
પ્રાથમિક શાળા દોલતપરુ  

તા. વાલલયા જી. ભરૂચ  

સાિાજિક મવજ્ઞાન િવાબવહી 

તા. ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ સોિવાર 

૧. પ્રશ્ન -૧ આપેલા મવકલ્પિાાંથી યોગ્ય મવકલ્પ પસાંદ કરો. 

૧. મશલાલેખ  

૨. કથ્થઈ 

૩. કુટુાંબ 

૪. ભીિબેટકા 

૫. સાત 

૬. કુતરો 

૭. કચ્છ 

૮. ઘમુ્િર 

૯. આપેલા તિાિ 

૧૦. પરુાતત્વમવદ 

૧૧. દેશની રાિધાની 

૧૨. નાગરરકત્વ ગિુાવે છે. 

૧૩. આપેલ તિાિ 

૧૪. ઉષ્ણ કરટબાંધ 

૧૫.A    અને    B  બાંને 

૧૬. િોરી 

પ્રશ્ન -૨ (A) 

૧. ઉધઈ 

૨. ચુાંટણી 

૩. નતુ્તન પાષાણ યગુ 

૪. અગ્ગ્ન 



૫. પારકસ્તાન 

(B)  

૧. તામ્રપત્ર 

૨. ભોિ પત્ર 

૩. લીલો રાંગ 

૪. ગટર વ્યવસ્થા 

૫. કુટુાંબ 

(C)  િોડકા િોડો 

(૧- B)   (૨- A)    (૩- D)   (૪- F)   (૫- C) 

(D)  વગીકરણ કરો  

રાજ્ય  ભાષા તહવેાર 

ગિુરાત ગિુરાતી નવરાત્રી 
રાિસ્થાન રાિસ્થાની   (સધુારો કરાવવો) હોળી 
િહારષ્ર િરાઠી ગણેશચતથુી 
પમિિ બાંગાળ બાંગાળી દુગાાપજૂા 

 

(E) નીચેના મવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે િણાવો 

૧. ખરુાં 

૨. ખરુાં 

૩. ખરુાં 

૪. ખોટુાં 

૫. ખોટુાં 

પ્રશ્ન- ૩ (A) 

૧. પકવેલી િાટીને ટેરાકોટા તરીકે ઓળખવાિાાં આવે છે. 

૨. નકશાના કુલ ચાર પ્રકાર છે. 

૩. પથૃ્વી પર કુલ ચાર િહાસાગર આવેલા છે. 

૪. અિે ભરૂચ જીલ્લાિાાં રહીએ છીએ. 



૫. િેહરગઢિાાંથી ઘઉં, િવ, બકરી, ઘેટા અને ગાયના અવશેષો િળી આવ્યા છે. 

(B) સાંકલ્પના સિજાવો 

૧.  

૨. જ્યાાં પરુાતન સિયના અવશેષો સાચવવાિાાં આવ્યા હોય તેવા સ્થળને અલભલેખાગાર કહ ેછે. 

૩. પથૃ્વીના કોઈપણ ભાગના સપાટ કાગળ પરના આલેખનને નકશો કહવેાય છે. 

૪. વ્યગ્તત જે દેશિાાં વસવાટ કરતો હોય અને તે દેશ તરફથી િળતા તિાિ  હકો ભોગવતો હોય અને દેશ 
પ્રત્યે ફરિો બજાવતો હોય તેને તે દેશનો નાગરરક કહ ેછે. 

(C) નીચેના પ્રશ્નોના િવાબ આપો 

૧. ઇમતહાસ જાણવાના સ્રોતો નીચે મિુબ છે. લચત્રો, દસ્તાવેિો, ઘરેણા, રિકડા, મસક્કા, મશલાલેખો, 
ભોિપત્ર, તામ્રપત્ર, હમથયારો, જુના ખાંડેરો, જુના િાંરદરો, પ્રવાસ ડાયરી. વગેરે 

૨. અક્ાાંશ વતૃ – પથૃ્વી પર દોરેલી આડી કાલ્પમનક રેખાઓને અક્ાાંશ વતૃ્ત કહ ેછે. અક્ાાંશવતૃ્તો કુલ ૧૮૧ 
છે. રેખાાંશવતૃ – પથૃ્વી પર દોરવાિાાં આવેલી ઉભી કાલ્પમનક રેખાઓને રેખાાંશવતૃ્ત કહ ેછે રેખાાંશવતૃ્ત કુલ 
૩૬૦ છે. 

