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પ્રશ્ન.1  ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.  

(1) વર્તમાનને સમજવા માટે ....................  ની જાણકારી હોવી જોઈએ.  

(2) એલ.ડી. ઇન્સ્ટટટયટુ ઑફ ઈ્ડોલોજી નામની સટંથા ............ શહરેમા ંઆવેલી છે.   

(3) ભરૂ્જ નામના ંવવવશષ્ટ વકૃ્ષો ................. પવતર્ પર થાય છે.  

(4) જયા ંઅભિલેખો રાખવામા ંઆવે છે રે્ને ......................... કહ ેછે.  

(5) વવવવધ ભિત્રો અને લેખોની બનાવેલ ...................... માથંી ઈવર્હાસની માહહર્ી મળે છે. 

                
પ્રશ્ન: 2  નીચેના તવધાનો ખરા છે કે ખોટા િે જણાવો.   

(1) રાષ્રીય અભિલેખાગાર હિલ્હીમા ંઆવેલો છે.           

(2) ઘણા ંવર્ષો પહલેા ંલખાયેલ ભલવપઓ ત્સનુામી દ્વારા નાશ પામી છે.  

(3) ગજુરાર્ વવદ્યાપીઠ ખારે્ આવેલુ ંઆહિવાસી સગં્રહાલય વડોિરામા ંઆવેલુ ંછે.  

(4) પ્રાિીન સમયનો ઈવર્હાસ જાણનાર વ્યક્તર્ને પરુાર્ત્વવવિ કહ ેછે.    

(5) ર્ાડપત્રો અને ર્ામ્રપત્ર પર મખુ્યત્વે  પાડું ભલવપ જોવા મળે છે.       

 

પ્રશ્ન: 3  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક – બે વાક્યમાાં આપો. 

(1) ‘વમલેવનયમ ગેલેરી’ ર્રીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે? 

(2)  ‘ર્ાડપત્ર’ એટલે શુ?ં 

(3)  ‘િોજપત્ર’ કોને કહ ેછે? 

(4)  ‘અભિલેખાગાર’ એટલે શુ?ં 

(5) વશલાલેખ કોને કહવેાય છે? 
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(6)  ‘ર્ામ્રપત્ર’ કોને કહ ેછે? 

(7)  અભિલેખ એટલે શુ?ં 

(8) સરકારી અભિલેખાગાર ક્ા ંઆવેલા છે? 

(9) િોજપત્રો અને ર્ાડપત્રોની જાળવણી કરર્ી ભબનસરકારી સટંથાઓના નામ આપો. 

(10) કઈ પદ્ધવર્ દ્વારા પરુાર્ત્વીય અવશેર્ષોનો િોક્કસ સમય જાણી શકાય છે? 

પ્રશ્ન 4 : બાંધબેસિા જોડકાાં રચો. 

(1) ‘ભરૂ્જ’ નામન ાં વકૃ્ષ               a. અમિાવાિ 

(2) રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગાર  b. પાટણ 

(3) શ્રી હમેચાંદ્રાચાયય લાઈબે્રરી  c. હહમાલય 

(4)  અશોકનો તશલાલેખ   d. મુબંઈ 

(5) એલ.ડી.ઈન્સ્ટટટય ટ   e. હિલ્હી 

            f. જૂનાગઢ 

 

પ્રશ્ન: 5  નીચેના પ્રશ્નોના ટકૂમાાં ઉત્તર આપો. 

(1) ર્ાડપત્રો અને િોજપત્રોના નમનૂાઓ ક્ાથંી મળી આવે છે? 

(2) અભિલેખ એટલે શુ?ં કયા સમયમા ંઅભિલેખનો સારો એવો વવકાસ થયો હોવાનુ ંમનાય 

છે? 

(3) માટીના કે ધાતનુા વાસણો દ્વારા ઈવર્હાસની માહહર્ી કેવી રીરે્ જાણી શકાય છે? 
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો. 

(1) પથૃ્વીના કોઈપણ  ભાગન ું સપાટ  કાગળ પરન ું આલેખન એટલે .............  

(2) સામાન્ય રીતે કોઈપણ નકશાની .................... બાજ   ‘ઉ’ નનશાન હોય છે.  

(3) જળનવસ્તાર દશાાવવા નકશામાું  ....................... રુંગ વપરાય છે.   

