
લેખકના નામ  

1.  રાજેશ મહતેા, ડ્ાયટ- અમરેલી  
2.  નીલેશ ચાુંપાનેરી, ડ્ાયટ- અમરેલી 
3.  અનવર બગથરીયા, ડ્ાયટ- ગાુંધીનગર  
4.  હહરેન વ્યાસ, ડ્ાયટ-નવસારી  
5.  ડ્ૉ.રક્ષાબેન ઉપાધ્યાય, ડ્ાયટ- ભિુ  
6.  ડ્ૉ.પકુંિ દેસાઈ, ડ્ાયટ- વલસાડ્  
7.  ચેતન પુંચોલી, ડ્ાયટ-વઘઈ  
8.  ઉત્પલાબેન મહતેા, ડ્ાયટ-આણુંદ  
9.  રશ્મીકાુંત પટેલ, ડ્ાયટ- સરુત  
10.  ડ્ૉ.સુંિય બારડ્, ડ્ાયટ-સરુત  
11. વ્યોમેશ ગરુ્જર, ડ્ાયટ- વડ્ોદરા  
12. ડ્ૉ. રેનબુેન મુંડ્ોરા, ડ્ાયટ- અમદાવાદ  
13. ડ્ૉ. હકરણબેન મોદી, ડ્ાયટ-પાટણ  

 

 



પ્રસ્તાવના 

વવજ્ઞાન વિક્ષણનો નવો અભ્યાસક્રમ પ્રવતતમાન સત્રથી અમલીકૃત બનલે છે. વવજ્ઞાન વિક્ષણ થકી 
વવદ્યાથીઓમાાં અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવકાસ કરવાનો છે સાથ ે સાથ ે વવજ્ઞાનની જરૂરી 
અવધારણાથી પણ વવદ્યાથીન ેઅવગત કરવાના છે. આ માટે વવજ્ઞાન વવષયની અધ્યયન નીસ્પવિન ેસમજી 
લેવાની જરૂર છે. અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવદ્યાથીમાાં વવકાસ કરવા માટે આપણે વવજ્ઞાનની 
વવષય વસ્તનુો સહારો લેવાનો છે. આમ વવજ્ઞાન વવષય વિક્ષણનુ ાં મુખ્ય ધ્યયે તો વવજ્ઞાન વવષયની અધ્યયન 
વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવદ્યાથીમાાં વવકાસ કરવાનો છે.  

આ માટે આપ ેવગતખાંડમાાં વવજ્ઞાન વવષયનુ ાં વિક્ષણ કાયત કરવા જતા પહેલા અધ્યયન વનષ્પવિ નુ ાં 
પથૃક્કરણ કરવુ ાં પડિ ે અન ેસાથ ેસાથ ેએ અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવકાસ કરવા માટે જે 
વવજ્ઞાનની અવધારણા (વવષયવસ્ત)ુ નો સહારો લેવાનો છે તનેુ ાં પણ પથૃક્કરણ કરવુ ાં પડિ.ે આ બાંન ેપથૃક્કરણ 
પરથી આપ જાણી સકિો કે કયા પ્રકારના અધ્યયન અનભુવો વવદ્યાથીઓન ેવગત ખાંડ માાં આપવાથી વવદ્યાથીમાાં 
અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવકાસ થિ ેઅન ેસાથ ેસાથ ેવવદ્યાથી વવજ્ઞાનની અવધારણા ની પણ 
સમજ પ્રાપ્ત કરિ.ે વગતખાંડ વિક્ષણ કાયત બાદ અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ કૌિલ્યોનો વવકાસ વવદ્યાથીમાાં થયો 
છે કે નહહ ત ેજાણવા માટે મલૂ્યાાંકન કરતી વખત ેપણ અધ્યયન નીસ્પવિન ેધ્યાન ેરાખવી પડિ.ે 

પ્રસ્તતુ મોડયલુમાાં દ્વિતીય સત્રના ધોરણ ૬ થી ૮ વવજ્ઞાન વવષયની અધ્યયન વનષ્પવિ નુ ાં અન ેવવષય 
વસ્તનુુ ાં પથૃક્કરણ કેવી રીત ેકરી િકાિ ેતનેી ઉદાહરણ રૂપ વવગતો આપવામાાં આવલે છે અન ેસાથ ેસાથ ે
અધ્યયન વનષ્પવિ અનરુૂપ ઉદાહરણ રૂપ કેટલાક પ્રશ્નો પણ આપવામાાં આવલે છે.તાલીમ દરવમયાન પણ 
અધ્યયન વનષ્પવિ અન ેવવષયવસ્ત ુનુ ાં પથૃક્કરણ કરી  કયા પ્રકારના અધ્યયન અનભુવો વવદ્યાથીઓન ેવગત 
ખાંડ માાં આપવાના થિ ેતનેી ચચાત કરવામાાં આવિ.ે આ તાલીમ દરવમયાન દ્વિતીય સત્રમાાં ધોરણ ૬ થી ૮ 
માાં વવજ્ઞાન નાાં અભ્યાસક્રમમાાં સમાવીસ્ટ પ્રવવૃિ/પ્રયોગ પણ આપન ે કરાવવામાાં આવિ ેકે જેથી આપ વગતખાંડ 
માાં વવદ્યાથીન ેપ્રવવૃિ અન ેપ્રયોગ અસરકારક રીત ેકરાવી િકો. સાથ ેસાથ ેICT નો વવજ્ઞાન વિક્ષણ દરવમયાન 
દરવમયાન વવવકે પણૂત રીત ેકેવી રીત ેઉપયોગ કરી વિક્ષણ પ્રહક્રયાન ેઅસરકારક અન ેસરળ બનાવી િકાિ ે
તનેી પણ ચચાત કરવામાાં આવિ.ે 

તો આિા રાખીએ છીએ કે આપ તાલીમ દરવમયાન સહક્રય રહી તમામ ચચાત અન ેપ્રવવૃિ ઓમાાં 
સહભાગી બનિો  



અનકુ્રમણણકા 

ક્રમ  ધોરણ  પાના નુંબર  
૧ ધોરણ-૬  ૧ થી ૫૨  
૨  ધોરણ-૭  ૫૩ થી ૧૧૪  

૩  ધોરણ-૮  ૧૧૫ થી ૧૫૯   

૪  અધ્યયન નનષ્પનિ  ૧૬૦ થી ૧૯૨  
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WMZ6v& 

5|SZ6v) 

;ÒJM VG[ T[DGL VF;5F; 

VwIIG lGQ5lT o 

s!f 5NFY" VG[ ;ÒJMG[ VJ,MSG1FD ,1F6MGF VFWFZ[ VM/B[ K[P 

sZf VJ,MSL XSFI T[JF U]6WDM"GF VFWFZ[ J:T]4 ;ÒJ VG[ 5|lS|IFG] \ JUL"SZ6 SZ[ K[P 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

s!f પદાર્થ અન ેસજીવોન ેવવદ્યાર્ી સમક્ષ રજુ કરી વવદ્યાર્ી પાસ ેપદાર્થ કે સજીવો નુ ું અવલોકન કરાવવુ ું 
આ અવલોકનના આધારે વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોના દેખાવ, રચના, કાર્થ, સવુાસ વગેરે જેવા લક્ષણો નોંધ ે

અન ેનોંધલેા લક્ષણો નાું આધારે પદાર્થ કે સજીવો ન ેઓળખી શકે ત ેપ્રકારની તક પરૂી પડાવી.VCL\IF lX1FS[ 

lJlJW 5|SFZGF 5|F6LVMGF RF8"4 lR+M TYF lJl0IMGF VFWFZ[ TYF lJlJW 5|SFZGL JG:5lTGF 

GD}GF VG[ lR+MGF VFWFZ[ lJnFYL"VMG[ VJ,MSG SZTF SZJFG] \  K[ TYF H]NF H]NF 5|F6LVM VG[ 

JG:5lTVMGF ,1F6M TFZJL T[GF VFWFZ[ lJnFYL"VMG[ H[ T[ 5|F6LVM VG[ JG:5lTGF VM/BTF 

SZJFGF K[P 

sZf પ્રવવૃિઓ, પ્રર્ોગો, સવકે્ષણો, ક્ષેત્ર મુલાકાત વગેરે દરવમર્ાન અવલોકનો નોંધવા. વવદ્યાર્ીઓન ેવસ્ત,ુ 
સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ાનુ ું અવલોકન/પ્રવવૃિ  કરાવી વસ્ત,ુ સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ાનાું ગુણધમો જાત ેશોધવા કહવેુ ું  
અન ેજાત ેશોધલેા ગુણધમો નાું આધારે વસ્ત,ુ સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુ ું અન ેસરખાપણુ ું શોધી તને ે
ર્ોગ્ર્ જુર્માું મુકે ત ેપ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા. lJnFYL"VM VJ,MSG SZ[, ,1F6MGF VFWFZ[ H]NF 

5|SFZGF lGJF; :YFG WZFJTF 5|F6LVM VG[ JG:5lTG]\ JUL"SZ6 SZ[ T[ V5[l1FT K[PlJnFYL"VM 

VJ,MSGGF VFWFZ[ ;ÒJMGF ,1F6M HF6[ TYF ;HLJ VG[ lGHL"JDF\ JUL"lSZ6 SZ[ T[ 5|SFZGL 

JU"B\0 5|lS|IF SZFJJLPVJ,MSG SZ[, ,1F6MGF VFWFZ[ lJnFYL"VM H{lJS VG[ VH{lJS 38SMDF \ 

JUL"SZ6 SZ[ T[ V5[l1FT K[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v lGJF; :YFG VG[ VG]S},G 

 v ;HLJMGF ,1F6M 

 v H{lJS VG[ VH{lJS 38SM 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFTo 
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s!f sH\U, TYF ;D]C ;'lQ8GM lJl0IMf https://www.youtube.com/watch?v=f8eCbwg-lik 

 lJlJW 5|F6LVM VG[ JG:5lTGF RF8"q lR+M 

lJnFYL"VMGF 5}J"7FG VFWFlZT 5|̀ GMTZL sT[DG[ VJ,MSG SZ[, 5|F6LVM VG[ 

JG:5lT V\U[ f 

p5ZMST VJ,MSGGF VFWFZ[ lJnFYL"VM ;FY[ RRF"q 5|̀ GMTZL £FZF lJlJW 

lJ:TFZMDF\ HMJF D/TF 5|F6LVM VG[ JG:5lTVMGL IFNL GLR[GF SM9FDF \ SZJLP 

E}lGJF; H,LI lGJF; 

H\U, 5J"T Z6 ;D]§ GNL T/FJ VG[ ;ZMJZ 

 

 

     

 

sZf H}YRRF" VG[ 5|̀ GM¿ZL £FZF lJnFYL"VM 5F;[YL H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ ZC[TF 5|F6LVM VG[ 

JG:5lTGF ,1F6MGL TFZJ6L SZFJJL4 H[DS[4 

 v HDLG p5Z ZC[TF 5|F6LVM q JG:5lTGF ,1F6M 

 v 5F6LDF\ ZC[TF 5|F6LVM q JG:5lTGF ,1F6M 

 v H\U, VG[ Z6GF JFTFJZ6D\ ZC[TF TOFJT 

 v ;D]§ VG[ GNLDF\ TOFJT lJU[Z[ 

V,U V,U lJ:TFZMDF\ ZC[TF ;HLJM RMSS; 5|SFZGF ,1F6M WZFJ[ K[P H[ T[DG[ T[ 

lJ:TFZDF\ HLJJF DF8[ DNN~5 YFI K[ T[ V\U[GL ;DH lJnFYL"VMG[ RRF"GF VFWFZ[ VF5L 

VG]S},G V\U[GL :5Q8TF SZJL TYF ,1F6M TFZJJFP 

s#f lJnFYL"VMGF 5}J"7FG VFWFlZT 5|̀ GM¿ZL4 5|F6LVM VG[ JG:5lTDF \ YTF lJSF;GF lR+M 

VG[ lJl0IM4પ્રવવૃિ  VF56L D}/E}T H~lZIFTM ;\A\lWT RRF" VG[ 5|̀ GM¿ZL £FZF 

lJnFYL"VM 5F;[YL ;HLJMGF ,1F6MGL TFZJ6L SZFJJLP 

https://www.youtube.com/watch?v=f8eCbwg-lik
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https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

https://www.youtube.com/watch?v=OvMBJZLEwFs 

;HLJMGF ,1F6M o  BMZFS4 lJSF;4 `J;G4 C,G R,G4 pt;H"G4 5|HGG4 pT[HGF 

5|lTRFZ lJU[Z[P 

;HLJ VG[ lGHL"JDF\ JUL"SZ6 o sJ:T]VM4 5|F6LVM VG[ JG:5lTGF GFDf 

;HLJ lGHL"J 

 

 

 

 

s$f E}lGJF; TYF H,LI lGJF; :YFGDF\ ;HLJM s5|F6LVM VG[ JG:5lTVMf l;JFI ALH]\ X]\ 

X]\ HMJF D/[ K[4 T[GL IFNL lJnFYL"VM £FZF AM0" p5Z GLR[GF SM9FDF \ SZJLv 

lGJF; :YFG 5|F6LVM VG[ JG:5lT l;JFI HMJF D/TL J:T]VM 

E}lGJF;  

H,LI lGJF;  

 

5|F6LVMDF\ VG]S},G 

HDLG 5Z ZC[TF 5|F6LVM H/DF\ ZC[TF 5|F6LVM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=OvMBJZLEwFs
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JG:5lTDF\ VG]S},G 

HDLG 5ZGL JG:5lT H,LI JG:5lT Z65|N[XGL JG:5lT 

 

 

  

 

;HLJMGF ,1F6MGF VFWFZ[ JG:5lT VG[ 5|F6LVM ;HLJ K[ T[DGFDF\ HLJ K[ T[YL 

T[DGM ;DFJ[X H{lJS 38SDF\ YFI K[P HIFZ[ VgI J:T]VMDF\ ;HLJMGF ,1F6M HMJF GYL 

D/TF VYF"T T[DGFDF\ HLJ GYL T[YL T[DGM ;DFJ[X VH{lJS 38SMDF\ YFI K[4 T[JL :5Q8TF 

lJnFYL"VMG[ SZJLP 

 H{lJS VG[ VH{lJS 38SMDF\ JUL"SZ6 o 

5|F6L4 JG:5lT VG[ J:T]VMGF GFD 

H{lJS 38S VH{lJS 38S 

 

 

 

 

HOT : 

s!f Z65|N[XGL JG:5lTGF D}/ S[JF CMI K[ m 

sZf ;HLJMGF lJSF; DF8[ H~ZL VH{lJS 38SM H6FJMP 

s#f 5'yJL p5ZYL 0FIGM;MZ S[D ;DF%T Y. UIFm 

s$f ;HLJMGF ,1F6 WZFJTL A[ lGHL"J J:T]VMGF GFD VF5MP 

s5f SIFZ[S ;HLJGM EFU ZæF CMI T[JL A[ lGHL"J J:T]VMGF GFD VF5MP 
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5|SZ6G]\ GFD o 5|SZ6v!_4 UlT VG[ V\TZG]\ DF5G 

sZf VwIIG lGQ5l¿ o 

v EF{lTS ZFlXVMG[ DF5[ K[ VG[ T[G[ SI (System International) V[SDDF\ ZH} SZ[ 

K[P NFPTP ,\AF. 

v VJ,MSL XSFI T[JF U]6WD"GF\ VFWFZ[ J:T]4 ;ÒJ VG[ 5|lS|IFG]\ JUL"SZ6 SZ[ K[P 

NFPTP UlTG[ ;]Z[BUlT4 JT]"/FSFZ UlT VG[ VFJT"UlTDF\ JUL"SZ6 

 

s#f VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v VCL\ lJnFYL" lJlJW EF{lTS ZFlXVMG]\ RMS;F.5}J"S DF5G SZL XS[ T[GM V\NFH 

D[/JL XS[P વવદ્યાર્ી ને ભૌવતક રાવશ (જેવીકે લુંબાઈ) ન ુું મીપણ કરવાની તકો પરૂી 

પાડવી.વવદ્યાર્ીઓ ર્ોગ્ર્ રીતે માપન કરેછે કે નક્રહ અને કરેલ માપન ને ર્ોગ્ર્ રીતે 

નોંધે છે કે નક્રહ તે જોવ ુું  H[DS[ 8[A,GL ,\AF.4 J[\TYL DF5[4 ~DGL ,\AF. 0U,FYL 

DF5[ tIFZAFN DF558'L S[ DL8Z58'LGL DNNYL RMS;F.5}J"S , \AF. DF5[ T[JF 

VwIIG VG]EJM VF5JFGF K[PlJnFYL" RMSS;5}J"S H[ J:T]GL , \AF. DF5[ K[ T[G[ 

RMSS; V[SD ;FY[ ,BL XS[ S[ SCL XS[ T[GL SF/Ò 56 ,[JFGL K[P 

v VCL\ lJnFYL" J:T]4 5|lS|IFG]\ VJ,MSG SZ[ TYF T[GF U]6WD"GF VFWFZ[ HFT[ H 

JUL"SZ6 SZTM YFIP વવદ્યાર્ીઓને વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ાન ુું અવલોકન/પ્રવવૃિ  

કરાવી વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ાનાું ગણુધમો જાતે શોધવા કહવે ુું  અને જાતે શોધેલા 

ગણુધમો નાું આધારે વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુું અને સરખાપણુું શોધી 

તેને ર્ોગ્ર્ જુર્માું મકેુ તે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા. H[DS[ UlTG[ ;]Z[B 

UlT4 JT]"/FSFZ UlT VG[ VFJT"UlTDF\ JUL"SZ6 SZL XS[PlJlJW 5NFYM"GL UlTG]\ 

VJ,MSG SZL T[DG[ ;]Z[BUlT4 JT]"/FSFZUlT VG[ VFJT"UlTDF\ JUL"S'T SZL XS[ 

T[ DF8[ lJlJW pNFCZ6M ;lCT VwIIG VG]EJM VF5JFGF K[P 
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s$f lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

v V\NFÒT DF5G o NFPTP 0U,FYL ~DG]\ DF5G4 J[\TYL JU"B\0GF 8[A,GL ,\AF.G]\ 

DF5G 

v DF5GGF\ 5|DFl6T V[SDM VG[ VgI V[SD ;FY[GF ;\A\WM NFPTP ,\AF.GM 5|DFl6T 

V[SD DL8Z 

 v ,\AF.G]\ ;FR]\ DF5G 

 v VF56L VF;5F;GL UlTXL, J:T]VM 

 v UlTGF 5|SFZ 

 v       ;]Z[B UlT 

 v      JT]"/FSFZ UlT 

 v      VFJT" UlT 

s5f lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 5|J 'lTv! sH}YDF\f o 

TDFZF 5U,F\GL ,\AF.G[ V[SD DF5 DFGLG[ TDFZF JU"B\0GL ,\AF. VG[ 5CM/F. 

DF5MP GLR[GF SMQ8SDF\ GMWMP 

S |D lX1FSG]\ GFD JU"B\0GL ,\AF. JU"B\0GL 5CM/F. 

!    

Z    

#    

 

X]\ NZ[S lX1FS[ DF5[, ,\AF. V[S ;ZBL D/Lm CF S[ GFm VF DF8[GF GLR[ SFZ6 ,BMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  RF,M ALÒ 5|J'lT SZLV[PPP 

 5|J 'lTvZ sH}YDF\f o 

GLR[GF 5|J'lT SZMP NZ[S jIlST 5MTFGL J[ \TGM p5IMU SZL JU"B\0GF 8[A,GL 

,\AF. DF5X[P VJ,MSGM GLR[GF SMQ8SDF\ GM\WX[P 

S |D lX1FSG]\ GFD J [\TMGL ; \bIF 

!P   

ZP   

#P   

$P   

 

 v X]\ NZ[S lX1FS[ DF5[, 8[A,GL ,\AF. V[S ;ZBL D/Lm CF S[ GF m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  p5ZMST ;D:IFGF lGZFSZ6 S[ p5FI DF8[ TD[ X] \ ;}RJXM m T[ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  X]\ TD[ HF6M KMPPPPP 

v C0%5F ;\:S'lTGF\ ,MSM RMSS; EF{lDlTS VFSFZ WZFJTF S[8,F\S GD}GFVMGL 

DNNYL DF5G SZTF CTF\P 

v 5|FRLG .lH%TGF ,MSM cSI]lA8c S[ H[ SM6LYL VF\U/LVMGF K[0F ;]WLG]\ V\TZ T[GL 

DNNYL ,\AF.G]\ DF5G SZTF\ CTF\P 

 v ZMDJF;L 5MTFGF 5U S[ 5U,F\VM £FZF ,\AF. DF5TF CTF\P 
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v 5|FRLG EFZTDF\ 8}\S]\ V\TZ DF5JF DF8[ VF\U/L VYJF D}9LGM p5IMU SZTF CTF\P 

,MSM V[S UH S50]\ O[,FI[,L E}HFGF K[0FYL 5MTFGF ;]WL DF5TF CTF\P 

 v DF5GGF 5|DFl6T V[SDMo 

v VFHSF, H[ DF5Gv5|6F,LGM p5IMU Y. ZæM K[P H[G[ VF\TZZFQ8=LI V[S 5|6F,L 

sSI I]lG8f SC[ K[P 

 v ,\AF.GM 5|DFl6T V[S DL8Z K[P 

v 5|tI[S DL8ZG[ !__ AZFAZ EFUMDF\ lJEFlHT SZL XSFI K[P H[G[ ;[lg8DL8Z scmf 

SC[ K[P V[S8[ S[ !DL8Z = !__ ;[g8LDL8Z 

v V[S ;[g8LDL8ZG[ !_ AZFAZ ;ZBF EFU CMI K[ H[G[ lD,LDL8Z SC[ K[P VF ZLT[ 

! ;[g8LDL8Z = !_ lD,LDL8Z 

 v ,\AF.YL DM8M V[SD lS,MDL8Z K[P ! lS,MDL8Z = !___ DL8Z 

 5|J 'lTv# o 

TDFZL VF;5F;GL J:T]VMGL IFNL AGFJM T[DF\YL S. S. J:T] TD[ lD,LDL8Z4 

;[g8LDL8Z S[ DL8ZDF\ DF5XM T[ GLR[GF SMQ8SDF\ GM\WMP 

S |D V[SD J:T]GL IFNL 

!P lDl,DL8Z  

ZP ;[lg8DL8Z  

#P DL8Z  

 

 v S|Dv# GL J:T]GL IFNL ;[lg8DL8Z S[ lDl,DL8ZDF\ DF5L XSFIm XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v A[ XC[ZM JrR[G]\ V\TZ SIF V[SDDF\ DF5XMm XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  GM\W o ,\AF.GM DM8M V[SD 5|SFX JQF" K[P 

 5|J 'lTv$ sH}YDF\f o 

TDG[ DF558'L VF5JFDF\ VFJ[,L K[ H[GL DNNYL TDFZF 8[A,GL ,\AF. VG[ 

5CM/F. DF5M VG[ VJ,MSGM GM\WMP 

S |D lX1FSG]\ GFD 8[A,GL , \AF. 8[A,GL 5CM/F. 

!P    

ZP    

#P    

 

v X]\ NZ[S lX1FS[ DF5[, ,\AF. VG[ 5CM/F. V[S ;ZBL D/L m CF S[ GF m XF DF8[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 v VFS'lTv! VG[ Z DF\YL ,\AF. DF5JFGL ;FRL ZLT[ S. K[m XF DF8[ m 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VFS'lTv# VG[ $ DF\YL T}8[,L DF558'LG[ ZFBJFGL ;FRL ZLT[ S. K[m XF DF8[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v VFS'lTv5 DF\ DF558'LGF\ VJ,MSGGL VF\BGL l:YlTGL ;FRL ZLT S. K[m XF DF8[ 

m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v TDFZL VF;5F; V[JL S. S. J:T]VM K[ S[ H[GL ,\AF. TD[ DF558'L DF5L XSTF 

GYL T[GL IFNL SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv5 o 

TDG[ V[S NMZL VG[ DF558'L VF5JFDF\ VFJ[,L K[ H[GL DNNYL GLR[GL Z[BFGL 

,\AF. XMWMP 

S |D lX1FSG]\ GFD AB JS|Z[BFGL ,\AF. 

!P   

ZP   

#P   

 

v X]\ NZ[S lX1FS[ DF5[, JS|Z[BFGL ,\AF. V[S ;ZBL K[m CF TM XF DF8[m GF TM XF DF8[ 

m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv5 jIlSTUT 

  TDFZL VF;5F;GL J:T]VM lJRFZM T[ SMQ8SDF\ IMuI HuIFV[ ,BMP 
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l:YZ J:T]VM UlTXL, J:T]VM 

 

 

 

 

  5NFY" UlT SZ[ K[ V[D SIFZ[ SCL XSFIm T[ SCMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv& o 

GLR[ UlTGF\ S[8,F\S pNFCZ6 VF5[,F K[ T[G[ V,UvV,U # ;DFG U]6WDM"JF/M 

H}YDF\ lJEFÒT SZMP 

 v ;LWF Z:TF 5Z JFCGGL UlT v 3l0IF/GF ;[Sg0 SF\8FGL UlT 

 v 3l0IF/GF\ ,M,SGL UlT v lC\RSFGL UlT 

 v D]ST 5TG 5FDTM 5yYZ v 5|SFXGL UlT 

 v 5\BFGF 5F\lBIF 5Z SZ[, SM. lRCGGL UlT v l;TFZGF TFZGL UlT 

 v NMZL ;FY[ 5yYZ AF\WL UM/UM/ O[ZJTF 5yYZGL UlT 

 v JFUTL JBT[ -M,SGL ;5F8LGL UlT v 5Z[0DF\ ;{lGSMGL DFR"v5Z[0GL UlT 

 v l;,F. DXLGGL ;MIGL UlT vl:5|\UG[ K[0[ JHG D]SL B[\RL KM0L N[TF T[GL UlT 

H}Yv! H}YvZ H}Yv# 
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 v H}Yv!DF\ NXF"J[, J:T]VM S[JF 5Y 5Z UlT SZ[ K[m VFJL UlTG[ X] \ SC[JFIm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v H}YvZDF\ NXF"J[, J:T]VM S[JF DFU" 5Z UlT SZ[ K[m VFJL UlTG[ X] \ SC[JFIm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v JT]"/FSFZ UlTGF\ VgI pNFCZ6M VCL\ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v H}Yv#DF\ NXF"J[, J:T]VM SIF 5|SFZGL UlT SZ[ K[m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VFJT"UlT SZTF 5NFYM"GF VgI pNFCZ6M VCL\ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s&f HOT 5|̀ GM o 

s!f I[XFGF 3ZYL XF/FG]\ V\TZ Z#$5 DL8Z K[ VF V\TZG[ lS,MDL8Z4 ;[g8LDL8Z VG[ 

DL,LDL8ZDF\ ,BMP VF V\TZ NXF"JJF SIM V[SD JW] VG]S]/ K[m 

sZf SZ6GL p\RF. !&5 ;[PDLP K[P EFlJSGL p\RF. !P&5 DL8Z K[P TM AgG[GL 

p\RF.DF\ S[8,M TOFJT K[ m 

s#f lGtIFGL CY[/LGL ,\AF. !$P5 ;[PDLP K[P X]\ T[ RMS;F.5}J"S 8[A,GL ,\AF. DF5L 

XSX[m XF DF8[ m 

 s$f HDLG 5Z UA0TL ,BM8L SIF SIF 5|SFZGL UlT SZ[ K[m 
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s5f 5'yJL4 ;}I"GL VF;5F; lGlüT ;DI V\TZF, 5Z 5]GZFJlT"T UlT SZ[ K[P TM VF 

UlTG[ VFJT"UlT SCL XSFIm XF DF8[ m 

 s&f R\§GL 5'yJL VF;5F;GL UlT JT]"/FSFZ UlT SCL XSFIm XF DF8[ m 

 s*f TOFJT VF5M JT]"/FSFZ UlT4 VFJT"UlT 

 

s*f NCF ;FY[GM ;\A\W o 

;DH ;FY[GF 7FG £FZF 5|J'lTDI lX1F6YL EF{lTS ZFXLVMGF DF5G T[DH UlTG[ 

;]Z[BUlT4 JT]"/FSFZ UlT VG[ VFJT"UlTDF\ JUL"SZ6 SZJFGL 1FDTF AF/SMDF\ S[/JL 

XSFI K[P 
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5|SZ6v!! 5|SFX4 50KFIM VG[ 5ZFJT"G 

sZf VwIIG lGQ5lT o  

v VJ,MSL XSFI T[JF U]6WD"GF\ VFWFZ[ J:T]4 ;ÒJ VG[ 5|lS|IFG]\ JUL"SZ6 SZ[ K[P 

NFPTP 5FZNX"SvV5FZNX"Sv5FZEFZFSDF\ 

v 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ J6"J[ q;DHFJ[ K[P NFPTP 50KFIFGL ZRGF ;DT, VZL;F 

5ZYL 5|SFXG]\ 5ZFJT"G 

v 5MTFGL VF;5F;DF\YL D/L VFJL J:T]GM p5IMU SZL GD}GF sModelsf G]\ lGDF"6 

SZ[ K[ VG[ T[GL SFI" 5âlT J6"J[ K[P NFPTP l5GCM, S[D[ZF 

s#f VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v VCL\ lJnFYL" J:T]G]\ VJ,MSG SZ[4 T[GF U]6WDM" TFZJ[ VG[ T[GF VFWFZ[ HFT[ H 

JUL"SZ6 SZTM YFIP વવદ્યાર્ીઓન ેવસ્ત,ુ સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ાનુ ું અવલોકન/પ્રવવૃિ  કરાવી 

વસ્ત,ુ સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ાનાું ગુણધમો જાત ેશોધવા કહેવુ ું  અન ેજાત ેશોધલેા ગુણધમો નાું 

આધારે વસ્ત,ુ સજીવ અન ેપ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુ ું અન ેસરખાપણુ ું શોધી તને ેર્ોગ્ર્ જુર્માું મકેુ 

ત ે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા.VCL\ lJlJW 5NFYM" 5Z 5|SFX VF5FT SZL T[G[ 

5FZNX"S4 V5FZNX"S VG[ 5FZEF;S 5NFYM"DF\ JUL"S'T SZL XS[ T[JF VwIIG 

VG]EJM VF5JFGF K[P 

v કોઈ પણ પ્રક્રિર્ા કેવી રીતે ર્ાર્ છે કે કોર્ પણ ઘટના કેમ બની તે વવદ્યાર્ી જાતે 

સમજે છે અને તે અન્ર્ને પણ સમજાવી શકે છે.વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા 

ને ચચાથ, પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અને પોતે 

પ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા 

ને અન્ર્ ને સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી.50KFIFGL 
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ZRGF T[DH ;DT, VZL;F 5ZYL 5|SFXG]\ 5ZFJT"G J6"JL T[DH ;DHFJL XS[ T[JF 

VwIIG VG]EJM VF5JFGF K[P 

v VCL\ lJnFYL" 5MTFGL VF;5F;DF\YL D/L VFJTL J:T]VMGM p5IMU SZL l5GCM, 

S[D[ZF HFT[ AGFJL XS[ VG[ AGFjIF AFN SFI" 5âlT J6"JL XS[ T[JF VwIIG 

VG]EJM VF5JFGF K[P 

s$f lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v 5FZNX"S4 V5FZNX"S VG[ 5FZEF;S 5NFYM" 

 v 50KFIM 

 v l5GCM, S[D[ZF 

 v VZL;F VG[ 5ZFJT"G 

s5f lJQFIJ:T]GL ZH]VFT o  

 5|J 'lTv! o 

lX1FSzL lJlJW 5|SFZGF\ 5NFYM" H[JFS[ SFRGL AM8,4 SFU/4 T[,JF/M SFU/4 

GM\W5MYL JU[Z[ ,[X[P NZ[SDF\YL SM. N}ZGL J:T] TZO HMJFGM 5|IF; SZX[P 5MTFGF 

VJ,MSGM GM\WX[P 

S |D 5NFYM"q J:T]VM 5NFY"DF\YL J:T]G]\ VJ,MSG 

;\5}6"q V\XToq HZF 56 GCL 

5NFY" 5FZNX"Sq 

V5FZNX"Sq 5FZEF;S 

!P    

ZP    

#P    

$P    
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 v SIF SIF 5NFYM" 5MTFGFDF\YL 5|SFXG[ 5;FZ YJF N[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v SIF SIF 5NFYM" 5MTFGFDF\YL V\XTo 5|SFXG[ 5;FZ YJF N[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v SIF SIF 5NFYM" 5MTFGFDF\YL 5|SFXG[ 5;FZ YJF N[TF GYLm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v V5FZNX"S 5NFYM" lJX[ X]\ SCL XSFI m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|J 'lTvZ o 

lX1FSzL lX1FSMGF\ A[ H}Y 5F0X[P V[S H}YG[ ;}I"5|SFXDF\ ,. HX[ VG[ YM0FS 

V5FZNX"S 5NFYM"G[ CFYDF\ 5S0L ZFBX[ VG[ HDLG 5Z SFU/ ZFBL T[DGF 50KFIF 

NMZJFG]\ SC[X[P CJ[ ALHF H}Y H[ JU"B\0DF\ CTF T[G[ NMZ[, 50KFIF 5ZYL H[ T[ V5FZNX"S 

5NFY" VM/BJFG]\ SC[ K[P VJ,MSGM GM\WX[P 

S |D V5FZNX"S 5NFY"G]\ GFD 50KFIFG]\ Z [BF lR+ 

sH}YvAf 

H}YvB 50KFIM VM/BL 

XSIFm 

!P    

ZP    

#P    

$P    

 

 v X]\ 50KFIFG[ VFWFZ[ J:T] VM/BL XSFI K[m XF DF8[ m 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ V\WFZF ~DDF\ S[ ZF+[ HIFZ[ 5|SFX G CMI tIFZ[ 50KFIM D/[ m CF q GF 

v X]\ ~DDF\ 5|SFXGM :+MT CMI VG[ ALH] SF. G CMI TM TDFZM 50KFIM D/[m CFqGF 

 v X]\ ~DDF\ 5|SFXGM :+MT CMI VG[ ALH] SF. G CMI TM 50KFIM D/[m CFqGF 

v X]\ ~DDF\ DF+ 5|SFXGM :+MT CMI VG[ 5FZNX"S 5NFY" CMI TM T[GM 50KFIM D/[ m 

CF q GF 

 v X]\ 50KFIM ZRFJF DF8[ 50NM H~ZL K[m CFq GF 

p5ZMST 5|lS|IFG[ VFWFZ[ 50KFIM ZRFJF DF8[GL VFJxIS XZT S. K[m T[ GLR[    

,BMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 X]\ TD[ TDFZF VF\U/FVMGL DNNYL 5|F6LVMGF\ 50KFIF ZRL XSM KMm 5|ItG  

         SZMP 

 5|J 'lTv# o 

  ;}I"GM T0SM CMI T[ lNJ;[ GLR[GL 5|J'lT SZMP 

S |D J:T]G]\ GFD 50KFIFG]\ lR+ 

!P B]ZXL  

ZP B]ZXLG[ O[ZJTF  

#P ,\ARMZ; O|[D  
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RMZ; O|[D 

$P 5FT/L GM\W5MYL  

5P ,F, 5]Q5  

&P 5L/]\ 5]Q5  

*P ,F\A] BMB]  

(P BMBFG[ UM/ O[ZJTF  

)P ;D3G  

!_P ,\A3G  

  

 v SMGF SMGF 50KFIFGF VFSFZ ;DFG K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ 5NFY"GF Z\U V,U CMI tIFZ[ 50KFIF V,U Z\UGF N[BFI K[m CF q GF 

  XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v BMBFGL S. l:YlTDF\ 50KFIM ;F{YL 8}\SM CMI K[ m 

  sAf T[GL ;F{YL ,F\AL AFH] ;}I" TZO ZFB[, CMI tIFZ[ 

  sBf T[GL ;F{YL 8}\SL AFH] ;}I" TZO ZFB[, CMI tIFZ[ 

  sCf AFH] 5Z VFWFZ ZFBTM GYLP 

  p5ZMST 5|J'lTGF\ VFWFZ[ 50KFIF lJX[GF\ VUtIGF\ D]¡F GLR[ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv$ o 

 C [T]o l5GCM, S[D[ZF AGFJJMP 

  

 

 

 

 

 

 

;FWGM o  

A[ BMBF\ H[ V[SALHFGL V\NZ JrR[ SM.56 HuIF ZFbIF JUZ ;ZSL XS[P S8Z4 8=[l; \U 5[5Z 

sVn5FZNX"S SFU/f SF/]\ SF50 

SFI"5âlT o 

  TD[ H[ l5GCM, S[D[ZM AGFjIM K[ T[GL SFI"5âlT J6"JMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ S[D[ZFDF\ N[BFTF lR+M ALÒ AFH]V[ J:T]VMGF Z\UM 56 N[BF0[ K[m CFqGF 

 v lR+M S[JF N[BFI K[m ;LWF\qp,8F 

 v X]\ ;}I"U|C6 HMJF DF8[ 5LG CM, S[D[ZFGM p5IMU Y. XS[m S[JL ZLT[m 
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v X]\ l5GCM, S[D[ZF J0[ D[/JFTF 5|lTlA\A VG[ 5|SFX ;LWL Z[BFDF\ UlT SZ[ K[ T[ 

AFATG[ SM. ;\A\W K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv5 o 

  GLR[GL ,L\S BM,M VG[ lJ0LIM H]VMPhttp://youtube/cxs/0Av5624 

  GLR[GF 5|̀ GMGF\ p¿Z ,BMP 

 v VZL;FDF\ TDFZM RC[ZM N[BFI K[ T[ DF8[ S. J{7FlGS 38GF HJFANFZ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VZL;FDF\ TDFZ]\ 5|lTlA\A SIFZ[ GCL\ N[BFIm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VZL;F l;JFI S. S. ;5F8L 5Z TDFZ]\ 5|lTlA\A N[BFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|lTlA\A ZRFJF DF8[GL VFJxIS XZT S. K[m T[ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv& o 

V[S YDM"SM, XL8 ,MP T[GL V[S AFH] 5Z SF\;SM ,UFJMP VFS'lTDF\ NXF"jIF D]HA 

ALÒ AFH] VZL;M ,UFJMP VZL;F VG[ SF\;SF JrR[ 3F8F Z\UGM SFU/ ZFBMP SF\;SFDF\YL 

5;FZ YFI V[ ZLT[ 8MR"DF\YL 5|SFX 5;FZ SZMP 
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v X]\ VZL;M T[GF 5Z 50TF 5|SFXGL lNXF AN,L XS[ K[m CFqGF 

 v VFS'lTDF\ SF\;SFGM 50KFIM SIF K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VFS'lTDF\ SF\;SFG]\ 5|lTlA\A SIF K[m  

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ SF\;SFGM 50KFIM VG[ 5|lTlA\A V[S H K[m ;DHFJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s&f HOT 5|̀ GM o 

 v CJFDF\ p0TF 5\BLGM 50KFIM ZRFI K[m ;DHFJMP 

 v S. kT]DF\ A5MZ[ !Z S,FS[ TDFZM 50KFIM ;F{YL 8} \SM CMI K[m XF DF8[m 

v V5FZNX"S 5NFY" 5Z 8MR" J0[ Z\ULG 5|SFX s8MR" 5Z Z\ULG 5[5Z ,UFJLG[f O[\STF 

T[GM 50KFIM S[JM ZRFX[m 

 v 5L/F O}, 5Z ,F, 5|SFX O[STF T[GM 50KFIM S[JM ZRFX[m 

v TDFZL VFH]AFH] HMJF D/TL V[JL J:T]VMGL IFNL SZM S[ H[GM 50KFIM SM. V[S 

l:YlTDF\ JT]"/FSFZ D/[P 

 v  

 

 

 

 

  VFS'lT A VG[ B GF\ 50KFIFDF\ SM. TOFJT CX[m 
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v  

 

 

 

 

 

S. VFS'lTDF\ 5F.5GF ALHF K[0[YL DL6A¿ HM. XSFX[m 

 v  

 

 

 

 

p5ZMST +6 V5FNX"S 5}\9FGL JrR[ V,U V,U 5|SFZGF\ SF6F\ 5F0[, K[P 

;}I"5|SFXGL ;FD[ ZFBTF NZ[S 5|lTlA\A lNJF, 5Z ;ZBF 50X[ S[ H]NF H]NF m 

 v GLR[GFDF\YL SI] SIFZ[I JT]"/FSFZ 50KFIM GCL\ AGFJ[m 

  sAf N0M sBf O,[8 0L:S sCf A}8G]\ AM1F     sDf VF.;S|LD SMG 

s*f ;\NE" ;FlCtI o 

v U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/ UF\WLGUZG]\ 5F9I5]:TS 5|YD 

VFJ'lTvZ_!( 

v ÒP;LP.PVFZP8LP UF\WLGUZ 5|[lZT lJ7FG lJQFIGF GJF VeIF;S|D VFWFlZT 

lJ7FG lJQFIS TF,LD DM0I], sWMP& YL (f 5|YD ;+ 

 v NCERT GF\ ,lG"\U VFp8Sd; 
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એકમ-૧૨ 

વિદ્યતુ તથા પરિપથ 

(૧) વવષર્ વસ્તનુા મદુ્દા  

 - સાદો વવદ્યતુ પક્રરપર્ તર્ા તેના ઘટકોનો પક્રરચર્ 

 - વવદ્યતુના સવુાહકો અને અવાહકો  

- ટોચથ ની રચના  

(૨) અધ્ર્ર્ન નીસ્પિી 

- પદાર્થ અને સજીવોને તેમનાું ગણુધમો, રચના અને કાર્થના આધારે જુદા પડે છે  

          વવદ્યતુ સવુાહક અને અવાહક  

- પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી પ્રવતકૃવત(model)  ન ુું વનમાથણ      

   કરે છે અને તેની કાર્થ પધ્ધવત વણથવે છે દા.ત.   વવદ્યતુ ટોચથ  

(૩) અધ્ર્ર્ન વનસ્પવિ ન ુું પરૃ્ક્કરણ  

પદાથથ અને સજીિોને તેમનાાં ગણુધમો, િચના અને કાર્થના આધાિે જુદા પડે છે  વિદ્યતુ સિુાહક અને 
અિાહક  

   “ વવદ્યતુ સવુાહક અને અવાહક પદાર્ો” વવષર્ વસ્ત ુની મદદ ર્ી આપણે વવદ્યાર્ીઓ માું 

વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોને તેમનાું ગણુધમો, રચના અને કાર્થના આધારે જુદા પાડી શકે એ કૌશલ્ર્નો 

વવકાસ કરવાનો છે અહી પદાર્ો વવદ્યતુન ુું વહન કરે છે કે કરતો નર્ી એ ગણુધમથને ધ્ર્ાને લઈને 

વવદ્યાર્ી ઓ જુદા જુદા પદાર્થને અલગ કરે એ પ્રકારના અદ્યર્ન અનભુવો વવદ્યાર્ી ને આપવાના છે. 

આ માટે જુદા જુદા પદાર્ોને વવદ્યતુ પરીપર્માું જોડી વવદ્યતુ પરીપર્માું વવદ્યતુ પસાર ર્ાર્ છે કે નક્રહ 
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તે વવદ્યાર્ીને નક્કી કરવા કહી વવદ્યતુ સવુાહક અને અવાહક પદાર્ોની સમજ આપવાની રહશેે. આ 

માટે વવદ્યતુ પક્રરપર્ અને તેના ઘટકોનો પણ ખ્ર્ાલ આપવો પડશે. 

પોતાની આસપાસમાાંથી મળી આિતી િસ્તનુો ઉપર્ોગ કિી પ્રવતકૃવત(model)  ન ુાં વનમાથણ કિે છે અને 

તેની કાર્થ પધ્ધવત િણથિે છે દા.ત.   વિદ્યતુ ટોચથ  

 આ અધ્ર્ર્ન નીસ્પિી દ્વારા એ ફલલત ર્ાર્ છે કે આપણે વવદ્યાર્ી પાસે આસપાસ માુંર્ી મળી 

આવતી વસ્ત ુની મદદ ર્ી વવદ્યતુ ટોચથ ન ુું વનમાથણ કરાવવાન ુું છે જ્ર્ારે વવદ્યાર્ી વવદ્યતુ ટોચથ ન ુું 

વનમાથણ કરતો હોર્ ત્ર્ારે તે વવદ્યતુ ટોચથ ની રચના પણ સમજી જાર્ અને ત્ર્ાર બાદ તે કેવી રીતે 

કાર્થ કરે છે તેની સમજ પણ તે જાતે પ્રાપ્ત કરે તે પ્રકારના અધ્ર્ર્ન અનભુવો આપવાના છે. 

(૪) સુંકલ્પનાની સમજ  

 ઉપરોક્ત દશાથવવામાું આવેલ અધ્ર્ર્ન નીસ્પિી અનરુૂપ કૌશલ્ર્ોનો વવદ્યાર્ીમાું વવકાસ કરવા 

માટે નીચે મજુબની સુંકલ્પના ઓ સ્પષ્ટ કરાવી પડશે  

- વવદ્યતુ પક્રરપર્ : સામાન્ર્ રીતે વવદ્યતુ પ્રવાહના વહવેાના માગથને વીજ પક્રરપર્ કહ ેછે. એટલ ે

કે જે માગથ માુંર્ી વવદ્યતુ પ્રવાહ વહી શકે તેમ હોર્ તે માગથને વવદ્યતુ પરીપર્ કહવેાર્. વવધતુ 

પક્રરપર્ બે પ્રકારના હોર્ છે (૧) બુંધ વવદ્યતુ પક્રરપર્ : જ્ર્ારે વીજ પક્રરપર્ માુંર્ી વવદ્યતુ 

પ્રવાહ વહતેો હોર્ તો તે પક્રરપર્ બુંધ પક્રરપર્ કહવેાર્ (૨) ખલુ્લો વવદ્યતુ પક્રરપર્: જે વવધતુ 

પક્રરપર્માુંર્ી વવદ્યતુ પ્રવાહ વહતેો નર્ી તે પક્રરપર્ ખલુ્લો વવદ્યતુ પક્રરપર્ કહવેાર્.  

સામાન્ર્ રીતે સાદા વવદ્યતુ પક્રરપર્માું  નીચે મજુબના ઘટકો હોર્ છે (૧) વવદ્યતુ કોશ: 

વવદ્યતુ કોશન ુું કાર્થ વવદ્યતુ ઉત્પન્ન કરવાન ુું છે જેની રચના નીચે મજુબની હોર્ છે.  



25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(૨) વવદ્યતુ ને વહવેા માટે વવદ્યતુના સવુાહકો ( સામાન્ર્ રીતે વાર્ર) 

(૩) બલ્બ : વવદ્યતુ પરીપર્માું વવદ્યતુ પ્રવાહ પસાર ર્ાર્ છે તે વવદ્યતુ પરીપર્માું જોડેલ બલ્બ 

પ્રકાવશત ર્વાર્ી ખબર પડે છે  

(૪) કળ : વવધતુ પક્રરપર્ માું વહતેા વવદ્યતુ પ્રવાહને વહતેો બુંધ કરવા કે ચાલ ુકરવા એટલે કે 

વીજ પક્રરપર્ ને ખલુ્લો કે બુંધ કરવા કળ ને વવધતુ પક્રરપર્ માું જોડવામાું આવે છે.  

