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ધોરણ – ૩      

 
 

િવ�ાથ�... 

• યો�ય ઉ�ચારણ અને આરોહ-અવરોહ સાથે કા�ય�ુ ંપઠન �ય��તગત 

/ �ૂથમા ંકર� છે. 

• વાતા� ક� તેના ં પા�ો િવશે પોતાનો અ�ભ�ાય / સમજ ��ે� 

ભાષામા ં/ મા�ભૃાષામા ંમૌ�ખક ર�તે ર�ુ કર� છે.  

• ટ��લફોિનક વાતા�લાપ ક� મૌ�ખક સદં�શાઓનો યો�ય ����ુર આપે છે.  

• ધોરણ-૩ ને અ��ુપ ગ�ણત, પયા�વરણ �વા િવષયોના ં

શ�દભડંોળનો ઉપયોગ કર� છે.  

• પોતાની પસદંગી ક� ના પસદંગી yes ક� no �ારા ર�ૂ કર� છે. 

• �ૂંક� �ચૂનાઓ, વ��નુો રંગ-આકારની િવગત સાભંળ�ને તેને 

ઓળખી શક� છે.       
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ધોરણ - ૪      

િવ�ાથ�... 

• યો�ય હાવભાવ અને આરોહ –અવરોહ સાથે કા�યગાન કર� છે. 

• વગ�મા ં/ શાળામા ંઆપવામા ંઆવતી ��ે� ની સાદ� �ચૂનાઓ / 

�હ�રાતોનો ����ુર આપે છે. 

• �સગંો, �થળ અને / અથવા તો �ય��તગત અ�ભુવોને ��ે�મા ં

�ૂંકમા ંવણ�વે.  

• ઉખાણાઓ અને tongue - twisters (��ુક�લ ઉચારવાળા શ�દો) ની 

��ે�મા ંઆપ લે કર� છે. 

• સાદા શ�દકોયડાઓ ઉક�લે અને શ�દ �ેણી વગેર� બનાવે છે. 

• Spellings અને તેનો અથ� શોધવા શ�દકોષ (dictionary) નો ઉપયોગ 

કર� છે. 

• લેખનમા ંિવરામ�ચ�ો �વા ક� ��ાથ� �ચ�, અ�પિવરામ, �ણૂ�િવરામનો 

અને ક�િપટલ લેટસ�નો યો�ય ઉપયોગ કર� છે. 

• WH questions (who, what, where, when, How many) �વા 

��ોના જવાબ આપી શક� છે  
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ધોરણ - ૫        

િવ�ાથ�...  

• દ� િનક �વનના અ�ભુવો, અપ�ર�ચત વાતાર્ અને સાભંળેલા ક� વાચંેલા કાવ્યો 

આધા�રત �ગે્ર�ના પ્ર�ો ના મૌ�ખક ક� લ�ેખત સ્વ�પે �સુગંત જવાબો આપે 

છે. 

• �ગે્ર�મા ંAction songs, Rhymes, Stories, Game, Puzzle  અને  tongue - 

twisters (�શુ્ક�લ ઉચ્ચારવાળા શબ્દસ�હૂો) વગેર�� ુ ંસ�હૂગાન અને આપ લ ે

કર� છે. 

• ‘Hit the ball’, ‘Throw the ring’, ‘Run to the finish line’ વગેર� �વી રમતોમા ં

�ગે્ર�મા ંઅપાયેલી �ચૂનાઓ પ્રમાણે કાયર્ કર� છે. 

• There is/ There are  નો ઉપયોગ કર� વસ્�ઓુના સ્થાનનો િનદ�શ કર� શક� 

છે  

• ઘટનાઓ ક� પ્રસગંોના વણર્ન અને પ્ર�ોની રચના માટ� વ્યાકરણની દ્રષ્ટ�એ 

સાચા અથર્સભર વા�ોનો ઉપયોગ કર� છે. 

• સદંભર્-સકં�તો (clues) માથંી સમાનાથ� શબ્દો �વા ક�, ’big / large’, ’shut / 

close’ તેમજ િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દો �વા ક� ‘inside / outside’, ‘light / dark’  નો 

ઉપયોગ કર� છે. 

• આ�ુ-બા�ુના લખાણો (�વા ક�, �હ�રાતો, �દશાઓ, સ્થળોના નામ વગેર� 

વાચેં, સમ� અને સમસ્યાઓના જવાબ આપે છે. 
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ધોરણ - ૬        

િવદ્યાથ�... 

• કાવ્યો, ગીતો, ર��ુ �ૂંચકાઓ, ઉખાણાઓ, tongue twisters (�શુ્ક�લ 

ઉચ્ચારવાળા શબ્દસ�હૂ) વગેર�� ુ ંપઠન કર� છે. 

• �ગે્ર�ના ંમૌ�ખક સદં�શાઓ અને ટ��લફોનીક વાતચીતના પ્રત્��ુર આપે અન ે

�ગે્ર� અથવા મા�ભૃાષામા ંવાતચીત કર� છે. 

• વગર્ખડંમા,ં શાળાસભામા,ં ર�લ્વે - સ્ટ�શન ક� અન્ય �હ�રસ્થળોએ થતી 

�હ�રાતો અને �ચૂનાઓનો પ્રત્��ુર આપે છે. 

• નોટ�સબોડર્, સમાચારપત્રો, ઈન્ટરનેટ, કોષ્ટકો, ચા�્ર્સ, ર�ખા�ૃિત, આ�ૃિતઓ, 

નકશાઓ વગેર�માથંી મા�હતી મેળવવા વાચંન કર� છે. 

• પ�ર�ચત, અપ�ર�ચત લખાણોના િવિવધ પ્ર�ોના શા�બ્દક અને લ�ેખત 

પ્રત્��ુર આપે છે. 

• િવિવધ પાઠના વાચંન દરિમયાન સદંભર્ સકં�તો (clues) નો ઉપયોગ કર� 

શબ્દોના અથર્ તારવે છે અન ેસમાનાથ� શબ્દો અને િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોનો યોગ્ય 

ઉપયોગ કર� છે. 

• શબ્દના અથર્ અને Spelling તપાસવા શબ્દકોષ (dictionary) નો ઉપયોગ કર� 

છે.  
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ધોરણ - ૭        

િવ�ાથ�... 
 

• યોગ્ય િવરામ, આરોહ અવરોહ અને ઉચ્ચાર સાથે મોટ�થી વાતાર્ઓ વાચંે અને 
કાવ્ય પઠન કર� છે.   

• શાળા અને સગંઠનો દ્વારા આયો�જત રોલ પ્લે, કાવ્ય પઠન, સ્ક�ટ, નાટક, 
ચચાર્, ભાષણ, વક�તૃ્વ, ક્વીઝ વગેર� �વી �ગે્ર�ની િવિવધ પ્ર�િૃ�મા ંભાગ 
લે છે . 

• યોગ્ય શબ્દ ભડંોળનો ઉપયોગ કર�ને �ુ�ંુબ સાથે, િમત્રો સાથે અને �ુદા �ુદા 
વ્યવસાયકારો �વા ક�, �ુકાનદાર, ફ�ર�યાઓ વગેર� સાથે �ગે્ર�મા ં
વાતચીતમા ંજોડાય છે . 

• ર�લ્વે-સ્ટ�શનમા,ં બ�ક, શાળાઓ વગેર� �વા િવિવધ સદંભ�મા ં �દશાઓ, 
િવનતંીઓ અને િવિવધ પ્રકારની �ચૂનાઓના જવાબો મેળવે છે. 

• અથર્ગ્રહણ સાથે  �ગે્ર�મા ંપાઠ� અને પાઠ�તેર સામગ્રી વાચેં અને લખે છે. 
• પાઠ� અને પાઠ�તેર સામગ્રીમા ં ઘટનાઓ અને િવચારોની ક્રિમકતા અને 

મા�હતી, પાત્રો અને �ખુ્ય િવચાર ઓળખે છે. 
• �વન સાથે સબંિંધત પાત્રો, પ્રસગંો, િવચારો અને િવષયવસ્�નુી સરખામાણી 

અને તફાવત કર� અને સમીક્ષા કર� છે. 
• હોડ�ન્ગ્સ (�હ�રાત�ુ ં પા�ટ�ુ)ં સમાચાર/ �હ�ર સ્થળો પરના (સાઈન 

બોડર્સ)/ નોટ�સ બોડર્ની છાપેલી મા�હતી �ુએ અને વાચેં છે . 
• સદં�ભ�ત વાચંન દ્વારા અપ�ર�ચત શબ્દોના અથર્�ુ ંઅ�મુાન કર� છે. 
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ધોરણ – ૮        

અ�યેતા.. 

• �ગે્ર�મા ંમહ�માનો નો પ�રચય લે અને લોકોને તેના કામના સદંભર્મા ંપ્ર�ો 

�છૂ� �લુાકાત કર� છે. 

• યોગ્ય શબ્દભડંોળનો ઉપયોગ કર� �ુદા �ુદા વ્યવસાયકારો �વા ક� બ�ક 

સ્ટાફ, ર�લ્વે સ્ટાફ વગેર� સાથે �ગે્ર�મા ંવાતચીત કર� છે. 

• સવંાદો, કિવતાઓ, રમત ગમતની કોમને્ટ્ર�, ભાષાણો અને સમાચારોનો �ૂંકો 

સાર ર�ૂ કર� છે અને તેના ંપર પોતાના અ�ભપ્રાય વ્યક્ત કર� છે. 

• �ૂદ� �ૂદ� પ�ર�સ્થિતઓ અને સદંભર્મા ં (�મક� િવષયવસ્�,ુ િવષયવસ્�નુી 

બહારની િવગતો,  �જ�ાસા સભર, તેમજ યોગ્ય શબ્દ ભડંોળ અને સચોટ 

વા�ો દ્વારા વાતચીત) પ્ર�ો �છેૂ છે. 

• વાચંન દરિમયાન િવગતો, પાત્રો, ક�દ્રવત� િવચાર, િવચારો અને ઘટનાઓની 

ગોઠવણી �ણે છે. 

• અપ�ર�ચત શબ્દોને વાચંી સદંભર્મા ંતેના અથર્�ુ ંઅ�મુાન કર� છે. 

• વાચન-લેખન દરિમયાન જોડણી અને અથર્ માટ� શબ્દકોશનો સદંભર્ �સુ્તક 

તર�ક� ઉપયોગ કર� છે.    

• યોગ્ય િવરામ�ચહનનો ઉપયોગ કર� શ�આત થી �ત �ધુી �ગે્ર�મા ં

�સુગંત ફકરા�ુ ંલેખન કર� છે. 
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ : : : 1 1 1             િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   

   
બાળકો શીબાળકો શીબાળકો શીખે છેખે છેખે છે...... ... ...    

   

111...   જોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છેજોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છેજોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છે, , , સમ�ને ગાય છેસમ�ને ગાય છેસમ�ને ગાય છે. . .    

222...   વાતા� કહ� વાતા� કહ� વાતા� કહ�    છેછેછે...   

333...   �ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે�ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે�ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે...   

444...   સાદાસાદાસાદા   શ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છેશ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છેશ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છે. . .    

555...   �ચ� જોઇને �ચ� જોઇને �ચ� જોઇને �ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે�ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે�ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે. . .    

666...   સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ 

જવાબ આપે છેજવાબ આપે છેજવાબ આપે છે. . .    
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ : : : 2 2 2                િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   

   

બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   ગીતોગીતોગીતો,,,   જોડકણાંજોડકણાંજોડકણાં,,,   રારારા��ગીત ગાય ��ગીત ગાય ��ગીત ગાય છે છે છે અને વાતા� અને વાતા� અને વાતા� કકકહ� હ� હ� છેછેછે. . .    

222...   અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે 

છેછેછે...   

333...   સાભંળેસાભંળેસાભંળેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છે. . .    

444...   પ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છેપ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છેપ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છે. . .    

555...   પાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છેપાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છેપાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છે...   

666...   આપેલી �ચૂના આપેલી �ચૂના આપેલી �ચૂના �જુબ �વ�જુબ �વ�જુબ �વ---અ�યયન અ�યયન અ�યયન કર� છેકર� છેકર� છે...      
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ : : : 3 3 3                િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   

બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે ખે ખે છેછેછે............   

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્, , , ગીતોગીતોગીતો, , , કાવ્યોકાવ્યોકાવ્યો, , , વણર્નો અને ઉખાણાંવણર્નો અને ઉખાણાંવણર્નો અને ઉખાણાં, , , જોડકણાંજોડકણાંજોડકણાં, , , 

�ૂ��ૂૂચકા તેમજ િવનતંીઓચકા તેમજ િવનતંીઓચકા તેમજ િવનતંીઓ, , , �ચૂનાઓ�ચૂનાઓ�ચૂનાઓ,,,આદ�શોઆદ�શોઆદ�શો, , , પ્ર�ો અને પ્ર�ો અને પ્ર�ો અને 

સવંાદો સમ� છેસવંાદો સમ� છેસવંાદો સમ� છે. . .    

222...   �હ�રાત�હ�રાત�હ�રાત, , , ભ�ત�ચત્રોભ�ત�ચત્રોભ�ત�ચત્રો, , , નોટ�સ બોડર્નોટ�સ બોડર્નોટ�સ બોડર્ ,,,   �ચહ્નો વાચંી�ચહ્નો વાચંી�ચહ્નો વાચંીને સમ� ને સમ� ને સમ�    

છેછેછે...   

333...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છેગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છેગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છે, , , સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી, , , 

વાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છેવાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છેવાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છે. . .    

444...   પ્ર�ોના જવાબ બેપ્ર�ોના જવાબ બેપ્ર�ોના જવાબ બે---ત્રણ વા�ોમા ંઆપે છેત્રણ વા�ોમા ંઆપે છેત્રણ વા�ોમા ંઆપે છે. . .    

555...   �ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર��ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર��ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર�ને ને ને શબ્દો અને વા� શબ્દો અને વા� શબ્દો અને વા� 

બનાવે છેબનાવે છેબનાવે છે. . .    

666...   સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� 

વ્યવહાર કર� છેવ્યવહાર કર� છેવ્યવહાર કર� છે...   