(4) જજલ્લાન ું મથક દશાાવવા  ....................... રૂઢસુંજ્ઞા વપરાય છે.  

(5) ................ દશાાવવા  (.................) રૂઢસુંજ્ઞા વપરાય છે.  

પ્રશ્ન:2    નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટા તે જણાિો.   

(1) રૂઢસુંજ્ઞાઓ એ નકશાન ું અંગ નથી.      

(2) પ્રમાણમાપવાળા નકશાઓ નવદેશી પ્રવાસીઓને ઉપયોગી બનતા નથી. 

(3) નકશા દ્વારા પવાતારોહકો, સૈનનકોને ઘણી મદદ મળે છે. 

(4) રૂઢ સુંજ્ઞાઓ ઓછી જગ્યામાું ઘણી જાણકારી આપે છે.   

(5) CH એ સર્કિટ હાઉસની સુંજ્ઞા છે. 

પ્રશ્ન: 3 બાંધબેસતાાં જોડકાાં રચો: 

1 . નકશામાું  મેદાન                       1.  રેલમાગા 

2. દેશની રાજધાની                    2. ● 

3. હોકાયુંત્ર                                  3. પીળો  રુંગ 

4.                                                4.પાણી દશાાવવા  

5. વાદળી રુંગ                              5. ʘ 

     6. ર્દશા જાણવા 
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પ્ર.[4]  એક-બે િાક્યમાાં જિાબ આપો:- 

(1) નકશો કોને કહવેામાું આવે છે? 

(2) નકશાના મ ખ્ય અંગો કેટલા છે?કયા કયા? 

(3) રૂઢસુંજ્ઞા એટલે શ ું? 

(4) PTO રૂઢસુંજ્ઞા શેના માટે વપરાય છે? 

(5) નકશાના પ્રકાર કેટલા છે? કયા કયા ? 

(6) નવતરણ નકશાઓમાું કઈ કઈ બાબતોન ું નવતરણ દશાાવાય છે? 

(7) O  રૂઢસુંજ્ઞા શેના માટે વપરાય છે? 

(8) NATMO સુંસ્થા ક્ાું આવેલી છે? તેન ું કાયા શ ું છે? 

(9) નકશામાું પ્રમાણ માપ શા માટે મહત્વન ું છે? 

(10) NRSA  સુંસ્થા ક્ાું આવેલી છે? 

(11) નકશામાું કથ્થાઈ રુંગ શેના માટે વપરાય છે?   
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પ્રશ્ન. 1 ખાલી જગ્યા પિૂો.  

(1) બાળકન ેસમાજ અંગેન ું જ્ઞાન  ___________ દ્વારા મળે છે.  

(2) મતદાન કરવા માટે નાગરરક પાસે ___________ હોવ ું જરૂરી છે.  

(3) ભારતના નાગરરકને ___________ વર્ષ પરૂા થયા બાદ મતાધિકાર પ્રાપ્ત  થાય છે.  

(4) બાળક માટે ક ટ ુંબ એ સુંસ્કારરતા અને વ્યક્તતત્વ  ઘડતરની ઉત્તમ ___________ છે.  

(5) નાગરરકત્વનો આિારભતૂ દસ્તાવેજ ___________ ને ગણવામાું આવે છે.  

 

પ્રશ્ન : 2  નીચેના વિધાનો ખિા  છે કે ખોટા તે જણાિો.   

(1) પરદેશની કોઈ વ્યક્તત ભારતના નાગરરક સાથે  લગ્ન કરે તો તે ભારતના નાગરરક 

ગણાય  છે.      

(2) આપણા દેશના બુંિારણ દ્વારા નાગરરકને સુંઘની નાગરરકતા મળતી નથી.  

(3) ભારતન ું નાગરરકત્વ મેળવવાની  બે રીતો છે.   

(4) આપણ ું વતષન દેશન ું ગૌરવ વિે તેવ ું હોવ ું  જોઈએ.   

(5) દેશનો નાગરરક રાષ્ટ્રદોહ કરે તો તેને દેશન ું નાગરરકત્વ ગ માવવ ું પડત  ું નથી.  

પ્રશ્ન: 3 નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં જિાબ આપો: 

(1) ભારતનો નાગરરક કોન ેકહી  શકાય ?  

