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નોંધ: (૧) * ની વનશાની કરેલ અધ્્્ન વનષ્પવિ માાંથી લીધેલ છે. 
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SCE-સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂ્ાાંકન 

ધોરણ :- ૬                                                                          દ્વિતી્ સત્ર 

ક્રમ એકમન ાં નામ હતે   
ક્રમાાંક 

શૈક્ષણણક હતે   પ્રય ક્તત, પ્રવવૃિ પદ્ધવત 

1. પ્રાચીન સમાિ 
જીર્ન 

1.6.1 
 
 
 

1.6.2 

 

 
 
1.6.3 

*   પ્રાચીન ગ્રાંથો અને ભૌવતક             
અર્શેષોના આધારે સામાજિક 
જીર્ન વર્શે િણાર્ી શકશે. 
-  લેણિત અને ભૌવતક અર્શેષોના 
આધારે જે – તે સમ્ન ાં સમાિ 
જીર્ન વર્શે જાણે. 
-  આપણા પ્રાચીન ગ્રાંથોથી 
માદ્રહતગાર થા્. 

- પ્રાચીન કાવ્્ો, રચનાઓન ાં ગાન. 
- પ્રાચીન ગ્રાંથોની ્ાદી 
- પ્રાચીન સમ્માાં લોકો કેર્ા કામો કરતાાં હતા 
તેની ્ાદી બનાર્ડાર્ર્ી. 
- પ્રાચીન સ્થળની મ લાકાત(્ાદી) 
-પ્રાચીન સમાિ અને આધ વનક સમાિ જીર્ન 
ર્ચ્ચેનો તફાર્તની નોંધ કરાર્વ ાં. 
- માટીના રમકડાાં(ર્ાસણો) બનાર્ડાર્ર્ા. 
-પ્રાચીન સમ્ની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ બતાર્ર્ી. 
 

- (આધાર પદ્ધવત, 
પ્રૉજેતટ  પદ્ધવત) 



 

2. ગ િરાતી 
આબોહર્ા અને 
ક દરતી સાંસાધનો 

2.6.4 

 
 
 
 

2.6.5 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.6 

 
 
 
 
 

2.6.7 

 
 
 
 
 
 

2.6.8 

 
 
 

*  ભારતના નકશામાાં ગ િરાતન ાં      
સ્થાન દશાવર્ી સીમાઓ, તેના 
પ્રાદેવશક વર્સ્તારો, ડ ાંગરો, નદીઓ 
જેર્ી બાબતો દશાવર્ી શકશે. 
*  ગ િરાતના નકશામાાં આરે્લા 
મહત્ર્ના શેહરો, રસ્તાઓ,નદીઓ, 
બાંધો,રણપ્રદેશ,અભ્્ારણ્્ો 
જેર્ાસ્થળો શોધીને નકશામાાં 
બતાર્ી શકશે. 
*  ગ િરાતની આબોહર્ા અને 
તાપમાન વર્શ ે િણાર્ી તેની 
માનર્જીર્ન પર થતી અસરો વર્શ ે
િણાર્ી શકશે. 
*  ક દરતી સાંસાધનો જેર્ા કે િળ, 
િ ાંગલ, ર્ન્્પ્રાણીઓ, િનીિો 
ર્ગેરેની માદ્રહવત આપી તેને 
ગ િરાતના નકશામાાં દશાવર્ીને 
ર્ાાંચી શકશે. 
*  ક દરતી સાંસાધનો જેર્ા કે િળ, 
િ ાંગલ, ર્ન્્પ્રાણીઓ, િનીિો 
ર્ગેરેના વર્રે્કપણૂવ ઉપ્ોગન ાં 
ર્ણવન કરી શકશે. 

- ગામના િળસ્ત્રોતની મ લાકાત. 
- ગ િરાતનો રાિકી્ નકશો દોરાર્ર્ો. 
- ગ િરાતના જિલલાઓ ્ાદ રાિર્ાની પ્રવવૃિ 
કરાર્ર્ી. 
- ગ િરાતની મ ખ્્ નદીઓની ્ાદી. 
- ગામના વકૃ્ષોનો સરે્( ્ાદી ) કરી તેના વર્વર્ધ 
ઉપ્ોગોનો અંક તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- ઋત ઓનો ચાટવ  તૈ્ાર કરાર્ર્ો.( ઋત ચક્ર (TLM 
)તૈ્ાર કરાર્વ ાં.) 
- ઋત ઓને લગતા ગીતો સાંભડાર્ર્ા કે 
ગર્ડાર્ર્ા. 
- ગામના િળસ્ત્રોતો જેર્ા કે 
તળાર્,નદી,સરોર્ર,કરૂ્ા ર્ગેરેની મ લાકાત 
કરાર્ર્ી. 
- પાણીના વર્વર્ધ ઉપ્ોગોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 
- નદી અન ે સરોર્રની ્ાદી આપી ર્ગીકરણની 
પ્રવવૃત કરાર્ર્ી. 
- વકૃ્ષોન ાં મહત્ર્ દશાવર્તા સતૂ્રો લિાર્ર્ા. 
- ગ િરાતનો નદી અને સરોર્રો દશાવર્તો ( 
પ્રાકૃવતક નકશો ) તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- ગ િરાતના અભ્્ારણ્્ોનો નકશો તૈ્ાર 

- (અર્લોકન- 
વનદશવન , કાલપવનક 
પ્રર્ાસપદ્ધવત ) 



 

 

2.6.9 

 
 

2.6.10 

 
 
 
 

2.6.11 
 
 
 
 
 

2.6.12 

- ગ િરાતની આબોહર્ા વર્શે જાણ.ે 
- ગ િરાતની આબોહર્ાની 
લાક્ષણણકતાઓ અને તેની 
માનર્જીર્ન પર થતી અસરો વર્શ ે
જાણે. 
- ક દરતી સાંસાધનો જેર્ા કે િળ- 
સાંસાધન િ ાંગલો, ર્ન્્ 
પ્રાણીઓઅને િવનિોથી પદ્રરણચત 
થા્. 
- ક દરતી સાંસાધનનો વર્રે્કપણૂવ 
ઉપ્ોગ કરતાાં શીિે. 
 
 
 

કરાર્ર્ો. 
- ગ િરાતના િનીિોનો નકશો તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- નદી અને તેના પર બાાંધર્ામાાં આર્ેલા બાંધોની 
્ાદી તૈ્ાર કરાર્વ ાં. 

3. મહાિનપદ 
સમ્ની શાસન                                     
વ્્ર્સ્થા 

3.6.13 

 
 
 

3.6.14 

 
 
 

3.6.15 

 
 
 

*  મહાિનપદ સમ્ની 
રાિ્વ્્ર્સ્થાની માદ્રહવત આપી 
તેની ત  લના કરી શકશે. 
- ભારતમાાં પ્રારાંણભક રાજ્્ 
વ્્ર્સ્થા કેર્ી રીતે અમલમાાં આર્ી 
તેના વર્શે જાણ.ે 
- િનપદ, મહાિનપદ અને 
ગણરાજ્્ સમ્ના શાસન 
વ્્ર્સ્થા વર્શે જાણે. 