777...   �ચત્રો જોઇ�ચત્રો જોઇ�ચત્રો જોઇ, , , સમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છેસમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છેસમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છે. . .    
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ : : : 4 4 4                િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   

   

બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્, , , ગીતગીતગીત, , , વણર્નવણર્નવણર્ન, , , વાતચીતવાતચીતવાતચીત, , , સવંાદસવંાદસવંાદ, , , નાટક અને નાટક અને નાટક અને 

ઉખાણા ંવાચંીને સમ� છેઉખાણા ંવાચંીને સમ� છેઉખાણા ંવાચંીને સમ� છે. . .    

222...   િવનતંીઓિવનતંીઓિવનતંીઓ, , , �ચૂનાઓ�ચૂનાઓ�ચૂનાઓ, , , આદ�શો અને પ્ર�ો વાચંીઆદ�શો અને પ્ર�ો વાચંીઆદ�શો અને પ્ર�ો વાચંી, , , 
સાભંળ�ને સમ� છેસાભંળ�ને સમ� છેસાભંળ�ને સમ� છે. . .    

333...   આશર� આશર� આશર� 2000 2000 2000 �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ 

કર� છેકર� છેકર� છે. . .    

444...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીતગીતગીત,,,વાતાર્ હાવભાવ સાથે વાતાર્ હાવભાવ સાથે વાતાર્ હાવભાવ સાથે    ર�ૂ કર� છેર�ૂ કર� છેર�ૂ કર� છે. . .    

555...   બે શબ્દો વચ્ચ ેબે શબ્દો વચ્ચ ેબે શબ્દો વચ્ચ ેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છે. . .    

666...   પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ 

આપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છેઆપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છેઆપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છે. . .    

777...   �લ�ગ�લ�ગ�લ�ગ, , , વચનવચનવચન, , , કાળકાળકાળ, , , િવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નો, , , ક�ાવાર� ક્રમ અને ક�ાવાર� ક્રમ અને ક�ાવાર� ક્રમ અને 

પ્રત્યયોપ્રત્યયોપ્રત્યયોનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છેનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છેનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છે. . .    

888...   �ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે�ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે�ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે. . .    
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બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીતગીતગીત, , , જોયે�ુ ંજોયે�ુ ંજોયે�ુ ં ,,,સાભંળે�ુંસાભંળે�ુંસાભંળે�ું, , , અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના 

કર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છેકર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છેકર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છે...   

222...   યોગ્ય િવરામ �ચહ્નોયોગ્ય િવરામ �ચહ્નોયોગ્ય િવરામ �ચહ્નો, , , માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� 

છેછેછે. . .    

333...   પ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છેપ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છેપ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છે. . .    

444...   સમાચારપત્રોસમાચારપત્રોસમાચારપત્રો, , , સામિયકોસામિયકોસામિયકો   સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ 

�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે. . .    

555...   �લ�ગ�લ�ગ�લ�ગ, , , વચનવચનવચન, , , કાળકાળકાળ, , , િવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નો, , , �ક્રયાપદ�ક્રયાપદ�ક્રયાપદ, , , િવશેષણનો િવશેષણનો િવશેષણનો    

સમ�ને ઉપયોગ કર� છેસમ�ને ઉપયોગ કર� છેસમ�ને ઉપયોગ કર� છે. . .    

666...   શબ્દ સમજશબ્દ સમજશબ્દ સમજ, , , શબ્દશબ્દશબ્દ---શબ્દશબ્દશબ્દ   વચ્ચેનો સબંધંવચ્ચેનો સબંધંવચ્ચેનો સબંધં, , , સ્વર અને વ્યજંનસ્વર અને વ્યજંનસ્વર અને વ્યજંન, , , 

સિંધસિંધસિંધ, , , સમાસસમાસસમાસ, , , સયંોજકસયંોજકસયંોજક, , , અલકંારઅલકંારઅલકંાર, , , ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો 

દ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છેદ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છેદ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે. . .    

777...   �ચત્રોને આધા�ચત્રોને આધા�ચત્રોને આધાર� વાતાર્ કહ� ર� વાતાર્ કહ� ર� વાતાર્ કહ� છેછેછે...   
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િવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓ.... .... ....    

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્,,,   કાવ્યોકાવ્યોકાવ્યો,,,   વણર્નોવણર્નોવણર્નો,,,   નાટકોનાટકોનાટકો,,,   ચચાર્ઓચચાર્ઓચચાર્ઓ,,,   �કસ્સાઓ�કસ્સાઓ�કસ્સાઓ,,,   સવંાદો સવંાદો સવંાદો 
સાભંળ�ને સમસાભંળ�ને સમસાભંળ�ને સમ� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે. . .    

222...   �ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી�ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી�ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી,,,   ટ્રા�ફક િસગ્નલટ્રા�ફક િસગ્નલટ્રા�ફક િસગ્નલ,,,   
સમાચારપત્રોસમાચારપત્રોસમાચારપત્રો,,,   સામિયકોસામિયકોસામિયકો      અને સદંભર્ સા�હત્ય સમઅને સદંભર્ સા�હત્ય સમઅને સદંભર્ સા�હત્ય સમ� � �    છેછેછે...   

333...   આશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમઆશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમઆશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમ� � � છે અને તેનો છે અને તેનો છે અને તેનો 
વ્યાવહા�રક ઉપયોગ કવ્યાવહા�રક ઉપયોગ કવ્યાવહા�રક ઉપયોગ કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

444...   શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય 
જોડણી સાથે�ુંજોડણી સાથે�ુંજોડણી સાથે�ુ ં  �તુલેખન�તુલેખન�તુલેખન, , , સ્વતતં્ર લેખનસ્વતતં્ર લેખનસ્વતતં્ર લેખન   અને અને અને સારાશં સારાશં સારાશં 
લેખન કર� છેલેખન કર� છેલેખન કર� છે. . .    

555...   વાતચીતવાતચીતવાતચીત,,,   ઘટઘટઘટના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લખે છેખે છેખે છે   અનેઅનેઅને   ગદ્યગદ્યગદ્ય---
પદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કપદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કપદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

666...   �દુા પરથી વાતાર્ લેખન�દુા પરથી વાતાર્ લેખન�દુા પરથી વાતાર્ લેખન,,,   પત્ર લેખનપત્ર લેખનપત્ર લેખન,,,   અહ�વાલ લેખન અહ�વાલ લેખન અહ�વાલ લેખન 
કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

777...   વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ 
આઆઆપે પે પે છેછેછે. . .    
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િવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓ.... .... ....    

111...   �કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ��કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ��કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ�,,,   વાચંી અને વાચંી અને વાચંી અને 

સમસમસમ� � � છેછેછે. . .    

222...   ર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલ,,,   બીલ ર�સીપ્ટ્સબીલ ર�સીપ્ટ્સબીલ ર�સીપ્ટ્સ,,,   ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી 

િવગતો વાચંી અને સમિવગતો વાચંી અને સમિવગતો વાચંી અને સમ� � �    છેછેછે...   

333...   �ૂ��ૂૂચકાઓચકાઓચકાઓ,,,   �કસ્સાઓ�કસ્સાઓ�કસ્સાઓ,,,   વાતાર્ઓવાતાર્ઓવાતાર્ઓ,,,   વકતવ્યોને વકતવ્યોને વકતવ્યોને ક્રમશઃ ર�ૂ કર� છેક્રમશઃ ર�ૂ કર� છેક્રમશઃ ર�ૂ કર� છે, , , �ૂથ �ૂથ �ૂથ 

ચચાર્ચચાર્ચચાર્ , , , પ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છેપ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છેપ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છે   અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત 

કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

444...   કાવ્યકાવ્યકાવ્યપ�ંકતપ�ંકતપ�ંકત,,,   િવચારિવચારિવચાર---િવસ્તારિવસ્તારિવસ્તાર,,,   �ુ� ુ��ુક્ત�ક્ત�ક્ત,,,   કહ�વતોકહ�વતોકહ�વતો,,,   અર�લેખનઅર�લેખનઅર�લેખન,,,   

પે્રસનોટપે્રસનોટપે્રસનોટ,,,   પ્રવાસપ્રવાસપ્રવાસવણર્નવણર્નવણર્ન,,,   આત્મકથા આત્મકથા આત્મકથા અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન 

કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

555...   સમાચારસમાચારસમાચારપત્રોપત્રોપત્રો,,,   સામિયકોસામિયકોસામિયકો,,,   ર��ડયોર��ડયોર��ડયો,,,   ટ�વીટ�વીટ�વી,,,   ઓ�ડયોઓ�ડયોઓ�ડયો---વી�ડયો �ફલ્મવી�ડયો �ફલ્મવી�ડયો �ફલ્મ   દ્વારા દ્વારા દ્વારા 

મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા 

એસએસએસ...એમએમએમ...એસએસએસ...�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન ક�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન ક�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન કર� ર� ર� છેછેછે...   

666...   સમાનાથ� શબ્દોસમાનાથ� શબ્દોસમાનાથ� શબ્દો,,,   િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોિવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોિવ�ુદ્ધાથ� શબ્દો,,,   વચનવચનવચન,,,   કાળકાળકાળ,,,   વાકયના પ્રકારવાકયના પ્રકારવાકયના પ્રકાર,,,   

સ�ંાસ�ંાસ�ંા,,,   િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત 

ઉપયોગ કઉપયોગ કઉપયોગ કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

777...   વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી 

મેળવવા માટ� મેળવવા માટ� મેળવવા માટ� “““શા માટ�શા માટ�શા માટ�???,,,   ક�વી ર�તેક�વી ર�તેક�વી ર�તે???”””   �વા પ્ર�ો � ૂ�વા પ્ર�ો � ૂ�વા પ્ર�ો �છેૂ છે છે છેછેછે.  .  .     
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111...   િવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંિવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંિવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંળે છેળે છેળે છે,  ,  ,  સમ� છે અને માણે છે સમ� છે અને માણે છે સમ� છે અને માણે છે તથા તથા તથા 

રમતરમતરમત,,,   ��િૃ���િૃ���િૃ�,,,   �લુાકાત�લુાકાત�લુાકાત,,,   ઇ�ટર�� ૂઇ�ટર�� ૂઇ�ટર��,ૂ,,   �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે છેછેછે. . .    

222...   વૅબસાઇટવૅબસાઇટવૅબસાઇટ,,,   ઇઇઇ---મેઇલમેઇલમેઇલ,,,   એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને 

સમસમસમ� � �    છેછેછે. . .    

333...   પ�રસવંાદપ�રસવંાદપ�રસવંાદ,,,   ચચા�મા ંભાગ લે ચચા�મા ંભાગ લે ચચા�મા ંભાગ લે છેછેછે, , , પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �   

તે સદંભ� ��ો � ૂતે સદંભ� ��ો � ૂતે સદંભ� ��ો �છેૂ છેછે છેછે છે. . .    
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વાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કવાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કવાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

555...   શ�દનો અથ�શ�દનો અથ�શ�દનો અથ�,,,   શ�દશ�દશ�દ---શ�દ વ�ચેનો સબંધશ�દ વ�ચેનો સબંધશ�દ વ�ચેનો સબંધ,,,   સિંધસિંધસિંધ,,,   �વર �યજંન�વર �યજંન�વર �યજંન,,,   અલકંારઅલકંારઅલકંાર,,,   

સમાસસમાસસમાસ,,,   સયંોજકસયંોજકસયંોજક,,,   ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક 

�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે.  .  .     

666...   અ�ભુવેલી સાર� અ�ભુવેલી સાર� અ�ભુવેલી સાર� –––   નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ 

પ�રપ�રપ�ર��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શો��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શો��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શોધે છેધે છેધે છે. . .       

