવાડના રજ તૂ યો ાની લડાઈના રોચક 
સગંો િવશેની મા હતી ુ તકાલયમાથંી મેળવી ચચા કરવી

૪૪
િશવ ના હાલરડા ુ ંવગખડંમા ંસ હૂ ગાન કરાવ ું

૪૫
ઘુલ શાસનના ત િવષયક મહ વના કારણો સદંભ થંોમાથંી 

મા હતી એક  કરો.

૪૬
વતમાનપ મા ંઆવતા ં" ગો ાહક ગો" સબંધંી પિ કાના 
ક ટગ એક  કરવાં

૪૭
તમારા ઘરમા ંજોવા મળતી િવિવધ ચીજોની યાદ  બનાવી તે ુ ં
નામ,ઉ પાદન થળ,વ  ુ ાથંી ખર દશો? તેની મા હતી

૪૮
તમે ખર દલી વ ઓુના રપસ ુ ંઅવલોકન કર  સારણી બનાવો.

૪૯
ગો ાહક ગો ુ ંનાટક

૫૦
સોમનાથ, ારકાધીશ મં દર, યુમં દરની િવશેષ મા હતી 

ુ તકાલયમાથંી  બાળકો મેળવે અને ન ધે

૫૧
સોલકં  ગુ દરિમયાન થયેલ થાપ ય િનમાણ િવશેની સ ચ  
મા હતી િવ ાથ ઓને ૂથમા ંબનાવવા આપવી

૫૨
અ ય ધમના ણીતા ધાિમક થળોની યાદ  બનાવો

૫૩
તમારા ગામમા ંકયા કયા તહવારો ઉજવાય છે તેની યાદ  તૈયાર 
કરો

૫૪
તમારા ગામના ંલોકોની આિથક િૃતઓની યાદ  તૈયાર કરો

૫૫
તમારો જ મ જુરાત િસવાય અ ય રા યમા ંથયો હોય તો 
તમારામા ં ુ ંફરફાર આવે તેની ન ધ કરો

ઘુલ સા ા ય : 
વુણ ગુ અને અ ત

બ રમા ં ાહક

મ યકાલીન થાપ યો

ભારત લોક વન



૫૬
તમારા દફતરની વ ઓુ,વગખડંની વ ઓુ અને શાળાની 
વા ઓૃની યાદ  તૈયાર કરો.

૫૭
શાળામા ંબધા ંિવ ાથ ઓ ઉપયોગ કરતા ંહોય તેવી વ ઓુની 
યાદ  કરો

૫૮
ગામમા ંબધા ંઉપયોગ કરતા ંહોય તેવી હર િમલકતની યાદ  
કરો.

૫૯
િવિવધ િુવધાઓ ઘરમા ંઅને હરમા ં ા ંહોય છે તે ન ધો

૬૦
તમે ણતા હો તેવી દશ હર િમલકતોની યાદ  તૈયાર કરો

૬૧
નરિસહ મહતાના ંપદો મેળવી તે ુ ંગાન કરો

૬૨

વ લભાચાય,ચૈત ય મહા ,ુ ુ ુ નાનક, વામી રામાનદં,નરિસહ 
મહતા,કબીર રદાસ કુારામ વગેર સતંોની ૂંક  મા હતી તૈયાર 
કરો

૬૩
ઉ ર અમે રકાખડંનો નકશો જોઈને ઉ રના ટા ઓુની ન ધ કરો 
અને કયો ટા  ુકદમા ંમોટો છે તે શોધો

૬૪
કયા-ંકયા ંઅ ાશં તૃો ઉ ર અમે રકાખડં પરથી પસાર થાય છે ? 
તેમના ંપર આવતા ંશહરોની યાદ  તૈયાર કરો

૬૫
ઉ ર અમે રકા ખડંનો નકશો જોઈને તેમા ંઆવેલા ંિવિવધ 
દશોના નામોની યાદ  તૈયાર કરો

૬૬
દ.અમે રકાખડંનો ા ૃિતક નકશો જોઈને પવતો,રણ અને 
નદ ઓ અને આસપાસના સ ુ ો શોધીને તમાર  નોટ કુમા ંન ધ 
કરો

૬૭
દ.અમે રકા ખડંના રાજક ય નકશા ુ ંઅવલોકન કર  ખડંમા ં
આવેલા ંરા ોના નામની ન ધ કરો
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ઈ ર સાથે અ રુાગ

