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10.3
આણી આવાવની જગ્માન ું નકળા 

સ્લરૂે આરેખન
12.3 ઘાતાુંકનાું નનમભો

9.1 દાલરીઓ એટરે ળ ું સ્લાધ્મામ 10.2 સ્લાધ્મામ 12.1

9.2 દ, અલમલ અને વશગ ણક 10.4 નળયોનફુંદ , ધાય, અને પરક 12.4
નાની વુંખ્માઓને પ્રભાનણત સ્લરૂે 

દળાાલલાભાું ઘાતાુંકનો ઉમોગ

9.3 એકદી નિદી અને ફશ દી સ્લાધ્મામ 10.3 12.4.1
ફશ  જ ભોટી તથા ફશ  જ નાની 

વુંખ્માઓની વયખાભણી

9.4 વજાતીમ અને નલજાતીમ દો સ્લાધ્મામ 12.2

9.5
ફૈનજક દાલરીઓના વયલાા અને 

ફાદફાકી
11.1 પ્રાસ્તાનલક

સ્લાધ્મામ 9.1 11.2 ચારો પયી માદ કયી રઇએ 13.1 પ્રાસ્તાનલક

9.6 ફૈનજક દાલરીઓનાું ગ ણાકાય સ્લાધ્મામ 11.1 13.2 વભપ્રભાણ

9.7 એકદીનો એકદી વાથે ગ ણાકાય 11.3 વભરુંફન ું કે્ષત્રપ સ્લાધ્મામ 13.1

9.7.1 ફ ેએકદીનો ગ ણાકાય 11.4 વાભાન્મ ચત ષ્કોણન ું કે્ષત્રપ 13.3 વ્મસ્ત પ્રભાણ

9.7.2 ત્રણ કે તેથી લધ  એકદીનાું ગ ણાકાય 11.4.1 નલનળષ્ટ ચત ષ્કોણન  કે્ષત્રપ સ્લાધ્મામ 13.2

સ્લાધ્મામ 9.2 11.5 ફશ કોણન ું કે્ષત્રપ

9.8 એકદીનો ફશ દી વાથે ગ ણાકાય સ્લાધ્મામ 11.2 14.1 પ્રાસ્તાનલક

9.8.1 એકદીનો નિદી વાખે ગ ણાકાય 11.6 ઘન આકાય 14.1.1 પ્રાકૃનતક વુંખ્માનાું અલમલો

9.8.2 એકદીનો નત્રદી વાથે ગ ણાકાય 11.7 ઘન, રુંફઘન અને નાકાયનાું ૃષ્ઠપ 14.1.2 ફૈનજક દાલરીનાું અલમલો

સ્લાધ્મામ 9.3 11.7.1 રુંફઘન 14.2 અલમલીકયણ એટરે ળ ું

9.9 ફશ દીનો ફશ દી વાથે ગ ણાકાય 11.7.2 ઘન 14.2.1 વાભાન્મ અલમલોની યીત

9.9.1 નિદીનો નિદી વાથે ગ ણાકાય 11.7.3 નાકાય 14.2.2
દોની  નઃગોઠલણી િાયા 

અલમલીકયણ

9.9.2 નિદીનો નત્રદી વાથે ગ ણાકાય સ્લાધ્મામ 11.3 સ્લાધ્મામ 14.1

સ્લાધ્મામ 9.4 11.8 ઘન, રુંફઘન અને નાકાયન ું ઘનપ 14.2.3
નનત્મવભનો ઉમોગ કયીને 

અલમલીકયણ

9.10 નનત્મવભ એટરે ળ ું 11.8.1 રુંફઘન 14.2.4 (x + a) (x + b) પ્રકાયનાું અલમલો

9.11 પ્રભાનણત નનત્મવભ 11.8.2 ઘન સ્લાધ્મામ 14.2

9.12 નનત્મવભની ઉમોનગતા 11.8.3 નાકાય 14.3 ફૈનજક દાલરીનો બાગાકાય

સ્લાધ્મામ 9.5 11.9 ઘનપ અને ક્ષભતા 14.3.1 એકદી લડે ફીજી એકદીનો બાગાકાય

સ્લાધ્મામ 11.4 14.3.2 એકદી લડે ફશ દીનો બાગાકાય

10.1 પ્રાસ્તાનલક 14.4
ફૈનજક દાલરીનાું બાગાકાય (ફશ દી 

÷ ફશ દી)

