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િુનટ ટ ટ -1                             ધોરણઃ 6                                િવષયઃ સામા જક િવ ાન 

     તાર ખઃ                             સમય-1 કલાક                  ુલ ણુઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઓઃ(ફ ત િશ કો માટ) 1.6.9,1.6.10,2.6.6,2.6.7,2.6.8,2.6.10,2.6.11,3.6.5,3.6.6 

-1 નીચે આપેલ ોના જવાબ એક શ દ ક વા મા ંલખો.                    (4) 

1. સૌથી ૂનો વદે કયો છે? 

2. ઇ.સ. વૂની સાતમી ક છ ી સદ મા ંઉ ર ભારતમા ંકટલા ંમહાજનપદ હતા?ં 

3. જુરાતની આબોહવામા ંિશયાળો ાર અ ભુવાય છે?  

4. ગામની વ છતા ળવવા ુ ંકામ કોણ કર છે?  

-2 યો ય જોડકા ંજોડો.         (2) 

  અ   બ 

 (અ) નમદા નદ   1. વડોદરા 

 (બ) બનાસ નદ   2. ધરોઇ યોજના 

 (ક) નારાયણ સરોવર  3. દાતંીવાડા યોજના 

 (ડ) આજવા સરોવર  4. ક છ 

     5. સરદાર સરોવર યોજના 

-3 નીચે આપેલા થળો ુ ંકાપડ, ખાડં અને ડર  ઉ ોગમા ંવગ કરણ કરો.          (3) 

 અમદાવાદ, આણદં, કો ડનાર, મહસાણા, રુત, બારડોલી  

-4 નીચેના ોના જવાબ એક-બે વા મા ંઆપો. (ગમે તે ણ)    (6) 

1. ાચીન સમાજ વનમાં જનતા અથવા રૂા સ દુાય માટ કયા બે શ દોનો ઉપયોગ થતો 

હતો? 

2. સાલના લાકડાનો ઉપયોગ તમારા ઘરની કઇ કઇ વ ઓુ બનાવવા માટ થઈ શક છે? 

3. સમરસ ામપચંાયત કઈ ર તે બની શક? 

4. ગણરા ય ગે તમે ુ ંમાનો છો? 

-5 નીચેના ોના જવાબ ણ-ચાર વા ોમા ંઆપો. (ગમે તે બે)    (6) 

1. જળસપંિ ની ળવણી માટ તમે ુ ંકરશો? 

2. પચંાયતી રાજના ં તરો કટલા ંછે? કયા ંકયા?ં 

3. વૈ દક ગુમા ં ુ મા ં તેલા ધનનો ઉપયોગ સરદાર કવી ર તે કરતો હતો?  

-6 તમે શીખેલા નકશાના આધાર મા યા જુબ જવાબ આપો (ગમે તે ચાર)             (4) 

1. ક છના નાના રણને અડ ને આવલેા બે જ લાના ંનામ લખો. 

2. જુરાતની સરહદ આવલેા ંબે પાડોશી રા યના ંનામ લખો. 

3. જુરાતને કયા દશની તરરા ય સીમા અડ છે? 

4. નમદા નદ  પસાર  થતી હોય તેવા બે જ લાના ંનામ લખો. 

5. દ રયાઈ સીમા ધરાવતા બે જ લાઓના ંનામ લખો. 
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િુનટ ટ ટ -1                  ધોરણઃ 7                  િવષયઃ સામા જક િવ ાન 

તાર ખઃ                              સમય-1 કલાક    ુલ ણુઃ 25 

સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઓઃ(ફ ત િશ કો માટ) 1.7.1, 1.7.9, 2.7.11, 2.7.13, 3.7.4 

-1 નીચે આપેલ ોના જવાબ એક વા  ક શ દમાં  લખો.                   (4) 

1. અણ હલવાડ પાટણની કઇ િવરાગંના રાણીએ શાહ ુ ન ઘોર ને ુ મા ંહાર આપી હતી? 

 2. ઉ ર ભારતની કોઇ બે નદ ના ંનામ આપો? 

 3. કઇ અદાલતને  કોટ ઓફ રકો ્સ (Court of Records) અથવા નજર  અદાલત કહવાય છે? 

 4. કયા ઘુલ શાસકના સમયમા ંરા યમા ંયા ાવરેો બધં કરવામા ંઆ યો હતો? 

 -2 યો ય જોડકા ંજોડો         (2) 

 અ             બ 

 1. િસ રાજ જયિસહ   અ. અમદાવાદ 

 2. ચ કા સરોવર   બ. નેપાનગર 

 3. જુરાતની વડ  અદાલત  ક. સોલકં  વશંનો એક શાસક 

 4. વતમાન પ ોનો કાગળ  ડ. ઓ ર સા 

      ઇ. મ ય દશ 

-3 નીચે આપેલ ખિનજો ુ ંધા મુય ખનીજો અને અધા મુય ખનીજોમા ંવગ કરણ કરો.       (3) 

 લોહ અય ક, ચનાઇ માટ , િનકલ, માણકે, જસત, િસ લકા 

-4 નીચેના ોના જવાબ એક-બે વા ોમા ંઆપો. (ગમે તે ણ)           (6) 

1. મીનળદવીએ કરલા ક યાણના ંબે કાય  લખો. 

