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સામયિક મલૂિાાંકન કસોટી 
ધોરણ - 6                સામાજિક યિજ્ઞાન    ઓગષ્ટ, 2020  
સમિ - 1 કલાક                            કુલ ગણુ -25  

(અ. યન. - અધ્િિન યનષ્પયિ - Learning Outcome) 
 

 

અ. નિ. ઐનિહાનિક િથા િાહહત્યિક સ્રોિોિે ઓળખી ઇનિહાિિા પિુર્ગઠિ માટે નિનિધ સ્રોિોિા 
ઉપિોર્નુું િર્ગિ કરે છે. 

 

પ્રશ્ન – 1 નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર આપો.  

  1. ઈનિહાિ જાર્િાિા સ્રોિોિાું િામ જર્ાિી કોઈ એક સ્રોિ નિશે માહહિી આપો. (3) 

 2. પ્રાચીિ નિક્કા પરથી ઇનિહાિિી કઇ કઇ માહહિી જાર્ી શકાિ ? 
  

(2) 

અ.નિ. પ્રાચીિ માિિ િુંસ્કૃનિિાું નિનશષ્ટ લક્ષર્ોિે ઓળખી િિેા નિકાિિે િમજાિે છે.  

પ્રશ્ન – 2 માગ્િા મિુબ ઉિર આપો.   

          (અ) િીચે આપેલ બાબિો નિશે  હડપ્પીિ િુંસ્કૃનિિી નિશેષિા બ-ેત્રર્ િાક્યમાું િર્ગિો. (3) 

 1. મકાિ  2. રસ્િા  3. સ્િાિાર્ાર       

          (બ) લોથલ પ્રાચીિ ભારિનુું િમદૃ્ધ બુંદર હશે એવુું શાિા આધારે કહી શકાિ? 
 

(2) 

અ.નિ. પ્રાચીિ િમિ દરનમિાિિા નિકાિિા િબક્કાઓ િમજી બે પ્રદેશિા નિકાિિી િરખામર્ી કરે 
છે. દા.િ. નશકાર-િુંગ્રહ િબક્કો, ખેિીિી શરૂઆિિો િબક્કો, નિિંધ ુિુંસ્કૃનિનુું પહલેુું શહરે. 

 

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર આપો.   

 1. અગ્નિિી શોધ પહલેાું આહદમાિિોનુું જીિિ કેવુું હશે ?  (2) 

 2. કૃનષિી શોધિા કારર્ે આહદમાિિિા જીિિમાું આિેલ પહરિિગિનુું િર્ગિ કરો. 
 

(3) 

અ.નિ. િારા, ગ્રહો અિે ઉપગ્રહો િચ્ચેિો િફાિિ ઓળખ ેછે. દા.િ. સિૂગ, પથૃ્િી અિે ચુંદ્ર.    

પ્રશ્ન – 4 (અ) મને ઓળખો. હુાં કોણ છાં ?  (3) 

 (1)  હુું દેખાિમાું પથૃ્િી જેિો ગ્રહ છું. 
(2)  હુું િારાઓિા િમહૂથી બનુું છું.  
(3)  ગ્રહો મારી  ફરિે ભ્રમર્ કરે છે.  

 

પ્રશ્ન – 4 (બ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર એક શબ્દમાાં લખો (2) 

 (1) ચુંદ્રિે પથૃ્િીિી ફરિે એક આંટો પરૂો કરિાું કેટલો િમિ લાર્ ેછે ?  
(2)  સિૂગ, પથૃ્િી અિે ચુંદ્ર ત્રર્િેમાું  િારો કિો છે િ ેજર્ાિો.  

 

 

અ.નિ. પથૃ્િીિા ર્ોળા અિે નિશ્વિા િકશા પર અક્ષાુંશ-રેખાુંશ, ધિૃો, વતૃ્તો, આિરર્ો, ભારિિા 
પાડોશી દેશો, ભારિિાું રાજ્િો, કેન્દ્દ્રશાનિિ પ્રદેશો િર્રેે દશાગિે છે.    

 

પ્રશ્ન – 5 (અ) ખાલી િગ્િા પરૂો. (2) 

 1.    રેખાુંશવતૃ્તિ ે..........................રેખા કહ ેછે. 
2. આંિરરાષ્રીિ હદિાુંિર રેખા ............................રેખાુંશવતૃ્ત પર આિેલ છે.  

 

પ્રશ્ન – 5 (બ) પથૃ્િીનો ગોળો દોરી તેમાાં નીચેની યિગતો દશાાિો.   (3)       

 1. નિષિુવતૃ્ત   2. કકગવતૃ્ત   3. મકરવતૃ્ત    4. ઉત્તર ધિૃવતૃ્ત    5. દક્ષક્ષર્ ધિૃ   
6. રેખાુંશવતૃ્તો  

 

 


