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અ.નન. ઐનતશાનવક તથા વાહશત્યમક સ્રોતોને ઓખી ઇનતશાવના નુગઠન ભાટે 
નલનલધ સ્રોતોના ઉમોગનુું લણણન કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૧ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. 
૧. ઈનતશાવ જાણલાના સ્રોતોના નાભ જણાલી કોઈ એક સ્રોત નલળે ભાહશતી 
આો.                                                               (૦૩) 
 ઈનતશાવ જાણલાના સ્રોતોભાું તાડત્રો, બોજત્રો, અભબરેખો, તામ્રત્રો, 

નવક્કાઓ, ભકાનો, ઈટો, થ્થયો, શાડકા પ્રલાવનોધ લગેયે આલે. 
 અભબરેખો:- 
 ધાતઓુ અને થ્થય ય કોતયીને રખેરા રેખને અભબરેખ કશલેામ છે. 
 આણે અભબરેખ દ્વાયા ઈનતશાવ જાણી ળકીએ છીએ. 
 શરેા યાજાઓ ોતાના આદેળો ળીરાઓ ય કોતયીને વુંલાદ કયતા. 
 પ્રાચીન વભમના યજાઓ યાણીઓના ધભણ, વુંસ્કૃનતની ભાહશતી અભબરેખ 

યથી ભે છે. 
 અલ રાખનો રાુંફા વભમ સધુી ટકી યશ ેછે. 
 વમ્રાટ અળોકના અભબરેખ ખફુ જાણીતા છે. 
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૨. પ્રાચીન નવક્કા યથી ઇનતશાવની કઈ કઈ ભાહશતી જાણી ળકામ છે? (૦૨) 
 પ્રાચીન વભમભાું યાજાઓ યાણીઓ નવક્કા છાલતા અને તેના ય 

ોતાના પોટા યાખતા અને વાર રખાલતા ોતાની નવધ્ધધઓ રખાલતા 
આભ પ્રાચીન નવક્કાઓ યથી જે તે વભમનો લશીલટ વભમ યાજા યાણીની 

ભાહશતી લગેયે જાણી ળકામ છે. 
 
અ.નન. પ્રાચીન ભાનલ વુંસ્કૃનતના નલનળષ્ટ રક્ષણોને ઓખી તેના નલકાવને 
વભજાલે છે. 
 

પ્રશ્ન-૨ ભાગ્મા મજુફ ઉત્તય આો. 
 
(અ) નીચે આેર ફાફતો નલે શડપ્ીમવુંસ્કૃનતની નલળેતા ફે ત્રણ લાકમભાું 
લણણલો.                                                                 (૦૩) 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

૧. ભકાન:- ભકાનની યચનાભાું ભોટે બાગે ઈટો લયાતી શતી. ભકાનો યુ અને 
બેજ થી ફચાલલા ભાટે ઉચા ઓટરા ય ફાુંધલાભાું આલતા શતા. ભકાનના 
દ્વાય મખુ્મ યસ્તા ય ડલાના ફદરે અંદયની ળેયીઓભાું ડતા શતા. 
૨. યસ્તા:-- 
 શડપ્ીમવભ્મતાના નગયભાું મખુ્મ ફે યાજભાગો આલેરા શતા. એક 

ઉત્તયથી દક્ષીણ અને ફીજો લૂણથી ચીભ જતો શતો. 
 યસ્તાઓ સનુલધાજનક શતા ને કાટખણૂ ભતા શતા. 
 ળેયીઓનુું આમોજન એવુું શત ુું કે નગય ચોયવ અને રુંબ્ચોયવભાું લશચેામેલુું 

શત ુું. 
 જાશયે યસ્તાઓ ય પ્રકાળની વ્મવ્સ્થતા શતી. 

 
૩. સ્નાનાગાય 
 જાશયે સ્નાનાગાયની લચ્ચે સ્નાનકુુંડ શતો. 
 તેભાું ઉતાયલા ભાટે ફે ફાજુ ગથીમાની વ્મવ્સ્થતા શતી. 
 સ્નાનાગાયની ચાયે ફાજુ લસ્ત્રો ફદરલા ભાટે ઓયડીઓની વ્મવ્સ્થતા શતી. 

 
(ફ) રોથર પ્રાચીન બાયતનુું વમદૃ્ધ ફુંદય શળે એવુું ળાના આધાયે કશી ળકામ? 
                                                                            (૦૨) 

 રોથર ગજુયાતના અભદાલાદ જીલ્રાના ધોકા તાલકુાના બોગાલો 
નદીના હકનાયે આલેલુું છે. 

 તે પ્રાચીન વભમભાું એક લેાયી ફુંદય અને ઓધોભગક નગય શત ુું. 