-  ગ્રામ-પાંચા્તની ચ ૂાંટણીન ાં મોકપોલ. 
- જૂના સમ્ના અને અત્્ારના શાસનનની 
ત  લના. 
- આમ્રપાલી દ્રફલમની સીડી બતાર્ર્ી. 
- ચાણક્ય સીરી્લની સીડી બતાર્ર્ી. 
- પ્રાચીન સમ્ના અને હાલના સ્થળોના નામોની 
્ાદી તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
 

- (સાંર્ાદ-કથન) 
 



 

 
4.   સ્થાવનક સરકાર 

(ગ્રામીણ) 
4.6.16 

 
 
 

4.6.17 

 
 
 

4.6.18 

 

4.6.19 

 
 
 

4.6.20 

*  ગ્રામપાંચા્તની રચના અને 
તેના કા્ોની સમજૂતી આપી શકશે. 
*  ગ્રામપાંચા્ત અન ે સ્થાવનક 
સ્ર્રાિ્ની સાંસ્થાની ર્હીર્ટી 
બાબતો િણાર્ી શકશે. 
*  મોક પાંચા્તની રચના કરી 
શકશે. 
- સ્થાવનક સરકાર (ગ્રામીણ)ની 
રચના, કા્ો અને ર્હીર્ટ વર્શ ે
જાણે. 
- ક ટ ાંબના  સભ્્ોની કામગીરી અને 
િર્ાબદારી વર્શે િણાર્ી શકશે. 
 

- ગ્રામ-પાંચા્તની મ લાકાત. 
- શાળા પાંચા્તની મ લાકાત. 
- તમારા ગામના આસપાસના ગામોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 
- નર્સારી જિલલાના તાલ કાઓની ્ાદી તૈ્ાર 
કરાર્ર્ી. 
- જિલલા, તાલ કા કે ગામના નતશાન ાં વનદશવન 
કરાર્વ ાં. 
- ગામના સરપાંચ અને તલાટીની મ લાકાત -
કા્ોની ચચાવ ્ોિર્ી. 

- (સાંર્ાદ- મ લાકાત-
મોક પદ્ધવત ) 
 

5.  ગ િરાત : િેતી, 
ઉદ્યોગ અને 
પદ્રરર્હન 

5.6.21 
 

5.6.22 

 
 
 
 
 

5.6.23 

 

*  ગ િરાતની િેતી, ઉદ્યોગ અન ે
પદ્રરર્હન વર્શે િણાર્ી શકશે. 
*  ગ િરાતની િેતી, ઉદ્યોગ અન ે
પદ્રરર્હનની વર્ગતો નકશામાાં 
ર્ાાંચીને તેને રેિાાંદ્રકત નકશામાાં 
દશાવર્ી શકશે. 
*  ગ િરાતમાાંથી પસાર થતાાં 
રાષ્રી્ ,રાિ્ અને જિલલાનાાં  

- િમીનના નમનૂાઓ- ્ાદી તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
-ગ િરાતના પાકોની (અનાિ,કઠોળ)નમનૂાઓ- 
્ાદી. 
- ઋત  અન સાર થતા ફળોની ્ાદી તૈ્ાર 
કરાર્ર્ી. 
- અનાિ અને કઠોળની ્ાદીન ાં ર્ગીકરણની 
પ્રવવૃત કરાર્ર્ી. 
- ગ િરાતના પાકોનો નકશો તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 

- ( સાંર્ાદ પદ્ધવત, 
અર્લોકન-વનદશવન- 
કાલપવનક પ્રર્ાસ ) 



 

 ધોરીમાગો વર્શે િણાર્ી તેને 
રેિાાંદ્રકત નકશામાાં દશાવર્ી શકશે. 

- િેતરોની મ લાકાત ( િેતીની મ લાકાત ) 
- િેત તલાર્ડી,ચેકડેમની મ લાકાત 
- ગ િરાતનાાં બાંધોની ્ાદી 
-ગ િરાતનાાં ઉદ્યોગોની ્ાદી. 
 - ગ િરાતના ઉદ્યોગોનો નકશો તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- પદ્રરર્હનના પ્રકારોન ાં ણચત્ર દોરાર્ી, રાંગ પરૂણી 
કરાર્ર્ી. 
- િેતી, ઉદ્યોગો અને પદ્રરર્હનની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
 
 

6. સ્થાવનક સરકાર 
(શહરે) 

6.6.24 

 
 
 
 

6.6.25 

 

*   સ્થાવનક સ્ર્રાજ્્ની સાંસ્થાઓ 
(શહરે) નગરપાણલકા અન ે
મહાનગરપાણલકાની રચના અને 
કા્ો િણાર્ી શકશે. 
-  સ્થાવનક સ્ર્રાજ્્ની સાંસ્થાઓ 
(શહરે)ની રચના, કા્ો અને 
ર્હીર્ટ વર્શે જાણે. 

- ગ િરાતની મહા-નગરપાણલકાઓની ્ાદી. 
- મહા-નગરપાણલકાઓના કા્ોની ્ાદી. 
- નગરપાણલકા-મહા નગરપાણલકાની મ લાકાત. 
 

- (સ્ર્ાધ્્ા્, સાંર્ાદ 
પદ્ધવત ) 
 

7.   શાાંવત અને 
અદ્રહિંસાનો સાંગમ 

7.6.26 

 
 
 

7.6.27 

*    સત્્, અદ્રહિંસા, કર ણા, શાાંવત 
જેર્ા મલૂ્ો આધાદ્રરત વ્્ક્તત 
ચદ્રરત્રો વર્શે િણાર્ી શકશે. 
*   જૈન અને બૌદ્ધ ધમવનાાં 

- ગાાંધીજીના જીર્નચદ્રરત્રનાાં પ્રસાંગોન ાં ર્ાચન. 
- ગાાંધીજી,મહાર્ીર સ્ર્ામી, ગૌતમ બ દ્ધનાાં ણચત્રો કે 
વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ બતાર્ર્ી. 
- મહાર્ીર સ્ર્ામી, ગૌતમ બ દ્ધનાાં જીર્ન ચદ્રરત્રની 

- ( આધાર પદ્ધવત , 
ર્ાતાવકથન ) 



 

 

 

 
 
 

7.6.28 

ઉદભર્ના કારણો અને તેના 
વસદ્ધાાંતો વર્શે િણાર્ી શકશે. 
- ભારતમાાં થ્ેલા નર્ા વર્ચારોના 
ઉદ્, બૌદ્ધધમવ, જૈનધમવ તથા 
ઉપવનષદ વર્શે જાણે. 

ઝાાંિી. 
- ગાાંધી દ્રફલમ બતાર્ર્ી. 
-  ગાાંધીજી,મહાર્ીર સ્ર્ામી  િ્ાંવતની ઉિર્ણી. 
-  “ ગ િરાત વર્દ્યાપીઠ “એતસ્પોઝર વર્ણઝટ. 
 

8.   આપણે 
ગ િરાતી 

8.6.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ગ િરાતના લોકજીર્ન, િોરાક, 
પોષાક, રહઠેાણ, ઉત્સર્ો અને 
ભાષાઓ વર્શે િણાર્ી શકશે. 
 
