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સ્લાધ્મામ 4.1

1.2 વભેંમ વખં્માના ંગણુધભો 3.1 પ્રાસ્તાવલક 4.2.2
જ્માયે ફે વલકણણ ને ત્રણ ફાજુ 
અી શોમ

1.2.1 વવંતૃ્તતા 3.2 ફહુકોણ સ્લાધ્મામ 4.2

1.2.2 ક્રભનો ગણુધભણ 3.2.1 ફહુકોણનુ ંલગીકયણ 4.2.3
જમાયે ાવ-ાવેની ફે ફાજુઓ 
ને ત્રણ ખણૂા જાણતા શોઆએ

1.2.3 જૂથનો ગણૂધભણ 3.2.2 વલકણણ સ્લાધ્મામ 4.3

1.2.4 શનૂ્મની ભવૂભકા 3.2.3 ફહશમુણખ ને અંતમુણખ ફહુકોણ 4.2.4
જ્માયે ત્રણ ફાજુ ને તેના ફે 
અંતગણત ખણૂા અપ્મા શોમ

1.2.5 1 ની ભવૂભકા 3.2.4 વનમવભત ને વનમવભત ફહુકોણ સ્લાધ્મામ 4.4

1.2.6 વખં્માની વલયોધી વખં્મા 3.2.5 ખણુાના વયલાાનો ગણુધભણ 4.3 કેટરાક ખાવ હકસ્વાઓ

1.2.7 વ્મસ્ત વખં્મા સ્લાધ્મામ 3.1 સ્લાધ્મામ 4.5

1.2.8
વભેંમ વખં્મા ભાટે ગણુાકાયનુ ં
વયલાા ય વલબાજન 3.3

એક ફહુકોણના ંફહશષ્કોણના ં
ભાનો વયલાો

સ્લાધ્મામ 1.1 સ્લાધ્મામ 3.2 5.1 ભાહશતી

1.3
વભેંમ વખં્માનુ ંવખં્માયેખા ય 
વનરૂણ 3.4 ચતષુ્કોણના ંપ્રકાય 5.2 ભાહશતીની ગોઠલણી

1.4
ફે વભેંમ વખં્માઓ લચ્ચેની 
વભેંમ વખં્માઓ 3.4.1 વભરફં ચતષુ્કોણ 5.3 લગીકૃત ભાહશતી

સ્લાધ્મામ 1.2 3.4.2 તગંાકાય ચતષુ્કોણ 5.3.1 રફંઅરેખની ખાવ યજૂઅત

3.4.3 વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણ સ્લાધ્મામ 5.1

2.1 પ્રાસ્તાવલક 3.4.4 વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણના ંઅંગો 5.4 લતુણ અરેખ/ાઆ ચાટણ

2.2
એક ફાજુ સયેુખ દાલરી શોમ ને ફીજી 
ફાજુ વખં્મા શોમ તેલા વભીકયણોનો ઉકેર 3.4.5 વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણના ંખણૂાઓ 5.4.1 ાઆ ચાટણ દોયલો

સ્લાધ્મામ 2.1 3.4.6 વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણના ંવલકણણ સ્લાધ્મામ 5.2

2.3 કેટરાક ઉમોગ સ્લાધ્મામ 3.3 5.5 તક ને વબંાલના

સ્લાધ્મામ 2.2 3.5 વલવળષ્ટ વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણ 5.5.1 હયણાભ ભેલવું

2.4
ફનેં ફાજુ ચર શોમ તેલા 
વભીકયણોનો ઉકેર 3.5.1 વભફાજુ ચતષુ્કોણ 5.5.2 વભવબંાલી ળક્યતાઓ

સ્લાધ્મામ 2.3 3.5.2 રફંચોયવ 5.5.3 તક ને વબંાલના લચ્ચે વફંધં

2.5 થોડાક લધાયે ઉદાશયણો 3.5.3 ચોયવ 5.5.4 ળક્યતા ઘટના સ્લરૂે

સ્લાધ્મામ 2.4 સ્લાધ્મામ 3.4 5.5.5
વ્માલશાહયક જીલનભા ંતકો ને 
વબંાલનાઓ

2.6
વભીકયણનુ ંવય સ્લરૂભા ં
રૂાતંયણ સ્લાધ્મામ 5.3

સ્લાધ્મામ 2.5 4.1 પ્રાસ્તાવલક

2.7
સયેુખ સ્લરૂે ફદરી ળકામ તેલા 
વભીકયણ 4.2 ચતષુ્કોણ યચો 6.1 પ્રાસ્તાવલક

સ્લાધ્મામ 2.6 4.2.1
જ્માયે ચાય ફાજુ ને એક 
વલકણણની રફંાઆ અપ્મા શોમ 6.2 લગણ વખં્માઓના ગણુધભો

