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કાકડમટી પ્રાથવમક શાળા  

ધોરણ -6  

વિષ્- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

SCE (રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન)   

સત્ર - 1 

 
 

હતે ુ ક્રમ એકમ 
નાં  

અધ્્્ન વનષ્પવિ 

 
 

જિજ્ઞાસાવવૃિ 

1 1 રોજિિંદા જીિનમાાં િોિા મળિા વિવિધ આકારના ચુાંબકો વિશે જાણી 
શકશે. 

2 1 ચુાંબક િડે આકષાાિી િેમિ ન આકષાાિી િસ્તઓુ વિશે માહહિી 
એકઠી કરી શકશે. 

3 6 રોિીંદા જીિનની પ્રવવૃિઓમાાં પાણીના ઉપ્ોગની માત્રા જાણી 
શકશે. 

 
અિલોકનશક્ક્િ 

 

4 3 એવસડ અને બેઈઝની લલટમસપત્ર પર થિી અસર નોંધી શકશે 
5 4 વિવિધ પ્રકારના બીિ ફેલાિાની ઘટનાનાાં ઉદાહરણ આપી શકશે. 
6 6 આસપાસના િળસ્રોિો િોઈ િેના વિશે િણાન કરી શકશે. 

 
 
  વનણા્શક્ક્િ 
 

7 1 ચુાંબકના ધ્રિુોને ગણુધમોને આધારે જુદા િારિી શકશે. 
8 2 સાંિેદનશીલિાને સજીિના લક્ષણ િરીકે ઓળખી શકશે. 
9 4 વિવિધ પ્રકારના બીિને દબાિિાાં થિી અસરના આધારે િેનો પ્રકાર 

વનવિિ કરી શકશે. 
 

ચોકસાઈ 
10 7 લાંબાઈના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 
11 7 કે્ષત્રફળના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 
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િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

12 5 ઔષધી્ િનસ્પવિને િેના ગણુના આધારે મલૂિી/િણાિી શકશે. 
13 8 સાદા ્ાંત્રોના વ્્િહાહરક ઉપ્ોગનુાં િલણ દશાાિી શકશે. 
14 9 સ ૂ્ ાગ્રહણ અને ચાંદ્રગ્રહણની ઘટના સાંબાંવધિ િૈજ્ઞાવનક િથ્્ કહી 

શકશે. 
 
સર્જનાત્મક્િા 

15 1 ચુાંબકના વિવિધ પ્રકારોની આકૃવિઓ દોરી શકશે. 
16 3 હળદરપત્ર / જાસદુપત્ર િૈ્ાર કરી શકશે. 
17 10 ધ્િવન ઉત્પન્ન કરિા સાદા રમકડાાંન ુાં વનમાણા કરી શકશે. 

 

વિિેચનાત્મક 
લચિંિન 

18 2 સજીિ અને વનિીિને ગણુધમોને આધારે અલગ િારિી શકશે. 
19 3 એવસડ, બેઈઝ િટસ્થીકરણની પ્રહક્ર્ાનાાં અન્્ ઉદાહરણો દશાાિી 

શકશે. 
20 5 િનસ્પવિના ગણુધમોના આધારે િેનુાં િગીકરણ કરી શકશે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ધો-6વિજ્ઞાન/પ્રથમસત્ર/રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન 

 

ધો-6વિજ્ઞાન/પ્રથમસત્ર/રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન DIGVIJAY R. THAKOR 

 

એકમ પ્રમાણે 

  

એકમ નાં ક્રમ હતે ુ અધ્્્ન વનષ્પવિ 

 
 

1 ચુાંબક 
 
 

1 જિજ્ઞાસાવવૃિ રોજિિંદા જીિનમાાં િોિા મળિા વિવિધ આકારના ચુાંબકો 
વિશે જાણી શકશે. 

2 જિજ્ઞાસાવવૃિ ચુાંબક િડે આકષાાિી િેમિ ન આકષાાિી િસ્તઓુ વિશે 
માહહિી એકઠી કરી શકશે. 

3 વનણા્શક્ક્િ ચુાંબકના ધ્રિુોને ગણુધમોને આધારે જુદા િારિી શકશે. 
4 સર્જનાત્મક્િા ચુાંબકના વિવિધ પ્રકારોની આકૃવિઓ દોરી શકશે. 