777...   �થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�વન ચ�ર� લ�વન ચ�ર� લ�વન ચ�ર� લખે ખે ખે છેછેછે. . .    
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ब  चेब  चेब  चे.........
कहानीकहानीकहानी,,, चुटकुलेचुटकुलेचुटकुले,,, पपप ,,, एकांकएकांकएकांक ,,, वणनवणनवणन,,, गीतगीतगीत,,, क वताक वताक वता,,, दोहेदोहेदोहे,,,
पहे लयाँ आ द सुनकर और पपहे लयाँ आ द सुनकर और पपहे लयाँ आ द सुनकर और पढ़ढ़ढ़कर समझकर समझकर समझते ह। ते ह। ते ह। 
मु त मु त मु त और ह  तऔर ह  तऔर ह  त ल खत पा  यल खत पा  यल खत पा  यसाम ी पसाम ी पसाम ी पढ़ढ़ढ़कर उसके भावाथकर उसके भावाथकर उसके भावाथ
को को को समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
तकनीक  साधन  के मा  यतकनीक  साधन  के मा  यतकनीक  साधन  के मा  यम म म से सुनकर और पसे सुनकर और पसे सुनकर और पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ते ते 
ह।ह।ह।
‘‘‘  या या या''',,, '''कौनकौनकौन''',,, ‘‘‘कबकबकब''',,, ‘‘‘कहाँकहाँकहाँ''',,, और और और ‘‘‘कैसेकैसेकैसे''' वाले  नवाले  नवाले  न  को  को  को 
सुनकर और पसुनकर और पसुनकर और पढ़ढ़ढ़कर मौ खक कर मौ खक कर मौ खक एवंएवंएवं ल खत उ तर देल खत उ तर देल खत उ तर देते ह। ते ह। ते ह। 
सरल सरल सरल एवंएवंएवं संयु  तसंयु  तसंयु  त वा  य वा  य वा  य और प र  छे और प र  छे और प र  छेद का शु प से द का शु प से द का शु प से 
उ  चाउ  चाउ  चारण रण रण एएएव ंलेखन करव ंलेखन करव ंलेखन करते ह। ते ह। ते ह। 
गीतगीतगीत,,, क वताक वताक वता,,, पहे लयाँ और दोहे आरोहपहे लयाँ और दोहे आरोहपहे लयाँ और दोहे आरोह---अवरोह के साथ गाअवरोह के साथ गाअवरोह के साथ गाते ते ते 
ह। ह। ह। 
ह  दह  दह  द  स ेमा स ेमा स ेमातृततृभृाषा म और भाषा म और भाषा म और मातृमातृमातभृाषा से ह  दभाषा से ह  दभाषा से ह  द म अनुवाद म अनुवाद म अनुवाद 
करकरकरते ह। ते ह। ते ह। 
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ब  चेब  चेब  चे.........
अप र चत श  दअप र चत श  दअप र चत श  द,,, वा  यवा  यवा  य,,, सरल बातचीत और संवाद सनुकर सरल बातचीत और संवाद सनुकर सरल बातचीत और संवाद सनुकर 
और पऔर पऔर पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
गीतगीतगीत,,, क वताक वताक वता,,, पहे लयाँपहे लयाँपहे लयाँ,,, कहा नयाँकहा नयाँकहा नयाँ,,, चुटकुलेचुटकुलेचुटकुले,,, एकांकएकांकएकांक ,,, पपप
वणन और दोहे सुनकर और पवणन और दोहे सुनकर और पवणन और दोहे सुनकर और पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ह।ते ह।ते ह।
बाल सा ह  यबाल सा ह  यबाल सा ह  य प प पढ़ढ़ढ़कर कर कर ‘‘‘  या या या''',,, ‘‘‘कौनकौनकौन''',,, ‘‘‘कबकबकब''',,, ‘‘‘कहाँकहाँकहाँ''',,, ‘‘‘  य य य ''' और और और 
‘‘‘कौनकौनकौन''' वाले  नवाले  नवाले  न  को सुनकर और प को सुनकर और प को सुनकर और पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
प र  छेप र  छेप र  छेद का पठन और ढाचेँ पर से कहानी का कथन द का पठन और ढाचेँ पर से कहानी का कथन द का पठन और ढाचेँ पर से कहानी का कथन एवंएवंएवं
लेखन करलेखन करलेखन करते ह। ते ह। ते ह। 
रोजमरारोजमरारोजमरा के  यके  यके  यवहार क  श  दावहार क  श  दावहार क  श  दावल  का योग करवल  का योग करवल  का योग करते ह। ते ह। ते ह। 
का  यका  यका  यपंपंपंि  ति  ति  तय  का भावाथ और कहानी का सारांश बताय  का भावाथ और कहानी का सारांश बताय  का भावाथ और कहानी का सारांश बताते ह। ते ह। ते ह। 
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ब  चेब  चेब  चे.........
प र चत प र चत प र चत वा  यवा  यवा  य और संयु  ता और संयु  ता और संयु  ता रवाले रवाले रवाले श द  समझश द  समझश द  समझते ह।ते ह।ते ह।
गीतगीतगीत,,, क वताक वताक वता,,, पहे लयाँपहे लयाँपहे लयाँ,,, कहानी सुनकर कहानी सुनकर कहानी सुनकर एवंएवंएवं पपपढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ते ते 
ह।ह।ह।
च  के आधार पर च  के आधार पर च  के आधार पर एवंएवंएवं प र चत वषय पर लेखन करप र चत वषय पर लेखन करप र चत वषय पर लेखन करते ह। ते ह। ते ह। 
वण पर से श  दवण पर से श  दवण पर से श  द,,, श  दश  दश  द पर से वा  य पर से वा  य पर से वा  य बना बना बनायययगे गे गे एवंएवंएवं घटना का घटना का घटना का 
वणन करवणन करवणन करते ह। ते ह। ते ह। 
समानाथसमानाथसमानाथ ,,, व ाथ  शव ाथ  शव ाथ  श ददद ,,, मुहावरेमुहावरेमुहावरे,,, कहावत  का अथ  पकहावत  का अथ  पकहावत  का अथ  प  ट ट ट
करकरकरते ह। ते ह। ते ह। 
लगंलगंलगं,,, वचनवचनवचन,,, संससंं ााा,,, सवनाम और वशेषण समझकर वा  यसवनाम और वशेषण समझकर वा  यसवनाम और वशेषण समझकर वा  य
म योग म योग म योग करते ह। करते ह। करते ह। 
श  दश  दश  दकोश का उपयोग करगे कोश का उपयोग करगे कोश का उपयोग करगे एवंएवंएवं मामामातृततृृभाषा म अनुवाद करभाषा म अनुवाद करभाषा म अनुवाद करते ते ते 
ह। ह। ह। 
ल खत साम ी पल खत साम ी पल खत साम ी पढ़ढ़ढ़कर युकर युकर युथचचा म अपने भावथचचा म अपने भावथचचा म अपने भाव एवंएवंएवं वचारवचारवचार
को मु  तको मु  तको मु  त प से  यप से  यप से  य  त त त कर कर करते ह। ते ह। ते ह। 
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ब  चेब  चेब  चे.........
प र चत प र चत प र चत सरल सरल सरल वा  यवा  यवा  य,,, बातचीत सुनकर बातचीत सुनकर बातचीत सुनकर एवंएवंएवं पपपढ़ढ़ढ़करकरकर समझसमझसमझते ते ते 
ह।ह।ह।
प र चत प रि  थप र चत प रि  थप र चत प रि  थ त म सामा  यत म सामा  यत म सामा  य सचूना सचूना सचूनाययय,,,  न न न ,,, पहे लयाँपहे लयाँपहे लयाँ,,,
कहानीकहानीकहानी,,, चुटकुले आ द सुनकर और पचुटकुले आ द सुनकर और पचुटकुले आ द सुनकर और पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
प र चत वषय के बारेप र चत वषय के बारेप र चत वषय के बारे म बोलम बोलम बोलतेतेते और लखऔर लखऔर लखते ह। ते ह। ते ह। 
सामू हक गान कर सकगे और सरल  नसामू हक गान कर सकगे और सरल  नसामू हक गान कर सकगे और सरल  न  के उ तर  के उ तर  के उ तर 
मौ खकमौ खकमौ खक/// ल खत ल खत ल खत प से देप से देप से देते ह। ते ह। ते ह। 
मु तसाम ी पमु तसाम ी पमु तसाम ी पढ़ढ़ढ़कर समझ सकगे और च  के आधार पर कर समझ सकगे और च  के आधार पर कर समझ सकगे और च  के आधार पर 
लेखन करलेखन करलेखन करते ह। ते ह। ते ह। 
घटनाघटनाघटना,,, संग का वणन और च  के आधार पर कहानी का संग का वणन और च  के आधार पर कहानी का संग का वणन और च  के आधार पर कहानी का 
वणन करवणन करवणन करते ह। ते ह। ते ह। 
द  गइ प रि  थद  गइ प रि  थद  गइ प रि  थ त के बारे म सोचकर अपनी राय त के बारे म सोचकर अपनी राय त के बारे म सोचकर अपनी राय देदेदेते ह। ते ह। ते ह। 
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ब  चेब  चेब  चे.........
प र चतप र चतप र चत श  दश  दश  द,,, सरल वा  यसरल वा  यसरल वा  य,,, बातचीत सुनकर बातचीत सुनकर बातचीत सुनकर एवंएवंएवं पपपढ़ढ़ढ़कर कर कर 
समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
प र चत प रि  थप र चत प रि  थप र चत प रि  थ त म सामा  यत म सामा  यत म सामा  य सूचना सूचना सूचनाययय,,,  न न न एवंएवंएवं बबबड़ेड़ड़ेे
अ रो म ल खत साम ी सनुकर और पअ रो म ल खत साम ी सनुकर और पअ रो म ल खत साम ी सनुकर और पढ़ढ़ढ़कर कर कर समझसमझसमझते ह। ते ह। ते ह। 
शु  उ  चाशु  उ  चाशु  उ  चारण से बोल सकगेरण से बोल सकगेरण से बोल सकगे,,,  व व वप र चत वषय पर प र चत वषय पर प र चत वषय पर 
बोलनाबोलनाबोलना,,, सामू हक गान करना औरसामू हक गान करना औरसामू हक गान करना और सरल  नसरल  नसरल  न  के उ तर  के उ तर  के उ तर 
मौ खकमौ खकमौ खक/// ल खल खल खत प से देत प से देत प से देते ह। ते ह। ते ह। 
च  का मौ खक वणन करच  का मौ खक वणन करच  का मौ खक वणन करते ह। ते ह। ते ह। 
समानाथसमानाथसमानाथ ,,, व ाथ  श  दव ाथ  श  दव ाथ  श  द एवंएवंएवं लगं और वचन को लगं और वचन को लगं और वचन को 
समझकर वा  यसमझकर वा  यसमझकर वा  य म योग कर म योग कर म योग करते ह। ते ह। ते ह। 
सुचनानुसार अ भनयसुचनानुसार अ भनयसुचनानुसार अ भनय,,, अअअपूण वा  यपूण वा  यपूण वा  य  को पूण को पूण को पूण करकरकरते ह। ते ह। ते ह। 
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અધ્્યન યનષ પન�  �ૂરવ 

ગ�રત 

ધોરણ ૧ ધોરણ ૨ ધોરણ ૩ 

 પોતાની ભાષામા ં િવિવધ આકરો/ 

વસ્ �ુ ના ં ભભિતક  લણોષ� ં વણ ન 

કર�. ઉદાહરણ તર�ક�, દડો ગબડ� છે, 

ખો�� ંસરક� છે, વગેર�. 

 �ગળ�ુ, વ�ત, આગળના હાથની 

 બંાઇ, પગનો પજંો વગેર� �વા 

�બન એકમ�પ પ�રમાણની મદદથી 

નાની  બંાઇના માપનો �દાજ કાઢ� 

શક� અન ેમાપી શક� 

 

 પાથિમક િ પ�રમાણીમ આીયિત 

�મક�, સમઘન, નળાકાર, શીં� અન ે

ગોળાન ે તનેા નામ થી ુળખી 

શક�.  

 ભગેી કર�  મા�હતી આધા�રત 

અષ�માન બાધં ેછે, �મક�, ‘સમીરના 

ઘરમા ં�જ ીના ઘર કરતા ંવાહન 

વ�� વપરામ છે.  

 

 સમસમાુ/પ�ર�સથિતમા ં સા�ં�મક 

પ�રમાષ� િવુ ષેણ અન ે ઉપમોગ 

કર� શક� છે. 

 નાની �ક�મતના નાણાનંા સરવાળા 

અન ે બાદબાક� �ૂથફ�ર સાથ ે અન ે

વગર કરવામા ંઆવ ેછે. 

 �ક�મત દશા વતો  ાા  અને સાદા 

બી  બનાવી શક� છે. 

 આપ ે  ોકઠાની મદદથી જગમા 

રહા િવના આપ ે પદ�શન ેભર� છે. 

 સાદા �કો અન ે આકારોના રમ 

સમ� અન ેએન ેિવસતાર� છે. 

 મા�હતીન ે ા� ીમાક  વડ� ભગેો કર�, 

�  ારમક ર�ત ેઆ ેખ ેઅન ે િનણ મ 

પર આવ ેછે. 
 

ગ�રત 

ધોરણ ૪ ધોરણ ૫ ધોરણ ૬ 

 એક સ�ંમાને બીી સ�ંમા વડ� 

િવિવધ ર�ત ે ભાગે છે . �મ ક�,  

�  ારમક ર�તે (�બ���  દોર�ન)ે 

 વ્� ળની િ જમા, વમાસ અન ેકક� ન ે

ુળખ ેછે. 

 આપ ે  ોકઠાની મદદથી સમઘન 

અન ે બંઘન દોર� છે. 

 સાદા પદાથ� ઉપરથી, આગળથી 

અન ેબા��માથંી �યુમ દોર� છે. 

 ઘ�ડમાળના સમમન ે ક ાક અન ે

િમિના ��જબ ��એ અન ે સવારના 

અન ેરાતના સમમમા ંબતાવ ેછે.  

 24 ક ાકની ઘ�ડમાળને 12 ક ાકની 

ઘ�ડમાળ સાથ ેસરખાવ ેછે.  

 ભગેી કર�  મા�હતીને કોઠામા ંઅન ે

સતભંા ખેમા ં િન�પણ કર� અન ે

તમેાથંી અષ�માન કાઢ� છે.  

 આપ ે હ�્ � માા� નાે ની મદદથી 

ઘન,નળાકાર અન ેશીં� �વી ર ના 

બનાવ ેછે. 

 ન�ર પદાથ ષ� ં ઘનફળ  ણીતા 

એકમ �મ ક�,  એક મગના ઘનફળ 

કરતા ં એક બા દ�ષ� ં ઘનફળ 

20ગ�� ંછે.  

 િ કોણાકાર અન ેસમઘન સ�ંમામા ં

ર ના શોધ.ે 

 રો�જ�દા ીવનને  ગતી િવિવધ 

મા�હતી ભગેી કર�, તને ે કોઠામા ં

દશા વ ેઅન ેસતભંા ખે બનાવ ેઅન ે

તષે � અથ ઘાન કર�.    

 

 આસપાસના ં ઉદાહરણો પરથી 

 ્ ��� જ �વા ભભિમિતક આકારો 

સમ વી શક�. 

  ્��� જન ે તનેા �ણૂા/ બા��ના 

આધાર� િવિવધ �ૂથ/ પકારમા ંવહ�  ે

છે. 

 આસપાસના િવિવધ ઉદાહરણો 

પરથી િ પ�રમા�ણમ આીયિત શોધ ે

છે, �મ ક�, સમઘન,  બંઘન, 

ગોળો, નળાકાર, શીં�, વગેર�.  

 િ પ�રમાણવાળા ં ઉદાહરણ બા�� , 

�બ���  અન ે સમત ન ે  ગતા ંઆપ ે

અન ેસમ વ ેછે. 

 

 



ગ�રત 

ધો�રન૭ન ધો�રન૮ન

 મોગમ પપિત િારા અાણૂાઅક અન ે દશાશં અાણૂાઅકના 

��ણાકાર અન ેભાગાકાર કર� શકશે છે. 

 બ ેિ કોણની આપ ે િવગત પરથી તેમની સગંતતા િવષ ે

કહ� શક� છે. �મક� બાબાબા, બા�બૂા, �બૂા� ૂ,કાકબા. 

 િવદાથાુની દ િનક મા�હતી પરથી મ મક, મ મસથ અને 

બ�� ક શોધી શક છે. 