(2) ક ટ ુંબ અને શાળા લોકોને  શી રીતે  મદદરૂપ થાય  છે ?  

(3) બાળકની સૌથી  પહલેી  ફરજ  કઈ  છે ?  

(4) નાગરરક કોન ેકહવેામાું આવે છે ?  
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(5) ભારતના નાગરરકને  મતદાન કરવાનો  અધિકાર ક્યારે મળે છે ?  

(6) ભારતનો  નાગરરક કેવા  સુંજોગોમાું  નાગરરકત્વ  ગ માવે છે ?  

(7) નાગરરકત્વની બાબતમાું  કોન ેઆિારભતૂ દસ્તાવેજ ગણવામાું આવે છે ?   

(8) ભારતનો  નાગરરક  જ્યારે બીજા દેશન ું  નાગરરકત્વ સ્વીકારે ત્યારે  શ ું  થાય  છે ?  

(9) સામાજજક સુંસ્થાઓ  મન ષ્ટ્યને કેવી  રીતે મદદરૂપ  થાય છે ?  

(10) પરદેશી  વ્યક્તતને  ભારતન ું  નાગરરકત્વ  મેળવવા માટે  કેટલા વર્ષ  કે તેથી વધ  સમય  

  ભારતમાું વસવાટ કયો હોવો જોઈએ ?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) આદિમાનવે કેટલાાંક ઓજારો સાથે લાકડીઓ બાાંધી__________ અને __________જેવા 

હથથયારો  બનાવયાાં હતા. 

(2) __________ ની શોધ એ માનવજીવનની સૌથી ક્ાાંથતકારી શોધ છે.  

(3) નમમિાના ખીણપ્રિેશમાાં આવેલી__________ ની  ગફુાઓમાાં આદિમાનવનો વસવાટ 

હોવાના પરુાવાઓ મળ્યા છે.  

(4) આદિમાનવનુાં જીવન અંગેનુાં જ્ઞાન વધતુાં ગયુાં તેમ  તેનુાં ‘__________’ થતુાં ગયુાં.  

(5) આદિમાનવની ચતરુાઈમાાં વધારો થતાાં તેનામાાં__________ નો  થવકાસ થયો. 

પ્રશ્ન.2    બધંબેસતા જોડકા ંરચો:  

વવભાગ ‘અ’ વવભાગ ‘બ’ 

1. આદિપાષાણ યગુ    

2. નતૂન પાષાણ યગુ    

3. ગફુાચચત્રો  

4. અમરાપરુ 

 

1. પ્રાણીઓ  

2. સાબરમતી પ્રિેશ  

3. અન્નસાંગ્રાહક તબક્કો  

4. અન્ન ઉત્પાિક તબક્કો 

5. મહી નિીનો પ્રિેશ 

પ્રશ્ન: 3 નીચેના વવધાનો ખરા ં છે  કે  ખોટા ં તે  જણાવો:  

(1) આદિમાનવ પોતાના ઉપયોગ માટે લોખાંડમાાંથી  ઓજારો બનાવતો.    

(2) અગ્નનની શોધ એ માનવજીવનની સૌથી  ક્ાાંથતકારી  શોધ  છે.   

(3) આદિમાનવ રહવેા માટે કુિરતી ગફુાઓનો ઉપયોગ કરતો.  
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(4) પવમતોની તળેટીના પ્રિેશો લઘપુાષાણ યગુના લોકોના આશ્રયસ્થાનો હતાાં.   

(5) ઈ.સ. પવૂે ચોથી સિીના મધ્યની આસપાસના લોકો પાકી ઈંટોનાાં મકાનોમાાં રહતેા હતા.  
 

 પ્રશ્ન:4    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમા ંઉત્તર આપો.  

(1) આદિમાનવના પ્રારાંચિક જીવનની માદહતી શેના પરથી જાણવા મળે  છે ?   

(2) આદિમાનવ હથથયારોનો ઉપયોગ શેના માટે કરતો હતો?  

(3) આદિમાનવ અગ્નન પ્રગટાવતાાં શીખ્યો હશે એ શેના પરથી જાણી શકાય છે? 

(4) ‘આદિમાનવની કાયમશાળા’ માાંથી શુાં શુાં મળી આવયુાં છે?  

(5) કઈ  ગફુાઓમાાં આદિમાનવોનો વસવાટ હોવાના પરુાવાઓ મળ્યા છે?  