2 સજીિ  
અને વનિીિ 

5 વનણા્શક્ક્િ સાંિેદનશીલિાને સજીિના લક્ષણ િરીકે ઓળખી શકશે. 
6 વિિેચનાત્મક 

લચિંિન 
સજીિ અને વનિીિને ગણુધમોને આધારે અલગ િારિી 
શકશે. 

 
3 એવસડ, 

બેઈઝ અને 
ક્ષાર 

7 અિલોકનશક્ક્િ એવસડ અને બેઈઝની લલટમસપત્ર પર થિી અસર નોંધી 
શકશે 

8 સર્જનાત્મક્િા હળદરપત્ર / જાસદુપત્ર િૈ્ાર કરી શકશે. 
9 વિિેચનાત્મક 

લચિંિન 
એવસડ, બેઈઝ િટસ્થીકરણની પ્રહક્ર્ાનાાં અન્્ ઉદાહરણો 
દશાાિી શકશે. 

 
4 બીિ 

 

10 અિલોકનશક્ક્િ વિવિધ પ્રકારના બીિ ફેલાિાની ઘટનાનાાં ઉદાહરણ આપી 
શકશે. 

11 વનણા્શક્ક્િ વિવિધ પ્રકારના બીિને દબાિિાાં થિી અસરના આધારે 
િેનો પ્રકાર વનવિિ કરી શકશે. 

5 િનસ્પવિને 
ઓળખીએ 

12 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

ઔષધી્ િનસ્પવિને િેના ગણુના આધારે મલૂિી/િણાિી 
શકશે. 

13 વિિેચનાત્મક 
લચિંિન 

િનસ્પવિના ગણુધમોના આધારે િેનુાં િગીકરણ કરી શકશે. 
 

    6  પાણી 14 જિજ્ઞાસાવવૃિ રોિીંદા જીિનની પ્રવવૃિઓમાાં પાણીના ઉપ્ોગની માત્રા 
જાણી શકશે. 

15 અિલોકનશક્ક્િ આસપાસના િળસ્રોિો િોઈ િેના વિશે િણાન કરી શકશે. 
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7 માપન  
 

16 ચોકસાઈ લાંબાઈના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 
17 કે્ષત્રફળના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 

8 સાદા્ાંત્રો 18 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

સાદા ્ાંત્રોના વ્્િહાહરક ઉપ્ોગનુાં િલણ દશાાિી શકશે. 

9 પ્રકાશ 19 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

સ ૂ્ ાગ્રહણ અને ચાંદ્રગ્રહણની ઘટના સાંબાંવધિ િૈજ્ઞાવનક િથ્્ 
કહી શકશે. 

10 ધ્િવન 20 સર્જનાત્મક્િા ધ્િવન ઉત્પન્ન કરિા સાદા રમકડાાંન ુાં વનમાણા કરી શકશે. 

 
Creat by:- DIGVIJAYSINH RAMANLAL THAKOR 

Kakadmati pr. School 
Ta & Dist- Valsad 

Email:- drthakor29@gmail.com 
Mo no:- 9601550434 
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એકમ-1 ચુાંબક 
હતે:ુ-1 જિજ્ઞાસાવવૃિ :- રોજજિંદા જીિનમાાં જોિા મળતા વિવિધ આકારના ચુાંબકો 
વિશે જાણી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચુાંબક ભેગા કરિા. અને ચુાંબકના પ્રકાર પ્રમાણે િગીકરણ કરે. 

કસોટી:-  

(1) ચુાંબકના આકાર પ્રમાણે તેના પ્રકાર જણાિો. 
(2) વ્્ાખ્્ા :- ચુાંબક 

(3) ‘મેગ્નેટ’ નામ શા પરથી પાડિામાાં આવ્્ુાં હત ુાં?    

હતે:ુ-2 જિજ્ઞાસાવવૃિ :- ચુાંબક િડે આકર્ાાતી તમેજ ન આકર્ાાતી િસ્તઓુ વિશે 
માહહતી એકઠી કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- વિવિધ િસ્તઓુ ભેગી કરીને ચુાંબક િડે આકર્ાા્ કે નહહ તેની પ્રવવૃત કરાિિી. 