 

- ગ િરાત પદ્રરચ્–હસ્તણલણિત અંક બનાર્ર્ો 
- ગ િરાતની ર્ાનગીઓની ્ાદી. 
- ગ િરાતના મેળાઓ-ઉત્સર્ોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 
- ગ િરાતના વર્વર્ધ ન ત્્ોની ્ાદી કે વર્દ્રડ્ો 
તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
- વ્્ર્સા્કારોની મ લાકાત. 
-ગ િરાત સાંસ્કૃવતક ર્ારસો, આટવગેલેરીની 
મ લાકાત. 
- ગ િરાતી દ્રફલમો બતાર્ર્ી. 
- ગ િરાતી ગીતો સાંભડાર્ર્ા કે ગર્ડાર્ર્ા. 

- ( અર્લોકન, 
વનદશવન, પ્રોજેતટ 
પદ્ધવત ) 

9. સમ્રાટ અશોક 9.6.31 * ભારતમાાં પ્રથમ સામ્રાજ્્ની 
સ્થાપના, સાંચાલન, સમાિ સાંગઠન 

- સમ્રાટ અશોકનો ફોટો કે વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

- (આધાર, નાટકી્, 
કથન-ચચાવ ) 



 

અને સમ્રાટ અશોક વર્શે િણાર્ી 
શકશે. 

- જૂનાગઢના વશલાલેિનો ફોટો કે વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
- ચલણી વસક્કાઓ બતાર્ર્ા. 
- બોદ્ધધમવ  વર્શે માદ્રહવત એકત્ર કરર્ી. 
- હૃદ્ પદ્રરર્તવન કરે તેર્ી ર્ાતાવઓન ાં 
એકત્રીકરણ. 
- “જૂનાગઢનાાં વશલાલેિ “– ણચત્ર- પ્રસાંગણચત્ર 
બનાર્વ ાં. 
 

 

10. આપવિ અન ે
વ્્ર્સ્થાપન 

10.6.32 

 
 
 

10.6.33 

 
 
 

10.6.34 

 

* વર્વર્ધ આપવિઓ વર્શ ેિણાર્ી 
માનર્જીર્ન પરની અસરો વર્શે 
િણાર્ી શકશે. 
* ક દરત આપવિ સમ્ે આપવિ 
વ્્ર્સ્થાપન કઈ રીતે કામ કરે છે 
તે વર્શે િણાર્ી શકશે. 
* આપવિ વ્્ર્સ્થાપનની મોક 
ડ્રીલ કરી શકશે. 
 

- આપવિ વ્્ર્સ્થાપનને લગતા ણચત્રો, ફોટા એકત્ર 
કરર્ા. 
-  આપવિગ્રસ્ત વર્સ્તારના ફોટોગ્રાફઅને વર્દ્રડ્ો’ 
ક્તલપ્સ બતાર્ર્ી. 
- ક દરતી અને માનર્ –સજિત આપવિન ાં ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી અને ર્ગીકરણ કરાર્વ ાં. 
- આપવિ વ્્ર્સ્થાપનને લગતી મોકદ્રડ્રલ. 
- જિલલા આપવિ વ્્ર્સ્થાતાંત્રની એતસ્પોઝર 
વર્ણઝટ. 
- આપવિના કારણો અને બચર્ાના ઉપા્ોની નોંધ 
કરાર્ર્ી. 
 

- (અર્લોકન પદ્ધવત ) 

11. હક અને ફરિ 11.6.35 *  નાગદ્રરકના મળૂભતૂ હકો અને - આપણી ફરિોની ્ાદી. - ( સાંર્ાદ પદ્ધવત, 



 

(વસક્કાની બે 
બાજ ) 

ફરિો વર્શે સમજાર્ી અને તેના 
ઉદાહરણો આપી શકશે. 

- આપણા હકકોની ્ાદી. 
- જાહરે વમલકતોની ્ાદી ( મ લાકાત ) 
- હક્ક અને ફરિની ર્ાતાવ કરર્ી કે વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
- હક્ક અને ફરિને લગતા ગીતો સાંભડાર્ર્ા કે 
ગર્ડાર્ર્ા. 
 

પ્રોજેતટ, સ્ર્ાધ્્ા્ 
પદ્ધવત ) 

12. ગ પ્ત સામ્રાજ્્ 12.6.36 

 
 
 
 
12.6.37 

* ગ પ્તય ગના સમ્રાટો અને તે 
સમ્ની શાસન વ્્ર્સ્થા અને 
રાિકી્, આવથિક, તેમિ સામાજિક 
પદ્રરક્સ્થવત વર્શે િણાર્ી શકશે. 
*  ભારતનાગ પ્ત સમ્ના ભવ્્ 
ભતૂકાળ વર્શે ર્ણવર્ી શકશે. 

- ગ પ્તય ગની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ બતાર્ર્ી. 
- ગ પ્ત રજાઓના ણચત્રો કે વર્દ્રડ્ો બતાર્ર્ા. 
-ગ પ્ત સમ્ના વસક્કાઓની ્ાદી. 
- વસક્કાઓના ણચત્રોન ાં વનદશવન. 
- ગ પ્ત સમ્નાાં રાજાઓનાાં સામ્રાજ્્ વર્સ્તારના 
નકશા વનદશવન. 
 

- ( આધાર પદ્ધવત, 
એકાાંકી પદ્ધવત, કથન-
ચચાવ ) 

13. િાંડ પદ્રરચ્ : 
(અજા્બ િાંડ 
એન્ટાકવ દ્રટકા અન ે
ઓસ્રેણલ્ા) 

13.6.38 

 
 
 

13.6.39 

 
 
 

13.6.40 

* એન્ટાકવ દ્રટકા અને ઓસ્રેણલ્ા 
િાંડની ભૌગોણલક વર્શેષતાઓ અને 
સામાન્્ માદ્રહવત િણાર્ી શકશે. 
* એન્ટાકવ દ્રટકા અને ઓસ્રેણલ્ા 
િાંડની સામાન્્ બાબતોને નકશમાાં 
શોધીને દશાવર્ી શકશે. 
- આપણા િાંડોમાાં એન્ટાકવ દ્રટકા અને 
ઓસ્રેણલ્ા િાંડનો પદ્રરચ્ મેળર્ી 

- િાંડોનો  નકશો કે પથૃ્ર્ીના નકશામાાં િાંડોન ાં 
અર્લોકન કરાર્વ ાં. 
- વર્શ્વનો નકશામાાં િાંડો દશાવર્તો નકશો તૈ્ાર 
કરાર્ર્ો. 
- િાંડોની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ બરર્ર્ી. 
- વર્શ્વનાાં નકશા ( પથૃ્ર્ીના ગોળા ) માાં 
એન્ટાકટીકા િાંડ બતાર્ર્ો. 
- ગાંગોત્રી , મૈંત્રી જેર્ા ભારતના કેન્િો નકશામાાં 

- ( અર્લોકન પદ્ધવત, 
વનદશવન પદ્ધવત ) 



 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

શકશે. દશાવર્ર્ા ) 
- Encarta cd ન ાં વનદશવન. 
-  



 

SCE-સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂ્ાાંકન 

 

ધોરણ :-7                                                                        દ્વિતી્ સત્ર 

વર્ષ્ :- સામાજિક વર્જ્ઞાન 

ક્રમ પાઠન ાં નામ હતે   ક્રમાાંક શૈક્ષણણક હતે    પ્રય ક્તત, પ્રવવૃિ પદ્ધવત 
1. મધ્્ય ગન ાં 

ગ િરાત 

1.7.1 
 

1.7.2 
 
 

 
1.7.3 
 
 
1.7.4 

* મધ્્ય ગની શાસન-વ્્ર્સ્થા વર્શેિણાર્ી 
શકશે. 
* મધ્્ય ગના વશલપ,સ્થાપત્્, કલા અને 
સાદ્રહત્્ વર્શે િણાર્ી શકશે. 
- મધ્્ય ગના દ્રદલહી સલતનતના શાસકો 
વર્શે મદ્રહલા શાસકો વર્શે િણાર્ી શકશે. 
- મધ્્કાલીન ગ િરાતના શાસકો તેમની 
શાસન વ્્ર્સ્થા તેમિ તે સમ્ના 
સ્થાપત્્ો,કલા અને સાદ્રહત્્ વર્શે િણાર્ી 
શકશે. 