6. લગણ ને લગણમૂ

ધોયણ-8 ગણણત (પ્રથભ વત્ર)

1.વભેંમ વખં્મા

2. એક ચર સયેુખ વભીકયણ

3. ચતષુ્કોણની વભજ

4. પ્રામોણગક ભવૂભવત

5. ભાહશતીનુ ંવનમભન
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6.3 કેટરીક યવપ્રદ ેટનણ 8.4 લેચાણ ને ખયીદી વફંધંીત હકિંભત

સ્લાધ્મામ 6.1 8.5 GST અધાહયત પ્રશ્નો

6.4 વખં્માઓનો લગણ ળોધલો સ્લાધ્મામ 8.2

6.4.1 લગણ ળોધલા ભાટેની ન્મ યીતો 8.6 ચક્રવદૃ્ધી વ્માજ

6.4.2 ામથાગોયીન વત્રટુીઓ 8.7 ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજના ંસતૂ્રની તાયલણી

સ્લાધ્મામ 6.2 8.8 લાવિક ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજદય

6.5 લગણમૂ 8.9
ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજના સતૂ્રની 
ઉમોણગતા

6.5.1 લગણમૂ ળોધવુ સ્લાધ્મામ 8.3

6.5.2
નુયાલવતિત ફાદફાકીની 
ભદદથી લગણમૂ ળોધવું

6.5.3
વલબાજ્મ લમલીકયણની 
ભદદથી લગણમૂ ળોધવું
સ્લાધ્મામ 6.3

6.5.4 બાગાકાયની યીતે લગણમૂ ળોધવું

6.6 દળાળં વખં્માઓન ુલગણમૂ

6.7 લગણમૂનુ ંનભુાન કયવું

સ્લાધ્મામ 6.4

7.1 પ્રાસ્તાવલક

7.2 ઘન

7.2.1 કેટરીક યવપ્રદ ેટનણ

સ્લાધ્મામ 7.1

7.3 ઘનમૂ

7.3.1
વલબાજ્મ લમલીકયણની 
ભદદથી ઘનમૂ

7.3.2 ઘન વખં્માનુ ંઘનમૂ

સ્લાધ્મામ 7.2

8.1
ગણુોત્તય ને ટકાલાયીનુ ં
નુયાલતણન
સ્લાધ્મામ 8.1

8.2
ટકાલાયીભા લધાયો કે ઘટાડો 
ળોધલો

8.3 લતય ળોધવુ

7. ઘન ને ઘનમૂ

8. યાવળઓની તરુના
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3.4 પ્રવતવનવધ મલૂ્મો

1.1 હયચમ 2.1 હયચમ 3.5 અંકગણણતીમ વયાવયી

1.2 નુયાલતણન 2.2
ણૂાણક વલળે તભે કઆ કઆ ફાફતો 
ળીખ્મા છો 3.5.1 વલસ્તાય

સ્લાધ્મામ 1.1 સ્લાધ્મામ 2.1 સ્લાધ્મામ 3.1

1.3
ણુાાંક વખં્માઓના વયલાા 
ને ફાદફાકી ના ગણુધભો 2.3 ણૂાાંકોનો ગણુાકાય 3.6 ફહુરક

1.3.1 વયલાા વલળે વવંતૃ્તતા 2.3.1
ણૂાાંકોનો ણૂણ વખં્મા વાથે 
ગણુાકાય 3.6.1 વલસ્તતૃ ભાહશતીનો ફહુરક

1.3.2 ફાદફાકી વલળે વવંતૃ્તતા સ્લાધ્મામ 2.2 3.7 ભધ્મસ્થ

1.3.3 ક્રભનો ગણુધભણ 2.3.2 ણૂાાંક લડે ણૂાાંકનો ગણુાકાય સ્લાધ્મામ 3.2

1.3.4 જૂથનો ગણૂધભણ સ્લાધ્મામ 2.3 3.8
જુદા જુદા શતેઓુ ભાટે 
રફંઅરેખનો ઉમોગ

1.3.5 વયલાાનો તટસ્થતાનો ગણુધભણ 2.4 ણૂાાંકોનો બાગાકાય 3.8.1
પ્રભાણભા થલા સ્કેરની 
વદંગી કયલી