10.2 નત્ર-નયભાણીમ આકાયોનાું દૃશ્મો 12.1 પ્રાસ્તાનલક સ્લાધ્મામ 14.3

સ્લાધ્મામ 10.1 12.2 ઋણ ૂણાાંક ઘાતાુંક 14.5 ળ ું તભે બૂર ળોધી ળકળો

12. ઘાત અન ેઘાતાાંક

ધોયણ-8 ગણણત (ણિતીમ વત્ર)

9. ફૈણજક દાલરીઓ અન ેણનત્મવભ

10.ઘનાકાયોન ાં પ્રત્મક્ષીકયણ

11. ભાન

13. વભપ્રભાણ અન ેવ્મસ્ત પ્રભાણ

14. અલમલીકયણ
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સ્લાધ્મામ 14.4

15.1 પ્રાસ્તાનલક

15.1.1 રુંફ આરેખ

15.1.2 લૃત આરેખ

15.1.3 સ્તુંબ આરેખ

15.1.4 યખેીમ આરેખ

સ્લાધ્મામ 15.1

15.2 વ યખે આરેખ

15.2.1 નફુંદ ની નસ્થનત

15.2.2 નનદેળાુંક

સ્લાધ્મામ 15.2

15.3 આરેખના કેટરાક ઉમોગ

સ્લાધ્મામ 15.3

16.1 પ્રાસ્તાનલક

16.2 વુંખ્માન ું વ્માક સ્લરૂ

16.3 વુંખ્માઓ વાથે ગમ્ભત

16.4 વુંખ્માઓને ફદર ેભૂાક્ષય

સ્લાધ્મામ 16.1

16.5 નલબાજ્યતાઓની ચાલીઓ

16.5.1 10 લડે નલબાજ્યતા

16.5.2 5 લડે નલબાજ્યતા

16.5.3 2 લડે નલબાજ્યતા

16.5.4 9 અને 3 લડે નલબાજ્યતા

સ્લાધ્મામ 16.2

15. આરેખનો ણયચમ

16. વાંખ્મા વાથે યભત
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સ્લાધ્મામ 12.1

9.1 નયચમ 12.6 દાલરીનાું વયલાા ફાદફાકી

9.2 વુંભેમ વુંખ્માઓ સ્લાધ્મામ 10.4 સ્લાધ્મામ 12.2

9.3 વુંભેમ વુંખ્માઓ એટરે ળ 12.7 આેરી દાલરીની નકુંભત ળોધલી

9.4 ધન અને ઋણ વુંભેમ વુંખ્માઓ સ્લાધ્મામ 12.3

9.5
વુંભેમ વુંખ્માઓન ું વુંખ્માયખેા ય 

નનરૂણ
સ્લાધ્મામ 10.5 12.8

ફીજગનણતીમ દાલનરનો ઉમોગ - 

વૂત્રો અને નનમભો

9.6 પ્રભાનણત સ્લરૂભાું વુંભેમ વુંખ્મા સ્લાધ્મામ 12.4

9.7 વુંભેમ વુંખ્માની વયખાભણી 11.1 પ્રસ્તાલના

9.8
ફ ેવુંભેમ વુંખ્મા લચ્ચેની વુંભેમ 

વુંખ્માઓ
11.2 ચોયવ અને રુંફચોયવ 13.1 પ્રસ્તાલના

સ્લાધ્મામ 9.1 સ્લાધ્મામ 11.1 13.2 ઘાતાુંક

9.9 વુંભેમ વુંખ્મા યની નરૄમાઓ 11.2.1 રુંફચોયવનાું બાગ તયીકે નત્રકોણ સ્લાધ્મામ 13.1