- સોલાંકી ય ગના સ્થાપત્્ોના 
ણચત્રો. 
- ‘ િગદ શા ‘ પ્રસાંગની 
નાટ્ીકરણ િારા રજૂઆત. 
- મધ્્ય ગ ગ િરાતના માંદ્રદરો 
અને અન્્ સ્થાપપત્્ના 
ણચત્રો કે વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
 

- (આધાર પદ્ધવત, 
ર્ાતાવ- કથન, કથન-
ચચાવ, જીર્નવતૃાાંત 
પ્રોજેતટ ) 

2. 
 

ભારતની 
આબોહર્ા 
અને ક દરતી 
સાંસાધન 

2.7.5 

 
 
 

2.7.6 

* ભારતની આબોહર્ા વર્શે િણાર્ી 
તેની માનર્જીર્ન પર થતી અસરો વર્શે 
િણાર્ી શકશે. 
* ભારતનાનકશમા( િળ,િનીિ,ભવૂમ અને 

- હર્ામાન સમાચાર 
બતાર્ર્ા. 
- ઋત ચક્રની પ્રવવૃત. 
- - ઋત ઓનો ચાટવ  તૈ્ાર 

- ( કાલપવનક પ્રર્ાસ, 
અર્લોકન , વનદશવન 
પદ્ધવત ) 



 

 
 
 

   2.7.7 

િ ાંગલ ) ક દરતી સાંસાધનના મહત્ર્ના 
સ્થળો દશાવર્ી શકશે. 
-  ક દરતી સાંસાધનોના વર્ર્ેકપણૂવ ઉપ્ોગ 
કરતાાં શીિી શકશે. 

કરાર્ર્ો.( ઋત ચક્ર (TLM 
)તૈ્ાર કરાર્વ ાં.) 
- ઋત ઓને લગતા ગીતો 
સાંભડાર્ર્ા કે ગર્ડાર્ર્ા. 
- જ દી જ દી ઋત  માાં કોઈ એક 
દ્રદર્સના દૈવનક કા્વની નોંધ 
કરાર્ર્ી. 
- ગામના કોઈ 10 વકૃ્ષોની 
્ાદી તૈ્ાર કરાર્ી આ 
વકૃ્ષોનો દર્ામા અને 
રોિબરોિના જીર્નમાાં શ ાં 
ઉપ્ોગ થા્ છે. તેની નોંધ 
તૈ્ાર કરાર્ર્ી.  
- ભારતના અભ્્ારણ્્ો 
દશાવર્તો નકશો તૈ્ાર 
કરાર્ર્ો.  
 

3. અદાલતો શા 
માટે? 

3.7.8  * વર્વર્ધ અદાલતો અને તેમના કા્ો 
વર્શે િણાર્ી શતશે. 

- અદાલતની મ લાકાત. 
- લોક અદાલતનો મોક. 
- અદાલતના ચાલતા દ્રફલમી 
કેસોની વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

- ( સાંર્ાદ પદ્ધવત, 
સ્ર્ાધ્્ા્, મોક 
પદ્ધવત, પ્રોજેતટ, 
મ લાકાત ) 



 

 
4. મ ગલ 

સામ્રાજ્્ : 
સ્થાપના 
અને 
વર્સ્તરણ 

4.7.9 

 
 

4.7.10 

* મ ગલકાળના મહત્ર્ના શાસકો વર્શે 
િણાર્ી શતશે. 
- મ ગલકાળની શાસનવ્્ર્સ્થા, સમાિ 
વ્્ર્સ્થા અને સ્થાપત્્ વર્શે માદ્રહતગાર 
થા્. 

- મ ગલ સામ્રાજ્્ના 
સ લતાનોની ્ાદી. 
- મ ગલ સામ્રાજ્્ના 
સ્થાપત્્ોના ણચત્રોન ાં          
વનદશવન. 
- અકબરના નર્રત્નોની 
્ાદી. 
- મહારાણા પ્રતાપની ટેક – 
પ્રસાંગ ણચત્ર. 
- મ ઘલય ગના શાસકોના 
ણચત્રો અને વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

- ( જીર્ન-
વતૃાાંત,નાટ્ીકરણ , 
ર્ાતાવકથન, એકાાંકી 
પદ્ધવત, આધાર પદ્ધવત 
) 

5. ભારતની 
િેતી, ઉદ્યોગ 
અને 
પદ્રરર્હન 

5.7.11  * ભારતની િેતી, ઉદ્યોગ અને ર્ાહન-
વ્્ર્હાર વર્શે િણાર્ી ભારતના રેિાાંદ્રકત 
નકશમાાં વર્વર્ધ પાકો, ઉદ્યોગો અને 
રસ્તાઓ દશાવર્ી શકશે. 
 

- િમીનના નમનૂાઓ- ્ાદી 
તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
-ભારતના પાકોની 
(અનાિ,કઠોળ)  નમનૂાઓ- 
્ાદી. 
- ઋત  અન સાર થતા ફળોની 
્ાદી તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
- અનાિ અને કઠોળની 
્ાદીન ાં ર્ગીકરણની પ્રવવૃત 

- ( અર્લોકન, 
વનદશવન પદ્ધવત, 
કાલપવનક પ્રર્ાસ 
પદ્ધવત ) 



 

કરાર્ર્ી. 
- ભારતના પાકોનો નકશો 
તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- િેતરોની મ લાકાત ( 
િેતીની મ લાકાત ) 
- િેત તલાર્ડી,ચેકડેમની 
મ લાકાત 
- ભારતનાાં બાંધોની ્ાદી 
-ભારતનાાં ઉદ્યોગોની ્ાદી. 
 - ભારતના ઉદ્યોગોનો નકશો 
તૈ્ાર કરાર્ર્ો. 
- પદ્રરર્હનના પ્રકારોન ાં ણચત્ર 
દોરાર્ી, રાંગ પરૂણી કરાર્ર્ી. 
- િેતી, ઉદ્યોગો અને 
પદ્રરર્હનની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
- રાસ્ટ્સ્ર્ ધોરીમાગોની ્ાદી 
તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
 

6. મ ઘલ 
શાસન – ૨ 
સ ર્ણવય ગ 

6.7.12 

 
 
 

*  મ ગલકાળની શાસકોની શાસનવ્્ર્સ્થા, 
સમાિવ્્ર્સ્થા અને કલાસાદ્રહત્્ અને 
આવથિક ક્સ્થવત વર્શે ર્ણવર્ી શતશે. 