સ્લાધ્મામ 1.2 2.4.1
ણૂાાંક દ્વાયા ણૂણ વખં્માનો 
બાગાકાય સ્લાધ્મામ 3.3

1.4 ણૂાાંક વખં્મીઓનો ગણુાકાય 2.4.2
ણૂણ વખં્મા દ્વાયા ણૂાાંકનો 
બાગાકાય 3.9 તક ને વબંાલના

1.4.1 ધન ને ઋણ ણુાાંકોનો ગણુાકાય 2.4.3
ણૂાાંક દ્વાયા ન્મ ણૂાાંકનો 
બાગાકાય 3.9.1 તક

1.4.2 ફે ઋણ ણુાાંકોનો ગણુાકાય સ્લાધ્મામ 2.4 સ્લાધ્મામ 3.4

1.4.3
ત્રણ કે તેથી લધ ુઋણ ણુાાંકોન 
ગણુાકાય 2.5

તભે દળાળં વખં્મા વલે ખફૂ વાયી 
યીતે ળીખ્મા છો

1.5
ણુાાંક વખં્માઓના ગણુાકાય 
વલળેના ગણુધભો સ્લાધ્મામ 2.5 4.1 ભનલાચંન યભત

1.5.1 ગણુાકાય વલળે વવંતૃતા 2.6 દળાળં વખં્માઓના ંગણુાકાય 4.2 વભીકયણની યચના

1.5.2 ગણુાકાય ભાટેનો ક્રભનો ગણુધભણ 2.6.1
દળાળં વખં્માના ં10,100,1000 લડે 
ગણુાકાય 4.3 અણે જાણીએ છીએ તેની વભીક્ષા

1.5.3 શનૂ્મ લડે ગણુાકાય સ્લાધ્મામ 2.6 4.4 વભીકયણ શ ુછે

1.5.4 ગણુાકાયની તટસ્થ વખં્મા 2.7 દળાળં વખં્માઓના બાગાકાય સ્લાધ્મામ 4.1

1.5.5 ગણુાકાય ભાટે જૂથનો વનમભ 2.7.1 10,100,1000 લડે બાગાકાય 4.4.1 વભીકયણ ઉકેરલા

1.5.6 વલબાજનનો ગણુધભણ 2.7.2
દળાળં વખં્માનો ણૂણ વખં્મા લડે 
બાગાકાય સ્લાધ્મામ 4.2

1.5.7 ગણુાકાયને વય ફનાલલા 2.7.3
દળાળં વખં્માનો ફીજી દળાળં 
વખં્મા વાથેનો બાગાકાય 4.5 લધાયે વભીકયણ

સ્લાધ્મામ 1.3 સ્લાધ્મામ 2.7 4.6 ઉકેરથી વભીકયણ સધુી

1.6 ણુાાંકોનો બાગાકાય સ્લાધ્મામ 4.3

1.7 ણુાાંકના બાગાકાયના ંગણુધભો 3.1 પ્રસ્તાલના 4.7
વ્માલશારુ હયસ્સ્થવતભા ંવય 
વભીકયણની ઉમોગીતા

સ્લાધ્મામ 1.4 3.2 ભાહશતીનો વગં્રશ સ્લાધ્મામ 4.4

3.3 ભાહશતીની ગોઠલણી

3. ભાહશતીનુ ંવનમભન

4. વાદા વભીકયણ

ધોયણ-7  ગણણત (પ્રથભ વત્ર)

1. ણૂાાંક વખં્મા 2.ણૂાાંક ને દળાળં વખં્માઓ
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સ્લાધ્મામ 6.5 સ્લાધ્મામ 8.3