9.9.1 વયલાો 11.2.2
રુંફચોયવનાું અન્મ એકરૂ બાગોન ું 

વાભાન્મીકયણ
13.3 ઘાતાુંકનાું નનમભો

9.9.2 ફાદફાકી 11.3 વભાુંતયફાજ  ચત ષ્કોણન ું કે્ષત્રપ 13.3.1 વભાન આધાયની ઘાતનો ગ ણાકાય

9.9.3 ગ ણાકાય 11.4 નત્રકોણન ું કે્ષત્રપ 13.3.2 વયખા આધાય ય ઘાતાુંકોનો બાગાકાય

9.9.4 બાગાકાય સ્લાધ્મામ 11.2 13.3.3 ઘાતનો ઘાત

સ્લાધ્મામ 9.2 11.5 લત ા 13.3.4 વયખા ઘાતાુંકનાું ઘાતનો ગ ણાકાય

11.5.1 લત ાનો યીઘ 13.3.5
વયખા ઘાતાુંકલાી વુંખ્માઓનો 

બાગાકાય

10.1 પ્રસ્તાલના 11.5.2 લત ાન ું કે્ષત્રપ 13.4
ઘાતાુંકનાું નનમભોનો ઉમોગ થતો શોમ 

તેલા ઉદાશયણો

સ્લાધ્મામ 11.3 સ્લાધ્મામ 13.2

11.6 એકભન ું રૂાુંતય 13.5 દળાુંળ દ્ધનત

સ્લાધ્મામ 10.1 11.7 ઉમોગો 13.6
નલળા વુંખ્માઓને પ્રભાણબૂત 

સ્લરૂભાું દળાાલલી

10.3 નત્રકોણની યચના સ્લાધ્મામ 11.4 સ્લાધ્મામ 13.3

12.1 પ્રસ્તાલના 14.1 પ્રસ્તાલના

સ્લાધ્મામ 10.2 11.2 દાલરીની યચના કેલી યીતે થામ થે 14.2
નનમનભત ફશ કોણ આકૃનત ભાટે 

યખેાઓની વુંનભનત

12.3 દાલરીનાું દ સ્લાધ્મામ 14.1

12.4 વજાનતમ અને નલજાનતમ દાલરી 14.3 નયભ્રભણીમ વુંનભનત

સ્લાધ્મામ 10.3 12.5 એકદી,નિદી,નત્રદી અને ફશ દી સ્લાધ્મામ 14.2

14. વાંણભણતનત્રકોણની ત્રણ ફાજ ની રુંફાઇ 

આેરી શોમ તો નત્રકોણની યચના 

કયલી (ફાફાફા ળયત)

10.4

નત્રકોણની ફ ેફાજ નાું ભા અને 

અુંતગાત ખૂણાન ું ભા આેરા શોમ 

તેલા નત્રકોણની યચના કયલી (ફાખૂફા 

ળયત)

10.5

12. ફીજગણણતીમ દાલરી

ધોયણ-7 ગણણત (ણિતીમ વત્ર)

9. વાંભેમ વાંખ્માઓ

10. પ્રામોણગક બૂણભણત

10.2

આેરી યખેા ય ન શોમ તેલા 

નફુંદ ભાથી તે યખેા ને વભાુંતય યખેાની 

યચના

13. ઘાત અન ેઘાતાાંક

નત્રકોણનાું ફ ેખૂણાનાું ભા અને 

અુંતગાત ફાજ ની રુંફાઇ આી શોમ 

તેલા નત્રકોણની યચના કયલી (ખૂફાખ ૂ

ળયત)

10.6

10.7

નત્રકોણની એક ફાજ  અને કણાન ું ભા 

આેર ું શોમ તેલા કાટકોણ નત્રકોણની 

યચના કયલી (કાકફા ળયત)

11. ણયણભણત અન ેક્ષેત્રપ
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14.4
યનૈખક વુંનભનત અને નયભ્રભણીમ 