- મ ઘલકાળના મહત્ર્નાાં 
શાસકોનાાં કા્ો. 
- મ ઘલકાળના કલા- 

- ( જીર્ન-વતૃાાંત, 
ર્ાતાવ-કથન, આધાર 
પદ્ધવત,એકાાંકી 



 

અને અસ્ત 6.7.13 * મ ગલકાળના મહત્ર્ના શાસકો વર્શે 
િણાર્ી શતશે. 

સ્થાપત્્ોની ્ાદી. 
- મ ઘલકાળમાાં વશર્ાજીન ાં 
મહત્ર્. 
- ‘ હાલરડ ાં ગર્ડાર્વ ાં ‘ ( 
હાલરડ ાં ગાવ ાં ) 
- મ ઘલ સમ્ના શાસકોના 
ણચત્રો કે વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
- મ ઘલ સમ્ના બાાંધકામના 
ણચત્રો અને વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

નાટ્ીકરણ ) 

7. બજારમાાં 
ગ્રાહક 

7.7.14 * ગ્રાહકનાાં અવધકારો અને ગ્રાહક સ રક્ષા 
વર્શે િણાર્ી શકશે. 
 

- એગમાકવ ,ISIઅને 
હોલમાકવના ણચત્રો, રેપસવન ાં 
વનદશવન. 
- ત  લાની પ્રવવૃત. 
- ‘ ગ્રાહક-સ રક્ષા ધારા’ની 
પ્રતન ાં ર્ાચન-સમિ. 
- િરીદી કરતી ર્િતે શ ાં-શ ાં 
ધ્્ાન રાિવ ાં િોઈએ ? 
ર્સ્ત  ઓના રેપસવન ાં અર્લોકન 
કરી નોંધ કરાર્વ ાં. 
 

- ( સાંર્ાદ પદ્ધવત, 
કથન પદ્ધવત, 
મ લાકાત પદ્ધવત, 
પ્રર્ાસ અને પ્વટન 
) 
 



 

8. મધ્્કાલીન 
સ્થાપત્્ો 

8.7.15 

 
 

   8.7.16 

* મધ્્કાલીન સ્થાપત્્ો વર્શે િણાર્ી 
શતશે અને તેન ાં ર્ણવન કરી શતશે. 
- આપણા ભતૂકાળના ર્ારસાથી પદ્રરણચત 
થા્. 

- ્ાત્રાધામોની ્ાદી બનાર્ી 
નોંધ તૈ્ાર કરર્ી, સ્થળણચત્રો 
દશાવર્ર્ા. 
- ઐવતહાવસક સ્થળોની 
મ લાકાત. 
- સાત અજા્બીઓની ્ાદી- 
ણચત્રો 
- મધ્્કાલીન સ્થાપત્્ના 
ણચત્રો અને વર્દ્રડ્ોતલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
 

- ( આધાર પદ્ધવત, 
ર્ાતાવકથન , ચચાવ 
પદ્ધવત ) 

9. ભારત 
લોકજીર્ન 

9.7.17 

 
 
 

9.7.18 

* ભારતના વર્વર્ધ પ્રદેશોના 
લોકોનાપહરેરે્શ,આહાર,ભાષા,બોલી,ઉત્સર્ો 
અને આવથિક પ્રવવૃતઓ વર્શે િણાર્ી શતશે. 
-  જે-તે પ્રદેશના સમાિ અને ભગૂોળથી 
પદ્રરણચત થા્. 
 

- ભારત પદ્રરચ્–હસ્તણલણિત 
અંક બનાર્ર્ો 
- ભારતની ર્ાનગીઓની 
્ાદી. 
- ભારતના મેળાઓ-ઉત્સર્ોની 
્ાદી બનાર્ર્ી. 
- ભારતના વર્વર્ધન ત્્ોની 
્ાદીકે વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 
- વર્વર્ધ વ્્ર્સા્કારોની 
મ લાકાત. 

- ( અર્લોકન 
પદ્ધવત, વનદશવન 
પદ્ધવત, પ્રર્ાસ-
પ્વટન ) 



 

- ભારતસાંસ્કૃવતક ર્ારસો, 
આટવગેલેરીની મ લાકાત. 
 

10. જાહરે 
વમલકત 

10.7.19 

 
 10.7.20 

* જાહરે વમલકતની  જાળર્ણી અને તેના 
ઉપ્ોગ વર્શે સમજાર્ી શકશે.  
* જાહરે અને િાનગી વમલકત ર્ચ્ચેનો 
તફાર્ત િણાર્ી શકશે. 

- જાહરે વમલકતોની ્ાદી 
તૈ્ાર કરાર્ર્ી. 
- જાહરે વમલકતોની જાળર્ણી 
કેમ કરર્ી ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 
- જાહરે વમલકતો બચાર્ર્ાના 
ઉપા્ો. 
 - જાહરે વમલકતના ણચત્રો કે 
વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
 

- (સાંર્ાદ પદ્ધવત, 
સ્ર્ાધ્્ા્ પદ્ધવત, 
પ્રર્ાસ-પ્વટન ) 

11. ઈશ્વર સાથે 
અન રાગ 

11.7.21 

 
 

11.7.22 

* મધ્્કાલીન સમ્ના સાંતો, વર્ચારકો 
અને સાદ્રહત્્ વર્શે િણાર્ી શકશે. 
*મધ્્કાલીન સમ્ના સાંતો, વર્ચારકોના 
કા્ોને ર્તવમાન સમ્ના સાંદભવમાાં મ લર્ી 
શકશે. 
- ભારતની પ્રાચીન સમ્ની ધાવમિક-
સામાજિક પદ્રરક્સ્થવતથી ર્ાકેફ થા્. 
- પ્રાચીન ભારતના વર્વર્ધ સાંતોના કા્ો 
અને તેમના ઉપદેશથી માદ્રહતગાર થા્. 

- પ્રાથવનાન ાં ગાન. 
- સાંતો, મહાંતોની ્ાદી , 
પદ્રરચ્, જીર્નચદ્રરત્રન ાં 
આલબમ. 
- નરવસિંહ મેહતાના 
પ્રભાવત્ાન ાં ગાન કરાર્વ ાં. 
- કબીર દોહાન ાં ગાન. 
- મીરાબાઈની પદાર્લીઓન ાં 
ગાન કરાર્વ ાં. 

- (જીર્ન વતૃાાંત, 
એકાાંકી પદ્ધવત ) 



 

-  ભક્તત ગીતો સાંભડાર્ર્ા કે 
ગર્ડાર્ર્ા. 
- વર્વર્ધ દેર્ી-દેર્તાઓના 
ણચત્રો કે વર્દ્રડ્ો બતાર્ર્ા. 
- ધાવમિક સ્થળોની મ લાકાત 
કરાર્ર્ી. 
- સાંતો અને ધાવમિક સામાજિક 
સમાિ સ ધારકોના ણચત્રો કે 
વર્દ્રડ્ો બતાર્ર્ા. 
 