5.1 પ્રસ્તાલના

5.2 વફંવંધત ખણૂાઓ 7.1 પ્રસ્તાલના

5.2.1 કોહટકોણ 7.2 વભતરીમ અકૃવતની એકરૂતા

5.2.2 યૂકકોણ 7.3 યેખાખડંોભા ંએકરૂતા

5.2.3 અવન્નકોણ 7.4 ખણૂાઓભા ંએકરૂતા

5.2.4 યૈણખક જોડ 7.5 વત્રકોણની એકરૂતા

5.2.5 ણબકોણ સ્લાધ્મામ 7.1

સ્લાધ્મામ 5.1 7.6 વત્રકોણની એકરૂતા ભાટેની ળયતો

5.3 યેખાઓની જોડ 7.7 કાટકોણ વત્રકોણભા ંએકરૂતા

5.3.1 છેદતી યેખાઓ સ્લાધ્મામ 7.2

5.3.2 છેહદકા

5.3.3 છેહદકાથી ફનતા ખણૂાઓ 8.1 પ્રસ્તાલના

5.3.4 વભાતંય યેખાની છેહદકા 8.2 વભાન ગણુોત્તય

5.4 વભાતંય યેખાઓની ચકાવણી સ્લાધ્મામ 8.1

સ્લાધ્મામ 5.2 8.3
ટકાલાયી-યાવળઓની વયખાભણી 
કયલાની ફીજી યીત

8.3.1 ટકાલાયીનો થણ

6.1 પ્રસ્તાલના 8.3.2 ણૂાાંક વખં્માઓને ટકાભા ંપેયલલી

6.2 વત્રકોણની ભધ્મગાઓ 8.3.3 દળાળંોનુ ંટકાભા ંરૂાતંય

6.3 વત્રકોણનો લેધ 8.3.4
ટકાનુ ંણૂાાંક થલા દળાળંોભા ં
રૂાતંય

સ્લાધ્મામ 6.1 8.3.5 અંદાજજત હકિંભત વાથે ગમ્ભત

6.4
વત્રકોણનો ફહશષ્કોણ ને તેના 
ગણુધભો 8.4 ટકાનો ઉમોગ

સ્લાધ્મામ 6.2 8.4.1 ટકાનુ ંથણઘટન

6.5
વત્રકોણના ંખણૂાના ંવયલાાનો 
ગણુધભણ 8.4.2 ટકાનુ ંકેટરાભા ંરૂાતંયણ

સ્લાધ્મામ 6.3 સ્લાધ્મામ 8.2

6.6
ફે વલવળષ્ટ વત્રકોણઃ વભફાજુ ને 
વભદ્ધદ્વફાજુ 8.4.3 ગણુોત્તયભાથંી ટકા

6.7
વત્રકોણની ફે ફાજુની રફંાઆનો 
વયલાો 8.5

લસ્તનુા બાલ વાથે વફંધં થલા 
ખયીદ ને લેચાણ

સ્લાધ્મામ 6.4 8.6
વાદુ વ્માજ થલા ઉછીના ૈવા 
યનો ચાર્જ

6.8
કાટકોણ વત્રકોણ ને 
ામથાગોયવનો ગણુધભણ 8.6.1 એકથી લધ ુલણ ભાટે વ્માજ

5. યેખા ને ખણૂા

6. વત્રકોણ ને તેના ગણુધભો

7. વત્રકોણની એકરૂતા

8. યાવળઓની તરુના
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સ્લાધ્મામ 2.1 4.5 છેદતી યેખા

1.1 પ્રાસ્તાવલક 2.4 ણૂણ વખં્માના ંગણુધભો 4.6 વભાતંય યેખાઓ

1.2 વખં્માઓની વયખાભણી સ્લાધ્મામ 2.2 4.7 હકયણ

1.2.1 તભે કેટરી વખં્મા ફનાલી ળકો છો 2.5 ણૂણ વખં્માઓનુ ંસ્લરૂ સ્લાધ્મામ 4.1

1.2.2 અંકોની દરા ફદરી સ્લાધ્મામ 2.3 4.8 લક્ર

1.2.3 10,000 નો હયચમ 4.9 ફહુકોણ

1.2.4 સ્થાનહકિંભતનુ ંનુયાલતણન 3.1 પ્રાસ્તાવલક સ્લાધ્મામ 4.2

1.2.5 1,00,000 નો હયચમ 3.2 લમલ ને લમલી 4.10 ખણૂો

1.2.6 ભોટી વખં્મા સ્લાધ્મામ 3.1 સ્લાધ્મામ 4.3

1.2.7
ભોટી વખં્માના લાચન ને 
રેખનભા ંવશામ 3.3 વલબાજ્મ ને વલબાજ્મ વખં્માઓ 4.11 વત્રકોણ