સાદો વીજ પક્રરપર્ નીચે મજુબ હોર્ છે  

   

 

 

 

વવદ્યતુ કોશમાું ઝીંકના પતરા માું રહલેા વધારાના ઈલેક્રોન વવદ્યતુના 

સવુાહક ( વાર્ર) મારફતે ગવત કરી ગે્રફાઈટ નાું સળીર્ા માું દાખલ 

ર્ાર્ છે  

વવદ્યતુ કોશની મધ્ર્માું ગે્રફાઈટ નો સળીર્ો હોર્ છે જે ઋણ ધ્રવુ 

તરીકે કાર્થ કરે છે ગે્રફાઈટ નાું સળીર્ા ઉપર ધાતનેુ એક કેપ 

લગાવેલી હોર્ છે. ગે્રફાઈટ નાું સળીર્ાની આજુબાજુ મેગેનીઝ 

ડાર્ોક્સાઈડ, એમોવનર્મ ક્લોરાઈડ અને કાબથનની લગુદી હોર્ છે. 

આ લગુ્દીની ફરતે અવાહક પદ હોર્ છે અને તેની ફરતે  ઝીંક ન ુું 

પતરુું હોર્ છે જે ધન ધ્રવુ તરીકે કાર્થ કરે છે.ઝીંકના પતરાની ફરતે 

કાગળનુું કે ધાતુુંન ુું કવચ કોર્ છે.    

ધાતનુી કેપ  
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- વવદ્યતુના સવુાહકો: જે પદાર્થ વવદ્યતુ પ્રવાહને પોતાનામાુંર્ી પસાર ર્વા દે છે તેને વવદ્યતુના 
સવુાહકો કહવેાર્ છે દા.ત. તાુંબા નો તાર, એલ્યમુીનીર્મ નો તાર, લોખુંડ , અશદુ્ધ પાણી 
વગેરે  

- વવદ્યતુના અવાહકો : જે પદાર્થ વવદ્યતુ પ્રવાહને પોતાનામાુંર્ી પસાર ર્વા દેતો નર્ી  તેને 
વવદ્યતુના અવાહકો કહવેાર્ છે દા.ત. રબ્બર, લાકડુું, પ્લાસ્સ્ટક વગેરે.  

(૫) વગથખુંડ પ્રક્રિર્ા:  

 - સૌ પ્રર્મ વવદ્યાર્ી ને નીચેના જેવા પ્રશ્ન પછૂી વવદ્યાર્ીના વવદ્યતુ સબુંવધત જ્ઞાન ને જાણવા 

પ્રર્ત્ન કરો  

 (૧) પુંખો, ટીવી વગેરે સાનાર્ી ચાલે છે ? 

 (૨) રાતે્ર તમારા ઘરે વવદ્યતુ પ્રવાહ બુંધ ર્ઇ જાર્તો તમે કર્ા સાધનની મદદ ર્ી તમે  

            પ્રકાસ મેળવો છો ?  

 (૩) અંધારામાું પડી ગરે્લી કે ખોવાર્ ગરે્લી વસ્તનેુ શોધવા તમે કર્ા શાધન નો ઉપર્ોગ  

           કરો છો ?  વગેરે  

ત્ર્ાર બાદ પુંખો , ટીવી અને ટોચથ વડે પ્રકાસ વીજ પક્રરપર્ નાું કારણે પ્રાપ્ત ર્ાર્ છે તેની સમજ 

આપવા માટે વીજ પક્રરપર્ ને સમજાવો આ માટે સૌ પ્રર્મ વીજ પક્રરપર્ નાું ઘટકોર્ી  વવદ્યાર્ી ને 

પક્રરલચત કરો આ માટે નીચેની પ્રવવૃિ કરો  

સકુાકોશ ર્ી માક્રહત ગાર કરવા એક કાર્થરત અને એક લબનકાર્થરત સકુોકોશ વગથખુંડ માું લઇ 

જાઓ અને લબનકાર્થરત સકુાકોશને તોડી સકુાકોશ નાું ઘટકોર્ી વવદ્યાર્ી ને માક્રહત ગાર કરો ( આં 

માટે અહી આપેલ વીક્રડઓ જુઓ ) 

https://www.youtube.com/watch?v=wTel1UssCqU 

https://www.youtube.com/watch?v=wTel1UssCqU
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વાર્ર : વીજ પરીપર્માું વપરાતા જુદાજુદા વવદ્યતુ વાહકો ( વાર્ર: તાુંબાનોતાર , એલ્યમુીનીર્મ 

નો તાર, અવાહક પડ  ચડાવેલ તાુંબાનો તાર વગેરે ) વવદ્યાર્ી ને બતાવો અને તેન ુું બારીકાર્ ર્ી 
અવલોકન કરવા દો. 

બલ્બ : ટોચથ માું વપરાતા બલ્બ અને ઘરમાું વપરાતો વીજળીનો બલ્બ લઇ જઈ તેન ુું અવલોકન 
કરાવી બલ્બ ની રચનાનો વવદ્યાર્ી ને ખ્ર્ાલ આપો. શક્ય હોર્ તો લબન કાર્થરત બલ્બ લઇ જઈ 

તમે તેને તોડી બલ્બની આંતક્રરક રચનાનો ખ્ર્ાલ આપો. 

હવ ેબલ્બ, સકુોકોશ અને વાર્રની મદદ ર્ી તમે સાદો વવદ્યતુ પક્રરપર્ તૈર્ાર કરી વવદ્યાર્ી ને 

બતાવો આકૃવતમાું બતાવ્ર્ા પ્રમાણે તમે વીજ પક્રરપર્ ન ુું જોડાણ કરી બલ્બ ને પ્રકાવશત કરી 

બતાવો. જ્ર્ારે બલ્બ પ્રકાવશત ર્શે ત્ર્ારે પક્રરપર્ બુંધ પક્રરપર્ કહવેાશે તેની સમજ આપો  

 

     

 

 

 

 

હવે ઉપરોક્ત પરીપર્માું નીચેની આકૃવત માું દશાથવ્ર્ા મજુબ કળ ન ુું જોડાણ કરી કળ ન ુું કાર્થ 

વવદ્યતુ પરીપર્ ને ખલુ્લો પક્રરપર્ કે બુંધ પક્રરપર્ બનાવવાન ુું છે તેની સમજ આપો  

 

 

  

 

 

 

હવે વવદ્યતુકોશ સારે્ જોડેલ વાર્રનો એક છેડો છૂટો કરતા બલ્બ 

પ્રકાશ આપતો બુંધ ર્ઇ જાર્ છે તે બતાવો. આ વખતે વવદ્યતુ 

પક્રરપર્ ખલુ્લો પક્રરપર્ કહવેાશે તેની સમજ આપો. A, B, C અને 

D પાસે ર્ી વાર્રના છેડા છુટા કરી બલ્બ સળગવા માટે કઈ 

શરત આવશ્ર્ક છે તેની સમાજ આપો   
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ક્યાું પદાર્થ માુંર્ી વવદ્યતુ પ્રવાહ વહી શકે છે અને કર્ા પદાર્થ માુંર્ી વવદ્યતુ પ્રવાહ વહી શકતો નર્ી 

તે જાણવા માટે નીચેની આકૃવત મજુબની વીજ પક્રરપર્ તૈર્ાર કરો   

 

 

 

 

 

 

હવે તમે એઅકત્ર કરેલા પદાર્થ ને વાર ફરટી વવદ્યતુ પક્રરપર્નાું બે છેડા A  અને B વચ્ચે મકુો અને 
બલ્બ પ્રકાવશત ર્ાર્ છે કે નક્રહ તે જુઓ. તમારા અવલોકનની નોંધ નીચેના કોષ્ટકમાું કરો  

િમ  પદાર્થ ન ુું નામ  બલ્બ પ્રકાવશત ર્ર્ો ? હા કે નાું  તારણ  
૧  ધાત ુર્ી બનેલ ચાવી  હા  વવદ્યતુ સવુાહક  

૨  રબર  નાું  વવદ્યતુ અવાહક  

૩     

૪    

૫     

આમ જુદા જુદા પદાર્થ લઇ ને તેને વવદ્યતુ પક્રરપર્નાું બે છેડા A  અને B વચ્ચે મકુી ચકાસતા 

જાઓ અને તેના ગણુધમથ / કાર્થ ( વવદ્યતુ પ્રવાહ પસાર ર્વા દેવો કે વવદ્યતુ પ્રવાહ પસાર ન ર્વા 

દેવો) નાું આધારે પદાર્થ ને જુદા પાડતા જાઓ ઉપરોક્ત તમામ બાબતની સમજ બાદ તમે ટોચથ 
ની રચના ની  સમજ આપો  આ માટે નીચે નો વવડીર્ો જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=X4dtwPIZYsU 

હવે નીચે વવડીર્ો માું બતાવેલ સાધન સામગ્રી એકત્ર કરી વવદ્યાર્ી ને જાતે ટોચથ બનાવવા કહો 
જરૂર પડેતો એક કરતા વધારે વાર વીડીર્ો ન ુું વનદશથન કરો ( તમે જાતે એક વાર ટોચથ બનાવવાન ુું 

વનદશથન પણ કરી શકો ) 

https://www.youtube.com/watch?v=X4dtwPIZYsU
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 વવદ્યાર્ી ટોચથ તૈર્ાર કરે ત્ર્ાર બાદ તે ટોચથ કેવી રીતે કાર્થ કરતી હશે તે પણ વવદ્યાર્ી ને 

પછૂો ( ક્યારે બુંધ પક્રરપર્ બનશે ક્યારે ખલુ્લો પક્રરપર્ બનશે કળ ન ુું કાર્થ કોણ કરશે વગેરે) 

 

  



30 
 

16 : ચુાંબક સાથે ગમ્મત 

1. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ :  
o પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને વણથવે છે દા.ત. ચુુંબકીર્ ધ્રવુો  

o શીખેલા વૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલોને રોજજિંદા જીવનમાું લાગ ુ કરે છે. દા.ત. ક્રદશા શોધવા માટે 

હોકાર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ કરવો.  

2. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિન ુાં પથૃક્કિણ 

o પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને વણથવે છે વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ , પ્રર્ોગ, 

વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું 

આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને સમજાવવાની કે 
અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી.અહી ચમુ્બક્ના ચુુંબકીર્ ધ્રવુ કોને કહવેાર્ અને 

તે કેવી રીતે જાની શકીએ તે વવદ્યાર્ીને પ્રર્ોગ દ્વારા કે પ્રર્ોગ વનદશથન દ્વારા સમજાવવાન ુું 

છે. 

o શીખેલા િૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલોને િોજ િંદા જીિનમાાં લાગ ુકિે છે. 
વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ે 

સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની 
તકો પરૂી પાડવી NCF હુંમેશા જ્ઞાનને જીવન સારે્ જોડવાની ક્રહમાર્ત કરે છે. વવદ્યાર્ી વવજ્ઞાન 
વવષર્ક જે જ્ઞાન ધરાવે છે, એટલે કે જે વૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલો ધરાવે છે, તેને તે પોતાના 
રોજબરોજના જીવનમાું, કોઈ સમસ્ર્ાઓના ઉકેલમાું કે પોતાના જીવનને સરળ બનાવવામાું 
કરે તે અપેલક્ષત છે.  

અહીં આ પ્રકરણમાું હોકાર્ુંત્રનો મદુ્દો એ અપેક્ષા રાખે છે કે વ્ર્ક્ક્તગત જીવનમાું 
આપણો વવદ્યાર્ી ક્રદશા શોધવા માટે હોકાર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ કરતો ર્ાર્. ક્રદશાની ઓળખવાના 
સુંદભે વૈજ્ઞાવનક પ્રક્રિર્ાને અનસુરતો ર્ાર્.       

3. વિષર્િસ્તનુા મદુ્દા  

1. ચુુંબકીર્ ધ્રવુ  

2. ક્રદશાઓની શોધ / હોકાર્ુંત્ર  
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4. વિષર્િસ્તનુી િજૂઆત  

1. ચુાંબકીર્ ધ્રિુો  
ચુાંબકીર્ ધ્રિુ વિષે જાણિા માટે આપણે એક પ્રવવૃિ કિીશુાં  

પ્રવવૃિ-૧  

 એક કાગળમાું ર્ોડો લોખુંડનો ભકૂો લો હવે લોખુંડના આ ભકુામાું સૌ પ્રર્મ ગાજજર્ો ચુુંબક 
મકુો. હવે ગજીર્ા ચમુ્બકને ઉચકીને જુઓ કે શુું લોખુંડનો ભકૂો ચુુંબક પર બધી જગ્ર્ાએ એક શરખો 

ચોટેલો જોવા મળે છે ? આજ પ્રવવૃિ નળાકાર ચુુંબક, સોર્ાકાર ચુુંબક અને નાલ ચુુંબક લઇ ને કરી 

જુઓ અને તમારા અવલોકનો નીચેના કોષ્ટકમાું નોંધો  

િમ  ચમુ્બકનો પ્રકાર  શુું લોખુંડનો ભકૂો ચુુંબક પર બધી 
જગ્ર્ાએ એક શરખો ચોટેલો જોવા મળે 
છે ? 

લોખુંડ નો ભકૂો ચમુ્બકમાું 
ક્યા વધ ુજોવા મળે છે? 

૧ ગજીર્ો ચુુંબક    

૨ નળાકાર ચુુંબક    

૩ સોર્ાકાર ચુુંબક    

૪ નળાકાર ચુુંબક    

 

ચુુંબક પર જે જગ્ર્ાએ ચુુંબકીર્ શક્ક્ત વધ ુહોર્ તે જગ્ર્ાને ચમુ્બક્ના ધ્રવુ કહવેામાું આવે છે 

તો તમે હવે જણાવી શકશો ચમુ્બક્ના ધ્રવુ ચુુંબક પર કઈ જગ્ર્ાએ હોર્ છે ?  

2. રદશાઓની શોધ / હોકાર્ાંત્ર  

અહીં  પાઠ્યપસુ્તકમાું આપેલ ક્રદશાઓની શોધ મદુ્દાને સમજાવવા એક સાદી પ્રવવૃિ 
શાળામાું આર્ોજજત કરી શકાર્. અહીં એક બાબત ખાસ ધ્ર્ાને રાખવાની છે કે વશક્ષકન ુું 
કેન્રીકરણ વવદ્યાર્ી હોકાર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ કરતો ર્ાર્ એ વાત પર રાખવાન ુું છે.  આ પ્રવવૃિમાું 
સૌપ્રર્મ આપણે વવદ્યાર્ી પોતાની જાતે હોકાર્ુંત્રની સાદી રચના બનાવે તે બાબત સવુનવિત 
કરવી જોઈએ, તો અને તો જ તે તેનો સ્વતુંત્ર ઉપર્ોગ કરવા પ્રેરાશે.  

પ્રવવૃિ : 1 -  (“ઉચ્ચ પ્રાર્વમક શાળાઓના વવદ્યાર્ીઓ માટે વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વવષર્માું પરૂક વાચન સાક્રહત્ર્નુું 

વનમાથણ અને અજમાર્શ”- વવષર્ અંતગથત વસાણી(2014) દ્વારા લચલ્રન યવુનવસીટી માટે તૈર્ાર કરેલ સુંદભથ સાક્રહત્ર્માુંર્ી 
નીચેન ુું ઉદાહરણ લીધેલ છે.) 
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તમે એ તો જાણો છો કે કમ્પાસ એટલે કે હોકાર્ુંત્ર વડે ક્રદશાઓ જાણી શકાર્ છે. શુું તમે જાતે આવ ુું 

હોકાર્ુંત્ર બનાવ્યુું છે ? કદાચ તમારો જવાબ ના હશે. પરુંત ુજો તમે તમારા વવજ્ઞાન વશક્ષકને સ્ટેન્ડ 
પર ગજજર્ો ચુુંબક લટકાવવામાું મદદ કરી હોર્ તો તમારો જવાબ હા હોવો જોઇએ. કેમકે તે ગજજર્ો 

ચુુંબક ક્રદશા તો બતાવશે જ માટે તે હોકાર્ુંત્ર તરીકે જ કામ કરે છે તેમ કહવેાર્. કેમ ખરૂ ને ? પણ 

શુું તમે આ વસવાર્ બીજી રીતે હોકાર્ુંત્ર બનાવવા ઇચ્છો છો ? તો ર્ઇ જાઓ તૈર્ાર.... 

 

િીત : 
• સૌ પ્રર્મ એક સોર્ને ચુુંબક વડે ર્ોગ્ર્ રીતે ઘસી 

તેને ચુુંબકીર્ સોર્ બનાવી લો. 

 
• સોર્ ચુુંબકીર્ ગણુ દશાથવવા લાગે એટલે તેને 

રબરના એક સમતલ બચૂ પર મકૂો. (બચૂના બદલે 

તમે સ ુુંકૂ પાન, ર્મોકોલનો ટુકડો કે બોટલન ુું 
પ્લાસ્સ્ટકન ુું બનેલ ઢાુંકણ પણ વાપરી શકો). 

• હવે સોર્ સારે્ના આ બચૂને પાણી વડે ભરેલા 

પાત્રમાું હળવેર્ી તરત ુું મકુો . 

• જૂઓ સોર્ના છેડા કઇ ક્રદશામાું ક્સ્ર્ર ર્ાર્ છે ? 

 

પ્રવવૃિ : 2 –    
િીત  :  

• આવી રીતે તૈર્ાર કરેલ સોર્ને ચાટથ પેપરના 
નાનકડા ચોરસ ટુકડાની વચ્ચેર્ી પસાર કરો. આ 

ટુકડાને  વળ વગરની દોરીર્ી બાુંધી લો . 

• દોરીનો બીજો છેડો એક પેક્ન્સલના બરાબર 

વચ્ચેના ભાગમાું બાુંધી લો . 
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• હવે એક પ્લાસ્સ્ટકની ખાલી બરણીના અંદરના 

ભાગમાું સોર્ વાળો ભાગ રાખો અને પેક્ન્સલને 
બરણીના મોં પાસે ટેકવી લો.  ર્ઇ ગયુું હોકા ર્ુંત્ર 

તૈર્ાર. 

શુાં શીખ્ર્ા ?   

સોર્ન ુું ચુુંબકમાું રૂપાુંતર કરી શકાર્ છે અને તેનો હોકાર્ુંત્ર તરીકે ઉપર્ોગ ર્ઇ શકે છે.  

પ્રવવૃિ : 3 –    

• તાલીમ દરવમર્ાન તૈર્ાર કરેલ હોકાર્ુંત્રની મદદર્ી તાલીમખુંડની બેઠ્ક વ્ર્વસ્ર્ા કઈ 

ક્રદશાની છે તે નક્કી કરો.  

• તમે બનાવેલ હોકાર્ુંત્રને તમારા ઘરના ઓટલે અને આંગણામાું મકૂીને તમારા ઘરની અન ે
ઘરના મખુ્ર્ પ્રવેશદ્વારની ક્રદશા નક્કી કરો.  

• તમે બનાવેલ હોકાર્ુંત્રને તમારા ઘરના રસોડામાું ગોઠ્વી તમારા ઘરન ુું રસોડુું કઈ ક્રદશામાું 

છે તે જાણો.  

• હોકાર્ુંત્રનો વ્ર્વહારમાું કઈ કઈ જગ્ર્ાએ ઉપર્ોગ ર્ઇ શકે તેની ર્ાદી બનાવો.  

મલૂર્ાાંકન માટેના પ્રશ્ન 

1. હોકાર્ુંત્ર માટેની ચુુંબકીર્ સોર્ બનાવવા માટે તમને કઈ કઈ વસ્તઓુની જરૂર પડશે  ? 

2. જાતે તૈર્ાર કરેલ ચુુંબકીર્ સોર્ શુું એકદમ સાચી ક્રદશા બતાવી શકે ? શા માટે ?  

3. હોકાર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ કઈ જગ્ર્ાએ અવનવાર્થ બની જાર્ છે  ?  

4. રોજીંદા જીવનમાું હોકાર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ કરવો પડે એવા પ્રસુંગોની ર્ાદી બનાવો.  

5. હોકાર્ુંત્રની બનાવટમાું અને તેના ઉપર્ોગમાું કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ ?   

6. કુંકણઆકાર અને અંડાકાર ચમુ્બક્ના ધ્રવુ કર્ા હશે ? 
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14 : પાણી  
(Water : ) 

5. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ :  

o પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ તપાસ હાર્ ધરે છે. દા.ત. પાણીની જરૂક્રરર્ાત, 

વાદળની રચના  

o પ્રક્રિર્ા અને સજીવોની નામવનદશથનવાળી આકૃવત/ફલો ચાટથ દોરે છે. દા.ત. જળચિ 

o પર્ાથવરણને બચાવવાનો પ્રર્ત્ન કરે છે. દા.ત. પાણીના વ્ર્ર્ને ઘટાડવ ુું.   

6. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિન ુાં પથૃક્કિણ 

o પ્રશ્નોના  િાબ મેળિિા માટે સિળ તપાસ હાથ ધિે છે. 
વવદ્યાર્ી સમક્ષ કોઈ પ્રશ્ન ઉપક્સ્ર્ત ર્ાઈ ત્ર્ારે વવદ્યાર્ીએ પ્રશ્નનો જવાબ જાતે 

કોઈ પ્રવવૃિ કરી, પ્રર્ોગ કરી કે માક્રહતી એકત્ર કરી મેળવેતે જરૂરી છે. અહી વશક્ષકે 
વવદ્યાર્ી સમક્ષ પ્રશ્ન રજૂ કરવાનો છે. વવદ્યાર્ીનઆ પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા માટે જરૂરી 
સુંસાધનો પરૂા પડવાના છે. વવદ્યાર્ીએનો ઉપર્ોગ કરી જાતે ઉિર મેળવવાનો છે. 
વવદ્યાર્ી પોતાની રોજીંદી જીવનમાું બનતી ઘટનાન ુું બારીકાઈર્ી અવલોકન કરી એ 
બાબતની નોધ કરે અને અંતે તેને સમજવા પ્રર્ત્ન કરે. વવજ્ઞાન વવષર્માુંઆ ક્ષમતાને 
પણ એક અગત્ર્ની અને અલગ અધ્ર્ર્ન વનષ્પવત તરીકે મકેૂલ જ છે. તેની વસદ્ધદ્ધમાટે 
પ્રક્રિર્ા, ઘટના કે બાબતન ુું વનરીક્ષણ કરવ ુું અને તેની નોંધ કરવી આવશ્ર્ક બને છે.  

અહીં આ પ્રકરણમાું આપણે કેટલુાં પાણી િાપિીએ છીએ ? એ બાબતને વવદ્યાર્ી 
પોતાની રોજીંદી ક્રિર્ાઓ સારે્ જોડે અને પાણી વપરાશની નોંધ કરી ઉપર્ોગ કરેલ 
પાણીના જથ્ર્ાન ુું માપ કાઢેએ અપેલક્ષત છે. તેમજ વમત્ર સારે્ ચચાથ કરી તેના દ્વારા 
ઉપર્ોગ કરારે્લ પાણીના જથ્ર્ાની નોંધ કરી માપ કાઢે. આ કાઢેલ માપ પરર્ી 
સમગ્ર ગામ અર્વા શહરેમાું વપરાતા પાણીના જથ્ર્ા અંગે તપાસ કરે.   

ઉપરાુંત પ્રકરણમાું િાદળ કેિી િીતે બને છે ? વગથખુંડ આ બાબતે વવદ્યાર્ી 
રોજજિંદા જીવનમાું બનતી બાષ્પીભવન અને ઘનીભવનની પ્રક્રિર્ાન ુું બારીકાઈર્ી 
અવલોકન કરે એ જરૂરી છે. બાષ્પીભવન ર્રે્લ પાણી જે હવે વરાળ છે તે વરાળ 
ફરી પાણીમાું કેવી રીતે ફેરવાર્ છે. એ માટે શાની જરૂર રહ ેછે તે પ્રવવૃિ કરી ને જાણે 
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એ પ્રકારના અધ્ર્ર્ન અનભુવો આપવાના છે. આ ઘટના બનવા પાછળના કારણોને 
સમજવા માટે વવચારે આ બાબત જરૂરી છે અને આ માટે વવચાર પે્રરક પ્રશ્નો પછૂવા 
જરૂરી છે.   

 

o પ્રરિર્ા અને સજીિોની નામવનદશથનિાળી આકૃવત/ફલો ચાટથ દોિે છે. 
 

અહી અધ્ર્ર્ન વનષ્પવત વસદ્ધ કરવા શીક્ષક વવદ્યાર્ીને જળચિની આકૃવત દોરી 
શકે તે માટે પ્રોત્સાહન આપે અને બાષ્પીભવન, બાષ્પન ુું ઠ્ારણ, વાદળ બનવા, વરસાદ 
પડવાની પ્રક્રિર્ા બાબતે અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરૂા પાડવા જોઈએ. દા.ત. જળચિની 
સમગ્ર પ્રક્રિર્ાને એનીમેશન કે ક્રફલ્મ દ્વારા જુએ. વવદ્યાર્ીઓ જળચિની આકૃવતમાું 
નામવનદશથન કરે જે આવશ્ર્ક છે.  

 

o પર્ાથિિણને બચાિિાનો પ્રર્ત્ન કિે છે. 
વવદ્યાર્ીઓ પાણી ક્યાુંર્ી મેળવી શકે છે એ બાબતોને પોતાના જીવન 

વ્ર્વહારની ક્રિર્ાઓ સારે્ સાુંકળી માક્રહતી ર્ાદ કરે. પાણીની જરૂરીર્ાત હોર્ અને 
પરુત ુું પાણી મળત ુું ન હોર્ ત્ર્ારે આપણે પાણીનો સુંગ્રહ કરીએ છીએ આ બાબતને 
ર્રે્લ અનભુવોર્ી ર્ાદ કરે. વવદ્યાર્ીઓ રોજીંદી દૈવનક ક્રિર્ામાું પાણીનો ઉપર્ોગ કઈ 
રીતે અને કેટલો કરે છે તે ર્ાદ કરે અને આ ક્રિર્ામાું પાણીનો બચાવ કઈ રીતે કરી 
શકાર્ તેનો વવચાર કરે. પાણીના મખુ્ર્ સ્ત્રોત વરસાદી પાણીનો સુંગ્રહ કર્ાુંર્ી વધ ુ
કરી શકાર્ તેનાર્ી પક્રરલચત ર્ાર્.    

 
7. વિષર્િસ્તનુા મદુ્દા  

1. પાણીની જરૂક્રરર્ાત   

2. વાદળની રચના  

3. જળચિ  
 

8. વિષર્િસ્તનુી િજૂઆત  
1. આપણે કેટલુાં પાણી િાપિીએ છીએ ?  
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પ્રવવૃિ : ૧ 

 

િોજ િંદા જીિનમાાં ક્ાાં ક્ાાં પાણીનો ઉપર્ોગ થાર્ છે ? -------------------------- 

 

પ્રવવૃિ : ૨  
 

• અહી આ મદુ્દાના પ્રારુંભમાું વવદ્યાર્ી રોજજિંદા જીવનમાું એવી કઈ ક્રિર્ા કરે છે 

જેમાું પાણીની જરૂર પડે છે તે તેમને ર્ાદ કરાવશુું. વવદ્યાર્ીનો પક્રરવાર રોજીંદી ક્રિર્ામાું 

પાણીનો કેટલો જથ્ર્ો વાપરે છે તે જાણવા પોતાના પક્રરવાર દ્વારા ઉપર્ોગ કરવામાું 

આવતા પાણીના જથ્ર્ાની કોષ્ટક-૧ માું નોંધ કરવા કહવે ુું.   

• તેમજ વમત્રના પક્રરવાર સાર્ે ચચાથ તેમના પક્રરવારમાું દ્વારા ઉપર્ોગ કરવામાું 

આવતા પાણીના જથ્ર્ાની કોષ્ટક-૨ માું નોંધ કરવા કહવે ુું.   

 

કોષ્ટક : ૧ એક રદિાસ ઉપર્ોગમાાં લેિાતા પાણીના  થ્થાન ુાં અનમુાન કિી નોંધો  
( ૧ ગ્લાસમાું, ૧ જગ = ૧૦ ગ્લાસ, ૧ ડોલ = ૭ જગ ) 

પ્રવવૃિ ઉપર્ોગમાાં લેિારે્લ પાણીનો  થ્થો 

પીવા માટે   

બ્રશ કરવા માટે   

સ્નાન કરવા માટે   

વાસણ ધોવા માટે   

શોચલાર્માું   

ભોર્તળીય ુસાફ કરવા માટે   

અન્ર્ કોઈ    

પક્રરવારમાું ઉપર્ોગમાું લીધેલ કુલ 
પાણીનો જથ્ર્ો  

 

 

કોષ્ટક : ૨ વમત્રના પરિિાિ દ્વાિા એક રદિસ દિમ્ર્ાન ઉપર્ોગમાાં લેિાતા પાણીના 
 થ્થાન ુાં અનમુાન કિી નોંધો  
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( ૧ ગ્લાસમાું, ૧ જગ = ૧૦ ગ્લાસ, ૧ ડોલ = ૭ જગ ) 

પ્રવવૃિ ઉપર્ોગમાાં લેિારે્લ પાણીનો  થ્થો 

પીવા માટે   

બ્રશ કરવા માટે   

સ્નાન કરવા માટે   

વાસણ ધોવા માટે   

શોચલાર્માું   

ભોર્તળીય ુસાફ કરવા માટે   

અન્ર્ કોઈ    

પક્રરવારમાું ઉપર્ોગમાું લીધેલ કુલ 
પાણીનો જથ્ર્ો  

 

 

 

 ઉપરના બને કોષ્ટકમાું પરર્ી નીચેના પ્રશ્નોની ચચાથ કરી ઉપર્ોગમાું લેતા પાણીન ુું 
માપ કાઢવ ુું.  

 

૧. તમાિો પરિિાિ િષથમાાં કેટલા પાણીના જથ્ર્ોનો ઉપર્ોગ કિશે ? ----------------- 

૨. તમાિા વમત્રનો પરિિાિ િષથમાાં કેટલા પાણીના જથ્ર્ોનો ઉપર્ોગ કિશે ? ----------------- 

૩. પાણી િગિ ઉપિની પ્રરિર્ા શક્ બને ? ...........  ો હા તો કઈ િીતે ? ...................... 

૨. િાદળ કેિી િીતે બને છે ?  
 વાદળ બનવાની પ્રક્રિર્ા સમજવા માટે વવદ્યાર્ીઓ રોજીંદા જીવનમાું ર્તી 

બાષ્પીભવનની ઘટના ક્યાકર્ા જોવા મળે તે ર્ાદ કરાવશુું તો બાળકો જીવનની ઘટના સાર્ ે
જોડાણ કરે. સરૂ્થપ્રકાશ દ્વારા વ્ર્વહારમાું અને વનસ્પવત દ્વારા પાણી કઈ રીતે બાષ્પ્માું 
પક્રરવવતિત ર્ાર્ છે તર્ા વાદળ કઈ રીતે બને છે તેનો વવગતે ખ્ર્ાલ બાળક મેળવીને આવ્યુું 
છે.  

પ્રવવૃિ - ૧ પાણીન ુાં બાષ્પીભિન થઈ પાણી હિામાાં જાર્ એ બાબત સમજે.  
વવદ્યાર્ીઓ રોજજિંદા જીવનમાું ર્તી બાષ્પીભવનની ઘટનાને ર્ાદ કરે.   

૧.  ભીના કપડાું તડકામાું ર્ોડો સમર્ સકુવતા શુું ર્ાર્ છે ? ------------------------ 
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૨. પાણી ર્ોડા સમર્ પછી ત્ર્ાુંર્ી અરશ્ર્ ર્ઈ જાર્ (જોવા મળત ુું નર્ી) એવ ુું તમે બીજે ક્યાું 
જોય ુછે ? ....................... 
૩. આ અરશ્ર્ ર્ર્ેલ પાણી ક્યાું જાર્ છે ? .................................... 

 મનષુ્ર્ સજીવ છે અને આપણે ક્યારેક ખબૂ ઝડપર્ી ચાલીએ અર્વા દોડીએ ત્ર્ારે આપણને 
પરશેવો ર્ાર્ છે આ આપણે અનભુવ્યુું હશે.  

વાતાવરણમાું રહલે અરશ્ર્ પાણીને ફરી રશ્ર્માન (મેળવવા) કરવા નીચેનો પ્રર્ોગ કરીએ. 
 

 પ્રવવૃિ : ૨ હિામાાં િહલે પાણીને ફિી મેળિિાની ઘટનાને સમજે. (સાંઘનન) 
(સાધન : ૨ - કાચના ગ્લાસ, બિફ )  

• અડધો પાણી ભરેલો એક ગ્લાસ લો જેની બહારની સપાટી સકૂા કપડાર્ી સાફ કરો.  

• આ ગ્લાસમાું ૪ ર્ી ૫ બરફના ટુકડા નાખો. ત્ર્ારબાદ ૧-૨ વમવનટ રાહ જુઓ.  

૧. આ ગ્લાસની બહારની સપાટીન ુું અવલોકન કરો શુું જોવા મળે છે ?................. 

૨. ફ્રીઝ માુંર્ી ઠ્ુંડુ સફરજન / ઠ્ુંડા પાણીની બોટલ ર્ોડા સમર્ માટે બહાર ટેબલ પર 
મકૂી રાખ્ર્ા બાદ તેન ુું અવલોકન કરતા શુું જોવા મળશે ?......................... 

 

વવદ્યાર્ીઓઆ બાબતને Video દ્વારા પણ જાણી અને નીરીક્ષણ કરી શકશે.  

https://www.youtube.com/watch?v=815Yv4rw7h8 

https://www.youtube.com/watch?v=s7S-QonctOA 

    ૩. આ ગ્લાસની બહારની સપાટી પર પાણીના ટીપાું કઈ રીતે બન્ર્ા ? --------------- 

    ૪. વશર્ાળામાું ઘાસ કે છોડના પાુંદડા પર પાણીના લબિંદુઓ જોર્ા હશે આ પાણીનાું બ ુુંદ  
ક્યાુંર્ી આવ્ર્ા ?-............................. 

 

પ્રવવૃિ : ૩ પાણીન ુાં બાષ્પીભિન અને સાંઘનન બાંને ઘટનાને એક સાથે  ોઇને સમજે.  

(સાધન : સાુંકળા મો વાળું વાસણ, ક્સ્પક્રરટ લેમ્પ, ધાતનુી ક્રડશ, બરફ/ઠ્ુંડુ પાણી, વાટકી )    

  Video વગથખુંડમાું બતાવશે.  

https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U 

https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0 

 

ઉપિની ક્લીપીંગ  ોઈ વિદ્યાથીઓને નીચેના પ્રશ્નોના ઉતાિો (જુથમાાં ચચાથ કિી) મેળિશે. 
૧. પાણી ભરેલ ક્રકટલીને ગેસ પર ગરમ કરતા કઈ ઘટના બને છે ? -------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=815Yv4rw7h8
https://www.youtube.com/watch?v=s7S-QonctOA
https://www.youtube.com/watch?v=9kRkQ9tyq3U
https://www.youtube.com/watch?v=WxbvMI0VBr0
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૨. પાણીને સ્ટવ પર ગરમ કરવા ઉપરાુંત બીજી કઈ રીતે પાણીન ુું બાષ્પીભવન ર્ાર્ છે ? --

------------- 

૪. ઉપરની ક્લીપીંગમાું બરફની ડીશની નીચેની સપાટી પર પાણીના ટીપા કેવી રીતે બને 
છે ? -------------------------------------------------------- 

 

આ બાબતે મારહતી આપી વિદ્યાથીને જાણ કિવ ુાં કે, પાણીની ગિમ િિાળ ઠાંડી સપાટીના 
સાંપકથમાાં આિતા સાંઘનનની પ્રરિર્ા થાર્ છે અને િિાળન ુાં પાણીમાાં રૂપાાંતિ થાર્ છે.  
 

વવદ્યાર્ીને આહી સમજ આપવી કે, પ્રથુ્વીની ઉપર જતા જઈએ તેમ તેમ વાતાવરણ ઠ્ુંડુ બને 
છે આ પાણીની બાષ્પ આકાશમાું ઉપર જાર્ ત્ર્ારે વાતાવરણના રજકણ અને ધળૂ સારે્ 
જોડાર્ છે અને પાણીના લબન્દુમાું રૂપાુંતર પામી વાદળ બનાવે છે. આ પાણીના લબન્દુ એક 
બીજા સારે્ ભેગા ર્ઈ મોટા લબન્દુમાું ફેરવાતા જાર્ અને વરસાદ પડે છે. જે video દ્વારા 
દશાથવી શકાર્.  

https://www.youtube.com/watch?v=Az2xdNu0ZRk&t=4s 

 

૩.  ળચિની નામવનદશથનિાળી આકૃવત / ફલો ચાટથ દોિે. 
 

પ્રવવૃિ : ૧ વિદ્યાથીને  ળચિના ચચત્રમાાં બનતી ઘટનાન ુાં અિલોકન કિિા કહવે ુાં.  
વવદ્યાર્ીઓ નીચે આપેલ ફોટોગ્રાફન ુું અવલોકન કરી જળચકની પ્રક્રિર્ાની માક્રહતી મેળવશે.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Az2xdNu0ZRk&t=4s
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ફોટોગ્રાફન ુું અવલોકન કરી નીચેના ફલો ચાટથમાું નામકરણ કરશે..   

 

પ્રવવૃિ : ૨  નીચે આપેલ શબ્દોને ચચત્રમાાં ર્ોગ્ર્ સ્થાને લખિા વિદ્યાથીને કહવે ુાં. 
 ૧. સરુ્થપ્રકાશ ૨. પાણીન ુું વરાળમાું રૂપાુંતર ર્વ ુું ૩. બાષ્પમાુંર્ી વાદળ બનવ ુું. ૪.  
વરસાદ પડવો. ૫. પાણીનો પ્રવાહ  ૬.  બષ્પોત્સર્જન 

 

 

૪. િિસાદી પાણીનો સાંગ્રહ. 
વિદ્યાથી પાણીના સ્ત્રોત અને મહત્િ અંગે જાણે અને ત્ર્ાિબાદ િિસાદી પાણીના સાંગ્રહ અંગ ે
સમજે.  
૧. તમારા ઘરે પાણી ક્યાુંર્ી આવે છે? ................................ 

૨. જો એક ક્રદવસ તમારા ઘરે પાણી આવવાન ુું નર્ી એવ ુું જાણવા મળે તો તમે શુું 
કરશો?............. પાણી વગર રોજજિંદા જીવનની કઈ કઈ ક્રિર્ાઓ તમે ન કરી શકો ? .......... 

૩. જે વવસ્તારોમાું ઓછુ પાણી છે ત્ર્ાું પાણીનો સુંગ્રહ કઈ રીતે કરતા હશે ? .................. 

૪. પાણીનો મખુ્ર્ સ્ત્રોત કર્ો છે ? ............................ 
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https://www.youtube.com/watch?v=sPE9Zs7dyGc 

 

૧. વરસાદના પાણીનો સુંગ્રહ કઈ કઈ જગ્ર્ા પરર્ી કરી શકાર્ ?......................  

૨. વરસાદી પાણીના સુંગ્રહ કરવાર્ી શુું લાભ ર્ાર્ છે ? ............... 

 

પાણીનો બચાિ કિિા બાબતે નીચેના પ્રશ્નો દ્વાિા તેમના જીિનને સાકળિા.   
૧. તમે નીચેની  ક્રિર્ા કેવી  રીતે કરો છો તે નો જવાબ આપો.  

 અ. જમ્ર્ા પછી હાર્ કઈ રીતે ધોવ  છો ?  .................................. 
 બ. હાર્ ધોવા માટે સૌર્ી ઓછુ પાણી ક્યારે વપરાર્ છે ? .................................  

૨. ઓછા પાણીર્ી વાસણ સાફ કરવા તમે શુું કરી શકાર્ ? ..........................  

૩. સ્નાન કરતી વખતે પાણીનો ઓછો વ્ર્ર્ ર્ાર્ તે માટે કઈ કાળજી રાખશો ? ............. 

૪. પાણીનો બચાવ કરવા માટે તમે કર્ા ઉપાર્ો સચૂવી શકો ?................. 

૫. તમારી રોજજિંદી ક્રિર્ામાું તમારા દ્વારા પાણીનો વ્ર્ર્ ક્યાું ક્યાું ર્ાર્ છે એવ ુું તમને લાગે છે 
? ઉદા. નળ ચાલ ુરાખી બ્રશ કરવ ુું  ............ 

9. HOT પ્રશ્ન  

૧. ઘિ ઉપિાાંત કર્ા કર્ા સ્થળે પાણીનો ઉપર્ોગ કિિામાાં આિે છે ? 

૨. કઈ ઋતમુાાં બાષ્પીભિન િધ ુઅને ઝડપથી થાર્ છે? શા માટે ?  
૩. હિામાાં ધળૂના િ કણો ન હોર્ તો  ળચિની કઈ પ્રરિર્ા ન થાર્ ?  
૪. િાતાિિણમાાં પિન ન ફાંકાતો હોર્ તો  ળચિની ઘટનામાાં શુાં થશે ?  
 અ) િિસાદ ન પડે  

બ) બાષ્પીભિન ન થાર્ 

ક) િાદળ એક    ગ્ર્ાએ િિસાદ પાડે     
૫. સાંઘનનની ઘટનાન ુાં એક ઉદાહિણ આપો.  
૬. િાતાિિણમાાં પાણીની િિાળ ભળિાની પ્રરિર્ા માટે કર્ા કર્ા પરિબળ  િાબદાિ છે? 

૭. પાણીનો બચાિ કિિા તમે કર્ા પગલાાં લેશો ?  
૮.  ળચિમાાં કર્ા ઘટકન ુાં પ્રમાણ િધ ુહોર્ ત્ર્ાિે િિસાદ િધ ુમાત્રામાાં પડે છે ? 

૯. િિસાદના પાણીનો સાંગ્રહ કિિા શુાં કિશો ?  
૧૦. નીચે આપેલ  ળચિ ની આકૃવતમાાં નામવનદેશ કિો.   

https://www.youtube.com/watch?v=sPE9Zs7dyGc
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15 : આપણી આસપાસની હિા 
10. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ :  

o પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને કારણો સારે્ જોડે છે. 

o પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાઓને વણથવે / સમજાવે છે. 

o પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂા (Models)ન ુું 
વનમાથણ કરે છે અને તેની કાર્થપદ્ધવત વણથવે છે.  

11. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિન ુાં પથૃક્કિણ 

o પ્રરિર્ા અને ઘટનાને કાિણો સાથે  ોડે છે. 

વવદ્યાર્ી કોઈ પણ પ્રક્રિર્ા કે ઘટના જોઇને કે અનભુવીને તે ઘટના કેમ બને છે તેની પાછળના 
કારણો જાતે વવચારે અને જાણે તેવી તક વશક્ષકે પરૂી પડવાની છે. વશક્ષકે વવવવધ ઘટના રજૂ 
કરવાની છે  વવદ્યાર્ી ઘટના બનવા પાછળના કારણો જાણે અને ઘટનાને સમજે જે  અપેક્ષીત 
છે આ માટેના અધ્ર્ર્ન અનભુવો વશક્ષકે પરુા પડવાના છે. જેમકે પ્રદુવષત  હવાર્ી ર્તા 
રોગોને જાણે સમજે અને તેના દ્વારા શદુ્ધ હવાની ગણુવિાન ુું મહત્વ સમજે. 

o પ્રરિર્ા અને ઘટનાઓને િણથિે / સમજાિે છે. 

વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ , પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 
વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના 
જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી 
પાડવી.વવદ્યાર્ીઓએ અનભુવેલ અર્વા મલુાકાત દ્વારા હવાના પ્રદુષણર્ી ર્તા રોગોની 
માક્રહતી પ્રાપ્ત કરશે  

o પોતાની આસપાસમાાંથી મળી આિતી િસ્તનુો ઉપર્ોગ કિી નમનૂા (Models)ન ુાં 

વનમાથણ કિે છે અને તેની કાર્થપદ્ધવત િણથિે છે.  

વવદ્યાર્ી સરળતાર્ી પોતાની આસપાસ મળી આવતી વસ્તઓુ એકવત્રત કરી મોડેલ 
બનાવતો ર્ર્ તેવા અધ્ર્ર્ન અનભુવો વશક્ષકે પરૂા પડવાના છે. અને એ મોડેલ ન ુું વનમાથણ 
કેવી રીતે ર્યુું અને તે કેવી રીતે કાર્થ કરશે તે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો પરૂી પાડવી. 
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12. વિષર્િસ્તનુા મદુ્દા  

૧. હવાની ગણુવિા અને પ્રદુષકો  

૨. હવાના ઘટકોમાું વવવવધતા  

૩. સાદી ફરકડી  

13. વિષર્િસ્તનુી િજૂઆત  
 

આપણે આગળના પ્રકરણ: ૧૪માું શીખી ગર્ા કે દરેક સજીવને હવાની જરૂર પડે છે. 
આપણે હવાને જોઈ શકતા નર્ી. જળચિની પ્રક્રિર્ામાું ગરમીને કારણે પાણીન ુું બાષ્પીભવન 
ર્ઈ બનતી વરાળ હવામાું વમવિત ર્ાર્ છે હવામાું હલકા ધળૂના રજકણો રહલેા હોર્ છે. 
હવામાું ધળૂના રજકણો ઉપરાુંત અન્ર્ ઘણાું પ્રદૂષકો હોર્ છે.  

હવાને આપણે જોઈ શકતા નર્ી પરુંત ુતેનો અનભુવ કરી શકીએ છીએ અર્વા કોઈ 
પ્રક્રિર્ા / પ્રવવૃિ દ્વારા હવાની હાજરીનો ખ્ર્ાલ આવે છે. હવા આપણી આસપાસ છે તે જાણવા 
એક પ્રવવૃિ કરીએ. 
વવદ્યાર્ીઓ પોતાની આસપાસ મળી આવતી વસ્તમુાુંર્ી સાદી ફરકડી તૈર્ાર કરી 
વાતાવરણમાું હવાની હાજરી જાણવામાટેન ુું સાધન બનાવવા આપવ ુું અને આનાર્ી પવનની 
તીવ્રતા બાબતે પણ સમજ આપી શકાર્.   

પ્રવવૃિ ૧ : ફરકડીની બનાવટ  

( સામગ્રી : રુંગીન પેપર, સાદુું કાગળ, કાતર, ફેવવકોલ, બરફગોળામાું વપરાર્ તેવી પાતળી 
સાદી લાકડી, બોડથ પીન )  
 વવદ્યાર્ીઓને નીચે મજુબની ક્લીપીંગ દશાથવી તેમાું દશાથવ્ર્ા મજુબ સાદી ફરકડી 
તૈર્ાર કરવા કહવે ુું. 
https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8 

 

તૈર્ાર કરેલ આ ફરકાડીને રૂમમાું અને રૂમની બહાર વવવવધ સ્ર્ળે લઈ જઈ ફરકડી 
પર ર્તી અસર અંગે અવલોકન કરવા કહવે ુું.  

પ્રશ્ન ૧. ફરકડીને રૂમમાું પુંખા નીચે રાખતા અને રૂમના એક ખણૂામાું રાખતા ફરકડી 
પર શુું અસર ર્ાર્ છે ?.......................................... આ બાબતે વવદ્યાર્ીઓ સાર્ે ચચાથ કરી 
ફરકડીર્ી હવાની હાજરી જાણી શકાર્  જે કહવે ુું. 

https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8
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પ્રશ્ન : ૨ જર્ારે પવન વધ ુઆવતો હોર્ ત્ર્ારે અને જર્ારે પવન ઓછો ફૂકાતો હોર્ 
ત્ર્ારે ફરકડીની ગવત કેવી હોર્ છે ? ................................. આ બાબતે વવદ્યાર્ીઓ સાર્ે ચચાથ 
કરી ફરકડીની ફરવાની ગવતનો આધાર પવનની તીવ્રતા પર છે. જે કહી પવનની 
તીવ્રતાજાણવા પણ આ સાધનનો ઉપર્ોગ ર્ાર્ છે. 
 