ખડં પ રચય : ઉતર 
અમે રકા,દ,અમે રકા 

અને રુોપ

હર િમલકત



મ એકમ ુ ંનામ િૃ ુ ંનામ િૃ  કયા 
તાર ખ

૧ ધાિમક સામા જક 
િૃત

બાળકોને ધુારકોના ો કર  એના િવશે ન ધ તૈયાર 
કર

૨ તમારા ગામ ક શહરમા ંકઈ ર તે ુષણ થાય છે તે 
ન ધો

૩ િવિવધ કારના ુષણ તથા તેને અટકાવવાના 
ઉપાયોની નોધ કરાવવી

૪ શાળામા ંપાણીની ળવણી માટ ુ ં ુ ંકર  શકાય તે 
ન ધો

૫

નીચેના ોના વૈચા રક ઉ રો લખો                  
    (૧) ુ ંતમે કોઈ એ ુ ંકાય કરો છો થી હવાને 

ુ િષત કરતા હો?                                                          
(૨)તમે કટલાકં લોકોને લા ટક વીણતા ંજોયા હશે 
આ કામ તમને ક ુ ંલાગે છે?                                
(૩)તમને કવો અવાજ ગમે છે?કમ?

૬ રા વાદની ભાવના પેદા કર ુ ંએક ગીત ન ધો

૭

કોઈ પણ સામા જક સં થાની લુાકાત લો.તેની 
કાયપ િત િવશે ણકાર  મેળવો                   
(૧)સં થાનો વહ વટ કઈ ર તે થાય છે?                       
(૨)સં થાના ચેરમેન અને અ ય સ યોની િન ુ ત કઈ 
ર તે થાય છે?                                                              
(૩)સં થાના ફંડ ફાળા િવશેની જોગવાઈ કવી છે?    
(૪)સં થામા ંપસાર થતા ઠરાવો ગેની ણકાર    
(૫)સં થા ારા ચલાવતા િવિવધ સેવાકાય ની 

ણકાર  મેળવો

૮ ધારોક તમે ઈ.સ.૧૯૫૦ના સમયમા ંિવ ાથ  
છો.દશમા ં વદશીની ચળવળ ચાલે છે.આ ચળવળમા ં
લોકોને જોડવા આહવાન કરતા ંપો ટર બનાવો

૯
હાલ તમાર  આસપાસ જોવા મળતી 
ચીજવ ઓુમાથંી વદશી અને િવદશી 
ચીજવ ઓુની યાદ  બનાવો

૧૦ ભારતની િવિવધ રા ય ચળવળો સમયે ચ લત 
બનેલા ૂ ોની યાદ  બનાવો

૧૧ વતમાનપ મા ંઆવ ુ ંકોટના કુાદાને લગ ુ ંકટ સ 
એક  કર ું

૧૨
કુાદાના કટ સ છાપામાથંી ભેગા કર  કોટ ુ ં

નામ,કોણે અર  કર ,કોની સામ ેકર  અને ુ ં કુાદો 
આ યો?

ી ભા ી ૧ ાથિમક શાળા તા.રા ુલા .અમરલી 
િૃ  ર ટર - ૨૦૧૫/૧૬

િવષય : સામા જક િવ ાન          તીય સ                ધોરણ : ૮   

પયાવરણીય ુષણ

ભારતમા ંરા વાદ

િશ ક ુ ંનામ : પિત રા શ ુમાર .



૧૩
વતમાનપ મા ંઆવતા ંિવિવધ કુાદાને નીચેના 
કો ટકમા ંલખો.િવિવધ કુાદાના ક સા અને ઉદાહરણ 
લખો

૧૪
વગમા ંિશ કની મદદથી તા કુાની અદાલતથી 
માડં ને સવ ચ અદાલત ધુીના કુાદાની મોક 
અદાલત ુ ંઆયોજન કરો.