(6) કઈ ગફુાઓમાાં જ ાંગલી પ્રાણીઓનાાં ચચત્રો જોવા મળ્યાાં છે? 

(7) આદિમાનવોના પરસ્પર સહવાસનુાં શુાં પદરણામ આવયુાં?  

(8) લઘપુાષાણ યગુના પ્રાણીઓનાાં હાડકાાંના ઢગલા અને િટાયેલા મતૃિેહો ક્ાાંથી મળી 

આવયાાં છે ?   

(9) લઘપુાષાણ યગુના લોકોના આશ્રયસ્થાનો ક્ાાં હતાાં? 

પ્રશ્ન: 5 નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમા ંઉત્તર આપો:  

(1) બિલાતી આબોહવાની માનવજીવન પર શી અસરો થઈ ? 

(2) પ્રાચીન સમયના માનવનુાં નાગદરકીકરણ થતાાં તેના જીવનમાાં શા ફેરફારો થયા ?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) પથૃ્વીના ગોળા પર  દોરેલી કાલ્પનનક  આડી  રેખાઓને __________ કહ ે છે.           

(2) સૌથી વધ ુ પ્રકાશ અને  સૌથી વધ ુ તાપમાન (ગરમી) મેળવતા પથૃ્વીના ભાગને 

__________ કહ ેછે.  

(3) મધ્યમ પ્રકાશ અને  મધ્યમ તાપમાન (ગરમી) મેળવતા પથૃ્વીના ભાગન ે__________ કહ ે

છે.  

(4) પથૃ્વી પર  જમીન ધરાવતા ભાગોન ે__________કહ ે છે.  

(5) પથૃ્વી પર  કુલ __________  ખડંો અને __________ મહાસાગરો આવેલા છે.       

પ્રશ્ન: 2 નીચેના વવધાનો ખરાું  છે  કે  ખોટાું  તે  જણાવો:  

(1) ઘણા અવકાશયાત્રીઓએ અંતરીક્ષમાથંી સયૂયના ફોટોગ્રાફ્સ લીધા છે.    

(2) પથૃ્વી પર  સૌથી ઓછો  પ્રકાશ સમશીતોષ્ણ કટટબધં પર  પડે  છે.  

(3) પથૃ્વીના ગોળા ઉપર  નવષવુવતૃ્તથી ઉત્તરે દોરેલી કાલ્પનનક ઘાટી રેખાને ‘મકરવતૃ્ત’ કહ ે છે.  

(4) પથૃ્વીના ગોળા ઉપર કકયવતૃ્તથી ઉત્તરે દોરેલી કાલ્પનનક ઘાટી રેખાને ‘ઉત્તર ધ્રવુવતૃ્ત ‘ કહ ે 

છે.    

(5) એન્ટાકય ટટકા ખડં  ઉત્તર ધ્રવુ પર  આવેલો છે .  

 પ્રશ્ન:3    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમાું ઉત્તર આપો.  

(1) ‘રેખાશંવતૃ્તો’ કોન ેકહ ેછે?   

(2) ‘નવષવુવતૃ્ત’ કોન ેકહ ેછે?  

(3) ‘કકયવતૃ્ત’ કોન ેકહ ેછે? 

(4) ‘મકરવતૃ્ત’ કોન ેકહ ેછે?  
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(5) ‘ઉત્તર ધ્રવુવતૃ્ત’ કોને કહ ેછે?  

(6) ‘દક્ષક્ષણ ધ્રવુવતૃ્ત’ કોન ેકહ ેછે?   

(7) કટટબધંો કેટલા છે ? કયા કયા ? 

(8) ‘ખડંો’ અને ‘મહાસાગરો’ કોન ેકહ ેછે?   

(9) પથૃ્વી પર  આવેલા ખડંોના નામ  જણાવો. 

(10) કયો  ખડં  દક્ષક્ષણ ધ્રવુ સધુી નવસ્તરેલો છે? 
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ગોમટ ુંએ એક મજબતૂ લાકડી સાથ_ે_________ ની  મદદથી અણીદાર પથ્થર બાુંધીને 

હથથયાર તૈયાર કર્ ું.         

(2) આદદમાનવો __________ થી  બચવા અને  રક્ષણ મેળવવા ગ ફામાું રહતેા.  