આજ રીતે ઉિરાર્ણમાું કર્ારે પતુંગ સરળતાર્ી ચગાવી શકીએ અને ક્યારે પતુંગ આકાશમાું 
ચગાવવામાું મશુ્કેલી પડે ?.......................  આ બાબતની પણ ચચાથ કરી વવદ્યાર્ીઓના 
અનભુવો સાર્ે સાુંકળીને પવનની હાજરી અને પવનની તીવ્રતાની માક્રહતી આપી શકાર્.   
 

હવા પારદશથક હોવાર્ી જોઈ શકતા નર્ી. ઉપરની પ્રવવૃતર્ી આપણે હવાની હાજરી જાણી 
શકીએ છીએ. જેમકે પુંખો ચાલ ુકરીએ ત્ર્ારે હવાને અનભુવી શકીએ છીએ. હવામાું રહલે 
ઘટકને નીચેની બાબત વડે વગથખુંડમાું આપી શકાર્.  

 

. હવામાું પાણીની વરાળ, નાઈરોજન, કાબથન ડાર્ોક્સાઈડ, અને ધળૂની રજકણ જેવા ઘટકો 
હોર્ છે.  
 હવામાું રહલે ઓક્ક્સજનની હાજરી નીચેની પ્રવવૃિમાું દ્વારા સમજાવશ.ે  
પ્રવવૃિ : ૧ હવામાું ઓક્ક્સજનની હાજરી દશથવતા પ્રર્ોગન ુું વનદશથન કરી બતાવવ ુું.  

(સાધન : બે છીછરા પાત્રો, એક નાનો અને એક મોટો કાચનો ગ્લાસ, પાણી, માચીસ 
બોક્ષ, બે મીણબતી )  

બે મીણબિી સળગાવી આકૃવતમાું દશાથવ્ર્ા મજુબ સાધનોની ગોઠ્વણી કરો. ર્ોડો સમર્ 
અવલોકન કરી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો .  
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૧. કર્ા ગ્લાસની મીણબતી પહલેા બઝુાર્ છે ? આવુું શાર્ી બને છે?........................ 

૨. જો મીણબતી પર ગ્લાસ મકુવામાું ન આવે તો શુું ર્શે ? કેમ ? ...............    
ગ્લાસમાુંનો ઓક્ક્સજન વપરાર્ ગર્ા પછી ગ્લાસમાું દહન ર્ર્ા બાદ બનતો કાબથન 

ડાર્ોક્સાઈડ રહશેે. આ કાબથન ડાર્ોક્સાઈડ અગ્નીશામક તરીકે ઉપર્ોગમાું લેવામાું આવે છે.    

હવામાું પાણીની વરાળની હાજરી  
 

•  ફ્રીઝ માુંર્ી ઠ્ુંડી પાણીની બોટલ બહાર કાઢી ર્ોડો સમર્ રહવેા દો ત્ર્ારે ર્ોડા સમર્ પછી 

બોટલની બહારની સપાટી પર શુું જોવા મળે છે? ................. 

જે દશાથવે છે કે હવામાું પાણીની વરાળ રહલેી છે.  

 

 હવામાું કાબથનડાર્ોક્સાઈડની હાજરી 
 પ્રવવૃિ : ૧ ( સાધન : ચનૂાન ુું પાણી, ઈન્જેકશન, કશનળી ) 

એક કશનળીમાું ચનૂાન ુું નીતયુું પાણી લો.  

આ પાણીમાું એક મોટા ઈન્જેકશન દ્વારા હવાને ઉમેરતા જાવ.  

ર્ોડા સમર્ પછી કશનળીન ુું ચનૂાન ુું નીતયુું પાણી કેવ ુું બને છે.?................  

ચનૂાન ુું પાણી દૂવધયુું બને છે જે હવામાું કાબથનડાર્ોક્સાઈડની હાજરી દશાથવે છે. 
- દરેક સજીવ શ્વસનક્રિર્ા કરે છે ત્ર્ારે તે ઉચ્છશ્વાસમાું કાબથન ડાર્ોક્સાઈડ બહાર કાઢે 

છે. પક્રરણામે આવા કાબથન ડાર્ોક્સાઈડન ુું વધ ુપ્રમાણ પણ હવાને પ્રદુવષત કરે છે. 
 

હવામાું ધળૂના રજકણોની હાજરી 
 

• ડાકથ અંધારાવાળા રૂમમાું બેટરી ચાલ ુકરી જોતા તમને નાના ધળૂના રજકણો હવામાું ગવત 

કરતા જોવા મળશે. આ બાબતને નીચેના વવક્રડર્ો બતાવી સમજાવી શકાર્.  

https://www.youtube.com/watch?v=UXF9wrBvq8U 

https://www.youtube.com/watch?v=4KvHRd69HYc 
 

આ બાબતને વગથખુંડમાું પડતા સરૂ્થના પ્રકાશમાું તરતી રજકણો બતાવી સમજાવી શકાર્. 
https://www.youtube.com/watch?v=ABcJtxl52V0 
https://www.youtube.com/watch?v=cMmNDkH0wmI 

(સાધન : તેલ, સફેદ કાગળ, ટાકણી )  

https://www.youtube.com/watch?v=UXF9wrBvq8U
https://www.youtube.com/watch?v=4KvHRd69HYc
https://www.youtube.com/watch?v=ABcJtxl52V0
https://www.youtube.com/watch?v=cMmNDkH0wmI
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પ્રવવૃિ : એક કાગળ પર તેલ કે ઘી લગાવી તેને બહાર હવામાું ર્ોડા સમર્ માટે (૨-૩ 
કલાક) કોઈ સ્ર્ાન પર લટકાવી રાખો પછી તે કાગળન ુું અવલોકન કરો શુું જોવા મળશે? 

................ 

(સાધન : સફેદ રૂમાલ / ટીસ્ય ુપેપર ) 

પ્રવવૃિ : આપણે ફરવા જઈએ ત્ર્ારે આપણા ચહરેાને સબ ુવાડે સાફ કરીએ છીએ ત્ર્ારબાદ 
આપણે જર્ારે ફરીને આવીએ પછી આપણે ચહરેાને એક સફેદ ટીસ્ય ુકાગળ / રૂમાલ વડે 
સાફ કરીએ ત્ર્ારે આ કાગળ / રૂમાલ કાળો ર્ાર્ છે.  

આવુું કેમ ર્ાર્  છે ? ................ 

 

 બારીના પારદશથક કાચને જો વનર્વમત સાફ કરવામાું ન આવે તો તે ધ ૂુંધળા કેમ બની જાર્ 
છે ? ........................................ 

 

અશદુ્ધ હિાથી થતા િોગોની મારહતી મેળિે.  
રમતના મેદાન પર અર્વા રસ્તા પર આપણી આસપાસ કોઈકવાર ધળૂની રજકણો 

ઉડતી હોર્ ત્ર્ારે આપણા શ્વાસમાું આ ધળૂની રજકણ જવાને કારણે આપણને એકાએક 
ઘણીબધી છીક આવે છે. આ બાબતની માક્રહતી આપી હવામાું આવા અન્ર્ બીજા પ્રદૂષણો 
હોર્ છે જે આપણા શ્વાસમાું જવાને કારણે આપણને જે રોગો ર્ાર્ છે જેની માક્રહતી મેળવવા 
પ્રવવૃિ આપશે. 
 

તમને ક્યારેક ખાુંસી, છીક કે આંખમાું બળતરા ર્વા કે આંખ લાલ ર્ઈ હોર્ ત્ર્ારે ડોકટરે શુું 
કહ્ુું તે તમને ર્ાદ છે ? ................................. 

પ્રવવૃિ : તમારી નજીકના દવાખાનાની મલુાકાત લઈ હવાર્ી આપણને કર્ા કર્ા રોગો ર્ાઈ 
છે. તેની માક્રહતી મેળવો.    

િમ  રોગન ુું નામ  લેવાની કાળજી  

૧.   

૨.   

૩.   

૪.   
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 - રાક્રફક પોલીસ શા માટે માસ્ક પહરેે છે? ................................... 
HOT પ્રશ્નો  
૧. ફરકાડી કર્ારે વધ ુઝડપર્ી ફરે છે ? 

૨.  ઓરડામાું બારી માુંર્ી પવન આવતો હોર્ ત્ર્ારે આ ઓરડીમાું કર્ા સ્ર્ાને ફરકડી વધ ુઝડપે ફરે 
છે ? ૧. બારી પાસે ૨. બારીર્ી દુર ૩. ઓરડામાું મધ્ર્ ભાગે  
૩. નીચેના માુંર્ી ક્યાું સ્ર્ળે હવા વધ ુપ્રદુવષત હશે ?  

       ૧. શહરેી વવસ્તાર ૨. ગ્રામ્ર્ વવસ્તાર  

૪. ગ્રામ્ર્ વવસ્તારની હવામાું પ્રદુષકો કેમ ઓછા જોવા મળે છે ? 

૫. સજીવોની શ્વસનક્રિર્ા દ્વારા વાતાવરણમાું કર્ા પ્રદુષકન ુું પ્રમાણ વધે છે ?  

૬. રાક્રફક પોલીસ શા માટે માસ્ક પહરેે છે ? 

 

સુંદભથ  
- youtube  

- googel  
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c c:JrK EFZT :J:Y EFZTcc 

5|SZ6- ૧૬  o SRZFGM ;\U|C VG[ SRZFGM lGSF, sGarbage in Garbage outf 

VwIIG lGQ5lT o 

s!f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P NFPTP %,Fl:8SGM ZMlH\NF 

ÒJGDF\ lJJ[S5}6" p5IMU SZ[4 SRZFG]\ jIJ:YF5G SZ[P 

sZf 5IF"JZ6G[ ARFJJFGM 5|ItG SZ[ K[P NFPTP BMZFS4 5F6L4 lJn]TGF jII VG[ 

SRZFGF pt5FNGG[ 38F0J]\4 SFU/G]\ 5]Go lGDF"6 SZJ]\P 
VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ે 

સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુ

વવચારવાની તકો પરૂી પાડવી રોજ બરોજના જીવનમાું SRZFGF 5|SFZM HF6L 

SRZFGF jIJ:YF5GGL IMuI 5wWlTVM HF6L કચરાને JUL"S'T કરશે   

v %,Fl:8SGF p5IMUGL :JF:yI 5Z YTL CFlGSFZS V;ZM VG[ %,Fl:8SGF 

lGSF,GL ;D:IFYL DFlCTUFZ Y. %,Fl:8SGM ZMlH\NF ÒJGDF\ lJJ[S5}6" p5IMU 

SZX[P 

v BMZFSGF SRZFG]\ lJ38G SZL T[G]\ BFTZDF\ ~5F\TZ6 SZJFGL lS|IF HF6L 

5IF"JZ6 ARFJJFGM 5|ItG SZX[P 

v SFU/GF 5]GolGDF"6GL 5|lS|IF HF6L SFU/G]\ 5]GolGDF"6 SZX[P 

lJQFIJ:T]GF\ D]¡F o 

v SRZFG]\ jIJ:YF5G 

v JDL"Sd5Ml:8\UGL DNNYL BFTZ T{IFZ SZJFGL 5|lS|IF 

v SFU/G]\ 5]GoRS|6 

v %,Fl:8S JZNFG S[ VlEXF5 
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lJQFIJ:T]GL ZH]VFT o 

TDFZL VF;5F; HMJF D/TF SRZFVMGL IFNL T{IFZ SZL T[G]\ A[ ;D}CDF\ JUL"SZ6 SZMP 

5|J'lTv! o 

NFPTP Z;M0FGM SRZM H[D S[ O/4 XFSEFÒGL KF,4 JW[, V[\9JF04 %,Fl:8SGL 

SMY/L ;}SF\ 5F\N0F\ SFR JU[Z[P 

lJ38G Y. XS[ T[JM SRZM lJ38G G Y. XS[ T[JM SRZM 

O/ SFR 

XFSEFÒGL KF, %,Fl:8SGL SMY/L 

  

  

  

 

lX1FS lJ38G Y. XS[ T[JF SRZFGL DNNYL BFTZ AGFJJFGL lS|IF lJX[ ;DH}TL 

VF5X[P 

5|J'lTvZ o 

H}GF ;DFRFZ5+M4 D[U[lhG4 H}GL GM8A]SM JU[Z[ H[JF SFU/DF\YL SFU/G]\ 5]GolGDF"6 

SZJ]\ T[DH H}YDF\ SFU/GF ZDS0F\ AGFJJFGL 5|J'lT SZFJJLP 

shttps://youtube/7JBOjKpU_mgf 

5|J'lTv# o 

ZMlH\NF ÒJGDF\ %,Fl:8SGM J5ZFX YTM CMI T[JL J:T]VMGL IFNL T{IFZ SZJLP 

v %,Fl:8SGL :JF:yI 5Z YTL CFlGSFZS V;ZMYL RRF" SZFJLP 
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v %,Fl:8SGM p5IMU SZL ;H"GFtDS J:T]VMG]\ lGDF"6 SZJ]\ s%,Fl:8S AM8,GM 

p5IMU SZL garding, 5[G :8[g0 JU[Z[ link ;FD[, K[f 

shttps://youtube/ebBez6bcSEcf 

shttps://youtube/igsoBDgKvjkf 

shttps://www.youtube.com/watch?v+qumAsjQGxX4f 

5|J'lTv$ o 

SRZF VG[ %,Fl:8SGL :JF:yI 5ZYL CFlGSFZS V;ZM 5|tI[ HFU'TTF S[/JJF DF8[ 

EL\T;}+M ,BFJJF4 :,F\UGM ,BJJF4 5M:8ZM T{IFZ SZL XF/FDF\ lJnFYL"VM HM. XS[ T[ 

ZLT[ ZFBJFP 

5|J'lTv5 o 

;FDFlHS HFU'lT ,FJJF DF8[ Z[,LG]\ VFIMHG SZJ]\P 5\RFITGF ;CIMUYL 

0:8ALG D}SFJJLP 

5|J'lTv& o 

GSFDF RF8"DF\YL OF.,M AGFJL4 5[lg;,GF KM,FDF\YL lJlJW 5]Q5M T{IFZ SZJF4 

GSFDF S50FDF\YL Y[,L T{IFZ SZJL sWaste DF\YL Best GL 5|J'lTf XF/F S1FFV[ SZFJL 

SRZFG]\ jIJ:YF5G SZJFDF\ DNN~5 Y. XSFI T[JL JFT lJnFYL"VMGL ;DHFJJLP 

shttps:youtube/be/zWIBEOnBCAkf 

GSFDF SRZFDF\YL ;H"GFtDS J:T]VMG]\ lGDF"6 SZL SRZFG]\ pt5FNG 38F0J]\ JU[Z[ 

AFATMGL lJnFYL"VMG[ ;DH VF5JLP 

HOT Questions 

s!f %,Fl:8S J[:8GM p5IMU SZL AGFJJFDF\ VFJ[, ;H"GFtDS J:T]VM :JF:yI DF8[ 

CFlGSFZS CMI XS[ S[ GCL\ m RRF" SZMP 

sZf TDFD 5|SFZ SFU/MG]\ 5]Go lGDF"6 XSI K[m 
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s#f TDFZL XF/FDF\ RF,TF DwIFCG EMHGGF V[\9JF0GM lGSF, S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[m 

RRF" SZMP 

s$f %,Fl:8SGF J5ZFXG[ AN,[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF VgI lJS<5MGL RRF" SZMP 

s5f X]\ SRZFDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[, ;[g§LI BFTZDF\YL HDLGG[ 5FS pt5FNG DF8[ H~ZL 

TDFD 5MQFS TtJM D/L ZC[X[m 

;\NE" ;FlCtI 

v WMZ6v&4 NCERT lJ7FG 5F9I5]:TS 

v www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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WMZ6v* 

V[SDv!_  ;HLJMDF\ ̀ J;G 

VwIIG lGQ5lT o 

s!f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

sZf 5|lS|IF VG[ ;HLJMGL GFDlGNX"GJF/L VFS'lT O,M RF8" NMZ[ K[P 

 sDG]QI VG[ JG:5lTGF V\UM VG[ T\+Mv`J;G T\+f 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

s!f વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેચચાથ, પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોત ે
સમજે અન ેપોત ેપ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે 
પ્રક્રિર્ા ન ેઅન્ર્ ન ેસમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી.VCL\IF lJnFYL" 

`J;GGL H~lZIFT4 `J;GGF 5|SFZM4 T[GL 5|lS|IF4 `J;G T\+DF\ ;DFlJQ8 V\UM lJX[ 

HF6[ VG[ T[ V\U[ ;DHFJL XS[ T[ 5|SFZGF VwIIG VG]EJM lJnFYL"G[ VF5JFGF K[P 

sZf lJnFYL"VM `J;GT\+GL GFD lGNX"GJF/L VFS'lT NMZL XS[ T[ 5|SFZGM SF{X<I 

lJnFYL"VMDF\ lJS;FJJFGM K[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

s!f `J;GGL H~lZIFT 

s૨f `J;GGL 5|lS|IF\ 

s૩f 5|F6LVM VG[ JG:5lTDF\ `J;G 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

s!f 5|J 'lTo JU"B\0GF 5 lJnFYL"VM 5F;[YL T[VM ! lDlG8DF\ S[8,L JBT `JF; ,[ K[ VG[ KM0[ 

K[ T[GL U6TZL SZFJJLP 

tIFZ5KL lJnFYL"VMG[ 5 lDlG8 XF/FGF D[NFGDF\ NM0FJJF VG[ OZLYL ,LW[, 

`JF;GL U6TZL SZFJJL VG[ GLR[GF SMQ8SDF\ GM\W SZJLP 

lJnFYL"G]\ GFD NM0IF 5C[,FGM ̀ JF; NZ NM0IF 5KLGM ̀ JF; NZ TOFJT 
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A\gG[ JBTGL U6TZLDF\ VFJ[, TOFJTG]\ SFZ6 lJnFYL"VM 5F;[YL HF6J]\ VG[ T[GF 

VFWFZ[ XlST D[/JJF DF8[ `J;GGL H~ZLIFT K[ T[GL RRF" SZJLP `JF; ,[JF VG[ 

KM0JFGL ;\5}6" 5|lS|IF `JF;MrKJF; SC[JFI K[ T[GL ;DH VF5JL4 TYF V[S lDlG8DF \ 

,LW[, `JF; VG[ prKJF;G[ `J;G NZ SC[ K[ T[ ;DHFJJ] \PV,U V,U 5lZl:YlTDF\ 

`J;G NZDF\ YI[, O[ZOFZGL GM\W SFP5FP p5Z SZJLP 

s૨f DG]QIDF\ YTL `J;G lS|IFGM lJl0IM ATFJJ]\P  

https://www.youtube.com/watch?v=kacMYexDgHg 

https://www.youtube.com/watch?v=dkAe4DjHwMM 

`J;G lS|IF NZdIFG JF\;LVM4 pNZ58, VG[ pZ;U]CFGL l:YlTDF\ YTF O[ZOFZGL 

5|FIMlUS ;DH VF5JF DF8[ 5|J'lT !_P5 5FGF G\P!!# p5Z VF5[, DM0[, lJnFYL"VM 

5F;[YL ATFJ0FJJ]\P 

https://www.youtube.com/watch?v=6oMFAMqSlq4 

5v5 lJnFYL"VMGF H}Y AGFJL `JF;MrKJF;GL 5|lS|IF NZdIFG KFTLGM DF5 S-

FJJJ]\ VG[ GLR[GF SM9FDF\ GM\W SZFJJLP 

;C5F9LG]\ GFD KFTLG]\ DF5 s;[PDLP q .\RDF\f 

`JF; NZlDIFG prKJF; NZlDIFG TOFJT 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kacMYexDgHg
https://www.youtube.com/watch?v=dkAe4DjHwMM
https://www.youtube.com/watch?v=6oMFAMqSlq4
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s$f prKJF; NZlDIFG ACFZ lGS/TF JFI]GL RSF;6L  

H~ZL ;FWG ;FDU|L v SFR4 S;G/Lq AM8,4 lK§JF/M A]R4 %,Fl:8Sq SF \RGL G/L4 R}GFG]\ 

નીતયુું §FJ6 

 

 

 

 

 

 

 

v lJnFYL"VMG[ SFR DM\ 5F;[ ZFBL DM\ £FZF prKJF; SZJF SC[J]\P SFRGL ;5F8L S[D 

W]\W/L Y. U.m T[GL RRF" SZJLP 

v AM8,DF\ ZC[, R}GFGF §FJ6DF\ O}\S DFZJFYL R}GFGF નીતર્ાથ§FJ6DF\ YI[, O[ZOFZG]\ 

VJ,MSG SZFJJ]\ VG[ R}GFGF §FJ6DF\ CO2 £FZF YI[, 5|lS|IFGL ;DH VF5JLP 

s5f H]NFv H]NF 5|F6LVM VG[ JG:5lTGF `J;G V\UMGL RRF" lR+M VG[ પણથરુંધ્ર GL :,F.0 

£FZF SZJLP   

https://www.youtube.com/watch?v=9pSj2bgzTmM 

https://www.youtube.com/watch?v=JiFcOiOVerg 

 

NZ[S ;HLJ s5|F6L VG[ JG:5lTf prKJF;DF\ Co2 JFI] H ACFZ SF-[ K[ T[GL 

:5Q8TF SZJLP 

sGM\Wo lX1FSMV[ lJnFYL"VMG[ JG:5lTDF\ YTL 5|SFX ;\̀ ,[QF6GL lS|IF IFN SZFJL 5|SFX 

;\̀ ,[QF6 JBT[ JG:5lT O2 JFI] ACFZ SF-[ K[ V+[ ̀ J;G lS|IF JBT[ CO2 JFI] ACFZ SF-

[ K[ T[ :5Q8 SZJ]\P 5|SFX ;\̀ ,[QF6 OST lNJ;[ H YFI K[4 HIFZ[ `J;G lS|IF ;TT RF,] 

CMI K[P T[YL ZF+[ J'1F GLR[ ZC[J]\ IMuI GYL T[GL :5Q8TF SZJLPf 

https://www.youtube.com/watch?v=9pSj2bgzTmM
https://www.youtube.com/watch?v=JiFcOiOVerg
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HOT: 

s!f ;JFZ[ NM0IF 5KL ZD[XG]\ `J;G NZ Z5 lDlG8 CT]\ V[S S,FSGF VFZFD 5KL ZD[XG]\ 

`J;G NZ JWX[ S[ 38S[m S[Dm 

sZf 3ZDF\ ;OF. SFI" SZTL JBT[  KL\SM S[D VFJ[ K[m 

s#f `JF; VG[ prKJF; 5{SL S. 5|lS|IF NZlDIFG pr;U]CFGF VJSFXDF \ JWFZM YFI K[m 

s$f VFYM ,FJJF DF8[ 5L:8GM p5IMU XF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[m 

s5f prKJF;GF p5IMU £FZF RxDFGF SFD ;FO Y. XS[ K[m S[Dm 

s&f ZF+[ hF0GL GLR[ p\3J]\ S[D lCTFJC GYLm 
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5|SZ6G]\ GFD o !! 5|F6LVM VG[ JG:5lTVMDF\ JCG 

VwIIG lGQ5lT o 

 v 5|lS|IF VG[ 38GFG[ ;DHFJ[ K[P 

 v 5|lS|IF VG[ ;ÒJMGL GFDlGNX"GJF/L VFS'lTq O},M RF8" NMZ K[P 

 v J{7FlGS XMWJFTF"VMGL RRF" VG[ SNZ SZ[ K[P 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ે ચચાથ, પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 
વવદ્યાર્ી પોત ેસમજે અન ેપોત ેપ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના 
જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેઅન્ર્ ન ેસમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી 
પાડવીP 5|F6LVM VG[ JG:5lTDF\ JCGGL 5|lS|IF S[JL ZLT[ YFI K[m Z]lWZ AWF 

5NFYM"G]\ JCG S[JL ZLT[ SZ[ K[m T[GF lJX[ lJRFZTM YX[P T[ D]YHAGF VwIIG 

VG]EJM VF5JFGF\ K[P 

➢ v વશક્ષકે બોડથ પર આકૃવત દોરવી કે પ્રક્રિર્ા દશાથવતો ફલો ચાટથ દોરવો અને આકૃવત       
        કે ફલો ચાટથ  દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોન ુું ધ્ર્ાન રાખવાન ુું છે તેન ુું માગથ દશથન  
       આપવ ુું વવદ્યાર્ીને આકૃવત અને ફલો ચાટથ  દોરવાની અને મહાવારાની તકો પરૂી  
       પાડવી.5|lS|IF VG[ ;ÒJMGL GFDlGNX"GJF/L VFS'lTqO,MRF8" NMZ[ K[P DG]QI VG[ 

JG:5lTGF JCG ;FY[ HM0FI[,F\ V\UM VG[ 5lZJCGT\+YL 5lZlRT YFI K[P 

DG]QIGF CNIGM K[N4 pt;H"G T\+4 JG:5lTGF D}/GM VF0M K[N JU[Z[GL HF6SFZL 

D[/J[ K[P 5lZJCGT\+ VG[ T[GF V\UMGL VFS'lT T[DH O,MRF8" NMZTF\ XLB[ K[P 

v J{7FlGS XMWJFTF"VMGL RRF" VG[ SNZ SZ[ K[P VF VeIF; AFN ~lWZGF 

5lZJCGGL DFlCTL D[/J[ K[ VG[ J{7FlGSMGF SFI"GL SNZ SZTM YFI K[P 

J{7FlGSMV[ 5lZJCG T\+ 5Z SZ[, SFI"GL VUtITF ;DH[ K[P 

 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v 5lZJCG T\+ 

 v 5|F6LVMDF\ pt;H"G 

 v JG:5lTDF\ 38SMG]\ JCG 
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lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

v 5lZJCG T\+ o  TF,LDSFD TF,LDFYL"VMG[ 5|F6LVMDF\ 5lZJCG V\U[GL DFlCTL 

VF5TF GLR[GF lJ0LIMG]\ lGNX"G SZX[P GLR[GF 5|̀ GM 5}KL RRF" SZX[P 

   https://www.youtube.com/watch?v=m4a1VYTdGp4 

 v Z]lWZ AWF 5NFYM"G]\ JCG S[JL ZLT[ SZ[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v TDFD 5|F6LVMGF Z]lWZGM Z\U ,F, CMI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF56F\ XZLZDF\ `J[TS6M G CMI TM X]\ YFIm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v NZ[S 5|F6LVMGF\ CNIDF\ RFZ B\0 CMI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ JFN/L VG[ H/jIF/ sCF.0=Ff 56 Z]lWZ WZFJ[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ GLR[ D]HAGL 5|J'lT SZFJX[P 

 5|J 'lTv! o 

TDFZF HD6F CFYGL TH"GL VG[ DlwISF s5|YD A[ VF\U/LVMfG[ 0FAF SF\0FGL 

V\NZGL AFH]V[ D}SMP sVFS'lTv!f X]\ TDG[ Y0SFZF H[JM C,GR,GGM VG]EJ YFI K[m 

VFGL 5FK/G]\ SFZ6 X]\ CM. XS[m V[S lDlG8DF\ YTF\ GF0L WASFZGL U6TZL SZMP TD[ 

S[8,F GF0L WASFZ U6L XSM KMm TDFZF XZLZGF ALHF V[JF EFUM XMWM4 HIF \ TD[ GF0L 

WASFZ VG]EJL XSMP TDFZF 5MTFGF VG[ TDFZF ;C5F9LVMGF GF0L WASFZ GM \WMP TD[ 

D[/J[, V\SMGL T],GF SZM4 VG[ SMQ8Sv!DF\ GM\WMP 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4a1VYTdGp4
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SMQ8S o! GF0L WASFZ 

S|D GFD GF0L NZ 

   

 

 v X]\ NZ[S jIlSTGF GF0L WASFZ V,U CM. XS[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v jIlSTGF CNIGF WASFZF VlGIlDT Y. XS[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ CNIGF K[NGL VFS'lTG]\ lGNX"G SZL CNIGF SFI" lJX[ 

RRF" SZX[P 
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TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ CNIGF WASFZFGL ;DH V\U[ GLR[GL 5|J'lT SZFJX[ VG[ 

5|̀ GMGL RRF" SZX[P  

5|J 'lTvZ o 

&v* ;[DLGM jIF; WZFJTL V[S U/6L ,MP T[GL p5Z ZAZGL 8I]A s5_ ;[DL 

,F\ALf R]:T56[ ,UFJMP ZAZG[ B[\RLG[ U/6LGF DM\ 5Z ,FJM VG[ R]:T56[ ZAZYL AF\WMP 

8I]AGM V[S B]<,M K[0M SFG VFU/ ZFBMP 

lJnFYL"G]\ GFD VFZFDNFIL l:YlT NM0IF 5KL s$v5 lDlG8f 

CNIGF WASFZF GF0L NZ CNIGF WASFZF GF0L NZ 

     

     

 

 v TDG[ lGIlDT 3ASFZ ;\E/FI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v V[S lDlG8DF\ TDFZ]\ CNI S[8,LJFZ WAS[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v TDG[ CNIGF WASFZF VG[ GF0L NZDF\ S\. ;\A\W ,FU[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v Z]lWZG]\ 5lZJCG SIF J{7FlGS[ XMwI]\ CT]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|F6LVMDF\ pt;H"G o 

TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ DG]QIGF pt;H"GT\+GL VFS'lTG]\ lGNX"G SZX[P 

pt;H"GT\+GL lJ0LIM ATFJX[ VG[ GLR[GF 5|̀ GMGL RRF" SZX[P 
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https://www.youtube.com/watch?v=SbcOtZ1RqZ8 

 v Z]lWZDF\ ZC[,F GSFDF 5NFYM"GM XZLZDF\YL lGSF, S[JL ZLT[ YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v AWF 5|F6LVMDF\ D}+Mt;H"G YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 0FIFl,l;; X]\ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

JG:5lTDF\ 38SMG]\ JCGo 

TF,LDSFD TF,LDFYL"VMG[ D}/GM VF0M K[N VG[ J'1FGF lR+ 5ZYL 5F6L VG[ 

BGLH TtJMG]\ JCG lJX[ RRF" SZX[ VG[ GLR[GF 5|̀ GMGL RRF" SZX[P 

https://www.youtube.com/watch?v=bvPM6sfidY4 

https://www.youtube.com/watch?v=SbcOtZ1RqZ8
https://www.youtube.com/watch?v=bvPM6sfidY4
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 v D}/ £FZF 5F6L 56M" ;]WL S[JL ZLT[ 5CM\R[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v JG:5lTDF\ S[JF 5|SFZG]\ 5lZJCGT\+ VFJ[,]\ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ JG:5lTDF\ JCG V\U[GL 5|J'lT ATFJX[ VG[ 5|̀ GMGL 

RRF" SZX[P 

 5|J 'lTv# o 

V[S DM8]\ A8FS] ,MP T[GL ACFZGL KF, pTFZMP T[GL V[S AFH]GM EFU 5FIM AGFJJF 

;5F8 SF5MP CJ[ T[GL lJZ]wW AFH]V[ µ\0L VG[ 5M,F6JF/L U]CF ZRMP V0WF ;]WLG]\ 5M,F6 

BF\0GF §FJ6YL EZM VG[ lGXFGL~5[ A8FSFGL NLJF, 5Z 8F \S6L s5LGf ,UFJMP VF 

A8SFG[ YM0L DF+FDF\ 5F6LYL EZ[, 0LXDF\ D}SMP VCL\ BFTZL ZFBM S[4 VF 5F6LGL ;5F8L 

5LGGL ;5F8LYL GLR[ CMIP YM0FS S,FS ;]WL p5SZ6G[ V[D H ZFBMP TDG[ BF \0GF 

§FJ6GL ;5F8L µ\RL HTL ,FUX[P YM0F V\TZ ;]WL 5F6L V[S SMQFYL ALHF SMQF TZO UlT 

SZL XS[ K[P VF H ZLT[ 5F6L HDLGDF\YL D}/GL H,JFlCGL ;]WL 5CM\R[ K[P 

 v VCL\ A8FSFDF\YL 5F6L S[JL ZLT[ V\NZ HT]\ CX[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v R}QFS5], SMGF £FZF ZRFI K[4 H[YL 5F6L B}A H µ\RF. ;]WL p5Z H. XS[m 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

HOT Questions: 

s!f lCDMu,MALGGL CFHZL G CMI TM X]\ YFI m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

sZf DG]QI XZLZG]\ pt;U" §jI G CMI TM X]\ YFI m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s#f DG]QIGF pt;H"GT\+GL GFDlGNX"GJF/L VFS'lT NMZMP 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s$f HIFZ[ SM. DF6;G[ KFTLDF\ N]oBFJM YFI K[4 tIFZ[ 0MS8Z ECG ,[ K[P ECG X]\ K[m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s5f Z]lWZ U\9FJFGL 5|lS|IF G YFI TM m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s&f VFZFDNFIL l:YlTDF\ VG[ NM0IF 5KLGL l:YlTDF\ DG]QIDF\ GF0L NZDF\ TOFJT XF DF8[ 

VFJ[ K[m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s*f N[0SFGF Z]lWZGM Z\U ,L,M S[D CMI K[m 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

; \NE" ;FlCtI o 

 v WMZ6v* lJ7FG 5F9I5]:TS4 U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP 

 v DFGJ XZLZ4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP 

 v www.youtube.com 
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5|SZ6v !Z 

V[SDG]\ GFD o JG:5lTDF\ 5|HGG 

;DFlJQ8 VwIIG lGQ5l¿VM o  

s!f 5NFY" VG[ ;ÒJMG[ T[DGF\ U]6WDM"4 ZRGF VG[ SFI"GF VFWFZ[ H]NF 5F0[ K[P 

 v Vl,\UL 5|HGG v JFG:5lTS 5|HGG  અને :J5ZFUGIGv 5Z5ZFUGIG 

sZf 5|̀ GMGF HJFA D[/JJF DF8[ ;Z/ T5F; CFY WZ[ K[P 

 v ALH S[JL ZLT[ O[,FI K[P 

s#f 5|lS|IF VG[ ;ÒJMGL GFDlGN"[XGJF/L VFS'lTq O,MRF8" NMZ[ K[P 

 v 5ZFUGIG v O,G 

s$f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

 v JFG:5lTS 5|HGG £FZF KM0 pt5FNG 

5'YÞZ6 o 

s!f પ્રવવૃિ, અવલોકનો, વણથન કે વનદશથન દ્વારા વવદ્યાર્ીઓને પદાર્થ કે સજીવોના ગણુધમો, રચના 
અને કાર્થર્ી માક્રહતગાર કરવા અને વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોને તેના  ગણુધમથ , રચના, 
અને કાર્થના આધારે અન્ર્ પદાર્થ કે સજીવ ર્ી અલગ તારવી શકે lJnFYL"VM Vl,\UL 

5|HGG VG[ JFG:5lTS 5|HGG JrR[GM E[N T[DGF U]6WDM" VG[ SFI"GF VFWFZ[ SZ[ T[ 

V5[l1FT K[PlJnFYL"VM JG:5lTGF U]6WDM"4 ZRGF VG[ SFI"GF VFWFZ[ :J5ZFUGIG VG[ 

5Z5ZFUGIG JrR[GM E[N SZ[P 

s#f વવદ્યાર્ી સમક્ષ વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત વ્ર્વહાક્રરક/ અનભુવ જગતના પ્રશ્નો રજુ કરવા આ 
પ્રશ્નોના જવાબ પ્રવવૃિ/પ્રોજેક્ટ/પ્રર્ોગ/ ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત/ચચાથ કે સાદી શોધ ખોળ દ્વારા 
વવદ્યાર્ી જાતે પ્રાપ્ત કરે  lJnFYL"VM lJlJW JG:5lTGF ALH S. ZLT[ O[,FI K[ T[ HF6JF 

DF8[ lJlJW ZLT[ VJ,MSG VG[ 1F[+ D],FSFT SZ[ VG[ 5|̀ GMGF HJFA D[/J[P 

s$f lJnFYL"VM 5ZFUGIG VG[ O,GGL VFS'lT NMZ[ VG[ T[G] \ GFDlGN"[XG SZ[P sXSI CMI TM 

JL0LIM S[ V[GLD[XG ATFJJ]\f 

s5f વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ે સુંલગ્ન 
છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની તકો પરૂી 
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પાડવીlJnFYL"VM JFG:5lTS 5|HGG £FZF lJlJW KM0 S[JL ZLT[ pt5gG YFI K[ T[ 5MTFGF 

ZMlH\NF ÒJGDF\ lGCF/[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v Vl,\UL 5|HGG 

 v JFG:5lTS 5|HGG 

 v JFG:5lTS Sl,SF 

v lX1FS U],FAGF 5|SF\0GL S,D4 A8FSFGL Sl,SF4 VFN]4 C/NZ 5FGC8LG]\ 56" JU[Z[ 

GD}GF lGNX"G SZFJL JFG:5lTS 5|HGG lJX[ lJ:T'T ;DH VF5X[P 

 v lX1FS lJnFYL"VMG[ S,D 5wWlT 5|FIMlUS ZLT[ XLBJX[P 

 v lX1FS lJnFYL"VMG[ H}YDF\ JC[\RX[P 

 H}Yv! V[Sl,\UL 5]Q5M V[S9F SZL T[GF 5|HGG V\UM lJX[ RRF" SZFJX[P 

 H}YvZ l£l,\UL 5]Q5M V[S9F SZL T[GF 5|HGG V\UM lJX[ RRF" SZFJX[P 

H}YSFI"o ;DU| JU" ;D1F V[Sl,\UL 5]Q5M VG[ l£l,\UL 5]Q5MGF 5|HGG V\UMGL RRF" SZL 

T[DGL IFNL T{IFZ SZFJL RRF" SZX[P 

5|J 'lTv! o 

TDFZL XF/FGL GÒSGF AFUvAULRFGL D],FSFT ,M VG[ lJlJW 5]Q5MG[ T[DGF 

5|HGG V\UMG[ VFWFZ[ JUL"S'T SZMP 

v lX1FS lJnFYL"VMG[ lJ0LIM4 V[GLD[XG S[ RF8" £FZF O,GGL 5|lS|IF V \U[ ;DH 

VF5X[ VG[ VFS'lT NMZL T[G]\ GFDlGN"[XG SZFJX[P 

v lX1FS lJnFYL"VMG[ T[D6[ HMI[,F lJlJW O/M 5{SL DF \;, VG[ X]QS O/MDF\ JUL"S'T 

SZFJX[ VG[ IFNL T{IFZ SZFJX[P 

5|J 'lTvZo 

O/M WZFJTL N; H]NLvH]NL JG:5lT s36F\ BZF\ XFSEFHL 56 JG:5lTGF O/MfGL 

IFNL T{IFZ SZMP TDFZF lX1FS4 DFTFvl5TF4 B[0}T4 O/M pUF0GFZ VG[ S'lQF lJX[QF7 ;FY[ 

T[GF ALH lJlSZ6GL DFlCTL D[/JM VG[ SMQ8SDF\ TD[ D[/J[, DFlCTL GM\WMP 
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S |D O/ WZFJTF KM0G]\ 

GFD 

H[GF £FZF ALH 

lJlSZ6 YFI T[ 

JFCSG]\ GFD 

ALHGM EFU S[ H[ 

lJlSZ6DF\ DNN SZ[ 

!    

Z    

#    

 

v lX1FS DL:8GF GD}GF £FZF Sl,SF;H"G 5|FIMlUS ZLT[ NXF"JJ] \P 

v O}U4 :5FIZMUFIZF s,L,f VG[ C\;ZFHGF GD}GF NXF"JLG[ lJnFYL"VMG[ JFG:5lTS 

5|HGGL ;DH VF5JLP 
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13 : ગવત અને સમર્    
1. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ :  

a. માપન અને ગણન કરે છે. દા.ત. ગવત કરતા પદાર્થની ઝડપ, સમર્, સાદા લોલકનો 

આવતથકાળ  

b. પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂાઓન ુું વનમાથણ કરે છે. 
દા.ત. રેતઘડી, જળઘડી 

c. આલેખ દોરે છે અને તેન ુું અર્થઘટન કરે છે. દા.ત. અંતર – સમર્ આલેખ  
  

2. અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિન ુાં પથૃક્કિણ 

a.  માપન અને ગણન કિે છે. 

માપન આને ગણન એ વવજ્ઞાનનાું અગત્ર્ના કૌશલ્ર્ો છે. વવજ્ઞાનના કેટલાક 
વવષર્વસ્તનુે સમજવામાું માપન અને ગણન અવનવાર્થ બને છે. આ અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ એ 
બાબતની અપેક્ષા રાખે છે કે વવદ્યાર્ી વવવવધ પક્રરમાણો અને રાવશઓન ુું સાચુું અને ચોક્કસ 
માપન કરતો ર્ાર્. કેટલીક સુંકલ્પનાને સમજવામાું ગાલણવતક પ્રક્રિર્ાઓની જાણકારી 
આવશ્ર્ક બને છે. તેર્ી વવદ્યાર્ી ગણન કૌશલ્ર્ પણ વવકસાવે એ અવનવાર્થ છે.  

અહીં વવદ્યાર્ીઓને એ પ્રકારના અધ્ર્ર્ન અનભુવો આપવાના રહ ેકે વવધાર્ી જે તે 
રાવશન ુું ચોક્કસ રીતે માપન કરતો ર્ાર્, તેનો મહાવરો કરે અને રાવશનાું એકમો ક્ષવતરક્રહત 
રીતે લખી શકે. વળી, જે તે સુંકલ્પના આધાક્રરત સતૂ્રોમાું ર્ોગ્ર્ એકમ સાર્ેની ક્રકિંમત મકૂીન ે
ગણતરી કરવાની ર્ાર્ તેવો મહાવરો પણ વવધાર્ીઓને આપવાનો રહ.ે   

પોતાની આસપાસમાાંથી મળી આિતી િસ્તનુો ઉપર્ોગ કિી નમનૂાઓન ુાં વનમાથણ કિે 
છે. 

NCF હુંમેશા જ્ઞાનને જીવન સારે્ જોડવાની ક્રહમાર્ત કરે છે. ક્રિર્ા દ્વારા વશક્ષણ એ 
વવજ્ઞાન વશક્ષણનો અગત્ર્નો ભાગ છે. વવદ્યાર્ી વવજ્ઞાન વવષર્નાું જ્ઞાનનો ઉપર્ોગ કરી 
પોતાની સર્જનાત્મકતાનો વવકાસ કરે તે અપેલક્ષત છે. બાળક પોતાની આસપાસના 
પર્ાથવરણમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તઓુનો ઉપર્ોગ કરી નમનૂાઓ / મોડેલ બનાવતો ર્ાર્ 
એ અપેલક્ષત છે. આ વનષ્પવિને ધ્ર્ાનમાું લઈને અધ્ર્ર્ન પ્રક્રિર્ા અને અનભુવોન ુું આર્ોજન 
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કરવ ુું પડે. મોડેલ બનાવતી વખતે વસ્તઓુની પ્રાપ્ર્તા અને ર્ોગ્ર્તા અંગે વવદ્યાર્ી વવચારતો 
ર્ાર્ છે અને ચોક્કસ વૈજ્ઞાવનક કૌશલ્ર્ પણ કેળવે છે.  

અહીં આ પ્રકરણમાું રેતઘડી અને જળઘડીના મદુ્દા એવા છે કે જેમાું વવદ્યાર્ી પોતે જાતે 
એ સાધનોના નાના નમનૂા વનમાથણ કરી શકે. આ અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિને પામવા માટે અહીં 
આપણે એવા અધ્ર્ર્ન અનભુવોન ુું આર્ોજન કરવ ુું પડશે કે જેમાું વવદ્યાર્ીઓ જરૂરી સુંખ્ર્ામાું 
સ્ર્ાવનક રીતે પ્રાપ્ર્ વસ્તઓુ લઈને આવે અને જાતે રેતઘડી અને જળઘડી બનાવે.   

o આલેખ દોિે છે અને તેન ુાં અથથઘટન કિે છે. 

આલેખ દોરવો અને તેન ુું અર્થઘટન કરવ ુું એ એક મહત્ત્વન ુું અને ર્ોડુું ઉચ્ચ કક્ષાન ુું 
કૌશલ્ર્ છે. ગલણત અને વવજ્ઞાન બન્ને વવષર્ોમાું આલેખનો ઉપર્ોગ ઘણી જગ્ર્ાએ ર્તો હોર્ 
છે. આલેખની મદદર્ી કોઈ પણ વસ્તનુી ખબૂ સન્ક્ષેપમાું અને અસરકારક રીતે લચત્રાત્મક 
રજૂઆત ર્ાર્ છે. રજૂઆત સચોટ બને છે.  

વવદ્યાર્ીઓમાું આલેખ દોરવાન ુું અને તેન ુું અર્થઘટન કરવાન ુું કૌશલ્ર્ વવકસે તે માટે 
આલેખના પાર્ાના ખ્ર્ાલો જેવા કે અક્ષ, ઉગમલબિંદુ, પ્રમાણમાપ, ર્ામ વગેરે સમજાવવા 
જોઈએ. ત્ર્ારબાદ ઉદાહરણ દ્વારા બે રાવશની વવવવધ ક્રકિંમતો લેતા જઈ આલેખામાું તેના લબિંદુ 
અંક્રકત કરતા જાર્ એ રીતનો મહાવરો જરૂરી બને. વળી, રાવશના સ્વરૂપ અને અર્ાથઘટનની 
જરૂરીર્ાત અનસુાર સ્તુંભ અર્વા તો રેખા દ્વારા આલેખ પરના લબિંદુઓને જોડાવાના કાર્થનો 
પણ મહાવરો જરૂરી બને.   

આલેખ દોરવા જેટલુું જ અગત્ર્ન ુું કાર્થ તેન ુું અર્થઘટન કરવાન ુું છે. આ માટે 
વવદ્યાર્ીઓને આલેખ ઉપરર્ી સરળર્ી શરૂ કરી સુંલક્ષપ્ત પ્રકારની માક્રહતી રજૂ કરવાની તક 
અને મહાવરો આપવા જોઈએ.  

      
3. વિષર્િસ્તનુા મદુ્દા  

1. માપન અને ગણન - ગવત કરતા પદાર્થની ઝડપ, સમર્, સાદા લોલકનો આવતથકાળ  

2. નમનૂાન ુું વનમાથણ અને સમર્ન ુું માપન / ગણન -  રેતઘડી, જળઘડી 

3. અંતર – સમર્નો આલેખ   

 

4. વિષર્િસ્તનુી િજૂઆત  

1. માપન અને ગણન - ગવત કિતા પદાથથની ઝડપ, સમર્, સાદા લોલકનો આિતથકાળ  
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અહીં  પાઠ્યપસુ્તકમાું આપેલ ઝડપ અને સમર્ના મદુ્દાને સમજાવવા માપનના રસ્ષ્ટકોણર્ી 
એક સાદી પ્રવવૃિ શાળામાું આર્ોજજત કરી શકાર્. અહીં એક બાબત ખાસ ધ્ર્ાને રાખવાની છે કે 
વશક્ષકન ુું કેન્રીકરણ વવદ્યાર્ી સાચુું માપન કરતો ર્ાર્ એ વાત પર રાખવાન ુું છે.   

પ્રવવૃિ : 1 - ચાલિાની ઝડપ માપિી. 

શુાં  ોઇશે ? : મેઝરીંગ ટેપ, સ્ટોપ વોચ અને ચોકનો ટુકડો  
કેિી િીતે કિીશુાં ?   

1. મેઝરીંગ ટેપની મદદર્ી એક ખલુ્લી જગ્ર્ામાું 50 મીટર લુંબાઈની એક સીધી રેખા માકથ 

કરવી.  

2. તમારા એક વમત્રને આ રેખા પર તેની સામાન્ર્ ચાલ/સામાન્ર્ શૈલીર્ી ચાલવાની શરૂઆત 
કરવા કહો, અને તે ચાલવાન ુું શરૂ કરે કે તરત સ્ટોપ વોચ ચાલ ુકરો.  

3. તમારા વમત્ર રેખાના છેલ્લા છેડે પહોંચે તે ક્ષણે સ્ટોપ વોચ બુંધ કરો. 