 દરરોજ બનતી ��દ� ��દ� બાબતોની િવિવધતા◌ા  ણી 

શકશ.ે �મક� વગ મા ંદર�ક િવદાથાની ન ા� તથા િસ�ો 

ઉછાળતા ંજોવા મળતી અિનમિમતતા. 

 

 બ ે સમંમે સ�ંમાની વવ  ે આવે  શ  એા ી સમંમે 

સ�ંમા શોધી શક� છે. 

 સમપમાણ અન ે વમસત પમાણને  ગતા કોમડા ઉક� ી 

શક� છે. 

 એક સમાન ઉદાહરણ િારા Euler’s relation  કાસી શક� 

છે. 

 સમ બં  ્�ષકોણ અન ેઅઅમ બ��કોણના લે ફળ તાફ 

પપેર િારા શોધી ી ૂની મદદથી  કાસી શક� છે. 

 બ��કોણના લ ેફળ શોધી શક� છે. 

 કો� ઘાના બન ેત ેમાા�ની સભંાવના કહ� શકશ.ે 

 

 

  



સામા�જકન ૂજાયન

ધો�રન૬ન ધો�રન૭ન ધો�રન૮ન

 તહો, તારા અન ે ઉપતહો વવ ેનો 

તફાવત ુળખ ે છે. ઉ.દા. ીમૂ , 

ા યથવી . 

 �વમડંળના સદંભ મા ં ા યથવી પર 

ીવન અ�સતરવ અન ે અવકાશી 

પદાથ� ુળખ ેછે. 

 ભારતના નકશા પર મહરવના 

ઐિતહાિસક સથળોન ેદશા વ ેછે. 

 � ત ેસમમની સા�હ�રમક ર નામા ં

દશા વ ેા ઘાના, બનાવો અન ે

વમ��તરવષ� ંવણ ન કર� છે.  

 સસંીયિત અન ે િવવાનના લ ેમા ં

ભારતના ન�ધપા  મોગદાન 

જણાવ ે છે. ઉ.દા. ખગોળિવવાન, 

ઔષધીમ િવવાન, ગ�ણતશા�, 

ધા્ �િવવાન વગેર�. 

 ઐિતહાિસક િવકાસન ે  ગતી 

મા�હતીષ� ંિવુ ેષણ કર� છે.  

 પોતાની આસપાસ માનવીમ 

િવિવધતાના ંસવ�પોન ેવણ વ ેછે.  

 પોતાની આસપાસની ��દ� – ��દ� 

િવિવધતા તરફ સવસથ વ ણ 

િવકસાવ ેછે.  

 ભદેભાવના સવભાવ અન ે  ોતો 

િવશ ે સમ� છે અન ે ભદેભાવોના ં

સવ�પોને  ણી  શક� છે. 

 ��દા-��દા પકારની સમાનતા અન ે

અસમાનતાુન ે ��દ� તારવીન ે

તનેી સાથ ેસવસથ વત ન કર� છે.  

 તારમ અન ેશહ�ર� િવસતારમા ંપાંત 

થતા િવિવધ વમવસામોના 

જવાબદાર પ�રબળો સમ વ ેછે.  

 

 િવદાથાુ ગોળો અથવા �� િનમાના 

નકશા પર િવિવધ વાતાવરણીમ 

પદ�શોના િવસતારો અને ���મ 

સથાનને ુળખ ેછે.  

 િવિવધ પ�રબળોના કારણ ે

જમીનના સવ�પના િનમા ણષ� ંવણ ન 

કર� છે. 

 પમા વરણના િવિવધ ઘાકો અન ે

તમેની વવ નેા �તરસબંધંન ે

વણ વ ેછે.  

 િવિવધ પ�રબળોન ેકારણ ેવનસપિત 

અન ેપાણીી ય�ષામા ં િવિવધતા તરફ 

દોરવાના કારણો  ણ ે છે. દા.ત. 

આબોહવા, જમીન – સવ�પ વગેર�. 

 ભારત સ�હત િવ�ના ��દા ��દા 

પદ�શોની આબોહવા, ��દા-��દા 

પદ�શોમા ં રહ�તા  ોકોના ીવન 

વવ  ે�ત�રક સબંધંને � તાર� છે.  

 િનમત પદ�શોના િવકાસના ં

પ�રબળોષ� ંિવુ ષેણ કર� છે.  

 ઇિતહાસમા ં િવિવધ સમમગાળાના 

અભમાસ માા� ઉપમોગમા ં  વેાતા 

 ોતના ંઉદાહરણો ારૂા ંપાડ� છે.  

 િવિવધ િવસતારના જનીવનના 

આધાર� ભભગો� ક �સથિત અન ે

ીવન પપિત વવ નેા સબંધંન ે

સમ વ ે છે. દા.ત. જન િતુ, 

િવ���ત  િતુ અન ેવણણારા. 

 મ મય�ગીન સમમગાળા દરિમમાન 

સામા�જક રાજક�મ અન ે આિથ�ક 

ફ�રફારોષ� ંિવુ ષેણ કર� છે.  

 રાજક�મ સમાનતા, આિથ�ક 

સમાનતા અન ેસામા�જક સમાનતા 

વવ  ેતફાવત સમ� છે.  

 સમાનતા અિધકારના સદંભ મા ં

પોતપોતાના લ ેોમા ં સામા�જક, 

રાજક�મ અન ે આિથ�ક ��દાુષ� ં

અથ ઘાન કર� છે.  

 સમાજના િવિવધ િવભાગોની 

 િવદાથાુ ઉદોગોષ� ં તનેા કદ, 

કા ામા  અને મા� ક�ના આધાર� 

વગાકરણ કર� છે.  

 િવ�ના િવિવધ િવસતાર વવ  ેખેતી 

અન ેતનેા િવકાસ માા�ના �ત�રક 

સબંધંો ��કત કર� છે.  

 ા યથવી પરના માનવીમ અન ે

ી�દરતી સસંાધનોના અસમાન 

િવતરણષ� ંિવુ ષેણ કર� છે. 

 િવિવધ દ�શો અને ભારતના ં

રા�મોની વસતીન ેઆ ખેમા ંદશા વ ે

છે.  

 ભારતીમ ઉપખડં િવિવધ િવસતારો 

અન ે િવશાળ િવકાસમા ં સમાિવષા 

િવિવધ સદંભ   ોતના ઉપમોગથી 

પા ીન, મ મકા ીન અન ે

અવા  ીન સમમન ે� ૂવ ેછે.  

 રાષ્ િનમા ણની પ�રમામા ં

િસમા� હ�પ િવકાસષ� ં િવુ ષેણ 

કર� છે.  

 ભારતીમ બધંારણના સદંભ મા ં

પોતાના પદ�શની સામા�જક અન ે

રાજક�મ સમસમાુષ� ં અથ ઘાન 

કર� છે. 

 કામદા ઘડવાની પ�રમા વણ વ ે છે. 

દા.ત. ઘર��� ં �હ�સાનો કામદો,  RTI,  

RTE, FIR ક� ર�ત ે ન�ધામ તેષ� ં

િનદશ ન કર� છે.  

 પોતાના િવસતારના વ�ં તો અન ે

પી�ડતોની સમસમાુ અન ે

પ�રણામોષ� ંા યથ�રણ કર� છે.  

 આિથ�ક પ્ યિૃુના િનમમનમા ં

સરકારની �િૂમકા ુળખ ેછે.  
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મ�હ ાુ પરમનેા ભદેભાવો અન ે

ગેર ાભોના કારણો અન ે

પ�રણામોષ� ંિવુ ષેણ કર� છે.  

 ભારતના િવિવધ પદ�શોમા,ં િવિવધ 

લ ેોમા ં મ�હ ા-િસ�પુન ે ુળખ ે

છે.  

 મોગમ ઉદાહરણો સાથ ે િવિવધ 

લ ેોમા ં �ીુષ� ં મોગદાન દશા વ ે

છે.  

 સમા ારપ ોના મોગમ ઉદાહરણો 

સાથ ેમી�ડમાની કામગીર� સમ વ ે

છે.  

  હ�રાત બનાવ ેછે.  

 િવિવધ પકારની બ રો વવ ેના 

તફાવત સમ� છે.  

 િવિવધ બ રના ંસથળોએ ક�વી ર�ત ે

મા  પહો ાડવામા ં આવ ે છે ત ે

 ણ ેછે.  
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 પદાથ  અન ે સીવો �વા ક� 

વાનસપિતક ર�સા, � ોન ે તમેના 

દ�ખાવ, ર ના, કામ , ી�વાસ  વગેર� 

�વા ં અવ ોકન થઇ શક� તેવા ં

 લણોના  આધાર�  ુળખ ેછે. 

 પદાથ  અને સીવો �વા ક� ર�સા 

અન ે તાતંણા,ં સોા��ળૂ અન ે

તં્ ��ળૂ, િવ��ત ી�વાહકો  અન ે

અવાહકોન ેતેમના ં��ણધમ�, ર ના 

અન ેકામ ના આધાર� ��દા ંપાડ� છે. 

 અવ ોકન થઇ શક�  તેવા 

��ણધમ ના ં આધાર� વસ્ �, સીવ 

અન ેપ�રમાષ� ંવગાકરણ કર� છે.  

દા.ત.  

પદાથ�ને �ાવમ- અ�ાવમમા ં

પારદશ ક – અપારદશ ક – 

પારભાસકમા ં

ફ�ફારોન ેઉ ાાવી શકામ - ન 

ઉ ાાવી શકામ 

વનસપિતને છોડ, ��પ, ્ યલ, 

વ ેામા.ં  

રહ�ઠાણના ં ભાગોન ે �િવક – 

અ�િવકમા ં

ગિતન ે ી�ર�ખ,  ર�મ, અન ે

િનમતકા ીન વગેર�મા ં

 પ્ોના જવાબ મેળવવા માા� સરળ 

તપાસ હાથ ધર� છે.  

દા.ત.  

પાણીુના 

ખોરાક/ઘાસ ારામા ં કમા 

પોષક તરવો હાજર છે ? 

બધા ભભિતક ફ�રફારો ઉ ાાવી 

શકામ તેવા હોમ છે ? 

���તપણ ે  ાકાવ ે ��બંક 

કો�  ો�સ �દશામા ં

ગોઠવામ છે ?  

 પ�રમા અન ે ઘાનાન ે કારણો સાથ ે

જોડ� છે.  

દા.ત.  

 પદાથ  અન ે સીવો �વા ક� 

પાણીજઅમ ર�સા, દાતંના પકાર, 

અર�સા અન ે અેસ વગેર�ના દ�ખાવ, 

ર ના, કામ  વગેર� �વા 

અવ ોકનલમ  લણોના આધાર� 

ુળખ ેછે.   

 પદાથ  અને સીવોને તમેના ં

��ણધમ�, ર ના અને કામ ના 

આધાર� ��દા પાડ� છે.  

દા.ત  

��દા-��દા સીવોમા ં પા ન, 

એક� �ગી અન ે�િ� �ગી ા�ષપો,  

ઉષમાના ી�વાહક અને 

અવાહક , એિસડ�ક, બઇે�ણક 

અન ેતાસથ પદાથ�    

 પદાથ� અન ે સીવોન ે તમેની 

��ણધમ� /  ાલ�ણ�તાના આધાર� 

વગાીયત કર� છે.  

દા.ત.  

વાનસપિતક અન ે પાણીજઅમ 

ર�સા 

ભભિતક અન ે રાસામ�ણક 

ફ�રફાર  

 પ્ોના જવાબ મળેવવા માા� સરળ 

તપાસ હાથ ધર� છે.  

દા.ત.  

રંગીન � ોના રસન ે એિસડ-

બઇેણ ી ૂક તર�ક� વાપર� 

શકામ ? 

 ી ા રંગ િસવામના પણ  

પકાશસંુ  ેષણ કર� શક� ? 

 પ�રમા અન ે ઘાનાન ે કારણો સાથ ે

જોડ� છે.  

દા.ત. પવનની ણડપને 

હવાના દબાણ સાથ ે 

પાકના િવકાસને જમીનના 

પકાર સાથ.ે         

 પ�રમા અન ે ઘાનાુન ે સમ વ ે

છે.  

 પદાથ  અને સીવોને તમેના ં

��ણધમ�, ર ના અને કામ ના 

આધાર� ��દા પડ� છે.  

દા.ત.  

ી�દરતી અન ે માનવ સ��ત 

ર�સાુ  

સપંક  િારા અન ેસપંક  વગર 

 ાગતા બળો  

પવાહ� -  િવ��તના ી�વાહકો 

અન ેઅવાહકો તર�ક�  

પાણી કોષ અને વનસપિત 

કોષ  

 પદાથ� અન ે સીવોન ે તમેની 

��ણધમ�ના /  ાલ�ણકતા આધાર� 

વગાીયત કર� છે.  

�મક�  ધા્ � અને અધા્ � , 

ખર�ફ પાક અને રિવ પાક,  

ઉપમોગી અન ે ષ�કશાનકારક 

ી��મીવો  

        � �ગી અન ે અ� �ગી 

પજનન , આકાશી પદાથ�   

 પ્ોના જવાબ મળેવવા માા� સરળ 

તપાસ હાથ ધર� છે.  

દા.ત.  

દહન માા�ની જ�ર� શરતો શી 

છે ? 

અથાણા અન ે ��રબબામા ં

આપણ ે મી�� ં અન ે ખાડં શા 

માા� ઉમરે�એ છ�એ ? 

�� ં પવાહ� સરખી ીડા�એ 

સર�� ંદબાણ  ગાવ ેછે ? 

 પ�રમા અન ે ઘાનાન ે કારણો સાથ ે

જોડ� છે.   

દા.ત.  

હવામા ં પ�ૂષકોની હાજર� 

સાથ ે ��માડાની ર નાન ે , 

સમારકોના બગાડ સાથ ેએિસડ 

વરસાદન ે 

 પ�રમા અન ે ઘાનાુન ે સમ વ ે
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ખોરાકની ઉણપથી થતા 

રોગોન ેખોરાક સાથ ે 

પાણી અન ે વનસપિતના ં

અષ�ીૂ નન ે તનેા ં રહ�ઠાણ 

સાથ.ે  

હવાની ��ણવૃાન ે પ�ૂષકો 

સાથ ેવગેર�.    