વુંનભનત

સ્લાધ્મામ 14.3

15.1
પ્રસ્તાલનાઃ વભતરીમ આકૃનતઓ અને 

ઘન આકાયો

15.2 પરક, ધાય અને નળયોફીુંદ 

15.3 3-D આકાયો ફનાલલા ભાટેની નેટ

સ્લાધ્મામ 15.1

15.4 વભતર ય આકાયો દોયલા

15.4.1 નતમાક યખેાકૃનતઓ

15.4.2 વભનભતીમ આકૃનતઓ

સ્લાધ્મામ 15.2

15.5 ઘનનાું જૂદા જૂદા બાગને જોલા

15.5.1
લસ્ત ને જોલાની એક યીત, કાલ ું 

અથલા ાતી કાતયી કયલી

સ્લાધ્મામ 15.3

15.5.2 ડછામાની યભત

સ્લાધ્મામ 15.4

15.5.3
લસ્ત ને જ દા જ દા ખૂણાઓથી જોતા 

જ દા જ દા દેખાલ ભે

15. ઘન આકાયોન ાં પ્રત્મક્ષીકયણ
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સ્લાધ્મામ 9.3 11.10 વભીકયણનો ઉકેર

8.1 પ્રાસ્તાનલક 9.7.2 રુંફ આરેખ દોયલા સ્લાધ્મામ 11.5

8.2 દળાુંળ સ્લાધ્મામ 9.4

સ્લાધ્મામ 8.1 12.1 પ્રાસ્તાનલક

8.3 ળતાુંળ 10.1 પ્રાસ્તાનલક 12.2 ગ ણોત્તય

સ્લાધ્મામ 8.2 10.2 નયનભનત સ્લાધ્મામ 12.1

8.4 દળાુંળોની વયખાભણી 10.2.1 રુંફચોયવની નયનભનત 12.3 પ્રભાણ

સ્લાધ્મામ 8.3 10.2.2 નનમનભત આકાયોની નયનભનત સ્લાધ્મામ 12.2

8.5 દળાુંળનો ઉમોગ સ્લાધ્મામ 10.1 12.4 એકાત્મક દ્ધનત

8.5.1 નાણા 10.3 કે્ષત્રપ સ્લાધ્મામ 12.3

8.5.2 રુંફાઇ સ્લાધ્મામ 10.2

8.5.3 લજન 10.3.1 રુંફચોયવન ું કે્ષત્રપ 13.1 પ્રાસ્તાનલક

સ્લાધ્મામ 8.4 10.3.2 ચોયવન ું કે્ષત્રપ 13.2 વુંનભત આકૃનતઓ ફનાલલી

8.6 દળાુંળ વુંખ્માઓનો વયલાો સ્લાધ્મામ 10.3 સ્લાધ્મામ 13.1

સ્લાધ્મામ 8.5 13.3 વુંનભનતની ફ ેયખેાઓલાી આકૃનતઓ

8.7 દળાુંળોની ફાદફાકી 11.1 પ્રાસ્તાનલક 13.4
ફ ેથી લધ  વુંનભનતની યખેાઓ ધયાલતી 

આકૃનતઓ

સ્લાધ્મામ 8.6 11.2 ભેચસ્ટીક ેટના સ્લાધ્મામ 13.2

11.3 ચરનો નલચાય 13.5 યાલતાન અને વુંનભનત

9.1 પ્રાસ્તાનલક 11.4 લધ  ભેચસ્ટીક ેટના સ્લાધ્મામ 13.3

9.2 ભાનશતીની નોુંધ 11.5 ચરનાું લધ  ઉદાશયણો

9.3 ભાનશતીન ું વુંગઠન સ્લાધ્મામ 11.1 14.1 પ્રાસ્તાનલક

9.4 નચત્ર આરેખ 11.6 વાભાન્મ નનમભોભાું ચર 14.2 લત ા

9.5 નચત્ર આરેખન ું અથાઘટન સ્લાધ્મામ 11.2 14.2.1 આેરી નત્રજ્યાલાા લત ાની યચના

સ્લાધ્મામ 9.1 11.7 ચર વાથે અનબવ્મનિ સ્લાધ્મામ 14.1

9.6 નચત્ર આરેખ દોયલા સ્લાધ્મામ 11.3 14.3 યખેાખુંડ

સ્લાધ્મામ 9.2 11.8 અનબવ્મનિનો વ્માલશાનયક ઉમોગ 14.3.1 આેરી રુંફાઇનાું યખેાખુંડની યચના