4. તમારા વમત્રએ 50 વમટરન ુું અંતર ચાલવા માટે લીધેલો સમર્ માપો.  

5. તમારા વમત્રની આ સહજ ચાલની ઝડપ શોધવા (માપવા) માટે 50 મીટરને તેમણે લીધેલ 
સમર્ (સેકન્ડમાું) વડે ભાગાકાર કરો.  

6. ઉપરના પગવર્ર્ા િ. 2 ર્ી 5ને અન્ર્ વમત્રો દ્વારા પનુરાવવતિત રીતે કરો.  

7. આ દરેક ઝડપ પરર્ી સામાન્ર્ ચાલની સરાસરી ઝડપ શોધો.  

આ સાતમુું પગવર્યુું કેવી રીતે કરીશુું ?  

તેના માટે આપણે બધા વમત્રો દ્વારા કપારે્લ કુલ અંતરને તેમણે એ માટે લીધેલ કુલ સમર્ 
વડે ભાગવ ુું પડશે. બરાબર ને ? 

પ્રવવૃિ : 2 – સાદા લોલકનો આિતથકાળ ગણિો.  

શુાં  ોઇશે ? : લોલકનો બોબ (ધાતનુો ગોળો), સ્ટોપ વોચ, સલળર્ા સાર્ેનો G-ક્લેમ્પ, આશરે 1.5 મીટર 

લાુંબી કોટનની દોરી, ચોકનો ટુકડો   

કેિી િીતે કિીશુાં ? 
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1. નીચેની આકૃવતમાું દશાથવ્ર્ા પ્રમાણે G – ક્લેમ્પને ટેબલની ધાર પર ફીટ કરો. 

 

2. G-ક્લેમ્પના કાણામાું ઉપર દશાથવ્ર્ા મજુબ લોખુંડનો સલળર્ો નાુંખી સ્ૂ ફીટ કરો.  

3. કોટનની દોરીનો એક છેડો બોબ (ધાતનુો ગોળો)નાું હકૂમાું બાુંધી, બીજા છેડાર્ી  G-ક્લેમ્પના 

સલળર્ા સાર્ે ગાુંઠ્ બાુંધી બોબને લટકાવો.  

4. બોબને ક્સ્ર્ર રીતે લટકાવી તેની મળૂ શનૂ્ર્ ક્સ્ર્વતમાું આવવા દો. તેની ક્સ્ર્વતને જમીન પાર 

આંકી દો.  

5. બીજી આકૃવતમાું દશાથવ્ર્ા પ્રમાણે બોબને મળૂ ક્સ્ર્વતર્ી પકડીને ર્ોડુું એક તરફ લઇ જઈ 

ધીમેર્ી છોડી દો.  

6. સ્ટોપ વોચની મદદર્ી કુલ 20 દોલનો માટેનો સમર્ નોંધો. 

7. આ સમર્ને 20 વડે ભાગવાર્ી 1 દોલન માટેનો સમર્ પ્રાપ્ત ર્શે.  

8. ઉપરના પગવર્ર્ાું િ. 5 – 6 – 7 ને ત્રણ વાર પનુરાવવતિત કરો, જેમાું મળૂ ક્સ્ર્વતમાુંર્ી 

બોબના સ્ર્ાનાુંતરને દરેક વાર 2 સે.મી. વધારતા જાઓ.  

9. હવે વવચારો કે શુું લોલકનો આવતથકાળ હુંમેશા એકસરખો હોર્ છે ? શુું તે મળૂ ક્સ્ર્વતર્ી 

બોબના સ્ર્ાનાુંતર પર આધાર રાખે  છે ?   
શુાં શીખ્ર્ા ? કોઈ પણ સાદા લોલકનો આવતથકાળ હુંમેશા એકસરખો જ હોર્ છે અને તે બોબનાું 

મળૂ ક્સ્ર્વતમાુંર્ી સ્ર્ાનાુંતર (જો ખબૂ મોટુું ન હોર્ તો તેના) પર આધાર રાખતો નર્ી.   

હિે આ   પ્રવવૃિ તમે 50 સેમી. 100 સે.મી. કરે પનુરાવવતિત કરી શકો છે. દરેક ક્રકસ્સામાું 

આવતથકાળ માપો. શુું તે દરેક ક્રકસ્સામાું સમાન મળે છે ? શક્ય હોર્ તો બોબનો વ્ર્ાસ અને દળ 
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બદલીને એ બાબતનો પણ વવચાર કરો કે લોલકાનો આવતથકાળ કર્ા પક્રરબળો પર આધાર રાખ ે

છે ?  

 

2. નમનૂાન ુાં વનમાથણ અને સમર્ન ુાં માપન / ગણન -  િેતઘડી,  ળઘડી 

સ્ર્ાવનક પ્રાપ્ર્તા અનસુાર મેડીકલ ઉપર્ોગના, દદીને ચઢાવવામાું આવતા નકામા ખાલી 
બે બાટલાની મદદર્ી કે કાચની બે ફનેલની મદદર્ી રેતઘડી બનાવડાવી શકાર્. એમાું સમર્નાું 

ચોક્કસ માપ સારે્ રેતીન ુું પસાર ર્વ ુું - એ બાબતન ુું માપાુંકન (Calibration) અગત્ર્ની બાબત 

છે, એ સમજાવવ ુું પડે. એ જ રીતે જળઘડી બનાવવા માટે પણ એક મધ્ર્મ કદન ુું પાત્ર અને એક 

નાની પ્લાસ્ટીકની વાટકી લેવાની છે. નાની વાટકીમાું નીચે નાન ુું કાણુું પાડીને મધ્ર્મ કદના 
પાણી ભરેલા પાત્રમાું મકૂવાની છે. અહીં પણ કાણામાુંર્ી નાની વાટકીમાું પ્રવેશતા પાણીર્ી એ 

વાટકી કેટલા સમર્માું ભરાર્ છે તેન ુું માપાુંકન (Calibration) અગત્ર્ન ુું છે. તેર્ી અહીં મળૂ 

અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ નમનૂાનાું વનમાથણની હોવાની સારે્ માપન કૌશલ્ર્ન ુું પણ ધ્ર્ાન રાખવ ુું ઘટે. 

અહીં વવદ્યાર્ી પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂાઓન ુું 
વનમાથણ કરે એ અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ સર્જનાત્મકતાના હતેનેુ સુંતોષે છે. તે માટે અહીં આપણે એક 

વવશેષ પ્રવવૃિ કરીએ.  
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પ્રવવૃિ : છાર્ા ર્ાંત્ર (સરૂ્થ ઘડી) દ્વાિા સમર્ન ુાં માપન  

o આખો ક્રદવસ સરૂ્થપ્રકાશ આવતો હોર્ એવી ખલુ્લી સમતલ જગ્ર્ામાું ચુુંબકીર્ સોર્ (હોકાર્ુંત્ર)ન ે
ગોઠ્વો.  

 

o ઉિર – દલક્ષણ ધ્રવુની રેખા અંક્રકત કરો. 
o હવે ચુુંબકીર્ સોર્ની જગ્ર્ાએ છાર્ા ર્ુંત્ર ગોઠ્વી દો.  

o છાર્ા ર્ુંત્રને એ રીતે ગોઠ્વો કે જેર્ી તેના છેડા ઉપર લચત્રમાું દશાથવ્ર્ા મજુબ ઉિર – દલક્ષણ 

ક્રદશામાું રહ.ે  

o છાર્ા ર્ુંત્ર પર જે સમરે્ જે જગ્ર્ાએ પડછાર્ો પડે છે, તે સમર્ નોંધી લો.  

o તમારા ઘક્રડર્ાળ સાર્ે આ સમર્ સરખાવો.  

o સમર્ના ચોક્કસ માપન માટે ખરેખર આપણે છાર્ા ર્ુંત્રના છેડાઓને ભૌગોલલક ઉિર – દલક્ષણ 

ક્રદશામાું ગોઠ્વવ ુું પડે, જ્ર્ારે અહી આપણે તેને ચુુંબકીર્ ઉિર – દલક્ષણ ક્રદશામાું ગોઠ્વ્યુું છે. 

ભૌગોલલક ઉિર – દલક્ષણ ક્રદશા એ ચુુંબકીર્ ઉિર – દલક્ષણ ક્રદશા સાર્ે એવા ખણૂે ઢળેલી હોર્ 
છે કે જે ખણૂો સ્ર્ળ પ્રમાણે બદલાર્ છે.  

3. અંતિ – સમર્નો આલેખ   

વવદ્યાર્ી આલેખ દોરે અને તેન ુું અર્થઘટન કરે એ અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ સુંદભે પાઠ્યપસુ્તકમાું 
પરૂતા ઉદાહરણો અને મહાવરો આપેલ છે. પરુંત ુઆપણે વવદ્યાર્ી જાતે દરેક આલેખ દોરે અને 

સુંબુંવધત માક્રહતી તારવે તેવી વગથવશક્ષણ પ્રક્રિર્ા આર્ોજજત કરવાની છે. 

• આલેખ :- વવવવધ પ્રકારના આલેખની સમજણ આપવી, તેનો ઉપર્ોગ સમજાવવો  
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• રેખાગ્રફ બનાવવાની પ્રવવૃિ સમજાવી બાળકને ગ્રાફ પેપર પર વવવવધ મલૂ્ર્ો દશાથવવા 

આપવા. બાળક પાસે રેખાગ્રફ ની રચના કરાવવી  
• અંતર અને સમર્ નો ગ્રાફ સમજાવી તે ગ્રાફના આકારને ધ્ર્ાને લઇ ગવત અને ઝડપ ની 

સમજ આપવી  

• અંતર અને સમર્ નાું આલેખ પરર્ી કોઈ પણ સમરે્ પદાર્ે કાપેલુું અંતર શોધી શકાર્ , 

કોઈ પણ સમરે્ પદાર્થની ઝડપ શોધી શકાર્, કોઈ પણ સમરે્ પદાર્થ ન ુું સ્ર્ાન ક્યા હશે તે 
શોધી શકાર્ તેની સમજણ આપવી. 

પ્રોજેક્ટ :  

• હીચકા પર અલગ અલગ વ્ર્ક્ક્તને બેસાડીને આવતથકાળ શોધવો  

• દોરી અને લોખુંડનો ગોળો કે પત્ર્ર ન ુું લોલક બનાવી દોરીની લુંબાઈ બદલીને આવતથકાળ 
શોધવાન ુું કોસ્ટક બનાવવ ુું 

• હવે લોલકની દોરીની લુંબાઈ એકસરખી રાખી જુદા જુદા પ્રકારની દોરી લઇ આવતથકાળ 

શોધવાન ુું કોસ્ટક બનાવવ ુું 

• શાળા સમર્ દરવમર્ાન કેટલા કલાક/વમનીટ/સેકુંડ ર્ાર્ તેન ુું કોસ્ટક બનાવવ ુું 
• અઠ્વાક્રડર્ામાું વવજ્ઞાન વવષર્ ભણવા માટે કેટલો સમર્ મળે છે તેન ુું કોસ્ટક બનાવવ ુું 

• પ્રવાસ દરવમર્ાન સ્પીડોમીટર ના રીડીંગ લેવા અને તેનો ગ્રાફ બનાવવો. 

• અલગ અલગ સમરે્ પડછાર્ાની લુંબાઈ માપી તેના પરર્ી સમર્ન ુું અંદાજીત માપન 

કરવ ુું. 
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HOT પ્રશ્ન
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V[SDo !$ 

V[SDG]\ GFD o lJn]T 5|JFC VG[ T[GL V;ZM 

;DFlJQ8 VwIIG lGQ5l¿VM o  

s!f 5|lS|IF VG[ ;ÒJMGL GFDlGNX"GJF/L VFS'lTq O,M RF8" NMZ[ K[P 

 v lJn]T 5ZL5Y 

sZf 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

 v lJn]T 5|JFCGL pQDLI VG[ R]\ASLI V;Z 

s#f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

 v ;F3GDF\ A[ S[ T[YL JW] lJn]TSMQFG[ IMuI S|DDF\ HM0[ K[P 

v lJn]T 5|JFCGL pQDLI V;Z VG[ R]\ASLI V;Z VFWFlZT jIJCFZDF\ p5IMUDF \ 

VFJTF ;FWGMG[ ;DÒq XMWL XS[ K[P 

s$f 5MTFGL VF;5F;DF\YL D/L VFJTL J:T]VMGM p5IMU SZL GD}GFVMG]\ lGDF"6 SZ[ K[ VG[ 

T[GL SFI"5âlT J6"J[ K[P 

 v lJn]T R]\AS 

VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

s!f lJnFYL"VM lJn]T 5ZL5YGL VFS'lT NMZTF XLB[ T[ DF8[ T[VM WMZ6v&DF \ lJn]T 5ZL5YDF\ 

;FWGM HM0TF XLbIF K[4 T[ ;DHGF VFWFZ[ lJn]T 5ZL5YDF\ J5ZFTF ;FWGMGL ;\7F XLB[ 

VG[ lGIT ;\7FVMGM p5IMU SZL 5ZL5YGL VFS'lT NMZ[ T[ V5[l1FT K[P વશક્ષકે બોડથ પર 

આકૃવત દોરવી કે પ્રક્રિર્ા દશાથવતો ફલો ચાટથ દોરવો અને આકૃવત કે ફલો ચાટથ  દોરતી વખતે 

કઈ કઈ બાબતોન ુું ધ્ર્ાન રાખવાન ુું છે તેન ુું માગથ દશથન આપવ ુું વવદ્યાર્ીને આકૃવત અને ફલો 

ચાટથ  દોરવાની અને મહાવારાની તકો પરૂી પાડવી. 

sZf કોઈ પણ પ્રક્રિર્ા કેવી રીતે ર્ાર્ છે કે કોર્ પણ ઘટના કેમ બની તે વવદ્યાર્ી જાતે સમજે છે 

અને તે અન્ર્ને પણ સમજાવી શકે છે.વવદ્યાર્ી વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ, 
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પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અન ેપોતે પ્રાપ્ત કરેલ સમજણ 

નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને સમજાવવાની 
કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી.lJn]T 5|JFCGL pQDLI VG[ R]\ASLI V;ZG[ 

5|J'lT SZJF VF5LG[ lJnFYL"VMGL ;DH :5Q8 SZJLP VF AgG[ V;ZGF jIJCFZ] \ pNFCZ6M 

VF5JF VG[ D[/JJF4 T[GF p5IMUMGL RRF" SZJLP 

s#f વવદ્યાર્ી વગથખુંડમાું જે શીખે છે તેનો તેના રોજ બરોજના જીવનમાું ક્યાું ક્યાું ઉપર્ોગ ર્ાર્ છે 

તે જાણે.  વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો 

સાર્ે સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુ

વવચારવાની તકો પરૂી પાડવી lJnFYL"VMG[ A[ S[ T[YL JW] lJn]TSMQF WZFJTF CM<0Z ATFJJF 

VG[ T[GM p5IMU YTF ;FWGM VG[ p5IMUGL ;DH VF5JLPlJn]T 5|JFCGL pQDLI VG[ 

R]\ASLI V;Z VFWFlZT jIJCFZDF\ p5IMUL ;FWGMGL ZRGF ATFJJL sXSI CMI TM 

;FWGM BM,LG[4 GCL TM JL0LIM S[ V[GLD[XG ATFJJ]\fPlJn]T :JLR4 OI}H4 MCB :JLRGL 

ZRGFGL ;DH VF5JLP 

s$f વવદ્યાર્ી પાસે વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત મોડેલ ન ુું વનમાથણ આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુી 
મદદર્ી કરાવવ ુું અને એ મોડેલ ન ુું વનમાથણ કેવી રીતે ર્યુું અને તે કેવી રીતે કાર્થ કરશે તે 
અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો પરૂી પાડવી.વવદ્યાર્ી ને ચુુંબક બનાવવા માટેના જરૂરી 
સાધનોની સમજ આપી શક્ય હોર્ તેટલા  સાધનો વવદ્યાર્ી જાતે પ્રાપ્ત કરી  lJn]T R]\AS  
બનાવે  ત્ર્ાર બાદ તે કઈ રીતે કાર્થ કરશે તે કહી શકે તે મજુબના અધ્ર્ર્ન અનભુવો 
આપવા   

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v IMuI ;\7FGM p5IMU SZL lJn]T 5ZL5YGL ZRGF 

v lJn]T 5|JFC VG[ T[GL V;ZMo V[S SZTF JW] lJn]TSMQF WZFJTL A[8ZL4 JFCGMDF \ 

J5ZFTL A[8ZL 

 v lJn]T 5|JFCGL pQDLI V;Z 

 v lJn]T 5|JFCGL R]\ASLI V;Z 
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 v lJn]TS/ s:JLRf4 O}Ih4 MCB GL VF\TlZS ZRGF 

v lJn]T 5|JFCGL pQDLI VG[ R]\ASLI V;Z WZFJTF ;FWGMGL ZRGF VG[ jIFJCFlZS 

p5IMUM 

 v lJn]TR]\AS AGFJJ]\  

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 v IMuI ;\7FGM p5IMU SZL lJn]T 5ZL5YGL ZRGFo 

v GLR[ NXF"J[, VFS'lT 5ZYL T[GL AFH]DF\ IMuI ;\7FGM p5IMU SZL lJn]T 5ZL5YGL 

VFS'lT NMZMP 
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v GLR[ NXF"J[, VFS'lT 5ZYL T[GL AFH]DF\ IMuI ;\7FGM p5IMU SZL B]<,M 5ZL5Y VG[ A\W 

5ZL5YGL VFS'lT NMZMP 

   

 v lJn]T 5|JFCGL pQDLI V;Zo 

   

v ;FDU|L o lGS|MD WFT]GF TFZGM 8}S0M s5FT/M TFZ 56 RF,[f4 YDM"SM, ;L84  

      BL,L sA[ YL RFZf4 lJn]T SMQF s;[,f 

v VFS'lTDF\ NXF"jIF 5|DF6[ 5ZL5YGL UM9J6L SZM sYM0M ;DI DF8[ HM0F6 ZFBJ] \ 

H[YL ;[, h05YL GA/M G 50[fP 5ZL5Y A\W SZL WFT]GF TFZG[ :5X" SZMP YM0LJFZ 

ZFC HM. 5]Go TFZG[ :5X" SZMP 

 v TDFZ]\ VJ,MSG GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v XF SFZ6[ VFJ]\ YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF 5|SFZGL V;Z SIF\vSIF\ HMJF D/[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v lJn]T 5|JFCGL R]\ASLI V;Zo 

   

v ;FDU|L o NLJF;/LGL BF,L 5[8L4 GSFDF JFIZDF\YL SF-[, TFZ4 GFG] CMSFI\+4  

      GFGM ,[d5 s8MR"DF\ J5ZFTMf4 lJn]TSMQF s;[,f 

v 5|YD CMSFI\+GL ;MI ;FDFgI l:YlTDF\ S. lNXFDF\ UM9JFI K[ T[ VJ,MSG SZMP 

tIFZAFN VFS'lTDF\ NXF"jIF 5|DF6[ 5ZL5YGL ZRGF SZMP ,[d5 RF,] sA\W 5ZL5Yf 

CMI tIFZ[ CMSFI\+GL ;MIG]\ VJ,MSG SZMP ,[d5 A\W sB]<,M 5ZL5Yf CMI tIFZ[ 

CMSFI\+GL ;MIG]\ VJ,MSG SZMP 

 v ,[d5 RF,] CMI tIFZ[ CMSFI\+GL ;MIGL l:YlT 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v ,[d5 A\W CMI tIFZ[ CMSFI\+GL ;MIGL l:YlT 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VFJ] XF SFZ6[ YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 CJ[ 5ZL5YDF\ lJnT]SMQFs;[,fGF W|]JM p,8FJLG[ p5Z D]HA A\G[ VJ,MSG ,[TFPP 

 v X]\ HMJF D?I]\ m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v lJn]T 5|JFCGL R]\ASLI V;ZGM p5IMU YTM CMI T[JF pNFCZ6M VF5MP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v lJn]T R]\ASGL ZRGF SZJL o 

   

v ;FDU|L o ,F\AM JFCS TFZ4 ,F\AL BL,L S[ :S|}4 lJn]TSMQF s;[,f4 8F\S6LVM  

      sVYJF ,MB\0GM JC[Zf 

v VFS'lTDF\ NXF"jIF D]HA BL,L S[ :S|}GL OZT[ JFCS TFZ R]:T ZLT[ U] \R/FGL H[D 

JL\8F/L NM4 A[ D]ST K[0FVM ;FY[ lJn]TSMQF HM0L 5ZL5YGL ZRGF SZMP BL,L S[ 
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:S|}GL GÒS 8F\S6LVM ,FJL VJ,MSG SZMP lJn]TSMQFGM V[S K[0M V,U SZL 5]Go 

BL,L S[ :S|} 5F;[ 8F\S6LVM D}SL VJ,MSG SZMP 

 v VFJ]\ XF DF8[ YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v  VFJ]\ YJF DF8[GF TDFZF TFZ6M ,BMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v lJn]TGF ;FWGM o 

 s!f A[4 +64 RFZ4 K lJn]TSMQF ;DFJTL A[8ZL DF8[GF CM<0Z 

   

 v V[GLD[XGq lJ0LIM 

 v ,L\S o 

 v OR Code: 
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 sZf A[4 +64 RFZ 5{\0FJF/F JFCGMDF\ J5ZFTL A[8ZL 

   

 v V[GLD[XGqlJ0LIM 

 v ,L\S o 

 v OR Code:  

 

 s#f lJn]T5|JFCGL pQDLI V;Z NXF"JTF ;FWGM o 

 sAf lJn]T UM/FGM lO,FD[g8 o 

   

v lJn]T ,[d5G[ YM0LJFZ RF,] SZL A\W SZM4 SF/Ò5}J"S :5X" SZL VG]EJ  

     D[/JJMP 
 sBf lJn]T ;U0L o 

   

 v https://www.youtube.com/watch?v=1KqkmyRLfxU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1KqkmyRLfxU


83 
 

  sCf lJn]T .:+L o 

   

 v https://www.youtube.com/watch?v=Cznj5E5Qc9g 

v VF 5|DF6[ GLR[ NXF"J[, ;FWGMGL VF\TlZS ZRGF DF8[ V[GLD[XGqlJ0LIM H]VMP 

;FWG ,L \S OR Code 

~D lC8Z   

JM8Z lC8Z   

0FIG[DM   

ULhZ   

C[Z 0=FIZ   

lJn]T 3\80L   

lS8,L   

 

v p5ZMST lJn]TGF ;FWGMGL VF\TlZS ZRGFG]\ VJ,MSG SZTF\ S. AFAT ;FDFgI 

HMJF D/[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

https://www.youtube.com/watch?v=Cznj5E5Qc9g
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 v VFJF ALHF ;FWGM H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v lJn]TS/ s:JLRf4 OI}h4 MCB GL ZRGF 

   

  

 

 

 

 

 

 

 v GSFDL Y. UI[, lJn]T :JLR BM,L T[GL VF\TlZS ZRGF H]VMP 

v AU0L UI[,q GSFD OI}h D[/JL T[GL ZRGFG]\ VJ,MSG SZL T[G[ AF\WJFGL 5|[S8LX 

SZJLP 

v DSFGDF\ J5ZFTF OI}h VG[ lJn]T p5SZ6DF\ J5ZFTF OI}hGL T],GF SZL T[GL 

;DL1FF GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v GSFDL MCB :JLR D[/JL T[GL VF\TlZS ZRGF H]VM sHM G D/[ TM TF,LDGF :Y/[ 

VFJL SM. :JLR CMI TM T[GM VeIF; SZLV[f p5ZMST sVFS'lTDF \ NXF"J[,f +6[ 

ZRGFGL T],GFtDS GM\W SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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 v l;â YI[, ;\S<5GFVM VG[ T[GM NCF ;FY[ VG]A\Wo 

 v lJn]T 5ZL5Y ZRGFv VFS'lT ZRGFo 5|J'lT SZL 7FG D[/JL ;DH 5|F%T SZ[P 

v lJn]T 5|JFCGL pQDLI VG[ R]\ASLI V;Zo 5|J'lT SZL VG]EJ D[/JLv ;DH 5|F%T 

SZ[P 

v lJn]T R]\ASGL ZRGF4 OI}H AF\WJMo 7FGG]\ ;H"G SZ[4 7FGG[ ÒJG jIJCFZ ;FY[ 

HM0[P 

v lJn]TGF ;FWGMGL VF\TlZS ZRGFG]\ VJ,MSGo D[/J[, 7FGG[ ÒJG jIJCFZ ;FY[ 

HM0[4 T[GM p5IMU SZ[P 

 v HOT'S: 

s!f DM8Z ;FIS,DF\ J5ZFTL S[8,LS A[8ZLDF\ 5F6L XF DF8[ G\BFJJ]\ 50[ K[m T[ 5F6LDF\ 

X]\ CMI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

sZf DMAF., RFH" SZTL JBT[ VYJF T[GM ;TT p5IMU SZJFDF \ VFJ[ TM XF DF8[ UZD 

Y. HFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s#f TDFZL VF;5F; V[S lJn]TUM/M VG[ V[S SMd5[S8 O,MZM;g8 ,[d5 sCFLSf XMWL 

SF-MP A\G[G[ JFZFOZTL lGlüT ;DI ;]WL RF,] SZL T[GL GÒSDF\ YDM"DL8Z D]SL 

TF5DFG DF5MP 

;FWG TF5DFG ;DI 

lJn]TUM/M   

CFLS   



86 
 

 

 s$f lJn]T R]\ASGM p5IMU YTM CMI T[JF ;FWGM SIF K[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s5f GLR[GL VFS'lTDF\ ,[d5 RF,] G YJFGF SFZ6M SIF CMI m 

  VFS'lT 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 ; \NE" o 

v 5F9I5]:TS4 lJ7FG4 WMZ6vVII, NCERT, U]HZFT XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4 

UF\WLGUZP 

 v ,L\S 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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5|SZ6 o!5 

V[SDG]\ GFD o 5|SFX 

;DFlJQ8 VwIIG lGQ5l¿VM o  

s!f 5NFY" VG[ ;ÒJM H[JF\ S[ 5|F6LHgI Z[;F4 NF\TGF 5|SFZ4 VZL;F VG[ ,[g; JU[Z[GF    

      N[BFJ4 ZRGF4 SFI" JU[Z[ H[JF\ VJ,MSG1FD ,1F6MGF VFWFZ[ VM/B[ K[P 

s#f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

 v 5|SFXG]\ 5ZFJT"G 

 v VZL;F VG[ ,[g; £FZF ZRFTF\ 5|lTlA\A 

 v 5|SFXG]\ lJEFHG 

s$f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

 v VZL;F VG[ ,[g;GM jIJCFZDF\ p5IMU lJRFZL XS[ K[P 

s5f 5|̀ GMGF HJFA D[/JJF DF8[ ;Z/ T5F; CFY WZ[ K[P 

 v X]\ `J[T 5|SFX V[ 36F AWF Z\UMGM AG[, K[m 

 v D[3WG]QI S[JL ZLT[ ZRFI K[m 

VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

s!f અહી વવદ્યાર્ી પદાર્થન ુું અવલોકન કરી પદાર્થના ગણુધમથ / લાક્ષનીક્તા જાણે અને આ 
ગણુધમથ / લાક્ષનીક્તા નાું આધારે તે પદાર્થ ને ઓળખી શકે / જુદા પડી શકે તે જરૂરી છે પદાર્થ 
અન ેસજીવોને વવદ્યાર્ી સમક્ષ રજુ કરી વવદ્યાર્ી પાસે પદાર્થ કે સજીવો ન ુું અવલોકન કરાવવ ુું આ 
અવલોકનના આધારે વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોના દેખાવ, રચના, કાર્થ, સવુાસ વગેરે જેવા લક્ષણો 
નોંધે અને નોંધેલા લક્ષણો નાું આધારે પદાર્થ કે સજીવો ને ઓળખી શકે તે પ્રકારની તક પરૂી 
પડાવી.અહી અરીસા અને લેન્સને તેના દેખાવ અને રચના ના આધારે ઓળખી શકે તેવા અનભુવો 
પરુા પાડવા  

(૨) કોઈ પણ પ્રક્રિર્ા કેવી રીતે ર્ાર્ છે કે કોર્ પણ ઘટના કેમ બની તે વવદ્યાર્ી જાતે સમજે છે 
અને તે અન્ર્ને પણ સમજાવી શકે છે.વવદ્યાર્ી વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ, પ્રર્ોગ, 
વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ 
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ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ 
કરવાની તકો  પરૂી પાડવી. અહી પ્રર્ોગ વનદશથન કે પ્રર્ોગ કાર્થ દ્વારા વવદ્યાર્ી પ્રકાશન ુું પરાવતથન 
કેવી રીતે ર્ાર્ છે અને  અરીસા અને લેન્સ દ્વારા પ્રવતલબિંબ કેવી રીતે રચાર્ છે તે જાણવા પ્રર્ત્ન કરે 
તે જરૂરી છે  

(૩) વવદ્યાર્ી વગથખુંડમાું જે શીખે છે તેનો તેના રોજ બરોજના જીવનમાું ક્યાું ક્યાું ઉપર્ોગ ર્ાર્ છે 
તે જાણે.  વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ે સુંલગ્ન 
છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની તકો પરૂી પાડવી 
અહી વ્ર્હવારમાું પ્રકાશના પરવાત્નથની ઘટના ક્યાક્યા જોવા મળે છે અને અરીસા અને લેન્સ દ્વારા 
પ્રવતલબિંબ ના વસદ્ધાુંતનો વ્ર્હવારમાું ક્યાું ક્યાું ઉપર્ોગ ર્ાર્ છે તે વવદ્યાર્ી કહી શકે / શોધી શકે તે 
પ્રકારના અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

(૪) વવદ્યાર્ી સમક્ષ જે પણ પ્રશ્નો ઉદભવે તે પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવા માટે વવદ્યાર્ી સરળ પ્રવવૃિ કે 
પ્રર્ોગ કે શોધખોળ કરે અને પ્રશ્નનો જવાબ જાતે પ્રાપ્ત કરે . વવદ્યાર્ી સમક્ષ વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત 
વ્ર્વહાક્રરક/ અનભુવ જગતના પ્રશ્નો રજુ કરવા આ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રવવૃિ/પ્રોજેક્ટ/પ્રર્ોગ/ ક્ષેવત્રર્ 
મલુાકાત/ચચાથ કે સાદી શોધ ખોળ દ્વારા વવદ્યાર્ી જાત ેપ્રાપ્ત કરે તે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા 
(૧) 5|IMU SZLG[ 5|SFXGL UlT ;DH[4 5|J'lTVM SZL 5|SFXG] \ 5ZFJT"G ;DH[4 T[GM ZMlH\NF 

ÒJGDF\ VG]A\W SZ[4 ;DT, VZL;FDF\ D/TF\ 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STFVM ;DHJF 5|J'lT SZ[4 

TFZJ6L SZ[4 7FGG]\ ;H"G SZ[P 

sZf ÒJG H~ZL J:T]VMGL DNNYL UM,LI VZL;FGL 5|FZ\lES ;DH D[/J[P 

s#f JS| VZL;F ;FD[ J:T]G[ lJlJW :YFG[ D]SL 5|lTlA\A D[/JJF 5|IMU SZ[v VG]EJ D[/J[4 

JS| VZL;FGL ,F1Fl6STFVM H6FJL XS[P 

s$f ,[g;GL ;FD[ J:T]G[ lJlJW :YFG[ D]SL 5|lTlA\A D[/JJF 5|IMU SZ[v VG]EJ D[/J[4 ,[g;GL 

,F1Fl6STFVM H6FJL XS[P 

s5f VZL;F VG[ ,[g;GF jIJCFlZS p5IMUM SCL XS[P 

s&f 5|J'lT HM.q SZLG[ ;}I"5|SFXGF Z\UMG]\ lJEFHG ;DH[4 D[3WG]QIGL ZRGF ;DH[P 
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lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v 5|SFX ;LWL Z[BFDF\ UlT SZ[ K[P 

 v 5|SFXG]\ 5ZFJT"G 

 v ;DT, VZL;FDF\ D/TF 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STF 

 v UM,LI VZL;FGF jIJCFZ]\ pNFCZ6M 

 v V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ VZL;FDF\ 5|lTlA\A D[/JJF 

 v V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ ,[g; J0[ 5|lTlA\A D[/JJF 

 v VZL;F VG[ ,[g;GF jIJCFZ]\ p5IMUM 

 v ;}I"5|SFXGF Z\UMG]\ lJEFHG4 D[3 WG]QI 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 v 5|SFX ;LWL Z[BFDF\ UlT SZ[ K[P 

 
 v ;FDU|L o ZaAZGL 8M8L VYJF JMX A[;LGGL 5F.54 DL6A¿L4 DFRL; 

 v DL6A¿L ;/UFJL 5F.5 J0[ HIMT H]VM4 CJ[ 5F.5G[ JF/LG[ H]VMP 

 v TDFZ]\ VJ,MSG VG[ T[ VFWFlZT TFZ6 X]\ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v 5|SFX ;LWL Z[BFDF\ UlT SZ[ K[ T[ DF8[ ÒJG jIJCFZ ;FY[ ;\S/FI[, 38GF4 AFATM 

GMWMP 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|SFXG]\ 5ZFJT"G o 

 v 5|SFXGF 5ZFJT"GGL 38GFYL ZMlH\NF ÒJGDF\ AGTL 38GFVMGL IFNL SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|J'lT o ;DT, VZL;F J0[ 5|SFXG]\ 5ZFJT"G o 

   

 v ;FDU|L o 8MR"4 ;DT, VZL;M4 SF/F SFU/GM 8}S0M4 S8Z4 ;[,M8[5P 

v SF/F SFU/GF 8}S0F 5Z +6 :,L8 AGFJL T[G[ 8MR"GF SFR 5Z ,UFJMP ;DT, 

VZL;FG[ pEM UM9JL slNJF, 5Z UM9JL XSFIf T[GF 5Z 8MR" J0[ 5|SFX 5F0MP 

5|SFXGL lNXF AN,LG[ A[v+6 JFZ VF lS|IF s5|SFX 5F0JFGLf SZMP 

 v TDFZ]\ 5|FYlDS VJ,MSG H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 8MR" ;FD[ VZL;M CMI VG[ G CMI T[ A\G[ l:YlTGL ;ZBFD6L H6FJMP 
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 v ;DT, VZL;FDF\ D/TF 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STFVM o 

   

 

  

 

 

 

 

 

v ;FDU|L o ;DT, VZL;M4 D6LA¿L4 AM,5[G4 5[lg;, JU[Z[ H[JL J:T]VM 

v ;DT, VZL;FGL ;FD[ lJlJW J:T]VM D}SL T[GF 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STF lJX[ 

H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 sZf   

 

 

 

 

 

 

v ;FDU|L o ;DT,  VZL;M4 R[;AM0"4 XF5"GZ4 ZAZ H[JL J:T]VMP 

v R[;AM0" 5Z sG CMI TM ;FNF SFU/ 5Z AGFJL XSFIf ;DT, VZL;M µEM D]SL 

J:T]G[ R[;AM0"GF BFGF 5Z ZFBL D/T]\ 5|lTlA\A SIF :YFG[ K[ T[ GM\WMP VF D]HA 
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J:T]G]\ :YFG AN,L D/TF 5|lTlA\AG]\ :YFG GM\WMP VJ,MSGM 5ZYL ;DT, 

VZL;FDF\ D/TF 5|lTlA\AGF :YFG lJX[ X]\ SCL XSFI m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s#f  

  

 

 

 

 

 

 

 

v ;FDU|L o N5"6 sDM8M VZL;Mf  

v N5"6 ;FD[ HM.q µEF ZCL UZNG HD6L AFH] GDFJMP N5"6DF\ UZNG S. AFH] 

GD[ K[m PPPPPPPPPPPPPP4 CJ[ 0FAL AFH] GDFJL N5"6DF\ H]VMP 

v VF D]HA 0FAMvHD6M CFYv5UG]\ R,G SZL VJ,MSG SZM4 TDFZ]\ GFD ,BL 

VZL;FDF\ H]VMP 

v VJ,MSGM 5ZYL ;DT, VZL;FDF\ D/TF 5|lTlA\AGL S. ,F1Fl6STF HMJF D/[ 

K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v UM,LI VZL;FGF jIJCFZ]\ pNFCZ6M o 
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GLR[ S[8,LS R/STL ;FDU|L NXF"J[, K[ sT[GF H[JL VgI ;FDU|L 56 ,. XSMf T[DF \ 

TDFZM RC[ZM HM.G[ TDFZF VJ,MSG GM\WMP 

S |D  ;FDU|L VJ,MSG sD/T]\ 5|lTlA\Af 

R¿] p,8] GFG]\ D M8]\ V:5Q8 

!P ;5F8 YF/L      

ZP RDRL sACFZGM EFUf      

#P RDRL sV\NZGM EFUf      

$P JF8SM sACFZGM EFUf      

5P JF8SM sV\NZGM EFUf      

&P u,F; sACFZGM EFUf      

*P T5[,L sACFZGM EFUf      

(P T5[,L sV\NZGM EFUf      

 

v XF DF8[ ;5F8 YF/L SZTF VgI ;FDU|LDF\ D/TF 5|lTlA\ADF\ lJlJWTF HMJF D/[ 

K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v UM,LI VZL;F lJX[ X]\ SCL XSFI m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF 5|̀ GGF HJFA DF8[ 5|J'lT SZLV[P 

v 5|J'lT o s;FDU|L o V\TUM"/ VZL;M4 AlCUM"/ VZL;M4 V\TUM"/ ,[g;4 AlCUM"/ 

,[g;f 
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TDG[ VF RFZ J:T] VF5L K[ T[G[ :5X" SZLG[4 HM.G[4 T[DF \ HM.G[ p5ZGF 5|̀ GGF 

HJFA lJX[ lJRFZMP 

 v ,[g; VG[ VZL;FGL ;ZBFD6L SZTF X]\ SC[XMm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ VZL;FDF\ 5|lTlA\A D[/JJFo 

v ;FDU|L o V\TUM"/ VG[ AlCUM"/  VZL;M4 VZL;F :8[g04 DL6A¿L4 NLJF;/L 5[8L4 

DF558'L5 50NMP 

 v VFS'lTVM o 

  

 v p5Z VFS'lTDF\ NXF"jIF D]HA VZL;M4 D6LA¿LGL HIMT sJ:T]f VG[ 50NM UM9JMP GLR[ 

VJ,MSG SMQ8SDF\ NXF"J[, V,UvV,U V\TZ[ J:T] UM9JL VJ,MSG GM\WMP 

VZL;FYL 

J:T ]G]\ V\TZ 

5|lTlA\AG]\ SN sGFG]\qDM8]\f 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STF 

V\TUM"/ 

VZL;M 

AlCUM"/ 

VZL;M 

V\TUM"/ VZL;M AlCUM"/ VZL;M 

p,8] q  R¿] JF:TlJS q 

VFEF;L 

p,8] q  R¿] JF:TlJS q 

VFEF;L 

50cm       

40cm       

30cm       
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20cm       

10cm       

5cm       

 

 https://drive.google.com/drive/folders/1iC1P2NiV0ng-6BoDl_AURpR1vOoRsFJv 

v V\TUM"/ VG[ AlCUM"/ , [g;DF\ 5|lTlA\A D[/JJFo 

v ;FDU|L o AlCUM"/ VG[ V\TUM"/ ,[g;4 ,[g; :8[g04 DL6A¿L4 NLJF;/L 5[8L4 

DF558'L4 50NM 

 v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v VFS'lTVMDF\ NXF"jIF D]HA ,[g;4 DL6A¿LGL HIMT sJ:T]f VG[ 50NM UM9JMP GLR[ 

VJ,MSG SMQ8SDF\ NXF"J[, V,UvV,U V\TZ[ J:T] UM9JL VJ,MSG GM\WMP 

https://drive.google.com/drive/folders/1iC1P2NiV0ng-6BoDl_AURpR1vOoRsFJv
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VZL;FYL 

J:T ]G]\ V\TZ 

5|lTlA\AG]\ SN sGFG]\qDM8]\f 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STF 

V\TUM"/ 

VZL;M 

AlCUM"/ 

VZL;M 

V\TUM"/ VZL;M AlCUM"/ VZL;M 

p,8] q  R¿] JF:TlJS q 

VFEF;L 

p,8] q  R¿] JF:TlJS q 

VFEF;L 

50cm       

40cm       

30cm       

20cm       

10cm       

5cm       

 

 vhttps://drive.google.com/drive/ folders/1iC1P2NiV0ng-6BoDl_AURpR1vOoRsFJv 

 v VZL;F VG[ , [g;GF jIJCFlZS p5IMUM o  

 v ;DT, VZL;FGM N5"6 l;JFI SIFvSIF p5IMU YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v 8MR"4 JFCGMGL C[0,F.84 5[ZFAM,LS ;}I"S}SZDF\ SIM ,[g;qVZL;M p5IMUL K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  sVCL\ D/[, HJFAGM p5IMU GLR[GF 5|̀ GDF\ SZMPf 

v PPPPPPPPPPPPPPPP VZL;Fq,[g;GL S. ,F1Fl6STF 8MR"4 JFCGMGL C[0,F.84 

5[ZFAM,LS ;}I"S}SZDF\ p5IMUL K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v SFG4 GFS4 U/]\4 NF\TGF 0MS8Z SIF VZL;FGL DNNYL T5F; SZ[ K[m XF DF8[m 

https://drive.google.com/drive/folders/1iC1P2NiV0ng-6BoDl_AURpR1vOoRsFJv
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VZL;FGL S. ,F1Fl6STFGF SFZ6[ T[GM p5IMU JFCGMDF \ ;F.0 jI} lDZZ  

                    TZLS[ YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v ,[g;GL DNNYL GFGL J:T]G[ DM8L HM. XSFI K[m T[G[ SIM u,F; SC[ K[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  sVCL\ D/[, HJFAGM p5IMU GLR[GF 5|̀ GDF\ SZMPf 

 v ,[g;GM p5IMU YTM CMI T[JF ;FWGMGF GFD H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v p5ZGF 5|̀ GDF\ NXF"J[, ,[g; J0[ T[GF HJFADF\ NXF"J[, ;FWGM T[ ,[g;GL S. 