૧૫ વતમાન સમયની કોઈ એક ાિંતકાર  િૃ  િવશે 
ણો અને તમારા શ દોમા ંન ધ લખો

૧૬ ાિંતકારોએ લખેલ પં ત ક ુ ો એકઠા કર  ન ધો

૧૭
તમે કોઈ ાિંતકાર ુ ં મારક જો ુ ંઅથવા તેના િવશે 

ણતા ંહોય તો તે ાિંતકાર  િવષયક મા હતી એક  
કરો

૧૮ ધી લી ડ ઓફ ભગતિસહ ફ મ િનદશન ુ ં
આયોજન કર ું

૧૯ ભારતની રા ય ચળવળોમા ંભાગ લઇ મહ વની 
િૂમકા ભજવનાર અ ણી મ હલાઓની યાદ  બનાવો

૨૦
દરક િવ ાથ  પોતાના ુ ુ ંબની િવશેષ મા હતી તૈયાર 
કરશે. મા ંનામ,અ યાસ, મર, ી- ુ ુષ,ધધંો,પોતાના 
રહઠાણની િવગત હશે.

૨૧ ભારતના નકશામા ંવ તીગીચતાના મોટા રા યો 
અલગ રંગ રૂ  દશાવો

૨૨ ૧૯૦૧થી લઈને ૨૦૧૧ ધુી ભારતની વ તી 
દશાવતો ચાટ બનાવો

૨૩ વ તી ૃ  અટકાવતા ં ુ ો એકિ ત કરો

૨૪ તમે રહતા હો તે િવ તારમાથંી લોકો િવદશમા ંજઈ 
થર થયેલા હોય તે દશોની યાદ  બનાવો

૨૫ જુરાતમા ંઅ ય રા યોમાથંી આવીને થર થયેલા 
લોકોના રા યોની યાદ  બનાવો

૨૬ ભારતીય ચલણી નોટો પર છાપેલી મા ય ભાષાઓ 
ગણી લખો.બાક ની અ ય ભાષાઓ િવશે ણો.

૨૭ વસિતના િવ તરણ પર અસર કરતા ંપ રબળોનો 
ચા ્સ બનાવો

૨૮ ભારતમા ં િત માણ.સા રતા માણ અને વ તી ૃ  
દશાવતો ાફ તૈયાર કરો

૨૯
સામિયકો ક વતમાનપ ોના મતં યો વા ક 
સા રતા,બાળલ ન,વ તીને લગતી સમ યાઓ 

ગેના લેખો,કા યો,કા ુ સ,અ ય સા હ યક મા હતીના 
ક ટગ એક  કરો

૩૦ ચપંારણ અને ખેડા સ યા હ વ ચેની સા યતા અને 
તફાવતની ચચા કર  ન ધો

સવ ય અદાલત 

ભારતના ાિંતવીરો

માનવ સસંાધન



૩૧
જ લયાવંાલા બાગ હ યાકાડંના બી  દવસે એક 
ભારતથી અને એક લે ડથી િસ  થતા 
અખબારની સમાચાર ન ધ તૈયાર કરો

૩૨
માની લો ક વષ ૧૯૨૦ ચાલી ર ુ ંછે.તમે સરકાર  

ુલના િવ ાથ  છો.િવ ાથ ઓને અસહકારના 
દોલનમા ંજોડાવવા માટ ુ ંઆહવાન આપ ુ ંએક 

પો ટર બનાવો

૩૩

વતમાનપ ોના ક ટગ િવિવધ સમાચારોથી ા ત 
થયેલ ઘટનાઓ સબંધં ચ ોને કડા,ભીડથી 
ઉભરાતા ચ ો,સતત વધતી મ ઘવાર  ગેના 

કડા ક ચ ો,સતત વધતી મ ઘવાર  ગેના 
કડા ક ચ ો,બેકાર ,શહર કરણ તથા ઘટના િવશેના 

સમાચાર
૩૪ તમને જોવા મળતા ભીડવાળા થળોની યાદ  કરો
૩૫ ૧૯૫૧થી ૨૦૧૧ ધુી વ તી ૃ નો ાફ તૈયાર કરો

૩૬ પાઠ ુ તકમા ંઆપેલ િવિવધ ચીજવ નુા પાચં 
વરસ પહલાના ભાવ તથા આજના ભાવ ણીને લખો

૩૭
કવા કવા સગંોમા ંખા પદાથ નો બગાડ થતો જોવા 
મળે છે?તેની યાદ  કરો.તેને રોકવા નાગ રક તર ક 
આપણે ુ ંકર  શક એ

૩૮
તમારા ગામની પચંાયત ક નગરપચંાયતની લુાકાત 
લઇ ગર બીરખા નીચે વતા B.P.L પ રવારોની 
સં યા ણો