 પ�રમા અને ઘાનાુન ે વણ વે / 

સમ વ ેછે.  

દા.ત.  

વાનસપિતક ર�સાુની 

પ�રમા,  વનસપિત અને 

પાણીમા ંહ ન  ન,  

પડછામાની ર ના, સમત  

અર�સા પરથી પકાશષ� ં

પરાવત ન,  

હવાના ઘાકોમા ં િવિવધતા,  

વમા કરપોસાની બનાવા 

વગેર�.  

   ભભિતક રાિશુન ે માપ ે છે અન ે

તને ે SI (System International) 

એકમમા ંર�ૂ કર� છે.   

દા.ત.    

 બંા�. 

 પ�રમા અન ે સીવોની 

નામિનદશ નવાળ� આીયિત/ફ ો 

 ાા  દોર� છે  

દા.ત.  

� ના ભાગો., સીવોના 

સાધંા, િનસમદંનની પ�રમા., 

જળ ર વગેર�.   

 પોતાની આસપાસમાથંી મળ� 

આવતી વસ્ �નો ઉપમોગ કર� 

ન�નૂા(Models) ષ� ં િનમા ણ કર� છે 

અન ે તનેી કામ  પિિત વણ વે છે.  

દા.ત. િપનહો  ક�મરેા,પ�ેરસકોપ,  

િવ��ત ાો   વગેર�. િપનહો  ક�મરેા  

 શીખ ેા વવૈાિનક �મા ોને રોજ�દા 

ીવનમા ં ા�� કર� છે.  

દા.ત.  

સમતો  આહાર માા� ખાદ 

પાણીજઅમ  ર�સાની  પ�રમા.  

ઉષમા પસરણની િવિવધ ર�ત.                

 રસામ�ણક પ�રમા માા�ના શબદ 

સમીકરણ  ખે છે.  

દા.ત.  

એિસડ અન ેબઇેણની પ�રમા.    

લારણની પ�રમા.   

પકાશસંુ  ેષણ.                  

   પ�રમા અન ે સીવોની 

નામિનદશ ન વાળ� આીયિત/ફ ો 

 ાા  દોર� છે.  

દા.ત.  

મષ�ષમ અન ે વનસપિતના 

�ગો અન ે ત ંો.   િવ��ત 

પ�રપથ.   

પામો�ગક ગોઠવણ. ર�શમના 

ક�ડાષ� ંીવન  ર. 

 આ ખે દોર� છે અન ેતષે � ંઅથ ઘાન 

કર� છે.  

 દા.ત.  

�તર – સમમ આ ખે. ( 

�દવસ – તાપમાનનો આ ખે 

દોરવા જણાવવામા ંઆવ ે છે 

) 

 પોતાની આસપાસમાથંી મળ� 

આવતી વસ્ �નો ઉપમોગ કર� 

ન�નૂાુષ� ં િનમા ણ કર� છે અન ે

તનેી કામ     પપિત વણ વ ેછે.   

દા.ત.  

સા�થોસકોપ.        

વાય�વેગ માપક મ ં.     

 શીખ ેા વવૈાિનક �મા ોન ેરો�જ�દા 

ીવનમા ં ા�� કર� છે.  

દા.ત.  

એિસ�ડા� (અર િપૃ) થતા ંતે 

�ગે પગ ા ં  ેછે.  

જમીનની  કાસણી અને 

માવજત કર� છે.  

લારણ અાકાવવાના પગ ા 

  ેછે.  

વનસપિત પસારણ / ્ ય�પ િારા 

છે  

દા.ત.  

મષ�ષમ અન ે પાણીમા ં

પજનન,  વિનની ઉરપિૃ 

અન ેપસરણ, િવ��ત પવાહની 

રસામ�ણક અસરો, 

��ણકપિત�બ�બની ર ના, 

�મોતના ભાગો વગેર�  

 રાસામ�ણક પ�રમાના શબદ 

સમીકરણો  ખ ેછે.   

દા.ત.  

ધા્ � - અધા્ �ની હવા, પાણી 

અન ે એિસડ વગેર� સાથેની 

પ�રમાુ   

 આપાતકોણ અને પરાવત નકોણષ� ં

વગેર�ષ � ંમાપન કર� છે.  

આપાતકોણ અને 

પરાવત નકોણષ� ંમાપન   

 પ�રમા અન ેસીવોની નામિનદશ ન 

વાળ� આીયિત/ફ ો  ાા   દોર� છે  

દા.ત.  

કોષર ના, �ખ, મષ�ષમ 

પજનન �ગો, પામો�ગક 

ગોઠવણ વગેર� 

 પોતાની આસપાસમાથંી મળ� 

આવતી વસ્ �નો ઉપમોગ કર� 

ન�નૂા(Models) ષ� ં િનમા ણ કર� છે 

અન ેતનેી કામ  પિિત વણ વે છે.  

દા.ત.  

િપનહો  ક�મરેા. પ�ેરસકોપ. 

િવ��ત ાો   વગેર�.  

 શીખ ેા વવૈાિનક �મા ોન ેરો�જ�દા 

ીવનમા ં ા�� કર� છે.  

દા.ત. સમતો  આહાર માા� 

ખાદ પદાથ ની પસદંગી 

કરવી.  

�દશા શોધવા માા� હોકામ ંનો 

ઉપમોગ કરવો.  

અિત્ ય�ષા / અના્ ય�ષાનો 

સામનો કરવાના માગ� 

ી ૂવવા વગેર�.  
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પદાથ ની પસદંગી કરવી. 

પદાથ�ષ� ં અ ગીકરણ કર્�.ં 

અિત્ ય�ષા / અના્ ય�ષા 

દરિમમાન  વેાની કાળીુ  

 પમા વરણન ેબ ાવવાનો પમરન કર� 

છે.  

દા.ત.  

ખોરાક, પાણી, િવ��તના 

વમમન ે અન ે ક રાના 

ઉરપાદનન ેઘાાડ્�.ં  

વરસાદ� પાણીના સતંહ, 

વનસપિતની કાળી વગેર� 

બાબતો સદંભ�  

 ર ના, આમોજન અને પાંમ 

સશંાધનોના ઉપમોગમા ં

સ�નારમકતા પદિશ�ત કર� છે.

  

 પામા�ણકતા, વસ્ � �લતા, સહકાર, 

ભમ અન ે ાવૂ તહથી ����ત �વા ં

�લૂમો પદિશ�ત કર� છે.   

 

ખતેી.   

સાધનમા ં બ ે ક� તથેી વ�� 

િવ��ત કોષન ે મોગમ રમમા ં

જોડ� છે.  

આપિૃ દરિમમાન અને બાદ 

મોગમ પગ ા ં  ેછે.  

 પમા વરણના રલણ માા� પમરન કર� 

છે.   

દા.ત.  

 હ�ર સથળો પર સવવછતા 

માા� મોગમ પથાન ે અષ�સર� 

છે. પ�ૂષકોના ં ઉરપાદનને 

ઘાાડ� છે.  માા�ષ� ં ધોવાણ 

અાકાવવા ્ યલો વાવે છે. 

ી�દરતી સસંાધનના અિતશમ 

વપરાશના પ�રણામો િવશે 

અઅમમા ં  સવંદેના  જગાડ� છે 

વગેર�  હ�ર સથળો પર 

સવવછતા  

 ર ના, આમોજન અન ે પાંમ 

સશંાધનોના ઉપમોગમા ં

સ�નારમકતા પદિશ�ત કર� છે

  

 

 પમા વરણન ેબ ાવવાનો પમરન કર� 

છે.  

દા.ત.  

ખોરાક,  િવ��તના વમમન ેઅન ે

ક રાના ઉરપાદનને ઘાાડ્�.ં 

વગેર� બાબતો સદંભ�  �યિત 

ફ� ાવ ેછે  

 પોતાની આસપાસમાથંી મળ� 

આવતી વસ્ �નો ઉપમોગ કર� 

ન�નૂાુષ� ં િનમા ણ કર� છે અન ે

તનેી કામ  પપિત વણ વ ેછે.   

 પમા વરણના રલણ માા� પમરન કર� 

છે.   

દા.ત.  

સસંાધનોનો અમાિમક ઉપમોગ 

કર�    

ખાતર અન ે જ ં્ �નાશકનો 

િનમિં ત ઉપમોગ કર�  

 ર ના, આમોજન અન ે પાંમ 

સસંાધનોના ઉપમોગમા ં

સ�નારમકતા પદિશ�ત કર� છે
  

 પામા�ણકતા, વસ્ � �લતા, સહકાર, 

ભમ અન ે ાવૂ તહથી ����ત �વા 

�લૂમો પદિશ�ત કર� છે.    

 પદાથ  અન ે સીવો �વા ક� 

પાણીજઅમ ર�સા, દાતંના પકાર, 

 અેસ વગેર�ના દ�ખાવ, ર ના, કામ  

વગેર� �વા અવ ોકનલમ 

 લણોના આધાર� ુળખ ેછે.   

 પદાથ  અને સીવોને તમેના ં

��ણધમ�, ર ના અને કામ ના 

આધાર� ��દા પાડ� છે.  

દા.ત.  

એક� �ગી અન ે�િ� �ગી ા�ષપો 

ઉષમાના ી�વાહક અને 

અવાહક  

એિસડ�ક, બઇે�ણક અન ેતાસથ 

પદાથ�    

 અેસ િારા ર ાતા પિત�બ�બ 

વગેર� 
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 પદાથ� અન ે સીવોન ે તમેની 

��ણધમ� /  ાલ�ણ�તાના આધાર� 

વગાીયત કર� છે.  

દા.ત.  

વાનસપિતક અન ે પાણીજઅમ 

ર�સા 

ભભિતક અન ે રાસામ�ણક 

ફ�રફાર 

 પ્ોના જવાબ મળેવવા માા� સરળ 

તપાસ હાથ ધર� છે.  

દા.ત.  

રંગીન � ોના રસન ે એિસડ-

બઇેણ ી ૂક તર�ક� વાપર� 

શકામ ? 

�� ં�તે પકાશ એ ઘણા બધા 

રંગોનો બન ે છે ? 

 પ�રમા અન ે ઘાનાન ે કારણો સાથ ે

જોડ� છે.  

દા.ત.  

પવનની ણડપન ે હવાના 

દબાણ સાથ ે 

�ગૂભ  જળસતરમા ં થમ ે 

ઘાાડાન ે માનવીમ પ્ યિૃ 

સાથ.ે 

 પ�રમા અન ે ઘાનાુન ે સમ વ ે

છે.  

દા.ત.  

પાણીજઅમ  ર�સાની  પ�રમા.  

ઉષમા પસરણની િવિવધ ર�ત.  

િવ��ત પવાહની ઉષમીમ અને 

��બંક�મ અસર વગેર�. 

 રસામ�ણક પ�રમા માા�ના શબદ 

સમીકરણ  ખે છે.  

 માપન અન ેગણન કર� છે.  

દા.ત.  

સાદા  ો કનો આવત કાળ 

વગેર�. 

 પ�રમા અન ેસીવોની નામિનદશ ન 

વાળ� આીયિત/ફ ો  ાા  દોર� છે.  

દા.ત.  

ર�શમના ક�ડાષ� ંીવન  ર. 
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 આ ખે દોર� છે અન ેતષે � ંઅથ ઘાન 

કર� છે.  

દા.ત.  

�તર – સમમ આ ખે.   

 પોતાની આસપાસમાથંી મળ� 

આવતી વસ્ �નો ઉપમોગ કર� 

ન�નૂાુષ� ં િનમા ણ કર� છે અન ે

તનેી કામ  પપિત વણ વ ેછે.   

દા.ત.  

સા�થોસકોપ.  વાય�વગે માપક 

મ ં.  િવ��ત ��બંકો, અયાૂન 

�ડસક વગેર�. 

 શીખ ેા વૈવાિનક �મા ોન ેરોજ�દા 

ીવનમા ં ા�� કર� છે.  

દા.ત.  

એિસ�ડા� (અર િપૃ) થતા ંતે 

�ગે પગ ા ં  ેછે.  

લારણ અાકાવવાના પગ ા 

  ેછે.    

આપિૃ દરિમમાન અને બાદ 

મોગમ પગ ા ં  ેછે. 

 પમા વરણના રલણ માા� પમરન કર� 

છે.   

દા.ત.  

 હ�ર સથળો પર સવવછતા 

માા� મોગમ પથાન ેઅષ�સર� છે 

અન ેતનેા ં            

િવશ ેઅઅમમા ંસવંદેના  જગાડ� 

છે વગેર�. 

 

 

  



ષ્ારૂ�રન
ન
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 પ�રવાર અન ે પ�રવારના સભમો 

સાથનેા સબંધંો ુળખ ેછે.   

 ઘર, શાળા અન ે પડોશમા ં રહ� ી 

વસ્ �ુ  અન ે � હો (�વા ં ક� 

વાહનો, � ૂો, વાહન વમવહાર 

અન ે  સદં�શા વમવહાર, � હબોડ  

વગેર�), સથાનો (�વા ં ક� ઘરો, 

આશમસથાનોના ં પકાર, બસ 

સા�અડ, પે્ ો  પપં વગેર�),  

પ્ યિૃુ (�વી ક� િવિવધ 

પકારના ંકામ�, રાધંણ પ�રમાુ) 

વગેર�ન ેુળખ ેછે.  

 િવિવધ વમ�ૂથોના  ોકો, 

પાણીુ અને પલીુની 

ખોરાકની જ��રમાતો, ખોરાક અન ે

પાણીની ઉપ બધતા અન ે ઘર 

અન ે આસપાસના વાતાવરણમા ં

પાણીના ઉપમોગ �ગેષ� ં વણ ન 

કર� છે.   

 કભ��ં�બક સભમોની �િૂમકા, કભ��ં�બક 

 લણો, ા�વો, કામ� અન ે સયં��ત 

ી���ંબમા ં રહ�વાની જ��રમાતષ� ં

વણ ન મભ�ખક,  �ેખત ક� અઅમ 

સવ�પ ેકર� છે.  

 વત માન અને �તૂકાળની 

(ાવૂ જોના સમમની) વસ્ � અન ે

પ્ યિૃુ વવ નેો ભદે પારખ ેછે. 