9.7 રુંફઆરેખ સ્લાધ્મામ 11.4 સ્લાધ્મામ 14.2

9.7.1 રુંફઆરેખ અથાઘટન 11.9 વભીકયણ ળ ું છે 14.3.2 આેરા યખેાખુંડની નકર યચલી

ધોયણ-6 ગણણત (ણિતીમ વત્ર)

8. દળાાંળ વાંખ્મા

9. ભાણશતીન ાં ણનમભન

10. ભાન

11. ફીજગણણત

12. ગ ણોત્તય અન ેપ્રભાણ

13. વાંણભણત

14. પ્રામોણગક બૂણભણત
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સ્લાધ્મામ 14.3

14.4 રુંફયખેાઓ

14.4.1 યખેા યના નફુંદ ભાુંથી તે યખેાને રુંફ

14.4.2
યખેા ય ન શોમ તેલા નફુંદ ભાુંથી તે 

યખેાને રુંફ

સ્લાધ્મામ 14.4

14.4.3 યખેાખુંડનો રુંફનિબાજક

સ્લાધ્મામ 14.5

14.5 ખૂણાઓ

14.5.1 આેરા ભાનો ખૂણો યચલો

14.5.2
ભા જાણતા ન શોમ તેલા ખૂણાની 

નકરની યચના કયલી

14.5.3 ખૂણાનો નિબાજક

14.5.4 નલનળષ્ટ ભાલાા ખૂણાઓ

સ્લાધ્મામ 14.6
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12.5 ૈડા ઘાણ ઓછ  કયી દે છે 16.1 લસ્ત  ળેના રીધે દ્રશ્મભાન થામ છે

10.1 તરૂણાલસ્થા તેભજ મૌલનાયુંબ 12.6 તયર ઘાણ 16.2 યાલતાનનાું નનમભો

10.2 મૌલનાયુંબભાું થતા પેયપાયો સ્લાધ્મામ 16.3 નનમનભત અને અનનમનભત યાલતાન

10.3 ગૌણ જાનતમ રક્ષણો 16.4
યાલનતાત પ્રકાળને પયીથી યાલનતાત 

કયી ળકામ છે

10.4
પ્રજનનનક કામોની ળરૂઆત કયલાભાું 

અુંતઃસ્ત્રાલોનો પાો
13.1

કુંન કયતા દાથા િાયા ધ્લનન ઉત્ન્ન 

થામ છે
16.5 ગ ણક પ્રનતનફુંફો

10.5 ભન ષ્મભાું પ્રજનન કાની અલનધ 13.2 ભન ષ્મ િાયા ઉત્ન્ન થતો ધ્લનન 16.6 વૂમાપ્રકાળ-શ્વેત કે યુંગીન