,F1Fl6STF VFWFZ[ SFI" SZ[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v GÒSGL sU]~f §lQ8GL BFDL WZFJTF ,MSM SIF ,[g;GF RxDF 5C[Z[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v N}ZGL s,3]f §lQ8GL BFDL WZFJTF ,MSM SIF ,[g;GF RxDF 5C[Z[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v p5ZGF 5|̀ GMDF\ VFJL UI[, p5IMUM l;JFIGF VZL;F VG[ ,[g;GF p5IMUM 

GM\WMP 

VZL;M , [g; 

V\TUM"/ AlCUM"/ V\TUM"/ AlCUM"/ 
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 v 5|J 'lT o 5|SFXGM Z \U VM/BLV[ o 

 v ,[;Z 8MR" J0[ 5|SFX 5F0M4 SIM Z\U N[BFIMm PPPPPPPPPPP 

 v ;O[N A<A WZFJTL 8MR" J0[ 5|SFX 5F0M4 SIM Z\U N[BFIM m PPPPPPPPPPPPP 

 v ;O[N A<A WZFJTL 8MR"GM 5|SFX ;O[N K[m PPPPPPPPPPPPP 

 v VF 5|̀ GGM HJFA D[/JJF ALÒ 5|J'lT SZLV[P 

 v ;}I" 5|SFXGF Z\UMG]\ lJEFHG s5|SFX lJEFHGfo 

   

  

 

 

 

 

 

v ;FDU|L o l5|HD4 0FS"~D4 50NM 

v 0FS"~DDF\ sVYJF ,F.8M A\W SZL V\WFZ]\ SZL XSFIf V[S lK§DF\YL VFJT]\ ;}I 

5|SFXG]\ lSZ65}\H l5|hD 5Z VF5FT SZMP sVF 5|SFZGL UM9J6 SZJLfP l5|hDGL 

ALÒ AFH] ;O[N ;5F8L WZFJTM 50NM D]SL VJ,MSG SZMP 

 v ;}I"5|SFX s`J[T 5|SFXfDF\ S[8,F Z\UM N[BFI K[m T[ Z\UMGF GFD ,BMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v D[3WG]QIGF\ Z\UM H]VM o 
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v ;JFZ[ VYJF ;F\H[ ;}I"5|SFXGF +F\;F lSZ6M TDFZL 5L9 5Z 50[ T[ ZLT[ AULRF S[ 

D[NFGDF\ 5F6L 3F\8JFGF :5|[ VYJF 8M8L J0[ 5F6L :5|[ SZMP VF lS|IF V[ ZLT[ SZM S[ 

;}I"GF lSZ6M 5F6LGF lA\N]VMDF\ 50[P T[DF\ ZRFTF\ D[3WG]QIG]\ VJ,MSG SZMP sVF 

5|J'lT U|]5DF\ SZJLfP 

v VFU/GL 5|J'lTDF\ l5|hD J0[ D/[, Z\UM VG[ D[3WG]QIDF\ D/[, Z\UMDF\ ;FdITF S[ 

TOFJTGL GM\W SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|J'lT o 5|SFXGF Z\UMG]\ lJEFHG sJ{Sl<5S 5|J'lTf 

 v ;FDU|L o SFRGM u,F;4 ;DT, VZL;M4 ;O[N SFU/4 5F6LP 

v 5F6L EZ[, SFRGF u,F;DF\ ;DT, VZL;FGM 8]S0M D]SMP T[G[ JU"B\0GL AFZLDF\YL 

VFJTF ;}I"5|SFX ;FD[ D]SMP V[JL UM9J6 SZM S[ ;FTZ\UGM 58'M S[ RF\NZ0]\ ;O[N 

SFU/ 5Z hL,L XSFIP 

 v ZRGF SZM o 

 v ;FDU|L o SF0"XL84 5ZLSZ4 DF558'L4 S8Z4 :S[R5[G4 GSFDL ZLOL, 

v SF0"XL8 5Z !_ YL !Z cm jIF; WZFJT]\ JT]"/ NMZL T[G[ S8Z J0[ SF5L ,MP T[DF \ 

D[3WG]QIGF ;FT Z\UM ;DFG DF5DF\ 5}ZMP JT]"/GF S[g§DF\ AM,5[GGL ZLOL,GM 

WFT]JF/M EFU 5;FZ SZMP RS| T{IFZ YX[P VF RS|G[ h05YL UM/ O[ZJMP 

 v X]\ HMJF D?I]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v ;FT Z\UM SIF\ UIF m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v l;â YI[, ;\S<5GFVM VG[ T[GM NCF ;FY[ VG]A\W o 

v 5|SFX ;LWL Z[BFDF\ UlTS SZ[ K[P 5|J'lT £FZF ;DH D[/JL ZMlH\NF ÒJG ;FY[ 

HM0F6 SZ[P 
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v 5|SFXG]\ 5ZFJT"Gv jIJCFZ]\ pNFCZ6M VG[ 5|J'lT £FZF ;DH[ TYF ÒJG ;FY[ HM0[P 

v ;DT, VZL;FDF\ D/TF\ 5|lTlA\AGL ,F1Fl6STFVMv 5|IMU SZLG[ ;DH[ TYF 

,F1Fl6STFVM :JI\ TFZJ[P 

v UM,LI VZL;FGF jIJCFZ]\ pNFCZ6Mv ;DT, VZL;F ;FY[ T],GF SZ[P UM,LI 

VZL;FGF ÒJG jIJCFZ ;FY[ HM0FI[,F pNFCZ6M SC[q ;DH[P 

v VZL;F VG[ ,[g;DF\ 5|lTlA\A D[/JJFv 5|IMU SZLG[ :JVG]EJ SZ[4 38GF 

5FK/GF SFZ6M VG[ lG6"IM TFZJ[4 7FGG]\ ;H"G SZ[P 

v VZL;F VG[ ,[g;GF jIJCFZ]\ p5IMUMv lJ7FGGF 7FGG[ ÒJG ;FY[ HM0[4 p5IMU 

SZ[P 

v ;}I"5|SFXGF\ Z\UMG]\ lJEFHG4 D[3WG]QIv S]NZTL 38GFVM 5FK/GF J{7FlGS 

SFI"SFZ6GL 5|IMUv5|J'lT J0[ ;DH D[/J[4 7FGG]\ ;H"G SZ[P 

 v HOT'S 

 s!f N{lGS ÒJGDF\ 5|SFXG]\ 5ZFJT"G YT]\ CMI T[JF\ pNFCZ6M H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 sZf lJnFYL"VMG[ JF:TlJS s;FR]\ 5|lTlA\A S. ZLT[ ;DHFJXM m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s#f +6 ;DT, VZL;FGM ;DSM6 l+SM6 AGFJLV[4 TM T[DF\ D]S[, J:T]GF 5|lTlA\AGL 

;\bIF S[8,L YFI m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 s$f 5[ZFAM,LS ;}I"S}SZDF\ XF SFZ6[ J:T] UZD YFI K[m 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s5f AlCUM"/ VZL;FGM ;F.0 jI}lDZZ l;JFIGM p5IMU H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

s&f l5|HD VG[ D[3WG]QIDF\ VF56[ ;FT Z\UM HM. XSLV[ KLV[4 VFJL ALÒ 38GF S[ 

;FDU|L S. m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 ; \NE" o 

v 5F9I 5]:TS4 lJ7FG4 WMZ6vVII4 NCERT, U]HZFT XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4 

UF\WLGUZP 

 v MANUAL OF UPPER PRIMARY SCIENCE KIT, NCERT 

 v ,L\S 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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5|SZ6G]\ GFD o !*  H\U,M o VF56L ÒJFNMZL     
VwIIG lGQ5l¿ o 

 v 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ 5|ItG SZ[ K[P 

 v 5|lS|IF VG[ 38GFG[ ;DHFJ[ K[P 

 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ 5|ItG SZ[ K[P o H\U,MG]\ DCtJ ;DÒ T[G[ ARFJ[ K[P VF 

5|SZ6GF VeIF; AFN VF56F ÒJGDF\ 5IF"JZ6G]\ X]\ DCtJ K[ T[ ;DH[ K[P 

5IF"JZ6GF HTG DF8[ 5|ItGM SZ[ K[P 5IF"JZ6DF\ ;\T],G H/JFI T[ DF8[ H\U,MG]\ 

Z1F6 SZTF\ YFIP ElJQIGF GFUlZS TZLS[ H\U,M ARFJJF HFU|T YFIP HM H\U,M 

GlC CMI TM X]\ YX[m T[GF lJX[ lJRFZTM YX[m T[ D]HAGF VwIIG VG]EJM 5}ZF \ 

5F0JFGF K[P 

v 5|lS|IF VG[ 38GFG[ ;DHFJ[ K[P o વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેચચાથ, પ્રર્ોગ, 

વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોત ેસમજે અન ેપોત ેપ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું 

આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેઅન્ર્ ન ેસમજાવવાની કે 

અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી. VFCFZX'\B,FGL 5|lS|IF X]\ K[m VFCFZ 

X'\B,F S[JL ZLT[ ZRFI K[m VFCFZX'\B,FG]\ DCtJ X]\ K[m SM. V[S VFCFZX'\B,FDF\YL 

SM. V[S 38SG[ N}Z SZLV[ TM X]\ YFIm JU[Z[ H[JL AFATMYL DFlCTUFZ ર્શ ેP lJnFYL" 

5MTFGL VF;5F;GF 5IF"JZ6DF\ HMJF D/TL VFCFZX'\B,FGL 5|lS|IF lGCF/[ K[P 

VFCFZX'\B,FGL 5|lS|IFDF\ B,[, 50[ TM S[JL 38GF ;HF"I T[ ;DHTM YFI ર્શPે 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v H\U,MG]\ DCtJ 

 v VFCFZ X'\B,F 
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lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 v H\U,MG]\ DCtJ o 

  v lJlJW H\U,L J'1FMGM 5lZRI S[/J[P 

  v H\U,GL lJlJW 5[NFXM 

  v H\U,DF\ JG:5lT HDLG lJ38SMGM VF\TlZS ;\A\W VG[ 5IF"JZ6DF\  

  D2 VG[ CO2 5|DF6P 

 5|J 'lTv! o 

TDFZL XF/FGL GÒSGF AFUvAULRF S[ H\U,GL D],FSFT ,M VG[ GLR[GL 

AFATMGL GM\W SZMP 

 v J'1FMG]\ VJ,MSG SZM VG[ T[G[ VM/BMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v TD[ lGCF/[K,F J'1FMGF\ ,1F6MGL IFNL AGFJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTvZ o 

v TDFZF 3ZGL VG[ XF/FGL lJlJW J:T]VMG]\ VJ,MSG SZMP H[ J:T] H\U,DF\YL 

D/[, ;FDU|LDF\YL AG[, CMI T[GL IFNL AGFJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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 VF p5ZF\T H\U,MDF\ ALH] X]\vX]\ HMJF D/[ K[m T[ V\U[ lJRFZMP HM H\U,M G CMI 

TM X]\ YFIm 5IF"JZ6GL HF/J6LDF\ H\U,MG]\ X]\ DCtJ K[m H\U,M ARFJJF TD[ X]\ SZXMm 

 5|J 'lTv# o 

TDFZL XF/FGF 5|FU6DF\ V[S BF0M BMNMP T[DF\ XFSEFÒGM SRZM VG[ 56" GFBMP 

T[G[ DF8LYL VFJlZT SZMP +6 lNJ; 5KL DF8LG]\ p5ZG]\ :TZ N}Z SZMP X]\ BF0FGL V\NZGL 

AFH]V[ UZDFJM VG]EJFI K[m TDFZF VJ,MSGGL VCL\ GM\W SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 VFCFZ X'\B,F o 

v VFCFZ X'\B,FGL 5|lS|IFDF\ H\U,MGF H]NFvH]NF 38SM V[SALHF 5Z 

VFWFlZTP 

  v lJ38SMP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- ઉપિોક્ત આકૃતીમાાંથી  ો કોઈ એક ઘટકને દુિ કિિામાાં આિે તો તેની શુાં અસિ થઇ તે 

વિચાિી ને કહો. 
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5|J 'lTv$ o 

  lJlJW VFCFZX'\B,FGF 38SMGF SF0" T{IFZ SZL SM. V[S VFCFZX'\B,F ZRMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 VCL\ NXF"J[, VFCFZ X'\B,F ;}I"vX[JF/vDFK,Lv;L,vXFS"DF\ DFK,LG[ N}Z 

SZJFDF\ VFJ[ TM X]\ YFIm lJRFZMP 

 5|J 'lTv5 o 

HDLG 5Z 50[,F\ 56"G]\ VJ,MSG AlC"UM/ SFRGL DNNYL SZMP VJ,MSG £FZF X] \ 

HMJF D?I]\ T[GL GM\W VCL\ SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

HOT Questions: 

s!f H\U,MGL HF/J6L G SZLV[ TM X]\ YFIm 

sZf H\U,MG[ ARFJJF TD[ X]\ SZXMm 

s#f GLR[GF 5{SL SI]\ lJWFG ;FR]\ GYLm 

 sAf NZ[S H\U,DF\ 5|F6LVM VG[ JG:5lTVMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P 

 sBf H\U,M HDLGG]\ WMJF6 V8SFJL G XS[P 

 sCf H\U,M 5}ZG[ ZMSL XS[ K[P 

 sDf H\U,MGF H]NFvH]NF 38SM V[SALHF 5Z VFWFlZT K[P 

s$f VCL\ NXF"J[, VFCFZ X'\B,FDF\YL N[0SFG[ ,. ,[JFDF\ VFJ[ TM X]\ YFIm 

3F;vSL8SMvN[0SMv;F5v;D0LP 

s5f AWL VFCFZX'\B,FVM V[SALHF ;FY[ S[JL ZLT[ ;\S/FI[,L CX[m 
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s&f DG]QIGL VFCFZX'\B,F ZRL XSMm 

s*f T'6FCFZL 5|6FLVMGL VFCFZX'\B,F ZRL XSMm  

s(f VCL\ VF5[, S|M;J0" 5}6" SZMP 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 VF0L RFJL o 

s!f H\U,M G CMI TM SIF\ JFI]G]\ 5|DF6 JWL HFI m s_(f 

sZf VF{QFWL TZLS[ p5IMUL H\U,GL 5[NFX s_Zf 

s#f H/;5F8L HF/JL ZFBJFGL 5|lS|IF s_#f 

 µEL RFJL o 
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s!f 5M/MGF H\U,M SIF\ XC[ZGL GÒS VFJ[,F\ K[m s_&f 

sZf H\U,GL 5[NFX K[m s_#f 

s#f 56M" 5Z HMJF D/TL ÒJFT s_#f 

 

; \NE" ;FlCtI o 

v WMZ6o *4 lJ7FG 5F9I5]:TS4 U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP 

v JG:5lT4 U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP 

v www.youtube.com 
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5|SZ6G]\ GFD o !( N}lQFT 5F6LGL JFTF  
VwIIG lGQ5lT o 

 v XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

v XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P JU"B\0GF 7FGGM p5IMU 

jIJCFZDF\ SZ[ T[DH ZMlH\NF ÒJGDF\ T[GM VD, SZTM YFI T[JF VwIIG VG]EJM 

5}ZF 5F0JFGF K[P 

v 5|N}lQFT 5F6L 5Z 5|lS|IF SZL T[G[ OZL p5IMUDF\ ,[JFGL 5wWlT ;}RJ[ K[P VF 

V[SDGF VeIF; AFN l;J[hYL 5lZlRT YFIP 5|N}lQFT 5F6LGL ;FZJFZYL JFS[O 

YFIP 5|N}lQFT 5F6LGF X]lwWSZ6GL 5|lS|IF X]\ K[m T[ HF6[P N[XGF V[S HFU'T 

GFUlZS TZLS[ ;FZL U'CvjIJ:YF DF8[GM DCFJZM S[/J[P T[ AFATMG[ ;DHTM YFI 

K[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v 5F6L VF56L ÒJFNMZL 

 v l;J[h 

 v 5|N}lQFT 5F6LGL ;FZJFZ 

 v J[:8 JM8Z 8=L8D[g8 %,Fg8 sWWTPf 

 v HFU'T GFUlZS AGM 

 v ;FZL U'CvjIJ:YF DF8[GM DCFJZM 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 v 5F6L VF56L ÒJFNMZL o 

  v :JrK 5F6L DG]QI ÒJGGL 5FIFGL H~lZIFTP 

  v 5F6LG]\ DCtJ ;DHJ]\P 

  TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ GLR[GL 5|J'lT £FZF RRF" SZL GM \W SZJFG]\ SC[X[P 
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 5|J 'lTv! o 

VCL\ 5F6LGF p5IMU V\U[G]\ V[S pNFCZ6 VF5[,]\ K[P TD[ ALHF pNFCZ6 

H6FJXMP

 
  DG]QIG[ X]wW 5F6L G D/[ TM X]\ YFIm lJRFZMP 

 v l;J[ho 

  TF,LDSFZ l;J[h V\U[GL DFlCTL VF5TF GLR[GF lJ0LIMG]\ lGNX"G SZX[P 

   https://www.youtube.com/watch?v=20Xk2XfDhuY 

  TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ GLR[GF 5|̀ GM 5}KL RRF" SZX[P 

 v l;J[h V[ X]\ K[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|N}QFSM V[8,[ X]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  

 

સ્વચ્છ પાણીનો 
ઉપર્ોગ 

પીવા માટે
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5|J 'lTvZ o 

TDFZL XF/F4 3Z S[ Z:TFGL GÒSGL B]<,L U8Z XMWM VG[ T[DF \ JC[TF\ 5F6LG]\ 

VJ,MSG SZMP T[GM Z\U4 U\W VG[ ALHF VgI VJ,MSGM SZMP TDFZF lD+ VG[ lX1FS 

;FY[ RRF" SZM VG[ VJ,MSG SMQ8SDF\ GM\WMP 

 5|N }QFSMGL T5F; s;J"[f 

S|D l;J[hGF 5|SFZ D}/E}T :+MT 5|N}QF6 5|[ZGFZ TtJM VgI GM\W 

!P U\N] 5F6L Z;M0]\   

ZP U\WFTM SRZM ;\0F;   

#P J[5FZ pnMU SRZM VF{nMlUS VG[ jIF5FZL ;\:YFVM   

 

TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ 5|N}QFSM lJX[GL ;DH}TL VF5L GLR[ D]HAGF 5|̀ GMGL 

RRF" SZX[m 

 v SFA"lGS VX]lwWVM S. S. K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VSFA"lGS VX]lwWVM S. S. K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5|N}QFSM S[JFvS[JF ZMUM O[,FJ[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|N}lQFT 5F6LGL ;FZJFZ o  

 5|J 'lTv# o 

5|N}lQFT 5F6LGL ;FZJFZ DF8[ GLR[ D]HAGL 5|J'lT SZMP T[ l;J[h 8=L8D[g8 %,Fg8DF \ 

5|lS|IF S[JL ZLT[ YFI K[ T[ ;DHJF DF8[ DNN~5 YX[P 
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sWMZ6v* GF 5F9I5]:TSGF 5FGF G\PZZZ 5ZGL 5|J'lTo!(P$ s5[H G\PZZ#f tIF\ 

;]WL ,[JLPf 

J [:8 JM8Z 8=L8D[g8 %,Fg8 o 

v TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ 5|N}lQFT 5F6LG[ AFZ:SLGDF\YL 5;FZ SZJFDF\ VFJ[ K[4 

T[ V\U[GF lJ0LIMG]\ lGNX"G SZX[P 

   https://www.youtube.com/watch?v=FMWNMNrfzC4 

v TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ SF\SZL VG[ Z[TL N}Z SZJF VJ;FNG 8F\SF VG[ :SLDZ 

£FZF 5F6LG]\ X]lwWSZ6 lJX[ ;DH}TL VF5X[P GLR[GF lJ0LIMG]\ lGNX"G SZX[P 

GLR[GF 5|̀ GMGL RRF" SZX[P 

  https://www.youtube.com/watch?v=_MvYlZ_niYY 

 v SFNJ V[8,[ X]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v SFNJGM p5IMU SIF\ Y. XS[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v TF,LDSFZ X]lwWSZ6 5FD[, 5F6LDF\YL VlGrKGLI 5NFYM"G]\ lJ38G V\U[GL 

DFlCTL VF5TF lJ0LIMG]\ lGNX"G SZX[P GLR[GF 5|̀ GMGL RRF" SZX[P 

   https://www.youtube.com/watch?v=zsF7gP3CLvw 

 v lS|IFXL, SFNJ X]\ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v 5F6LG[ D]ST SZTF\ 5C[,F H\T]ZlCT AGFJJF X]\ SZJ]\ HM.V[P 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

HFU'T GFUlZS AGMP 

 v TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ GLR[GF 5|̀ GM £FZF RRF" SZX[P 

 v TDFZF 3Z S[ XF/FGL GÒS B]<,L U8Z K[ TM TD[ X] \ SZXMm 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v l;J[h 8=L8D[g8 %,Fg8GL GÒSDF\ GL,ULZLGF J'1FM XF DF8[ JFJF HM.V[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

;FZL U'CvjIJ:YF DF8[GM DCFJZMo 

TF,LDSFZ TF,LDFYL"VMG[ ;FZL U'CvjIJ:YF lJX[ H6FJL GLR[GF 5|̀ GM 5}KX[P 

 v BFnT[,M VG[ RZAL H[JF SRZFGM lGSF, SIF\ SZXMm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v J5ZFI[, RFGL 5¿LVM4 JW[,L BFn ;FDU|LGM lGSF, S[JL ZLT[ SZXMm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v GZD ZDS0F\4 S5F;4 :JrKTF DF8[GF 8]JF, JU[Z[G[ U8ZMDF\ GFBLV[ TM X]\ YFIm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VF56[ VF5]\ JFTFJZ6 :JrK VG[ T\N]Z:T ZFBJF OF/M VF5JM HM.V[P 5F6LGF 

:+MTG[ :J:Y l:YlTDF\ ZFBJFGL VF56F ;F{GL HJFANFZL K[P 

V[S HFU'T GFUlZSM AGLV[P ;FZL :JrKTF;EZ 5wWlTVM V5GFJLV[P TD[ 

V5GFJ[, ;FZL 8[JM4 ;FZF lJRFZM VG[ VFXFVMYL VgIG[ 5|[lZT SZLV[P 
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HOT Questions: 

s!f 5|FRLG ;DIGL U8Z jIJ:YF S[JL CX[m 

sZf SFNJ SIF\ p5IMUL K[m 

s#f l;J[h 8=L8D[g8 %,Fg8DF\ GL,ULZLGF J'1FMG]\ X]\ DCtJ K[m 

s$f JW[,F BFnT[,M VG[ RZALG[ U8ZDF\ S[ B]<,L HDLGDF\ GFBLV[ TM X]\ YFIm 

s5f VCL\ S|M;J0" 5h, VF5[, K[P VF5[, V\U|[Ò XaNMGL DNNYL S|M;J0" 5h, 5}6" SZMP 

sAEROBIC BACTERAI, AERATION, BIOGAS, SEWAGE, SEWER, WATERf 
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s&f J[:8 JM8Z 8=L8D[g8 %,Fg8GF TASSFJFZ ;M5FGM SIF\ CM. XS[m GLR[ VF5[, RFZ lJS<5 A, 

B, C, D DF\YL ;FRM lJS<5 5;\N SZMP 

 sif 5|N}lQFT 5F6LG[ AFZ:S|LGDF\YL 5;FZ SZJ]\P 

 siif :SLDZ £FZF 3G 5NFYM" N}Z SZJF\P 

 siiif 5F6LG]\ VJ;FNG 

 sivf 5F6LDF\ ZC[, VlGrKGLI 5NFYM"G]\ lJ38G 

 sAf sivf4 sif4 siiif4 siif  sBf sif4 sivf4 siiif4 siif 

 sCf sif4 siiif4 siif4 sivf  sDf sif4 siif4 siiif4 sivf 

;\NE" ;FlCtI o 

 v WMZ6v*4 lJ7FG 5F9I5]:TS4 U]HZFT ZFHI 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZP 

 v www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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ધોિણ-૮  

TZ]6FJ:YF ÒJGGM ;\S|F \lTSF/ K[ 

5|SZ6G]\ GFD o TZ]6FJ:YF TZO sReachiy the Age Adolescencef 

sZf VwIIG lGQ5lT o  

v 5|lS|IF VG[ 38GFG[ SFZ6M ;FY[ HM0[ K[ NFPTP :JF:YG[ VFCFZ4 :JF:Y VG[ jIFID 

v XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P NFPTP TZ]6FJ:YF ;\A\lWT 

BM8L DFgITF VG[ A\WGMG[ :JLSFZ[ K[P 

 

s#f VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

v TZ]6FJ:YFDF\ XFZLlZS J'lwW VG[ lJSF;G[ ;DTM, VFCFZ VG[ :JF:yI ;FY[ HM0L 

XSFI K[P XFZLlZS J'lwW VG[ lJSF; ;FY[ jIFIFDG[ ;LWM ; \A\W K[ T[ ;DHX[P 

v TZ]6FJ:YFDF\ XFZLlZS J'lwW VG[ 5|HGG ;\A\lWT ;DFHDF\ 5|JT"lT BM8L 

DFgITFVM4 VJWFZ6FVM N}Z SZJF V\U[ 5|ItGXL, ZC[X[P 

 

s$f lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v :JF:yI 

 v TZ]6MGL 5MQF6 VFJxISTFVM 

 v jIlSTUT :JF:yI 

 v XFZLlZS jIFIFD 

 v TZ]6FJ:YFGF ,1F6M 

 v TZ]6FJ:YF ;\A\lWT 5F{ZFl6S T[DH BM8L DFgITFVM 
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s5f lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

lX1FS :JF:yI lJX[ ;DH}TL VF5L 5|FYlDS HF6SFZL D[/JJF GLR[GF H[JF 5|̀ GM 

5}KX[P 

 s!f ;\T]l,T VFCFZ V[8,[ X]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 sZf 5[lS\UvO}0 S[ 0aAFDF\YL A\W BMZFS V[ ;\T]l,T VFCFZ K[m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv! 

CJ[ lX1FS VFCFZGF lJlJW 38SMGF :+MTMGF RF8"G] \ lGNX"G SZL ;\T]l,T VFCFZ 

VG[ TZ]6FJ:YFDF\ XFZLlZS J'lwW lJX[ lJ:T'T ;DH VF5X[P 

 H}YSFI"v! o 

lJnFYL"VMGL ;\bIF 5|DF6[ T[GF H}Y AGFJL T[VMV[ A5MZ[ BMZFSDF\ ,LW[, 

5NFYM"GL IFNL T{IFZ SZL T[DF\YL D/TF 38SMGL IFNL T{IFZ SZFJL T[GL H}Y RRF" SZFJX[P 

S |D BMZFS D/TM 5MQFS 38S 

!P DU 5|M8LG 

ZP VFD/F\ lJ8FDLGv;L 

 

 H}YSFI"vZ o 

BMZFSGF 5MQFS 38SMGF RF8" VG[ N{lGS BMZFSGL p\DZ ;FY[ H~ZLIFTGM RF8" VG[ 

5M:8Z AGFJL T[G[ JU"B\0DF\ ,UFJJFP 
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jIlSTUT :JrKTFo TZ]6FJ:YF XFZLlZS J'lwW VG[ jIlSTUT :JrKTF lJX[ 

;DH}TL VF5L GLR[GF H[JL 5|̀ GM¿ZL £FZF RRF" SZX[P 

 v VF56[ NZZMH :GFG XF DF8[ SZJ]\ HM.V[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF56[ NZZMH jIFIFD XF DF8[ SZJM HM.V[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lT o 

lGIlDT jIFIFD SZTF\ lJnFYL"VM 5F;[ lGIlDT jIFIFD SZJFYL YTF OFINFVMGL 

RRF" JU"B\0DF\ SZFJL ALHF lJnFYL"VMG[ jIFIFD SZJF DF8[ 5|[lZT SZJF HM.V[P 

TZ]6FJ:YFGF ,1F6M o  lX1FS lJnFYL"VMG[ TZ]6FJ:YFGF ,1F6M VG[ D} \hJ6GL 

RRF" SZX[P 

 5|J 'lT o 

JU"B\0DF\ 5|̀ G5[8L ZFBL TZ]6FJ:YFDF\ XFZLlZS J'lwW S[ VgI SM. D}\hJ6 ;\A\lWT 

5|̀ GM ,[lBT :J~5[ 5|̀ G 5[8LDF\ GFBJFGF SC[X[P V[S+ YI[, TDFD 5|̀ GMGL JU"B\0DF \ 

RRF" SZL TZ]6FJ:YF ;\A\lWT BM8L DFgITFVM N}Z SZJF V\U[ ;DH VF5X[P 

 H}YSFI" o  

  H}Y ZRGF SZL TZ]6FJ:YF ;\A\lWT BM8L DFgITFVMGL IFNL T[GL RRF" SZJLP 

 HOTS Questions 

 s!f X]\ N}W V[ ;\5}6" VFCFZ K[m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

sZf TZ]6FJ:YFDF\ XFZLlZS J'lwW DF8[ DF+ ;DTM, VFCFZ VG[ jIFID H H~ZL K[m 

RRF" SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s#f X]\ AIDS V[ R[5L ZMU K[m RRF" SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s$f TZ]6LG[ UE"WFZ6 DF8[ !( JQF" S[ T[YL JW] p\DZ CMJL H~ZL K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

;\NE" ;FlCtI 

 v WMZ6v( lJ7FG NCERT 5F9I5]:TS 

 v Help Module, Ò;L.VFZ8L4 UF\WLGUZP 
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5|SZ6v!! A/ VG[ NAF6 

VwIIG lGQ5lT o 

 s!f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P NFPTP A/ VG[ T[GL V;ZM4 NAF6 

sZf 5|̀ GMGF HJFA D[/JJF ;Z/ T5F; CFY WZ[ K[P NFPTP NAF6 VG[ T[GL V;ZM 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

 s!f cc5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[Pcc NFPTP A/ VG[ T[GL V;ZM4 NAF6 

VCL\ SM. 56 38GF S[ 5|lS|IF AG[ TM T[ 38GF S[ 5|lS|IF AGJF 5FK/GF SFZ6M 

lJnFYL" HFT[ XMWL 5|lS|IF S[ 38GFG[ ;DH[ T[ D]HAGF VwIIG VG]EJM VF5JFGF YFI K[P 

VCL\ lJnFYL" ;D1F SM. 38GF S[ 5|lS|IF J6"JL T[ 38GF S[ 5|lS|IF XF SFZ6[ AGL T[ DF8[GF 

SFZ6M lJQFIJ:T]GM VFWFZ ,. lJnFYL"G[ XMWJF DF8[ SC[J] \ VG[ T[ 38GF 5FK/GF SFZ6M 

lJnFYL" XMWL XS[ T[ D]HAGL JU"B\0 5|lS|IF SZJLP 

NFPTP A/ VG[ T[GL V;ZMGL ;DH VF%IF AFN ZM0F B[RGL ZDTDF\ q 38GFDF \ 

NMZ0F p5Z A[ H}Y A/ ,UF0TF CMI tIFZ[ NMZ0] \ V[S RMSS; H}Y TZO B[\RFI K[ T[ 38GF 

HM. lJnFYL"G[ bIF, VFJJM HM.V[q ;DH lJS;JL HM.V[ S[ NMZ0] \ H[ H}Y TZO B[\RFI K[ 

T[ H}Y NMZ0F 5Z ALHF H}Yq ;FD[GF H}Y SZTF\ JW] A/ ,UF0[ K[P 

sZf 5|̀ GMGF HJFA D[/JJF ;Z/ T5F; CFY WZ[ K[P NFPTP NAF6 VG[ T[GL V;ZMP 

VCL\ lJnFYL"G[ p¡EJ[,F 5|̀ GMGF ;FRF p¿Z D[/JJF DF8[ lJnFYL" HFT[ ;Z/ 

T5F; CFY WZ[4 T[ 5|SFZGF VwIIG VG]EJM 5}ZF 5F0JFGF YFI K[P ;Z/ T5F; TZLS[ 

5|IMU4 5|J'lT4 ;\NE" ;FlCtIG]\ JF\RG JU[Z[PPP CM. XS[P lJnFYL"G[ p¡EJ[,F 5|̀ GM H[ 

38GF S[ 5|lS|IFDF\YL p¡EjIF CMI T[ V\U[GL lJnFYL" ;Z/ T5F; CFY WZ[4 wIFG5}J"S 

VJ,MSG SZ[P T[DH 38GF S[ 5|lS|IFGF SF6M ;DÒG[ RMSS; lG6"I p5Z 5CM \R[ T[ 5|SFZGL 

JU"B\0 5|lS|IF SZJLP 

NFPTP ccNAF6 VG[ T[GL V;ZMcc VeIF; lA\N]DF\ p¡EJ[,M 5|̀ G cc5|JFCL ;ZBL 

µ\0F.V[ ;ZB] NAF6 ,UF0[ K[mcc VF 5|̀ GGM p¿Z D[/JJF %,F:8LSGL AM8,DF \ 
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T/LIFV[YL ;DFG µ\RF.V[ RFZ[I lNXFVMDF\ ;DFG VFSFZGF lK§M 5F0MP tIFZAFN4 VF 

AM8,DF\ 5F6L EZMP CJ[4 TDFD lK§MDF\YL 5F6L ACFZ VFJX[ H[G]\ AF/SM VJ,MSG 

SZX[P AM8,DF\ EZ[,F 5F6LGL DF+FDF\ JWFZMv38F0M SZTF\ AM8,GF lK§MDF\YL GLS/TF 

5F6LGL V;ZM RSF;L RMSS; lG6"I 5Z 5CM\R[ S[ cc5|JFCL ;ZBL µ\0F.V[ ;ZB] NAF6 

,UF0[ K[Pcc 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 s!f A/ VG[ T[GL V;ZM 

 sZf NAF6 VG[ T[GL V;ZM 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

 s!f A/ VG[ T[GL V;ZM o 

A/o SM.56 SFI" SZJF DF8[ VF56[ V,UvV,U 5|SFZGL lS|IFVM SZLV[ KLV[P 

NFPTP R}8J]\4 BM,J]\4 A\W SZJ]\4 O8SFZJ]\4 pRSJ]\4 WSSM DFZJM4 B[\RJ]\ JU[Z[P VF TDFD 

lS|IFVMG[ ,.G[ H[vT[ J:T] UlTDF\ VFJ[ S[ T[GL UlTDF\ O[ZOFZ YFIP VF TDFD lS|IFDF \ 

VF56[ A/ ,UF0LV[ KLV[P 

lJ7FGDF\ 5NFY"G[ WSSM DFZJM S[ B[\RJM T[G[ A/ sForcef SC[ K[P A/ VF\TZlS|IFG[ 

SFZ6[ p¡EJ[ K[P 

A/ ,FUJF DF8[ VMKFDF\ VMKF A[ 5NFYM" JrR[ VF\TZlS|IF YJL HM.V[P VFD4 V[S 

5NFY"GL ALHF 5NFY" ;FY[ YTL VF\TZ lS|IF A/DF\ 5lZ6D[ K[P 

 NFPTP 

 s!f l:YZ pE[,L ;FIS,G[ UlTDF\ ,FJJF T[GF 5[g0, 5Z WSSM DFZJM 50[P 

 sZf O[ZO]N0L OZJF A[ jIlSTVMV[ V[SALHFGF CFY 5S0L V[SALHFG[ B[ \RJ]\ 50[P 

 A/GL X~VFT o 

 5|J 'lT o 
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V[S EFZ[ 8[A,G[ TD[ WSSM DFZL B;[0L H]VMP tIFZAFN4 V[S lD+GL DNN ,. A\G[ 

lD+M V[S ;FY[ V[S H lNXFDF\ 8[A,G[ WSSM DFZL B;[0L H]VMP X]\ YFI K[m 8[A, ;C[,F.YL 

B;[ K[m TD[ ;DHFJL XSMv XF DF8[ m 

CJ[4 T[ H J:T]G[ TD[ VG[ TDFZF lD+ ;FD ;FD[YL WSSM DFZMP X] \ J:T] B;[ K[m CF 

S[ GFm HM ccGFcc TM TD[ ;DHFJL XSMP XF DF8[m4 HM cCFc TM S. lNXFDF\ B;[ K[ T[ GM\WMP 

X]\ TD[ V\NFH ,UFJL XSM S[ TDFZF A[ DF\YL SM6 JWFZ[ A/ ,UF0[ K[m 

  VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50X[ S[4 

 v 5NFY" 5Z V[S H lNXFDF\ ,UF0[,F A/M V[SALHFDF\ pD[ZFI K[P 

v HM A[ A/M 5NFY" 5Z lJZ]wW lNXFDF\ ,FUTF CMI tIFZ[ 5NFY" 5Z ,FUT]\ 5lZ6FDL 

A/ A\G[ A/MGF TOFJT H[8,]\ CMI K[P 

  jIF5S ZLT[ SCLV[ TM4 

 5NFY" 5Z V[S SZTF\ JW] A/M ,FUL XS[P HM S[ 5NFY" 5Z YTL V;Z T[GF 5Z ,FUTF 

RMbBF s5lZ6FDLf A/G[ SFZ6[ CMI K[P 5lZ6FDL A/ X}gI CMI tIFZ[ 5NFY" 5MTFGL D}/ 

l:YlT HF/JL ZFB[ K[P 

  A/ 5NFY"GL UlTGL VJ:YF AN,L XS[ K[P 

 UlTGL VJ:YF o  

5NFY"GL UlTGL VJ:YF T[GL h05 VG[ UlTGL lNXF £FZF J6"JJFDF \ VFJ[ K[P l:YZ 

VJ:YFG[ X}gI h05JF/L VJ:YF U6JFDF\ VFJ[ K[P 5NFY" l:YZ CMI S[ UlTDF\ CMI A\G[ 

UlTGL VJ:YF SC[JFI K[P 

 5|J 'lT o 

V[S N0M ,MP T[G[ ;DT, ;5F8L 5Z D}SMP T[G[ WSSM DFZL UlTDF\ ,FJMP CJ[ 

S\5F;AM1F DF\YL DF558'L ,. T[GF UlTDFU"G[ VJZMW[ T[ ZLT[ DF558'L D}SMP VFD SZJFYL 

TD[ UlTDFG N0F 5Z A/ ,UF0M KMP X]\ N0M DF558'LG[ VY0FIF 5KL T[ H lNXFDF\ UlT 

RF,] ZFBX[m 5|J'lTG]\ 5]GZFJT"G SZM VG[ UlTDFG N0FG[ VJZMWJF DF8[ DF558'LG[ V[JL 
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ZLT[ D}SM S[ H[YL T[ UlTDFU" ;FY[ H]NFvH]NF SM6 AGFJ[P NZ[S lS:;FDF \ DF558'LG[ VY0FIF 

5KL N0FGL UlTGL lNXF V\U[GF VJ,MSGM GM\WMP 

5NFY"GL h05 S[ lNXF S[ A\G[ AN,FI tIFZ[ 5NFY"GL UlTGL VJ:YF AN,FI K[ T[D 

SC[JFIP VFD4 5NFY" 5Z ,FUT]\ A/ 5NFY"GL UlTGL VJ:YFDF\ O[ZOFZ SZ[ K[P 

ccX]\ A/ C\D[XF 5NFY"GL UlTGL VJ:YFDF\ O[ZOFZ SZX[m XF DF8[m pNFCZ6 VF5L 

RRF" SZMP 

  A/ 5NFY"GM VFSFZ AN,L XS[ K[P 

5NFY" 5Z A/GL V;ZGM VeIF; 

S|D 5lZl:YlTG]\ J6"G A/ S[JL ZLT[ ,FU[ K[P A/GL lS|IF 

UlTGL VJ:YFDF\ O [ZOFZ VFSFZDF\ O [ZOFZ 

CF GF CF GF 

!P %,[8DF\ ZFB[,M 

,M8GM S6S 

CFY J0[ GLR[ NAFJJFYL     

ZP ;FIS,GL ;8LDF\ 

H0[,L l:5|U 

;L8 5Z A[;JFYL     

#P NLJF, 5Z H0[,L 

BL8L S[ BL,L £FZF 

,8SFJ[,L ZAZ A[g0 

T[GF D]ST K[0F 5Z JHG 

,8SFJLG[ S[ D]ST K[0FG[ 

B[RLG[ 

    

$P A[ .\8M JrR[ D]S[,L 

%,F:8LSGL S[ WFT]GL 

58'L 

58'LGF DwI EFU 5Z 

JHG D}SJFYL 
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p5ZGF SMQ8SGF VJ,MSG 5ZYL SCL XSFI S[ ccSM. 5NFY" 5Z A/ ,UF0JFYL T[GF 

VFSFZDF\ O[ZOFZ Y. XS[ K[P 

  VFD4 A/PPP 

 v SM. 5NFY"G[ l:YZ l:YlTDF\YL UlTDF\ ,FJL XS[ K[P 

 v HM 5NFY" UlTDF\ CMI TM T[GL h05DF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 

 v HM 5NFY" UlTDF\ CMI TM T[G[ l:YZ 56 SZL XS[ K[P 

 v UlTDFG 5NFY"GL lNXFDF\ O[ZOFZ SZL XS[ K[P 

 v VF AWFDF\ YM0L VYJF AWL H V;ZM pt5gG SZL XS[ K[P 

VRFGS hF0GF 5FG CF,TF TD[ HIF CX[P hF0GF 5FG 5Z CJFq 5JG £FZF A/ 

,FU[ K[ A/ ,UF0IF JUZ SM. 5NFY" VF5D[/[ UlTDF\ VFJTM GYLP VF5D[/[ UlTGL lNXF 

AN,L XSTM GYLP VG[ VF5D[/[ 5MTFGM VFSFZ 56 AN,L XSTM GYLP 

CJ[ TD[ A/G[ SFZ6[ 5NFY"GL UlTDF\ O[ZOFZ YFI4 UlTGL lNXF AN,FI VG[ 

5NFY"GF VFSFZDF\ O[ZOFZ YFI T[JF ZMlH\NF ÒJGDF\ HMJF D/TF A[vA[ pNFCZ6MGL GLR[ 

VF5[,L HuIFDF\ GM\W SZMP 

 s!f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 sZf PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s#f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s$f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 s5f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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 s&f PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

NAF6  VG[ T[GL V;ZM 

5|J 'lT o 

SM. ,FS0FGF 5Fl8IFDF\ V[S BL,LG[ T[GF XLQF"YL 9MSJFGM 5|ItG SZMP CJ[4 BL,LG[ 

T[GF V6LNFZ K[0F 5F;[YL 9MSJFGM 5|ItG SZMP A\G[ 5|ItGMDF\ A/GL DF+F ;ZBL JF5ZMP 

TD[ X]\ VG]EjI]\ m 

VFD4 H[ 1F[+O/ 5Z A/ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[ T[ 1F[+O/ 56 SFI"G[ ;Z/ AGFJJFDF\ 

DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P T[YL4 HM A/ ;DFG CMI TM 5'Q9G]\ 1F[+O/ H[8,]\ VMK]\ CMI4 

T[GF 5Z ,FUT]\ NAF6 T[8,]\ H JWFZ[ CX[P BL,LGF V6LNFZ EFUG]\ 1F[+O/V[ T[GF XLQF"GF 

1F[+O/ SZTF\ 36]\ VMK]\ K[P T[YL T[ A/ BL,LGF V6LNFZ EFUG[ ,FS0FGF 5Fl8IFDF\ 9MSJF 

DF8[ 5}ZT]\ NAF6 pt5gG SZ[ K[P 

  V[SD 1F[+O/ NL9 ,FUTF A/G[ NAF6 SC[ K[P 

  NAF6 sPf =    A/ sFf                                     

    H[ ;5F8L s5'Q9 f5Z ,FU] CMI T[G]\ 1F[+O/ sAf 

  

lJRFZM VG[ ;DHM o  

v XFSEFÒG[ SM. A]9'L VG[ WFZNFZ KZL J0[ SF5JFGM 5|ItG SZMP SI] \ ;Z/ K[m XF 

DF8[ m 

 v S],LVM EFZ[ AMH p5F0JF4 DFYF 5Z S50F\GM UM/ O[8M XF DF8[ lJ8F/[ K[m 

 v BEF 5Z ,8SFJJFGF Y[,FDF\ 5CM/L 58'L S[D ,UFJJFDF\ VFJ[ K[m 

 v SF5JF S[ SF6F\ 5F0JF DF8[GF VMHFZMGL WFZ C\D[XF TL16 S[D CMI K[m 

 v X]\ 5|JFCL VG[ JFI] £FZF 56 NAF6 ,FU[ K[m  

5|JFCL VG[ JFI]VM £FZF ,UF0JFDF\ VFJT]\ NAF6 o 
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 5|J 'lT o 

5 YL *P5 ;[DL jIF; WZFJTL !5 ;[DL ,\AF.GM 5FZNX"S SFRGL V[S G/L VYJF 

%,F:8LSGM 5F.5 ,MP CJ[4 V[S ZAZGM O]uUM ,MP VF ZAZGF O]uUFG[ 5F.5GF V[S K[0F 

5Z B[;LG[ AF\WL NMP 5F.5G[ pwJ"l:YlTDF\ sO]uUFJF/M EFU GLR[ TZOf ZFBL T[G[ DwI 

EFUYL 5S0MP CJ[4 5F.5GF p5ZGF K[0FYL YM0] 5F6L GFBMP X]\ ZAZG]\ 50 sO]uUMf 

ACFZGL AFH] µ5;[ K[m 5F.5DF\ 5F6LGF :T\EGL µ\RF.G]\ VJ,MSG SZMP 5F.5DF\ YM0]\ 

JWFZ[ 5F6L Z[0MP ZAZGF 50GF µ5;[,F EFUG]\ TYF 5F.5GF 5F6LGF :T\EGL µ\RF.G]\ 

OZLYL VJ,MSG SZMP VF 5|lS|IFG]\ YM0L JWFZ[ JBT 5]GZFJT"G SZMP X]\ TD[ ZAZGF 50GF 

µ5;[,F EFU VG[ 5F.5DF\ 5F6LGL µ\RF.GF :T\E JrR[ SM. ;\A\W HM. XSM KMm 

 5|J 'lT o 

V[S %,F:8LSGL AM8,GF Tl/IF 5F;[ YM0F ;[DL sV\NFÒ # YL $ ;[DLf ,F\AL V[S 

G/FSFZ G/L s8I}Af A[;F0M q ,UF0MP V[J]\ SZJF DF8[ SFRGL 8I}AGF V[S K[0FG[ YM0] UZD 

SZM VG[ 5KL TZT H AM8,GF Tl/IFGL 5F;[ T[G[ NFB, SZM s3};F0L NMPf HM0F6 5F;[ 

5F6L ,LS YT]\ GYL T[G]\ wIFG ZFBMP HM 5F6L ,LS YT]\ CMI TM T[G[ 5LUF/[,F DL6YL ;L, 

SZMP SFRGL G/LGF DM-FG[ V[S O}uUF J0[ A\W SZMP CJ[ AM8,G[ 5F6LYL V0WL EZMP TD[ 

X]\ H]JM KMm TDFZ] VJ,MSG GM\WMP VF ;DI[ SFRGL G/LGF DM-F 5Z ,UF0[,L ZAZGL 

XL8 S[D O},L HFI K[m AM8,DF\ YM0]\ JWFZ[ 5F6L Z[0MP X]\ ZAZGL XL8GF µ5;[,F EFUDF \ 

SM. O[ZOFZ YFI K[m 

 5|J 'lT o 

%,F:8LSGF AM8,DF\ Tl/IFV[YL ;DFG p\RF.V[ RFZ[I lNXFVMDF\ ;DFG VFSFZGF 

lK§M 5F0MP tIFZAFN4 VF AM8,DF\ 5F6L EZMP VG[ VJ,MSG SZMP X]\ lK§MDF\YL GLS/T]\ 

5F6L AM8,YL ;DFG V\TZ[ 50[ K[m VF X]\ NXF"J[ K[m 

  cc5|JFCL 5F+GL lNJF, 5Z NAF6 ,UF0[ K[Pcc 
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v jIJCFZDF\ 5|JFCL 5F+ 5Z NAF6 ,UFJTL CMI T[JL 38GFVM J6"JMP ccX] \ JFI]VM 

56 NAF6 ,UF0[ K[mcc RF,M 5|J'lT SZL ;DÒV[P 

 5|J 'lT o 

TD[ HIFZ[4 SM. O]uUFG[ O],FJM KM TM T[GF DM \ G[ S[D A\W SZJ]\ 50[ K[m HM SM. 

O],FJ[,F O]uUFGF DM\G[ BM,L N.V[ TM X]\ YFI K[m DFGL,M S[ TDFZL 5F;[ V[S V[JM O]uUM 

K[ H[DF\ SF6]\ slK§f K[P X]\ TD[ T[G[ O],FJL XSXMm HM GlC4 TM S[Dm X]\ VF56[ SCL XSLV[ 

S[ CJF AWL lNXFDF\ A/ ,UF0[ K[m 

;FIS,4 AF.S4 A; S[ 8=SGL 8I}ADF\ CJF EZJFDF\ VFJ[ K[P HM VF 8I}ADF\ 5\RZ 

50[ TM T[GL V\NZGL CJFG]\ X]\ YFI K[m XF DF8[ VFD YFI K[m 

CJF4 SM. O},FJ[,F O]uUF S[ 8I}AGL V\NZGL NLJF,M s;5F8Lf 5Z NAF6 ,UF0[ K[m 

VFD4 JFI]VM 56 H[ 5F+DF\ EIF" CMI T[GL lNJF,M 5Z NAF6 ,UF0[ K[P 

 JFTFJZ6G]\ NAF6 o 

VF56L RFZ[I AFH] CJF K[P VF VFJZ6G[ JFTFJZ6 SC[ K[P JFTFJZ6GL CJF V[ 

5'yJLGL ;5F8LYL p5Z 36F JWFZ[ lS,MDL8ZM ;]WL O[,FI[,L CMI K[P VF CJF J0[ ,FUTF 

NAF6G[ JFTFJZ6G]\ NAF6 SC[ K[P VF JFTFJZ6GF NAF6G[ ;DHJF V[S 5|J'lT SZLV[P 

 5|J 'lT o 

V[S 5TZFGM BF,L 0aAM ,MP s!5 l,8Z T[,GM 0aAM ,. XSFIfP VF 0aAFG] \ 

p5ZG]\ -F\S6 BM,L GFBMP VF 0aAFG[ :8J 5Z UZD SZL T[DF \ ZC[,L CJFG[ ACFZ            

SF-MP tIFZAFN T[G[ -F\S6YL A\W SZMP CJ[ 0aAF 5Z 9\0] 5F6L Z[0MP tIFZAFN VJ,MSG 

SZMP 0aAM S[JM N[BFI K[m XF DF8[ m 

0aAF 5Z 9\0] 5F6L 50TF H T[ WLD[ WLD[ 5MTFGM VFSFZ U]DFJ[ K[ VG[ T[ SR0F. 