(ઉ.દા. તર�ક� 

કપડા/ંવાસણો/રમતો/ ોકો િારા 

કરવામા ંઆવતા ંકામ� વગેર�).  

 ઘર, વગ ખડં, શાળાના નકશામા ં

વસ્ �ુ ની �દશાુ અન ે સથાન 

ુળખ ે છે તથા મભ�ખક ર�ત ે

જણાવ ેછે.  

 દ િનક ીવનની પ્ યિૃુમા ં

પતીકો અન ે �બન પમાણ�તૂ 

એકમો �વા ં ક� વ�ત, મ ી, 

વાસણ  વગેર�નો ઉપમોગ કર�ન ે

 સયં�કત ી���ંબના સભમોના 

પા�રવા�રક સબંધંોન ેુળખ ેછે.  

 �ડંમા ં રહ�તા ં પાણીુ �વા ં ક�, 

ક�ડ�ુ, માખીુ, હાથીુના 

સ�હૂોના ં વત નો, પલીુની 

માળા  બાધંવાની ર�તો, જઅમ, 

 ગનના ં અન ે સથળાતંરન ે કારણે 

માનવ ી���ંબમા ં થતા ફ�રફારોને 

સમ વ ેછે.   

 વડવાુ િારા મળે  વારસાગત 

િવિવધ કભશલમો/વમવસામો �વા ં

ક�, ખતેી, બાધંકામ, ક ા અને 

હસતઉદોગ વગેર�ની તા ીમમા ં

સસંથાુની �િૂમકા વણ વે છે.  

 દ િનક જ��રમાતો �વી ક�, ખોરાક, 

પાણી, કપડાનંા ઉરપાદન અને 

પાંત કરવાની પ�રમા સમ વે 

છે. (દા.ત. અનાજષ� ં ખેતરમાથંી 

બ રમા ં અન ે રમાથંી ઘર ી�ધી 

પહ� ્�,ં સથાિનક  ોતમાથંી 

પાણીના ઘર��� ં ��પ�કરણની 

ર�તો).  

 �તૂકાળ અન ેવત માનની વસ્ �ુ  

અન ે પ્ યિૃુ વવ ે તફાવત 

સમ વ ે છે. ઉ.દા. (વાહન 

વમવહાર,   ણ, રહ�ઠાણ, સામતી, 

સાધનો, કભશલમો, ખતેી, બાધંકામ 

વગેર�).  

 ઘાના માા�ની પ�ર�સથિતુ, 

��ણધમ� (ઉ.દા. બાષપીભવન, 

ઘનીભવન, િવસ�ન, શોષણ) 

�ગે અષ�માન, અવકાશીમ 

વસ્ �ુ  (ઉ.દા. �તર-નીક/�ૂર, 

વજન, સમમ, અવિધ) �ગે 

પામા�ણક અન ે સથાિનક એકમો 

(ઉ.દા. �ક ો, ગજ, પાવ વગેર�) 

િારા અષ�માન, કારણ અન ેઅસરો 

(પદાથ�ષ� ં કદ/્ ય  �પ � /ફળ અને 

 પાણીુની િવિશષા ઇ�અ�મો અન ે

અસામાઅમ  લણો (�ય �ષા, ગધં, 

સાભંળ્�,ં ીઘ,  વિન વગેર�)  તથા 

પકાશ,  વિન, ખોરાક વગેર� �ગે 

પાણીુના પિતભાવો વણ વ ેછે. 

 આપણા દ િનકીવનમા ં

ા��નો ોીનો ઉપમોગ અને 

�ળૂ�તૂ જ��રમાતો (ખોરાક, પાણી 

વગેર�)ન ે પાંત કરવાની પ�રમા 

સમ વ ે છે. (દા.ત. ખતેપદેાશો 

ખતેરથી રસોડા ી�ધી પહ� વાની 

પ�રમા,  અનાજમાથંી રોા ી 

બનવાની પ�રમા, અનાજની 

 ળવણીની તકનીકો, 

જળ ોતોમાથંી પાણીના સતંહની 

ર�તો).  

 �પૂદ�શ, વાતાવરણ,  ોતો 

(ખોરાક, પાણી, આહાર, આીિવકા) 

અન ે સાસંીયિતક ીવન વવ ે 

જોડાણ સથાપ ે છે. (ઉ.દા. 

�ૂર/��ુ ક�  લ ેો, �મ ક� 

ગરમ/ઠંડા રણમા ંીવન).  

 વત માન અન ે �તૂકાળના 

�રવાજો, ા�વો અન ે ર�તોમા ં

િસ�ાુ, �  ો, સમારકો, 

સતંહા મ વગેર�ના મા મમથી 

આવ ે ફ�રફારો શોધ ેછે તથા તષે � ં

વડ� ો સાથ ે આદાન-પદાન કર� 

છે. (દા.ત. ખતેી સરંલણ, તહ�વારો, 

કપડા,ં પ�રવહન, સાધનો, 

વમવસામો, ઇમારતો, ઘર, 

રાધંવાની પ�રમા,  ખા્� ં અને 

કામ કરવાની ર�તો).  

 કોઇ ઘાના �ગેની પ�ર�સથિતુ 

અન ે��ણધમ� �ગે અષ�માન કર� 

છે તમેજ અવકાશી જથથો (�તર, 

િવસતાર, માપ, વજન વગેર�) અને 

સમમ �ગે સાદા અન ેપમાણ�તૂ 
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અષ�માન અન ે�દાજ કર� છે.   

 અવ ોકનો, અષ�ભવો, વસ્ �ુ , 

પ્ યિૃુ અને અ ગ-અ ગ 

ર�ત ે �� ાકાત  ીધ ે સથાનો 

પરની મા�હતી ન�ધે છે અન ે

 �ંના આકારો, ઋ્�ુ  વગેર� 

િવશ ેઆગાહ� કર� છે.  

 �  ો, આીયિતુ, ક ારમક 

ર નાુ, ન�નૂાુ, વસ્ �ુ ષ� ં

ઉપર, સામ ે અન ે બા�� ષં � ં �ય ુમ, 

સાદા નકશાુ વગ ખડં, ઘર, 

શાળા વગેર� દોર� છે તથા ી ૂો, 

કિવતાુ ર  ેછે.   

 રમતો �વી ક� (સથાિનક, ઇઅડોર, 

આઉાડોર)અન ે અઅમ સા��ૂહક 

કામ�મા ં િનમમોષ� ં અવ ોકન કર� 

છે.  

 સારો-ખરાબ સપશ , કામ� માા�ની 

પથાુ, રમત, નાાક,  િતની 

ુળખ, પ�રવારમા ં મળતો 

ખોરાક, પ�રવાર તથા સીૂ મા ં

થતા અનાજ, ખોરાક, પાણીના 

�� ��પમોગ િવશ ેમભ�ખક અ�ભપામ 

આપ ેછે.  

 આસપાસના વાતાવરણમાથંી 

્ યલો, પાણીુ, અશકત, ્ યપો અન ે

પ�રવારની ��દા ��દા પકારની 

ગોઠવણ (�મ ક� દ�ખાવ, 

લમતાુ, ગમો-અણગમો તથા 

પામાની જ��રમાત �વી ક� ખોરાક 

રહ�ઠાણની પાંમતા વગેર�) �ગે 

સવંદેનશી તા દશા વ ેછે.       

નનન

શાકભાીના ાકાઉપણા) વવ ે 

સબંધં સથાિપત કરવા માા� 

સાધનો/ગોઠવણનો ઉપમોગ કર� 

છે.  

 પોતાના અવ ોકનો, અષ�ભવો, 

વસ્ �ુ  �ગેની મા�હતી, 

પ્ યિૃુ, મહરવની ઘાનાુ, 

�� ાકાત  ીધ ે સથળોને 

(મળેાુ, તહ�વારો, ઐિતહાિસક 

સથળો) અ ગ ર�તે ન�ધ ે છે અને 

પ્ યિૃુ અને અસાધારણ 

ઘાનાની આગાહ� કર� છે.  

  હ�ર પા�ાય�,ં પોસાસ ,   ણ 

(નોટસ/િસ�ા) ર� વ ે �ા�કા, 

ાાઇમા�બ  વગેર�મા ં આપ ે 

મા�હતીનો ઉપમોગ કર� છે.  

 સથાિનક ક રાનો ઉપમોગ કર�ને 

કો ાજ �ડણાઇઅસ, ન�નૂાુ, 

રંગોળ�ુ, પોસાસ , સતંહપોથી 

અન ે તથા શાળા અને 

આસપાસના સાદા નકશાુ 

બનાવ ેછે.  

 ી���ંબ, શાળા અન ે પડોશમા ં

બન ેા બનાવો દા.ત. પસદંગી, 

િનણ મ  વેો, સમસમા િનવારણ, 

 હ�ર સથળોએ  િતગત 

ભદેભાવો- પાણી, મ માહ ભોજન, 

સ�હૂભોજન, બાળકોના હ�ો- 

શાળામા ંબાળકોષ� ંઅપમાન, સ , 

બાળમ�ૂર� વગેર� પરથી 

અવ ોકન અન ે અષ�ભવ કર� 

મભ�ખક અ�ભપામ આપ ેછે. 

 આરોગમ, ઘાાડો, ા�નઃઉપમોગ 

અન ેા�નઃ ઉરપાદન �ગે ઉપામો 

ી ૂવ ે છે અન ે િવ�ભ� સીવો 

(દા.ત. વનસપિત, પાણીુ, 

વ�ડ ો અને અશ�ત વમ��તુ) 

તથા  ોતો- ખોરાક, પાણી અને 

 હ�ર િમ કતોની કાળી   ેછે.  

નનન

એકમોમા ં �દાજ કાઢ� છે અને 

સાદા સાધનો/ગોઠવણનો ઉપમોગ 

કર�ન ે ખાતર� કર� છે. (દા.ત. 

તર્�,ં �ૂબ્�,ં િમશણ, 

બાષપીભવન, �ી�રણ, બગાડ, 

�સન, સવાદ).  

 અવ ોકનો, અષ�ભવો, 

મા�હતીુને (�મ ક� કોષાકો, 

�  ો, બારતાફ, પાઇ ા�્ સ) 

સગં�ઠત કર� ન�ધ કર� છે તથા 

કારણ અન ે અસર (દા.ત. તર્�,ં 

�ૂબ્�,ં િમશણ, બાષપીભવન, 

�ી�રણ, બગાડ) વવ  ે સબંધં 

સથાિપત કરવા માા� તરાહો અને 

પ્ યિૃુ �ગે આગાહ� કર� છે.  

 િવિવધ પકારની સથાિનક અને 

નકામી વસ્ �ુ નો ઉપમોગ કર�ને 

પોસાર, �ડણાઇઅસ, મોડ�લસ, 

સાેઅંસ, સથાિનક વાનગીુ, 

�  ો, આસપાસના �� ાકાત 

 ીધ ે સથળોના નકશા બનાવ ેછે 

તથા કિવતાુ, ી ૂો અને પવાસ 

વણ ન  ખે છે.   

 અવ ોકન કર�  અને 

અષ�ભવામ ે પ્ો �ગે 

અ�ભપામો આપ ે છે તથા 

પપિતુ અન ે ઘાનાુષ� ં 

સમાજના મોાા પ્ો/��દાુ 

(દા.ત.  ોતોની પાપંત માા�ના 

ભદેભાવો- સથળાતંર, િવસથાપન,  

બાળહ�ો વગેર�) સાથ ે સબંધંો 

સથાપ ેછે.  

 આરોગમ, સવાસથમ, નકામી  ીજ-

વસ્ �ુ ષ� ં સ ંા ન, 

આપિૃ/કાોકા�ની પ�ર�સથિતુ 

અન ે સસંાધનો (જમીન, �ધણ, 

જગં ો, વગેર�)ના બ ાવ માા�ના 

માગ� ી ૂવ ેછે અન ેવ�ં તો માા� 

સવંદેનશી તા દાખવ ેછે.  

નનન



નનન
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બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   

   

111)))   ૨૦ ૨૦ ૨૦ �ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે�ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે�ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે. . .    

222)))   ૧ ૧ ૧ થી થી થી ૨૦૨૦૨૦   �ધુીના સરવાળા અને બાદબાક��ધુીના સરવાળા અને બાદબાક��ધુીના સરવાળા અને બાદબાક�નો નો નો રો�જ�દારો�જ�દારો�જ�દા   

�વનમા ંઉપયોગ�વનમા ંઉપયોગ�વનમા ંઉપયોગ   કર� છેકર� છેકર� છે...   

333)))   ૧૧૧   થી થી થી ૯૯ ૯૯ ૯૯ �ધુીના �ક ઓળખે�ધુીના �ક ઓળખે�ધુીના �ક ઓળખે      અને લખે છેઅને લખે છેઅને લખે છે...   

444)))   �બન �મા�ણત �બન �મા�ણત �બન �મા�ણત એકમ �વાક� �ગળ�એકમ �વાક� �ગળ�એકમ �વાક� �ગળ�, , , વ�તવ�તવ�ત, , , પગનો પજંોપગનો પજંોપગનો પજંો   

વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને    �દાજ કાઢ� �દાજ કાઢ� �દાજ કાઢ� 

છેછેછે...   

555)))   સ�ંયાસ�ંયાસ�ંયાઓઓઓ      ક� આકારોક� આકારોક� આકારોની સાદ� ની સાદ� ની સાદ� તરાહ તરાહ તરાહ બનાવે છેબનાવે છેબનાવે છે...   
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બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   એકમ અને દસકની મદદથી એકમ અને દસકની મદદથી એકમ અને દસકની મદદથી ૧ ૧ ૧ થી થી થી ૯૯૯૯૯૯   �ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા   વાચેંવાચેંવાચેં      
અને લખ ેછેઅને લખ ેછેઅને લખ ેછે...   

222)))   બે �કની સ�ંયાનાબે �કની સ�ંયાનાબે �કની સ�ંયાના, , , સરવાળાસરવાળાસરવાળા---બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� 
રો�જ�દારો�જ�દારો�જ�દા   �વનની  સમ�યા ઉક�લે છે�વનની  સમ�યા ઉક�લે છે�વનની  સમ�યા ઉક�લે છે...      