10.6
વુંતનતન ું નરુંગનનશ્ચમન કેલી યીતે થામ 

છે
13.3

ધ્લનનનાું પ્રવયણ ભાટે ભાધ્મભની જરૂય 

ડે છે.
16.7 આણી આુંખોની અુંદય ળ ું છે

10.7
નરુંગી અુંતઃસ્ત્રાલો નવલામ અન્મ 

અુંતઃસ્ત્રાલો
13.4

આણ ેઆણાું કાન લડે ધ્લનન 

વાબીએ છીએ
16.8 આુંખોની દેખબા

10.8
કીટકો અને દેડકાભાું જીલનચરૄ ૂણા 

કયલા ભાટે અુંતઃસ્ત્રાલોનો પાો
13.5

કુંનનો કુંનલસ્તાય, આલતાકા અને 

આલૃનત્ત
16.9

ખાભીમ િ દ્રનષ્ટલાા વ્મનિઓ લાુંચી 

કે રખી ળકે છે

10.9 સ્લાસ્્મ 13.6 શ્રાવ્મ અને અશ્રાવ્મ ધ્લનન 16.10 બે્રઇર રીી ળ  છે

સ્લાધ્મામ 13.7 ઘોુંઘાટ અને વુંગીત સ્લાધ્મામ

13.8 ધ્લનન પ્રદૂણ

11.1 ફ-ધક્કો કે ખેંચાણ સ્લાધ્મામ 17.1 ચુંદ્ર

11.2 ફો આુંતયનરૄમાને કાયણે ઉદ્બલે છે. 17.2 તાયાઓ

11.3 ફની ળરૂઆત 14.1 ળ  પ્રલાશીઓ નલદ્ય તન ું લશન કય ેછે 17.3 નક્ષત્રો

11.4
ફ દાથાની ગનતની અલસ્થા ફદરી 

ળકે
14.2 નલદ્ય તપ્રલાશની યાવામણીક અવયો 17.4 વૂમા ભુંડ

11.5 ફ દાથાનો આકાય ફદરી ળકે 14.3 ઇરેક્ટટર ોપ્રેનટુંગ 17.5 વૂમાભુંડનાું કેટરાક અન્મ વભ્મો

11.6 વુંકા  ફ સ્લાધ્મામ સ્લાધ્મામ

11.7 નફનવુંકા  ફો

11.8 દફાણ 15.1 લીજી 18.1 શલાન ું પ્રદૂણ

11.9
પ્રલાશીઓ તથા લામ ઓ િાયા 

રગાડલાભાું આલત ું દફાણ
15.2 ઘવલાથી લીજબાયની ઉત્નત્ત 18.2 શલા કઇ યીતે પ્રદૂનત થામ છે

11.10 લાતાલયણન ું દફાણ 15.3
લીજબાયનાું પ્રકાયો અને તેના 

આુંતયનરૄમા
18.3 તાજભશર-કેવ સ્ટડી

સ્લાધ્મામ 15.4 લીજબાયન ું લશન 18.4 ગ્રીનશાઉવ અવય

15.5 લીજીની લાતાા 18.5 ળ  થઇ ળકે

12.1 ઘાણ ફ 15.6 લીજી વ યક્ષા 18.6 જ પ્રદૂણ

12.2 ઘાણ ય અવય કયતા નયફો 15.7 બૂકું 18.7 ાણી કઇ યીતે પ્રદૂનત થામ છે

12.3 ઘાણઃ એક જરૂયી દૂણ સ્લાધ્મામ 18.8 ાણી કઇ યીતે પ્રદૂનત થામ છે

12.4 ઘાણન ું લધાયલ ું અને ઘટાડલ ું 18.9
ળ  થઇ ળકે                                 

સ્લાધ્મામ

13. ધ્લણન

14. ણલદ્ય તપ્રલાશની યાવામણીક અવયો

15. કેટરીક ક દયતી ઘટનાઓ

ધોયણ-8  ણલજ્ઞાન (ણિતીમ વત્ર)

10. તરૂણાલસ્થા તયપ

17. તાયાઓ અન ેવૂમયભાંડ

18. શલા અન ેાણીન ાં પ્રદૂણ

16. પ્રકાળ

11. ફ અન ેદફાણ

12. ઘયણ
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13.2 ઝડ 16.8 લનસ્નત ય ાણીની અછતની અવય

10.1 આણ ેશ્વવન ળાું ભાટે કયીએ છીએ 13.3 વભમન ું ભાન સ્લાધ્મામ

10.2 શ્વાવોચ્્લાવ 13.4 ઝડન ું ભાન

10.3 આણ ેશ્વાવ કેલી યીતે રઇએ છીએ 13.5 અુંતય-વભમનો આરેખ 17.1 જુંગરની એક ભ રાકાત

10.4
આણ ેઉચ્્લાવ દયનભમાન ળ ું ફશાય 

કાઢીએ છીએ
સ્લાધ્મામ સ્લાધ્મામ

10.5
અન્મ પ્રાણીઓભાું શ્વાવોચ્્લાવની 

નરૄમા

10.6 ાણીભાું શ્વાવોચ્્લાવ 14.1 નલદ્ય તનાું ઘટકોની વુંજ્ઞાઓ 18.1 ાણી આણી જીલાદોયી

10.7 ળ ું લનસ્નત શ્વવન કય ેછે 14.2 નલદ્ય તપ્રલાશની ઉષ્ભીમ અવયો 18.2 નવલેઝ એ ળ ું છે