૩. કચ્છનુાં રણ બે ભાગોિાાં વહચેાયેલુાં છે. ૧. િોટુાં રણ અને નાનુાં રણ કચ્છનુાં રણ એ રેતાળ પ્રદેશ નથી 
પણ ખારોપાટ છે. પનૂિની રાતે આ ખારોપાટ સફેદ ચાદર જેવુાં લાગે છે. 

૪. હડપ્પા સાંસ્કૃમતના િળેલા અવશેષો પરથી તે સિયના સિાિ જીવનની િારહતી િળે છે. ત્યારના સ્ત્રીઓ 
અને પરુુષો બે કપડા પહરેતા. ખભા પર ખેસ રાખતા,  સ્ત્રીઓ સોંદયા પ્રસાધનની શોખીન હતી. તેઓ 
ઘરેણાના પણ શોખીન હતા. ઘરવપરાશની વસ્તઓુ િાટીના વાસણો હાથીદાતની સોય દાતરડા વગેરેનો 
ઉપયોગ કરતા તેિિ બાળકોના રિત િાટે પણ રિકડા બનાવતા. આિ તેિનુાં સિિજીવન સમદૃ્ધ હત ુાં. 

પ્રશ્ન- ૪ મવધાનો િાટે કારણ આપો.  

૧.   દરેક દેશની ભાષા અલગ અલગ હોય છે. િો નાતસિાાં ભાષાનો ઉપયોગ થાય તો તેનો ઉપયોગ 
િાયાારદત થઇ જાય છે. તેથી નકશા િાટે સવા સાિાન્ય ભાષા તરીકે રૂઢ સાંજ્ઞા નો ઉપયોગ કરવાથી તેની 
ઉપયોગીતા વધી જાય છે. 

૨. આરદિાનવની જીવનની મખુ્ય બે િ પ્રવમૃત્તઓ હતી. ૧. ખોરાક િેળવવો અને ૨. પોતાનુાં રક્ણ કરવુાં 
આિ આરદિાનવ ખોરાક િેળવવા િાટે ભટકત ુાં જીવન જીવતો હતો. 

૩. ફળદ્રપુ િેદાનો નદીના કાાંપથી બનેલા હોવાથી ત્યાાં ખેતી અને વસવાટ િાટે બધી િરૂરરયાતો િળી રહ ે
છે તેથી િેદાન પ્રદેશિાાં વસ્તી વધારે હોય છે. 



૪. ભારત દેશ ધિા, જામત, રીતરરવાિ, પહરેવેશ, ભાષા, બોલી, ખોરાક વગેરેિાાં મવમવધતા ધરાવે છે. આ 
મવમવધતા એ ભારત િાટે તાકાત છે. ભારતના લોકોની એકતાના કારણે ભારતની મવમવધતાિાાં એકતા િોવા 
િળે છે. 

(B) ટૂાંકનોધ લખો.  

૧. ભારતનુાં નાગરરકત્વ િેળવવાની રીતો.  

મખુ્ય મદુો- નાગરરકતા િેળવવાની રીત –બે ૧. િન્િથી ૨. કાયદાથી 

૨. ગિુરાતનુાં ભપૂષુ્ઠ  

મખુ્ય મદુ્દો- પાાંચ ભાગો ૧. િેદાન પ્રદેશ ૨. ઉચ્ચપ્રદેશ ૩. ડુાંગરાળ પ્રદેશ ૪. દરરયારકનારાનો પ્રદેશ ૫. 
રણપ્રદેશ 

૩. મસિંધ ુખીણની સાંસ્કૃમતના િકાનો.  

મખુ્ય મદુ્દો- ઉચા ઓટલા પર – શ્રીિાંતોના િકાનો બે િાળના- બારી નથી – કુવો – રસોડુાં – સૌચાલય – 
િોરી  

 

 