333)))   કલાક ક� �દવસમા ંકલાક ક� �દવસમા ંકલાક ક� �દવસમા ં   થયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છેથયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છેથયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છે...   

444)))   ઉઉઉભીભીભી, , , આડ� ક� �ાસંી  આડ� ક� �ાસંી  આડ� ક� �ાસંી  લીટ� દોર�  અને બતાવે છેલીટ� દોર�  અને બતાવે છેલીટ� દોર�  અને બતાવે છે...   

555)))   સાદા ��સાદા ��સાદા ��---પ�રમાણીય અને િ�પ�રમાણીય અને િ�પ�રમાણીય અને િ�---પ�રમાપ�રમાપ�રમાણીય આકારોની ણીય આકારોની ણીય આકારોની 
લા��ણકતાઓ કહ� છેલા��ણકતાઓ કહ� છેલા��ણકતાઓ કહ� છે...   

666)))   �બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક��બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક��બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક�, , , પ�ે�સલપ�ે�સલપ�ે�સલ, , , દંડોદંડોદંડો, , , 
કપકપકપ, , , ચમચીચમચીચમચી, , , ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ 
કાઢ� છેકાઢ� છેકાઢ� છે...   

777)))   સ�ંયાસ�ંયાસ�ંયાઓઓઓ, , , આકારોઆકારોઆકારો   અને વ��ઓુની આપેલ અને વ��ઓુની આપેલ અને વ��ઓુની આપેલ તતતરાહરાહરાહને િવ�તાર�  ને િવ�તાર�  ને િવ�તાર�  
છેછેછે...   �મ ક� �મ ક� �મ ક� ૧૧૧, , , ૩૩૩, , , ૫૫૫, , , પછ� પછ� પછ� ૭૭૭,,,૯૯૯,,,૧૧૧૧૧૧... ... ... લખ ેછેલખ ેછેલખ ેછે...         

  

aaa¹¹¹yyyyyynnn   (((nnnOOOppp(((___iiiaaaiii[[ [   



   
 

   

   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   333                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
 

  

બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   ૯૯૯ ૯૯૯ ૯૯૯    �ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયાઓ ઓ ઓ    વાચેં અને લખે છેવાચેં અને લખે છેવાચેં અને લખે છે. . .    

222)))   રો�જ�દા �વરો�જ�દા �વરો�જ�દા �વનની સમ�યાનની સમ�યાનની સમ�યા///પ�ર��થિતપ�ર��થિતપ�ર��થિતનેનેને   �ણ �કની �ણ �કની �ણ �કની 

સ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છેસ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છેસ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છે. . .    

333)))   ૨૨૨, , , ૩૩૩,,,૪૪૪,,,૫ ૫ ૫ અને અને અને ૧૦ ૧૦ ૧૦ ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા 

�વનમા ંઉપયોગ કર� છે�વનમા ંઉપયોગ કર� છે�વનમા ંઉપયોગ કર� છે...   

444)))   બા�ુઓબા�ુઓબા�ુઓ, , , �ણુાઓ અને િવક�ણુાઓ અને િવક�ણુાઓ અને િવકણ�ની ગણતર� કર� ��ણ�ની ગણતર� કર� ��ણ�ની ગણતર� કર� ��---

પ�રમાણીય પ�રમાણીય પ�રમાણીય (((222---DDD) ) ) આ�ૃિતઓને ઓળખે છેઆ�ૃિતઓને ઓળખે છેઆ�ૃિતઓને ઓળખે છે. . .    

555)))   �મા�ણત એકમ �મક� �મા�ણત એકમ �મક� �મા�ણત એકમ �મક� સે�ટ�સે�ટ�સે�ટ�મીટરમીટરમીટર   ક� મીટરક� મીટરક� મીટરની મદદથી ની મદદથી ની મદદથી 

�તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને �તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને �તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને 

�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે...   

666)))   ઘ�ડયાળ જોઇને ઘ�ડયાળ જોઇને ઘ�ડયાળ જોઇને કલાકકલાકકલાકમા ંમા ંમા ં   સાચો સમય સાચો સમય સાચો સમય જણાવે છેજણાવે છેજણાવે છે...   

777)))   સ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છેસ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છેસ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છે. . .    

888)))   મા�હતીની  �ચ�ા�મક મા�હતીની  �ચ�ા�મક મા�હતીની  �ચ�ા�મક ર�ૂઆત કર�ર�ૂઆત કર�ર�ૂઆત કર�   તારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છે...   
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બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   નાણાંનાણાંનાણા,ં , , લબંાઇલબંાઇલબંાઇ, , , દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની 

પ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ેપ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ેપ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ે

છેછેછે. . .    

222)))   આપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશંઆપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશંઆપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશં, , , એક એક એક 

ચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ંચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ંચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ં

દશા�વે છેદશા�વે છેદશા�વે છે. . .    

333)))   વ�ુ�ળમા ંતનેા ક���વ� ુ�ળમા ંતનેા ક���વ� ુ�ળમા ંતનેા ક���, , , િ��યા અને �યાસને ઓળખે છેિ��યા અને �યાસને ઓળખે છેિ��યા અને �યાસને ઓળખે છે. . .    

444)))   કાગળ વાળ�કાગળ વાળ�કાગળ વાળ�,,,   કાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છેકાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છેકાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છે...   

555)))   આપેલ આકારને એકમ તર�ક� આપેલ આકારને એકમ તર�ક� આપેલ આકારને એકમ તર�ક� ગણી સાદા આકારો ગણી સાદા આકારો ગણી સાદા આકારો (((િ�કોણિ�કોણિ�કોણ, , , 

ચોરસચોરસચોરસ, , , લબંચોરસલબંચોરસલબંચોરસ)))�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે. . .    

666)))   પ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છેપ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છેપ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છે. . .    

777)))   એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક / / / �તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે�તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે�તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે

તારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છે. . .    
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બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
 

  

111)))   1000 1000 1000 થી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછેથી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછેથી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછે. . .    

222)))   1000 1000 1000 થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�દા �વનની સમ�યાદા �વનની સમ�યાદા �વનની સમ�યા///પ�ર��થિતને પ�ર��થિતને પ�ર��થિતને 
ચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછેચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછેચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછે. . .    

333)))   આપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઆપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઆપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અનેઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અનેઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અને   આપી શક� છે તથા આપી શક� છે તથા આપી શક� છે તથા 
આપેલ અ�ણૂા�ક આપેલ અ�ણૂા�ક આપેલ અ�ણૂા�ક ½½½,,,   ¼¼¼,,,   111///5 5 5 �વા �વા �વા    દશાશં અ�ણૂા�ક મા દશાશં અ�ણૂા�ક મા દશાશં અ�ણૂા�ક મા �મ ક� �મ ક� �મ ક� 000...555,,,   
000...222555,,,   000...222   મા �પાતંરણ કર� છે  મા �પાતંરણ કર� છે  મા �પાતંરણ કર� છે  અને દશાશં અ�ણૂા�કનેઅને દશાશં અ�ણૂા�કનેઅને દશાશં અ�ણૂા�કને      સાદા સાદા સાદા 
અ�ણૂા�કમા �પાતંરણઅ�ણૂા�કમા �પાતંરણઅ�ણૂા�કમા �પાતંરણ   કર� છેકર� છેકર� છે. . .    

444)))   આપેલ �ણૂાના માપ પરથીઆપેલ �ણૂાના માપ પરથીઆપેલ �ણૂાના માપ પરથી   તેન ે લ�કુોણતેન ે લ�કુોણતેન ે લ�કુોણ, , , ��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા   
વગ�કરણ કર� છે અને વગ�કરણ કર� છે અને વગ�કરણ કર� છે અને તેને દોર� બતાવ ેછેતેને દોર� બતાવ ેછેતેને દોર� બતાવ ેછે...   

555)))   લબંાઈલબંાઈલબંાઈ, , , વજન અને �ુ�ંશના નાનાવજન અને �ુ�ંશના નાનાવજન અને �ુ�ંશના નાના   અને મોટા એકમો વ�ચનેોઅને મોટા એકમો વ�ચનેોઅને મોટા એકમો વ�ચનેો   સબંધં સબંધં સબંધં 
કહ�કહ�કહ�   છે તથાછે તથાછે તથા   નાના થી મોટા અને મોટાનાના થી મોટા અને મોટાનાના થી મોટા અને મોટા   થી નાના એકમમા ં�પાંથી નાના એકમમા ં�પાંથી નાના એકમમા ં�પાંતરણ કર� તરણ કર� તરણ કર� 
છેછેછે...   

666)))   આપેલ પા�ની �ુ�ંશ આપેલ પા�ની �ુ�ંશ આપેલ પા�ની �ુ�ંશ �ણીતા એકમમા ંકહ� છે�ણીતા એકમમા ંકહ� છે�ણીતા એકમમા ંકહ� છે...દાદાદા...તતત...,,,   ડોલની �ુ�ંશડોલની �ુ�ંશડોલની �ુ�ંશ, , , 
ટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતાટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતાટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતા   20 20 20 ગણી છે તેમ કહ� છેગણી છે તેમ કહ� છેગણી છે તેમ કહ� છે...   

777)))   ચાર ગા�ણિતક ��યાઓનાચાર ગા�ણિતક ��યાઓનાચાર ગા�ણિતક ��યાઓના   ઉપયોગથી ના�ુંઉપયોગથી ના�ુંઉપયોગથી ના�ુ,ં , , લબંાઈલબંાઈલબંાઈ, , , વજનવજનવજન, , , �ુ�ંશ અને �ુ�ંશ અને �ુ�ંશ અને 
સમયને �પશ�તા કોયડાસમયને �પશ�તા કોયડાસમયને �પશ�તા કોયડા   ઉક�લ ેછેઉક�લ ેછેઉક�લ ેછે...   

888)))   રોજ�રોજ�રોજ�દા �વનને લગતી િવિવધદા �વનને લગતી િવિવધદા �વનને લગતી િવિવધ   મા�હતી ભગેી કર�  તેનેમા�હતી ભગેી કર�  તેનેમા�હતી ભગેી કર�  તેને   કોઠામા ંદશા�વ ેકોઠામા ંદશા�વ ેકોઠામા ંદશા�વ ે
છે અને �તભંાલખે બનાછે અને �તભંાલખે બનાછે અને �તભંાલખે બનાવી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�વી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�વી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�    છેછેછે...   
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િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
   
111)))   યો�ય ���યાના યો�ય ���યાના યો�ય ���યાના (((સરવાળાસરવાળાસરવાળા,,,   બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�,,,   �ણુા�ણુા�ણુાકાર અને ભાગાકારકાર અને ભાગાકારકાર અને ભાગાકાર) ) ) 

ઉપયોગ �ારા મોટા �કડાઉપયોગ �ારા મોટા �કડાઉપયોગ �ારા મોટા �કડાની સ�ંયાની સ�ંયાની સ�ંયા   ધરાવતા દાખલા ઉક�લે ધરાવતા દાખલા ઉક�લે ધરાવતા દાખલા ઉક�લે છેછેછે...   
222)))   લ��ુમ સામા�ય અવયવી લ��ુમ સામા�ય અવયવી લ��ુમ સામા�ય અવયવી    અઅઅનેનનેે   ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો 

ચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છેચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છેચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છે...      
333)))   રો�જ�દા �વનની રો�જ�દા �વનની રો�જ�દા �વનની    પ�ર��થિતપ�ર��થિતપ�ર��થિતમા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�મા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�મા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�કવાળ� કવાળ� કવાળ� 

સ�ંયાનાસ�ંયાનાસ�ંયાના   સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે    છેછેછે...   
444)))   એકમ પ�િ�એકમ પ�િ�એકમ પ�િ�નો ઉપયોગ કનો ઉપયોગ કનો ઉપયોગ કર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ ર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ ર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ 

ઉક�લે ઉક�લે ઉક�લે    છે છે છે ...   
555)))   આસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખાઆસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખાઆસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખા,,,   ર�ખાખડંર�ખાખડંર�ખાખડં,,,   ��ુલી અને બધં ��ુલી અને બધં ��ુલી અને બધં 

આ�ૃિતઆ�ૃિતઆ�ૃિત,,,   �ણૂા�ણૂા�ણૂા,,,   િ�કોણિ�કોણિ�કોણ,,,   ચ��ુ ૂ�જચ��ુ ૂ�જચ��ુ ૂ�જ,,,   વ� ુ�ળ વ� ુ�ળ વ� ુ�ળ વગેર� �વા ભૌિમિતક વગેર� �વા ભૌિમિતક વગેર� �વા ભૌિમિતક 
આકારો સમ�વી શક� છેઆકારો સમ�વી શક� છેઆકારો સમ�વી શક� છે...   

666)))   િ�કોણ અને ચ� ુિ�કોણ અને ચ� ુિ�કોણ અને ચ��ુકોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે�કોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે�કોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે...   (((�મક� �ણૂા�મક� �ણૂા�મક� �ણૂા, , , 
ઉદગમ�બ��ુઉદગમ�બ��ુઉદગમ�બ��ુ,,,   િવકણ�િવકણ�િવકણ�)))   

777)))   આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની પ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છેપ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છેપ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છે...   
888)))   આપેલઆપેલઆપેલ/ / / ભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવેભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવેભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવે   છેછેછે. . . �મક��મક��મક� ,,,   �ુ�ંુબમા ં�ુ�ંુબમા ં�ુ�ંુબમા ં

છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો થયેલ થયેલ થયેલ ખચ�ખચ�ખચ�ને કોઠા ને કોઠા ને કોઠા 
�વ�પે�વ�પે�વ�પે,,,   �તભંાલેખ �તભંાલેખ �તભંાલેખ �વ�પે ક� �વ�પે ક� �વ�પે ક� �ચ�ા�મક �ચ�ા�મક �ચ�ા�મક ર�તે દશા�વે ર�તે દશા�વે ર�તે દશા�વે છેછેછે...   