સ્લાધ્મામ 14.3 નલદ્ય તપ્રલાશની ચ ુંફકીમ અવયો 18.3
ાણી તાજગીવબય ફનાલે છે-એક 

ભશત્લૂણા પ્રલાવ

14.4 નલદ્ય ત ચ ુંફક 18.4 લેસ્ટલોટય ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ

11.1
નયલશનતુંત્ર-રુનધય, રુનધયલાનશની, 

રૃદમ, રૃદમનાું ધફકાયા
સ્લાધ્મામ 18.5 એક જાગૃત નાગયીક ફનો

11.2 પ્રાણીઓભાું ઉત્વજાન 18.6 વાયી ગૃશ-વ્મલસ્થા ભાટેનો ભશાલયો

11.3 લનસ્નતભાું ઘટકોન ું લશન 15.1 પ્રકાળ વીધી યખેાભાું ગનત કય ેછે 18.7 સ્લચ્છતા અને યોગો

- ાણી અને ખનનજતત્લોન ું લશન 15.2 પ્રકાળન ું યાલતાન 18.8 નવલેઝ નનકાર ભાટેની લૈકનપક વ્મલસ્થા

- ફાષ્ોત્વજાન 15.3 જભણી ફાજ  કે ડાફી ફાજ 18.9 જાશેય જગ્માઓ ય સ્લચ્છતા

સ્લાધ્મામ 15.4 ગોરીમ અયીવા વાભેની યભત સ્લાધ્મામ

15.5 રેન્વ લડે યચાતાું પ્રનતફુંફ

12.1 પ્રજનનનાું પ્રકાય 15.6 વૂમાપ્રકાળઃ વપેદ કે યુંગીન

સ્લાધ્મામ

12.2 નરુંગી પ્રજનન 16.1 કેટર ું ાણી ઉરબ્ધ છે

- યાગનમન, પરન 16.2 ાણીનાું સ્લરૂો

12.3 પ અને ફીજ નનભાાણ 16.3 ાણીનો એક ભશત્લૂણા સ્ત્રોતઃ બૂનભજ

12.4 ફીજ પેરાલો 16.4 બૂનભમ જસ્તયભાું ઘટાડો

સ્લાધ્મામ 16.5 ાણીન ું નલતયણ

16.6 જ વ્મલસ્થાન

13.1 ધીભી કે ઝડી 16.7 તભારૂ ળ ું મોગદાન શોઇ ળકે

13. ગણત અન ેવભમ

14. ણલદ્ય તપ્રલાશ અન ેતેની અવયો

15. પ્રકાળ

16. ાણીીઃ એક અભૂલ્મ સ્ત્રોત

17. જાંગરોીઃ આણી જીલાદોયી

18. દૂણત ાણીની લાતાય

ધોયણ- 7  ણલજ્ઞાન (ણિતીમ વત્ર)

