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��તાવના  

 

 સામા�જક િવ�ાન એટલે માનવના સામા�જક �વનનો મનોવૈ�ાિનક ���ટકોણથી અ�યાસ 

ધરાવ� ુ ં િવ�ાન. િશ�ણના �તૂન �વાહમા ં સામા�જક િવ�ાન�ુ ં િશ�ણકાય� રોચક બને તે માટ� 

અનેકિવધ �ય�નો થઈ ર�ા છે. �ના આપ સૌ સહભાગી છો. દર�ક સમયે આપ સૌએ રા�ય �ારા 

આપેલ અ�ભગમને સમ�ને વગ�ખડં િશ�ણને સ��ૃ બનાવવાના �ય�નો કર�લ છે. આ વષ�NCERTના 

અ�યાસ�મ આધા�રત તૈયાર થયેલા પાઠ���ુતકનો અ�ભગમ અ�સુાર વગ�ખડંમા ં ર�ૂ કરવા માટ� 

�તૂન સ�ની શ�આતમા ંતાલીમ આપવા�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. � સદંભ� ક�ટલીક બાબતો 

આપની સમ� �કૂતા ંઆનદં અ�ભુવીએ છ�એ. 

 િશ�કિમ�ો સામા�જક િવ�ાન િવષય�ુ ં િવષયવ�� ુ િવશાળ છે. પાઠ���ુતક તનેી મયા�દા છે. 

એટ�ુ ં જ નહ� સામા�જક િવ�ાન િવષયના ંએવા ઘણા ં��ુા છે ક� � કથન �ારા શીખવવા િસવાય 

બીજો કોઈ િવક�પ નથી તમે છતા ંએવી ઘણી બાબતો એવી છે ક� જો �થાિનક �ોત અને સદંભ�નો 

ઉપયોગ કર�ને શીખવવામા ંઆવે તો આ િવષય�ુ ં િશ�ણકાય� રોચક બને. આ તાલીમ મોડ�લુમા ં

દર�ક અ�યયન િન�પિ� આધા�રત એકમો (અ�યાસ�બ��ુ)�ુ ં આયોજન આપવામા ં આવેલ છે. તનેી 

��ૂયાકંન �િવિધ પણ આપવામા ંઆવેલ છે. તે િસવાય સામા�જક િવ�ાનની લેબ િવશનેી િવગત પણ 

જોડવામા ં આવી છે. આ િસવાય આપની પાસે આ િવષયની એવી ઘણી બધી બાબતો (નવતર 

�યોગો ) છે. � આ તાલીમ દરિમયાન �લૂવાની છે.જો આ બ� ુ વગ�ખડં િશ�ણ �ધુી જોડવામા ં

આવશે તો ચો�સ િવ�ાસ છે ક� સામા�જક િવ�ાન િવષય�ુ ં િશ�ણકાય� ઉ�મ ર�તે ઉભર�ને આવશ.ે 

તો ચાલો સામા�જક િવ�ાનને નવા આયામો સાથે ર�ૂ કરવા સૌ જોડાઈએ એ જ અ�યથ�ના. 
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સામા�જક િવ�ાન�ુ ંસમજપ� (Position Paper - NCERT) 

 સામા�જક િવ�ાનમા ં ઈિતહાસ, �ગૂોળ, રા�યનીિતશા�, અથ�શા�, સમાજ શા�ના 

િવષયવ��નુો સમાવશે થાય છે. સામા�જક િવ�ાનના અ�યાસ�મનીઅ અથ�સભર પસદંગી 

અને ગઠન િવ�ાથ�ઓમા ંસમાજ િવષે િવવેચના�મક સમજ ઉ�પ� કર� છે.  

 �ુદરતી અને ભૌિતક ઘટનાઓ�ુ ંભૌિતક િવ�ાિનકો વૈ�ાિનક અથ�ઘટન અને સમજ આપે છે. 

માનવ િવ�ાન (ઈિતહાસ, �ગૂોળ અ�ય ) ખરા અથ�મા ંએ િવ�ાન નથી. પરં� ુસામા�જક 

િવ�ાનનો અ�ભગમ ભૌિતક �ુદરતી િવ�ાન એ વૈ�ાિનક શોધ �ગેનો હોવો જોઈએ. પરં� ુ

સામા�જક િવ�ાન ઘટનાઓને સમજવા માટ�ની પ�િતઓ ભૌિતક િવ�ાનની પ�િતઓ અલગ 

હોય છે.  

 સામા�જક િવ�ાનની જવાબદાર� સમાજમા ં લોકોને �વત�ંતા, િવ�ાસ, આપસમા ં માન 

સ�માન, િવિવધતા માટ� માન વગેર� ��ુયો જોવા ��ૂયોનો મજ�તૂ અને િવશાળ પાયો ઉભો 

કરવા�ુ ંછે. આના માટ� સામા�જક િવ�ાન�ુ ં િશ�ણ બાળકને �વત�ં ર�તે િવકસાવવા અને 

માનવ ��ુયોના પડકાર ભય�પ હોય તેવા �વાહનો સામનો કર� એવી માનિસક અને નૈિતક 

સમજ �રૂ� પાડ� ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. 

 સા��ુહક �હત અને �ય��તગત �હત�ુ ંરચના�મક સયંોજન 

 સામા�જક િવ�ાનની િવિવધ શાખાઓ (ઈિતહાસ, �ગૂોળ વગેર�) દર�ક�ુ ં પોતા�ુ ં પ�ધિત 

શા� છે � એક સીમા બાધંી દ� છે. આ સીમાઓને ખોલવા માટ� �તર િવષય (inter 

disciplinary)ને અપનાવાની જ�ર છે. આના માટ� inter disciplinary thinking જ�ર� છે.  

 આપવામા ંઆવેલ �ાન મીમાસંા�મક માળ� ુ 

 અ�યાસ�મમા ંલોકોના �થાિનક સદંભ�ને �યાનમા ંરાખીને રા�� અને રા���ય એકતા િનદ�શ 

કરતો હોવો જોઈએ.  

 પાઠ���ુતક મા� �ચૂના�મક ન હોતા �ગુ�યા�મક હોવો જોઈએ આના માટ� beyond text 

�કુ જો�ુજં�ર� છે.   

 અ�યાસ�મ ઉપયોગીતાવાદ� કરતા �મતાવાદ� હોવો જોઈએ. 

 સમાનતા �યાય અને સ�માન �વા ��ુયો પર ભાર 

 Civics to political science (નાગ�રકશા�માથંી રા�યશા� થવા�ુ ંકારણ)  

 નાગ�રક – આ�ાપાલન-વફાદાર�  

 રાજનીિતશા� – મા�હતી��ુત, જવાબદાર, �હણશીલ નાગ�રકો ઘડ� શકાય. 

 �ી સમાનતા અને િપ� ૃ�ધાન સમાજ �વા ��ુાઓ �ીઓને �યાનમા ંરાખીને ઐિતહાિસક ક� 

સમકાલીન ઘટનાઓ�ુ ંવણ�ન  
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અ�યાસ�મ�ુ ંઆયોજન 

 ઉ�ચ �ાથિમક ક�ાએ  

 ઈિતહાસ, �ગૂોળ, રા�યનીિતશા� અનેઅથ�શા� 

 સમકાલીન ��ો અને ઘટનાઓની ઓળખ  

 ઈિતહાસ બ�િુવિવધતા અને પ�રવત�નના સદંભ�. 

 �ગૂોળ સૌરમડંળ, ન�શા, ભૌગો�લક િવિવધતા, જળવા�,ુ વન�પિત, અને �ાણી�વન સદંભ�. 

 રાજનીિતશા� �થાિનક રા�ય અને ક��� ક�ાએ સરકારની રચના અને કાય�, લોકશાહ�મા ં

અસમાનતાની ���યા. 

 

1. િશ�ા�ાન તથા �ોતોનો િશ�ણ અ�ભગમ  

 િવ�ાથ� �ાન અને કૌશ�ય (આસપાસના ં પાર�પ�રક વાતાવરણમાથંી �ા�ત કર� છે.  

 સામા�જક િવ�ાન િશ�ણમા ં એવી િવિધઓનો ઉપયોગ થવો જોઈએ ક� � રચના�મક, 

સ�દય�બૌધ તથા આલોચના�મક સમજન ેવધાર� અને સાથે જ બાળકોને અતીત અને વત�માન 

વ�ચે સબંધં બનાવવા અને સમાજમા ં થતા પ�રવત�નને સમજવા સ�મ કર�. સમ�યા 

સમાધાન, નાટ�ીકરણ તથા �િૂમકા િનવા�હ �વી િવિધઓનો ઉપયોગ થઈ શક�.  

 િશ�ણના ંમહાન �ોતો ��ય-�ા�ય સામ�ી, ફોટો�ાફ, ચાટ� , નકશા તથા �રુાત�વવાદ� તમેજ 

ભૌિતક સ�ં�ૃિતની �િત�ૃિત �વા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.  

 મા� મા�હતીનો ભાગ ન બની રહ� િશ�ક િવ�ાથ�ઓ સામા�જક વા�તિવકતા પર �વતં ચચા� 

િવચારણા કરતા હોવા જોઈએ.  

 �ય��તઓ અન ેસ�દુાયોના ં�વન અ�ભુવની સહાયતાથી િવ�ાથ�ઓને અવધારણાઓ �પ�ટ 

થઈ શક�. સા�ં�ૃિતક સામા�જક �તર પોતાના ં પ�પાત �વૂા��હ અને �યવહાર ક�ાગત 

સદંભ�મા ંઉ�પ� કર� છે. એથી િશ�ણના ંઉપાગમ(અ�ભગમ)મા ંમોકળાશ હોવી જોઈએ. 

 

2. રા���ય અ�યાસ�મ �પર�ખા 2005ની સકં�પના  

 વત�માન સમયમા ં NFG (National Focus Group) એ પાછલા આદશ� સામા�જક િશ�ણના ં

અ�યાસ�મ માટ� જ�ર� �ય�નોને ઓળ�યા છે. જો ક� હ�ુ ઘ� ુકાય� બાક� છે.  

 ��ુય�વ ેઆજના ંિનયમો ઉદાર ભારતમા ંસામા�જક િવ�ાનને મા� રોજગારને �રુ��ત કરવા 

માટ� �રૂતો માનવામા ંઆવે છે.  

 આ માટ� તેઓને (NFG) પહ�લા સામા�જક િવ�ાનના ં ��થાિપત �યાલોને �બૂ મોટા 

સ�દુાયમા ંચચા� કરવાની જ�ર લાગી અને �યારબાદ હક�કતમા ંઅ�યાસ�મ રચનામા ં�થાન 

આ��ુ.ં (��ૂચત ક�ુ�).અ�યાસ�મ �નુ: ર�ૂઆતને પાઠ���ુતકમા ંયો�ય અ�વુા�દત થ�ુ ંછે ક� 
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ક�મ તથા સામા�જક િવ�ાનને બૌ��ક અન ે �યાવસાિયક ��ૂયવાન બનાવવા NFGએ ��ુય 

��ુાઓને �કાિશત કયા�.  

 

2.1. સામા�જકિવ�ાનની �ચ�લત મા�યતાઓ (�યાલો) 

2.1.1. સામા�જક િવ�ાન િવશનેી �ણીતી મા�યતા એવી છે ક� તે �બનઉપયોગી િવષય છે.  

 �ા�ૃિતક િવ�ાન સામા�જક િવ�ાન કરતા સવ��ે�ઠ (સવ��મ) છે અન ે તે મા� તજે�વી 

િવ�ાથ�ઓનો જ હક છે.  

 (સામા�જક િવ�ાનન ે �બનઉપયોગી િવષય સમજવામા ં આવે છે અન ે િવ�ાનથી ઓ� ં

�કવામા ંઆવ ે છે.) તથેી જ એ વાત પર ભાર �કૂવાની આવ�યકતા છે ક� તે સામા�જક 

સા�ં�ૃિતક અને િવ�લે�ણા�મક �મતાના ં િવકાસમા ંમદદ કર� �ની આજના ંસમયમા ંપર�પર 

િનભ�ર થતી જતી �ુિનયામા ં �બૂ આવ�યકતા છે. અને �નાથી રાજનૈિતક અને આિથ�ક 

વા�તિવકતાઓ સાથે લડવામા ંમદદ મળે.  

2.1.2. સામા�જક િવ�ાન મા� મા�હતી�ુ ં�સારણ કર� છે અને તે �બૂ ક����ત હોય છે.અને લખાણ 

મા� પ�ર�ા �રૂ� ુ ંયાદ રાખવા�ુ ંહોય છે.  

 �તૂકાળની �બનજ�ર� મા�હતીઓ આપે છે.  

2.1.3. એક એવો �યાલ છે ક� � િવ�ાથ�ઓ સામા�જક િવ�ાનમા ં�ાિવ�ય ધરાવે છે તેમની માટ� 

સારા ઈ��છત નોકર� માટ�ના િવક�પો ��ૂલા નથી.  

 

2.2. �યાનમા ંલેવાના ં��ુાઓ  

2.2.1. િવષયવ�� ુ

 સમજણ વગરની મા�હતીઓના ં�નુરાવત�નના ંઘટાડા પર ભાર.  