સ્લાધ્મામ 1.1 સ્લાધ્મામ 3.2 સ્લાધ્મામ 4.4

1.3 વ્મલશાયભા ંભોટી વખં્માઓ 3.4 વખં્માની વલબાજ્મતાની ચાલીઓ 4.12 ચતષુ્કોણ

સ્લાધ્મામ 1.2 સ્લાધ્મામ 3.3 સ્લાધ્મામ 4.5

1.3.1 અંદાજ 3.5
વાભાન્મ લમલ ને વાભાન્મ 
લમલી 4.13 લતુણ

1.3.2
અવન્નમલૂ્મ દ્વાયા નજીકના દવનો 
અંદાજ સ્લાધ્મામ 3.4 સ્લાધ્મામ 4.6

1.3.3
અવન્નમલૂ્મ દ્વાયા નજીકના વોનો 
અંદાજ 3.6

વલબાજ્મતાના ંકેટરાક લધાયે 
વનમભો

1.3.4
અવન્નમલૂ્મ દ્વાયા નજીકના ં
શજાયનો અંદાજ 3.7 વલબાજ્મ લમલ 5.1 પ્રાસ્તાવલક

1.3.5
વખં્માની ગોઠલણીને અધાયે 
અંદાજજત યીણાભો સ્લાધ્મામ 3.5 5.2 યેખાખડંનુ ંભાન

1.3.6 વયલાા ને તપાલતનો અંદાજ 3.8 ગ.ુવા.. સ્લાધ્મામ 5.1

1.3.7 ગણુાકાયનો અંદાજ સ્લાધ્મામ 3.6 5.3 ખણૂો, કાટખણૂો ને વયકોણ

સ્લાધ્મામ 1.3 3.9 ર.વા.. સ્લાધ્મામ 5.2

1.4 કૌંવનો ઉમોગ 3.10
ગ.ુવા..ને ર.વા.. ના ંકેટરાક 
ફીજા ઉદાશયણો 5.4

ખણૂો, રઘકુોણ, ગરુૂકોણ, 

પ્રવતણફિંફકોણ
1.4.1 કૌંવનો વલસ્તયણ સ્લાધ્મામ 3.7 સ્લાધ્મામ 5.3

1.5 યોભન અંક 5.5 ખણૂો ભાલો

4.1 પ્રાસ્તાવલક સ્લાધ્મામ 5.4

2.1 પ્રાસ્તાવલક 4.2 ણફિંદુ 5.6 રફંયેખાઓ

2.2 ણૂણ વખં્માઓ 4.3 યેખાખડં સ્લાધ્મામ 5.5

2.3 વખં્માયેખા 4.4 યેખા 5.7 વત્રકોણનુ ંલગીકયણ

ધોયણ-6  ગણણત (પ્રથભ વત્ર)

1. વખં્મા હયચમ

2. ણૂણ વખં્માઓ

3. વખં્મા વાથે યભત

4.ભવુભવતના ંામાના ંખ્મારો

5. ામાના ંઅકાયોની વભજૂતી
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સ્લાધ્મામ 5.6 સ્લાધ્મામ 7.3