HFI K[P JFTFJZ6G]\ EFZ[ NAF6 C[9/ 0aAM SR0F. HFI K[P 

 lJRFZM o 
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v HM DFZF DFYFG]\ 1F[+O/ !5 ;[DL 2 !5 ;[DL CMI TM C]\ DFYF 5Z CJFG]\ S[8,]\ JHG 

JCG SZ]\ K]\ m 

v JFTFJZ6GF NAF6 S[ JHGGL GLR[ VF56[ NAF. S[ SR0F. HTF GYL4 XF DF8[m 

 v CJF NAF6 SZ[ K[ T[JL VgI 5|J'lTVMGL IFNL T{IFZ SZMP 

HOT Questions: 

s!f UlTXL, 5NFY" 5Z A/GL X]\ V;Z YFI K[m 

sZf U]Z]tJFSQF"6 A/ V[ 5'yJLGL ,F1Fl6STF K[m 

s#f 5|JFCL VG[ JFI]VM NAF6 SZ[ K[m jIFJCFlZS pNFCZ6 VF5L ;DHFJMP 

s$f VF56[ lGCF?I] K[ S[ A; S[ 8=SGF 8FIZ SFZ S[ :S]8ZGF 8FIZ SZTF \ DM8F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 

SFZ6 VF5MP 

s5f A/ ,UF0JFYL J:T]GF VFSFZDF\ AN,FJ VFJTM CMI T[JF 5F\R pNFCZ6 VF5MP 

s&f UlTXL, 5NFY"GL h05 VG[ lNXF S[JL ZLT[ AN,L XSFI m 

s*f jIJCFZDF\ A/GL V;ZM J6"JMP 

s(f ;DHFJM S[ A[ 5NFYM" JrR[ YTL VF\TZlS|IF A/DF\ 5lZ6D[ K[P 

s)f A/ ,UF0JF KTF\ 5NFY"GL UlTGL VJ:YF AN,FTL G CMI T[JL 5F\R 5lZl:YlTGL GM\W 

SZMP 

s!_f XC[ZGF V[5F8"D[g8GL p5Z ZFB[,L 8F\SLDF\ 5F6LG[ DM8ZYL R0FJJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 

VF5MP 

s!!f ;FIS,4 AF.S S[ SFZGF 8FIZDF\ ZC[,L 8I}ADF\ RMSS; DF+FDF\ CJF EZJFDF\ VFJ[ K[P 

;DHFJMP 

s!Zf JFTFJZ6GF NAF6 C[9/ ;ÒJM RU0F. HTF\ GYLP ;DHFJMP 

s!#f GNL 5Z AF\WJFDF\ VFJTF\ 0[DDF\ Tl/IFG[ HF0Fq5CM/F VG[ DHA}T AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 

SFZ6 VF5MP 

s!$f lJDFGGM VFSFZ 51FL H[JM S[D ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
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; \NE" ;FlCtI o 

s!f WMZ6v( lJ7FG 5F9I5]:TS 

sZf www.gcert.gujarat.gov.in/gcert/resourcesbank/documents.htm 

s#f www.nroer.gov.in/home/e-library 

s$f www.epathshala.nic.in/e-pathshala-4 

s5f http://phet.colorodo.edu/en/simulatims/category/physics 
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5|SZ6v!Z 3QF "6 

VwIIG lGQ5l¿ o 

 s!f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P NFPTP 3QF"6 

sZf XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P NFPTP3QF"6 JWFZ[q38F0[ K[P 

VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

s!f c5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[Pcc NFPTP 3QF"6 

VCL\ SM.56 38GF S[ 5|lS|IF AG[ TM T[ 38GF S[ 5|lS|IF AGJF 5FK/ 3QF"6GL E}lDSF 

VG[ T[GF SFZ6M lJnFYL" HFT[ XMWL 5|lS|IF S[ 38GFG[ ;DH[ T[ D]HAGF VwIIG VG]EJM 

VF5JFGF YFI K[P VCL\ lJnFYL" ;D1F SM. 38GF S[ 5|lS|IF J6"JL T[ 38GF S[ 5|lS|IFDF \ 

3QF"6G]\ DCtJ4 3QF"6GL E}lDSF VG[ T[GF 5lZ6FD[ YTL SFI"G[ V;Z H[JL AFATM અને  T[ 

DF8[GF SFZ6M lJQFIJ:T]GM VFWFZ ,. lJnFYL"G[ XMWJF DF8[ SC[J] \ VG[ T[ 5|DF6[GL JU"B\0 

5|lS|IFVMG]\ VFIMHG SZJ]\P NFPTP 3QF"6 A/GL ;DH VF%IF AFN lJnFYL"VM 5MTFGF N{lGS 

ÒJGDF\ SZTF\ SFIM" S[ ZDTMDF\ 3QF"6 SIF 5[NF YFI K[m 3QF"6 DNN SZ[ K[ S[ lJZMW SZ[ K[ 

T[GL ;DH lJS;JL HM.V[ VG[ lJnFYL" VF AFAT ALHF jIlSTG[ ;DHFJL XSJM HM.V[P 

sZf ccXLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[Pcc NFPTP 3QF"6 JWFZ[q38F0[ K[P 

વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું બનતી ઘટના કર્ા વજૈ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ ેસ ુંલગ્ન 

છે તનેી ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ ેચચાથ કરવી અન ેવવદ્યાર્ીન ેવધ ુવવચારવાની તકો પરૂી પાડવી  

VCL\ lJnFYL" 5MTFGF ZMlH\NF ÒJGDF\ AGTL 38GFVG[ 3QF"6GF ;\NE"DF\ ;DH[P T[ 38GF 

AGJF 5FK/ 3QF"6GL ;DU| 5|lS|IFG[ ;DH[ TYF VF 3QF"6 JWFZJF S[ 38F0JFGF \ p5FIM 

lJRFZL T[GM VD, SZL XS[ T[JF VwIIG VG]EJM VF5JFGF YFI K[\ lJnFYL"VM ;D1F 

AGTL 38GF VG[ 5|lS|IFVMG[ ;DÒ T[DF\ ,FUTF 3QF"6 A/ VG[ VF A/ .rKGLI K[ S[ 

VlGrKGLI T[ HF6[ TYF 3QF"6 A/DF\ V;Z SZTF 5lZA/MGM jIJ:YF5G S[ VgI p5FIM 

£FZF 3QF"6 A/ JWFZ[ S[ 38F0L XS[ T[JF p5FIM SZ[ T[ 5|SFZGL JU"B\0 5|lS|IFG]\ VFIMHG 

SZJ]\P 
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NFPTP 3QF"6 A/ JWFZJFq 38F0JFGL ;DH VF%IF AFN lJnFYL"GF 3Z[ NZJFHFDF \YL 

lSR}0 lSR}0 VJFH VFJTM CMI4 NZJFHM EFZ[ ,FUTM CMI TM T[G[ bIF, VFJJM HM.V[ S[ 

NZJFHFGF lDHFUZFDF\ 3QF"6 A/ JWL UI]\ K[P H[G[ 5lZ6FD[ NZJFHM EFZ[ ,FU[ K[ T[DF\YL 

VJFH VFJ[ K[P T[GF p5FI :J~5[ AF/S NZJFHFGF lDHFUZFDF \ T[,qpH6T[,GF YM0F 

8L5F GF\BL NZJFHFG[ ;Z/TFYL CF, TM AGFJL XSJM HM.V[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 s!f 3QF"6 VG[ 3QF"6 5Z V;ZSZTF 5ZLA/M 

 sZf 3QF"6 JWFZJ]\q 38F0J]\ 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

s!f 3QF "6 VG[ 3QF"6 5Z V;ZSZTF\ 5lZA/M o 

 5|J 'lT o 

8[A, 5Z 50[,F 5]:TSG[ WLD[YL WSSM DFZM VJ,MSG SZMP CJ[ 5]:TSG[ lJZ]wW 

lNXFDF\YL WSSM DFZLG[ 5|J'lTG]\ 5]GZFJT"G SZMP VJ,MSG SZMP X]\ NZ[S JBT[ 5]:TS 

UlTDF\ VFjIF AFN l:YZ YFI K[m VFJ] XF DF8[ AG[ K[m lJRFZMP 

VF56[ SCL XSLV[ S[ 5]:TSGL UlTGM lJZMW SZJF DF8[ T[GF 5Z SM. A/ ,FUT] \ 

CJ]\ HM.V[m VF A/G[ 3QF"6 A/ SC[ K[P 

p5ZMST 5|J'lTDF\ VF56[ 0FAL AFH]V[YL A/ ,UF0LV[ TM 3QF"6A/ HD6L AFH]V[ 

,FU[ K[P VG[ HD6L AFH]V[YL A/ ,UF0LV[ TM 3QF"6A/ 0FAL AFH]V[ ,FU[ K[P A\G[ 

lS:;FDF\ 3QF"6A/ UlTGM lJZMW SZ[ K[P VFD4 3QF"6A/ C\D[XF ,UF0[,F A/GM lJZMW SZ[ 

K[P 

  3QF"6A/ V[ A[ ;5F8LVMGL JrR[ ,FUT]\ A/ K[P 

 3QF "A/ 5Z V;Z SZTF 5lZA/M o  

 5|J 'lT o 
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SM. .\8GL OZT[ V[S NMZL AF\WM slJ8F/Mf l:5|USF\8FGL DNNYL .\8G[ B[\RMP VF DF8[ 

TDFZ[ A/ ,UF0J]\ 50X[P HIFZ[ .\8 UlT SZJFGL X~VFT SZ[ tIFZ[ l:5|\USF\8F 5ZG]\ 

VJ,MSG GM\WMP T[ TDG[ .\8GL ;5F8L VG[ EM\ITl/IF JrR[ ,FUTF 3QF"6 A/G]\ D}<I 

VF5[ K[P CJ[4 .\8 5Z 5Ml,ILGGM 8]S0M ,5[8M VG[ VF 5|J'lTG]\ 5]GZFJT"G SZMP 

X]\ TD[ p5ZGL A\G[ 5|J'lTVMDF\ l:5|USF8FGF VJ,MSGMDF\ TOFJT HM. XSM KMm 

VF TOFJT DF8[G]\ SFZ6 X]\ CM. XS[m 

CJ[4 .\8GL OZT[ X6GM 8]S0M JL8F/LG[ VF 5|J'lTG]\ 5]GZFJT"G SZMP TD[ X]\ 

VJ,MSG SZM KMm 

 5|J 'lT o 

,L;F EM\ITl/IF 5Z S[ 8[A, 5Z V[S -F/ AGFJMP VF DF8[ TD[ .\8 S[ 5]:TSMGF 8[S[ 

ZFB[,F ,FS0FGF 5Fl8IFGM p5IMU SZL XSMP -F/ 5Z 5[G J0[ SM. lA\N] A 5Z lGXFGL 

SZMP CJ[P V[S 5[lg;, ;[,G[ lA\N] A YL GLR[ UlT SZJF NMP l:YZ YTF 5C[,F T[ 8[A, 5Z 

S[8,L N}Z HFI K[ m T[ V\TZ GM\WMP CJ[ 8[A, 5Z SF50GM 8]S0M O[,FJLG[ D}SMP SF50 5Z 

SZR,L G ZC[ T[G]\ wIFG ZFBMP OZLYL VF 5|J'lTG]\ 5]GZFJT"G SZMP 8[A, 5Z Z[TLG]\ 5FT/]\ 

:TZ ,UFJLG[ VF 5|J'LTG]\ 5]GZFJT"G SZMP VF ;DU| 5|J'lT NZdIFG -F/ V[S ;ZBM ZFBMP 

CJ[4 5[g;L, ;[, 5Z SFRv5[5Z JL8F/LG[ VF 5|J'lT OZLYL SZMP VG[ VJ,MSGM 

GM\WMP SIF lS:;FDF\ S5FI[,]\ V\TZ VMKFDF\ VMK]\ K[m NZ[S JBT[ 5[lg;, ;[, £FZF S5FI[,]\ 

V\TZ H]N]vH]N]\ XF DF8[ K[m VF DF8[G]\ SFZ6 HF6JFGM 5|ItG SZMP 5lZ6FDGL RRF" SZMP 

cc3QF"6ccG]\ SFZ6 ;\5S"DF\ ZC[,L A[ ;5F8LVMG]\ BZAR0F56]\ K[P ,L;L ,FUTL 

;5F8LVM 5Z 56 DM8F 5|DF6DF\ VFJL ;]1D VlGIlDTTFVM CMI K[P A[ ;5F8LVM 5Z 

ZC[,L VlGIlDTTFVM sBZAR0F56]\f V[SALHFDF\ EZF. HFI K[P HIFZ[ VF56[ SM. 

;5F8LG[ B;[0JFGM sUlT SZFJJFGMf 5|ItG SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF56[ VF HM0F6 lJZ]wW 

A/ ,UF0J]\ 50[ K[P BZAR0L ;5F8LVM 5Z JWFZ[ 5|DF6DF\ VlGIlDTTFVM sBF\RFVMf 
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CMI K[P T[YL HM ;5F8L BZAR0L CMI TM 3QF"6A/ JWFZ[ CMI K[P lNJ; NZdIFG TD[ H[ 

lS|IFVM SZM KM T[DF\ SIF SIF\ 3QF"6 VG]EJFI K[m T[GL IFNL T{IFZ SZMP 

sZf 3QF "6 A/ JWFZJ]\ q 38F0J]\P 

3QF"6A/ S[8,FS .rKGLI CMI K[ TM S[8,FS VlGrKlGI jIJCFZDF \ p5IMUDF \ 

,[JFTF S[8,MS ;FWG ;DU|LDF\ 3QF"6A/ JW[ T[JL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ S[8,LS 

;FWGv;FDU|LDF\ 3QF"6A/ 38[ T[J]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P 

 lJRFZM o 

 v VF56F A}8vR\5,GF ;M, BF\RFJF/F S[D CMI K[m 

 v ;FIS,4 SFZ4 8=S S[ A],0MhZGF 8FIZM BFRFJF/F XF DF8[ ZFBJFDF \ VFJ[ K[P 

 v ;FIS,DF\ A|[0v5[0GL ZRGF S[D SZ[, CMI K[m 

VF56[ SA0'LGL ZDT ZDLV[ KLV[P SA0'LDF\ lJZMWL 8LDGF jIlST K8SL G HFI 

VG[ ;FZL ZLT[ 5S0L XSFI T[ DF8[ B[,F0LVM 5MTFGF CFY 5Z DF8L 3;[ K[P S;ZTAFH 

5MTFGF CFY 5Z SM. AZK8 5NFY" ,UFJL N[ K[ H[YL 3QF"6DF \ JWFZM SZLG[ ;FZL 5S0 

AGFJL XS[P 

 lJRFZM o 

 v S[ZDAM0" 5Z AFZLS 5FJ0Z KF\8JFDF\ VFJ[ K[[P 

 v VJFH SZTF\ NZJFHFVMGF lDHFUZFDF\ T[, GFBJFq pHJFDF\ VFJ[ K[P 

;FIS, S[ DM8ZGF SFZLUZM VF DXLGGF UlTXL, EFUMGL JrR[ U|L; ,UF0[ K[P 

T[,4 U|L; S[ U|[OF.8 DXLGGF UlTXL, EFU JrR[ ,UF0JFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ tIF\ V[S 5FT/]\ 

:TZ AG[ K[PVG[ UlTXL, ;5F8LVM ;LWL V[SALHF ;FY[ W;FTL GYLP VF ZLT[4 

VlGIlDTTFVMG]\ sBZAR0F56FG]\f V[S ALHF ;FY[G]\ HM0F6 s interlockingf DM8F 

5|DF6DF\ N}Z Y. HFI K[P VG[ C,GvR,G s movement f ;Z/ AGL HFI K[P 3QF"6 

VMK]\ SZTF 5NFYM"G[ µH6 s lubricants f SC[ K[P SM. DXLGMDF\ µ\H6 TZLS[ T[,GM 
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p5IMU G SZJFGL ;,FC VF5JFDF\ VFJ[ K[4 tIF\ 3QF"6 VMK]\ SZJF DF8[ UlTXL, EFUM 

JrR[ CJFGF :TZGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P 

X]\ VF56[ ;5F8LVM 5Z 5Ml,X SZLG[ S[ JWFZ[ DF+FDF\ µH6GM p5IMU SZLG[ 

3QF"6G[ 38F0LG[ X}gI SZL XSLV[m 

 5|J 'lT o 

G/FSFZ VFSFZGL YM0L 5[g;L, ,MP T[DG[ 8[A, 5Z V[SALHFG[ ;DFgTZ D}SMP 

T[DGF p5Z SM. HF0] 5]:TS D}SMP CJ[ 5]:TSG[ WSSM DFZM4 TD[ HMXM S[ 5]:TS UlTDF \ 

VFJJFYL AWL H 5[lg;, UA0[ K[m X]\ TD[ V[JM VG]EJ SZM KM S[ 5]:TSG[ ;ZSFJJF SZTF\ 

VFJL ZLT[ UlT SZFJJFG]\ ;Z/ K[m 

HIFZ[4 V[S J:T] SM. ALÒ J:T]GL ;5F8L 5Z UA0[ K[ tIFZ[4 T[GL UlTG[ VJZMWTF 

A/G[ c,M86 3QF"6c srolling frictionf SC[ K[P UA0JFGL lS|IFV[ 3QF"6 38F0L N[ K[P SM. 

J:T]G[ ALÒ J:T] 5Z ;ZSFJJF SZTF UA0FJJL C \D[XF ;Z/ CMI K[P ,M86 3QF"6 V[ 

;ZSTF\ sslidingf 3QF"6 SZTF\ VMK]\ CMI K[P T[YL DM8F EFUGF DXLGMDF\ :,F.l0\UG[ 

AM,vA[lZ\UGF p5IMU £FZF ,M86DF\ AN,JFDF\ sReplacef SZJFDF\ VFJ[ K[P 

v jIJCFZDF\ HMJF D/TL 3QF"6GL 38GFVMGL IFNL T{IFZ SZMP 3QF"6GM 5|SFZ GSSL 

SZL T[G[ JWFZJF S[ 38F0JF X]\ SZL XSFI T[GL RRF" SZMP 

v S<5GF SZM S[ 3QF"6 V[SFV[S VNxI Y. HFI K[P VFGFYL ÒJGDF\ S[JL V;ZM YX[P 

VFJL N; 5lZl:YlTVMGL IFNL AGFJMP 

 v ZDTJLZM BL,LJF/F A}8  XF DF8[ 5C[Z[ K[P 

 HOT Questions: 

s!f 3QF"6GF D]bI SFZ6M J6"JMP 

sZf 3QF"6G[ V;Z SZTF\ 5lZA/M H6FJMP 

s#f 3QF"6DF\ JWFZM SZJFGL ZLTM H6FJMP 

s$f 3QF"6DF\ 38F0M SZJFGF p5FIM J6"JMP 
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s5f 3QF"6 ,FENFIL VG[ G]SXFGSFZS K[ T[ jIFJCFlZS pNFCZ6 ;FY[ ;DHFJMP 

s&f lJ`JDF\ V[JL SM. HuIF K[ HIF\ 3QF"6A/ X}gI AG[P 

s*f 3QF"6 A/ X}gI AG[ TM jIJCFZDF\ S[JL V;ZM p¡EJL XS[ RRF" SZMP 

s(f 5{0F\GF jIJCFlZS p5IMU 5Z RRF" SZMP 

s)f A}8vR\5,GF\ ;M,DF\ U|L5 sBF\RFf ZFBJFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 VF5MP 

s!_f 3QF"6YL pQDF pt5gG YTL CMI T[JF\ 5F\R jIFJCFlZS pNFCZ6M VF5MP 

s!!f pH6T[, UlTXL, EFUM JrR[ 3QF"6 S[JL ZLT[ VMK]\ SZ[ K[ T[ ;DHFJMP 

;\NE" ;FlCtI o 

s!f WMP( lJ7FG 5F9I 5]:TS 

sZf www.gcer.gujarat.gov.in/gcert/resource bank/documents.htm 

s#f www.nroer.gov.in/home/e-library 

s$f www.epathshala.nic.in/e-pathshala-4 

s5f http://phet.colorodo.edu/en/simulations/category/physics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phet.colorodo.edu/en/simulations/category/physics
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V[SDv!# wJlG 

lJQFIJ:T]GF D]¡FVM o 

 v S\5G SZTF\ 5NFY" £FZF pt5gG YTF wJlG 

 v wJlGGF 5|;Z6 DF8[ DFwIDGL H~lZIFT 

 v wJlGGM S\5lJ:TFZ4 VFJ'lT VG[ VFJT"SF/ 

 v 3M\3F8 

VwIIG lGQ5lT o 

  5|lS|IFVM VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

 v wJlGGL pt5lT VG[ 5|;Z6 

VwIIG lGQ5lTG]\ 5'YÞZ6 o 

વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ે ચચાથ, પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 
વવદ્યાર્ી પોત ેસમજે અન ેપોત ેપ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી 
ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેઅન્ર્ ન ેસમજાવી શકે ત ેત ેજરૂરી છે lJnFYL" lJ7FG lJQFIS H[ 7FG WZFJ[ 

K[ T[GM p5IMU T[ ZMHAZMHGL 38GFVM ;DHJFDF\4 5MTFG[ VG]EJFTL ;D:IFG[ N}Z 

SZJFDF\ S[ 5MTFGF SM. SFI"G[ ;Z/ AGFJJFDF\ SZ[ K[P 

VCL\ lJnFYL"V[ lJ7FG ;\A\lWT 7FGGM p5IMU 5MTFGL VF;5F; p¡EJTF 

wJlGGF :+MTM4 wJlG p¡EJJFGF SFZ6M S[ wJlG 5|N}QF6G[ ;DHJF DF8[ SZJFGM K[ wJlGGM 

p¡EJ XF DF8[ YFI K[ T[ ;DÒ 5MTFGL VF;5F;  D/L VFJTL RLHJ:T]VMDF \YL wJlG 

pt5gG SZTF\ lJlJW ;FWGMG]\ lGDF"6 SZ[ T[ C[T] 56 VF lJQFIJ:T]DF\ ;DFlJQ8 K[P lJnFYL" 

wJlG V[ 3M\3F8DF\ SIFZ[ 5lZ6D[ VG[ 3M\3F8GF 5|N}QF6G[ 38F0JF jIlSTUT HJFANFZL X] \ 

CM. XS[ T[JM J{7FlGS NlQ8SM6 S[/JL XS[ TM .lrKT lGQ5lT VF V[SDDF \ D/L XS[P 

JU"B\0 5|lS|IF o 

  TF,LDSFZ GLR[GF H[JF S[8,F\S 5|̀ GM £FZF RRF" SZX[P 

s!f TDFZF 3ZGL VF;5F; NZZMH SMGFvSMGF wJlG sVJFHf ;\E/FI K[ m 

sZf XF/FDF\ 5|FY"GF SFI"S|DDF\ ;\ULTGF ;FWGMGM p5IMU SZ[ K[P 

s#f X]\ TD[ HF6M KM ;\ULTGF ;FWGMDF\YL pt5gG YTM wJlG S[JL ZLT[ pt5gG YFI K[m 
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s$f pt5gG YTF\ wJlGG]\ 5|;Z6 S[JL ZLT[ HFI K[ m 

5|J 'l¿v! o  TF,LDSFZ GLR[ D]HAGL 5|J'l¿ SZFJX[P 

v V[S lD6LIM NMZM ,MP T[G[ TDFZF JU"B\0GF 8[A,GF A[ 5FIF ;FY[ R]:T ZLT[ B[\RFI 

ZC[ T[D AF\WMP 

v CJ[ NMZFG[ SIF\S DwIDF\YL B[\RLG[ KM0L NMP wIFGYL VJ,MSG SZM VG[ ;F\E/MP 

 v X]\ TDG[ SM. wJlG ;\E/FI K[mPPPPPPPPP 

 v X]\ TDG[ NMZFDF\ SM. S\5GM p¡EJTF HMJF D/[ K[m 

 v VF S\5GMGM VFSFZ S[JM K[m 

5|J 'l¿vZ o 

  TF,LDSFZ GLR[ D]HAGL 5|J'l¿ SZFJX[P 

 v V[S :8L,GL YF/L VG[ RDRL ,MP 

 v YF/LGL WFZ 5Z RDRL VY0FJMP 

 v YF/LGL WFZ 5Z C/J[YL :JX" SZMP 

 v X]\ ;5F8L 5Z S\5GM VG]EJM KMmPPPPPPPP 

 v X]\ TDG[ SM. wJlG ;\E/FI K[m PPPPPPPP 

 v X]\ TD[ S\5GM HM. XSM KMm PPPPPPPPP 

v wJlG pt5gG YTM A\W YFI tIFZ[ YF/LGL WFZG[ :5X" SZL VG]EJM X] \ S\5GM 

VG]EJFI K[mPPPPPPPP 

TD[ XLBL UIF S[ V[S :YFG[YL :YFG[ S[ VFU/v5FK/ YTL 5NFY"GL UlTG[ S \5GM 

SC[ K[P VFJF H S\5GM TD[ V[S S\5F;AM1F4 A[ 5[lg;,M TYF ZaAZ A[g0GL DNNYL 

VG]EJXMP VF ;FWGMYL S[JL UM9J6L SZTF\ TD[ S\5GM pt5gG SZL XSXMm VFS'lT NMZMP 

HIFZ[ R]:T ZLT[ B[\RFI[, 58'LG[ B[\RJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ W|]H[ K[P VG[ wJlG pt5gG 

SZ[ K[P HIFZ[ T[GL W|]HFZL A\W YFI K[4 tIFZ[ wJlG pt5gG SZTL GYLP 

 v X]\ TD[ VFJF VgI SM. ;FWGM AGFJL XSXMm IFNL T{IFZ SZMP 
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5|J 'l¿v# o 

5|J'l¿v! DF\ NMZFG[ V,UvV,U HuIFV[YL B[\RL KM0L NMP NMZFGF S\5GM HM. 

XSM KMmPPPPPPP 

 v X]\ NZ[S JBT[ V[S ;DFG S\5GM HMJF D/[ K[m 

 v X]\ NZ[S S\5GMGM lJ:TFZ V[S;ZBM K[mPPPPPPPPPP 

SM.56 NM,GGF S\5GGF lJ:TFZG[ S\5lJ:TFZ SC[ K[P ;\ULTGF ;FWGMqJFnMDF\ 56 

S\5GYL VJFH swJlGf pt5gG YFI K[P 

 v TD[ HMI[,F q;F\E/[,F ;\ULT JFnMGL IFNL AGFJM VG[ GLR[G]\ SMQ8S 5}6" SZMP 

S |D ; \ULT JFn wJlG pt5gG SZTM S \5G SZTM EFU S\5GM HM. XSFI K[m 

!P JL6F   

ZP TA,F\   

#P JF\;/L   

$P    

5P    

&P    

 

S[8,F\S ;\ULT JFnMG[ OST 8L5JFDF\ S[ VY0FJFDF\ VFJ[ K[ T[YL wJlG pt5gG YFI 

K[P NFPTP D\ÒZF 

 v X]\ TD[ VFJF ALHF ;FWGMGF\ GFD VF5L XSXMm 

 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|J 'l¿v$ o 
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 v DF6;GM VJFH S[JL ZLT[ pt5gG YFI K[P GLR[GM lJ0LIM lGCF/MP 

  https://youtu.be/sHTX4z6xUmA 

 v DG]QIGF U/FDF\YL VJFH pt5gG SZJF DF8[ SI]\ V\U HJFANFZ K[PPPPPP 

 v X]\ NZ[S DG]QIGF VJFH ;DFG CMI K[m PPPPPP HM GF4 TM SFZ6 H6FJMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|J 'l¿v5 o 

v V[S SF\;SM ,MP T[GF NF\TFG[ VF\U/Lq V\U]9F J0[ 3;MP X]\ SM. 5|SFZGM wJlG TDG[ 

;\E/FI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF wJlG XFGF SFZ6[ pt5gG YFI K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v 5F6LGL V[S 0M, sAF,NLf :JrK 5F6LYL EZMP T[DF\ SF\;SM 0}AF0L T[G[ p5Z D]HA 

3;MP TDFZF SFGG[ ;FJWFGL5}J"S 5F6LGL ;5F8L 5Z ZFBMP X]\ TD[ VJFH ;F\E/L 

XSM KMm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v X]\ T[ NXF"J[ K[ S[ wJlG 5|JFCLVMDF\ 5|;Z6 5FDL XS[ K[mPPPPPPPPP 

CJ[4 5F6LGL V\NZ SF\;SM AF,NLG[ V0S[ T[ ZLT[ ZFBL p5ZGM 5|IMU OZLYL SZMP 

 v X]\ TD[ wJlG ;F\E/L XSM KMmPPPPPPPPPP 

 v AF,NLG[ SFG V0SF0L OZL wJlG ;F\E/Mm 

 v X]\ wJlGGL TLJ|TF JW] VG]EJFI K[mPPPPPPPPPP 

 v VFGM VY" V[ SZL XSFI S[ 5F+DF\ wJlG 5|;Z[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  p5Z D]HAGL 5|J'l¿ O},FJ[,F O}uUFDF\YL TYF ZDS0F\GF 8[l,OMGYL 56 SZMP 

 v X]\ wJlG VF DFwIDYL 5|;Z6 5FDTM HMJF D/[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|J 'l¿v& o 

  DF6;GF SFGDF\ 56 wJlGG]\ 5|;Z6 VF ZLT[ YFI K[P T[ lJ0LIM lGCF/MP 

https://www.youtube.com/watch?v=2bDnssOmK9k 

5|J 'l¿v* o 

V[S WFT]GM u,F; ,MP V[S RDRF J0[ u,F;GL WFZ 5Z VY0FJMP pt5gG YTM wJlG 

;F\E/MP CJ[ WFT]GF u,F; 5Z TLJ| 5|CFZ SZMP VG[ pt5gG YTM wJlG OZL ;F \E/MP  

 v X]\ wJlG DM8M ;\E/FI K[mPPPPPPP 

u,F;GL WFZG[ :5X"[ T[ ZLT[ V[S YDM"SM, AM,. V0SF0L p5Z D]HAGL 5|J'l¿ OZL 

SZMP NZ[S JBT[ N0M S[8,M :YFGF\TlZT YFI K[ T[ H}VMP 

N0FG]\ :YFGF\TZ V[ u,F;GF S\5GGF S\5lJ:TFZG]\ DF5 K[P TDFZF 5|IMUDF\ VF DF5 

S[8,F ;[PDLP sV\NFH[f YFI K[mPPPPPPPPPP 

 v A\G[ lS:;FDF\YL SIF lS:;FDF\ wJlG DM8M ;\E/FI K[m PPPPPPPPP 

 v X]\ S\5lJ:TFZ VG[ VJFHGL TLJ|TF s5|A/TFf JrR[ SM. ;\A\W H6FI K[m XMm 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

5|J 'l¿v( o 

v WFT]GL V[S YF/L ,MP T[GL WFZ 5Z RDRL J0[ 5|CFZ SZMP X] \ TDG[ wJlG ;\E/FI 

K[mPPPPPPPPP 

 v X]\ TD[ S\5G HM. XSM KMmPPPPPPPPPPP 

CJ[ YF/LDF\ 5F6L Z[0MP T[GL WFZ 5Z RDRL J0[ 5|CFZ SZL 5F6LG] \ VJ,MSG SZMP 

X]\ 5F6LDF\ S\5GM VG]EJFI K[m 

https://www.youtube.com/watch?v=2bDnssOmK9k
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  H]NF H]NF 5F+M ,. p5ZGL 5|J'l¿ SZM VG[ GM\WMP 

S |D 5F+ wJlG ; \E/FI K[m S \5GM N[BFI K[m 

!P YF/L   

ZP T5[,L   

#P GFGL JF8SL 

 

  

 

 v X]\ wJlGGF S\5GM VG[ wJlGGF TL6F\56F\G[ SM. ;\A\W K[mPPPPPPP 

  V[S :8=M ,. T[DF\YL 5L5]0L AGFJMP T[DF\YL pt5gG YT]\ TL6F\56]\ ;F\E/MP 

 v CJ[ :8=MGL ,\AF. 38F0TF HFJ VG[ VJFHG]\ TL6F\56]\ GM\WMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v S\5GGL VFJ'l¿ VG[ TL6F\56F\ JrR[ X]\ ;\A\W HMJF D/[ K[m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v TDFZF JU"GF !_ lJnFYL"VMG[ 5;\N SZMP NZ[SG[ 5MTFGM 5lZRI VF5JF SCMP X]\ 

NZ[SGF VJFH V[S ;ZBF K[m XF DF8[  m PPPPPPPPPPPPPPP 

  T[DGF VJFHG[ VFJ'lT D]HA UM9JL XSFI m 

 v VF56[ X]\ XLbIF T[GL GM\W SZMP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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V[SDv!$ lJn]T5|JFCGL ZF;FIl6S V;ZM 

lJQFIJ:T]GF D]¡FVM o 

 v ;]JFCSTFv VJFCSTFv D\NJFCSTF 

 v lJn]T 5|JFCGL ZF;FIl6S V;ZM 

 v .,[S8=M %,[l8\U 

VwIIG lGQ5l¿ o 

  5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

lJnFYL" lJ7FG lJQFIS H[ 7FG WZFJ[ K[ T[GM p5IMU T[ ZMHAZMH AGTL 38GFVM 

;DHJFDF\4 SM. ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[ S[ 5MTFGF SM. SFI"G[ ;Z/ SZJFDF \ SZ[ K[P 

વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ન ેચચાથ, પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા વવદ્યાર્ી પોત ે

સમજે અન ેપોત ેપ્રાપ્ત કરેલ સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના જ જેવી ઘટના કે 

પ્રક્રિર્ા ન ેઅન્ર્ ન ેસમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  પરૂી પાડવી. 

VCL\ lJnFYL"V[ lJ7FG ;\A\lWT 5MTFGF 7FGGM p5IMU slJn]T ;\A\lWT 5MTFGF 

7FGGM p5IMUf 5NFY"GL JFCSTFG[ ;DHJF DF8[ SZJFGM K[P lJnFYL" ;Z/ JFCSTF 

8[:8ZGL DNNYL JFCSvD\NJFCS VG[ VJFCS 5NFYM"G[ JUL"S'T SZL XS[ T[JF 5|ItGM 

SZJFGF K[P VF p5ZF\T ZMlH\NF ÒJGDF\ lJn]T JFCSTF X]\ EFU EHJ[ K[ T[DH lJn]T 

;FWGMGF J5ZFXDF\ XL SF/Ò ,[JFGL K[ T[GF 5|tI[ HFU'TTF S[/JJL H~ZL K[P lJnFYL"G[ 

lJn]T 5|JFCGL ZF;FIl6S V;Z VG[ T[GL ZMlH\NF ÒJGDF\ p5IMlUTF H6FJJFYL T[GFDF \ 

J{7FlGS VlEUD lJS;X[ VG[ ÒJG J{7FlGS NlQ8SM6YL ;EZ AGX[P 

 JU"B\0 5|lS|IF o 

 5|J 'lT o RF,M 8[:8Z AGFJLV[P 

v TF,LDSFZ AWF TF,LDFYL"VMG[ H~ZL ;FWGM VF5L JFCSTF 8[:8Z AGFJJF SC[X[P 

sJLHSMQF VG[ A<AGL DNNYLf 
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v S[8,LS J:T]VMGL JFCSTFGL RSF;6L SZFJX[ VG[ GLR[GF SMQ8SDF \ GM\W SZFJX[P 

S |D §jI A<A 5|SFlXT YFI 

K[m CF q GF 

JFCS q VJFCS 

!P R[S ZaAZ   

ZP %,Fl:8SGM S5   

#P ZaAZ A[g0   

$P ,FS0F\GM 8}S0M   

5P ,FS0F\GM ELGM 8}S0M   

&P ,MB\0GL BL,L   

*P V[<I]lDlGIDGM ;l/IM   

(P a,[0   

)P SM8L\U SZ[, TF\AFGM TFZ   

 

 v p5ZMST SMQ8S 5ZYL §jIGL JFCSTF lJX[ X] \ SCL XSFI m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

v p5ZMST SMQ8SDF\ SM. V[JM 5NFY" K[ S[ H[ JFCS CMI KTF\ A<A 5|SFlXT YTM GYL 

m CF q GF SFZ6 VF5MP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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5|J 'lTvZ o D<8LDL8Z J0[ JFCSTF RSF;JLP 

TF,LDSFZ V[G[,MUql0hL8, D<8LDL8ZG]\ lGNX"G SZX[P T[GF J0[ JFCSTFGL 

RSF;6L DF8[ SMQ8S s!f GL 5|J'lT OZL SZFJX[P 

 v D<8LDL8ZGL 5lZ5Y UM9J6L VF56F\ ;FNF 8[:8Z H[JL H CX[ S[ H]NL m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv# o LED VG[ A[8ZLGL DNNYL JFCSTF 8[:8Z AGFJJ]\P 

TF,LSFD AWF TF,LDFYL"VMG[ IMuI H}YDF\ UM9JL ;FWGM 5}ZF 5F0L LED VG[ 

A[8ZLGL DNNYL JFCSTF 8[:8Z AGFJ0FJX[P 

 v 5|J'lTv! VG[ 5|J'lTv#DF\ AGFJ[, 8[:8ZDF\ X]\ TOFJT K[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v A\G[ 8[:8ZDF\ JLH 5lZ5YDF\ SM. TOFJT K[ m X]\ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  pST 8[:8ZGL DNNYL 5|JFCL §jIGL JFCSTFGL RSF;6L SZL GLR[GF 

SMQ8SDF\ 5lZ6FDM GM\WMP 

S |D §jI LED 5|SFlXT YFI K[P ; ]JFCS q D\NJFCS 

!P ,L\A]GM Z;   

ZP lJG[UZ   

#P G/G]\ 5F6L   

$P JG:5lT T[,   

5P N}W   

૬P    
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v 8[:8Zv!GL DNNYL 56 p5ZMST §jIMGL JFCSTF RSF;MP X] \ JFCSTFDF\ SM. 

TOFJT H6FI K[m XF DF8[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v p5ZMST 5|J'l¿DF\ lJn]T 5|JFCGL S. V;Z HMJF D/L m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 5|J 'lTv$ o R]\ASLI ;MI 8[:8Z AGFJJ]\P 

TF,LDSFZ AWF TF,LDFYL"VMG[ IMuI H}YDF\ UM9JL4 H~ZL ;FWGM 5}ZF 5F0L 

R]\ASLI ;MI VG[ A[8ZLGL DNNYL 8[:8Z AGFJ0FJX[P 

  p5ZGF SMQ8S DF8[ OZLYL R]\ASLI ;MI 8[:8ZYL RSF;6L SZMP 

S |D §jI R]\ASLI ;MI SM6FJT"G NXF"J[ K[m ; ]JFCS q D\NJFCS 

!P ,L\A]GM Z;   

ZP lJG[UZ   

#P G/G]\ 5F6L   

$P JG:5lT T[,   

5P N}W   

&P    

 

v X]\ p5ZMST 5|J'lTDF\ JFCSTFDF\ TOFJT HMJF D/[ K[ mPPPPPPPPPPPPPP T[ S[JL ZLT[ 

GSSL SZL XSFI m PPPPPPPPPPPPPPPPP 



146 
 

v X]\ p5ZGF SMQ8SDF\ §jIGL JFCSTFG[ S|DDF\ UM9JL XSFIm PPPPPPPPPPPP HM CF4 TM 

VFJL UM9J6 SZMP 

 5|J 'lTv5 o lJn]T 5|JFCGL ZF;FIl6S V;Z RSF;6LP 

TF,LDSFZ SFA"G ;l/IFG[ .,[S8=M0 TZLS[ ,. ,L\A]q DL9FGF §FJ6DF\ lJn]T 5;FZ 

SZJFGM 5|IMU NXF"JX[P 

v tIFZAFN V[ §FJ6DF\ ,MB\0GL BL,LG[ .,[S8=M0 TZLS[ ,. H}Y JF.h 5|IMU SZJF 

H6FJX[ VG[ VJ,MSG GM\WJF SC[X[P 

 v X]\ 3G K[0F ;FY[ HM0[, .,[S8=M0 5Z 5Z5M8F HMJF D/[ K[mPPPPPPPPPP 

 v X]\ k6 K[0F ;FY[ HM0[, .,[S8=M0 5Z 5Z5M8F HMJF D/[ K[mPPPPPPPPP 

VF 5|IMUDF\ pt5gG YTF\ 5Z5M8F CF.0=MHG VG[ VMlS;HGGF K[P VMlS;HGGF\ 

5Z5M8F A[8ZLGF 3G K[0F 5Z VG[ CF.0=MHGGF\ 5Z5M8F A[8ZLGF k6 K[0F 5Z HDF YFI 

K[P 

SM. lJn]T §FJ6DF\YL lJn]T5|JFC 5;FZ YJFG[ ,LW[ ZF;FIl6S 5|lS|IF YFI K[P 

T[GF 5lZ6FD :J~5[4 .,[S8=M0 5Z JFI]GF 5Z5M8FVM AGL XS[ K[P .,[S8=M0; 5Z 3FT] HDF 

YTL HMJF D/L XS[ K[P §FJ6GF Z\UDF\ O[ZOFZ Y. XS[ K[P VF lJn]T 5|JFCGL ZF;FIl6S 

V;ZM K[P 

 5|J 'lTv& o .,[S8=M%,[l8\U  

  GLR[GM lJ0LIM lGCF/MP 

https://www.youtube.com/watch?v=G-PtnwtOR24 

v p5ZMST lJ0LIM S. 5|lS|IF NXF"J[ K[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v VF 5|lS|IFDF\ lJn]T 5|JFCGL PPPPPPPPPPPPV;ZGM l;wWF\T ;DFI[,M K[P 

v TDG[ k6 K[0F ;FY[ HM0[, TF\AFGL %,[8 VG[ 3G K[0F 5Z HM0[, TF\AFGL %,[8DF\ 

SM. O[ZOFZ HMJF D/[ K[m HM CF4 TM X]\ PPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

https://www.youtube.com/watch?v=G-PtnwtOR24
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 v V[S K[0F 5ZYL ALHF K[0F 5Z TF\AFG]\ lJ:YF5G SIF\ ;]WL RF,L XS[ m 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 v A\G[ W|]J 5Z TF\AFGL %,[8 ,[JL H~ZL K[mPPPPPPPPP 

p5ZMST 5|IMUDF\ A[8ZLGF V[S K[0F ;FY[ SFA"GGM ;l/IMq ,MB\0GL RFJLq ,MB\0GL 

BL,L ,. 5|lS|IF OZLYL SZMP TDFZF VJ,MSGM GM\WMP 

S |D 3G K[0F ;FY[ HM0F6 k6 K[0F ;FY[ HM0F6 VJ,MSG 

!P ,MB\0GL BL,L TF\AFGL 58'L  

ZP SFA"GGM ;l/IM TF\AFGL 58'L  

#P TF\AFGL 58'L SFA"GGM ;l/IM  

$P    

5P    

 

lJn]TJCG £FZF SM. 5NFY" 5Z SM. H~ZL WFT]G] \ VFJZ6 HDF YJFGL 5|lS|IFG[ 

.,[S8=M%,[l8\U SC[ K[P VG[S J:T]VM 5Z VF ZLT[ %,[l8\U SZJFDF\ VFJ[ K[P 

v jIJCFZDF\ .,[S8=M%,[l8\UGM p5IMU YI[,M TD[ HMI[,M K[m SIF\vSIF\m GLR[GF 

SMQ8DF\ lJUTM EZMP 

S |D J:T]G]\ GFD J:T] S. WFT]DF\YL AG[,L CMI K[ J:T] 5Z S. WFT]G]\ %,[l8\U 

SZ[, ]\ K[m 
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l;wW YI[, ;\S<5GFVM o 

 v SM. 5|JFCL lJn]TG]\ ;]JFCS CMI K[ VG[ SM. D\NJFCS CMI K[P 

 v 5|JFCLGL JFCSTF :JlGlD"T 8[:8ZYL RSF;L XSFI K[P 

v jIJCFZDF\ lJn]T ;FWGMGM p5IMU SZJFDF\ JFCSTFvVJFCSTFGL ;\S<5GF 

VUtIGL K[P 

v lJn]TG]\ JCG SZL XS[ T[JF SM. 5|JFCLDF\ lJn]T5|JFC 5;FZ YJFG[ SFZ6[ 

ZF;FIl6S V;Z YFI K[P 

v .,[S8=M%,[l8\U v lJn]T5|JFC £FZF SM. 5NFY" 5Z H~ZL WFT]G] \ 50 R0FJJFGL 

5|lS|IFP 

HOT Questions: 

 s!f  

 

 

 

 

VFS'lTDF\ NXF"J[, jIJ:YFDF\ A<A 5|SFlXT YTM GYL T[ DF8[ XSI SFZ6MGL IFNL 

AGFJMP 

sZf A]hM VG[ 5C[,L ;DFG A<A VG[ ;[, ,. A[ V,UvV,U §FJ6 ,. GLR[GL 

VFS'lTDF\ NXF"jIF D]HA jIJ:YF UM9J[ K[P 
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T[VMG[ HMJF D/[ K[ S[ 5|IMU A DF\ 5|IMU B SZTF\ A<A JW] 5|SFlXT YFI K[P TD[ 

X]\ SC[XMm 

  s!f 5|IMU A DF\ 5lZ5YDF\YL JW] lJn]T5|JFC 5;FZ Y. ZæM K[P 

  sZf 5|IMU B DF\ 5lZ5YDF\YL JW] 5;FZ Y. ZæM K[P 

  s#f A\G[ jIJ:YFDF\ ;DFG lJn]T5|JFC 5;FZ Y. ZæM K[P 

  s$f A\G[ jIJ:YFDF\YL 5;FZ YTF\ lJn]T5|JFCGL ;ZBFD6L Y. XS[ GCL\P 

s#f HIFZ[ ;]JFCS §FJ6DF\YL lJn]T5|JFC 5;FZ YFI K[ tIFZ[ §FJ6GM Z\U AN,FI K[ 

T[ X]\ NXF"J[ K[P 

  sif lJn]T5|JFCGL ZF;FIl6S V;Z 

  siif lJn]T5|JFCGL pQDLI V;Z 

  siiif lJn]T5|JFCGL R]\ASLI V;Z 

  sivf lJn]T5|JFCGL 5|SFXSLI V;Z 

 s$f GLR[GFDF\YL SI]\ §FJ6DF\YL lJn]T5|JFC 5;FZ YX[ GlC\ m 

  sif ,L\A]G]\ XZAT  siif lJG[UZ 

  siiif G/G]\ 5F6L  sivf 5FDM,LG T[, 

 s5f  

  

 

 

 

 

   GLR[GF 5{SL SI]\ §FJ6 5F+DF\ pD[ZJFYL A<A 5|SFlXT YX[ GCL\m 

  sif ;Ml0ID S,MZF.0siif SM5Z ;<O[8siiifl;<JZ GF.8=[8 

  sivf X]â 5F6LDF\ BF\0G]\ §FJ6 
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5|SZ6v!5 

V[SDG]\ GFDo S [8,LS S]NZTL 38GFVM 

D]¡F VG[ VwIIG lGQ5l¿ o 

sVf JLH/L 

 JLHEFZGL pt5l¿ 

 JLHEFZGF 5|SFZM4 VF\TZlS|IF VG[ JCG 

  p5ZMST D]¡F DF8[ GLR[GL A[ VwIIG lGQ5l¿ SFI" SZ[ K[P 

 s!f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P 

sZf 5MTFGL VF;5F;DF\YL D/L VFJTL J:T]GM p5IMU SZL GD}GFVMG]\ lGDF"6 SZ[ K[ 

VG[ T[GL SFI"5wWlT J6"J[ K[P 

sAf JLH/L ;]Z1FF VG[ JLH/LGF JFCSM 

  p5ZMST D]]¡F DF8[ GLR[GL VwIIG lGQ5l¿ SFI" SZ[ K[P 

 s!f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

VwIIG lGQ5l¿G]\ 5'YÞZ6 o 

v 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[P VF VwIIG lGQ5l¿DF\ AF/S JLH/L S. ZLT[ 

lGDF"6 YFI K[4 RDSFZM S[JL ZLT[ YFI K[ JU[Z[ 38GFVMG[ VG[ T[DGL JrR[ S. 