2.2.2. બ�ુમતી અને �થાિનક િવષયવ�� ુ 

 આપણી �વા બ�જુન સમાજમા ંએ �બૂ મહ�વ�ુ ંછે ક� બધા ંજ સામા�જક સ�દુાય અને �દ�શો 

પોતાને પાઠ�-��ુતક સાથે જોડ�.  

2.2.3. વૈ�ાિનક કઠોરતા  

 ઉપરની બાબતો પર �કાશ પાડ�એ તો એ પણ �ણવાની જ�ર છે ક� સામા�જક િવ�ાનમા ં

�ા�ૃિતક િવ�ાન અને શાર��રક િવ�ાનની �મ જ વૈ�ાિનક ���ટ હોય છે. સાથે સાથે એ પણ 

જણાવ�ુ ંજ�ર� છે ક� ક�વી ર�તે સામા�જક િવ�ાન �ારા અપનાવેલી પ�ધિત િવિશ�ટ હોય છે 

પણ �ા�ૃિતક અને શાર��રક િવ�ાનથી ઓછ� નહ�. 
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2.2.4. માનિસક જવાબદાર� (�ચ�તાઓ)  

 માનવીય ��ૂયો �વા ક� �વત�ંતા, િવ�ાસ, પર�પર આદર અને િવિવધતા માટ� આદરના ં

�વત�ં આધારને બનાવવા તથા િવ��તૃ કરવાની માનિસક જવાબદાર� સામા�જક િવ�ાન લે 

છે.  

2.2.5. િવષયો વ�ચેનો �ત�રક સબંધં  

 ઈિતહાસ, �ગૂોળ, રાજનીિતશા� અને અથ�શા�ને પોતાની િવિશ�ટ પ�ધિતઓ હોય છે � 

ઘણીવાર સીમાઓ બાધંવાન ેયો�ય ઠ�રવે છે.  

 

3. ��ૂચત �ાન મીમાસંા માળ� ુ

3.1.1. કોઠાર� કિમશને ભાર આપીને જણા��ુ ંહ� ુ ંક� ભારત દ�શ િવકાસા�મક અ�ભગમની ���ટએ 

સરળ નહોતો. ��ુય સમ�યા આ અ�ભગમ સાથે એ થઈ ક� તેણે ગર�બી, િનર�રતા અને 

�િતવાદને રા���ય િવકાસમા ંઅડચણ�પ ગણા�યા અને �લ�ગભેદના ં��ુાઓને અવગ�યા. 

આ વૈચા�રક અ�ભગમ �ચૂવે છે ક� સામા�ય િનર�ર લોકોએ રા��ને િન�ફળ બના�યો.  

3.1.2. પાઠ���ુતક એ�ુ ં હો� ુ ં જોઈએ ક� � આગળના ં અ�યયન માટ� �જ�ાસા જગાવ.ે અન ે

િવ�ાથ�ઓન ે�ો�સા�હત કર� ક� તે પોતાના અ�યયન અને અવલોકન માટ� પાઠ���ુતકથી 

પણ આગળ �ય. 

3.1.3. માનિસક �ચ�તાઓ (Normative concerns)ના ં ��ુાઓ �વા ક� સમાનતા અને �યાયને 

પયા��ત �થાન મળ� રહ� તે માટ� ક����બ��ુને ઉપયો�ગતાવાદથી સમતાવાદમા ં બદલ�ુ ં

આવ�યક છે.  

 ભારતના ંઘણા �દ�શો તથા સમાજના ંઘણા િવભાગો �ારા ઈિતહાસના ંઅ�યાસ�મ (કોષ�)ન ે

અવગણવામા ંઆ�યો છે � �ધુાર� ુ ં�બૂ જ�ર� છે.  

3.1.4. NFG (National Focus Group) એ નાગ�રકશા�ના ં બદલે ‘રાજનીિતશા�’ નામકરણ 

કરવા�ુ ં�ચૂ��ુ ંછે.  

3.1.5. સામા�જક િવ�ાનમા ં�િતગત �ચ�તા �ીઓને એક ઉદાહરણ તર�ક� લઈને સબંોધવામા ં

આવતી હતી.  

 આવ�યકતા એ છે ક� કોઈ પણ ઐિતહાિસક ઘટના અને સમકાલીન �ચ�તાઓની ચચા�મા ં

�ીઓના ંપ�ર�ે�યને અ�ભ� બનાવવામા ંઆવે.  

 

4. સામા�જક િવ�ાન અ�યાપન 

 સામા�જક િવ�ાન�ુ ંઅ�યયન એ ઘણા કારણોથી �બૂ મહ�વ�ણૂ� છે.  

 તે બાળકોને સ�મ કર� છે.  
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4.1. � સમાજમા ંતઓે રહ� છે તે સમાજ�ુ ંક�વી ર�તે સચંાલન, ગોઠવણ તથા માળ� ુબ��ુ ંછે. 

તે સમજ અને એ પ�રબળોને પણ સમ� � �ુદ�-�ુદ� ર�તે સમાજન ે �દશાદશ�ન તથા 

પ�રવત�ન આપે છે.  

 સમાજના ંકાય�શીલ જવાબદાર અને �ચ�તનશીલ સ�ય તર�ક� િવકસ�ુ.ં  

 �ુદા ં�ુદા ં�વનશૈલીના ંઅ�ભગમ અને સા�ં�ૃિતક પ�રવત�ન તરફ આદર કરતા ંશીખ�ુ.ં 

 �ા�ત િવચારો, સ�ંથાઓ અને કાય�ને ��ો કરવા તથા �લૂવવા.  

 આનદંમય વાચંન સા�હ�ય ઉપલ�ધ કરાવીને વાચંનનો આનદં �ા�ત કરવો.  

 એવી ��િૃ�ઓ ક� � સામા�જક અને �વનકૌશ�યોના ંિવકાસમા ંમદદ કર� તનેે સમ� અને આ 

કૌશ�યો સામા�જક �યવહારોમા ંમહ�વના ંછે તે� ુ ંસમજતા કરવા.  

4.2. ઉ�ચ �ાથિમક ક�ાએ 

 ઉ�ચ �ાથિમક ક�ાએ સામા�જક િવ�ાન અ�યાપનના ંહ��ઓુ.  

 માનવ�િતના ંવસવાટ અને �વનના ંઅ�ય �વ�પો તર�ક� ��ૃવી છે તવેી સમજણનો િવકાસ 

કરવો.  

 િવ�ાથ�ન ેપોતાના રા�ય, �દ�શ, અને દ�શને વૈિ�ક સદંભ�મા ંઅ�યાસ કરતા કરવા. 

 િવ�ાથ�નો પ�રચય સામા�જક, અને રાજક�ય સ�ંથાઓની કામ અને સહભાગીતાની લોકતાિં�ક 

���યા સાથે કરાવવો.  

 િવ�ાથ�ન ે ભારતના ં �તૂકાળનો અ�યાસ વત�માન િવકાસ તથા અ�ય કાય�ના ં ભાગોના ં

સદંભ�મા ંકરાવવો.  

 

5.  

5.1. િશ�ક-તાલીમ 

 િશ�કના ં િવષયવ��નુી સમજણના ં િવકાસ માટ� રા�યએ જ�ર� તક�સગંત અને નાણાક�ય 

સહાય અસરકારક અને વારંવાર થતી સેવાક�ય તાલીમ માટ� ઉપલ�ધ કરાવવી.  

 િશ�ક આ�િૃ�નો ઉપયોગ સામા�જક િવ�ાનના ં િવિવધ �ણાલીઓ િશ�ણમા ં ફર�જયાત 

બનાવવો જોઈએ.  

 િવ�ાથ�ની સમજણમા ં િવકાસ માટ� પાઠ���ુતકો એ “એકમા� મા�યમ” ન�હ પરં� ુ ‘ઘણા 

મા�યમો પૈક��ુ ંએક’હોવા ંજોઈએ.  

5.2. અ�યાપન-અ�યયન સા�હ�ય  

 નીચે આપેલા ��ુાઓને અ�યાપન-અ�યયન સા�હ�ય બનાવતી વખતે �યાનમા ંલવેા.  

 સામા�જક િવ�ાનમા ં�ુદા-ં�ુદા ંઘટકોને સરખો િશખવવાનો સમય તથા �ણુ વહ�ચવા જોઈએ.  

 િવિવધ િશ�ત વ�ચે િવષયોના ં િવતરણમા ં યો�ય સ�ંલુન �ળવી રાખી શ� હોય �યા ં

�ત�રક સબંધં દશા�વવો જોઈએ.  
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 સમ� અ�યાસ �મમા ંિવષયવ�� ુ��ુા યો�ય �મમા ં�સુગંતતા �ળવી રાખીને તા�ક�ક ર�તે 

ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ.  

 પાઠ���ુતકના ંિનમા�ણ વખતે એ ખાતર� કરવી જોઈએ ક� પાઠ���ુતકના ંબધા ંજ િવભાગોમા ં

�વા�યાયના ંસરખા ��ુા છે.  

 દર�ક ચે�ટર અને અ��ુમ�ણકાના ં �તમા ં પા�રભાિષક શ�દોની નામાવલી ઉપલ�ધ કરવી 

જોઈએ.  

 પાઠ���ુતક �િતગત, સામા�જક તથા બધા �કારના ંભેદભાવથી �ૂર છે.   

 પાઠ���ુતકના ં �કાશન પહ�લા ં પાઠ���ુતક �િત અને સામા�જક ભેદભાવોથી ��ત નથી 

તવેી ખાતર� કર� લેવી જોઈએ. 
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સામા�જક િવ�ાનનો અ�યાસ (િશ�ણકાય�) શા માટ� અન ેક�વી ર�ત ેકરશો. 

 

સામા�જકિવ�ાન િવષયમા ંઈિતહાસ, �ગૂોળ, રાજનીિતશા�, અથ�શા�, �વૃશં શા�, 

ખગોળશા� �વા અનેક િવષયોનો સમાવશે થાય છે. આ તમામ િવષય માનવીને િવ�માનવી બનવા 

માટ� જ�ર� છે. �ાથિમક �તર� �યાર� આપણે સામા�જકિવ�ાનનો અ�યાસ કરતા હોઈએ �યાર� તમામ 

િવષયો�ુ ંપાયાગત િશ�ણ બાળકને આપ�ુ ંજ�ર� બને છે, આ માટ� િવ�ાથ�ને સામા�જક િવ�ાનના 

ક�ટલાકં ��ેોને અ�યાસ કરાવવામા ંઆવે છે. �વા ક�........ 

(1) ભારતીય સ�ં�ૃિત�ુ ંજતન અને સવંધ�ન  

(2) સામા�જકતા  

(3) પયા�વરણ સવંધ�ન  

(4) કાય�કારણ સબંધં 

(5) નાગ�રકતાની સભાનતા  

આ પાચં �ે� �યાનમા ંરાખીને િવ�ાથ�એ સામા�જક િવ�ાનનો અ�યાસ કરવાનો હોય છે. �ૂંકમા ં

એક આદશ� નાગર�ક ઉપરાતં એક આદશ� સામા�જક �ય��ત બને તે�ુ ંિશ�ણ આપવા�ુ ંહોય છે.  

 સામા�જક િવ�ાન�ુ ંિશ�ણ કાય� ક�વી ર�તે કરશો.  

સામા�જક િવ�ાન�ુ ંિશ�ણકાય� મોટા ભાગે ચાર �દવાલોમા ંઆપવામા ંઆવે છે. પણ આ 

િવષયની ઘણી બધી બાબતો વગ�ખડં બહારથી શીખવવામા ંઆવે છે. આ િવષય મા�હતી અને 

�ણકાર�નો હોવાથી કથન પ�ધિતથી સિવશષે શીખવવામા ંઆવે છે. તમે છતા ંવગ�ખડં 

િશ�ણ કાય� દર�યાન ક�ટલીક બાબતો વગ�ખડં બહારથી શીખવવાની થાય છે. એટલે કોઈ પણ 

એકમ કઈ ર�તે શીખવવો જોઈએ એ�ુ ંઆગોત�ંુ આયોજન કરવા�ુ ંથાય. આ માટ� અનેકસ 

પ�િતઓને અમલ કર� શકાય �મ ક�.... 

 કોઈ પણ એકમ શ-ૈસામ�ી વગર શીખવવો નહ�.  

 એકમ િશ�ણમા ંઆવતા �થળ, ક� �ય��તનો પ�રચય બને �યા ં�ધુી સ�ચ� આપવો.  

 ભૌગો�લક �થળનો પ�રચય સ�ચ�ની સાથે ભૌગો�લક �થાન અ�સુાર આપવો. 

 એકમ િશ�ણ અગાઉ �વૂ� તૈયાર�ના ભાગ�પે જ�ર� શૈ��ણક ઉપકરણો, સામ�ી એક� કર� 

લેવી.  

 એકમ અ�સુાર જ�ર� ����ટ, વશે�ષૂાની �વૂ�તૈયાર� કરવી.  

 એકમ અ�સુાર જ�ર� િવષય િન�ણાતં, કાર�ગર, ક� મહા�ભુાવને આમ�ંણ આપી શકાય.  

 એકમ અ�સુાર �થળ �લુાકાત, �વ અ�ભુવકરાવી શકાય. 

 િવ�ાથ�ને શીખવવામા ંઆવેલ બાબતો�ુ ંસમયાતંર� ��ૂયાકંન થ�ુ ંજોઈએ.  

