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િવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુ ં   નામનામનામનામ:- .......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- �ાચીનકાળના�ાચીનકાળના�ાચીનકાળના�ાચીનકાળના    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    ધમ�નાધમ�નાધમ�નાધમ�ના    િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો    અનેઅનેઅનેઅને    #%ૂયો�ું#%ૂયો�ું#%ૂયો�ું#%ૂયો�ુ ં   િવ&લેષણિવ&લેષણિવ&લેષણિવ&લેષણ    કર)કર)કર)કર)    છેછેછેછે.

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    #%ૂયાકંન#%ૂયાકંન#%ૂયાકંન#%ૂયાકંન    +નુ+નુ+નુ+નુ: કસોટ-કસોટ-કસોટ-કસોટ-
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૬૬૬૬    [છછછછ]

0ુલ0ુલ0ુલ0ુલ    1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - સામા3જકસામા3જકસામા3જકસામા3જક    િવ5ાનિવ5ાનિવ5ાનિવ5ાન ટ)6ટટ)6ટટ)6ટટ)6ટ    તાર-ખતાર-ખતાર-ખતાર-ખ:- ૭૭૭૭/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

<ન ધમ�ના ચોવીસમા તીથ=કર કોણ હતા ?

મહાવીર 6વામીએ કઇ ભાષામા ંઉપદ)શ આEયો ?

(અઅઅઅ) નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    િવક%પોમાથંીિવક%પોમાથંીિવક%પોમાથંીિવક%પોમાથંી    યોFયયોFયયોFયયોFય    િવક%પિવક%પિવક%પિવક%પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર-કર-કર-કર-    ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર    
લખોલખોલખોલખો.. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૨૨૨૨

ગૌતમ I�ુધે સૌ�થમ ઉપદ)શ Jા ંઆEયો ?

[૧] બોિધગયા     [૨] સારનાથ      [૩] 0ુશીનારા      [૪] કિપલવ6M ુ

ગૌતમ I�ુધે કઇ જFયાએ િનવા�ણ પાNયા ?

[૧] OPુNબની      [૨] કિપલવ6M ુ   [૩] 0ુશીનારા       [૪] સારનાથ

(બબબબ) નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    એકએકએકએક    વાJવાJવાJવાJ    ક)ક)ક)ક)    શQદમાંશQદમાંશQદમાંશQદમા ં   આપોઆપોઆપોઆપો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૩૩૩૩

મહાવીર 6વામીનો જRમ Jા ંથયો હતો ?

(કકકક) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૬૬૬૬

ગૌતમ I�ુધનો #Sુય ઉપદ)શ Tુ ંહતો ?

મહાવીર 6વામીનો #Sુય ઉપદ)શ Tુ ંહતો ?
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1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૨૨૨૨(બબબબ) નીચેનીનીચેનીનીચેનીનીચેની    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જFયાજFયાજFયાજFયા    +રૂો+રૂો+રૂો+રૂો.

Uીક રાV સે%WXુસ િનક)તરને હરાવી .................................... એ ચાર �દ)શો YZયા હતા.

UાRડ \ંક રોડ�ુ ં+નુ: િનમા�ણ .................................... રાVના શાસનકાળમા ંથWુ.ં

(અઅઅઅ) ]ૂંક]ૂંક]ૂંક]ૂંક    ન^ધન^ધન^ધન^ધ    લખોલખોલખોલખો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૬૬૬૬

ક_લ`ગ�ુ ંW�ુધ અને અશોક�ુ ંaદય-પbરવત�ન

UાRડ \ંક રોડ

(બબબબ) મૌય�મૌય�મૌય�મૌય�    સાcાdયનેસાcાdયનેસાcાdયનેસાcાdયને    વહ-વટ-વહ-વટ-વહ-વટ-વહ-વટ-    સરળતાસરળતાસરળતાસરળતા    ખાતરખાતરખાતરખાતર    ક)ટલાક)ટલાક)ટલાક)ટલા    િવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમાંિવભાગમા ં   વહeચવામાંવહeચવામાંવહeચવામાંવહeચવામા ં   
આfWુઆfWુઆfWુઆfW ુ   હM ુંહM ુંહM ુંહM ુ ં   ? 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૨૨૨૨

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- મહZવનામહZવનામહZવનામહZવના    રાdયોરાdયોરાdયોરાdયો    તથાતથાતથાતથા    રાજવશંોનારાજવશંોનારાજવશંોનારાજવશંોના    ન^ધપાgન^ધપાgન^ધપાgન^ધપાg    યોગદાનનીયોગદાનનીયોગદાનનીયોગદાનની    યાદ-યાદ-યાદ-યાદ-    બનાવેબનાવેબનાવેબનાવે    છેછેછેછે. 
દાદાદાદા.તતતત. મહાજનમહાજનમહાજનમહાજન    પદોનીપદોનીપદોનીપદોની    શાસનશાસનશાસનશાસન    fયવ6થાfયવ6થાfયવ6થાfયવ6થા, અશોકનાઅશોકનાઅશોકનાઅશોકના    િશલાલેખોિશલાલેખોિશલાલેખોિશલાલેખો, 1Eુતવશંના1Eુતવશંના1Eુતવશંના1Eુતવશંના    િસhાઓિસhાઓિસhાઓિસhાઓ, 
પ%લવવશંનાપ%લવવશંનાપ%લવવશંનાપ%લવવશંના    રથરથરથરથ    મbંદરોમbંદરોમbંદરોમbંદરો.

(અઅઅઅ) યોFયયોFયયોFયયોFય    જોડકાજોડકાજોડકાજોડકા    જોડોજોડોજોડોજોડો. 1ણુ1ણુ1ણુ1ણુ:-૪૪૪૪

અઅઅઅ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ અઅઅઅ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ

1. અશોકઅશોકઅશોકઅશોક

2. _બ`jુસાર_બ`jુસાર_બ`jુસાર_બ`jુસાર

3. _ગરનાર_ગરનાર_ગરનાર_ગરનાર

4. ચાણJચાણJચાણJચાણJ

A. નાટકનાટકનાટકનાટક

B. ક_લ`ગ�ુંક_લ`ગ�ુંક_લ`ગ�ુંક_લ`ગ�ુ ં   W�ુધW�ુધW�ુધW�ુધ

C. અશોકનાઅશોકનાઅશોકનાઅશોકના    િપતાિપતાિપતાિપતા

D. kૂનાગઢkૂનાગઢkૂનાગઢkૂનાગઢ

E. કૌbટ%યકૌbટ%યકૌbટ%યકૌbટ%ય    ગોgનાગોgનાગોgનાગોgના    આચાય�આચાય�આચાય�આચાય�



 

�ાથિમક શાળાના િશmકો માટ) નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોnસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ +નુ: કસોટ-ઓ મેળવવા તમાર- શાળા, 
તાOકુો અને 3જ%લો pUેY ક)પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    +નુ+નુ+નુ+નુ: કસોટ-ઓકસોટ-ઓકસોટ-ઓકસોટ-ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર- 
મેળવી શકો. એક bદવસ qધુીમા ંના મળ- 

Vય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