10. વજીલોભાાં શ્વવન

11. પ્રાણીઓ અન ેલનસ્ણતઓભાાં લશન

12. લનસ્ણતભાાં પ્રજનન

અનરુંગી પ્રજનન, લાનસ્નતક પ્રજનન, 

કનરકા વજાન, અલખુંડન, ફીજાણ  

વજાન

-
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11.3 નનશોર કેભેયા

9.1
વજીલો અને તેભની યશેલાની 

આવાવની જગ્મા
11.4 અયીવા અને યાલતાન 15.1

ળ ું શલા આણી આવાવ ફધે જ 

શાજય છે

9.2 નનલાવસ્થાન અને અન કૂરન સ્લાધ્મામ 15.2 શલા ળાની ફનેરી છે

9.3 નલનલધ નનલાવસ્થાનની વપય

9.4 વજીલોની રાક્ષનણિાઓ 12.1 નલદ્ય ત કો

-
ળ  ફધા જ વજીલોને ખોયાકની જરૂય 

ડે છે
12.2 નલદ્ય ત કો વાથે જોડામેર ફપફ 15.4

લાતાલયણનો ઓનક્ટવજન કઇ યીતે 

ફદરામ છે

- ળ ું ફધા જ વજીલો નલકાવ દળાાલે છે 12.3 નલદ્ય ત-નયથ સ્લાધ્મામ

- ળ ું દયકે વજીલ શ્વવન કય ેછે 12.4 નલદ્ય ત-નસ્લચ

-
ળ ું દયકે વજીલ ઉતે્તજનાને પ્રનતચાય 

આ ેછે
12.5 નલદ્ય ત-લાશક તથા અલાશક 16.1 કચયાન ું વ્મલસ્થાન

- વજીલો અને ઉત્વજાન સ્લાધ્મામ 16.2 લભી જલૈ ખાતયો

-
ળ  દયકે વજીલ તેભના જલેો જ વજીલ 

ઉત્ન્ન કય ેછે
16.3 નલચાયો અને પેંકી દો

- ળ ું ફધા જ વજીલો શરનચરન કય ેછે 13.1 ચ ુંફકીમ અને નફનચ ુંફકીમ દાથો 16.4 કાગન ું  નઃચરૄણ

- તો જીલન ળ ું છે 13.2 ચ ુંફકનાું ધ્ર લ 16.5 પ્રાનસ્ટકઃ લયદાન કે અનબળા

સ્લાધ્મામ 13.3 નદળાઓની ળોધ સ્લાધ્મામ

13.4 તભારૂ ોતાન ું ચ ુંફક ફનાલો

10.1 લાશનવ્મલશાયની લાતાા 13.5 ચ ુંફકો લચ્ચે આકાણ અને અાકાણ

10.2
તભે કેટર ું અુંતય કાપ્મ ું - આ કેટર ું 

શો ું છે
સ્લાધ્મામ

10.3 કેટરાુંક ભાન

10.4 ભાનનાું પ્રભાનણત એકભો 14.1 આણ ેકેટર ું ાણી લાયીએ છીએ

10.5 રુંફાઇન ું વાચ ું ભાન 14.2 આણ ેાણી ક્યાથી પ્રાપ્ત કયીએ છીએ

10.6 કોઇ લરૄયખેાની રુંફાઇ ભાલી 14.3 જચરૄ

10.7
આણી આવાવની ગનતળીર 

લસ્ત ઓ
14.4 ભશાવાગય તયપ

10.8 ગનતનાું પ્રકાય 14.5 જો લયવાદ લધ  ડે તો ળ ું થામ

સ્લાધ્મામ 14.6
જો રાુંફા વભમ વ ધી લયવાદ ના ડે  

તો ળ ું થામ

14.7
આણ ેાણીને કેલી યીતે વુંયનક્ષત કયી 

ળકીએ છીએ

11.1
ાયદળાક,અાયદળાક અને ાયબાવક 

દાથો
14.8 લયવાદી ાણીનો વુંગ્રશ

11.2 ડછામા શકીકતભાું ળ ું છે સ્લાધ્મામ

ધોયણ- 6  ણલજ્ઞાન (ણિતીમ વત્ર)

9. વજીલો અન ેતેની આવાવ

10. ગણત અન ેઅાંતયન ાં ભાન

11. પ્રકાળ, ડછામો અન ેયાલતયન

12. ણલદ્ય ત તથા ણયથ

13. ચ ાંફક વાથે ગમ્ભત

14. ાણી

15. આણી આવાવની શલા

ાણી અને જભીનભાું યશેતા પ્રાણીઓ 

તથા લનસ્નતને ઓનક્ટવજન કઇ યીતે 

ઉરબ્ધ થામ છે

15.3

16. કચયાનો વાંગ્રશ અન ેકચયાનો ણનકાર
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