
ક્રમ પાઠન ું નામ

1 ઇતિશાવ જાણલાના સ્ત્રોિો તલળે જણાલી સ્ત્રોિોનો ઉમોગા ઇતિશાવજાણલા ભાટે કયી ળકળે.

2 સ્થાતનક વાહશત્મ તલળે જાણકાયી આી ળકળે.

3 ભાનલજીલનની ળરૂઆિ તલળે યુાિત્લીમ સ્ત્રોિના આધાયે ભાહશિી આી ળકળે.

4
ભાનલજીલનની ળરૂઆિની ળોધો જેલી કે થ્થયના ઓજાયો,અગ્નન,ચક્ર,શુારન લગેયે ફાફિો 

તલળે તલતલધ ભાહશિી આી ળકળે.

5 ભાનલજીલનના સ્થામીજીલનની ળરૂઆિના કાયણો જણાલી ળકળે.

6 તવિંધખુીણની વસં્કૃતિ અને પ્રાચીન નગયયચના તલળે જણાલી ળકળે.

7
તવિંધખુીણની વસં્કૃતિ અને લિતભાન વભમની નગયયચના વાભાજજક અને આતથિક હયગ્સ્થિીની 

તરુના કયી ળકળે.

4
બાયિની પ્રાયંભબક 
યાજ્મવ્મલસ્થા 8 ભશાજનદ વભમની યાજ્મવ્મલસ્થાની ભાહશિી આી િેની તરુના કયી ળકળે.

9 વત્મ,અહશિંવા,કરુણા,ળાતંિ જેલા ંમલૂ્મો આધાહયિ વ્મગ્તિ ચહયત્ર્મો તલળે જણાલી ળકળે.

10 જૈન અને ફોધ્ધ ધભતના ઉદબલના ંકાયણો અને તવધ્ધાિંો તલળે જણાલી ળકળે.

6
ભૌમતયગુ : ચનં્દ્રગપુ્િ અને 

વમ્રાટ અળોક 11
બાયિના પ્રથભ વામ્રાજ્મની સ્થાના,વચંારન,વભાજ,વગંઠન અને વમ્રાટ અળોક તલળે જણાલી 

ળકળે.

12
ગપુ્િયગુના વમ્રાટ અને િે વભમની ળાવન વ્મલસ્થા અને યાજકીમ,આતથિક િેભજ વાભાજજક 

હયગ્સ્થિી તલળે જણાલી ળકળે.

13 બાયિના ગપુ્િવભમના બવ્મ ભિૂકાને લણતલી ળકળે.

14 પ્રાચીન ગ્રથંો અને બૌતિક અલળેોના આધાયે વાભાજજક જીલન તલળે જણાલી ળકળે.

15
વસં્કૃતિ અને તલજ્ઞાનના કે્ષત્રભા ંબાયિનુ ંનોંધપ્રાત્ર મોગદાન જણાલે છે. ઉદા. ખગો 

તલજ્ઞાન,ઔધીમ તલજ્ઞાન ગભણિળાસ્ત્ર, ધાતતુલજ્ઞાન લગેયે.

16 ગ્રશો,િાય, અને ઉગ્રશો લચ્ચેનો િપાલિ ઓખે છે. ઉ,દા. સમૂત,થૃ્લી, અને અન્દ્મ ગ્રશો

17 જૈલભડંના વદંબતભા ંથૃ્લી ય જીલન અગ્સ્િત્લ અને અલકાળીમ દાથોને ઓખે છે.

18 થૃ્લીના ગોાના આધાયે તલદ્યાથીઓ થૃ્લીના આકાય અને તલતલધા વિૃો તલળે જણાલી ળકળે.

19 હયભ્રભણ અને હયક્રભણનો અથત આી ફનેં લચ્ચેનો બેદ જણાલી ળકળે.

20 ઋત ુહયલિતનની ધટનાઓ કામતકાયણ વફંધંના આધાયે મરૂલી ળકળે.

21 થૃ્લી ય આલેર તલતલધ આલયણો અને િેની ભાનલજીલન ય થિી અવયો જણાલી ળકળે.

22 થૃ્લીના આલયણો તલમક ભાહશિી જાણી િેની જાલણી ભાટેના ઉામો ફિાલી ળકળે.

11 ભતૂભ સ્લરૂો 23 બાયિની બૌગોભરક તલળેિાઓ જણાલી ળકળે.

12 નકળો વભજીએ 24
તલદ્યાથીઓ નકળાનો અથત િેના પ્રકાય અને અંગો તલળે જણાલી ળકળે િથા નકળો 

ફનાલી ળકળે.

25 બાયિના નકળાભા ંતલતલધ તલસ્િાયો અને ભુષુ્ઠ તલળે ભાહશિી દળાતલી ળકળે.

26 બાયિની આફોશલા તલળે જણાલી િેની ભાનલજીલન ય થિી અવયો જણાલી ળકળે

27 બાયિના નકળાભા ંજ જભીન ખનીજ જગંર વવંાધન ના ભશત્લના સ્થો દળાતલી ળકળે

10 થૃ્લીના ંઆલયણો

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લત : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : વાભાજજક તલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1 ચારો, ઇતિશાવ જાણીએ

2
આહદભાનલથી સ્થામી 

જીલનની વપય

આણુ ંઘય થૃ્લી9

3 પ્રાચીન નગયો ગ્રથંો

5
ળાતંિની ળોધભા:ં બધુ્ધ અને 

ભશાલીય

7 ગપુ્િયગુ અને અન્દ્મ ળાવકો

8 બાયિલતની બવ્મિા

બાયિ: ભુષુ્ઠ આફોશલા  
લનસ્તિ અને લન્દ્મજીલ13
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વી.આય.વી. નખત્રાણા - લત : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : વાભાજજક તલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

28 બાયિના રોકોભા ંયશરેી તલતલધિા ભા ંએકિા તલળે જણાલી ળકળે

29
બાયિના રોકોના ોળાક  ખોયાક યશઠેાણ િશલેાયો અને ઉત્વલોભા ંજોલા ભિી તલતલધિા જણાલી 

ળકળે
30 વયકાય ના કામો અને િેના ભશત્લના અંગો તલળે જણાલી ળકળે

31 ભોક તલધાનવબા ની યચના કયી ળકળે

32  યાજ્મ વયકાયની યચના અને િેના કામો અને લશીલટ તલળે જણાલી ળકળે

33  ગ્રાભ ચંામિ ની યચના અને િેના કામો ની વભજુિી આી ળકળે

34 ગાભ ચંામિ અને સ્થાતનક સ્લયાજ્મની વસં્થાની લશીલટી ફાફિો જણાલી ળકળે

17  જીલનતનલાતશ 35
 ગ્રામ્મ અને ળશયેી તલસ્િાયભા ંપ્રાપ્િ થિા ંતલતલધ વ્મલવામો ના આધાયે જીલનતનલાતશ તલળે 

જણાલી ળકળે

તલતલધિાભા ંએકિા

વયકાય

 સ્થાતનક વયકાય

15

16

14
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