કસોટી:-  

(1) િગીકરણ:- ચુાંબક િડે આકર્ાાતી િસ્ત ુ– ચુાંબક િડે ન આકર્ાાતી િસ્તઓુ 

(2) ચુાંબક િડે કઈ કઈ ધાતઓુની બનેલી િસ્તઓુ આકર્ાા્ છે? 

(3) તમારા ઘરમાાં રહલેી કઈ કઈ િસ્તઓુ ચુાંબક દ્રારા આકર્ાા્ છે? 

હતે:ુ-3 વનણા્શક્ક્િ:- ચુાંબકના ધ્રિુોને ગણુધમોને આધારે જુદા તારિી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચુાંબકના ધ્રિુોને નજીક લાિતા આકર્ાણ અને અપાકર્ાણ થા્ તે તપાસવુાં. 

કસોટી:-  

(1) ચુાંબકનો ઉિર ધ્રિુ દશાાિિા ક્ો અંગે્રજી મળૂાક્ષર લખિામાાં આિે છે? 

(2) ચુાંબકના સમાન ધ્રિુો કોને કહિેા્? 

(3) બે ચુાંબકો િચ્ચે આકર્ાણ ક્યારે થા્? 

(4) બે ચુાંબકોના ક્ાાં ધ્રિુો િચ્ચે અપાકર્ાણ થા્ છે? 

(5) વ્્ાખ્્ા આપો:- ચુાંબકી્ ધ્રિુો 
હતે:ુ-4 સર્જનાત્મક્િા :- ચુાંબકના વિવિધ પ્રકારોની આકૃવતઓ દોરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :-  ચુાંબકના વિવિધ પ્રકારોની આકૃવતઓ દોરાિિી. 
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એકમ-2 સજીિ અને વનિીિ  

હતે:ુ-5 વનણા્શક્ક્િ:- સાંિેદનશીલતાને સજીિના લક્ષણ તરીકે ઓળખી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- જૂથચચાા:- સજીિના લક્ષણ 

કસોટી:- 

(1) તમને અનભુિાતી સાંિેદનાઓ જણાિો. 
(2) તમને કેિી રીતે ખબર પડે છે કે તમારા પગમાાં કા ાંટો િાગ્્ો છે? 

(3) ભીંત ઉપર ખીલી મારીએ તો શુાં ભીંતને સાંિેદના અનભુિા્ કે નહીં? 

(4) વશ્ાળામાાં તમે ઊનના કપડાાં કેમ પહરેો છો? 

(5) િનસ્પવત સાંિેદના અનભુિે છે તે ઉદાહરણ આપી સમજાિો.  

 

હતે:ુ-6 વિિેચનાત્મક ચચિંતન:- સજીિ અને વનજીિને ગણુધમોને આધારે અલગ 
તારિી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- િગીકરણ :- સજીિ અને વનજીિ  

કસોટી:- 

(1) સજીિ કોને કહિેા્? 

(2) સજીિનાાં મખુ્્ લક્ષણો જણાિો. 
(3) આકાશમાાં ફરત ુાં િાદળ સજીિ છે કે વનજીિ? શા માટે? 

(4) સજીિનાાં અને વનજીિના ચાર ઉદાહરણ આપો. 
(5) બારમાસીનો છોડ સજીિ છે તેમ શા પરથી કહી શકા્? 
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એકમ-3 એવસડ, બેઈઝ અને ક્ષાર  

હતે:ુ-7 અિલોકનશક્ક્િ:- એવસડ અને બેઈઝની ચલટમસપત્ર પર થતી અસર 
નોંધી શકશ ે

પ્રવવૃિ :- ચલટમસપત્રની અસર ચેક કરિી. 

કસોટી:- 

ક્રમ પદાથાન ુાં નામ ભરૂા ચલટમસપત્રના રાંગ 
પર શી અસર થા્ છે? 

લાલ ચલટમસપત્રના રાંગ 
પર શી અસર થા્ છે? 

1 લીંબનુો રસ   

2 ટામેટા ાંનો રસ   

3 મીઠાનુાં પાણી   

4 ખાાંડનુાં પાણી   

5 આમલીનુાં પાણી   

6 ચનૂાનુાં પાણી   

7 છાશ   

8 ધોિાનો સોડાનુાં પાણી   

9 લીંબનુા ફૂલનુાં પાણી   

10 સાબનુ ુાં પાણી   

 

હતે:ુ-8 સર્જનાત્મક્િા:- હળદરપત્ર / જાસદુપત્ર તૈ્ ાર કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- હળદરપત્ર / જાસદુપત્ર તૈ્ાર કરાિવુાં. 