 એકમને અ��ુપ �યા ંજ�ર જણાય �યા ંમા�હતી ઈ�ટરનેટના મા�યમથી આપવી.  

આમ, અનેક ર�તે સામા�જક િવ�ાન�ુ ંિશ�ણકાય� કર� શકાય. 
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આપ પણ કોઈ એક એકમને પસદં કર�ને તેને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તનેી �પર�ખા  

તયૈાર કરો. 

 એકમ�ુ ંનામ....................................   ધોરણ.................. 

 એકમ િશ�ણ કઈ ર�તે કરશો.  

 પ�ધિત�ુ ંનામ  

 �યો�લી ��િૃ��ુ ંવણ�ન 

 ક�વી ર�તે ��ૂયાકંન કરશો  

 એકમ િશ�ણની ર�ૂઆતના તબ�ા 
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સામા�જક િવ�ાનના નિવન પાઠ���ુતક િવશ ે 

 �ૂન-૨૦૧૯થી ધોરણ-૬મા ં સમા�જક િવ�ાન�ુ ં નિવન પાઠ���ુતક અમલમા ં આવવા�ુ ં

NCERTના અ�યાસ�મ �જુબ તયૈાર કરવામા ં આવેલા આ નિવન પાઠ���ુતકની ક�ટલીક િવશષે 

બાબતની ચચા� અહ� કરવામા ંઆવેલ છે.  

 

 નિવન પાઠ���ુતકની િવશેષતાઓ  

 �થમ સ� અને ��િતય સ�ની જ�યાએ આ વખતે બ�ે સ��ુ ં સ�ં�ુત પાઠ���ુતક 

આપવામા ંઆવેલ છે.  

 NCERTના અ�યાસ�મ �જુબ પાઠ���ુતક બનાવવામા ંઆવેલ છે. તમેા ં�જુરાતને લગતી 

મા�હતી �યા ંઆપી શકાય તમે હતી �યા ંઆપવામા ંઆવેલ છે.  

 ધો-૬ના આ પાઠ���ુતકમા ં બ� ે સ�નો સળંગ ૧૭ એકમો આપવામા ં આવેલ છે. �મા ં

ઈિતહાસના ૮, �ગૂોળના ૫ અને રાજનીિતશા�ના ૪ એકમ આપવામા ંઆવલે છે.  

 દર�ક એકમને અ��ુપ ��િૃ�ઓઅનેિવચાર �ેરક ��ો ચચા� ��ો ��ુતકમા ં આપવામા ં

આવેલ છે. �નો એકમ િશ�ણ વખતે અમલ કરવાનો છે.  

 દર�ક એકમમા ં એકમને અ��ુપ િવશેષ મા�હતી ‘આટ�ુ ં �ણો’અથવા ‘�ણવા 

��ુ’ં�લોક(બો�)મા ં આપવામા ં આવેલ છે. �લોક આઈટમ િશ�ણનો ભાગ ખરો પણ ત ે

પર��ાનો ભાગ નથી.  

 પાઠ���ુતક�ુ ંિવષયવ�� ુિવચાર �ેરક અને સવંાદ આધાર�ત હોય છે. િશ�ક� એકમ િશ�ણ 

વખતે કથન પ�ધિતથી આગળ જઈને �બયો�ડ ધ ટ��સ તરફ જવા�ુ ંછે.   

 પાઠ���ુતકમા ં એકમ દરિમયાન અને એકમ િશ�ણ પછ� ��ૂય �િવિધ ‘SCE’ અ�સુાર 

કરવાની થતી હોવાથી એકમમા ંઅને એકમ પછ� �વા�યાયના ��ો આપવામા ંઆવેલ છે.  

 ધો-૬ મા ંઆ�દમાનવના �થાયી�વનથી લઈને તે સમયના �ાચીન નગરો મહાજનપદોની 

શાસન �યવ�થા, મૌય��ગુ, ��ુત �ગુ �ધુી તમેજ ��ુધ અને મહાવીર િવશનેી મા�હતી 

ઈિતહાસમા ંઆપેલ છે. �ગૂોળમા ં��ૃવી પ�રચય અને રાજનીિતશા�મા,ં �થાિનક સરકારની 

મા�હતી આપવામા ંઆવલે છે.  

 ધો-૬ના િવ�ાથ�ને �યાનમા ં રાખીને તે NMMS �વી પર��ામા ં ભાગ લઈ શક� તે�ુ ં

િવષયવ�� ુઆપવામા ંઆવેલ છે.  
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અ�યયન િન�પિ� આધા�રત એકમ આયોજન 

ઈિતહાસ 

1. ચાલો, ઈિતહાસ �ણીએ 

(1) અ�યયન િન�પિ� :- 

“ઐિતહાિસક તથા સા�હ��યક �ોતોને ઓળખી ઈિતહાસના �નુ:િનમા�ણ માટ� િવિવધ 

�ોતોના ઉપયોગ�ુ ંવણ�ન કર� છે.”  

- ઐિતહાિસક તથા સા�હ��યક �ોતોની ઓળખ મેળવી ઈિતહાસના �નુ:િનમા�ણ માટ�ના 

િવિવધ �ોતોના ઉપયોગ�ુ ંવણ�ન કર� શકશ.ે 

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ :-  

- ઈિતહાસકારોએ ઈિતહાસના ંલેખન માટ� ઉપયોગમા ંલીધેલા �ોતની સમજ આપી તેનો 

ઉપયોગ ક�વી ર�તે કર� શકાય તનેી સમજ આપવી.  

(3) એકમ�ુ ંનામ :-ચાલો, ઈિતહાસ �ણીએ 

અ�યાસ�બ��ુ :- ઈિતહાસ એટલે �ુ ં?  

- તાડપ�ો, ભોજપ� અને તા�પ�  

- પા�ું�લિપ  

- અ�ભલેખ-િશલાલેખ  

- િસ�ાઓ  

- ભારત દ�શ�ુ ંનામકરણ (�િૂમ�ુ ંનામ) 

- સાલવાર� 

- ઈિતહાસના ંઅ�યાસી, �રુાત�વશા�ી, ઈિતહાસકારો, �વાસીઓ  

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :-  

 

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 કથન  ઈિતહાસ �ણવાના ં �ોતો અને તેના ં ઉપયોગ 

�ગે કથન.  

20 િમિનટ 

2 િનદશ�ન  ઐિતહાિસક તથા સા�હ��યક �ોતોના ં ન�નૂાઓ�ુ ં

�ચ�ો/િવ�ડયો/PPT �ારા િનદશ�ન 

20 િમિનટ 

3 �લુના�મક ચચા�  ભાષા અને �લિપ, અ�ભલેખ અને િશલાલેખ 

�તગ�ત �ચ� િનદશ�ન �ારા �લુના�મક ચચા�.  

20 િમિનટ 
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ�ઓ :-  

 

�મ ��િૃ��ુ ં

નામ 

ર�ત�ુ ંવણ�ન જ�ર� 

સામ�ી 

સમય 

1 ��ો�ર� 

�ારા ચચા� 

નીચે �જુબના ં��ો �ારા ચચા� કરવી. 

1) ઘણા ં વષ� પહ�લા ં બનલેી ઘટનાની મા�હતી 

મેળવવા તમે �ુ ંકરશો ?  

2) �જુરાતની એવી કઈ નદ� છે ક� �ના �કનાર� લાખો 

વષ� પહ�લાથી લોકો રહ�તા આ�યા છે ? (સદંભ�- 

NCERT ઈિતહાસ, ધો-6પા.�.ુ) 

3) આપણા દ�શ�ુ ંનામ ભારત ક�વી ર�તે પડ�ુ ંહશે ?  

4) પહ�લાના ંસમયમા ંરા�ઓ અ�ભલેખો ક� િશલાલેખ 

શા માટ� કોતરાવતા હશે ? 

 

 

 

 

20 

િમિનટ 

2 િનદશ�ન  તાડપ�        

 

 

 

 

 

 

ફોટો �લ�ક - 

https://images.app.goo.gl/yce913SCGJBf9Lt86 

 

 ભોજપ�     

 

 

 

 

 

 

ફોટો �લ�ક - 

https://images.app.goo.gl/Bwfnp5YbgULH5Fkh8 

PPT/�ચ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT/�ચ� 

 

 

 

 

 

 

2૦ 

િમિનટ 

 

 

https://images.app.goo.gl/yce913SCGJBf9Lt86
https://images.app.goo.gl/Bwfnp5YbgULH5Fkh8
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િવ�ડયો �લ�ક - https://youtu.be/hBJqXOMUzxw 

 પા�ું�લિપ – 

 

 

 

 

 

 

ફોટો �લ�ક - 

https://images.app.goo.gl/9VGbiALvAGuy1GL6A 

િવ�ડયો �લ�ક - https://youtu.be/1P4WgpUNBJQ 

 

 અ�ભલેખ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ફોટો �લ�ક - 

https://images.app.goo.gl/j5qC7fQRp66mEHXp8 

 

 ચાલો ��ૃની �મર �ણીએ : 

િવ�ડયો �લ�ક :- https://youtu.be/R7cQBW6X-ak 

 

PPT/�ચ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT/�ચ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િવ�ડયો 

િનદશ�ન 

માટ� જ�ર� 

સાધનો  

3 િવદ�શી 

�વાસીઓની  

યાદ� 

બનાવવી 

 સમયાતંર� ભારતમા ં આવેલ િવદ�શી �સુાફરો 

(નામ,દ�શ�ુ ંનામ), �મણ કર�લ રા�ય ક� િવ�તાર�ુ ં

નામ જણાવો. 

કાગળ, 

પને 

10 

િમિનટ 

 

 

 

 

https://youtu.be/hBJqXOMUzxw
https://images.app.goo.gl/9VGbiALvAGuy1GL6A
https://youtu.be/1P4WgpUNBJQ
https://images.app.goo.gl/j5qC7fQRp66mEHXp8
https://youtu.be/R7cQBW6X-ak
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(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ.ઉપકરણોની યાદ� :-  

 �ચ�ો/PPT (તાડપ�, ભોજપ�, પા�ું�લિપ, અ�ભલેખ, તા�પ�, િશલાલેખ વગેર�)  

 િવ�ડયો ર�ૂઆત માટ�ના ંજ�ર� સાધનો             

 કાગળ, પેન     (તાલીમાથ� �જુબ) 

 

(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :-  

 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ� િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુ ભાર 

1 ઐિતહાિસક તથા સા�હ��યક 

�ોતોને ઓળખી 

ઈિતહાસના �નુ:િનમા�ણ 

માટ� િવિવધ �ોતોના 

ઉપયોગ�ુ ંવણ�ન કર� છે. 

- ઈિતહાસ �ણવાના 

�ોતની સમજ �ચ�ોના 

આધાર� 

- િવશેષ�ો, �ણકારોની 

�લુાકાતના આધાર� 

�ણકાર� 

- �થાિનક �રુાતન �થળોની 

�લુાકાતના આધાર� 

�ણકાર� 

- સાલવાર� 

- મૌ�ખક 

��ો�ર�  

- એકમ કસોટ�  

- ગામનો 

ઈિતહાસ  

- �ો��ટ કાય� 

(��ો�ર� 

આધા�રત)  

- OMR 

આધા�રત 

કસોટ� 

2 �ણુ 

 

 

 

 

NAS આધા�રત ��ો 

1) અ�ભલેખ માટ� નીચેનામાથંી ક�ુ ંિવધાન સા�ુ ંનથી ?  

(અ) અ�ભલેખ એ િશલાઓ પર કોતરવામા ંઆવતા લેખ છે.  

(બ) �ાચીન રા�ઓ અને રાણીઓએ રા�ય, િવજય, ધમ� �ગેની મા�હતી અ�ભલેખ પર  

કોતરાવેલી છે. 

(ક) પચંમાક�  િસ�ાઓનો સમાવશે અ�ભલેખમા ંથાય છે.  

(ડ) અ�ભલેખ પર લખાયલેા લખાણો લાબંા સમય �ધુી ટક� રહ� છે.  

2) તાડપ� અને ભોજપ�ને શા માટ� સાચવવામાં આ�યા છે ?  

(અ) કારણ ક� તેમાથંી �-તે સમયની ધાિમ�ક, સામા�જક �વન િવશ ે�ણકાર� મળે છે.  

(બ) કારણ ક� તેના �ારા�ાચીન �ગુના માનવ�વનની �ણકાર� મેળવી શકાયછે.  

(ક) કારણ ક� તેમાથંી ભાષા અને �લિપ શીખવા મળે છે.  

(ડ) ઉપરો�ત તમામ 
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 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

 

 

1. ....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 નીચે આપેલી અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- “�ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના ંિવિશ�ટ લ�ણોને ઓળખી તેના િવકાસને સમ�વે  

                       છે. 

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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2. આ�દમાનવથી �થાયી �વનની સફર 

(1) અ�યયન િન�પિ�ઓ :-  

- �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના િવિશ�ટ લ�ણોને ઓળખી તેના િવકાસને સમ�વે છે.  

- �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના િવિશ�ટ લ�ણોની ઓળખ મેળવી �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના   

     િવકાસની સમજ મેળવશે. 