(3) મેહરગઢની એક  કબરમાુંથી મતૃકની  સાથે __________ ના  અવશેષો પણ મળ્યા છે.  

(4) પ રાતત્વથવદોને ઝુંપડાુંની અંદર અને બહાર બુંને જગ્યાએ __________ના થનશાન 

મળ્યાું  છે.  

(5) સ્થાયી વસવાટ દરથમયાન માનવે સૌ પ્રથમ __________ પાળ્યો હતો.    

પ્રશ્ન. 2 નીચેના વવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં  તે  જણાવો:  

(1) હાુંડલાન ું ધ્યાન રાખવા કરતાું જોમાને તાપવાની વધારે મજા આવતી.    

(2) આદદમાનવો પાકની લણણી માટે લોખુંડનાું ધારદાર દાતરડાું વાપરતાું.  

(3) મેહરગઢના લોકો પ્રાણીઓ પાળતાું હતા.  

(4) આદદમાનવો દદવસે ઘરની અંદર અને રાત્રે ઘરની બહાર રસોઈ બનાવતા.    

(5) આદદમાનવો ધાત  નાું વાસણોમાું રસોઈ બનાવતાું.  
પ્રશ્ન.3 બાંધબેસતાાં  જોડકાાં  રચો:   

વવભાગ  ‘અ’ વવભાગ  ‘બ’ 

1. એક  જ સ્થળ પર  વસવાટ   
2. અનાજની  સાચવણી  
3. ઝુંપડાું અને  ઘરનાું થનશાન   
4. માટીના વાસણો મળી આવવાું  

1. સ્થાયી વસવાટની શરૂઆત   
2. પશ પાલનની શરૂઆત  
3. નતૂનપાષાણ ર્ ગનાું  પ રાતન સ્થળો   
4. સુંગ્રહ કરવાની જરૂદરયાત  
5. ઘર  બાુંધવાની જરૂદરયાત 
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 પ્રશ્ન.4    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે વાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) થશકાર કરવા માટે ગોમટ ુંએ હથથયાર કેવી રીતે તૈયાર કર્ ું?   

(2) આશરે 15000 વષષ પહલેાું આદદમાનવોનો ખોરાક શો હતો?  

(3) કેટલાક પ ર ષો પથ્થરના દાતરડાની ધારને શા માટે તે જ કરી રહ્યા છે? 

(4) ગાયો પાણી પીતી ત્યારે જોમા શ ું કરતી હતી?  

(5) સ્ત્રીઓ અનાજનો કોઠાર કેવી રીતે તૈયાર કરતી?  

(6) રહઠેાણોમાું ખોદકામ કરવાથી પ રાતત્વથવદોને કયા કયા અવશેષો મળ્યા?  

(7) માનવીના સ્થાયી વસવાટ પછી સૌ પ્રથમ કયા પાકોની ખેતી શરૂ થઈ હતી? 

(8) લોકો ઋત  મ જબ ઘરની અંદર કે બહાર રસોઇ બનાવતા હશ,ે એ કેવી રીતે જાણવા 

મળે છે?   

(9) માનવીના સ્થાયી જીવનની શરૂઆતમાું માટીનાું વાસણોનો શો ઉપયોગ થતો હતો?  

(10) ચચરાદ કયા રાજ્યમાું આવેલ ું છે? તેમાુંથી કોના અવશેષો મળ્યા છે?  
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) ભારતમાાં ગજુરાતનુાં સ્થાન__________ દિશામાાં છે.           

(2) ગજુરાતની ઉત્તર સીમાએ__________ જજલ્લો છે.  

(3) ગજુરાતનો િદરયાદિનારો આશરે __________ દિલોમીટર લાાંબો છે.  

(4) ગજુરાતનો  ભૌગોલલિ વિસ્તાર (ક્ષેત્રફળ) આશરે __________ચોરસ દિલોમીટર જેટલો છે.  

(5) ગજુરાતના લગભગ મધ્ય ભાગમાાંથી __________ વતૃ્ત પસાર થાય  છે.    

 

પ્રશ્ન. 2 નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો:  

(1) ગજુરાત ભારતના પિૂવ ભાગમાાં છે.    

(2) ગજુરાતની િદરયાઈ સીમા ભારતની સૌથી  ટૂાંિી િદરયાઈ સીમા છે.   