2. િસચાઇની ખતેી એટલે ુ?ં 

3. કયા િવવાદોનો સમાવેશ દ વાની િવવાદમા ંકરવામા ંઆવ ેછે? 

4. ટોડરમલે જમીન અને મહ લૂના દરનો કોઠો કઇ ર તે તૈયાર કય ? 

-5 નીચેના ોના જવાબ ણ-ચાર વા ોમા ંઆપો. (ગમે તે બે)           (6) 

1. અદાલતોની જ ર કમ પડ છે? 

2. શરેશાહને કયા ધુારા માટ યાદ કરવામા ંઆવ ેછે? 

3. દ ણ ભારતની નદ ઓ જળમાગ તર ક કમ ઉપયોગી નથી? 

-6 તમે શીખેલા નકશાના આધાર મા યા જુબ જવાબ આપો. (ગમે તે ચાર)          (4) 

1. ગગંા નદ  પસાર થતી હોય તેવા ંબે રા યોના નામ લખો. 

2. દ રયાઇ સીમા ધરાવતા ંબે રા યોના ંનામ જણાવો. 

3. હમાલયની પવતમાળા પસાર થતી હોય તેવા એક રા ય ુ ંનામ જણાવો. 

4. નમદા યોજનાનો લાભ લનેાર બ ેરા યોના ંનામ જણાવો. 

5. શરેડ નો પાક થતો હોય તેવા ંબે રા યોના ંનામ જણાવો. 
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િુનટ ટ ટ -1                          ધોરણઃ 8                 િવષયઃ સામા જક િવ ાન 

તાર ખઃ                                  સમય-1 કલાક   ુલ ણુઃ 25 

સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઓઃ(ફ ત િશ કો માટ) 1.8.8, 1.8.10, 1.8.12, 2.8.8, 2.8.9, 3.8.3, 4.8.2. 

-1 નીચે ોના જવાબ એક શ દ ક વા મા ંલખો.                 (4) 
 1. “િમ મલેા” નામની સં થાની થાપના કોણે કર  હતી?  

 2. ʻ વેદ તરફ પાછા વળોʼ નો બોધ કોણ ેઆ યો?  

 3. બડવા , ઢોલ અને ડ . . વગાડવાથી ક ુ ં ૂષણ થાય છે?  

 4. આપણા દશમા ંઇ.સ. 2011મા ંથયલેી વસતી ગણતર  કટલામી હતી?  

-2  યો ય જોડકા ંજોડો.       (2) 
          અ             બ 

 (1) ʻ ચલો દ લીʼ    (અ) યામ  ૃ ણ વમા 

 (2) ઇ ડયન હોમ લ સોસાયટ  (બ)  ુ દ હ  

 (3) રા ત ગોફતાર   (ક) ુબંઇ 

 (4) સવ ચ અદાલત   (ડ) ભુાષચં  બોઝ 

      (ઇ) રહ મુા-ઇ મઝદયરબન 

 

-3 નીચે આપેલ યાદ ને જહાલવાદ  અને મવાળવાદ  નેતાઓમાં વગ કરણ કરો. (3) 
  ગોપાલ ૃ ણ ગોખલ,ે રુ નાથ બેનર , લાલા લજપતરાય, બાળગગંાધર ટળક, 

દાદાભાઇ નવરો , બિપનચં  પાલ 

 

-4 નીચેના ોના જવાબ એક-બે વા માં આપો. (ગમતેે ણ)  (6) 
 1. હવાના ૂષણથી કવા કવા રોગો થાય છે?  

 2. દશની વસિતમા ંકયા બે કારના ંપ રવતન જોવા મળે છે?  

 3. વા દુવ ફડકએ કઇ િત ા લીધી હતી?  

 4. ʻ પચંમહાલ ભીલ સેવા મડંળʼ ની થાપના કોણે કર  હતી?  

-5 નીચેના ોના જવાબ ણ-ચાર વા ોમાં આપો. (ગમે તે બે)  (6) 
 1. વિન ૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો.   

 2. વસિત વધવાથી કઈ કઈ સમ યાઓ ઉભી થાય છે?  

 3. તમે રા વાદ કોને કહશો?  

-6 તમે શીખેલા નકશાના આધાર મા યા જુબ જવાબ આપો. (ગમે તે બે) (4) 
 1. ભારતના કોઇપણ ણ પડોશી દશના ંનામ જણાવો.   

 2. કયા ંકયા ંરા યોના ંકદ માણમા ંમોટા ંજણાય છે?  

 3. ભારતના નકશામા ંદશાવલેા કોઇપણ ણ ટા ઓુના ંનામ લખો.  

 