(2) અ�યયન િન�પિ�ઓની પેડાગો�કલ �ોસેસ : -  

- �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના મળ� આવેલા �રુાતન �થળોના અવશષેોના ં આધાર� ત ે

સમયકાળની સ�ં�ૃિતના િવિશ�ટ લ�ણો સમ�વશે.  

(3) એકમ�ુ ંનામ :- આ�દમાનવથી �થાયી �વનની સફર  

શ�ૈ�ણક ��ુા (અ�યાસ �બ��ુઓ)  :-  

- આ�દમાનવ – ભટક� ુ ં�વન (રો�જ�દ� ��િૃ�ઓ) 

- ભારતમા ંઆ�દમાનવના વસવાટના ં�થળો 

- આ�દમાનવ વસાહતના ં�થળો નકશામા ંિનદશ�ન  

- આ�દમાનવના ંઓ�રો અને �ફુાના �ચ�ો.  

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :-  

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 કથન પ�ધિત ભટક� ુ ં�વન :-  

       ભારતીય ઉપખડંમા ંઆશર� 20 લાખ વષ� 

પહ�લા ંમાનવ�વનની શ�આત થઈ હોવા�ુ ં

મનાય છે. શ�આતમા ંતેઓ ખોરાકની શોધમા ં

ભટક� ુ ં�વન �વતા હતા.  

- ખોરાક-પાણી અને વસાહતના અભાવે 

આ�દમાનવ ભટક� ુ ં�વન ��ુરતો હતો.  

10 િમિનટ 

2 વાતા�કથન  આ�દમાનવની િશકાર ��િૃ� �ગેના �સગંો�ુ ં

વણ�ન 

5 િમિનટ 
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ� : -  

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સાધનસામ�ી સમય 

1 નકશા િનદશ�ન - ભારત/ઉપમહા�ીપના નકશામા ં

આ�દમાનવ વસાહતના ંમળ� આવેલા ં

�થળો�ુ ંિનદશ�ન કરાવ�ુ.ં (પજે. ન.ં 7) 

��િૃ� :- 

આ�દમાનવ વસાહતના �થળો લખેલી 

�ચ�ીઓ બનાવી તાલીમાથ�ઓને આપવી 

�યારબાદ �ચ�ીમા ં� �થળ લખે�ુ ંહોય તે 

તાલીમાથ� ઉભા થઈને નકશામા ં�થળ 

િનદશ�ન કરાવશ.ે 

�ુિનયા અને 

ભારતનો 

રાજક�ય નકશો 

20 

િમિનટ 

2 િનદશ�ન - આ�દમાનવ સમયના મળ� આવેલ 

અવશેષો તથા �ફુા �ચ�ો�ુ ંPPT 

િનદશ�ન કરાવ�ુ.ં 

- ઓ�ર :- 

 

 

 

 

 

 

 

- �ફુા :- 

 

 

 

 

 

 

 

ક���ટુર 

�ો��ટર 

10 

િમિનટ 
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(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ� : -  

- ભારતનો રાજક�ય નકશો  

- �ુિનયાનો રાજક�ય નકશો  

- િવ�ડયો િનદશ�ન માટ�ના જ�ર� સાધન  

(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :-  

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ� િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુ ભાર 

1 �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના 

િવિશ�ટ લ�ણોને ઓળખી 

તનેા િવકાસને સમ�વે છે.  

 

- ન�શા ��િૃ�ના આધાર� 

�ાચીન વસાહતની સમજ 

- �ફુા અને ઓ�રોના �ચ� 

િનદશ�ન 

- બ�ુિવક�પ �� 

- ખાલી જ�યા 

- ખરા-ંખોટા ં

2 �ણુ 

 

NAS આધા�રત ��ો 

1) આ�દમાનવો િશકાર કરવા માટ� નીચેનામાથંી કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરતા હતા ંતેની 

યો�ય જોડ પસદંગી કરો ?  

(અ) બ�ૂંક, તલવાર, દાતર�ુ ં

(બ) લોખડં�ુ ંહળ, તાબંાના હિથયારો  

(ક) પ�થરના, લાકડાના અને હાડકાનંા હિથયારો 

(ડ) ઉપરમાથંી એકપણ ન�હ� 

2) ખેતી કરવા માટ� આ�દમાનવ એક જ �થળે લાબંો સમય શા માટ� રહ�તો થયો?  

(અ) તે હવે ભટક�-ભટક�ને થાક� ગયો હતો. 

(બ) ખેતી કરવામા ંતનેે િશકાર કરતા વધાર� આનદં મળતો હતો. 

(ક) ખેતીના પાકો લાબંા ગાળાના પાક હતા અને તે�ુ ંર�ણ જ�ર� હ� ુ.ં  

(ડ) ઉપરના ંતમામ 

 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

1. ....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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 આપ પણ કોઈ એક એકમને પસદં કર� કોઈ પણ એક અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી 

ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- 

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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2. આ�દમાનવથી �થાયી �વનની સફર 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

- �ાચીન સમય દર�યાનના માનવ િવકાસના તબ�ાઓ સમ� શક� છે.  

- �ાચીન સમય દરિમયાનના માનવ િવકાસના િશકારનો તબ�ો અને ખેતીની શ�આતનો 

તબ�ાની સમજ મેળવી બે �દ�શના િવકાસની સરખામણી કર� શકશે. 

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ : -  

- �ાચીન સમય દર�યાનના માનવના િવકાસના ંિવિવધ તબ�ાઓ �મ ક�,  

1) આ�દપાષાણ �ગુ :- અ� સ�ંાહક તબ�ો  

2) મ�ય પાષાણ �ગુ :-  

3) �તૂન પાષાણ �ગુ : - અ� ઉપ�વનાર તબ�ો.  

- આ�દમાનવના િશકાર, પ�પુાલન અને ખેતીની ��િૃ�થી આ�દમાનવના ં�વનમા ંઆવેલ  

પ�રવત�નોની સમ�ૂતી  

(3) એકમ�ુ ંનામ :-આ�દમાનવથી �થાયી �વનની સફર  

શ�ૈ�ણક ��ુાઓ (અ�યાસ �બ��ુઓ) :-  

- અ��ન અને ચ�ની શોધ – ઉપયોગ  

- બદલા� ુ ંપયા�વરણ – પ�પુાલન -ખેતી 

- �થાયી �વનની શ�આત - ભોજન – રહ�ઠાણ – પોશાક  

- મહ�વના ં�રુાતન �થળો  

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :-  

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 કથન પ�ધિત  

(વાતા� કથન)  

અ��ન અને ચ�ની શોધ િવશેના િવિવધ �સગંો�ુ ં

વણ�ન 

10 િમિનટ 

2 �લુના�મક પ�ધિત �ાચીન અને વત�માન સમયના માનવી �ારા થતા ચ� 

અને અ��નના ઉપયોગો �લુના�મક ર�ત ેસમ�વવા 

10 િમિનટ 

3 કથન પ�ધિત - બદલાયેલા ંવાતાવરણ �ારા આ�દમાનવના �વન 

પર પડ�લી અસર સમ�વવી. 

- આ�દમાનવની પ�પુાલનની જ��રયાત િવગતવાર 

આપવી 

15 િમિનટ 

4 િનદશ�ન પ�ધિત - અ��ન અને ચ�ની શોધના �ચ�ો તથા �રુા�ન 

�થળેથી મળ� આવેલા અવશષેોના ં�ચ�ો�ુ ંિનદશ�ન  

25 િમિનટ 
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ� :-  

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સાધનસામ�ી સમય 

1 �ૂથ ચચા� તાલીમાથ�ઓના પાચં-પાચંના �ણ �પૃ 

બનાવી આ�દમાનવના ભોજન રહ�ઠાણ 

અને પોશાક િવશે િવિવધ મા�હતી એક� 

કર� �પુ લીડર તનેી વગ� સમ� ર�ૂઆત 

કરશે.  

કાડ� પેપર 

�ક�ચ પેન 

A-4 પેપર 

15 િમિનટ 

 

2 

ચાટ�  બનાવવો �રુાતન �થળોએથી મળેલા અનાજ, 

રહ�ઠાણ, ઓ�રો, �ાણીઓના મળેલા 

અવશષેો અને �થળોની ચાટ� �ારા 

ર�ૂઆત     (પજે ન.ં 9)  

કાડ� પેપર 

�ક�ચ પેન 

20 િમિનટ 

3 PPTિનદશ�ન અ��ન અને ચ�ની શોધના �ચ�ો �રુાતન 

�થળોએથી મળ� આવેલા અવશેષો �વા 

ક� અનાજ, મકાન સરંચના �વી બાબતો�ુ ં

PPT �ારા િનદશ�ન  

- મળ� આવેલા અનાજ અને મકાનના 

અવશષેોના �ચ�ો 

- અનાજના ંદાણા :- 

 

 

 

 

 

 

- આ�દમાનવની વસાહત:- 

 

 

 

 

 

 

કો���ટુર 

�ો��ટર 

 

 

15 િમિનટ 

 

 



27 
 

(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ� :- 

 ચાટ�  પપેર –�ક�ચ પેન 

 ભારત અને �ુિનયાનો રાજક�ય નકશો  

 A4 પપેર  

 PPT/ �ચ� િનદશ�ન માટ�ના જ�ર� સાધનો 

 

(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :- 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ� િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુ ભાર 

1 �ાચીન સમય 

દરિમયાનના માનવ 

િવકાસના તબ�ાઓ 

સમ� શક� છે.  

 

- �ૂથ ચચા�, �ચ� િનદશ�ન 

�ારા માનવ િવકાસના ં

તબ�ાઓની સમજ 

- બ�ુ િવક�પ 

��ો 

- જોડકા ં 

- ખાલી જ�યા 

- ખરા-ંખોટા  

2 �ણુ 

 

NAS આધા�રત ��ો 

1) નીચેનામાથંી કઈ જોડ �રુાણપાષાણ વસાહતોના �થળોથી બનેલી છે ? 

 (અ) ��ુહોમ અને હ��રૂ  

(બ) લાઘંણજ અન ે���ગ�ર  

(ક) મહાગઢા અને કો��ડહવા 

(ડ) ભીમબેટકા અને �ુ�ુ�લ 

2) નીચેનામાથંી કઈ જોડ યો�ય નથી ?  

(અ) �ચરાદં – ભ�સ, બળદ  

(બ) લાઘંણજ – ગ�ડો  

(ક) ��ુહોમ – �તૂરો  

(ડ) મેહરગઢ – ગાય 

3) નીચેનામાથંી કઈ બાબત મેહરગઢ સાથે સકંળાયેલી નથી ?  

 (અ) �તૃકની સાથે બકર� દફનાવવામા ંઆવી હોય એવી કબર મળ� આવેલ છે.  

 (બ) સૌથી પહ�લા ંઘ� અને જવ ઉગાડવા�ુ ંશ� થ�ુ ંહશે.  

(ક) અ��નની શોધ સૌ�થમ મેહરગઢની �ફુામા ંથઈ.  

 (ડ) ઘેટા-ંબકરા ંઅને ગાયના ંહાડકા ંવ� ુ�માણમા ંમળ� આ�યા.ં  
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 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

 

 

1. ....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 આપ પણ કોઈ એક એકમને પસદં કર� કોઈ પણ એક અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી 

ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- 

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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3. �ાચીન નગરો અને �થંો 

 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

 �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના િવિશ�ટ લ�ણોને ઓળખી તેના િવકાસને સમ�વે છે.  

 �ાચીન સમય દરિમયાનના િવકાસના તબ�ામા ં િસ��ખુીણની સ�ં�ૃિતના �ારં�ભક નગરો 

િવશે સમજ મેળવી તેના િવકાસ િવશ ેસમ� શકશ.ે 

(2) અ�યયન િન�પિ�ની પેડાગો�કલ �ોસેસ : -  

 નકશા, �ચ�ો, ફોટો �ા�સ, િવ�ડયો��લપના િનદશ�ન �ારા િસ��ખુીણની સ�યતાના િવિશ�ટ 

લ�ણો �વા ક� નગર રચના, ત ેસમય�ુ ંસામા�જક, આિથ�ક, ધાિમ�ક�વન સમ�વ�ુ ંઅન ે

તનેી ચચા� તથા હાલના સમય સાથે �લુના�મક અ�યાસ કરાવવો.  

(3) એકમ�ુ ંનામ :-�ાચીન નગરો અને �થંો  

અ�યાસ �બ��ુઓ : -  

 નગર રચના  

 આિથ�ક, સામા�જક અને ધાિમ�ક �વન  

 �લિપ અને ભાષા  

 ભારત/�જુરાતના હડ�પીયન સ�યતાના �થળો અને િવશષેતાઓ. 

 હડ�પીયન સ�યતાનો �ત.  

 �ાચીન �થંો – ઋ�વદે અને ત�ે ુ ંઅ�યયન.  