(3) ગજુરાતનો ભવૂમપ્રિેશ ત્રણ ભાગમાાં િહેંચાયેલો છે.  

(4) િચ્છના રણપ્રિેશની જમીન ખારી છે.    

(5) પનૂમની રાતે િચ્છનુાં મીઠાનુાં રણ  સફેિ  ચાિર જેવુાં લાગ ેછે.  

 

 પ્રશ્ન:3    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) ગજુરાત  િયાાં િયાાં અક્ષાાંશવતૃ્તો િચ્ચે આિેલુાં છે ?   

(2) ગજુરાત  િયાાં િયાાં રેખાાંશવતૃ્તો િચ્ચે આિેલુાં છે?  

(3) ગજુરાતની પિૂ,ે  પવિમે, ઉત્તરે,  િલક્ષણે અને િાયવ્યે િયા  જજલ્લાઓ આિેલા છે? 

(4) વિસ્તારની દ્રષ્ટટએ ભારતમાાં ગજુરાતનુાં સ્થાન  િેટલામુાં છે?  

(5) ગજુરાતની  ઉત્તર-િલક્ષણ લાંબાઈ અને  પિૂવ- પવિમ પહોળાઈ િેટલા દિલોમીટર છે ?  

(6) ગજુરાતનો કુલ  ભૌગોલલિ વિસ્તાર (ક્ષેત્રફળ) િેટલો છે?   
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(7) ગજુરાતનો ભવૂમપ્રિેશ િેટલા વિભાગોમાાં િહેંચાયેલો છે ? િયા િયા? 

(8) ભપૂટૃઠ એટલ ેશુાં?   

(9) ગજુરાતનાાં િયા મેિાનો ખબૂ જ ફળદ્રપુ છે?  

(10) પ્રાચીન  સમયમાાં  ગજુરાતના  િયા  બાંિરોએથી  મોટા ભાગનો િેપાર થતો  હતો?  

પ્રશ્ન:4 નીચેના પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપો:  

(1) ગજુરાતનો ભૌગોલલિ વિસ્તાર (ક્ષેત્રફળ) જણાિો. 

(2) ગજુરાતના મેિાન પ્રિેશ વિશે માદહતી આપો. 
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) અનેક__________ ને  કારણે આપણ ું જીવન સમદૃ્ધ અને રસપ્રદ બને છે.             

(2) વવભિન્નતામાું એકતા એ િારતીય__________ ન ું મ ખ્ય લક્ષણ છે.  

(3) આપણા દેશન ું __________ આપણી વવભિન્નતામાું પણ એકતાન ું સચૂક છે.  

(4) િારતની વવવવધતાને તેની__________માનવામાું આવી છે.  

(5) િારતના__________ ની  કલ્પના આઝાદીની લડત દરવમયાન જ કરવામાું આવી  

હતી.    

પ્રશ્ન. 2 નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો:  

(1) આપણી એકતામાું વવભિન્નતા છે.    

(2) આપણી આઝાદીની લડતમાું એક જ સુંપ્રદાયના લોકોએ િાગ લીધો હતો.   

(3) આઝાદીની લડત દરવમયાન િારતના લોકોમાું કોમવાદ અને જાવતવાદ જોવા મળયાું 

હતા.   

(4) લોકોએ ઝુંડા (વતરુંગા) નો  ઉપયોગ સમગ્ર િારતમાું અંગે્રજો વવર દ્ધ કયો હતો.     

(5) િારતની પ્રજામાું અનેક વવવવધતા છે.  

 

પ્રશ્ન:3    નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) કઈ કઈ વવવવધતાને કારણે આપણ ું જીવન સમદૃ્ધ અને રસપ્રદ બને છે?   

(2)  િારતીય સુંસ્કૃવતન ું મ ખ્ય લક્ષણ કય ું છે?  

(3) આપણાું રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો કયાું કયાું છે? 

(4) રાષ્ટ્રીય િાવનાન ું મહત્વ શ ું છે?  

(5) િારતને વધ  સમદૃ્ધ બનાવવા માટે શ ું કરવ ું જોઈએ?  

(6) િારતના લોકોમાું કઈ કઈ બાબતોમાું ભિન્નતા છે?   

(7) નદીઓ જ દી જ દી હોવા છતાું છેવટે કોને મળે છે? 
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પ્રશ્ન.1 ખાલી જગ્યા પરૂો.  