5|lS|IF YFI K[ T[ lJUT[ RRF" SZ[ K[P 

v 5MTFGL VF;5F;DF\YL 5|F%I J:T]VMDF\YL AF/S ;FN] .,[S8=M:SM5 lGDF"6 SZX[P 

v JLH/LYL S. ;FJR[TL ZFBJL T[ AFAT[ XLB[,L J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF HLJGDF\ 

pTFZX[P 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

v 5|:T]T V[SDDF\ GLR[GF D]¡FGL RRF" VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P H[GL RRF" lJlJW 

5|J'l¿4 lGNX"G £FZF SZLX]\P 

 v JLHEFZGL pt5l¿ 
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 v JLHEFZGF\ 5|SFZM VG[ T[GL VF\TZlS|IF 

 v JLHEFZG]\ JCG s;FN] .,[S8=M:SM5f 

 v JLH/LGF 5|SFXGF ,L;M8F VG[ VJFH S[JL ZLT[ pt5gG YFI T[GL lJUT 

 v JLH/L ;]Z1FF VG[ JLH/LGF\ JFCSM 

lJQFIJ:T]GL ZH}VFT o  

JLH/L lGDF"6 YJFGL 5|lS|IF o 

v JLH/L lGDF"6 YJFDF\ JLHEFlZT 5NFYM" CMJF VlGJFI" K[P H[G[ 3;FJFYL T[DF \YL 

JLHEFZ pt5gG YFI K[P 

  ccJLHEFZ D[/J[, 5NFY"G[ JLHEFlZT 5NFY" SC[ K[Pcc 

v lJlJW 5NFYM"G[ 3;JFYL JLHEFZGL pt5l¿ YFI K[P H[ S[8,LS 5|J'l¿ £FZF 

;DHLV[P H[ 5|J'lT VFSFXDF\ YTL JLH/LG[ ;DHJFDF\ DNN SZX[P 

5|J 'l¿ v!o 

GLR[ NXF"J[, J:T]VM VG[ 5NFYM" V[S9F\ SZMP SMQ8SDF\ NXF"J[, 5NFYM" ;FY[ 3;LG[ 

JLHEFlZT SZJFGL SMlXX SZMP TDFZF\ 5lZ6FDM GM\WMP 

3;JFDF\ VFJTF 5NFYM" 3;JF DF8[ J5ZFTF\ 

5NFYM" 

SFU/GF 8 ]S0FG[ VFSQF"[ 

K[ q VFSQF"TF GYLP 

JLHEFlZT YIF q 

JLHEFZLT G YIF 

lZOL, 5M,LYLG4 µGG]\ SF50 VFSQF"[ K[P JLHEFZLT YFI K[P 

O]uUM 5M,LYLG4 µGG]\ SF504 

SMZFJF/ 

VFSQF"[ K[P JLHEFZLT YFI K[P 

ZAZ µG VFSQF"[ K[P JLHEFZLT YFI K[P 

:8L,GL RDRL 5M,LYLG4 µGG]\ SF50 VFSQF"T]\ GYLP JLHEFZLT YT]\ GYLP 

%,Fl:8S O]858'L ;]SFJF/ VFSQF"[ K[P JLHEFZLT YFI K[P 
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v JLHEFZGF 5|SFZM K[ VG[ T[GL VF\TZlS|IF YTL CMI K[P T[GF DF8[ GLR[GL 5|J'lTVM 

SZLV[P 

5|J 'lTvZ o 

sVf A[ O]uUFVM O],FJMP T[VM V[SALHFG[ V0[ GCL\ T[ ZLT[ ,8SFJMP A\G[ O]uuFFG[ µGGF 

SF50 J0[ 3;M VG[ 5KL KM0L NMP TD[ X]\ lGZL1F6 SI]"\ m 

  

 

 

 

 

sAf V[S ZLlO,G[ 3;LG[ SF/HL5}J"S SFRGF 5F+DF\ D}SMP VF ZLlO, GHLS V[S O},[,M 

JLHEFlZT O]uUM ,FJM VG[ lGZL1F6 SZMP 

  

 

 

 

 

 

v 3;JFYL pt5gG YTF\ JLHEFZT l:YZ CMI K[P T[VMG]\ HFT[ JCG YT]\ GYLP HIFZ[ 

JLHEFZMG]\ JCG YFI K[4 tIFZ[ T[ lJn]T5|JFC ;H"[ K[P 

JLHEFZG]\ JCGo 

v VF JLHEFZGF JCGGL 5|lS|IF DF8[ HFT[ ;FN] .,[S8=M:SM5 AGFJJFGM 5|ItG 

SZLV[P 
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v V[S HFDGL BF,L AM8, ,MP AM8,GF\ D]B SZTF\ YM0M DM8M V[S SF0"AM0"GM 8]S0M 

,MP T[DF\ WFT]GL 5[5ZlS,5 3}\;F0L XSFI T[8,]\ V[S lK§ SZMP 5[5Z lS,5G[ BM,L 

GF\BMP T[ V[<I]lDlGID OM.,GL 58'L SF5MP 5[5ZlS,5 p5Z ,8SFJMP 5[5ZlS<5G[ 

SF0"AM0"DF\ V[JL ZLT[ 3};F0M H[YL T[ ,\A~5[ ZC[P V[S lZOL,G[ JLHEFlZT SZL T[G[ 

5[5ZlS<5GF\ K[0FG[ V0F0M X]\ YFI K[ T[G]\ lGZL1F6 SZMP X]\ OM.,GL 58'LVM p5Z 

S\. V;Z Y.m X]\ T[VM V[SALHFYL V5FSlQF"T YFI K[ S[ VFSlQF"Tm CJ[ 

5[5ZlS,5GF\ K[0F J0[ ALHF JLHEFlZT 5NFYJM"G[ V0M X]\ AWF H lS:;FDF\ 58'LVM 

;DFG ZLT[ JT"[ K[m X]\ VF ;FWGG[ ALHF 5NFYM" JLHEFlZT K[ S[ GlC T[ HF6JF DF8[ 

p5IMUDF\ ,. XSFIm X]\ TD[ ;DHFJL XSXM S[ XF DF8[ 58'LVM V[SALHFG[ 

V5FSlQF"T SZ[ K[P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JLH/L S. ZLT[ 5|SFXGM l,;M8M TYF VJFH pt5gG SZ[ K[m 

 v https://www.youtube.com/watch?v=Cz_uYBx1G5s 

 v video  lGNX"G AFN H}YvRRF" 

JLH/L ;]Z1FF o 

 v ;,FDT :Y/GL XMW 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz_uYBx1G5s
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 v 3Z S[ .DFZT ;,FDT :Y/ K[P 

v UFHJLH NZlDIFG SZJFGL VG[ G SZJFGL AFATM sACFZ VG[ 3ZGL V\NZf RRF"P 

 v https://www.youtube.com/watch?v=60WJ8Vs6T7c 

https://www.youtube.com/watch?v=eNxDgd3D_bU 

  JLH/LGF\ JFCSM o sLightning Conductorsf 

v JLH/LGF\ JFCSM V[ V[JF ;FWGM K[ H[ .DFZTMG[ JLH/LGL V;ZYL ARFJ[ K[P 

AF\WSFD ;DI[4 .DFZT SZTF\ µ\RM V[S WFT]GM ;l/IM NLJF,DF\ GFBJFDF\ VFJ[ 

K[P ;l/IFGM V[S K[0M CJFDF\ B]<,M TYF ALHM K[0M µ\0[ 38JFDF\ VFJ[ K[P VF 

;l/IM JLHEFZG[ HDLGDF\ JCG SZFJJFGM ;Z/ DFU" K[P 

 v XC[ZMDF\ µ\RL lA<0L\UMDF\4 pnMUMDF\ VFJL ZRGF CMI K[P 

 sGM\Wo youtube 5ZYL video 0FpG,M0 SZL XSFIPf slJlJW Image D}SL XSFIf 

5|̀ GM o 

s!f VFSFXDF\ JLH/LGF T[H:JL 5|SFXGM l,;M8M VG[ pt5gG YTF VJFH lJX[ X] \ ;FR]\ K[m 

 sVf A\G[ ;FY[ pt5gG YFI K[P 

 sAf 5|SFX 5|YD pt5gG YFI K[ VG[ VJFH 5KL pt5gG YFI K[P 

 sSf VJFH 5|YD pt5gG YFI K[ VG[ 5|SFX 5KL pt5gG YFI K[P 

 s0f RMSS; SCL XSFI GlCP 

sZf VFSFXDF\ RMDF;FGL kT] JBT[ h05L lC,RF, SZTF\ JLHEFlZT JFN/M DF8[ GLR[GF 5{SL 

SI]\ lJWFG ;FR]\ K[m 

 sVf JFN/GL p5ZGL WFZ TZO k6 JLHEFZ CMI K[P 

 sAf JFN/GL GLR[GL WFZ TZO WG JLHEFZ CMI K[P 

 sSf JNF/GL p5ZGL WFZ TZO WG JLHEFZ CMI K[P 

 s0f JFN/GL A\G[ WFZ 5Z k6 JLHEFZ CMI K[P 

s#f VFSFXDF\ RMDF;FGL kT]DF\ JLH/L YJFG]\ SFZ6 X]\ K[m 

https://www.youtube.com/watch?v=60WJ8Vs6T7c
https://www.youtube.com/watch?v=eNxDgd3D_bU
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 sVf .`JZGM SM5 

 sAf JZ;FNGF 5F6LDF\YL H/lJn]T pt5gG YJFYL 

 sSf JFN/MDF\ V[S9M YTM JLHEFZ 

 s0f JFN/DF\GF GFGFv GFGF\ H,lA\N]VM VY0FJFYL µHF" D]ST YJFYL 

s$f JLHEFlZT 5NFY"YL 5'yJLDF\ JLHEFZGF JCGGL lS|IFV[ X]\ SC[ K[m 

 sVf E}S\5 

 sAf VlY"\U 

 sSf JLH5|JFC 

 s0f lJn]T lJEFZ6 

HJFA o 

 s!f V 

 sZf S 

 s#f S 

 s$f A 
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5|SZ6o !( 

V[SDG]\ GFD o CJF VG[ 5F6LG]\ 5|N}QF6 

;DFlJQ8 VwIIG lGQ5lTVM o  

s!f 5|̀ GMGF HJFA D[/JJF DF8[ ;Z/ T5F; CFY WZ[ K[P 

 v CJF S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m 

 v 5F6L S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[m 

sZf 5|lS|IF VG[ 38GFG[ SFZ6M ;FY[ HM0[ K[P 

 v CJFDF\ 5|N}QFSMGL CFHZL ;FY[ W]DF0FGL ZRGFG[  

 v :DFZSMGF AUF0 ;FY[ V[l;0 JZ;FNG[ 

s#f 5|lS|IF VG[ 38GFVMG[ ;DHFJ[ K[ 

 v U|LG CFp; ;Z 

s$f XLB[,F J{7FlGS bIF,MG[ ZMlH\NF ÒJGDF\ ,FU] SZ[ K[P 

 v wJGL 5|N}QF6 38F0[ K[P 

s5f 5IF"JZ6GF Z1F6 DF8[ 5|ItG SZ[ K[P 

 v CJF VG[ 5F6LG]\ 5|N}QF6 YT]\ V8SFJ[ K[P 

5'YÞZ6 o 

s!f lX1FS[ CJF VG[ 5F6L S[JL ZLT[ 5|N}lQFT YFI K[ T[ ;DHFJJF4 lJ0LIM VG[ lR+M ATFJJF4 

5|N}QF6 O[,FJGFZ lJX[ lJnFYL"VM 5F;[ RRF" SZL GLR[GF lJQFIM 5Z JS|T'tJ :5WF"G] \ 

VFIMHG SZJ]\P 

 v JFI] 5|N}QF6 38F0JF X]\ SZL XSFIm 

 v 5F6L 5|N}QF6GF SFZ6M 

 v u,MA, JMlD"\U VG[ T[GL V;ZM 

sZf JS|T'tJ :5WF"G[ V\T[ 5|N}QF6 38F0JF VG[ 5|N}QFSMG[ VM/BL T[DGL CFlGSFZS V;ZM lJX[ 

HF6L 5|N}QF6 GlC O[,FJLV[ T[JL 5|lT7F ,[J0FJLP s5IF"JZ6 HFU'lT DF8[f 
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s#f 5F6L 5|N}QF6GF lR+M4 JFI] 5|N}QF6GF lR+M4 lJl0IM NXF"JL T[DGL V;ZM lJX[ ;DHFJJ] \P 

5|J 'l¿v! TDFZF V0MXv50MXGF 3ZMDF\ TYF lD+MDF\ AF/SMDF\ `JF;GF ZMUMGF 5|DF6GL 

DMH6L SZJLP 

VJ,MSG SZ[,F\ 3Z V0MXv50MXGF 3ZM lD+MGF 3Z 

! Z # $ ! Z # $ 

AF/SMGL ;\bIF         

AF/SMGL p\DZ         

`JF; ;\A\lWT ;D:IF         

 

  p5ZMST GM\WGF VFWFZ[ TFZ6 GSSL SZMP 

5|J 'l¿vZo 

  GLR[GF SMQ8SDF\ JFI]5|N}QFSMGF GFD4 :+MT VG[ T[GL V;ZMGL lJUTM GMWMP 

JFI] 5|N }QFSM :+MT DG]QI 5Z V;Z 

 

 

  

 

5|J 'l¿v# o 

G/4 T/FJ4 GNL4 S}JF VG[ ;ZMJZDF\YL 5F6LGF H]NF H]NF GD}GF V[S9F SZM VG[ 

T[GL U]6J¿F RSF;MP 

;FWGv;FDU|L o 

  S;G/L $ YL 54 l,8D; 5[5Z S[ PH 5[5Z  

  



158 
 

5wWlT o 

SFRGL S;G/LVM ,MP NZ[S 5Z S|D G\AZ VF5L NMP V,U V,U S;G/LDF\ 

5F6LGF H]NF H]NF GD}GF ,MP H[DS[ G/G]\ 5F6L4 T/FJ4 GNL4 S}JF VG[ ;ZMJZ NZ[SGL 

U\W4 V[l;l0STF4 Z\UG]\ VJ,MSG SZMP VG[ GLR[GF SMQ8SDF\ T[GL GM\W SZL TFZ6 VF5MP 

S;G/L G\AZ 5F6LGF GD}GF U\W V[l;l0STF Z \U 

! G/G]\ 5F6L    

Z T/FJG]\ 5F6L    

# GNLG]\ 5F6L    

$ S}JFG]\ 5F6L    

5 ;ZMJZG]\ 5F6L    

 

5|J 'l¿v$ 

TD[ ;JFZ[ µ9IF tIFZYL VFBF lNJ; NZlDIFG S[8,] \ 5F6L JF5ZM KM T[GL GM\W 

GLR[GF SMQ8SDF\ SZMP 

5|J 'l¿ S[8, ]\ 5F6L GM \Wo JF5Z[, 5F6LGL DF+FG[ l,8ZDF\ NXF"JMP 

A|X   

gCFJFDF\    

5LJFDF\   

Z;M.   
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S50F\ WMJFDF\   

JF;6 WMJFDF\   

5MTF SZJFDF\   

S], PPPPPPPPPPPPPPl,8Z  

 

5|J 'l¿v5 

TDFZF lX1FS TYF .g8ZG[8GL DNNYL u,MA, JMlD" \UG[ lGI\+6DF\ ZFBJF DF8[ SM. 

VF\TZZFQ8=LI SZFZM YIF K[ S[ GCL\P VF SZFZDF\ ;DFlJQ8 JFI]VMGL IFNL T{IFZ SZMP 

• lX1FS[ lJnFYL"VMG[ #R lJX[ ;DH VF5JLP 

 lX0I];4 lZI]h VG[ lZ;FIS, 

lJQFIJ:T]GF D]¡F o 

 v CJFG]\ 5|N}QF6 

 v 5|N}QFSM 

 v U|LG CFp; V;Z 

 v CJF 5|N}QF6 38F0JFGF p5FIM 

 v H/ 5|N}QF6 

 v 5F6L S. ZLT[ 5|N}QFT YFI K[ 

 v 5F6L 5|N}QF6 38F0JFGF p5FIM 

HOT Questions: 

s!f jIlSTUT WMZ6[ TD[ CJFG]\ 5|N}QF6 38F0JF X]\ SZXMm 

sZf TDFZL XF/FDF\ 5IF"JZ6 S,A ZRMP T[GF C[T]VM GSSL SZL T[ V\TU"T S. S. 5|J'l¿VM 

SZXM T[GL IFNL AGFJMP 
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ધોિણ – 6 વિજ્ઞાન 

સલૂચત શૈક્ષલણક પ્રક્રિર્ા  

(સમાિેસી િાતાિિણમા વનચે મ ુબ થઇ શકે તે માટે 
અધ્રે્તાને  ોડી, જુથ કે વ્ર્ક્ક્તગત િીતે તકો પિુી 

પાડિી અને પે્રિિા.) 

અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ અભ્ર્ાસચબિંદુઓ 

➢ પ્રવવૃિઓ, પ્રર્ોગો, સવેક્ષણો, ક્ષેત્ર મલુાકાત 
વગેરે દરવમર્ાન અવલોકનો નોંધવા.  

➢ દૃસ્ષ્ટ, સ્પશથ, સ્વાદ, ગુંધ, િવણ જેવા 
ઇસ્ન્રર્જન્ર્ અનભુવો દ્વારા આસપાસના જગત, 
કુદરતી પ્રક્રિર્ાઓ, ઘટનાઓની તપાસ કરવી.  

➢ પદાર્થ અને સજીવોને વવદ્યાર્ી સમક્ષ રજુ કરી 
વવદ્યાર્ી પાસે પદાર્થ કે સજીવો ન ુું અવલોકન 
કરાવવ ુું આ અવલોકનના આધારે વવદ્યાર્ી 
પદાર્થ કે સજીવોના દેખાવ, રચના, કાર્થ, સવુાસ 
વગેરે જેવા લક્ષણો નોંધે અને નોંધેલા લક્ષણો 
નાું આધારે પદાર્થ કે સજીવો ને ઓળખી શકે તે 
પ્રકારની તક પરૂી પડાવી. 

(૧) પદાર્થ અને સજીવો જેવા કે 
વાનસ્પવતક રેસા, ફૂલોને તેમના દેખાવ, 

રચના, કાર્થ, સવુાસ વગેરે જેવાું 

અવલોકનક્ષમ લક્ષણોના આધારે ઓળખે 
છે. 

• વાનસ્પવતક રેસા 
• કાપડમાું વવવવધતા  
• ફુલો ની ઓળખ 
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(નોંધ: પદાર્થ કે સજીવોને વગથખુંડ માું લાવવા 
શક્ય ન હોર્ કે ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત દરવમર્ાન 
પણ પદાર્થ કે સજીવોન ુું અવલોકન કરાવવ ુું 
શક્ય નહોર્ ત્ર્ારે જ પદાર્થ કે સજીવોનાું 
લક્ષણોન ુું અવલોકન કરાવવા  વીડીર્ો, લચત્ર કે 
એવનમેશનનો સહારો લેવો) 

➢ દૃસ્ષ્ટ, સ્પશથ, સ્વાદ, ગુંધ, િવણ જેવા 
ઇસ્ન્રર્જન્ર્ અનભુવો દ્વારા આસપાસના જગત, 
કુદરતી પ્રક્રિર્ાઓ, ઘટનાઓની તપાસ કરવી.  

➢ પ્રવવૃિ, અવલોકનો, વણથન કે વનદશથન દ્વારા 
વવદ્યાર્ીઓને પદાર્થ કે સજીવોના ગણુધમો, 
રચના અને કાર્થર્ી માક્રહતગાર કરવા અન ે
વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોને તેના  ગણુધમથ , 
રચના, અને કાર્થના આધારે અન્ર્ પદાર્થ કે 
સજીવ ર્ી અલગ તારવી શકે તેવા અનભુવો 
પરુા પાડવા. 

 

(2) પદાર્થ અને સજીવો જેવા કે રેસા અને 

તાુંતણાું, સોટીમળૂ અને તુંતમુળૂ, વવદ્યતુ 

સવુાહકો  અન ે  અવાહકોને, પણથ  ના શીરા 
વવન્ર્ાસને  તેમનાું ગણુધમો, રચના અને 

કાર્થના આધારે જુદા પાડે છે.      

• રેસા અને તાુંતણા 
• ખાદ્ય સામગ્રીના ઘટકોની પરખ  

• સોટીમળૂ અને તુંતમુળૂ 

• વવદ્યતુ સવુાહકો  અન ે  અવાહકો 
• પણથમાું શીરા વવન્ર્ાસ  
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➢ પ્રવવૃિઓ, પ્રર્ોગો, સવેક્ષણો, ક્ષેત્ર મલુાકાત 
વગેરે દરવમર્ાન અવલોકનો નોંધવા.  

➢ વવદ્યાર્ીઓને વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ાન ુું 
અવલોકન/પ્રવવૃિ  કરાવી વસ્ત,ુ સજીવ અન ે
પ્રક્રિર્ાનાું ગણુધમો જાતે શોધવા કહવે ુું  અને 
જાતે શોધેલા ગણુધમો નાું આધારે વસ્ત,ુ 
સજીવ અને પ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુું અને 
સરખાપણુું શોધી તેને ર્ોગ્ર્ જુર્માું મકેુ તે 
પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા.  

• (૩) અવલોકી શકાર્ તેવા 
ગણુધમથનાું આધારે વસ્ત,ુ સજીવ 
અને પ્રક્રિર્ાન ુું વગીકરણ કરે છે  

• દા.ત. પદાર્ોને રાવ્ર્- અરાવ્ર્માું 
• પારદશથક – અપારદશથક – 

પારભાસકમાું  
• ફેફારોને ઉલટાવી શકાર્ – ન 

ઉલટાવી શકાર્  

• વનસ્પવતને છોડ, ક્ષપુ, વકૃ્ષ, વેલામાું  
• રહઠે્ાણનાું ભાગોને જૈવવક – 

અજૈવવકમાું 
• ગવતને સરેુખ, ચિીર્, અન ે

વનર્તકાલીન વગેરેમાું  

• ચુુંબકીર્ અને લબનચુુંબકીર્ પદાર્ો  
• તણૃાહારી, માુંસાહારી, વમિાહારી 

પ્રાણીઓ  
• પાણીમાું તરતી ડૂબતી વસ્તઓુ 

વગેરે  
 

• સખતપણુું – નરમ પદાર્થ- કઠ્ોર 
પદાર્થ   

• પાણીમા તરતી અને ડૂબતી 
ચીજવસ્તઓુ 

• રાવ્ર્- અરાવ્ર્ પદાર્ો 
• પારદશથક – અપારદશથક - 

પારભાસક 

• ઉલટાવી શકાર્ અને    ન  ઉલટાવી 
શકાર્ તેવા ફેરફારો 

• વનસ્પવતમા  છોડ, ક્ષપુ, વકૃ્ષ, વેલા 
• રહઠે્ાણનાું જૈવવક – અજૈવવક ભાગો 
• સરેુખ, ચિીર્, અને વનર્તકાલીન 

ગવત 

• તણૃાહારી, માુંસાહારી, વમિાહારી 
પ્રાણીઓ  

• ચુુંબકીર્ અને લબનચુુંબકીર્   
પદાર્ો  
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➢ લચિંતન, ચચાથ, ર્ોગ્ર્ પ્રવ્રિુી ની રચના અન ે
અમલીકરણ , રોલ-પ્લે, ક્રડબેટ્સ, ICTના 
ઉપર્ોગ વગેરે દ્વારા પ્રશ્નો ઊભા કરવા અને 
તેના જવાબો શોધવા.  

➢ વવદ્યાર્ી સમક્ષ વવષર્વસ્ત ુ આધાક્રરત 
વ્ર્વહાક્રરક/ અનભુવ જગતના પ્રશ્નો રજુ કરવા 
આ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રવવૃિ/પ્રોજેક્ટ/પ્રર્ોગ/ 
ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત/ચચાથ કે સાદી શોધ ખોળ દ્વારા 
વવદ્યાર્ી જાતે પ્રાપ્ત કરે તે પ્રકારના અનભુવો 
પરુા પાડવા   

 

(૪) પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ 
તપાસ હાર્ ધરે છે.  

• દા.ત. પ્રાણીઓના 
ખોરાક/ઘાસચારામાું કર્ા પોષક 
તત્વો હાજર છે ? 

• બધા ભૌવતક ફેરફારો ઉલટાવી 
શકાર્ તેવા હોર્ છે ? 

• મકુ્તપણે લટકાવેલ ચુુંબક કોઈ 
ચોક્કસ ક્રદશામાું ગોઠ્વાર્ છે ? 

• આપણે કેટલુું પાણી વાપરીએ છે ?  
• સજીવો કઈ કઈ લાક્ષણીક્તાઓ 

ધરાવે છે ?  

• ખાદ્યપદાર્થ નાું સ્ત્રોતો  કર્ા  ક્યાું છે 
? 

• શુું પાણી ગમ ેતેટલા જથ્ર્ામાું પદાર્થ 
ને ઓગાળી શકે ? 

• વાદળ કેવી રીત ેબન ેછે ?  

• હવા આપણી આસપાસ બધે હાજર 
છે ? 

• પ્રાણીઓના ખોરાક/ઘાસચારામાું 
પોષક તત્વોની  હાજરી 

• ઉલટાવી શકાર્ તેવા ભૌવતક ફેરફારો 
•  મકુ્તપણે લટકાવેલ ચુુંબક કઇ 

ક્રદશામાું ગોઠ્વાર્ છે ? 

• ખાદ્યપદાર્ોના ઘટકો તર્ા તેના 
સ્ત્રોતો 

• માનવ શરીર અને તેન ુહલનચલન 

• પાણીની જરૂરીર્ાત  
• સજીવની લાક્ષણીકતાઓ  
• વાદળ ની  રચના   

• હવા બધે છે.  

ઓક્સીજન પાણી અને જમીન માું પણ છે  
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• પાણી અન ેજમીનમાું રહતેા પ્રાણીઓ 
તર્ા વનસ્પવત ઓક્સીજન કેવી રીત ે
મેળવે છે ? 

• વગેરે  

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ રોજીંદા જીવનની ઘટના કે 
પ્રક્રિર્ા ર્ી વવદ્યાર્ી ને માક્રહતગાર કરવા અન ે
આ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા  બનવા પાછળના કારણો 
પ્રવવૃિ, અવલોકન, તપાસ, વનદશથન, ચચાથ કે 
પ્રર્ોગ કરીને વવદ્યાર્ી જાતે શોધે તે પ્રકારના 
અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

 

(૫)પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને કારણો સારે્ જોડે 
છે.  

દા.ત.  

• ખોરાકની ઉણપર્ી ર્તા રોગોને 
ખોરાક સાર્ે  

• પ્રાણી અને વનસ્પવતનાું અનકૂુલનને 
તેનાું રહઠે્ાણ સારે્  

• હવાની ગણુવિાને પ્રદૂષકો સારે્ 
વગેરે   

• ખોરાકની ઉણપર્ી ર્તા 
રોગો(ત્રકુ્રટજન્ર્ રોગો) 

• પ્રાણી અને વનસ્પવતનાું અનકૂુલન 
અન ેતેનાું રહઠે્ાણ 

• હવાની ગણુવિા અને પ્રદૂષકો 
 

➢ નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન 
કરવ ુું, સલૂચતાર્થ તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ કરવ ુું 
અને મળેલ  પક્રરણામો સહપાઠ્ી અને વર્સ્કો 
સારે્ વહેંચવા. 

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ , 
પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 

(૬) પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાઓને વણથવે / 

સમજાવે છે.  

દા.ત.  

• વાનસ્પવતક રેસાઓની પ્રક્રિર્ા  

• વનસ્પવત અને પ્રાણીમાું હલનચલન  

• વાનસ્પવતક રેસાઓની પ્રક્રિર્ા  
• વનસ્પવત અને પ્રાણીમાું હલનચલન  
• પડછાર્ાની રચના  
• સમતલ અરીસા પરર્ી પ્રકાશન ુું 

પરાવતથન  
• હવાના ઘટકોમાું વવવવધતા  
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વવદ્યાર્ી પોતે સમજે અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલ 
સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે એના 
જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને 
સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો  
પરૂી પાડવી. 

• પડછાર્ાની રચના  

• સમતલ અરીસા પરર્ી પ્રકાશન ુું 
પરાવતથન  

• હવાના ઘટકોમાું વવવવધતા  

• વમી કમ્પોસ્ટ,ની બનાવટ વગેરે  

• વવધતુ પક્રરપર્ અને તેના ઘટકો   

• ચમુ્બકના ધ્રવુો  
• ચમુ્બકો વચ્ચે આકષથણ અન ે

અપાકષથણ  
• મળૂ, પ્રકાુંડ અન ેપણથ ન ુું કાર્થ 
• પ્રાણીઓની ચાલ   વગેરે  

• વમી કમ્પોસ્ટની બનાવટ  

• ચુુંબકના ધ્રવુો 
ચમુ્બકો વચ્ચે આકષથણ અને 

અપાકષથણ  

• વવદ્યતુ પક્રરપર્ અને તેના ઘટકો  

• મળૂ, પ્રકાુંડ અને પણથ ન ુું કાર્થ  
• પ્રાણીઓની ચાલ  

 

➢ વવદ્યાર્ી ને ભૌવતક રાવશ (જેવીકે લુંબાઈ) ન ુું 
મીપણ કરવાની તકો પરૂી પાડવી.વવદ્યાર્ીઓ 
ર્ોગ્ર્ રીતે માપન કરેછે કે નક્રહ અને કરેલ 
માપન ને ર્ોગ્ર્ રીતે નોંધે છે કે નક્રહ તે જોવ ુું   

(૭) ભૌવતક રાવશઓને માપે છે અને તેને SI 

(System International) એકમમાું રજૂ કરે છે  

દા.ત. લુંબાઈ 

• લુંબાઈ ન ુું માપન અને તેના એકમો 

➢ વશક્ષકે બોડથ પર આકૃવત દોરવી કે પ્રક્રિર્ા 
દશાથવતો ફલો ચાટથ દોરવો અને આકૃવત કે ફલો 
ચાટથ  દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોન ુું ધ્ર્ાન 
રાખવાન ુું છે તેન ુું માગથ દશથન આપવુું  

(૮)પ્રક્રિર્ા અને સજીવોની નામવનદશથન 

વાળી આકૃવત/ફ્લો ચાટથ દોરે છે  

દા.ત 

• . ફૂલના ભાગો  

 

• ફૂલના ભાગો  
• સજીવોના સાુંધા  
• ગાળણની પ્રિીર્ા  
• જળચિ 
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➢ વવદ્યાર્ીને આકૃવત અને ફલો ચાટથ  દોરવાની 
અને મહાવારાની તકો પરૂી પાડવી. 

• સજીવોના સાુંધા  
• ગાળણ ની પ્રક્રિર્ા  

• જળચિ વગેરે 

 

➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વવદ્યાર્ી પાસે વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત મોડેલ ન ુું 
વનમાથણ આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુી 
મદદર્ી કરાવવ ુું અને એ મોડેલ ન ુું વનમાથણ કેવી 
રીતે ર્યુું અને તે કેવી રીતે કાર્થ કરશે તે અન્ર્ 
સમક્ષ રજુ કરવાની તકો પરૂી પાડવી.  

(૯)પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી 

વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂા(Models) ન ુું 

વનમાથણ કરે છે અને તેની કાર્થપદ્વવત વણથવે 

છે. દા.ત. 

• વપનહોલ કેમેરા  
• પેક્રરસ્કોપ  
• વવદ્યતુ ટોચથ 
• સાદી  ફરકડી  

• સોર્ માુંર્ી ચુુંબક બનાવવ ુું  વગેરે  

• વપનહોલ કેમેરા  

• પેક્રરસ્કોપ  
• વવદ્યતુ ટોચથ 
• સાદી  ફરકડી  
• સોર્ માુંર્ી ચુુંબક 

   

➢ જરૂર જણાર્ ત્ર્ાું પ્રવવૃિ કે પ્રર્ોગો કરાવી 
મીહીતી એકત્ર કરાવવી નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું 
વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન કરવ ુું, સલૂચતાર્થ 
તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ અને તારણ સધુી 
પહોચવ ુું. 

➢ વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું 
બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ ે
સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ ે

• (૧૦) શીખેલા વૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલોન ે
રોજજિંદા જીવનમાું લાગ ુકરે છે.  

• દા.ત.  

• સમતોલ આહાર માટે ખાદ્ય પદાર્થની 
પસુંદગી કરવી  

• પદાર્ોન ુું અલગીકરણ કરવ ુું  

• ઋત ુ અનસુાર કપડાુંની પસુંદગી 
કરવી  

 

• સમતોલ આહાર માટે ખાદ્ય પદાર્થની 
પસુંદગી કરવી  

• પદાર્ોન ુું અલગીકરણ કરવ ુું  

• ઋત ુ અનસુાર કપડાુંની પસુંદગી 
કરવી  
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ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની 
તકો પરૂી પાડવી વગથખુંડમાું ચચાથ દ્વારા 
પ્રવતથમાન સમર્ની સમસ્ર્ાઓ પ્રત્રે્ વવદ્યાર્ી 
ને સવેદનશીલ બનાવવો. 

• ક્રદશા શોધવા માટે હોકાર્ુંત્રનો 
ઉપર્ોગ કરવો  

• અવતવસૃ્ષ્ટ / અનાવસૃ્ષ્ટનો સામનો 
કરવાના માગો 

• કચરાન ુું વ્ર્વસ્ર્ાપન  
• વવદ્યતુ (વીજળી)નાું ઉપર્ોગમાું 

સાવચેતી   
• ચુુંબકની સરુક્ષા  
• પ્લાસ્ટીકનો રોજીંદા જીવનમાું 

વવવેકપણૂથ ઉપર્ોગ કરે છે. વગેરે 

• ક્રદશા શોધવા માટે હોકાર્ુંત્રનો 
ઉપર્ોગ કરવો  

• અવતવસૃ્ષ્ટ / અનાવસૃ્ષ્ટનો સામનો 
કરવાના માગો સચૂવવા  

• કચરાન ુું વ્ર્વસ્ર્ાપન  
• વવદ્યતુ (વીજળી)નાું ઉપર્ોગમાું 

સાવચેતી   

• ચુુંબકની સરુક્ષા  
• પ્લાસ્ટીકનો રોજીંદા જીવનમાું 

વવવેકપણૂથ ઉપર્ોગ 
➢ વગથખુંડમાું વવદ્યાર્ી ને પર્ાથવરણની અગત્ર્તા 

સમજાવતા અનભુવો પરુા પાડવા.પર્ાથવરણ 
બચાવવા વવદ્યાર્ી સવેદનશીલ બને તે માટે 
અભ્ર્ાસિમમાું સમાવવષ્ટ પ્રવવૃિ કરવાની તકો 
પરૂી પાડવી. પર્ાથવરણ સુંરક્ષણ જીવન 
વ્ર્હવારમાું જોડાર્ તે માટે પે્રરણા આપવી આ 
માટે પ્રવાસ પર્થટન, ચચાથ, ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત, 
વનદશથન જેવી પ્રવવૃિ ર્ોજવી. 

(૧૧) પર્ાથવરણને બચાવવાનો પ્રર્ત્ન કરે 

છે. દા.ત.  

• ખોરાક, પાણી, વવદ્યતુના વ્ર્ર્ને અન ે
કચરાના ઉત્પાદનને ઘટાડવ ુું  

• વરસાદી પાણીના સુંગ્રહ, 
વનસ્પવતની કાળજી વગેરે બાબતો 
સુંદભે જાગવૃત ફેલાવે છે  

• કાગળન ુું પનુઃ વનમાથણ કરે છે  વગેરે 

        

 

• ખોરાક, પાણી, વવદ્યતુના વ્ર્ર્ને અને 
કચરાના ઉત્પાદનને ઘટાડવ ુું  

•  વરસાદી પાણીના સુંગ્રહ, 
વનસ્પવતની કાળજી વગેરે બાબતો 
સુંદભે જાગવૃત ફેલાવે 

• કાગળન ુું પનુઃ વનમાથણ  
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➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વગથખુંડ પ્રક્રિર્ા દરવમર્ાન વગથખુંડમાું કે 
આસપાસમાું પ્રાપ્ર્ સુંશાધનો  નો મહિમ 
ઉપર્ોગ કરવાની તકો પરૂી પાડવી શક્ય હોર્ 
તો તે સુંશાધનનો ઉપર્ોગ કરી વશક્ષણ આપવુું. 

➢ સર્જનાત્મક પ્રવવૃિઓના આર્ોજનને પ્રોત્સાહન 
આપવુું.આ પ્રવવૃિની ર્ોજના વવદ્યાર્ી તૈર્ાર 
કરે તેન ુું ધ્ર્ાન રાખવ ુું દા.ત. વેસ્ટ માુંર્ી બેસ્ટ  

➢ સહઅભ્ર્ાશક પ્રવવૃિન ુું આર્ોજન કરવાની 
વવદ્યાર્ીને સ્વતુંત્રતા આપવી.  

➢ વૈજ્ઞાવનક વસિંધ્ધાુંત ઉપર આધાક્રરત નવીન 
મોડેલોની રચના કરે, મોડેલ બનાવવાન ુું 
આર્ોજન કરે અને પ્રાપ્ર્ સુંશાધનોનો ઉપર્ોગ 
કરી મોડેલ તૈર્ાર કરે એ પ્રકારના અનભુવો 
પરુા પાડવા   

(૧૨) રચના, આર્ોજન અને પ્રાપ્ર્ 
સુંસાધનોના ઉપર્ોગમાું સર્જનાત્મકતા 

પ્રદવશિત કરે છે 

• વિ રેખાની લુંબાઈ માપવી  
• વવદ્યતુ પક્રરપર્ તર્ા વવધતુ સ્વીચ   

• વેસ્ટ માુંર્ી બેસ્ટ વગેરે 

• વવદ્યતુ પક્રરપર્ તર્ા વવદ્યતુ ક્સ્વચ 

• વિ રેખાની લુંબાઈ માપવી 
• વવચારો અને ફેકી દો.(વેસ્ટ માુંર્ી 

બેસ્ટ) 
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➢ સહકાર, સુંકલન, પ્રામાલણક રજુઆત, 
સુંસાધનોનો ર્ોગ્ર્  ઉપર્ોગ જેવા મલૂ્ર્ોને 
મેળવવા, આત્મસાત કરવા અને તેની કદર 
કરવી.  

➢ સમગ્ર અભ્ર્ાસમાુંર્ી પસાર ર્તા વવદ્યાર્ીમાું 
વવકસેલા વૈજ્ઞાવનક ખર્ાલોનો જીવનમાું 
ઉપર્ોગ કરે તે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા  

➢ બાળકોને જુર્ પ્રવવૃિ કરવાની તકો પરૂી 
પાડવી.દરેક બાળકની જૂર્ કાર્થમાું સક્રિર્તા 
નક્કી કરાવી. 

➢ બાળક પોતાનાનાું પવૂથગ્રહ ને બદલ ે 
અનભુવમાુંર્ી અને વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતોનાું વશક્ષણ 
માુંર્ી પ્રાપ્ત ર્રે્લા જ્ઞાન ને સ્વીકારે તે ધ્ર્ાને 
રાખવ ુું. 

➢ વૈજ્ઞાનીકોના જીવન અને કાર્થનો પક્રરચર્ 
આપતા અનભુવો પરુા પાડવા. 

(૧૩) પ્રામાલણકતા, વસ્તલુલક્ષતા, સહકાર, 
ભર્ અને પવૂથગ્રહર્ી મકુ્ક્ત જેવાું મલૂ્ર્ો 

પ્રદવશિત કરે છે.   
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ધોિણ – ૭  વિજ્ઞાન 

સલૂચત શૈક્ષલણક પ્રક્રિર્ા  

(સમાિેસી િાતાિિણમા વનચે મ ુબ થઇ શકે તે માટે 
અધ્રે્તાને  ોડી, જુથ કે વ્ર્ક્ક્તગત િીતે તકો પિુી 

પાડિી અને પે્રિિા.) 

અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ અભ્ર્ાસચબિંદુઓ 

➢ પ્રવવૃિઓ, પ્રર્ોગો, સવેક્ષણો, ક્ષેત્ર મલુાકાત 
વગેરે દરવમર્ાન અવલોકનો નોંધવા.  

➢ દૃસ્ષ્ટ, સ્પશથ, સ્વાદ, ગુંધ, િવણ જેવા 
ઇસ્ન્રર્જન્ર્ અનભુવો દ્વારા આસપાસના જગત, 
કુદરતી પ્રક્રિર્ાઓ, ઘટનાઓની તપાસ કરવી.  

➢ પદાર્થ અને સજીવોને વવદ્યાર્ી સમક્ષ રજુ કરી 
વવદ્યાર્ી પાસે પદાર્થ કે સજીવો ન ુું અવલોકન 
કરાવવ ુું આ અવલોકનના આધારે વવદ્યાર્ી 
પદાર્થ કે સજીવોના દેખાવ, રચના, કાર્થ, સવુાસ 
વગેરે જેવા લક્ષણો નોંધે અને નોંધેલા લક્ષણો 
નાું આધારે પદાર્થ કે સજીવો ને ઓળખી શકે તે 
પ્રકારની તક પરૂી પડાવી. 

(૧) પદાર્થ અને સજીવો જેવા કે પ્રાણીજન્ર્ 
રેસા, દાુંતના પ્રકાર, અરીસા અને લેન્સ 

વગેરેના દેખાવ, રચના, કાર્થ વગેરે જેવાું 

અવલોકનક્ષમ લક્ષણોના આધારે ઓળખે 
છે. 

• પ્રાણીજન્ર્ રેસા 
• દાુંતના પ્રકાર 

• અરીસા અને લેન્સ 
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(નોંધ: પદાર્થ કે સજીવોને વગથખુંડ માું લાવવા 
શક્ય ન હોર્ કે ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત દરવમર્ાન 
પણ પદાર્થ કે સજીવોન ુું અવલોકન કરાવવ ુું 
શક્ય નહોર્ ત્ર્ારે જ પદાર્થ કે સજીવોનાું 
લક્ષણોન ુું અવલોકન કરાવવા  વીડીર્ો, લચત્ર કે 
એવનમેશનનો સહારો લેવો) 

➢ દૃસ્ષ્ટ, સ્પશથ, સ્વાદ, ગુંધ, િવણ જેવા 
ઇસ્ન્રર્જન્ર્ અનભુવો દ્વારા આસપાસના જગત, 
કુદરતી પ્રક્રિર્ાઓ, ઘટનાઓની તપાસ કરવી.  

➢ પ્રવવૃિ, અવલોકનો, વણથન કે વનદશથન દ્વારા 
વવદ્યાર્ીઓને પદાર્થ કે સજીવોના ગણુધમો, 
રચના અને કાર્થર્ી માક્રહતગાર કરવા અન ે
વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોને તેના  ગણુધમથ , 
રચના, અને કાર્થના આધારે અન્ર્ પદાર્થ કે 
સજીવ ર્ી અલગ તારવી શકે તેવા અનભુવો 
પરુા પાડવા. 

 

(૨) પદાર્થ અને સજીવોને તેમનાું ગણુધમો, 
રચના અને કાર્થના આધારે જુદા પાડે છે.  

જેમકે  
• જુદા-જુદા સજીવોમાું પાચન  

• એકલલિંગી અન ેદ્ધદ્વલલિંગી પષુ્પો  
• ઉષ્માના સવુાહક અને અવાહક  

• એવસડીક, બેઇલઝક અને તટસ્ર્ 
પદાર્ો    

• અરીસા અને લેન્સ દ્વારા રચાતા 
પ્રવતલબિંબ વગેરે 

• ભવૂમના પ્રકારો , ભવૂમની રૂપરેખા     

• જારક શ્વસન- અજારક શ્વસન  
• અલીંગી પ્રજનન – વાનસ્પવતક 

પ્રજનન  

• જુદા-જુદા સજીવોમાું પાચન  

• એકલલિંગી અને દ્ધદ્વલલિંગી પષુ્પો  
• ઉષ્માના સવુાહક અને અવાહક  
• એવસડીક, બેઇલઝક અને તટસ્ર્ 

પદાર્ો    

• અરીસા અને લેન્સ દ્વારા રચાતા 
પ્રવતલબિંબ 

• ભવૂમના પ્રકારો , ભવૂમની રૂપરેખા     
• જારક શ્વસન- અજારક શ્વસન  
• અલીંગી પ્રજનન – વાનસ્પવતક 

પ્રજનન  
• સ્વપરાગનર્ન – પરપરાગનર્ન  
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• સ્વપરાગનર્ન – પરપરાગનર્ન 
વગેરે 

 

 

➢ વવદ્યાર્ીઓને વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ાન ુું 
અવલોકન/પ્રવવૃિ  કરાવી વસ્ત,ુ સજીવ અને 
પ્રક્રિર્ાનાું ગણુધમો જાતે શોધવા કહવે ુું  અને 
જાતે શોધેલા ગણુધમો નાું આધારે વસ્ત,ુ 
સજીવ અને પ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુું અને 
સરખાપણુું શોધી તેને ર્ોગ્ર્ જુર્માું મકેુ તે 
પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા. 

(૩) પદાર્ો અને સજીવોને તેમનાું ગણુધમો 

/ લાક્ષલણક્તાના આધારે વગીકૃત કરે છે.  

દા.ત. 
•  વાનસ્પવતક અને પ્રાણીજન્ર્ રેસા  

• ભૌવતક અને રાસાર્લણક ફેરફાર 

• સ્વાવલુંબી પોષણ અને પરાવલુંબી 
પોષણ વગેરે 

 

• વાનસ્પવતક અન ેપ્રાણીજન્ર્ રેસા  
• ભૌવતક અને રાસાર્લણક ફેરફાર 

• સ્વાવલુંબી પોષણ અને પરાવલુંબી 
પોષણ  
 

 

➢ લચિંતન, ચચાથ, ર્ોગ્ર્ પ્રવ્રિુી ની રચના અન ે
અમલીકરણ , રોલ-પ્લે, ક્રડબેટ્સ, ICTના 
ઉપર્ોગ વગેરે દ્વારા પ્રશ્નો ઊભા કરવા અને 
તેના જવાબો શોધવા.  

➢ વવદ્યાર્ી સમક્ષ વવષર્વસ્ત ુ આધાક્રરત 
વ્ર્વહાક્રરક/ અનભુવ જગતના પ્રશ્નો રજુ કરવા 
આ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રવવૃિ/પ્રોજેક્ટ/પ્રર્ોગ/ 
ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત/ચચાથ કે સાદી શોધ ખોળ દ્વારા 

(૪) પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ 
તપાસ હાર્ ધરે છે  

દા.ત.  

• રુંગીન ફૂલોના રસને એવસડ-બેઇઝ 
સચૂક તરીકે વાપરી શકાર્ ? 

• લીલા રુંગ વસવાર્ના પણથ 
પ્રકાશસુંશ્લેષણ કરી શકે ? 

• શુું શ્વેત પ્રકાશ એ ઘણા બધા રુંગોનો 
બનેલ છે ? 

• રુંગીન ફૂલોના રસને એવસડ-બેઇઝ 
સચૂક તરીકે વાપરી શકાર્ ? 

• લીલા રુંગ વસવાર્ના પણથ 
પ્રકાશસુંશ્લેષણ કરી શકે ? 

• શુું શ્વેત પ્રકાશ એ ઘણા બધા 
રુંગોનો બનેલ છે ? 

• જમીનમાું જરૂરી પોષક તત્વો  

• કોશેટોમાુંર્ી રેશમ સધુી 
• શ્વાસોચ્છશ્વાસ   

• વનસ્પવતમાું શ્વસન  
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વવદ્યાર્ી જાતે પ્રાપ્ત કરે તે પ્રકારના અનભુવો 
પરુા પાડવા   

 

• જમીનમાું પોષક તત્વો કેવી રીત ે
આવ ેછે ? 

• રેશમ કેવી રીતે ઉત્પન્ન ર્ાર્ છે ?  

• આપણે શ્વાસ કેવી રીત ેલઈએ છીએ 
? 

• શુું વનસ્પવત શ્વસન કરે છે ? 

• બીજ કેવી રીતે ફેલાર્ છે ? 

• મેઘધનષુ્ર્ કેવી રીતે રચાર્ છે ?  

• શુું પાણીન ુું વવતરણ દરેક જગ્ર્ાએ 
એક સમાન રીત ેર્રે્લ છે ? વગેરે 

• બીજનો ફેલાવો  

• મેઘધનષુ્ર્ ની રચના  

• પાણીન ુું વવતરણ  

 

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ રોજીંદા જીવનની ઘટના કે 
પ્રક્રિર્ા ર્ી વવદ્યાર્ી ને માક્રહતગાર કરવા અન ે
આ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા  બનવા પાછળના કારણો 
પ્રવવૃિ, અવલોકન, તપાસ, વનદશથન, ચચાથ કે 
પ્રર્ોગ કરીને વવદ્યાર્ી જાતે શોધે તે પ્રકારના 
અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

 

(૫) પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને કારણો સારે્ જોડે 
છે. દા.ત.  

• પવનની ઝડપને હવાના દબાણ 
સાર્ે  

• પાકના વવકાસને જમીનના પ્રકાર 
સાર્ે  

• ભગૂભથ જળસ્તરમાું ર્રે્લ ઘટાડાન ે
માનવીર્ પ્રવવૃિ સાર્ે 

• વસ્ત્રો ને ઋત ુસાર્ે  
• અનુુંકુલનને વાતાવરણ સાર્ે  

• પવનની ઝડપ અને હવાન ુું દબાણ 

• પાકનો વવકાસ અને જમીનનો  પ્રકાર  
• ઋત ુઅનરુૂપ વસ્ત્રો  

• અનકુુલન  
• જમીની અને દક્રરર્ાઈ લહરેો  

• ભગૂભથ જળસ્તર માું ઘટાડો  
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• જમીન અન ેદક્રરર્ાની લહરેો ને 
ઉષ્મા સાર્ ેવગેરે 

➢ નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન 
કરવ ુું, સલૂચતાર્થ તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ કરવ ુું 
અને મળેલ  પક્રરણામો સહપાઠ્ી અને વર્સ્કો 
સારે્ વહેંચવા. 