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :-  

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 િનદશ�ન અને ��ો�ર� પ�ધિત  

- આધાર પ�ધિત  

- ચચા� �ારા  

- નકશા, �ચ�ો, ફોટો�ા�સ, િવ�ડયો�લીપ, 

ઈ�ટરનેટના મા�યમથી િનદશ�ન કરાવી તે 

સમયના ંિવિશ�ટ લ�ણો �ગે ��ો�ર� 

અને ચચા� કરાવવી 

60 િમિનટ 

 

 

(5) અ�યયન િન�પિ�ઓ માટ�ની ��િૃ�ઓ :-  

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન જ�ર� સામ�ી સમય 

1 િવ�ડયો ��લપ�ુ ં

િનદશ�ન અને ચચા�  

- હડ�પા સ�યતાની િવિશ�ટ લ�ણો 

દશા�વતી િવ�ડયો ��લપ�ુ ંિનદશ�ન 

કરાવી તનેા ંલ�ણો �વા ક�, નગર 

- િવ�ડયો 

િનદશ�ન 

માટ�ના 

15 િમિનટ 
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રચના,ં આિથ�ક �વન, સામા�જક 

�વન, ધાિમ�ક �વન, �લપી �વા ં

��ુાઓ પર ચચા� કરાવવી.  

જ�ર� 

સાધનો 

- ચાટ�  

2 �ચ�ો, ફોટો�ા�સ�ુ ં

િનદશ�ન અને 

��ો�ર� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ઉપરો�ત �વા અ�ય �ચ�ો, ફોટો�ા�સનો 

સ�ંહ કરવો તે� ુ ંિનદશ�ન અને તનેા 

આધાર� ��ો�ર� 

- �ચ�ો  

- ચાટ�  

- ફોટો�ા�સ  

- સદંભ� 

��ુતકો 

- કો���ટુર  

15 િમિનટ 

3 ચાલો મગજ કસીએ - િસ�� ુખીણના દર�ક નગરોના મકાનના 

��ુય �ારો શેર� ક� ગલીઓમા ં�લુતા 

હતા.�યાર� લોથલના મકાનોના 

દરવા� ��ુય માગ� તરફ �લુતા 

હતા.આ�ુ ંશા માટ� ? 

- િસ�� ુખીણનીદર�ક વસાહતમા ંબે ��ુય 

 20 િમિનટ 
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ભાગો છે.  

1) સીટાડલ – �ક�લો 

2) ઉપ�ુ ંનગર  

3) નીચ�ુ ંનગર  

પરં�,ુ ધોળાવીરામા ં��ુય �ણ ભાગો 

છે. 

- હડ�પીય સ�યતા�ુ ંએક નગર 

કા�લબગંન� ુનામ શા માટ� કા�લબગંન 

પડ�ુ ં?  

- હડ�પીયન સ�યતના �રુકોટડા 

નામના ંનગરમા ંજ ઘોડાના કંકાલ ક�મ 

મ�યા છે ?  

 

(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ� :-  

 ચાટ�  – તાલીમાથ� �ારા થયેલ િનદશ�નના ં��ુાઓ  

 �ચ�ો – નગર રચના, સામા�જક, આિથ�ક, ધાિમ�ક �વનના ં 

 ફોટો�ા�સ – હડ�પીયન સ�યતાના ંનગરોના ંલ�ણો દશા�વતા ંફોટો�ા�સ  

 કો���ટુર/ઈ�ટરનેટ સાથ ે– ફોટો�ા�સ તેમજ િવ�ડયો��લપ બતાવવા.  

 

(7) અ�યયન િન�પિ� આધા�રત SCE :- 

�મ અ�યયન િન�પિ� વગ�ખડં િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંનની 

પ�ધિત 

�ણુભાર 

1 �ાચીન માનવ 

સ�ં�ૃિતના િવિશ�ટ 

લ�ણોને ઓળખી 

તનેા િવકાસને 

સમ�વે છે.  

- િનદશ�ન અને ��ો�ર� 

આધાર પ�ધિત અને ચચા� પ�ધિત 

�ારા �ાચીન માનવ સ�ં�ૃિતના 

લ�ણો અને તેના િવકાસની સમજ  

- બ�ુ િવક�પ 

��ો 

- જોડકા ંજોડો 

2 �ણુ 
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NAS આધા�રત ��ો 

1. િસ��ખુીણ સ�યતાની િવશેષતા સમાન સૌથી વ� ુઅ�ભડંારો કઈ નદ�ના �કનાર� મળ� આવેલ 

છે ?  

(અ) િસ�� ુનદ�     (બ) રાવી નદ�       (ક) �લમ નદ�        (ડ) સત�જુ નદ� 

2. નીચેનામાથંી િસ��ખુીણની સ�ં�ૃિત�ુ ંલ�ણ ન હ� ુ ં? 

(અ) મકાનોના ��ુય દરવા� શરે� ક� ગલીમા ંનીકળતા.  

(બ) ��ુયવ��થત ગટર આયોજન  

(ક) મકાનો �ચા ઓટલા પર બાધંવામા ંઆવતા.  

(ડ) ��ની વસાહત એક સમાન હતી.  

3. િસ��ખુીણના નગરોને દ��ણથી ઉ�ર તરફ �મમા ંગોઠવો.  

(અ) રંગ�રુ, ધોળાવીરા, કાલીબગંન, હડ�પા  

(બ) હડ�પા, રંગ�રુ, કાલીબગંન, ધોળાવીરા  

(ક) ધોળાવીરા, રંગ�રુ, હડ�પા, કાલીબગંન  

(ડ) કાલીબગંન, હડ�પા, ધોળાવીરા, રંગ�રુ    

4. િસ�� ુખીણની સ�ં�ૃિત�ુ ંક�ુ ંનગર �જુરાત�ુ ંનથી ?  

(અ)  લોથલ          (બ) ધોળાવીરા           (ક) રંગ�રુ             (ડ) મેહરગઢ  

 

 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

1. ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 નીચે આપેલી અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- આજ અ�યયન િન�પિતમા ંબાક� રહ�લ અ�યાસ ��ુા- આપણા �ાચીન �થંો  

                      િવશે �પર�ખા તૈયાર કરો. 

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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�ગૂોળ 

આપ�ુ ંઘર ��ૃવી 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

- �હો, તારા અને ઉપ�હો વ�ચનેો તફાવત ઓળખે છે. દા.ત., �યૂ�, ��ૃવી અને ચ�ં. 

- �હો, તારા અને ઉપ�હો વ�ચેનો તફાવત ઓળખી સૌરમડંળ અને તેના સ�યોથી પ�ર�ચત 

થશે.  

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ : - 

 �હો, તારા અને ઉપ�હો િવશે તમેજ તમેની વ�ચેના ંતફાવત સમ�વવા માટ� આ�ૃિતઓ, 

મોડ��સઅને ��ય-�ા�ય સામ�ીનો ઉપયોગ કરવો. 

 માતા-િપતા, િશ�ક, વડ�લોના ંમાગ�દશ�ન હ�ઠળ ખગોળ�ય ઘટના સમ�વવા આકાશ દશ�ન 

કરાવ�ુ.ં  

 �હો, તારા અને ઉપ�હો િવશે નાટ�ીકરણ કર� િવ�ાથ�ઓને સમજ આપવી. દા.ત. કોઈ એક 

િવ�ાથ� કોઈ એક �હ બની તનેા િવશે બોલશે.  

(3) એકમ�ુ ંનામ :- આપ�ુ ંઘર ��ૃવી 

અ�યાસ�બ��ુ :- સૌરમડંળ અને તનેા સ�યો  

 �હો, તારા, ઉપ�હો, �યૂ�, ��ૃવી, ચ�ં, ઉ�કા, ન�� 

 

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :- 

 

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 િનદશ�ન પ�ધિત - મોડ�લ, ચાટ� , �ચ�ો, PPT, િવ�ડયો િનદશ�ન �ારા 

�હો, તારાઓ અન ેઉપ�હો વ�ચનેા તફાવતની 

ઓળખ 

15 િમિનટ 

2 અવલોકન પ�ધિત - અવકાશ�ુ ંઅવલોકન (રાિ�ના સમયે)   

��ૃવીનો ગોળો (�તે અવલોકન કરશ ે) 

 

15 િમિનટ 

3 નાટ�ીકરણ - નાટ�ીકરણ �ારા �હોનો પ�રચય  

 

30 િમિનટ 
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ� :- 

 

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન જ�ર� સામ�ી સમય 

1 �ચ�ો અને િવ�ડયો 

��લપ�ુ ંિનદશ�ન 

 

 

 

 

 

 

 

 

િવ�ડયો :- 

https://youtu.be/MJPp0bTgxjU 

https://youtu.be/Cgws4zkB-iw 

https://youtu.be/YhTS6MO5JZA 

�ચ�ો, PPT,  

િવ�ડયો 

િનદશ�ન માટ�ના 

જ�ર� સાધનો 

15 િમિનટ 

2 નાટ�ીકરણ િશ�ક નીચે �જુબ�ુ ં�ચ� બતાવીને 

િવ�ાથ�ઓને નીચે �જુબના �� �છૂશે. 

 

�� :-  

1) ઉપર દશા�વે� ુ ં�ચ� શા�ુ ંછે ?  

જવાબ – શિન �હ�ુ ં(આ િસવાય અ�ય 

જવાબો પણ મળશે. પણ િશ�કયો�ય 

જવાબ મા�ય રાખશે) 

િશ�ક :- �વી ર�તે આપણે ઉપરના 

�ચ�ના આધાર� એક �હ જોયો તો આવી 

ર�તે સૌરપ�રવારમા ં�યૂ� અને તનેા આઠ 

�હોનો સમાવશે થાય છે. �ના િવશે 

આપણે નાટ�ીકરણ �ારા શીખી�ુ.ં  

�હોના નામના 

મોહરા 

30 

િમિનટ 
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ચાલો નાટક કર�એ :-  

તજ� : ચાલોિમ�ો, આપણે સૌરપ�રવાર�ુ ંનાટક કરવા માટ� ��ુલા મદેાનમા ંજઈ�ુ.ં  

 હવે તજ� ભેગા થયેલ તાલીમાથ�માથંી 9 તાલીમાથ�ની પસદંગી કર� તેઓને �યૂ� તથા અ�ય 

આઠ �હોના પા�ોની ફાળવણી કરશે.  

 �-તે તાલીમાથ�ને મળેલ પા� અ�સુાર મોહ� ગળામા ંપહ�ર� પા� ભજવવા માટ� તયૈાર રહ�શે.  

 હવે તજ� મેદાન પર દોર�લ �યૂ�-મડંળના વ� ુ�ળ પર �યૂ�મડંળના �મ અ�સુાર દર�ક �હ�ુ ં

પા� ભજવવા તાલીમાથ�ઓને મોકલશ.ે  

 તાલીમાથ� પોતાના પા� સબંિંધત �હની મા�હતી આપશ.ે અન ેપછ� પોતાની ક�ા વ� ુ�ળમા ંજ 

ફરશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �યૂ�, �ધુ, ��ુ, ��ૃવી, મગંળ, ��ુુ, શિન, �રુ�નસ, ને��નૂઆ �જુબ એક પછ� એક પા� 

પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંઆવશે અને નીચે �જુબ સવંાદ આપતા �યૂ�ની ફરતે ફરશ.ે  

1. �યૂ� :- �ુ ં �યૂ� �.ં �ુ ં ધગધગતો અ��નનો ગોળો �.ં �ુ ં એક તારો �.ં મા�ંુ ��ુય આવરણ 

હાઈ�ોજન વા��ુુ ંબને�ુ ંછે. �ુ ંસ�વોના પાલક તર�ક� ઓળખા� �.ં (�યૂ� પોતાની �થાન ેઊભો 

રહ�શે.) 

2. �ધુ :- �ુ ં�યૂ�ની સૌથી ન�કનો �હ �.ં �ુ ંપીળાશ પડતા રંગનો �.ં મારા પર વાતાવરણ ક� 

ઉપ�હ નથી �ુ ં�યૂ�દય પહ�લા ંઅને �યૂા��ત પછ� થોડા સમય બાદ આકાશમા ંદ�ખા� �.ં (�ધુ 

પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતો રહ�શે.) 

3. ��ુ :- �ુ ંસૌર પ�રવારનો સૌથી ચમકતો �હ �.ં �ુ ંકદ અને વજનમા ં��ૃવી �વો જ �.ં તથેી �ુ ં

��ૃવીના જોડ�યા ભાઈ તર�ક� ઓળખા� �.ં માર� એકપણ ઉપ�હ નથી. માર� આસપાસ વા�ઓુ 
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અને વાદળોના ઘ� આવરણોને કારણે મારો અ�યાસ બ�ુ થઈ શ�ો નથી. (��ુ પોતાની વ� ુ�ળ 

ક�ામા ંફરતો રહ�શે.) 

4. ��ૃવી :- મા�ંુ �થાન ��ુ અને મગંળની વ�ચે છે. �ુ ંમાર� ધર� પર ચોવીસ કલાકમા ંએક �ટો 

�રૂો ક�ંુ �.ં અને �યૂ�ની આસપાસ લગભગ 365 �દવસમા ંએક �ટો �રૂોક�ંુ �ં. મારા પર 

�દવસ-રાત અને ઋ�ઓુ�ુ ંપ�રવત�ન થાય છે. (��ૃવી પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતી રહ�શે.)   