 

 

 રોથરભાુંથી એક ઇટોનુું ફનેલુું એક ભાખુું ભી આલેર છે.તેને 
ધક્કો ભાનલાભાું આલે છે.જેનો ઉમોગ અશી આલતા લશાણોને 
રુંગાયીને ભાર વભાન ચઢાલલા ઉતાયલાના કાભ ભાટે થતો શળે 
એવુું ભાની ળકામ. 

 રોથરભાુંથી ભણકા અને લખાયો ભી આલેર છે. 
 આ ફધા અલળેો દળાણલે છે કે રોથર વીન્ધખુીણની વુંસ્કૃનતનુું વમદૃ્ધ 

ફુંદય શળે. 
 
અ.નન. પ્રાચીન વભમ દયનભમાનના નલકાવના તફક્કાઓ વભજી ફે પ્રદેળના 
નલકાવની વયખાભણી કયે છે. દા.ત. નળકાય-વુંગ્રશ તફક્કો, ખેતીની વરુઆતનો 
તફક્કો, નવિંધ ુવુંસ્કૃનતનુું શલે ુું ળશયે. 
 

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. 
૧. અગ્ગ્નની ળોધ શરેા આહદભાનલોનુું જીલન કેવુું શળે?              (૦૨) 
 અગ્ગ્નની ળોધ શરેા આહદભાનલ કાચુું ભાુંવ ખાટો શળે. 
 યાત્રી અંધકાયભાું વાય કયતા શળે. 
 હશવક પ્રાણીઓનો બમ વતાલતો શળે અને તેના નળકાય ણ ફની જતા 

શળે. 
 

૨. કૃનની ળોધના કાયણે આહદભાુંનલના જીલનભાું આલેર હયલતણનનુું લણણન 
કયો.                                                                   (૦૩) 
 કૃનની ળોધના કાયણે આહદભાનલનુું જીલન સ્થામી જીલન તયપ 

હયલનતિત થયુું. 



 

 

 આહદભાનલ  જુદા જુદા ાકો ઉગાડલા રાગ્મો. તેભના ખોયાક ફદરામા 
ળાકાશાયી થમા. 

 ખોયાક યશઠેાણ ોળાકભાું હયલતણન આવ્યુું. 
 અનાજનો વુંગ્રશ કયલા ભાટે ભાટરા ઘડા કોઠીઓ ફનાલાલની ળરૂઆત 

કયી. 
 
અ.નન. તાયા, ગ્રશો અને ઉગ્રશો લચ્ચેનો તપાલત ઓખે છે. દા.ત. સમૂણ, થૃ્લી 
અને ચુંદ્ર. 
 

પ્રશ્ન-૪(અ) ભને ઓખો. હુું કોણ છું. 
૧. હુું દેખાલભાું થૃ્લી જેલો ગ્રશ છું.-----શકુ્ર 
૨. હુું તાયાઓના વમશુથી ફનુું છું.---------નક્ષત્ર  
૩. ગ્રશો ભાયી પયતે ભ્રભણ કયે છે.----------સમૂણ  
 
પ્રશ્ન-૪(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક ળબ્દભાું રખો.                  (૦૨) 
(૧). ચુંદ્રને થૃ્લીની પયતે એક આંટો યૂો કયતા કેટરો વભમ રાગે છે? 
 ૨૯.૫ હદલવ 

(૨). સમૂણ, ચુંદ્ર અને થૃ્લી તે્રણમભાું તાયો કમો છે તે જણાલો. 
 સમૂણ 

 



 

 

અ.નન. થૃ્લીના ગોા અને નલશ્વના નકળા ય અક્ષાુંળ-યેખાુંળ, ધ્રલુો, વતૃો, 
આલયણો, બાયતના ાડોળી દેળો, બાયતના યાજ્મો, કેન્દ્રળાનવત પ્રદેળો લગેયે 
દળાણલે છે. 
 

પ્રશ્ન-૫(અ) ખારી જગ્મા યૂો. 
૧. 0 અંળ` યેખાુંળવતૃને ગ્રીનીચ યેખા કશ ેછે. 
૨. આંતયયાષ્રીમ દીનાુંતય યેખા 180 યેખાુંળવતૃ ય આલેર છે. 
 
પ્રશ્ન-૫(ફ) થૃ્લીનો ગોો દોયી તેભાું નીચેની નલગતો દળાણલો.      (૦૩) 
૧. નલષલુવતૃ 
૨. કકણવતૃ્ત 
૩. ભકયવતૃ 
૪. ઉત્તય ધ્રલુવતૃ 
૫. દભક્ષણ ધ્રલુ 
 
 
 

 

THE END 