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ, 
પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 
વવદ્યાર્ી પોત ેસમજે અને પોત ેપ્રાપ્ત કરેલ 
સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે 
એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને 
સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની 
તકો  પરૂી પાડવી. 

(૬)પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાઓને સમજાવે છે.  
દા.ત.  

• પ્રાણીજન્ર્  રેસાની  પ્રક્રિર્ા  

• ઉષ્મા પ્રસરણની વવવવધ રીત  
• મનષુ્ર્ અને વનસ્પવતનાું અંગો અન ે

તુંત્રો  
• વવદ્યતુ પ્રવાહની ઉષ્મીર્ અન ે

ચુુંબકીર્ અસર વગેરે  

• મનષુ્ર્ માું પાચન  
• ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાું પાચન 

• રેશમાના કીડાની જીવન ગાર્ા   

• Fe ની CuSO4 સાર્ેની પ્રક્રિર્ા    
• બેક્રકિંગ સોદાની વવનેગર સાર્ેની 

પ્રક્રિર્ા  
• Mg ની O2 સાર્ેની પ્રક્રિર્ા અન ે

MgO ની પાણી સાર્ેની પ્રક્રિર્ા  
• કોખુંડ ન ુું કટાવવ ુું  
• વાવાઝોડુું અને ચિવાત  

• મનષુ્ર્માું શ્વસન  

 

• પ્રાણીજન્ર્  રેસાની  પ્રક્રિર્ા  
• ઉષ્મા પ્રસરણની વવવવધ રીત  
• મનષુ્ર્ અને વનસ્પવતનાું અંગો અન ે

તુંત્રો  
• વવદ્યતુ પ્રવાહની ઉષ્મીર્ અને 

ચુુંબકીર્ અસર 

• મનષુ્ર્ માું પાચન  
• ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓમાું પાચન 

• રેશમાના કીડાની જીવન ગાર્ા   

• Fe ની CuSO4 સાર્ેની પ્રક્રિર્ા    

• બેક્રકિંગ સોદાની વવનેગર સાર્ેની 
પ્રક્રિર્ા  

• Mg ની O2 સાર્ેની પ્રક્રિર્ા અન ે
MgO ની પાણી સાર્ેની પ્રક્રિર્ા  

• લોખુંડ ન ુું કટાવવ ુું  

• વાવાઝોડુું અને ચિવાત  

• મનષુ્ર્માું શ્વસન  
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• અન્ર્ પ્રાણીમાું શ્વસન  

• પ્રાણીઓ અને વનસ્પવતમાું વહન  

• પ્રકાશ ન ુું પરાવતથન  
• અરીસા અને લેન્સ દ્વારા રચાતા 

પ્રવતલબિંબ  

• પ્રકાશન ુું વવભાજન  
• જળચિ  
• આહારસખૃલા  
• કાબોક્રદત પદાર્ો વસવાર્ વનસ્પવત 

ખોરાકન ુું સુંશ્લેષણ તટસ્ર્ીકરણ  
• સ્ફટીકીકરણ  
• હવામાન  
• આબોહવા 
• હવા દબાણ કરે છે વગેરે 

• અન્ર્ પ્રાણીમાું શ્વસન  

• પ્રાણીઓ અને વનસ્પવતમાું વહન  

• પ્રકાશ ન ુું પરાવતથન  

• અરીસા અને લેન્સ દ્વારા રચાતા 
પ્રવતલબિંબ  

• પ્રકાશન ુું વવભાજન  

• જળચિ  
• આહારસખૃલા 
• કાબોક્રદત પદાર્ો વસવાર્ વનસ્પવત 

ખોરાકન ુું સુંશ્લેષણ  

• તટસ્ર્ીકરણ  

• સ્ફટીકીકરણ  
• હવામાન  
• આબોહવા 
• હવા દબાણ કરે છે 

➢ તત્વોના નામ,સજ્ઞા અને સર્ોજ્કક્તાને 
સમજાવી અભ્ર્ાસિમમાું આપેલ રસાર્લણક 
પ્રક્રિર્ાના સમીકરણો જાતે બનાવી શકે તે 
મજુબના અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

(૭) રાસાર્લણક પ્રક્રિર્ા માટેના શબ્દ 

સમીકરણ લખે છે. દા.ત.  

• એવસડ અને બેઇઝની પ્રક્રિર્ા  

• ક્ષારણની પ્રક્રિર્ા  

• પ્રકાશસુંશ્લેષણ  

 

• એવસડ અને બેઇઝની પ્રક્રિર્ા  
• ક્ષારણની પ્રક્રિર્ા  
• પ્રકાશસુંશ્લેષણ  
• શ્વસન 
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➢ રસાર્ણ શાસ્ત્ર નાું પ્રર્ોગો દરવમર્ાન તક મળે 
ત્ર્ાું સમીકરણની રચના વવદ્યાર્ી પાસે 
કરાવવી   

• શ્વસન વગેરે  

➢ વવદ્યાર્ી ને પ્રવવૃિ,અવલોકન કે સતુ્ર દ્વારા  
ભૌવતક રાવશ (જેવીકે તાપમાન, ઝડપ વગેરે ) 
ન ુું માપન  કરવાની તકો પરૂી 
પાડવી.વવદ્યાર્ીઓ ર્ોગ્ર્ રીતે માપન કરેછે કે 
નક્રહ અને કરેલ માપન ને ર્ોગ્ર્ રીતે નોંધે છે 
કે નક્રહ તે જોવ ુું  

➢ સતુ્રનો ઉપર્ોગ કરીને કે પ્રવવૃિ કરીને 
માહીતી એકત્ર કરી વવજ્ઞાનની રાશી  ઓન ુું 
ગણન કરવાની તકો પરૂી પાડવી  

(૮) માપન અને ગણન કરે છે. દા.ત.  

• તાપમાન  
• નાડીના ધબકારાનો દર  

• ગવત કરતા પદાર્થની ઝડપ  

• સાદા લોલકનો આવતથકાળ વગેરે  

• અંતઃસ્ત્રવણ દર  

• ભવૂમ દ્વારા પાણીન ુું શોષણ  

• સમર્  
• ઝડપ વગેરે 

 

• . તાપમાન  
• નાડીના ધબકારાનો દર  
• ગવત કરતા પદાર્થની ઝડપ  
• સાદા લોલકનો આવતથકાળ 

 

• અંતઃસ્ત્રવણ દર  

• ભવૂમ દ્વારા પાણીન ુું શોષણ  

• સમર્  
• ઝડપ 

➢ વશક્ષકે બોડથ પર આકૃવત દોરવી કે પ્રક્રિર્ા 
દશાથવતો ફલો ચાટથ દોરવો અને આકૃવત કે ફલો 
ચાટથ  દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોન ુું ધ્ર્ાન 
રાખવાન ુું છે તેન ુું માગથ દશથન આપવુું  

➢ વવદ્યાર્ીને આકૃવત અને ફલો ચાટથ  દોરવાની 
અને મહાવારાની તકો પરૂી પાડવી. 

(૯) પ્રક્રિર્ા અને સજીવોની નામવનદશથન 

વાળી આકૃવત/ફ્લો ચાટથ દોરે છે.દા.ત. 

• મનષુ્ર્ અને વનસ્પવતનાું અંગો અન ે
તુંત્રો  

• વવદ્યતુ પક્રરપર્   

• પ્રાર્ોલગક ગોઠ્વણ  

 

• મનષુ્ર્ અને વનસ્પવતનાું અંગો અન ે
તુંત્રો  

• વવદ્યતુ પક્રરપર્ ની પ્રાર્ોલગક 
ગોઠ્વણ  

• રેશમના કીડાન ુું જીવનચિ 
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• રેશમના કીડાન ુું જીવનચિ  

➢ વવદ્યાર્ીઓ ને બે સબુંવધત વવજ્ઞાનની રાસી 
(દા.ત. અંતર અને સમર્ )વચ્ચે નો સબુંધ 
દશાથવતો આલેખ કેવી રીતે દોરી શકાર્ તેની 
સમાજ આપી આલેખ દોરવાની તકો આપવી  

➢ આલેખ ન ુું અવલોકન કરી તેમાુંર્ી પ્રાપ્ત ર્તી 
માક્રહતી શોધવાની કે અનમુાન કરવાની તકો 
પરૂી પાડવી  

(૧૦) આલેખ દોરે છે અને તેન ુું અર્થઘટન 

કરે છે. દા.ત.  

• અંતર – સમર્ આલેખ  વગેરે 

 

• અંતર – સમર્નો આલેખ   

➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વવદ્યાર્ી પાસે વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત મોડેલ ન ુું 
વનમાથણ આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુી 
મદદર્ી કરાવવ ુું અને એ મોડેલ ન ુું વનમાથણ 
કેવી રીતે ર્યુું અને તે કેવી રીતે કાર્થ કરશે તે 
અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો પરૂી પાડવી.  

(૧૧) પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી 
વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂાઓન ુું વનમાથણ 
કરે છે અને તેની કાર્થપદ્ધવત વણથવે છે.   
દા.ત.સ્ટેર્ોસ્કોપ 

• વાયવુેગ માપક ર્ુંત્ર  

• વવદ્યતુ ચુુંબકો   

• ન્યટૂન ક્રડસ્ક વગેરે  

• જાસદુપત્ર  
• હળદર પત્ર  

• સ્ટેર્ોસ્કોપ 

• રેતઘડી  
• જળઘડી  વગેરે 

• સ્ટેર્ોસ્કોપ 

• વાયવુેગ માપક ર્ુંત્ર  

• વવદ્યતુ ચુુંબકો   
• ન્યટૂન ક્રડસ્ક 

• જાસદુપત્ર  

• હળદર પત્ર  

• રેતઘડી  
• જળઘડી   
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➢ અભ્ર્ાસિમમાું સમાવવષ્ટ વવષર્વસ્ત ુ
આધાક્રરત વૈજ્ઞાવનકો નાું જીવન ચક્રરત્ર વવષે 
ખ્ર્ાલ આપી તેને કરેલ કાર્થ અને તેના કારણે 
માનવજીવનમાું આવેલ પક્રરવતથનની ચચાથ 
કરવી કે વવડીઓ બતાવવા કે વવજ્ઞાનીકો  
વવષે માક્રહતી એકત્ર કરાવવી   

➢ વવજ્ઞાનીકો નાું જન્મ ક્રદવસની  ઉજવણી કરવી 
➢ પસુ્તકાલર્માુંર્ી  વવજ્ઞાનીકો નાું જીઅવન 

ચક્રરત્ર મેળવી વવદ્યાર્ી ને વાચવા આપવા 
તેનો અહવેાલ તૈર્ાર કરાવવો   

(૧૨) વૈજ્ઞાવનક શોધવાતાથઓની ચચાથ અન ે
કદર કરે છે.  

• જઠ્ર ના કાર્થ ની શોધ 

• રેશમની શોધ 

• રુધીરના પક્રરવહનની શોધ  
વગેરે ની માક્રહતી મેળવે છે અન ે
વૈજ્ઞાવનકો નાું કાર્થ ની કદર કરે છે   

• જઠ્ર ના કાર્થ ની શોધ  
• રેશમની શોધ  
• રુધીરના પક્રરવહનની શોધ   

 

➢ જરૂર જણાર્ ત્ર્ાું પ્રવવૃિ કે પ્રર્ોગો કરાવી 
મીહીતી એકત્ર કરાવવી નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું 
વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન કરવ ુું, સલૂચતાર્થ 
તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ અને તારણ સધુી 
પહોચવ ુું. 

➢ વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું 
બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ે 
સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ે 
ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની 
તકો પરૂી પાડવી વગથખુંડમાું ચચાથ દ્વારા 

(૧૩) શીખેલા વૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલોને રોજજિંદા 
જીવનમાું લાગ ુકરે છે.  
દા.ત.  

• એવસક્રડટી (અમ્લવપિ) ર્તાું તે અંગ ે
પગલાું લે છે.  

• જમીનની ચકાસણી અને માવજત 
કરે છે.  

• ક્ષારણ અટકાવવાના પગલાું લે છે.  

• વાનસ્પવતક પ્રજનન દ્વારા છોડ 
ઉત્પાદન    

 

• એવસક્રડટી (અમ્લવપિ) ર્તાું તે અંગ ે
પગલાું લે છે.  

• જમીનની ચકાસણી અન ે માવજત 
કરે છે.  

• ક્ષારણ અટકાવવાના પગલાું લે છે.  

• વાનસ્પવતક પ્રજનન છોડ ઉત્પાદન  

• સાધનમાું બે કે તેર્ી વધ ુ વવદ્યતુ 
કોષને ર્ોગ્ર્ િમમાું જોડે છે.  
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પ્રવતથમાન સમર્ની સમસ્ર્ાઓ પ્રત્રે્ વવદ્યાર્ી 
ને સવેદનશીલ બનાવવો. 

• સાધનમાું બે કે તેર્ી વધ ુ વવદ્યતુ 
કોષને ર્ોગ્ર્ િમમાું જોડે છે.  

• આપવિ દરવમર્ાન અને બાદ ર્ોગ્ર્ 
પગલાું લે છે.  

• પ્રદૂવષત પાણી પર પ્રક્રિર્ા કરી તેને 
ફરી ઉપર્ોગમાું લેવાની પદ્ધવત 
સચૂવે છે. 

• વવદ્યતુ પ્રવાહની ઉષ્મીર્ અસર અન ે
ચુુંબકીર્ અસર આધાક્રરત વ્ર્હવાર 
માું ઉપર્ોગમાું આવતા સાધનો ને 
સમજી /શોધી શકે છે  

• અરીસા અન ે લેન્સનો વ્ર્હવારમાું 
ઉપર્ોગ   વવચારી શકે છે  

• જળ વ્ર્વસ્ર્ાપન કરી શકે છે ?   
• વવદ્યતુ ઘુંટડી વગેરે 

• આપવિ દરવમર્ાન અન ેબાદ ર્ોગ્ર્ 
પગલાું લે છે.  

• પ્રદૂવષત પાણી પર પ્રક્રિર્ા કરી તેને 
ફરી ઉપર્ોગમાું લેવાની પદ્ધવત 
સચૂવે છે. 

• વવદ્યતુ પ્રવાહની ઉષ્મીર્ અસર અન ે
ચુુંબકીર્ અસર 

• અરીસા અને લેન્સનો વ્ર્હવારમાું 
ઉપર્ોગ  

• જળ વ્ર્વસ્ર્ાપન 

• વવદ્યતુ ઘુંટડી  

➢ વગથખુંડમાું વવદ્યાર્ી ને પર્ાથવરણની અગત્ર્તા 
સમજાવતા અનભુવો પરુા પાડવા.પર્ાથવરણ 
બચાવવા વવદ્યાર્ી સવેદનશીલ બને તે માટે 
અભ્ર્ાસિમમાું સમાવવષ્ટ પ્રવવૃિ કરવાની તકો 
પરૂી પાડવી.  

(૧૪) પર્ાથવરણના રક્ષણ માટે પ્રર્ત્ન કરે 

છે.   

દા.ત. જાહરે સ્ર્ળો પર સ્વચ્છતા માટે ર્ોગ્ર્ 

પ્રર્ાને અનસુરે છે. 

 

• જાહરે સ્ર્ળો પર સ્વચ્છતા  
• પ્રદૂષકો  

• માટીન ુું ધોવાણ  
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➢ પર્ાથવરણ સુંરક્ષણ જીવન વ્ર્હવારમાું જોડાર્ 
તે માટે પે્રરણા આપવી આ માટે પ્રવાસ 
પર્થટન, ચચાથ, ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત, વનદશથન 
જેવી પ્રવવૃિ ર્ોજવી. 

• પ્રદૂષકોનાું ઉત્પાદનને ઘટાડે છે. 
• માટીન ુું ધોવાણ અટકાવવા વકૃ્ષો 

વાવે છે.  
• કુદરતી સુંસાધનના અવતશર્ 

વપરાશના પક્રરણામો વવશે અન્ર્માું 
સુંવેદના જગાડે છે. 

• જ ુંગલો ન ુું મહત્વ સમજી તેને 
બચાવે છે વગેરે 

• કુદરતી સુંસાધનના અવતશર્ 
વપરાશના પક્રરણામો  

• જ ુંગલોન ુું આપણા જીવનમાું મહત્વ 

 

➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વગથખુંડ પ્રક્રિર્ા દરવમર્ાન વગથખુંડમાું કે 
આસપાસમાું પ્રાપ્ર્ સુંશાધનો  નો મહિમ 
ઉપર્ોગ કરવાની તકો પરૂી પાડવી શક્ય હોર્ 
તો તે સુંશાધનનો ઉપર્ોગ કરી વશક્ષણ આપવુું. 

➢ સર્જનાત્મક પ્રવવૃિઓના આર્ોજનને પ્રોત્સાહન 
આપવુું.આ પ્રવવૃિની ર્ોજના વવદ્યાર્ી તૈર્ાર 
કરે તેન ુું ધ્ર્ાન રાખવ ુું દા.ત. વેસ્ટ માુંર્ી બેસ્ટ  

➢ સહઅભ્ર્ાશક પ્રવવૃિન ુું આર્ોજન કરવાની 
વવદ્યાર્ીને સ્વતુંત્રતા આપવી.  

(૧૫) રચના, આર્ોજન અને પ્રાપ્ર્ 
સુંસાધનોના ઉપર્ોગમાું સર્જનાત્મકતા 

પ્રદવશિત કરે છે.  

• ભવૂમજળ  

• જળ વ્ર્વસ્ર્ાપન  

• શ્વાસોચ્છવાસ ની પ્રક્રિર્ા દશાથવતો 
નમનૂો 

• ભવૂમજળ  

જળવ્ર્વસ્ર્ાપન  
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➢ વૈજ્ઞાવનક વસિંધ્ધાુંત ઉપર આધાક્રરત નવીન 
મોડેલોની રચના કરે, મોડેલ બનાવવાન ુું 
આર્ોજન કરે અને પ્રાપ્ર્ સુંશાધનોનો 
ઉપર્ોગ કરી મોડેલ તૈર્ાર કરે એ પ્રકારના 
અનભુવો પરુા પાડવા   

➢ સહકાર, સુંકલન, પ્રામાલણક રજુઆત, 
સુંસાધનોનો ર્ોગ્ર્  ઉપર્ોગ જેવા મલૂ્ર્ોને 
મેળવવા, આત્મસાત કરવા અને તેની કદર 
કરવી.  

➢ સમગ્ર અભ્ર્ાસમાુંર્ી પસાર ર્તા વવદ્યાર્ીમાું 
વવકસેલા વૈજ્ઞાવનક ખર્ાલોનો જીવનમાું 
ઉપર્ોગ કરે તે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા  

➢ બાળકોને જુર્ પ્રવવૃિ કરવાની તકો પરૂી 
પાડવી.દરેક બાળકની જૂર્ કાર્થમાું સક્રિર્તા 
નક્કી કરાવી. 

➢ બાળક પોતાનાનાું પવૂથગ્રહ ને બદલ ે 
અનભુવમાુંર્ી અને વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતોનાું વશક્ષણ 
માુંર્ી પ્રાપ્ત ર્રે્લા જ્ઞાન ને સ્વીકારે તે ધ્ર્ાને 
રાખવ ુું.વૈજ્ઞાનીકોના જીવન અને કાર્થનો 
પક્રરચર્ આપતા અનભુવો પરુા પાડવા. 

(૧૬) પ્રામાલણકતા, વસ્તલુલક્ષતા, સહકાર, 

ભર્ અને પવૂથગ્રહર્ી મકુ્ક્ત જેવાું મલૂ્ર્ો 

પ્રદવશિત કરે છે. 
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ધોિણ – ૮  વિજ્ઞાન 

સલૂચત શૈક્ષલણક પ્રક્રિર્ા  

(સમાિેસી િાતાિિણમા વનચે મ ુબ થઇ શકે તે માટે 
અધ્રે્તાને  ોડી, જુથ કે વ્ર્ક્ક્તગત િીતે તકો પિુી 

પાડિી અને પે્રિિા.) 

અધ્ર્ર્ન વનષ્પવિ અભ્ર્ાસચબિંદુઓ 

➢ દૃસ્ષ્ટ, સ્પશથ, સ્વાદ, ગુંધ, િવણ જેવા 
ઇસ્ન્રર્જન્ર્ અનભુવો દ્વારા આસપાસના જગત, 
કુદરતી પ્રક્રિર્ાઓ, ઘટનાઓની તપાસ કરવી.  

➢ પ્રવવૃિ, અવલોકનો, વણથન કે વનદશથન દ્વારા 
વવદ્યાર્ીઓને પદાર્થ કે સજીવોના ગણુધમો, 
રચના અને કાર્થર્ી માક્રહતગાર કરવા અન ે
વવદ્યાર્ી પદાર્થ કે સજીવોને તેના  ગણુધમથ , 
રચના, અને કાર્થના આધારે અન્ર્ પદાર્થ કે 
સજીવ ર્ી અલગ તારવી શકે તેવા અનભુવો 
પરુા પાડવા. 

 

(૧) પદાર્થ અને સજીવોને તેમનાું ગણુધમો, 
રચના અને કાર્થના આધારે જુદા પાડે છે.  

દા.ત. 
• કુદરતી અન ેમાનવસજર્જત રેસાઓ  
• સુંપકથ દ્વારા અને સુંપકથ વગર લાગતાું 

બળો  
• પ્રવાહી -  વવદ્યતુના સવુાહકો અન ે

અવાહકો તરીકે  

• પ્રાણીકોષ અને વનસ્પવતકોષ  

• કોશોનો આકાર  
• બચ્ચાુંને જન્મ આપતાું પ્રાણીઓ 

અને ઈંડા મકૂતાું પ્રાણીઓ  

• . કુદરતી અને માનવસજર્જત રેસાઓ  

• સુંપકથ દ્વારા અન ેસુંપકથ વગર લાગતાું 
બળો  

• પ્રવાહી -  વવદ્યતુના સવુાહકો અન ે
અવાહકો તરીકે  

• પ્રાણીકોષ અન ેવનસ્પવતકોષ  

• કોષોનો આકાર  

• બચ્ચાુંને જન્મ આપતાું પ્રાણીઓ 
અન ેઈંડા મકૂતાું પ્રાણીઓ  

• િાવ્ર્ અને અિાવ્ર્ ધ્વની  
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• િાવ્ર્ અન ેઅિાવ્ર્ ધ્વની વગેરે 
➢ વવદ્યાર્ીઓને વસ્ત,ુ સજીવ અને પ્રક્રિર્ાન ુું 

અવલોકન/પ્રવવૃિ  કરાવી વસ્ત,ુ સજીવ અને 
પ્રક્રિર્ાનાું ગણુધમો જાતે શોધવા કહવે ુું  અને 
જાતે શોધેલા ગણુધમો નાું આધારે વસ્ત,ુ 
સજીવ અને પ્રક્રિર્ા માું જુદાપણુું અને 
સરખાપણુું શોધી તેને ર્ોગ્ર્ જુર્માું મકેુ તે 
પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા. 

(૨) પદાર્ો અને સજીવોને તેમનાું 

ગણુધમોના / લાક્ષલણકતા આધારે વગીકૃત 

કરે છે.  

જેમકે   

• ધાત ુઅને અધાત ુ 
• ખરીફ પાક અન ેરવવ પાક  
• ઉપર્ોગી અને નકુસાનકારક 

સકૂ્ષ્મજીવો  

• લલિંગી અને અલલિંગી પ્રજનન  

• આકાશી પદાર્ો 
• પનુ:પ્રાપ્ર્ અને પનુ:અપ્રાપ્ર્ 

કુદરતી સુંસાધનો 
• વગેરે. 
• પ્લાસ્ટીકના પ્રકાર  

• ધાત ુઅન ેઅધાત ુ 
• ખરીફ પાક અન ેરવવ પાક  
• ઉપર્ોગી અન ે નકુસાનકારક 

સકૂ્ષ્મજીવો  

• લલિંગી અને અલલિંગી પ્રજનન  
• આકાશી પદાર્ો 
• પનુ:પ્રાપ્ર્ અને પનુ:અપ્રાપ્ર્ 

કુદરતી સુંસાધનો 
• ર્ામોસેટીંગ પ્લાસ્સ્ટક અને 

ર્મોપ્લાસ્સ્ટક  
 

 

 

➢ લચિંતન, ચચાથ, ર્ોગ્ર્ પ્રવ્રિુી ની રચના અન ે
અમલીકરણ , રોલ-પ્લે, ક્રડબેટ્સ, ICTના 
ઉપર્ોગ વગેરે દ્વારા પ્રશ્નો ઊભા કરવા અને 
તેના જવાબો શોધવા.  

(૩) પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે સરળ 
તપાસ હાર્ ધરે છે.  

દા.ત.  

• દહન માટેની જરૂરી શરતો શી છે ? 

• દહન માટેની જરૂરી શરતો  
• ખોરાકની જાળવણી  
• દબાણ અને તેની અસરો 
• કોલસો અને પેરોલીર્મ 

• કાનની રચના અને કાર્થ  
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➢ વવદ્યાર્ી સમક્ષ વવષર્વસ્ત ુ આધાક્રરત 
વ્ર્વહાક્રરક/ અનભુવ જગતના પ્રશ્નો રજુ કરવા 
આ પ્રશ્નોના જવાબ પ્રવવૃિ/પ્રોજેક્ટ/પ્રર્ોગ/ 
ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત/ચચાથ કે સાદી શોધ ખોળ દ્વારા 
વવદ્યાર્ી જાતે પ્રાપ્ત કરે તે પ્રકારના અનભુવો 
પરુા પાડવા   

 

• અર્ાણાું અન ે મરુબ્બામાું આપણ ે
મીઠુું અન ે ખાુંડ શા માટે ઉમેરીએ 
છીએ ? 

• શુું પ્રવાહી સરખી ઊંડાઈએ સરખુું 
દબાણ લગાવે છે ? 

• કોલસો કેવી રીત ેબન ે છે ? 

• પેરોલીર્મ કેવી રીતે બને છે ? 

• આપણે કેવી રીતે સાુંભળી શકીએ 
છીએ ? 

• આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ છીએ 
? 

• હવા કેવી રીતે પ્રદુવષત ર્ાર્ છે ?  
• પાણી કેવી રીત ેપ્રદુવષત ર્ાર્ છે ?  

વગેરે 

• આંખની રચના અને કાર્થ  

• હવાન ુું પ્રદુષણ  
• પાણીન ુું પ્રદુષણ  

 

 

 

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ રોજીંદા જીવનની ઘટના કે 
પ્રક્રિર્ા ર્ી વવદ્યાર્ી ને માક્રહતગાર કરવા અન ે
આ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા  બનવા પાછળના કારણો 
પ્રવવૃિ, અવલોકન, તપાસ, વનદશથન, ચચાથ કે 
પ્રર્ોગ કરીને વવદ્યાર્ી જાતે શોધે તે પ્રકારના 
અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

(૪) પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાને કારણો સારે્ જોડે 

છે.  દા.ત.  

• હવામાું પ્રદૂષકોની હાજરી સારે્ 
ધમુાડાની રચનાને  

• સ્મારકોના બગાડ સાર્ે એવસડ 
વરસાદને  

• હવામાું પ્રદૂષકોની હાજરી  
• એવસડ વરસાદ  
• રસી 

 

• વસિંચાઈ પદ્ધવતઓ 

• શકુ્ષ્મ જીવો ર્ી ર્તા રોગો  

• જૈવઆરલક્ષત વવસ્તાર  
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 • વસિંચાઈ પદ્ધવતઓ ને પાકની 
જરૂક્રરર્ાત અને       

• પાણીના બચાવ સાર્ે  

• રોગોને શકુ્ષ્મજીવો સાર્ે  

• જૈવઆરલક્ષત વવસ્તાર ને પ્રાણીઓના 
બચાવ સાર્ે  

• સ્વાસ્થ્ર્ ને આહાર સાર્ે  
• વનનાબદુીને રણ વનમાથણ સાર્ે  
• વગેરે 

• સ્વાસ્થ્ર્  
• વન નાબદુીના કારણો અને 

પક્રરણામો  

➢ નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન 
કરવ ુું, સલૂચતાર્થ તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ કરવ ુું 
અને મળેલ  પક્રરણામો સહપાઠ્ી અને વર્સ્કો 
સારે્ વહેંચવા. 

➢ વવષર્વસ્ત ુઅનરુૂપ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને ચચાથ, 
પ્રર્ોગ, વનદશથન, અવલોકન વગેરે દ્વારા 
વવદ્યાર્ી પોત ેસમજે અને પોત ેપ્રાપ્ત કરેલ 
સમજણ નાું આધારે એ ઘટના કે પ્રક્રિર્ા કે 
એના જ જેવી ઘટના કે પ્રક્રિર્ા ને અન્ર્ ને 
સમજાવવાની કે અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની 
તકો  પરૂી પાડવી. 

(૫) પ્રક્રિર્ા અને ઘટનાઓને સમજાવે છે  

દા.ત.  

• મનષુ્ર્ અને પ્રાણીમાું પ્રજનન  

• ધ્વવનની ઉત્પવિ અને પ્રસરણ  
• વવદ્યતુ પ્રવાહની રસાર્લણક અસરો  

• ગણુકપ્રવતલબિંબની રચના  

• જ્ર્ોતના ભાગો વગેરે   

• નાઈરોજન ચિ  
• ધાત ુઅધાત ુુંના રસાર્લણક ગણુધમો  

• દહન અન ેતેના પ્રકારો  

• મનષુ્ર્ અને પ્રાણીમાું પ્રજનન  

• ધ્વવનની ઉત્પવિ અન ેપ્રસરણ  
• વવદ્યતુ પ્રવાહની રસાર્લણક અસરો  
• ગણુકપ્રવતલબિંબની રચના  
• જ્ર્ોતના ભાગો 
• નાઈરોજન ચિ  

• ધાત ુઅધાત ુુંના રસાર્લણક ગણુધમો  

• દહન અને તેના પ્રકારો  

• બળતણ  
• બળ અને તેની અસર  
• દબાણ  
• ઘષથણ બળ, પક્રરબળો અને  અસરો  
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• બળતણ  
• બળ અન ેતેની અસર  
• દબાણ  
• ઘષથણ  
• તરલ ઘષથણ  
• ક્સ્ર્ર વવદ્યતુ  

• ભકૂુંપ  

• પ્રકાશન ુું પરાવતથન  
• ચન્રની કળાઓ  
• ગ્રીન હાઉસ અસર  
• લલિંગ વનિર્ન  

• વીજભાર  
• લણણી વગેરે 

• તરલ ઘષથણ  

• ક્સ્ર્ર વવદ્યતુ  

• ભકૂુંપ  

• પ્રકાશન ુું પરાવતથન  
• ચન્રની કળાઓ  
• ગ્રીન હાઉસ અસર 

• લલિંગ વનિર્ન 

• વવજ્ભારના પ્રકારો અને વીજભાર 
વહન  

• લણણી 
 

➢ તત્વોના નામ,સજ્ઞા અને સર્ોજ્કક્તાને 
સમજાવી અભ્ર્ાસિમમાું આપેલ રસાર્લણક 
પ્રક્રિર્ાના સમીકરણો જાતે બનાવી શકે તે 
મજુબના અધ્ર્ર્ન અનભુવો પરુા પાડવા  

➢ રસાર્ણ શાસ્ત્ર નાું પ્રર્ોગો દરવમર્ાન તક મળે 
ત્ર્ાું સમીકરણની રચના વવદ્યાર્ી પાસે 
કરાવવી   

(૬) રાસાર્લણક પ્રક્રિર્ાના સમીકરણો લખ ે

છે.   

દા.ત. ધાત ુ– અધાતનુી હવા, પાણી અને 

એવસડ વગેરે સારે્ની પ્રક્રિર્ાઓ વગેરે 

• ધાત ુ- અધાતનુી હવા, પાણી અને 
એવસડ સાર્ેની પ્રક્રિર્ાઓ 
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➢ વવદ્યાર્ી ને પ્રર્ોગ, પ્રવવૃિ, અવલોકન કે સતુ્ર 
દ્વારા  ભૌવતક રાવશ (જેવીકે આપાત કોણ અને 
પરાવતથન કોણ  વગેરે ) ન ુું માપન  કરવાની 
તકો પરૂી પાડવી.વવદ્યાર્ીઓ ર્ોગ્ર્ રીતે 
માપન કરેછે કે નક્રહ અને કરેલ માપન ને 
ર્ોગ્ર્ રીતે નોંધે છે કે નક્રહ તે જોવ ુું  

(૭) આપાતકોણ અને પરાવતથનકોણ 
વગેરેન ુું માપન કરે છે.   

• પ્રકાશન ુપરાવતથન  

➢ શકુ્ષ્મદશથક ર્ુંત્રોના વવવવધ ભાગોર્ી વવદ્યાર્ીને 
પક્રરલચત કરાવી શકુ્ષ્મ દશથક ર્ુંત્રનો ઉપર્ોગ 
કરવાની તકો પરૂી પાડવી 

➢ શકુ્ષ્મ જીવો, ડુુંગળીનાું કોષો, ગાલનાું કોષો ની 
સ્લાઈડ બનાવતા શીખવવ ુું તર્ા વવદ્યાર્ીઓ 
પાસે સ્લાઈડો તૈર્ાર કરાવવી  

➢ તૈર્ાર કરેલ સ્લાઈડ ન ુું શકુ્ષ્મ દશથક ર્ુંત્રની 
મદદ ર્ી અવલોકન કરાવી પદાર્થ કે 
સજીવના શકુ્ષ્મ દવશિત લક્ષણો ન ુું વણથન 
કરવાની તકો પરૂી પાડવી  

(૮) સકૂ્ષ્મજીવો,  ડુુંગળીના કોષ, ગાલના 

કોષ વગેરેની સ્લાઈડ તૈર્ાર કરે છે અને 
તેમના સકૂ્ષ્મદવશિત લક્ષણોન ુું વણથન કરે છે.  

• વસ્પતી કોષ, પરની કોષ, 
સકૂ્ષ્મજીવો 

➢ વશક્ષકે બોડથ પર આકૃવત દોરવી કે પ્રક્રિર્ા 
દશાથવતો ફલો ચાટથ દોરવો અને આકૃવત કે ફલો 
ચાટથ  દોરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોન ુું ધ્ર્ાન 
રાખવાન ુું છે તેન ુું માગથ દશથન આપવુું  

(૯) પ્રક્રિર્ા અને સજીવોની નામવનદશથન 

વાળી આકૃવત/ફ્લો ચાટથ દોરે છે દા.ત.  

• કોષરચના   

• આંખ  

• કોષરચના   
• આંખ  
• મનષુ્ર્ પ્રજનન અંગો  
• પ્રાર્ોલગક ગોઠ્વણ 
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➢ વવદ્યાર્ીને આકૃવત અને ફલો ચાટથ  દોરવાની 
અને મહાવારાની તકો પરૂી પાડવી. 

• મનષુ્ર્ પ્રજનન અંગો  

• પ્રાર્ોલગક ગોઠ્વણ વગેરે  
 

➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વવદ્યાર્ી પાસે વવષર્વસ્ત ુઆધાક્રરત મોડેલ ન ુું 
વનમાથણ આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી વસ્તનુી 
મદદર્ી કરાવવ ુું અને એ મોડેલ ન ુું વનમાથણ 
કેવી રીતે ર્યુું અને તે કેવી રીતે કાર્થ કરશે તે 
અન્ર્ સમક્ષ રજુ કરવાની તકો પરૂી પાડવી. 

(૧૦) પોતાની આસપાસમાુંર્ી મળી આવતી 
વસ્તનુો ઉપર્ોગ કરી નમનૂાઓન ુું વનમાથણ 

કરે છે અને તેની કાર્થપદ્ધવત વણથવે છે. 

દા.ત.એકતારો   

• વવદ્યતુ દશથક  

• અક્ગ્નશામક 

• ટેલીફોન  
• સીસ્મોગ્રાફ   

• કેલલડોસ્કોપ વગેરે 

• . એકતારો   

• વવદ્યતુ દશથક  
•  અક્ગ્નશામક 

• રમકડાનો ટેલલફોન 

• કેલલડોસ્કોપ્ 
• સીસ્મોગ્રાફ  

➢ જરૂર જણાર્ ત્ર્ાું પ્રવવૃિ કે પ્રર્ોગો કરાવી 
મીહીતી એકત્ર કરાવવી નોંધાર્ેલ માક્રહતીન ુું 
વવશ્લેષણ કરવ ુું, અર્થઘટન કરવ ુું, સલૂચતાર્થ 
તારવવા, સામાન્ર્ીકરણ અને તારણ સધુી 
પહોચવ ુું. 

➢ વશક્ષણ કાર્થ દરવમર્ાન રોજીંદા જીવનમાું 
બનતી ઘટના કર્ા વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતો સાર્ ે
સુંલગ્ન છે તેની ઉદાહરણ સહ વવદ્યાર્ી સાર્ ે

(૧૧) શીખેલા વૈજ્ઞાવનક ખ્ર્ાલોને રોજજિંદા 

જીવનમાું લાગ ુકરે છે. દા.ત.  

• પાણીન ુું શદુ્ધીકરણ  

• સજીવ દ્વારા વવઘટનક્ષમ કચરો અન ે
સજીવ દ્વારા અવવઘટનક્ષમ કચરાન ે
એકબીજાર્ી છૂટો પાડે છે.  

• પાક ઉત્પાદન વધારે છે.  

• પાણીન ુું શદુ્ધીકરણ  

• સજીવ દ્વારા વવઘટનક્ષમ કચરો અન ે
સજીવ દ્વારા અવવઘટનક્ષમ કચરો  

• પાક ઉત્પાદન  
• ધાત ુઅન ેઅધાતનુો ઉપર્ોગ  
• ઘષથણ વધારે/ઘટાડે છે.  

• તરુણાવસ્ર્ા સબુંવધત ખોટી માન્ર્તા  
• વવજળીર્ી સરુક્ષા 
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ચચાથ કરવી અને વવદ્યાર્ીને વધ ુવવચારવાની 
તકો પરૂી પાડવી વગથખુંડમાું ચચાથ દ્વારા 
પ્રવતથમાન સમર્ની સમસ્ર્ાઓ પ્રત્રે્ વવદ્યાર્ી 
ને સવેદનશીલ બનાવવો. 

• જુદા જુદા હતે ુમાટે ર્ોગ્ર્ ધાત ુઅને 
અધાતનુો  

• ઉપર્ોગ કરે છે.  

• ઘષથણ વધારે/ઘટાડે છે.  

• તરુણાવસ્ર્ા સબુંવધત ખોટી માન્ર્તા 
અને બુંધનોને પડકારે છે. 

• સ્વસ્ર્ જમીન તૈર્ાર કરે  છે  
• ખેત ઓઝારોનો ર્ોગ્ર્ ઉપર્ોગ કરે 

છે   
• અનાજનો સુંગ્રહ કરે છે  
• ખોરાકની જાળવણી કરે છે   
• ધ્વની પ્રદુષણ ઘટાડે છે  
• વીજળી પડવી કે ભકૂુંપ જેવી કુદરતી 

ઘટના વખતે      બચાવ માટેના 
ર્ોગ્ર્ પગલા લઇ શકે છે  

• પોતાની આંખ ની દેખભાળ કરે છે ? 

• રાત્રી દરવમર્ાન દેખાતા જુદાજુદા 
નક્ષત્રો અન ેગ્રહો ને ઓળખે છે. 

• આગ વનર્ુંત્રણ 

• કોલસો અને પેરોલીર્મ નાું 
ઉપર્ોગો વગેરે 

• ભકૂુંપ સામે રક્ષણ 

• જુદા જુદા નક્ષત્રો અને ગ્રહો  

• સ્વસ્ર્ જમીન  
• ખેત ઓજારો 
• અનાજનો સુંગ્રહ  

• ખોરાકની જાળવણી  
• ધ્વની પ્રદુષણ  

• આંખની દેખભાળ  
• આગ વનર્ુંત્રણ 

• કોલસો અને પેરોલીર્મ નાું 
ઉપર્ોગો  
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➢ અભ્ર્ાસિમમાું સમાવવષ્ટ વવષર્વસ્ત ુ
આધાક્રરત વૈજ્ઞાવનકો નાું જીવન ચક્રરત્ર વવષે 
ખ્ર્ાલ આપી તેને કરેલ કાર્થ અને તેના કારણે 
માનવજીવનમાું આવેલ પક્રરવતથનની ચચાથ 
કરવી કે વવડીઓ બતાવવા કે વવજ્ઞાનીકો  
વવષે માક્રહતી એકત્ર કરાવવી   

➢ વવજ્ઞાનીકો નાું જન્મ ક્રદવસની  ઉજવણી કરવી 
➢ પસુ્તકાલર્માુંર્ી  વવજ્ઞાનીકો નાું જીવન ચક્રરત્ર 

મેળવી વવદ્યાર્ી ને વાચવા આપવા તેનો 
અહવેાલ તૈર્ાર કરાવવો   

(૧૨) વૈજ્ઞાવનક શોધવાતાથઓની ચચાથ અન ે
કદર કરે છે.  

• શીતળાની રશી ની શોધ, 
પેનીશીલીન ની શોધ,    

• ક્લોન, બ્રેઇલ લીપી વગેરે શોધો 
વવષે માક્રહતી  

• મેળવી વૈજ્ઞાવનકની કદર કરે છે. 
વગેરે 

• શીતળાની રશી ની શોધ, 
પેનીશીલીન ની શોધ, ક્લોન, બ્રેઇલ 
લીપી વગેરે 

➢ વગથખુંડમાું વવદ્યાર્ી ને પર્ાથવરણની અગત્ર્તા 
સમજાવતા અનભુવો પરુા પાડવા.પર્ાથવરણ 
બચાવવા વવદ્યાર્ી સવેદનશીલ બને તે માટે 
અભ્ર્ાસિમમાું સમાવવષ્ટ પ્રવવૃિ કરવાની તકો 
પરૂી પાડવી.  

➢ પર્ાથવરણ સુંરક્ષણ જીવન વ્ર્હવારમાું જોડાર્ 
તે માટે પે્રરણા આપવી આ માટે પ્રવાસ 
પર્થટન, ચચાથ, ક્ષેવત્રર્ મલુાકાત, વનદશથન 
જેવી પ્રવવૃિ ર્ોજવી. 

(૧૩) પર્ાથવરણના રક્ષણ માટે પ્રર્ત્ન કરે 

છે.   

દા.ત.સુંસાધનોનો ન્ર્ાવર્ક ઉપર્ોગ કરે    

• ખાતર અને જ ુંતનુાશકનો વનર્ુંવત્રત 
ઉપર્ોગ કરે  

• પર્ાથવરણીર્ જોખમોનો સામનો 
કરવાના રસ્તા    

• સચૂવે  

• સુંસાધનોનો ન્ર્ાવર્ક ઉપર્ોગ કરે    

• ખાતર અને જ ુંતનુાશકનો વનર્ુંવત્રત 
ઉપર્ોગ  

• પર્ાથવરણીર્ જોખમો નો સામનો 
કરવાના રસ્તા 

• પનુ: વનીકરણ 

• પ્લાસ્ટીકનો વવવેકપણૂથ ઉપર્ોગ  

• પર્ાથવરણ ન ુું રક્ષણ  

• હવા અને પાણીન ુું પ્રદુષણ  
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• પ્લાસ્ટીકનો વવવેકપણૂથ ઉપર્ોગ કરે 
છે  

• બળતણ નો વવવેકપણૂથ અને ર્ોગ્ર્ 
ઉપર્ોગ કરી       

• પર્ાથવરણને બચાવે છે  

• હવા અન ેપાણીન ુું પ્રદુષણ ર્ત ુું 
અટકાવે છે ? વગેરે 

 

➢ સર્જનાત્મક્તા દશાથવવી, નવા વવચારની 
રજુઆત કરવી, નવી ડીજાઇન કે તરેહ 
બનાવવી, સધુરો કરવો વગેરે  

➢ વગથખુંડ પ્રક્રિર્ા દરવમર્ાન વગથખુંડમાું કે 
આસપાસમાું પ્રાપ્ર્ સુંશાધનો  નો મહિમ 
ઉપર્ોગ કરવાની તકો પરૂી પાડવી શક્ય હોર્ 
તો તે સુંશાધનનો ઉપર્ોગ કરી વશક્ષણ આપવુું. 

➢ સર્જનાત્મક પ્રવવૃિઓના આર્ોજનને પ્રોત્સાહન 
આપવુું.આ પ્રવવૃિની ર્ોજના વવદ્યાર્ી તૈર્ાર 
કરે તેન ુું ધ્ર્ાન રાખવ ુું દા.ત. વેસ્ટ માુંર્ી બેસ્ટ  

➢ સહઅભ્ર્ાશક પ્રવવૃિન ુું આર્ોજન કરવાની 
વવદ્યાર્ીને સ્વતુંત્રતા આપવી.  

➢ વૈજ્ઞાવનક વસિંધ્ધાુંત ઉપર આધાક્રરત નવીન 
મોડેલોની રચના કરે, મોડેલ બનાવવાન ુું 

(૧૪) રચના, આર્ોજન અને પ્રાપ્ર્ 

સુંસાધનોના ઉપર્ોગમાું સર્જનાત્મકતા 

પ્રદવશિત કરે છે  

      વનસ્પવત(જ ુંગલો) અને પ્રાણીઓન ુું 

સુંરક્ષણ કરે છે  

 

• વનસ્પવત અને પ્રાણીન ુું સુંરક્ષણ  
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આર્ોજન કરે અને પ્રાપ્ર્ સુંશાધનોનો 
ઉપર્ોગ કરી મોડેલ તૈર્ાર કરે એ પ્રકારના 
અનભુવો પરુા પાડવા   

➢ સહકાર, સુંકલન, પ્રામાલણક રજુઆત, 
સુંસાધનોનો ર્ોગ્ર્  ઉપર્ોગ જેવા મલૂ્ર્ોને 
મેળવવા, આત્મસાત કરવા અને તેની કદર 
કરવી.  

➢ સમગ્ર અભ્ર્ાસમાુંર્ી પસાર ર્તા વવદ્યાર્ીમાું 
વવકસેલા વૈજ્ઞાવનક ખર્ાલોનો જીવનમાું 
ઉપર્ોગ કરે તે પ્રકારના અનભુવો પરુા પાડવા  

➢ બાળકોને જુર્ પ્રવવૃિ કરવાની તકો પરૂી 
પાડવી.દરેક બાળકની જૂર્ કાર્થમાું સક્રિર્તા 
નક્કી કરાવી. 

➢ બાળક પોતાનાનાું પવૂથગ્રહ ને બદલ ે 
અનભુવમાુંર્ી અને વૈજ્ઞાવનક વસદ્ધાુંતોનાું વશક્ષણ 
માુંર્ી પ્રાપ્ત ર્રે્લા જ્ઞાન ને સ્વીકારે તે ધ્ર્ાને 
રાખવ ુું. 

➢ વૈજ્ઞાનીકોના જીવન અને કાર્થનો પક્રરચર્ 
આપતા અનભુવો પરુા પાડવા. 

(૧૫) પ્રામાલણકતા, વસ્તલુલક્ષતા, સહકાર, 

ભર્ અને પવૂથગ્રહર્ી મકુ્ક્ત જેવા મલૂ્ર્ો 

પ્રદવશિત કરે છે.  

      

 

 

 