5.8 ચતષુ્કોણ 7.8 વભચ્છેદી ણૂાાંકો

સ્લાધ્મામ 5.7 7.9 ણૂાાંકોની તરુના

5.9 ફહુકોણ 7.9.1 વભચ્છેદી ણૂાાંકોની વયખાભણી

સ્લાધ્મામ 5.8 7.9.2
વલભચ્છેદી ણૂાાંકોની 
વયખાભણી

5.10 વત્રહયભાણીમ અકાયો સ્લાધ્મામ 7.4

સ્લાધ્મામ 5.9 7.10
ણૂાાંકોનો વયલાો ને 
ફાદફાકી

7.10.1
ણૂાાંકોના વયલાા ને 
ફાદફાકી

6.1 પ્રાસ્તાવલક સ્લાધ્મામ 7.5

6.1.1 ભને વનળાની દ્વાયા દળાણલો 7.10.2
ણૂાાંકોના વયલાા ને 
ફાદફાકી

6.2 ણૂાાંકો સ્લાધ્મામ 7.6

6.2.1 વખં્માયેખા ય ણૂાાંકોનુ ંનીરૂણ

6.2.2 ણૂાાંકોભા ંક્રભફદ્ધતા

સ્લાધ્મામ 6.1

6.3 ણૂાાંકોનો વયલાો

6.3.1
વખં્માયેખા ય ણૂાાંકોનો 
વયલાો
સ્લાધ્મામ 6.2

6.4
વખં્માયેખાની ભદદથી ણૂાાંકોની 
ફાદફાકી
સ્લાધ્મામ 6.3

7.1 પ્રાસ્તાવલક

7.2 ણૂાાંકો

સ્લાધ્મામ 7.1

7.3 વખં્માયેખા ય ણૂાાંકો

7.4 શદુ્ધ ણૂાાંકો

7.5 શદુ્ધ ને વભશ્ર ણૂાાંકો

સ્લાધ્મામ 7.2

7.6 વભણૂાાંક

7.7 ણૂાાંકોનુ ંવતવણંક્ષપ્ત સ્લરૂ

6. ણૂાાંક વખં્માઓ

7. ણૂાાંક વખં્માઓ
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સ્લાધ્મામ 7.7 લન્મ પ્રાણી ભ્માયણ

1.1 ખેત દ્ધવતઓ 7.8 યાષ્રીમ ઉદ્યાન

1.2
ાક ઉત્ાદનની મૂભતૂ 
દ્ધવતઓ 4.1

ધાત ુને ધાતનુા ંબૌવતક 
ગણુધભો 7.9 યેડ ડેટા બકૂ

1.3 ભવૂભને તૈમાય કયલી 4.2
ધાત ુને ધાતનુા ંયાવામણણક 
ગણુધભો 7.10 સ્થાતંય

1.4 લાલણી 4.3 ધાત ુને ધાતનુા ંઉમોગો 7.11 કાગનુ ંહયવામક્રિંગ

1.5 કુદયતી ને કૃવત્રભ ખાતય ઉભેયવું સ્લાધ્મામ 7.12 નુઃલનીકયણ

1.6  વવિંચાઆ સ્લાધ્મામ

1.7 નીંદણથી યક્ષણ 5.1 કોરવો

1.8  રણણી 5.2 ેરોણરમભ 8.1 કોની ળોધ

1.9 વગં્રશ 5.3 કુદયતી લાયુ 8.2 કો

1.10 પ્રાણીઓ દ્વાય ખોયાક 5.4
કેટરાક કુદયતી વવંાધનો ભમાણહદત 
છે.