5. મગંળ :- �ુ ંલાલ રંગનો �ુદંર ચમકતો �હ �.ં મારા પર આ� ંવાતાવરણ છે. મારા પર ��ૃવી 

કરતા વ� ુ ઠંડ� અને ગરમી પડ� છે. વૈ�ાિનકો મારા પર �વ��ૃ�ટ િવકસાવવાનો �ય�ન કર� 

ર�ા છે. (મગંળ પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતો રહ�શ.ે)  

6. ��ુુ : - �ુ ં સૌથી મોટો �હ �ં. માર� આસપાસ વા�ઓુ�ુ ં વાતાવરણ છે અને �ુ ં ઠંડો � ંએ�ુ ં

મનાય છે, મને 79 ઉપ�હો છે. (��ુુ પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતો રહ�શ.ે) 

7. શિન :- �ુ ંસૌથી �ુદંર �હ �.ં મારા પર આવલેા વલયોન ેકારણે �ુ ં �ુદો તર� આ�ુ ં�.ં મને 

પાઘડ�યો �હ કહ� છે. (શિન પોતાના વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતો રહ�શ.ે)   

8. �રુ�નસ : - �ુ ં��ૃવીથી એટલો �ૂર � ંક� �ૂરબીનથી પણ દ�ખાતો  નથી. (�રુ�નરસ પોતાની વ� ુ�ળ 

ક�ામા ંફરતો રહ�શે.)   

9. ને��નૂ :- �ુ ંલીલા રંગનો �.ં માર પર િમથેન નામનો ઝેર� વા� ુછે. મારા પર ઋ� ુપ�રવત�ન 

જોવા મળે છે.. (ને��નૂ પોતાની વ� ુ�ળ ક�ામા ંફરતો રહ�શે.) 

િવ�ડયો જોવા માટ�ની �લ�ક :-  

https://youtu.be/hQQEiIwwiBo 

https://youtu.be/UakHys5DhdU 

 

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન જ�ર� 

સામ�ી 

સમય 

3 આકાશમા ં 

તારા- દશ�ન 

1. કાગળનો મ�યભાગ ટોચ�ને અડક�ને રહ� તે ર�તે 

રાખો.  

2. ટોચ�ની ચાર� બા�ુ કાગળ પર વ� ુ�ળ દોરો.  

3. કાગળ પરના વ� ુ�ળ પર સોય વડ� નાના-મોટા 

િછ� કરો.  

4. વધેલા કાગળને ટોચ�ની સાથે રબરબે�ડથી 

બાધંી દો. 

5. �ધકારમય ઓરડામા ં �દવાલની અ�કુ 

�તર�થી ટોચ� ચા� ુ કરો. �દવાલ ઉપર અનકે 

�બ��ુઓ ચમકતા દ�ખાશે. �મ ક� આકાશમાનંા 

ટોચ�, કાગળ, 

પે��સલ, 

સોય, 

રબરબે�ડ 

15 

િમિનટ 
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તારાઓ. 

6. હવે ઓરડાની બધી લાઈટો ચા� ુ કરો �બ��ુઓ 

અ��ય થઈ જશ.ે  

7. આ પરથી કહ� શકાય �યૂ�ના �કાશમા ં

આકાશમાનંા તારાઓ અ��ય થઈ �ય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �હો, તારા, અને ઉપ�હો આધા�રત અ�ય ��િૃ�ઓ િવશે �ણો અને િવચારો અને અહ� ન�ધ 

કરો.  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ� :- 

��ૃવીનો ગોળો, સૌરમડંળ�ુ ં મોડ�લ, �હોના નામના મહોરા, ટોચ�, સોય, રબરબે�ડ, પે��સલ, 

�હો, ઉપ�હોઅને તારાના મા�હતીદશ�ક ચાટ� અને ફોટા, �ો��ટર, ટ�.વી., ઈ�ટરનેટ 
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(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :- 

 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ�ખડં િશ�ણ માટ�ની 

�િવિધ 

��ૂયાકંનની પ�ધિત �ણુભાર 

1 િવ�ાથ�ઓ �હો, તારા અને 

ઉપ�હો વ�ચનેો તફાવત 

ઓળખે છે. દા.ત. �યૂ�, 

��ૃવી અને ચ�ં 

- ઈ�ટરનેટના 

મા�યમથી સૌર 

પ�રવારનો પ�રચય 

- ��ૃવી, ચ�ં અને 

�યૂ�નો પ�રચય 

(કથન �ારા)  

- મૌ�ખક ��ો�ર� 

- �ચ�ના આધાર�  

- OMR �કારની 

��ો�ર� 

 

2 

 

 

NASઆધા�રત ��ો 

1) ��ૃવીના જો�ડયા �હ તર�ક� કયા �હને ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(અ) ��ુુ         (બ) ��ુ         (ક) �ધુ         (ડ) શિન  

2) �યૂ�ની ન�કનો �ીજો �હ કયો છે ?  

(અ) મગંળ        (બ) �ધુ        (ક) ��ુુ        (ડ) ��ૃવી  

3) �વુના તારાથી કઈ �દશાની �ણકાર� મેળવી શકાય ?  

(અ) �વૂ�        (બ) પિ�મ       (ક) ઉ�ર       (ડ) દ��ણ  

4) સૌર પર�વારના �હોને �યૂ�થી �તરના આધાર� યો�ય �મમા ંલખો.  

(અ) �ધુ, ��ુુ, �રુ�નસ, ને��નૂ, મગંળ, ��ુ, ��ૃવી, શિન  

(બ) મગંળ, ��ૃવી, ��ુુ,શિન,��ુ, �રુ�નસ,ન�ે�નૂ, �ધુ 

(ક) �ધુ, ��ુ, ��ૃવી, મગંળ, ��ુુ, શિન, �રુ�નસ, ને��નૂ 

(ડ) ��ુ, ન�ે�નૂ, �રુ�નસ,�ધુ, મગંળ, શિન,��ૃવી,��ુુ 

5) નીચેનામાથંી કયો �હ નથી ? 

(અ) ચ�ં             (બ) ��ૃવી         (ક) મગંળ (ડ) ��ુ  

6) પાઘડ�યા �હના નામથી કયો �હ ઓળખાય છે ?  

(અ) શિન       (બ) �ધુ        (ક) ��ુુ         (ડ) ��ુ  
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 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

1. ………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………...………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………...………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………...………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………...………………………… 

 િવચારો અને ન�ધો :-  

(1) ઉપ�હ એટલે �ુ ં? ઉપ�હના �કારોની મા�હતી ન�ધો.  

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...……………… 

(2) સૌરપ�રવારના સ�ય તર�ક� ��ટૂોને શા માટ� ગણવામા ંઆવતો નથી ?  

…………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………...……………… 

(3) સૌર પ�રવારમા ંશિન �હ િસવાય અ�ય કયા �હો વલયો ધરાવે છે ?  

…………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………………...……………………. 
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 નીચે આપેલી અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- ��ૃવીને �વ અ��ત�વ તથા િવિવધ ક�ટબધંોના સદંભ� િવિશ�ટ અવકાશીય  

                      પદાથ� તર�ક� ઓળખે છે.  

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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10. ��ૃવીના આવરણો 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

- ��ૃવીના ગોળા અને િવ�ના નકશા પર અ�ાશં-ર�ખાશં,�વુો, ��ૃો, આવરણો, ભારતના 

પાડોશીદ�શો, ભારતના રા�યો,ક���શાિસત �દ�શો વગેર� દશા�વે છે.  

- ��ૃવી પરના આવરણો �વા ક�; �દૃાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને �વાવરણની સમજ 

મેળવી તનેી િવશેષ બાબતોથી પ�ર�ચત થશ.ે 

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ :-  

 ચાટ� , �ચ�ો, નાટ�ીકરણ �ારા �દૃાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને �વાવરણની સમજ 

(3) એકમ�ુ ંનામ :- ��ૃવીના આવરણો  

અ�યાસ �બ��ુ :- �દૃાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને �વાવરણ. 

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિત :-  

 

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન સમય 

1 િનદશ�ન પ�ધિત - ��ૃવીનો ગોળો, ��ૃવીના આવરણો�ુ ં�ચ�, 

પાણીની બોટલ અને �લાસ વગેર� બતાવ�ુ ં

- િવિવધ આવરણો સબંધંી િવ�ડયો 

25 િમિનટ 

2 અવલોકન પ�ધિત - આવરણોના �ચ�ો, �દૃાવરણ, વાતાવરણ, 

�વાવરણઅને ��ૃવીનો ગોળો. 

- િવ�ના નકશા�ુ ંઅવલોકન  

15 િમિનટ 

3 એકપાિ�ય અ�ભનય - ��ૃવી, વાતાવરણ, જલાવરણ, �વાવરણઅને 

�દૃાવરણનો એકપા�ીય અ�ભનય 

15 િમિનટ 

4 �લુાકાત પ�ધિત - �થાિનક �થળોની �લુાકાત પાઠના સદંભ� 

(તળાવ, નદ�, ખેતર, �ાણી સ�ંહાલય) 

જ��રયાત 

�જુબ  
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ� :-  

 

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત�ુ ંવણ�ન જ�ર� 

સામ�ી 

સમય 

1 PPT અને 

િવ�ડયો 

િનદશ�ન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િવ�ડયો–https://youtu.be/kSt62Y9pRxc 

PPT અને 

િવ�ડયો 

િનદશ�ન 

માટ� જ�ર� 

સાધન 

15 

િમિનટ 

2 એકપાિ�ય 

અ�ભનય 

- તજ�તાલીમાથ�ઓને ��ૃવી, �દૃાવરણ, 

જલાવરણ, વાતાવરણઅને �વાવરણના પા�ો 

ભજવવા આપશે. 

- ��ૃવી�ુ ંપા� ભજવનાર તાલીમાથ� પોતાના 

હાથમા ં��ૃવીનો ગોળો રાખી �ંુકમા ં��ૃવીનો 

પ�રચય આપશે. 

- ��ૃવી :- �ુ ંસૌર પ�રવારનો એક એવો અજોડ �હ 

�.ં �મા ંઅ��ુળૂ તાપમાન, પાણી, હવા અને 

�વન મ��ુ ંછે. 

- �દૃાવરણ�ુ ંપા� ભજવનાર તાલીમાથ� માટ�ના 

ઢ�ફા સાથે �દૃાવરણની સમજ આપશે.  

- �દૃાવરણ :- �ુ ં��ૃવી સપાટ� પર આવેલ 

આવરણ �.ં મા�ંુ નામ �દૃાવરણ છે. �ુ ં��ૃવી 

સપાટ�નો 29% ભાગ રો�ંુ �.ં �ુ ંસ�વોના 

વસવાટ�ુ ંિનવાસ�થાન � ંઅ�ને તમેની િવિવધ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

માટ�, 

માટ�ના ં

ઢ�ફા 

 

 

 

15 

િમિનટ 
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��િૃ�ઓ�ુ ંક��� �.ં 

િવ�ડયો :- https://youtu.be/et0DcFhX8Ig 

- જલાવરણ :- જલાવરણ�ુ ંપા� ભજવનાર 

તાલીમાથ� હાથમા ંપાણીનો �લાસ રાખી 

જલાવરણની સમજ આપશ.ે 

- જલાવરણ : - �ુ ં��ૃવી સપાટ�નો લગભગ 71% 

�ટલો િવ�તાર રો�ંુ �.ં ��ૃવી સપાટ� પર �િૂમ 

�દ�શ કરતા પાણીના િવ�તારનો �માણ વધાર� છે. 

િવ�ડયો :- https://youtu.be/WHN2lBn752o 

- વાતાવરણ�ુ ંપા� ભજવનાર િવ�ાથ� હવાથી 

ભર�લ ��ગા સાથે વાતાવરણની સમજ આપશે. 

- વાતાવરણ :- �ુ ં��ૃવીની ચાર�બા�ુ વ�ટળાયે�ુ ં

હવા�ુ ંઆવરણ �.ં �ુ ંરંગ, ગધં અને �વાદર�હત 

તમેજ પારદશ�ક આવરણ �.ં 

િવ�ડયો :-1) https://youtu.be/LPHF323XlWw 

   2)  https://youtu.be/88wG9mp8_LQ 

- �વાવરણ�ુ ંપા� ભજવનાર િવ�ાથ� હાથમા ં

�ચ� બતાવી �વાવરણની સમજ આપશ.ે 

- �વાવરણ : મારામા ંિવિવધ �કારની �વ��ૃ�ટનો 

સમાવેશ થાય છે. આ �વ��ૃ�ટમા ંમાનવ, 

વન�પિત અને �ાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. 

િવ�ડયો :- 1) https://youtu.be/8bQiXl2BnCs 

2) https://youtu.be/F-W9I-TJtzU 

 

 

 

 

પાણી, 

�લાસ 

 

 

 

 

 

 

 

��ગો 

 

 

 

 

 

 

�ચ� 

(�વાવરણ 

અધા�રત) 

3 ખડંોના 

�લુના�મક 

આકારની 

��િૃ� 

(�ડુો�ુ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ડુો�ુ 15 

િમિનટ 
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- નીચનેા ��ોના જવાબ આપો. 

1) સૌથી વ� ુ�િૂમભાગ કયો ખડં રોક� છે ? 

2) કયા કયા ખડંો �િૂમભાગથી એકબી� સાથે 

જોડાયેલા છે ? 

3) સૌથી નાનો ખડં કયો છે. એ�ટાક� �ટકા અને 

ઓ����લયા 

િવચારો :- �ચ�ો આધા�રત બે ��ો તૈયાર કરો અને 

જવાબ શોધો. 

4 વગ�કરણ - આપેલ િવગતોને �દૃાવરણ, જલાવરણ, 

વાતાવરણઅને �વાવરણમાથંી મળે છે તે �જુબ 

ત�ેુ ંવગ�કરણ કરો. 