 

12. િાંડ પદ્રરચ્ 
: ઉિર 
અમેદ્રરકા, 
દણક્ષણ 
અમેદ્રરકા 
અને ય રોપ 

12.7.23 

 
 
 
 12.7.24 

* ઉિર અમેદ્રરકા, દણક્ષણ અમેદ્રરકા અને 
ય રોપ િાંડની આબોહર્ા, ર્નસ્પવત અને 
પ્રાણીિગતનો તફાર્ત િણાર્ી શકશે. 
*ઉિર અમેદ્રરકા, દણક્ષણ અમેદ્રરકા અને 
ય રોપ િાંડની સામાન્્ બાબતોને નકશામાાં 
શોધી અને દશાવર્ી શકશે. 

- નકશામાાં ઉ.અમેદ્રરકા અને 
દ.અમેદ્રરકા અને યરૂોપન ાં 
સ્થાન શોધવ ાં. 
- અક્ષાાંશ અને રેિાાંશવતૃો 
શોધર્ા/ બતાર્ર્ા. 
- નદીઓ, પ્રાણીઓની ્ાદી. 
- મ ખ્્ શેહરો નકશામાાં શોધો 
અને દશાવર્ો. 
- િાંડોનો  નકશો કે પથૃ્ર્ીના 
નકશામાાં િાંડોન ાં અર્લોકન 
કરાર્વ ાં. 
- વર્શ્વનો નકશામાાં િાંડો 
દશાવર્તો નકશો તૈ્ાર 
કરાર્ર્ો. 
- િાંડોની વર્દ્રડ્ો ક્તલપ 
બતાર્ર્ી. 

- ( કાલપવનક પ્રર્ાસ, 
અર્લોકન પદ્ધવત, 
વનદશવન પદ્ધવત ) 

 

 

 



 

 

SCE-સતત અને સર્વગ્રાહી મલૂ્ાાંકન 

 

ધોરણ :-8                                                                      દ્વિતી્ સત્ર 

વર્ષ્ :- સામાજિક વર્જ્ઞાન 

ક્રમ પાઠન ાં નામ હતે   
ક્રમાાંક 

શૈક્ષણણક હતે   પ્રય ક્તત, પ્રવવૃિ પદ્ધવત 

1 ધાવમિક-સામાજીક 
જાગવૃત 

1.8.1 
 

1.8.2 
 
 
1.8.3 

* અર્ાવચીન ભારતના સમાિ-
સ ધારકો અને તેમના કા્ો વર્શે 
િણાર્ી શતશે. 
*  પ્રાચીન અને ર્તવમાન સમ્ની 
ધાવમિક-સામાજિક પદ્રરક્સ્થવતની ત  લના 
અભ્્ાસ કરી શતશે. 
-ભારતની ધાવમિક તથા સામાજિક 
પદ્રરક્સ્થવતથી માદ્રહતગાર થા્. 
 

- અંધશ્રદ્ધા વર્શે સમિ આપર્ી, 

ર્ૈજ્ઞાવનક Øસ્ટ્ષ્ટકોણ 
વર્કસાર્ર્ો. 

- સ્ર્ામી-રામકૃષ્ણ પરમહાંસ અને 
વર્ર્ેકાનાંદના પ સ્તકો 
ર્ાંચાર્ર્ા. 

- ક દ્રરર્ાિો ( સતીપ્રથા,બાળ-
લગ્ન, બાળકીને દૂધ પીતી 
કરર્ાનો રીર્ાિ ) વર્દ્રડ્ો 
તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 

- ( જીર્ન-
વતૃાાંત 
પદ્ધવત) 

2 પ્ાવર્રણી્ 2.8.4 

 

* પ્ાવર્રણી્ પ્રદૂષણ થર્ાના - પ્ાવર્રણ સપ્તાહની ઉિર્ણી - (આધાર 



 

પ્રદૂષણ  
 

2.8.5 

કારણો અને તેની અસરો િનાર્ી 
શતશે. 
*પ્ાવર્રણી્ પ્રદૂષણ વનર્ારર્ાના 
ઉપા્ો િણાર્ી શતશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

કરર્ી. 
- ઇકોતલબની પ્રવવૃત કરાર્ર્ી. 
- પ્રદૂષણ ધરાર્તા વર્સ્તારોના 

ફોટોગ્રાફ 

- PUC સટી બતાર્વ ાં. 
- ગ્લોબલર્ોવમિંગની વર્દ્રડ્ો 

તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
- પ્રદૂષણ ( હર્ા,પાણી, િમીન, 

અર્ાિ ર્ગેરે )વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

પદ્ધવત, 
અર્લોકન 
પદ્ધવત) 
 

3 ભારતમાાં 
રાષ્રર્ાદ 

3.8.6 

 
 
 

3.8.7 

* ભારતની આઝાદીમાાં આઝાદદ્રહિંદ 
ફોિ અને  તેના સ્થાપક સ ભાશચાંિ 
બોઝના ્ોગદાન વર્શે િનર્ી શકશે. 
* ભારતમાાં ઉદભરે્લા રાસ્તાર્ાદના 
કારણો અને રાસ્ત્રર્ાદ્રદ પ્રવ્ર વતઓ વર્શે 
િણાર્ી શકશે. 
 
 
 

- િહાલર્ાદ-મર્ાળર્ાદ 
નેતાઓની ્ાદી બનાર્ર્ી. 

- સ્ર્દેશી-વર્દેશી ર્સ્ત  ઓની 
્ાદી બનાર્ડાર્ર્ી. 

- સ્ર્દેશી ચળર્ળમાાં િોડાર્ા 
માટે પોસ્ટરો બનાર્ડાર્ર્ા. 

- કોઈપણ સામાજિક સાંસ્થાની 
મ લાકાત લઈ તેની કા વ્- 
પદ્ધવત વર્ષે િણાર્વ ાં. 

- બજારમાાં રે્ચાતી સ્ર્દેશી અને 
વર્દેશી ર્સ્ત  ઓની ્ાદી 

- ( કથન 
ચચાવ, 
આધાર 
પદ્ધવત ) 
 



 

બનાર્ડાર્ર્ી. 
- ભારતનીવર્વર્ધ રાષ્રી્ 

ચળર્ળો સમ્ે 
પ્રચણલત બનેલ સતૂ્રોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 

-   ઐવતહાવસક બનાર્ોની વર્દ્રડ્ો 
તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 

4 સર્ોચ્ચ 
અદાલત 

4.8.8 

 

4.8.9 

 
 
4.8.10 

* સરકારના અંગ તરીકે ન્્ા્તાંત્ર ન  
મહત્ર્ મ લર્ી શતશે. 
* સર્ોચ્ચ અદાલતની કા્વપ્રનાલી 
અને તેન ાં મહત્ર્ િણાર્ી શકશે. 
* મોક સર્ોચ્ચ અદાલતની રચના 
કદ્રર શતશે. 

- ન્્ા્તાંત્રની સમિ આપર્ી. 
- તમારા ગામમાાં ન્્ા્ મળ્્ો 

હો્ તો તે અંગે િણાર્વ ાં. 
- ન્્ા્ સવમવતની મ લાકાત 

કરર્ી.  
- વર્વર્ધ પ્રકારના ચકૂાદાઓના 

કદ્રટિંગ્સ સમાચારપત્ર માાંથી 
લઈ ચોટાડર્ા. 