હતે:ુ-9 વિિેચનાત્મક ચચિંતન:- એવસડ, બેઈઝ તટસ્થીકરણની પ્રહક્ર્ાનાાં અન્્ 
ઉદાહરણો દશાાિી શકશે. 
કસોટી:- 

(1) તટસ્થીકરણની પ્રહક્ા કોને કહિેા્? તેનુાં રાસા્ચણક સમીકરણ લખો. 
(2) એવસડ અને બેઈઝ િચ્ચે થતી રાસા્ચણક પ્રહક્ાને શુાં કહ ેછે? 

(3) તટસ્થીકરણની પ્રહક્ામાાં િપરાતા એક સચૂકનુાં નામ જણાિો. 
(4) ચલટમસપત્રનો ઉપ્ોગ જણાિો. 
(5) પ્રબળ એવસડ અને પ્રબળ બેઈઝનુાં એક નામ જણાિો. 
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એકમ-4 બીિ  

હતે:ુ-10 અિલોકનશક્ક્િ:- વિવિધ પ્રકારના બીજ ફેલાિાની ઘટનાનાાં ઉદાહરણ 
આપી શકશે. 
કસોટી:- 

(1) બીજનો ફેલાિો શા માટે જરૂરી છે? 

(2) કણજીનાાં બીજનો ફેલાિો કઈ રીતે થા્ છે? 

(3) તકમહર્ાાંના ાં બીજનો ફેલાિો કઈ રીતે થા્ છે? 

(4) બીજના ફેલાિામાાં ભાગ ભજિતાાં પહરબળો લખો. 
(5) બીજના ફેલાિો કરિામાાં ભાગ ભજિતાાં અગત્્નાાં પા ાંચ પહરબળો ઉદાહરણ આપી 

સમજાિો.   

 
 

હતે:ુ-11 વનણા્શક્ક્િ:- વિવિધ પ્રકારના બીજને દબાિતાાં થતી અસરના આધારે 
તેનો પ્રકાર વનવિત કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- બીજને દબાિીને ચેક કરી િગીકરણ કરે. 

કસોટી:- 

(1) આપેલાાં બીજ એકદળી છે કે હિદળી તે કેિી રીતે નક્કી કરશો? 

(2) મોટે ભાગે ખાાંચાિાળા બીજને દબાિિાથી તેની કેટલી ફાડ થા્ છે? 

(3) તફાિત લખો:- એકદળી બીજ અને હિદળી બીજ 
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એકમ-5  િનસ્પવિને ઓળખીએ 

હતે:ુ-12 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ટટકોણ:- ઔર્ધી્ િનસ્પવતને તનેા ગણુના આધારે 
મલૂિી/િણાિી શકશે. 
પ્રોજેકટ :- ઔર્ધી્ િનસ્પવતના ઉપ્ોગો. પ્રવવૃિ:- ઔર્ધી્ િનસ્પવતનો ઉછેર કરિો. 

હતે:ુ-13 વિિેચનાત્મક ચચિંતન:- િનસ્પવતના ગણુધમોના આધારે તેનુાં િગીકરણ 
કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- િગીકરણ :- છોડ, ક્ષપૂ અને વકૃ્ષ 

કસોટી:- 

(1) િગીકરણ :- છોડ, ક્ષપૂ અને વકૃ્ષ 

(2) છોડ કોને કહિેા્? છોડનુાં પ્રકા ાંડ કેવ ુાં હો્ છે? 

(3) વકૃ્ષનુાં પ્રકા ાંડ કેવ ુાં હો્ છે? 

(4) તફાિત આપો- છોડ અને વકૃ્ષ 

(5) ક્ષપૂ કોને કહિેા્? 

એકમ-6 પાણી  

હતે:ુ-14 જજજ્ઞાસાવવૃત:- રોજીંદા જીિનની પ્રવવૃતઓમાાં પાણીના ઉપ્ોગની માત્રા 
જાણી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- તમે હદનચ્ાા અને ઘરના કામમાાં કેટલુાં પાણી ઉપ્ોગ કરો છો તે નોંધો. 