8.3
વજીલોભા ંકોની વખં્મા,અકાય 
ને કદભા ંવલણબન્નતા જોલા ભે

સ્લાધ્મામ સ્લાધ્મામ 8.4 કો યચના ને કામણ

8.5 કોના ંબાગો

2.1 સકૂ્ષ્ભજીલો 6.1 દશન શ ુછે 8.6
લનસ્વતકો ને પ્રાણીકોની 
તરુના

2.2 સકૂ્ષ્ભજીલો ક્યા ંયશ ેછે 6.2
અણે અગને કઆ યીતે વનમવંત્રત 
કયી ળકીએ સ્લાધ્મામ

2.3 સકૂ્ષ્ભજીલો ને અણે 6.3 દશનના ંપ્રકાયો

2.4 શાવનકાયક સકૂ્ષ્ભજીલો 6.4 જ્મોત 9.1 પ્રજનનના ંપ્રકાય

2.5 ખોયાકની જાલણી 6.5 જ્મોતનુ ંફધંાયણ 9.2 ણરિંગી પ્રજનન

2.6 નાઆરોજન સ્થાન 6.6 ફતણ એટર શું 9.3 ણરિંગી પ્રજનન

2.7 નાઆરોજન ચક્ર 6.7 ફતણની કામણક્ષભતા સ્લાધ્મામ

સ્લાધ્મામ સ્લાધ્મામ

3.1 વશં્ર્રેવત યેવાઓ શુ ંછે 7.1 લનનાબદૂી ને તેના કાયણો

3.2 વશં્ર્રેવત યેવાઓના ંપ્રકાય 7.2 લનનાબદૂીના ંહયણાભો

3.3 વશં્ર્રેવત યેવાઓના ગણુધભો 7.3 લન તેભજ લન્મજીલનનુ ંવયંક્ષણ

3.4 પ્રાસ્સ્ટક 7.4 જૈલ અયક્ષણ વલસ્તાય

3.5 વદંગીના ંદાથણ તયીકે પ્રાસ્સ્ટક 7.5 લનસ્વતસષૃ્ટી ને પ્રાણીસષૃ્ટી

3.6 પ્રાસ્સ્ટક ને માણલયણ 7.6 સ્થાવનક જાવતઓ

ધોયણ-8   વલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

1. ાક ઉત્ાદન ને વ્મલસ્થાન

2. સકૂ્ષ્ભજીલોઃ વભત્ર ને ળત્રુ

8. કો - યચના ને કામો

9. પ્રાણીઓભા ંપ્રજનન

3.વશં્ર્રેવત(કૃવત્રભ) યેવાઓ ને 
પ્રાસ્સ્ટક

4. દાથોઃ ધાત ુને ધાત ુ

5. કોરવો ને ેરોણરમભ

6. દશન ને જ્મોત

7. લનસ્વતઓ ને પ્રાણીઓનુ ંવયંક્ષણ
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4.4 ઉષ્ભાનુ ંવચંયણ 8.5
ગાજલીજ વાથેનુ ંલાલાઝોડુ ને 
ચક્રાલાત

1.1 લનસ્વતભા ંોણના ંપ્રકાય 4.5
ઉનાાની ઋત ુથલા વળમાાની 
ઋતભુા શયેલેળ ભાટેના ંલસ્ત્રો 8.6 ચક્રાલાતને રીધે થતો વલનાળ

1.2
પ્રકાળવશં્ર્રેણ-લનસ્વતભા ં
ખોયાક ફનાલલાની પ્રહક્રમા સ્લાધ્મામ 8.7 સયુક્ષાના ંવયકાયક ગરા

1.3
લનસ્વતભા ોણના ંન્મ 
પ્રકાયો 8.8 અધવુનક ટે્નોરોજીની ભદદ

1.4 મતૃોજીલીઓ 5.1 એવીડ ને ફેઆઝ સ્લાધ્મામ

1.5
જભીનભા ંોકતત્લો પયી કેલી 
યત ્અલે છે.

5.2 અણી અવાવના ંકુદયતી સચૂકો

સ્લાધ્મામ 5.3 તટસ્થીકયણ 9.1 ભવૂભ જીલનથી બયયૂ

5.4 યોજજિંદા જીલનભા ંતટસ્થીકયણ 9.2 ભવૂભની રૂયેખા

2.1
ખોયાક ભેલલાની જુદી જુદી 
દ્ધવતઓ સ્લાધ્મામ 9.3 ભવૂભના ંપ્રકાયો

2.2 ભનષુ્મભા ંાચન 9.4 ભવૂભના ંગણુધભો

2.3 ઘાવ ખાતા પ્રાણીઓભા ંાચન 6.1 બૌવતક પેયપાય 9.5 ભવૂભભા ંબેજ

2.4
ભીફાભા ંખોયાક ગ્રશણ ને 
ાચન 6.2 યાવામણણક પેયપાય 9.6 ભવૂભ દ્વાયા ાણીનુ ંળોણ

સ્લાધ્મામ 6.3 રોખડંનુ ંકટાવું 9.7  ભવૂભ ને ાક

6.4 સ્પહટકીકયણ સ્લાધ્મામ

3.1 ઊન સ્લાધ્મામ

3.1.1 ઊન અલાલાા પ્રાણીઓ

3.1.2 યેવાઓભાથંી ઊન 7.1 શલાભાન

3.1.3
યેવાઓભાથંી ઊનભા ંરૂાતંયની 
પ્રહક્રમા 7.2 અફોશલા

3.2 યેળભ 7.3 લાતાલયણ ને નકુરૂન

3.2.1 યેળભના ંકીડાની જીલનગાથા 7.3.1 ધ્રલુ પ્રદેળ

3.2.2 કોળેટોભાથંી યેળભ સધુી 7.3.2 વલષલુવતૃ્તીમ લાણલનો

3.2.3 યેળભ ફનાલલાની પ્રહક્રમા સ્લાધ્મામ

સ્લાધ્મામ

8.1 શલા દફાણ કયે છે

4.1 ઠંડુ ને ગયભ 8.2
લનનો લેગ લધલાને રીધે 
શલાનુ ંદફાણ ઘટે છે

4.2 તાભાનનુ ંભાન 8.3 ગયભ થલાથી શલાનુ ંકદ લધે છે

4.3 પ્રમોગળાાભા ંલયાત ુ ંથભોભીટય 8.4
થૃ્લી યની વાટી વભાન યીતે ગયભ થલાને 
રીધે લનનો પ્રલાશ ઉત્ન્ન થામ છે.