૩૯ લાચં ક ટાચાર સબંધંી વતમાનપ ોમા ંઆવતા ં
સમાચારના ક ટગ મેળવી ચચા કર  ક બનાવો

૪૦ તમારા જ લામા ંઆવેલ લાચં ુ ત િવરોધી રુો 
કચેર ુ ંસરના ુ ંમેળવો

૪૧
તમારા ગામ ક િવ તારમા ંચાલતા હૃઉ ોગો 
,હ તકલાકાર ગર નો લુાકાત ગોઠવી ચચા કર  ન ધ 
તૈયાર કરો

૪૨ તમારા ઘરની ન ક આવેલા કોઈ ઔ ો ગક 
એકમ/ ુટ ર  ઉ ોગ/મીઠાના અગરો/સહકાર  ડર  
પૈક  કોઈ પણ એક પસદં કર  તેની મા હતી લખો

૪૩ ામસેવકની મદદથી ગામમા ં ૃિષને લગતી કઈ કઈ 
યોજનાઓ ચાલે છે તે ણો

૪૪ જુરાતના નકશામા ંદાડં ુચના ર તા પર આવેલા 
થળોના નામ લખો

૪૫ શાળાની લાય ેર માથંી ગાધંી  ગેના ુ તકો વા 
ક 'સ યના યોગો',ગાધંી ગગંા વગેર મેળવી ગાધંી  
િવશે બે- ણ પાનાનો ડો મેુ ટ બનાવો

૪૬ સ ુકંત રા ોના ગોનો ચાટ બનાવો
૪૭ વતમાનપ ોમા ંઆવતા ં નુોને લગતા સમાચારના 

ક ટગનો સં હ કરો

મહા માના માગ પર-
૧

ભારતની સમ યાઓ 
અને ઉપાય

આપણી અથ યવ થા

મહા માના માગ પર-
૨



૪૮
સ ુકંત રા ોની િવશેષ વૈિ ક સં થાઓની મા હતી 

ુ તકાલયમાથંી સદંભ ુ તકો મેળવી એકઠ  કરો અને 
અહવાલ બનાવો

૪૯
પચંશીલના િસ ાતંો િવશે િવ તૃ મા હતી 
સદંભ ુ તકમાથંી મેળવી અને તમાર  ન ધપોથીમા ં
ન ધો

૫૦ બધંારણને લગતા સમાચારોના ક ટગ એકઠા કરો

૫૧
૧૫મો ઓગ ટ અને ૨૬મી આુર ના દવસે 
છાપામા ંકઈ ઐિતહાિસક િવગતોનો ઉ લેખ થાય છે 
તેના ક ટગ એક  કરો

૫૨
તમાર  શાળામા ં૧૫િમ ઓગ ટ અને ૨૬મી 

આુર ની ઉજવણી કવી ર તે થાય છે?તે ુ ાસર 
લખી વગ સમ  ર ુ કરો

૫૩ ભારતના હાલના રા યો અને તેમની ભાષાઓની 
યાદ  તૈયાર કરો

૫૪
બો બે શહર ુ ંહાલ ુ ંનામ ુબંઈ છે.ભારતના આવા 
અ ય શહરો પણ છે ુ ંબી ુ  ંનામ હોય તેની યાદ  
તૈયાર કરો

૫૫ ચ અને પો ુગીઝ કબ  હઠળના દશોની ભારતના 
નકશામા ં નકશા િૂત કરો

૫૬ િવ ના ંનકશામા ંએિશયા ુ ં થાન અને સીમાઓ 
િવ ાથ ઓ પાસ ેશોધાવીને ન ધ કરાવવી

૫૭ એિશયા ખડંના ા ૃિતક નકશાનો ઉપયોગ કર ને 
ા ૃિતક િવિશ ટતાઓની ન ધ કરાવવી

૫૮ ભારતના ા ૃિતક  નકશાનો ઉપયોગ કર  કઈ નદ  
કયા સ ુ ને મળે છે તે ન ધો

૫૯ એિશયાના ૂ ૃ ઠના નકશામાથંી રણ દશ,મેદાન 
દશો અને ઉ ચ દશો ન ધો
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સ ુકંત રા ો

આઝાદ  અને યાર 
પછ

વતં  ભારત

ખડં પ રચય : 
આ કા અને એિશયા