- અદાલતમાાં ચાલતા કેસની 
વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
 

- ( ણચત્ર 
વનદશવન, 
તલીપીંગ 
વનદશવન) 

5 ભારતનાાં 
ક્રાાંવતર્ીર 

5.8.11 

 
 
 
5.8.12 

* દેશને અઝાદ કરાર્ર્ થ્ેલ 
ક્રાાંવતકારી પ્રવ્ર વતઓ અને ક્રાાંવતકારીઓ 
વર્શે િણાર્ી શતશે. 
- રાષ્રી્ સ્ર્ાતાંત્ર્્ ચળર્ળની 

- સ્ર્ાતાંત્ર્્ સેનાની અંગેની દ્રફલમ 
બતાર્ર્ી. 

- સ્ર્ાતાંત્ર્્ સેનાનાાં ફોટાનો 
આલબમ બનાર્ડાર્ર્ો. 

- ( આધાર 
પદ્ધવત, 
કથન ચચાવ 
) 



 

ક્રાાંવતકારી પ્રવવૃતઓ સાથે સાંકળા્ેલા 
વર્વશષ્ટ વ્્ક્તતઓ વર્શે જાણે. 

- ક્રાાંવતકારીઓના પ સ્તકો 
ર્ાંચાર્ર્ા.  

- ક્રાાંવતકારી સ્મારકની મ લાકાત 
કરાર્ર્ી. 

- ક્રાાંવતકારીઓના સતૂ્રો લિાર્ર્ા. 
- દેસભક્તતના ગીતો ગર્ડાર્ર્ા 

કે સાંભડાર્ર્ા. 
 

6 માનર્ સાંશાધન 6.8.13 

 
 
6.8.14 

*  માનર્-સાંશાધનનો અથવ સ્પષ્ટ 
કરી શતશે. 
*ર્સ્તી ગણતરીના આંતદાઓના 
આધારે માનર્ીની િરૂદ્રર્ાતો અને 
વ્્ર્સ્થાને લગતી કેટલીક પા્ાની 
માદ્રહતી આપી શતશે અને દેશના 
વર્કાસમાાં તેન ાં ્ોગદાન િનાર્ી 
શતશે. 

 

 

 

 

- દરેક વર્દ્યાથીને ક ટ ાંબની 
માદ્રહવત એકત્ર કરાર્ર્ી. 

- ક ટ ાંબ વન્ોિન અંગે સતૂ્રો 
લિાર્ર્ા. 

- ર્ધ  ર્સ્તીર્ાળા રાિ્ની નોંધ 
કરાર્ર્ી. 

- દરેક વર્ધ્્ાથી પાસે પોતાના 
ક ટ ાંબની વર્શેષ માદ્રહવતનો અંક 
તૈ્ાર કરાર્ર્ો. ( નામ, 
અભ્્ાસ, ઉમર,સ્ત્રી-
પ ર ષ,વ્્ર્સા્ ર્ગેરે ) 

- ર્સ્તીવદૃ્વદ્ધને લગતા સતૂ્રો 
લિાર્ર્ા. 

- જે વર્સ્તારમાાં બાળક રેહત  ાં 

- ( કથન-
આધાર-
વનદશવન 
પદ્ધવત ) 



 

હો્તે વર્સ્તારના ૧૦ ઘરના 
ર્સ્તી ગણતરી કરાર્ર્ી. ( 
પ્રોજેતટ ર્કવ) 

- ભારતી્ ચલણી નોટો પરની 
છાપેલી ભાષાઓન ાં વનદશવન 
કરી ઓળિ આપર્ી. 

 
7 મહાત્માનાાં માગવ 

પર – ૧ 
7.8.15 

 
 
 
7.8.16 

 * ગાાંધીજીન ાં ભારતમાાં આગમન અને 
તેમના નેજા હથેલની ઇ.સ.૧૯૨૨ 
સ ધીની ચળર્ળો વર્શે િનર્ી શતશે. 
* સ્ર્તત્ર્્ ચળર્ળોમાાં ગાાંધીજીના 
પ્રદાન વર્શે િણાર્ી શતશે. 

- ગાાંધી દ્રફલમ બતાર્ર્ી. 
- ગાાંધીજીન ાં જીર્ન-ચદ્રરત્રન ાં 

ર્ણવન. 
- ગાાંધીજીના જીર્ન અંગેના 

ફોટોગ્રાફ એકત્ર કરાર્ર્ા. 
- અસહકારના આંદોલનમાાં 

િોડાર્ર્ા માટે આહર્ાન 
આપત  એક પોસ્ટર 
બનાર્ડાર્વ ાં. 

- િણલ્ાર્ાલા બાગ હત્્ાકાાંડની 
વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 

- દેસભતત નેતાઓના ણચત્રો કે 
વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 

 
 

- ( ર્ાતાવ 
કથન, ણચત્ર 
પદ્ધવત, 
મ લાકાત 
પદ્ધવત ) 

 



 

 
8 ભારતની 

સમસ્્ાઓ અને 
ઉપા્ો 

8.8.17 * ભારતની વર્વર્ધ સમસ્્ાઓ વર્શે 
િણાર્ી તેને દૂર કરર્ાના  ઉપા્ો 
બતાર્ી શતશે. 

 

- 1957 થી 2017 સ ધી 
ર્સ્તીવદૃ્વદ્ધનો ગ્રાફ તૈ્ાર 
કરાર્ર્ો. 

- િાદ્યપદાથોનો બગાડ થતો 
હો્ તેર્ા પ્રસાંગોની ્ાદી 
કરાર્ર્ી. 

- ગામના BPLપદ્રરર્ારની સાંખ્્ા 
જાણર્ી. 

- જિલલા લાાંચ-રૂસ્ર્ત વર્રોધી 
સાંસ્થાઓની મ લાકાત. 

- ર્સ્તીવદૃ્વદ્ધ, ગરીબી બેકારી, 
પ્રદૂષણ, વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

- ભીડભાડર્ાળા સ્થળોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 

- કેર્ા કેર્ા પ્રસાંગોમાાં 
િાધ્્પ્રદાથોનો બગાડ થા્છે 
તેની ્ાદી બનાર્ડાર્ર્ી. 

- લાાંચ કે ભ્રષ્ટાચાર સાંબાંધી 
ર્તવમાનપત્રોમાાં આર્તા 
સમાચારના કદ્રટિંગ્સ મેળર્ી 

- (કથન 
પદ્ધવત, 
ણચત્ર 
પદ્ધવત, 
મ લાકાત 
પદ્ધવત) 



 

ચચાવ કરાર્ર્ી. 
 

9 આપણી અથવ-
વ્્ર્સ્થા 

9.8.18 

 
 
9.8.19 

* ભારતની  અથવવ્્ર્સ્થાના 
મહત્ર્ના પાસાઓ િનર્ી શકશે. 
* ભારતની  અથવવ્્ર્સ્થા પર 
ર્ૈક્સ્ર્ક નીવતઓની અસર િનર્ી 
શતશે. 

- અથવ-વ્્ર્સ્થાના ત્રણ ક્ષેત્રની 
સમિ 

- િેતી,ઉદ્યોગ અને સરે્ાના 
કે્ષત્રોની મ લાકાત. 