(પવ�ત, નદ�, �ાણીઓ, વન�પિત, ઓ��સજન, 

વા�ઓુ, �મુાડો, વાદળ, �ળૂના રજકણો, વરાળ, 

માછલી, બાજર�નો રોટલો, અવેડા�ુ ંપાણી, 

મહાસાગર) 

�દૃાવરણ જલાવરણ વાતાવરણ �વાવરણ 

    

    

    

    

    
 

 15 

િમિનટ 

 

 

(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ� :-  

 ��ૃવીનો ગોળો, પાણીની બોટલ, �લાસ, નકશો (િવ�નો), ��ૃવીના આવરણો�ુ ં�ચ�, િવ�ડયો 

િનદશ�ન માટ�ના ંજ�ર� સાધનો, માટ�ના ઢ�ફા, પાણી, ��ગા, આવરણોસબંિંધત ચાટ� . 
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(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :- 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ�ખડં િશ�ણ માટ�ની 

�િવિધ 

��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુભાર 

1 ��ૃવીના ંગોળા અને 

િવ�ના નકશા પર 

અ�ાશં, ર�ખાશં, �વુો, 

��ૃો, આવરણો, ભારતના 

પાડોશી દ�શો, ભારતના 

રા�યો, ક���શાિસત �દ�શો 

વગેર� દશા�વ ેછે.  

- િનદશ�ન પ�ધિત  

- અવલોકન પ�ધિત  

- એક પા�ીય અ�ભનય 

- �લુાકાત પ�ધિત 

 

- બ�ુિવક�પ 

�કારના ��ો  

- ખાલી જ�યા  

- �ૂંકન�ધ 

2 �ણુ 

 

 

 

 

NAS આધા�રત ��ો  

 

(1) “સામા�ય ર�તે દર 1 �ક.મી.ની �ડાઈએ જતા આશર� 30° સે��સયસ તાપમાનનો 

વધારો થાય છે.” આ િવધાન કયા આવરણને લા� ુપડ� છે? 

(અ) ��ુાવરણ       (બ) વાતાવરણ       (ક) જલાવરણ       (ડ) �વાવરણ 

(2) નીચેનામાથંી ક�ુ ંિવધાન વાતાવરણ માટ� લા� ુપડ� ુ ંનથી ?  

  (અ) મેઘા નર� �ખે વાતાવરણ જોઈ શક� છે.  

  (બ) �દ�ીત ર��ડયો અને �ુરદશ�નના �સારણ જોઈ સાભંળ� શક� છે.     

  (ક) �નવી �િૂમને કહ� છે �યૂ�દય પહ�લા ઉષાકાળ અને �યૂા��ત પછ� સ�ંયાના  

               આકાશીએ રંગો આ રજકણોને આભાર� છે.  

  (ડ) �દનશે વાતાવરણમાથંી ઓ��સજન લે છે.  

(3) મનીષા વહ�લી સવારમા ં સ��ુ કાઠં� ચાલવા �ય છે �યા ં તેને કયો ��િત�દાયક વા� ુ

�ા�ત થશે ?  

  (અ) ઓ��સજન (બ) નાઈ�ોજન (ક) ઓઝોન (ડ) હાઈ�ોજન 
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 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

 

1. ....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 આપ પણ કોઈ એક એકમને પસદં કર� કોઈ પણ એક અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી 

ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- ��ૃવીના ંગોળા અને િવ�ના ન�શા પર અ�ાશં-ર�ખાશં, �વુો, ��ૃો, આવરણો, 

                      ભારતના ંપાડોશી દ�શો, ભારતના રા�યો, ક���શાિસત �દ�શો વગેર� દશા�વે છે.  

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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રા�યિનિત શા� 

14. િવિવધતામા ંએકતા 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

- �ાચીન કાળના િવિવધ ધમ�ના િવચારો અને ��ૂયો�ુ ં િવ�લેષણ કર� છે. અને પોતાની 

આસપાસના માનવીય િવિવધતાના �વ�પો વણ�વે છે. 

- િવિવધ ધમ�ની િવશષે બાબતોની સમજ મેળવશે અને માનવીય િવિવધતાઓથી પ�ર�ચત 

થશે.  

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ :-  

- માનવીય િવિવધતાના �વ�પો �વા ક� ધમ�, ભાષા, સ�ં�ૃિતવગેર�ના સદંભ�મા ંઆસપાસના ં

િવ�તારો/ગામડાનંે લગતા�ય��તઓનાઅ�યાસની સમજ આપવી.          

(3) એકમ�ુ ંનામ (અ�યાસ�બ��ુઓ ) :-  

- િવિવધતાની સમજ 

- ધમ� 

- ભાષા  

- સા�ં�ૃિતક  

- િવિવધતામા ંએકતા  

- િવિવધતા અને સમાનતાના �યાસો 

- છોકરા-છોકર� �ગેના ભદેભાવ 

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિતઓ : -  

�મ પ�ધિત�ુ ંનામ ર�ત સમય 

1 િનદશ�ન પ�ધિત ચાટ� , નકશા �ારાધમ�, ભાષા, સ�ં�ૃિત સદંભ� સમજ 20 િમિનટ 

2 ��ો�ર� પ�ધિત િવ�ડયો��લપ િનદશ�ન કરાવી ��ો�ર� 20 િમિનટ 

3 ચચા�-કથન િવિવધતામા ંજોવા મળતી એકતાના સદંભ�મા ંકથન-

ચચા� 

20 િમિનટ 

 

(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ�ઓ :-  

�મ ��િૃ��ુ ંનામ ર�ત સમય 

1 રા��ગીત�ુ ં

ગાન તથા 

િવષય �વેશ 

- રા��ગીત ગવડાવ�ુતંથા તનેા શ�દોની સમજ. 

10 

િમિનટ 
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િવ�ડયો�ારા 

િનદશ�ન સમજ 

આપવી.  

- ભારત એક ખોજ, ભાગ-1 ની િવ�ડયો ��લપ બતાવવી  

- ભારત દ�શમા ંરહ�લી િવિવધત �ગેનો �યાલ �પ�ટ કરવો.  

2 નકશા�ુ ં

િનદશ�ન તથા 

કા�યગાન 

- ભારતનો રાજક�ય નકશો બતાવી �ુદા-�ુદા રા�યોની સમજ 

આપવી  

- કા�યગાન કર��ુ.ં (�હ�દ દ�શ ક� િનવાસી સ�હૂમા)ં  

10 

િમિનટ 

3 �ચ�ો, PPT, 

િવ�ડયો િનદશ�ન 

અને��ો�ર� 

- ભાષા – રા�યવાર િવિવધ ભાષા િવશે ચચા� કરવી. 

- પોશાક,ખોરાક વગેર� �ચ�ો/PPT �ારા સમ�ૂતી. 

- તહ�વાર – િવિવધ �દ�શોના તહ�વારોની �ચ�ો/PPTિનદશ�ન.   

- લોક��ૃય – િવિવધ લોક��ૃયોની િવ�ડયો ��લ�સ બતાવી તનેા 

િવશે સમ�ૂતી આપવી અને ��ો�ર�.  

- િવ�ડયો :-  

રાસ –https://youtu.be/hfahYq7V-Bc 

 ભાગંડા –https://youtu.be/GrplN4qLNOQ 

 કથક –https://youtu.be/K6hslnn8b9Q 

 �ુ�ચ�ડૂ�–https://youtu.be/bSkkREf1w9Y 

 કથકલી –https://youtu.be/Vh_9J0kyP4c 

 િમ� ડા�સ –https://youtu.be/w0gamtoWxnE 

 ભરતનાટ�મ –https://youtu.be/JDfYT3Ax7mE 

 �બ� ુ–https://youtu.be/Yq5qLOxE2vM 

 ઓડ�શી –https://youtu.be/Dx1hvp8Sr7w 

 ��ુમર - https://youtu.be/P6cQnmO0tuw 

 

- િવ�ડયો :- િમલે �રૂ મેરા ��ુહારા…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

િમિનટ 

 



 

 

 

4 વગ�કરણ 

કરાવ�ુ ં

- િવિવધ 

ધમ��ુ ં

નામ 

�હ��ુ 

ઈ�લામ 

શીખ 

બૌ� 

 

�ન 

���તી 

 

5 ધમ�ને સલં�ન 

તહ�વાર�ુ ં

કો�ટક તૈયાર 

કર�ુ ં

- ક�લે�ડરમાથંી િવિવધ તહ�વારોની યાદ� બનાવડાવવી તથા પછ� 

તે તહ�વારો�ુ ંિવિવધ ધમ� �માણે િવભાજન કરાવવી

6  એકપા�ીય 

અ�ભનય �ારા  

- નાટક 

 �ુ ંઘરકામ ક�ંુ �ં

ક�ંુ �ં

આરો�યની અ�રૂતી દ�ખભાળ

અિધકારોથી દ�કર�ઓને વ�ંચત રાખવામા ંઆવે છે

કપડામાં

િવચાર અને

રાખવામા ંઆવે છે

�ી 

અને િશ�ણનો �યા

�ય છે
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િવિવધ ધમ� િવશે મા�હતી દશા�વ� ુ ંકો�ટક �ણૂ� કરાવ�ું

ધમ�ના �થાપક ધમ��થં�ુ ંનામ ધમ� �ચ� 

સનાતન ગીતા  

 �ુઆ�ન-એ-શર�ફ 

 

��ુુ નાનક ��ુુ �થં સાહ�બ 

 

ભગવાન ��ુ  

 

અષો જર��ુ�ો અવે�થા/અવે�તા 

 

મહાવીર 

�વામી 

 

 

ઈ� ુ���ત બાઈબલ 

 

ક�લે�ડરમાથંી િવિવધ તહ�વારોની યાદ� બનાવડાવવી તથા પછ� 

તે તહ�વારો�ુ ંિવિવધ ધમ� �માણે િવભાજન કરાવવી

નાટક :- 

�ુ ંઘરકામ ક�ંુ �.ં રસોડામા ંરસોઈ બના�ુ ં�.ં બાળઉછેર�ુ ંકામ 

ક�ંુ �.ં અમને �ુ�ંુબિવષયક કોઈ િનણ�ય લેવાની સ�ા નથી

આરો�યની અ�રૂતી દ�ખભાળ, િશ�ણ અને આિથ�ક 

અિધકારોથી દ�કર�ઓને વ�ંચત રાખવામા ંઆવે છે

કપડામા,ં રમતોમા,ં અ�યાસની તકોમા,ં હરવા-ફરવા

િવચાર અને �યવહાર વગેર�મા ંછોકર�ઓ સાથે ભેદભાવ 

રાખવામા ંઆવે છે. સમાજમા ં��ુ જ�મને �ાધા�ય હોવાથી 

�ી –�ણૃ હ�યાનો ભોગ બને છે. જોક� સમાજમા ં��િૃત 

અને િશ�ણનો �યાપ વધવા સાથે આ ભેદભાવો � ૂસંાતા 

�ય છે.    

ધમ� િવશે મા�હતી દશા�વ� ુ ંકો�ટક �ણૂ� કરાવ�ુ.ં  

ધમ�-�થાન 

મ�ંદર 

મ��દ 

 

મઠ/િવહાર 

 

દ�રાસર 

 

10 

િમિનટ 

ક�લે�ડરમાથંી િવિવધ તહ�વારોની યાદ� બનાવડાવવી તથા પછ� 

તે તહ�વારો�ુ ંિવિવધ ધમ� �માણે િવભાજન કરાવવી. 

10 

િમિનટ 

બાળઉછેર�ુ ંકામ 

અમન ે�ુ�ંુબિવષયક કોઈ િનણ�ય લેવાની સ�ા નથી. 

િશ�ણ અને આિથ�ક 

અિધકારોથી દ�કર�ઓને વ�ંચત રાખવામા ંઆવે છે. 

ફરવા, 

�યવહાર વગેર�મા ંછોકર�ઓ સાથે ભેદભાવ 

સમાજમા ં��ુ જ�મને �ાધા�ય હોવાથી 

જોક� સમાજમા ં��િૃત 

વધવા સાથે આ ભેદભાવો � ૂસંાતા 

10 

િમિનટ 
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(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ��ણક ઉપકરણોની યાદ�  

 ભારતનો નકશો  

 PPT/�ચ�ો/િવ�ડયો િનદશ�ન માટ�ના ંજ�ર� સાધનો 

(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :-  

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ� િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુ ભાર 

1 િવ�ાથ�ઓ પોતાની 

આસપાસના માનવીય 

િવિવધતાના �વ�પો વણ�વે 

છે. 

- આસપાસના ંિવ�તારમા ં

જોવા મળતા ધમ�, ભાષા, 

પોશાકની િવિવધતા અને 

ભાવા�મક એકતા�ગે 

�ચ�ો, િવ�ડયો િનદશ�ન 

સાથે સમજ. 

- બ�ુ િવક�પ 

��ો 

- મને ઓળખો 

- જોડકા ંજોડો 

2 �ણુ 

 

 

 

 

NAS આધા�રત ��ો 

1) મા�ંુ લોક��ૃય �ુ�ચ�ડૂ� છે, તો �ુ ંકયા રા�યનો િનવાસી હોઈશ ?  