(1) લોથલની ગણના સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના મહત્વના  __________ િરીકે થાય છે.           

(2) લોથલ અમદાવાદ જિલ્લાના__________ િાલકુામા ંઆવેલુ ંછે. 

(3) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિની ભગૂર્ભ ગટરયોિના__________ ના  નામે ઓળખાિી હિી.  

(4) __________નગરમાથંી એક સવશાળ જાહરે સ્નાનાગારના અવશેષો મળી આવયા ંછે.  

(5) મોહેં-િો-દડો અને  હડપ્પા નગરોમા_ં_________ ના વા ણો બનાવવાની કલા ખબૂ  

સવકા  પામી હિી.    

 

પ્રશ્ન. 2 નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાિો:  

(1) મોહેં-િો-દડો અને  હડપ્પા નગરોના ખોદકામ વખિે જૂના  મયની ઈંટો મળી આવી  

હિી.    

(2) હડપ્પા નગર પજંાબ પ્ાિંમાથંી મળી આવ્ુ ંછે.   

(3) હડપ્પીય  સં્કૃસિના ંનગરોમા ંશ્રીમિંોના ંમકાનો બે માળના હિા.   

(4) ખેિી માટેના િળ ચંય માટેનુ ંએક િળાવ ધોળાવીરામાથંી મળી આવ્ુ ંછે.     

(5) હડપ્પીય  સં્કૃસિના ંનગરોના ંસ્ત્રીઓ અને પરુુષો ત્રણ કપડા ંપહરેિા ંહિા.  
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પ્રશ્ન: 3  બાંધબેસતા જોડકાાં રચો:   

(1)  

વિભાગ’અ’ વિભાગ’બ’ 

1. મોહેં-િો-દડો   

2. હડપ્પા 

3. કાલલબગંન 

4. ધોળાવીરા 

1. કચ્છ પ્ાિં   

2. પજંાબ પ્ાિં  

3. સ િંધનો  મલુિાન પ્ાિં  

4. રાિસ્થાન  

5. સ િંધનો લારખાનો પ્ાિં  

 

(2)     

વિભાગ’અ’ વિભાગ’બ’ 

1. સ િંચાઈ માટેની નહરેો  

2. સ િંચાઈ માટેનુ ંિળાવ   

3. વીણા અને િબંરૂાના લચત્રો 

4. નિભકીની કા ંાની મસૂિિ  

1.  ગંીિનો શોખ  

2. નતૃ્યનો શોખ  

3. લોકોની સખુાકારી  

4. ધોળાવીરા  

5. અફઘાસનસ્િાન  

 

 પ્રશ્ન:4   નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યમાાં ઉત્તર આપો.  

(1) ‘અવશેષો’ કોને કહ ેછે?   

(2) સ િંધખુીણની  સં્કૃસિના મખુ્ય નગરો કયા ંકયા ંછે?  
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(3) હડપ્પા અને મોહેં-િો-દડો નગરો સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના અવશેષો િરીકે શાથી 

ઓળખાયા? 

(4) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિ કેટલા વષભ જેટલી પરુાિન છે?  

(5) ગિુરાિમાથંી સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના ંકયા ંકયા ંનગરો મળી આવયા ંછે ?  

(6) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના ંનગરોના ંમકાનો શા માટે ઊંચા ઓટલા પર બાધંવામા ંઆવિા ં

હિા?   

(7) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિને શાથી ’નગરપ્ધાન  સં્કૃસિ’ કહી શકાય? 

(8) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિનુ ંગૌરવ લઈ શકાય એવુ ંસવસશષ્ટ લક્ષણ ક્ુ ંહત ુ?ં 

(9) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિનુ ંનગર આયોિન કેવુ ંહત ુ?ં 

(10) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના ંસ્થળોએથી કયા ંકયા ંપ્ાણીઓના ંહાડકા ંમળી આવયા ંછે?  

પ્રશ્ન:5    નીચેના પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર આપો.   

(1) સ િંધ ુખીણની  સં્કૃસિના ંનગરોના ંમકાનોમા ંકઈ કઈ સવશેષિાઓ હિી? 

(2) મોહેં-િો-દડોની ભગૂર્ભ ગટરયોિનાનો પરરચય આપો. 