5. એવીડ, ફેઆઝ ને ક્ષાય

6. બૌવતક ને યાવામણણક પેયપાયો

7. શલાભાન, અફોશલા ને અફોશલાની 
વાથે પ્રાણીઓનુ ંનકુુરન

8. લન, લાલાઝોડુ ને ચક્રાલાત

ધોયણ-7   વલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

1.લનસ્વતભા ંોણ

2. પ્રાણીઓભા ંોણ

3. યેવાથી કાડ સધુી

4. ઉષ્ભા

9. ભવૂભ
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4.2.5 ાયદળણકતા 8.1.3 વભજાગયા વાધંા

1.1 ખોયાકની વલવલધતા સ્લાધ્મામ 8.1.4 ચર વાધંા

1.2 ખાદ્યવાભગ્રી ને તેના સ્ત્રોત 8.2 પ્રાણીઓની ચાર

1.3
ખાદ્યવાભગ્રી તયીકે લનસ્વતના ં
બાગ ને પ્રાણીજેદાળો 5.1 રગીકયણની દ્ધવતઓ 8.2.1 વવયું

1.4 પ્રાણીઓ શુ ંખામ છે 5.1.1 શાથ લડે લીણવું 8.2.2 ગોકગામ

સ્લાધ્મામ 5.1.2 નાજનુ ંછડવું 8.2.3 લદંો

5.1.3 ઉણવું 8.2.4 ક્ષીઓ

2.1
વલણબન્ન પ્રકાયના ંખાદ્યદાથોભા 
શ ુશોમ છે 5.1.4 ચાવું 8.2.5 ભાછરી

2.2
વલવલધ ોક દ્રવ્મો અણા 
ળયીય ભાટે શ ુકામણ કયે છે 5.1.5 વનકે્ષણ, વનતાયણ, ગાણ 8.2.6 વા કેલી યીતે ગવત કયે છે

2.3 વભતોર અશાય 5.1.6 ફાષ્ીબલન સ્લાધ્મામ

2.4 ત્રટુીજન્મ યોગો 5.1.7
રગીકયણની એક કયતા લધ ુ
દ્ધવતનો ઉમોગ

સ્લાધ્મામ સ્લાધ્મામ

3.1 કાડભા ંવલવલધતા 6.1
શુ ંફધા જ પેયપાયોને શભેંળા 
ઉરટાલી ળકામ છે

3.2 યેવા 6.2
શુ ંપેયપાય કયલાની ન્મ કોઆ યીત 
શોઆ ળકે

3.3 કેટરાક લાનસ્વતક યેવાઓ સ્લાધ્મામ

3.4 કાવના ંતાતંણાનુ ંકાતંણ

3.5 તાતંણાથંી કાડ 7.1 છોડ, ુ ને વકૃ્ષ

3.6 કાડના ંભટીહયમરનો આવતશાવ 7.2 પ્રકાડં

સ્લાધ્મામ 7.3 ણણ

7.4 મૂ

4.1 અણી અજુફાજુની લસ્તઓુ 7.5 ષુ્

4.2 દાથોના ગણુધભો સ્લાધ્મામ

4.2.1 દેખાલ

4.2.2 વખતણું 8.1 ભાનલળયીય ને તેનુ ંશરનચરન

4.2.3 દ્રાવ્મ થલા દ્રાવ્મ 8.1.1 ખર-દસ્તો વાધંો

4.2.4
લસ્તઓુ ાણીભા ંતયે છે થલા 
ડફૂી જામ છે 8.1.2 ઊખી વાધંો

8. ળયીયનુ ંશરનચરન

ધોયણ-6   વલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

1. ખોયાકઃ ક્યાથી ભે છે?

3. યેવાથી કાડ સધુી

4. લસ્તઓુના ંજૂથ ફનાલલા

5. દાથોન ુરગીકયણ

6. અણી અવાવ થતા પેયપાયો

7. લનસ્વતની જાણકાયી ભેલીએ

2. અશાયના ંઘટકો
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