 (અ) ક�રલ          (બ) ���દ�શ     (ક) તિમલના�ુ  (ડ) ઓ�ડશા 

2) સ�ચન ત��ુલકર �ુબંઈનો િનવાસી છે, તો તેની મા�ભૃાષા કઈ હશે ?  

 (અ) પ�ંબી         (બ) મલયાલમ       (ક) મરાઠ�        (ડ) તે��ુ ુ

3) શેઠ લ�મીચદંના પ�રવારનો પ�ુ�ષણ ��ુય તહ�વાર છે. તો શેઠ કયા ધમ�ના અ�યુાયી હશે ?  

 (અ) �હ��ુ   (બ) ��ુ�લમ          (ક) ���તી         (ડ) �ન  

4) અમારો ��ુય ખોરાક માછલી અને ભાત છે, અને પહ�રવેશમા ંઅમે સફ�દ �ુગંી અને સફ�દ પહ�રણ     

    પહ�ર�એ છ�એ તો અમે દ�શના કયા િવ�તારના િનવાસી હોઈ�ુ ં?  

 (અ) ઉ�ર ભારત (બ) �વૂ� ભારત           (ક) દ��ણ ભારત     (ડ) પિ�મ ભારત    
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 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

1. ....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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 નીચે આપેલી અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- પોતાની આસપાસની િવિવધતા તરફ �વ�થ વલણ િવકસાવે છે. 

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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15. સરકાર 

(1) અ�યયન િન�પિ� :-  

- સરકારની �િૂમકા�ુ ંવણ�ન કર� છે.   

- સરકારની �િૂમકા�ુ ંવણ�ન કર� સરકારના િવિવધ �તરોથી પ�ર�ચત થશે.  

(2) પેડાગો�કલ �ોસેસ :-  

      આપણા દ�શમા ંઆપણી સરકાર, સરકારના �કાર, લોકશાહ� ��ૂયો, સરકાર અને કાયદો 

સમ�વવા.  

(3) એકમ�ુ ંનામ (અ�યાસ�બ��ુઓ ) :-  

- સરકાર 

- સરકારના �કાર 

- લોકશાહ� સરકાર – લોકશાહ�ના ં��ૂયો  

- સા�યવાદ� સરકાર  

- રા�શાહ� સરકાર  

- સરકાર અને કાયદો  

(4) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની પ�ધિતઓ : -  

�મ પ�ધિત�ુ ં

નામ 

ર�ત સમય 

1 ��ો�ર� સરકાર અને તેના �કાર �ગે ��ો�ર� �ારા ચચા� અને સમજ 

િનદશ�ન 

20 િમિનટ 

2 િનદશ�ન સરકારની �િૂમકા અને તનેા કાય� �ગે 

�ચ�ો/PPT/િવ�ડયો/વત�માનપ�ના ક�ટ��સ િનદશ�ન �ારા સમજ 

20 િમિનટ 

3 ચચા�-સવંાદ ��મચંની ��િૃ� �ારા ચચા�-સવંાદ 20 િમિનટ 
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(5) અ�યયન િન�પિ� માટ�ની ��િૃ�ઓ :-  

�મ ��િૃ��ુ ં

નામ 

ર�ત જ�ર� 

સામ�ી 

સમય 

1 પપેર 

ક�ટ��સ 

િનદશ�ન 

સરકાર એટલે �ુ ં?  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ઉપરના ંછાપાના ંક�ટ��સમા ંસરકારના ંકયા કયા 

કાય�ની વાત કરવામા ંઆવી છે.  

1)............................................................................. 

2) ............................................................................                 

3)............................................................................ 

4) ........................................................................... 

 સરકારના ં�કારોની સમજ આપવી.  (લોકશાહ� 

સરકાર, સા�યવાદ� સરકાર, રા�શાહ� સરકાર) 

 સરકાર અને કાયદાની સમજ આપવી. 

વત�માન-

પ� 

ક�ટ��સ 

15 

િમિનટ 
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2 ��મચં - �ણ �ય��તને ઉભા કરવા. તમેણે �થાિનક સરકાર, 

રા�ય સરકાર, ક��� સરકારના કાડ� આપવા. 

- સરકારના ંિવિવધ �તરના ંકાય�ની �ચ�ી બનાવી 

�કૂવી.  

- તાલીમાથ�માથંી �મબ� આવી �ચ�ી ઉપાડ� વાચંન 

કર� તે કાય� � �તરની સરકાર�ુ ંહશે તેને આપશે.  

�ણ 

�ય��તઓ,

�ચ�ીઓ 

15 

િમિનટ 

 �ચ�ી માટ�ના ન�નૂા�પ કાય�.  

1) ભારત સરકારનો રિશયા સાથે મૈ�ી સબધં બનાવવાનો િનણ�ય.  

2) �જુરાત સરકાર �ારા ધો.8 મા ં સરકાર� શાળામા ં બોડ�ની પર��ા લવેાનો 

િનણ�ય.  

3) �દ�ગુઢ અને ક�યા�ુમાર� વ�ચે નવી ર�લવે સેવા શ� કરવાનો સરકારનો 

િનણ�ય.  

4) ગભંીર�રુા ગામમા ંસાવ�જિનક ગટરલાઈન નાખવાનો િનણ�ય.  

5) 1000 �.ની નવી નોટ બહાર પાડવાનો સરકારનો િનણ�ય.  

6) હ�રયાણા સરકારનો ખે�તૂોને સ�તા દર� વીજળ� આપવાનો િનણ�ય. 

3 િવ�ડયો 

��લપ 

િનદશ�ન 

સરકારના િવિવધ �કારોની િવ�ડયો ��લપ�ુ ં િનદશ�ન 

કરાવ�ુ.ં 

િવ�ડયો 

િનદશ�ન 

માટ� જ�ર� 

સાધનો 

10 

િમિનટ 

4 નકશા-

�િૂત� 

િવિવધ શાસન�યવ�થા ધરાવતા દ�શને િવ�ના નકશામા ં

શોધો. 

િવ�નો 

નકશો 

10 

િમિનટ 

 

(6) એકમ િશ�ણ માટ� જ�ર� સામ�ી અને શૈ.ઉપકરણોની યાદ� :-  

 વત�માનપ� ક�ટ��સ  

 કાગળ-પને 

 �ચ�ો/િવ�ડયોિનદશ�ન માટ� જ�ર� સાધનો 

(7) અ�યયન િન�પિ� અ�સુાર SCE :- 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ� િશ�ણ માટ�ની �િવિધ ��ૂયાકંન પ�ધિત �ણુ ભાર 

1 સરકારની �િૂમકા�ુ ંવણ�ન 

કર� છે.   

- િનદશ�ન અને ��મચં 

�ારા સરકારની 

�િૂમકાની સમજ 

- મૌ�ખક ��ો�ર� 

- બ�ુ િવક�પ ��ો 

2 �ણુ 
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NAS આધા�રત ��ો 

1) ક�શોદ શહ�રમાં ઉભરાતી ગટરોનો �� હલ કરવા સમ� શહ�રની ગટરલાઈન નવી કરવાનો 

િનણ�ય લેવામા ંઆ�યો, આ કાય� સરકાર�ુ ંક� ુ ં�તર કરશે ? 

(અ) રા�ય સરકાર  (બ) �થાિનક સરકાર      (ક) ક��� સરકાર    (ડ) સઘં સરકાર 

2) નીચેનામાથંી ક�ુ ંલોકશાહ��ુ ંલ�ણ નથી ?  

(અ) લોકો ��ય� ક� પરો� મતદાન �ારા પોતાના �િતિનિધન ે� ૂટં� છે.  

(બ) ��ખુશાહ�, લોકશાહ� અને સસંદ�ય લોકશાહ� લોકશાહ�ના �કાર છે.  

(ક) લોકશાહ�મા ંરા��ુ ંપદ વશંપરંપરાગત હોય છે.  

(ડ) લોકશાહ� સરકારમા ંલોકો જ સરકાર છે.  

3) કઈ શાસન�ણાલીમા ંરા�ય �ણુવ�ા �માણે વેતન આપે છે ?  

(અ) લોકશાહ�     (બ) સા�યવાદ�           (ક) રા�શાહ�      (ડ) ઉપરની �ણેય 

 

 ઉપરો�ત �વા NAS આધા�રત ��ો બનાવી નીચે લખો.  

 

1. ....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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 નીચે આપેલી અ�યયન િન�પિ�ને વગ�ખડંમા ંક�વી ર�તે ર�ૂ કરશો તેની �પર�ખા તૈયાર કરો. 

એકમ�ુ ંનામ :- ધોરણ :- 

અ�યયન િન�પિ� :- સરકારના િવિવધ �તર �થાિનક, રા�ય અને સઘંને ઓળખે છે.  

 

 

 પેડાગો�કલ �ોસેસ :- 

 

 

 શૈ��ણક ��ુા (અ�યાસ�બ��ુઓ) :- 

 

 

 પ�ધિતઓના નામ :- 

 

 

 �યોજવાની ��િૃ��ુ ંવણ�ન :- 

 

 

 

 

 

 જ�ર� શૈ��ણક સામ�ી અને ઉપકરણ :- 

 

 

 

 ��ૂયાકંન(SCE) ક�વી ર�તે કરશો ? 
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સામા�જક િવ�ાનમા ં��ૂયાકંન (SCE) 

દર�ક િવષયની �મ સામા�જક િવ�ાનમા ં સ�વાર રચના�મક ��ૂયાકંન કરવામા ં આવે છે. 

�થમ સ�મા ં િશ�ણકાય� દર�યાન �યાર� એકમિશ�ણકાય� ચાલ� ુ ંહોય �યાર� અથાવા એકમ િશ�ણ 

પછ� એકમમા ંસમાિવ�ટ અ�યયન િન�પિ��ુ ં��ૂયાકંન થ�ુ ંજોઈએ. આ ��ૂયાકંન માટ� ઉપયોગમા ં

લીધેલ ��ૂસનો ન�નૂો અન ેતનેા આકારો હોવા જોઈએ. તો તમે સ�ના અને રચના�મક ��ૂયાકંનના 

�ણુ યો�ય ર�તે �કૂ� શક�. આમકરવાથી િવષયન ે�યાય આપી શકાય છે. અહ� આગળ એક ઉદાહરણ 

જોઈએ. 

�મ અ�યયન િન�પિ��ુ ંનામ વગ�ખડંમા ં�યો�યેલી �િવિધ ��ૂયાકંનની પ�ધિત �ણુ

ભાર 

1 ઐિતહાિસક તથા 

સા�હ��યક �ોતોને 

ઓળખી ઈિતહાસના 

�નુ:િનમા�ણ માટ� િવિવધ 

�ોતોના ઉપયોગ�ુ ંવણ�ન 

કર� છે. 

- ઈિતહાસ �ણવાના �ોતની 

સમજ �ચ�ોના આધાર� 

- િવશેષ તજ�ો, �ણકારોની 

�લુાકાતના આધાર� 

�ણકાર� 

- �થાિનક �રુાતન �થળોની 

�લુાકાતના આધાર� 

�ણકાર� 

- સાલવાર� 

- મૌ�ખક ��ો�ર�  

- એકમ કસોટ�  

- ગામનો ઈિતહાસ  

- �ો��ટ કાય� (��ો�ર� 

આધા�રત)  

- OMR આધા�રત કસોટ� 

2 

2 િવ�ાથ�ઓ �હો, તારા 

અને ઉપ�હો વ�ચેનો 

તફાવત ઓળખે છે. દા.ત. 

�યૂ�, ��ૃવી અને ચ�ં 

- ઈ�ટરનેટના મા�યમથી સૌર 

પ�રવારનો પ�રચય 

- ��ૃવી, ચ�ં અને �યૂ�નો 

પ�રચય (કથન �ારા)  

- મૌ�ખક ��ો�ર� 

- �ચ�ના આધાર�  

- OMR �કારની 

��ો�ર� 

2 

3 િવ�ાથ�ઓ �થાિનક �તર� 

સરકારની �િૂમકા�ુ ંવણ�ન 

કર� છે. 

- �લુાકાત �ારા (�ા�ય, 

તા�કુા, �જ�લા) �થાિનક 

�ા�ય અને શહ�ર� 

પચંાયતની સમજ 

- સવંાદ �ારા �ામ 

પચંાયતના કાય�ની સમજ 

- �ામ પચંાયત�ુ ંમોક 

- મૌ�ખક ��ો�ર� 

�ચ�ના આધાર� 

પચંાયતના કાય�ની 

��ો�ર� 

- OMRઆધા�રત 

��ો�ર� 

2 

 ઉપર �જુબના ઉદાહરણ �માણે સામા�જક િવ�ાનની દર�ક અ�યયન િન�પિ�ઓનો ઢાચંો 

બનાવીને ��ૂયાકંન �િવિધ કર� શકાય અને સ�ના ં �તે રચના�મક ��ૂયાકંનના ં �ણુ �કૂ� 

શકાય. 



 

સામા�જક િવ�ાન લેબ મોડ�લુ ડાઉનલોડ 

કરવા 

62 

સામા�જક િવ�ાન લેબ મોડ�લુ ડાઉનલોડ 

કરવા QR code �ક�ન કરો

 
 

 

સામા�જક િવ�ાન લેબ મોડ�લુ ડાઉનલોડ 

�ક�ન કરો.  
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