- આવથિક પ્રવવૃતઓન ાં ર્ગીકરણ 
અંગે સમિ 

- એકબીજા સાથે પરસ્પર 
િોડા્ેલા ઉદ્યોગોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 

- એકબીજા સાથે પરસ્પર 
િોડા્ેલા ઉદ્યોગોની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 
 

- ( 
અર્લોકન 
પદ્ધવત, 
વનદશવન 
પદ્ધવત) 

 

10 મહાત્માનાાં માગવ 
પર – ૨ 

10.8.20 * સવર્ન્ કાનનૂભાંગ, ગોળમેજી 
પદ્રરષદો અને દ્રહિંદ છોડો લડત જેર્ા 
રાજસ્ત્ર્ આંદોલનોના કારણો, 
ઘટનાઓ અન ેતેના પદ્રરણામો િનર્ી 
તેમા ગાાંધીજીના ્ોગ્દાનને મ લર્ી 
શતશે. 

- ર્ૈષ્ણર્િન ભિન પ્રાથવના 
સભામાાં ગર્ડાર્વ ાં. 

- દાાંડીકચૂના સ્થળોની ્ાદી 
બનાર્ર્ી. 

- સ્ર્ાતાંત્ર્્ ચળર્ળને લગતા 
સતૂ્રો તૈ્ાર કરર્ા. 

- ગાાંધીજીને લગતી વર્દ્રડ્ો 

- ( કથન 
પદ્ધવત,જીર્
ન-વતૃાાંત 
પદ્ધવત,ર્ાતાવ
કથન, 
વનદશવન 
પદ્ધવત ) 



 

તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
 

11 સય ાંતત રાષ્રો 11.8.21 

 
 
 

11.8.22 

* સાંય તત રાષ્રો (ય .એન) અને તેની 
વર્વર્ધ વર્સ્ર્ સાંસ્થાઓ અને તેના 
કા્ો વર્શે િણાર્ી શતશે.. 
* સાંય તત રાષ્રો (ય .એન)ની અને 
તેની વર્વર્ધ સાંસ્થાઓની પ્રવ્ર વતઓ 
તેમિ પાંચશીલન વસદ્ધાાંતો િારા વર્શ્વ 
બાંધ ત્ર્ની ભાર્ના વર્શે િણાર્ી 
શતશે. 

- વર્શ્વ સાંસ્થાના પ્રવતકોના ચાટવ 
બનાર્ર્ા. 

- છાપામાાં આર્તા ય નોના 
સમાચારના કદ્રટિંગ્સ કરર્ા. 

- ‘શાાંવત’ના ગીતોન ાં સમહૂ ગાન 
કરાર્વ ાં. 

- સય ાંતત રાષ્રો સાંસ્થાઓના ( 
લોગો ) ઓળિી  તેમના નામ 
અંગ્રેજીિમાાં લિાર્ર્ા. 

 

- ( આધાર 
પદ્ધવત, 
કથન ચચાવ, 
વનદશવન 
પદ્ધવત, 
જીર્નવતૃાાં
ત ) 

12 આઝાદી અન ે
ત્્ાર પછી 

12.8.23 

 
 
12.8.24 

* આઝાદ ભારતની તે સમ્ની  
સમસ્્ાઓ વર્શે િનર્ી શતશે. 
* દેશી રાજ્્ોના વર્લીનીકરણમાાં 
સરદાર પટેલના ્ોગદાન વર્શે 
િનર્ી શકશે. 

- આઝાદી સમ્ની સમસ્્ાઓ 
િણાર્ર્ી. 

- ભારતના ભાગલા પડયાત ે
આઉટલાઈટથી નકશામાાં 
અલગ દશાવર્ર્ા. 

- 1957 અને હાલનો ભારતનો 
નકશો 
 બતાર્ર્ો. 

- સરદાર ર્લલભભાઈ પટેલના 
પ સ્તકન ાં ર્ાાંચન કરાર્વ ાં. 

- ( 
ર્ાતાવકથન, 
આધાર-
સ્ર્ાધ્્ા્ –
કથન-ચચાવ, 
વનદશવન 
પદ્ધવત ) 



 

- આઝાદી પેહલા અને ત્્ાર 
પછીની વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ 
બતાર્ર્ી. 

- દેશભતત નેતાઓના 
ફોટો,વર્દ્રડ્ો તલીપ્સ બતાર્ર્ી. 
 

13 સ્ર્તાંત્ર ભારત 13.8.25 * સ્ર્તાંત્ર થ્ા પછી ભારતમાાં બનેલા 
મહત્ર્ના બનાર્ોરાજ્્ોની 
પ ન:રચના, મહાગ િરાત ચળર્ળ,ફ્રેંચ 
અને પોટ વગીઝ શાસનની 
સ્ર્તાંત્રતાઅને  ભારતના પાડોશી 
દેશો સાથેનાસાંબાંધો  વર્શે િણાર્ી  
શતશે. 

- ઇ.સ.1956 પહલેાનાાં ભારતી્ 
રાિકી્ નકશાનો અભ્્ાસ 
કરાર્ર્ો. 

- જ દા-જ દા રાજ્્ોની ભાષાની 
્ાદી તૈ્ાર કરર્ી. 

- ભારતના મોટા શેહરો અન ે
તેના અન્્ ગામો તેની ્ાદી. 

- ભારતના રાજ્્ો અને તેમની 
ભાષાઓની ્ાદી તૈ્ાર 
કરાર્ર્ી. 

- સ્ર્તાંત્ર ભારત અને સ્ર્તાંત્ર 
થ્ા પહલેાના ભારતના ણચત્રો 
કે વર્દ્રડ્ોતલીપ્સ બતાર્ર્ી. 

 

- (જીર્નવતૃાાં
ત, 
કથનચચાવ,( 
અહરે્ાલ 
લેિન -
પ્રોજેતટ) 

14 િાંડ પદ્રરચ્ – 
આદ્રફ્રકા અને 

14.8.26 

 

* આદ્રફ્રકા અને એવશ્ા િાંડની 
ભૌગોણલક અને સામાન્્ વર્શેષતાઓ 

- આદ્રફ્રકા અને એવશ્ા િાંડનો 
નકશો બતાર્ર્ો. 

- (આધાર, 
કથન ચચાવ, 



 

એવશ્ા  
 
14.8.27 

િણાર્ી તેનો ભેદ સ્પસ્ત કરી શકશે. 
* આદ્રફ્રકા અને એવશ્ા િાંડના 
નકશમાાં મહત્ર્ની બાબતો દશવર્ી 
શતશે. 

- આદ્રફ્રકા અને એવશ્ા િાંડની 
નદીઓ અને ર્નસ્પવતની 
્ાદી તૈ્ાર કરર્ી. 

- “ દ્રડસ્કર્રી ચેનલ “બતાર્ર્ી. 
- આદ્રફ્રકા અને એવશ્ા િાંડના 

દેશોના નામની ્ાદી 
બનાર્ડાર્ર્ી. 

- વર્શ્વના નકશામાાં િાંડોન ાં 
વનદશવન કરાર્વ ાં. 

વનદશવન 
(ણચત્ર), 
સ્ર્ાધ્્ા્ 
પદ્ધવત ) 

 

 

 

 

 

 

 