      

aaa¹¹¹yyyyyynnn   (((nnnOOOppp(((___iiiaaaiii[[ [   



   
 

   
   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   777                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
   

િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
1) અ�ણૂા�ક, દશાશં અ�ણૂા�ક, સમેંય સ�ંયા તથા ટકા ને લગતા 

કોયડા ઉક�લી શક� છે. 
2) મોટ� સ�ંયાના �ણુાકાર અને ભાગાકાર કરવા માટ� ઘાત�વ�પનો 

ઉપયોગ કર� શક� છે. 
3) રો�જ�દા �વનની સમ�યાઓને સમીકરણ �વ�પે દશા�વી શકશે અને 

તેનો ઉક�લ મેળવી શક� છે. 
4) નફા/ખોટની ટકામા ંગણતર� તથા સાદા�યાજની ગણતર� કર� શક� 

છે. 
5) િ�કોણના �ણૂાની લા��ણકતાઓને આધાર� , િ�કોણના અ�ાત 

�ણૂા�ુ ંમાપ શોધી શક� છે  તથા બે િ�કોણની આપેલ િવગત પરથી 
તેમની એક�પતા િવષે કહ� શક� છે. �મક� બાબાબા, બા�બુા, 
�બુા�,ુ કાકબા. 

6) માપપ�ી અને વ� ુ�ળની મદદથી, કોઈ ર�ખાના બહારના આપેલ 
�બ��ુમાથંી આપેલી ર�ખાને સમાતંર ર�ખા દોર� શકશ.ે તથા િ�કોણ 
દોર� શક� છે. 

7) ચોરસ અને લબંચોરસમા ઘેરાયલે જ�યા�ુ ં �ે�ફળ શોધી શક� છે. 
8) િવધાથ�ઓની દ� િનક મા�હતી પરથી મ�યક, મ�ય�થ અને બ�લુક 

શોધી શક� છે. 
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િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
111)))   આપેલ એક સઆપેલ એક સઆપેલ એક સમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાંમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાંમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાં   સરવાળાસરવાળાસરવાળા, , , 

બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�,,,�ણુાકાર અને �ણુાકાર અને �ણુાકાર અને ભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છેભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છેભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છે...   

222)))   બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા 222,,,૩૩૩,,,444,,,555,,,666,,,9 9 9 અને અને અને 11 11 11 ની િવભા�યતાની ની િવભા�યતાની ની િવભા�યતાની 
ચાવીઓચાવીઓચાવીઓ   અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ િવિવધ િવિવધ િવિવધ 
પ�િત �ારા વપ�િત �ારા વપ�િત �ારા વગ�ગ�ગ� , , , વગ��ળૂવગ��ળૂવગ��ળૂ, , , ઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છેઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છેઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છે...   

333)))   ટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાંટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાંટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાં, , , ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે 
તેતેતે, , , વેવેવેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છે...   

444)))   ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો 360 360 360 થાય છે તેને થાય છે તેને થાય છે તેને 
આધાર� ચ� ુઆધાર� ચ� ુઆધાર� ચ��ુકોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે�કોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે�કોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે...   

555)))   બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�   
રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છેરો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છેરો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છે...   

666)))   સમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ાસમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ાસમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ારા રા રા 
શોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છેશોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છેશોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છે...   

777)))   લબંઘન અને નળાકાર વ�� ુલબંઘન અને નળાકાર વ�� ુલબંઘન અને નળાકાર વ��ઓુના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� ઓના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� ઓના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� 
છેછેછે...   

888)))   �થભં આલેખ અને પાઈ �થભં આલેખ અને પાઈ �થભં આલેખ અને પાઈ ચાટ�  દોર� શકચાટ�  દોર� શકચાટ�  દોર� શકશે અને તેના આધાર� િવવરણ શે અને તેના આધાર� િવવરણ શે અને તેના આધાર� િવવરણ 
કર� શક� છેકર� શક� છેકર� શક� છે...   

aaa¹¹¹yyyyyynnn   (((nnnOOOppp(((___iiiaaaiii[[ [   
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ધોરણ : 6          સ�ં�ૃત 

111...    �ભુાિષતો�ભુાિષતો�ભુાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને 

સમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છેસમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છેસમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છે. . .    

222...      �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર 

આપે છેઆપે છેઆપે છે. . .    

333...      1 1 1 થી થી થી 12 12 12 �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા તથા સમય તથા સમય તથા સમય સમ� છેસમ� છેસમ� છે. . .    

444...      સરળ સરળ સરળ વા�ોવા�ોવા�ો, , , ��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો�ુ ં��ુ વાચંન અને �ુ ં��ુ વાચંન અને �ુ ં��ુ વાચંન અને 

ગાન કર� છેગાન કર� છેગાન કર� છે...   

555...      શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા 

સાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછેસાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછેસાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછે. . .    

666...      �જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે�જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે�જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે...   

777...      સ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છેસ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છેસ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છે. . .    
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ધોરણ : 7          સ�ં�ૃત 

111...   �ુ�ુ�ભુાિષતોભાિષતોભાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો   તેમજ �ચ�વાતા�ઓ તેમજ �ચ�વાતા�ઓ તેમજ �ચ�વાતા�ઓ 

સાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છેસાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છેસાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છે. . .    

222...   પ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓપ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓપ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓ, , , આદ�શો અને ��ો આદ�શો અને ��ો આદ�શો અને ��ો 

સાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છેસાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છેસાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છે. . .    

333...   1 1 1 થી થી થી 50 50 50 �ધુીની સ�ંયા અને �ધુીની સ�ંયા અને �ધુીની સ�ંયા અને સમયસમયસમય   બોલ ેછેબોલ ેછેબોલ ેછે, , , વાચેં છે અને વાચેં છે અને વાચેં છે અને 

લખ ેછેલખ ેછેલખ ેછે. . .    

444...   �જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ�જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ�જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ   કર� છેકર� છેકર� છે...   

555...   �ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ં�ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ં�ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ંવા� લેખન અને વા� લેખન અને વા� લેખન અને નવા શ�દો અને નવા શ�દો અને નવા શ�દો અને 

વા�ોની રચના કર� છેવા�ોની રચના કર� છેવા�ોની રચના કર� છે. . .    
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ધોરણ : 8          સ�ં�ૃત 

 

111...   �ભુાિષતો�ભુાિષતો�ભુાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો   તેમજ �ૂંતેમજ �ૂંતેમજ �ૂંક�વાતા�ક�વાતા�ક�વાતા� , , , બોધકથા બોધકથા બોધકથા 

અને �અને �અને �સગંકથા સગંકથા સગંકથા સાભંળ�ને સાભંળ�ને સાભંળ�ને કહ� છેકહ� છેકહ� છે. . .    

222...   પ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પપ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પપ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પ�ર��થિતમા ંથતા સવંાદો �ર��થિતમા ંથતા સવંાદો �ર��થિતમા ંથતા સવંાદો બોલ ેબોલ ેબોલ ે

છે અને વાચેં છેછે અને વાચેં છેછે અને વાચેં છે.   .   .      

333...   1 1 1 થી થી થી 100 100 100 �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા તેમજ સમય તેમજ સમય તેમજ સમય બોલ ેછેબોલ ેછેબોલ ેછે, , , વાચેં છે વાચેં છે વાચેં છે 

અને લખ ેછેઅને લખ ેછેઅને લખ ેછે. . .    

444...   જોડા�રો જોડા�રો જોડા�રો સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ 

વાંવાંવાંચનચનચન   તથા �તુતથા �તુતથા �તુલેખન કર� છેલેખન કર� છેલેખન કર� છે. . .    

555...   સાદા ��ોસાદા ��ોસાદા ��ોના જવાબના જવાબના જવાબ, , , �દનચયા��દનચયા��દનચયા� , , , �સગંવણ�ન  તથા કથાને �સગંવણ�ન  તથા કથાને �સગંવણ�ન  તથા કથાને 

લગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છેલગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છેલગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છે...   

666...   આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� 

છેછેછે. . .    

 



 
 
 

ધોરણ – 6     િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

િવ�ાથ�ઓ....   
•••   પદાપદાપદાથ� અને સ�વો �વા ક� થ� અને સ�વો �વા ક� થ� અને સ�વો �વા ક� વન�પિતનાવન�પિતનાવન�પિતના   ર�સાર�સાર�સા,,,   �લોને તેમના દ�ખાવ�લોને તેમના દ�ખાવ�લોને તેમના દ�ખાવ,,,   

રચનારચનારચના,,,   કાય�કાય�કાય�,,,   �વુાસ વગરે� �વાં�વુાસ વગરે� �વાં�વુાસ વગરે� �વાં   લ�ણોના આધાર� ઓળખે છેલ�ણોના આધાર� ઓળખે છેલ�ણોના આધાર� ઓળખે છે.  .  .     

•••   વ�� ુવ�� ુવ�� ,ુ,,   સ�વ અને ���યા�ુ ંસ�વ અને ���યા�ુ ંસ�વ અને ���યા�ુ ં અવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ંઅવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ંઅવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ં

આધાર� વગ�કરણ કર� છેઆધાર� વગ�કરણ કર� છેઆધાર� વગ�કરણ કર� છે. . .       

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે. . .    

•••   ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે / / / સમ�વે છેસમ�વે છેસમ�વે છે. . .    

•••   ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને SSSIII   (((SSSyyysssttteeemmm   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll)))   

એકમમા ંર�ૂ કર� છેએકમમા ંર�ૂ કર� છેએકમમા ંર�ૂ કર� છે. . .    

•••   ���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત///   �લો ચાટ�  દોર� �લો ચાટ�  દોર� �લો ચાટ�  દોર� 

છેછેછે.  .  .        

•••   પયા�વરણને બચાવવાનોપયા�વરણને બચાવવાનોપયા�વરણને બચાવવાનો/ / / �રુ��ત કરવાનો �રુ��ત કરવાનો �રુ��ત કરવાનો    �ય�ન કર� છે�ય�ન કર� છે�ય�ન કર� છે. . .    

•••   રચનારચનારચના   કરકરકરવામાંવામાંવામા ,ં,,   આયોજનઆયોજનઆયોજન   બનાવવામા ંબનાવવામા ંબનાવવામા ં અને �ા�ય અને �ા�ય અને �ા�ય સસંાધનોસસંાધનોસસંાધનોના ના ના 

ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છેઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છેઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છે...   
 

 
 

  



 

 
ધોરણ – 7       િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

  

િવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓ............         

•••   પદાથ� પદાથ� પદાથ� અને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સાઅને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સાઅને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સા,,,   દાતંના �કારદાતંના �કારદાતંના �કાર,,,   અર�સા અર�સા અર�સા 

અને લ�ેસ વગરે�નેઅને લ�ેસ વગરે�નેઅને લ�ેસ વગરે�ને   દ�ખાવદ�ખાવદ�ખાવ,,,   રચનારચનારચના,,,   કાય� વગરે� �વાંકાય� વગરે� �વાંકાય� વગરે� �વાં   લ�ણોના લ�ણોના લ�ણોના 

આધાર� ઓળખે છેઆધાર� ઓળખે છેઆધાર� ઓળખે છે.  .  .     

•••   પદાથ� અને સ�વોને તેમનાપદાથ� અને સ�વોને તેમનાપદાથ� અને સ�વોને તેમના   �ણુધમ��ણુધમ��ણુધમ�,,,   રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� 

�ુદા પાડ� છે�ુદા પાડ� છે�ુદા પાડ� છે...      

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે   

•••   ���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે...   

•••   રારારાસાય�ણક ���યા સાય�ણક ���યા સાય�ણક ���યા �વી�વી�વી   ક� ક� ક� એિસડ અને બેઇઝએિસડ અને બેઇઝએિસડ અને બેઇઝ, , , �ારણ�ારણ�ારણ, , , 

�કાશસ�ંલેષણ�કાશસ�ંલેષણ�કાશસ�ંલેષણ,,,   �સન વગરે� �સન વગરે� �સન વગરે� માટ�નાંમાટ�નાંમાટ�નાં   સમીકરણ લખે છેસમીકરણ લખે છેસમીકરણ લખે છે...   

•••   આલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છેઆલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છેઆલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છે...      

•••   પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� 

ન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છે...   

•••   શીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રો�જ��જ��જ�દા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છે...      
 
 

  



 
 
 

ધોરણ – 8       િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

િવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓ... ... ...    

•••   પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�,,,   રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� 

�ુદાં�ુદાં�ુદાં   પાપાપાડ� છેડ� છેડ� છે. . .    

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે...   

•••   ���યા���યા���યાઓ ઓ ઓ અને ઘટનાઓને સમ�વે છેઅને ઘટનાઓને સમ�વે છેઅને ઘટનાઓને સમ�વે છે. . .    

•••   ��ૂમ�વો��ૂમ�વો��ૂમ�વો,,,      �ુગંળ�ના કોષ�ુગંળ�ના કોષ�ુગંળ�ના કોષ,,,   ગાલના કોષ વગરે�ની ગાલના કોષ વગરે�ની ગાલના કોષ વગરે�ની �લાઈડ તૈયાર કર� �લાઈડ તૈયાર કર� �લાઈડ તૈયાર કર� 

છે અને તેમનાંછે અને તેમનાંછે અને તેમનાં   લ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છેલ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છેલ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છે. . .    

•••   પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� 

ન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છે...   

•••   શીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રો�જ��જ��જ�દા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છે. . .    

•••   વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� કર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છેકર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છેકર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છે...   

•••   રચનારચનારચના   કરકરકરવામાંવામાંવામા ,ં,,   આયોજનઆયોજનઆયોજન   બનાવવામા ંબનાવવામા ંબનાવવામા ં અને અને અને �ા�ય સં�ા�ય સં�ા�ય સસંાસાસાધનોના ધનોના ધનોના 

ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર�ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર�ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� . . .    

•••   �ામા�ણકતા�ામા�ણકતા�ામા�ણકતા,,,   વ��લુ��તાવ��લુ��તાવ��લુ��તા,,,   સહકારસહકારસહકાર,,,   ભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાંભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાંભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાં   

��ૂયો �દિશ�ત કર� છે��ૂયો �દિશ�ત કર� છે��ૂયો �દિશ�ત કર� છે.  .  .     
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