કસોટી:- 

(1) આપણને પાણી ક્ાાં ક્યાાંથી મળે છે? 

(2) જળસાંચ્ની વિવિધ રીતો જણાિો. 
(3) જળસાંચ્ના ફા્દા લખો. 
(4) આપણા જીિન માટે પાણીનુાં મહત્િ જણાિો. 
(5) તમારા ઘરમાાં પાણીની બચત કરિા શુાં શુાં કરશો? 

હતે:ુ-15 અિલોકનશક્ક્િ:- આસપાસના જળસ્રોતો જોઈ તેના વિશે િણાન કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- આસપાસના જળસ્રોતો વિશે માહહતી ભેગી કરે. અને એ જળસ્રોતોના પાણી કેિા 
પ્રકારનુાં છે તે ચેક કરે. જળસ્રોતો વિશે િણાન કરે. 
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એકમ-7  માપન 

હતે:ુ-16 ચોકસાઈ:- લાંબાઈના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 
કસોટી:- 

(1) લાંબાઈનો ક્યો એકમ સૌથી મોટો છે? 

(2) લાંબાઈના એકમો ક્ા ક્ા છે? 

(3) કોઈપણ િસ્તનુી લાંબાઈનુાં માપન કરતી િખતે શુાં ધ્્ાનમાાં રાખશો? 

(4) 1 મીટર બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થા્? 

(5) કાંપાસપેટીની માપપટ્ટીની લાંબાઈ કેટલી હો્ છે? 

હતે:ુ-17 ચોકસાઈ:- ક્ષેત્રફળના માપનને ્ોગ્્ એકમમાાં નોંધી શકશે. 
 કસોટી:- 

(1) 1 ચોરસમીટર કે્ષત્રફળ કોને કહિેા્? 

(2) કે્ષત્રફળ માપિા માટેના મોટા એકમો જણાિો? 

(3) વ્્ાખ્્ા આપો- ક્ષેત્રફળ 

(4) ક્ષેત્રફળના એકમો જણાિી તેમની િચ્ચેનો સાંબાંધ જણાિો. 
(5) ક્ાાં વ્્ાિહાહરક કા્ોમાાં કે્ષત્રફળના માપનની જરૂર પડે છે? 

 
 

એકમ-8 સાદા્ાંત્રો  

 

હતે:ુ-18 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ટટકોણ :- સાદા ્ાંત્રોના વ્્િહાહરક ઉપ્ોગનુાં િલણ દશાાિી 
શકશે. 
કસોટી:- 

(1) રસોડામાાં િપરાતાાં સાદા ્ાંત્રોનાાં નામ આપો. 
(2) કારણ:- ટ્રકમાાં સામાન ચઢાિિા પાહટ્ાનો ઉપ્ોગ થા્ છે. 
(3) તમારા િગાખાંડમાાં કઈ કઈ જગ્્ાએ સ્ૂનો ઉપ્ોગ થા્ છે? 

(4) ઢાળ અને ગરગડીનો વ્્િહારમાાં ઉપ્ોગો જણાિો. 
(5) ફાચર અને પૈડુાંનો વ્્િહારમાાં ઉપ્ોગો જણાિો. 
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એકમ-9 પ્રકાશ 

હતે:ુ-19 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ટટકોણ:- સ ૂ્ ાગ્રહણ અને ચાંદ્રગ્રહણની ઘટના સાંબાંવધત 
િૈજ્ઞાવનક તથ્્ કહી શકશે. 
પ્રવવૃિ :-ચચાા. 

કસોટી:- 

(1) ટકૂનોંધ લખો- સ ૂ્ ાગ્રહણ 
(2) ટકૂનોંધ લખો- ચાંદ્રગ્રહણ 
(3) દર અમાસે શા માટે સ ૂ્ ાગ્રહણ થતુાં નથી? 
(4) કારણ આપો- દરેક પનૂમે ચાંદ્રગ્રહણની ઘટના બનતી નથી. 
(5) સ ૂ્ ાગ્રહણ ક્ા હદિસે થઈ શકે છે? 

એકમ-10 ધ્િવન 

હતે:ુ-20 સર્જનાત્મક્િા:- ધ્િવન ઉત્પન્ન કરતા સાદા રમકડાાંન ુાં વનમાણા કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- સાદા રમકડાાંન ુાં વનમાણા કરે. 
 
 

 
 

 


