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VwIIG lGQ5lTVMGF  VFWFZ[ 5|SZ6 D]HA D] FVMv5|lTlGlW~5 VwIIG p5,laWVM 

lJQFI o Ul6T    lãlTI ;+ sNew Syllabus NCERT f                    WMZ6o 6 

   S|D 5|SZ6G]\ GFD 5|lTlGlW~5 VwIIG p5,laWVM 

1 

દાાં સાંખ્યાઓ 

 દળાાંળ દ્ધતિ નો ખ્માર, સાંખ્મા રેખન િેભજ અંકો ની સ્થાન કકિંભિ સભજે  

2 અપરૂ્ાાંક અને દળાાંળ સાંખ્માભાાં રૂાાંિય િેભજ સયલાા- ફાદફાકી કયે  

3 

દળાાંળ સાંખ્માઓના સાદા કટૂ પ્રશ્નો ઉકેરે  જેભાાં રૂતમા ,લજન, રાંફાઈ, િાભાન 
નો સભાલેળ 

4 માહિતીન ાં નિયમિ 
ભાકિિી ની સભજ િેભજ એકત્રીકયર્ ચકાસર્ી અને લગીકયર્ કયે . 

5 ભાકિિી યથી રાંફ આરેખ દોયલા અને િેનો અથથઘટન કયવ ાં 

6 

માપિ 

જ દા જ દા આકાયો ની કયતભતિ  ળોધી ળકે છે 

7 સતૂ્રના ઉમોગથી ચોયસ અને રાંફચોયસ કે્ષત્રપ ળોધે છે 

8 ક્ષેત્રપ આધાકયિ કટૂપ્રશ્નો પ્રશ્નો ઉકેરી ળકે છે 

9 

બીજ ગણિત 

 ફીજ ગણર્િ ની ઓખ િેભજ ચર તલળેનો ખ્માર સભજે 

10 ચર નો ઉમોગ સભીકયર્ ની યચનાભા કયે છે 

11 આસાસના કોમડા ચરના ઉમોગથી ઉકેરે છે 

12 

 ગ િોતર અિે 
પ્રમાિ 

ગ ર્ોત્તય નો ખ્માર અને ગ ર્ોત્તય દળાથલલાની ની યીિ સભજે 

13 

તલતલધ કયસ્સ્થતિભાાં ગ ર્ોત્તય નો ઉમોગ કયીને આેર જથ્થાઓની સયખાભર્ી 
કયિા ળીખે છે 

14 ગ ર્ોત્તય પ્રભાર્ના કટૂ પ્રશ્નો ઉકેરે છે 

15 

સાંનમનત 

2 D સાંતભિ લસ્ત  ઓની  સાંતભિિા જોલી-સભજલી 

16 2 D લસ્ત  ઓની પ્રતિણફિંફ સાંતભિિા સભજે 

17 સાંતભતિની યેખા ની સભજ કેલે 

18 

પ્રાયોણગક ભનૂમનત 

ચોક્કસ ભાના યેખાખાંડ અને લત  થ દોયી ળકે છે 

19 ૩૦,૪૫ અને ૯૦ અંળ ભા ના ખરૂ્ા ના દ્વિબાજક  કયકયથી યચી ળકે છે 

20 યેખા ઉય કોઈર્ કયસ્સ્થતિભાાં રાંફ યચી ળકે છે 
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1 

સાંમેય સાંખ્યાઓ 

સાંભેમ  સાંખ્મા ની ઓખ અને સાંખ્માયેખા ય તનરૂર્ કયી ળકે 

2 અપરૂ્ાથકોના સયલાા, ફાદફાકી, ગ ર્ાકાય, બાગાકાય કયી ળકે છે 

3 સાંભેમ  સાંખ્મા અને અપરૂ્ાાંક આધાકયિ પ્રશ્નો ઉકેરી ળકે છે 

4 પ્રાયોણગક 
ભ નમનત 

ખરૂ્ાને ફાજ ઓના ભા યથી તત્રકોર્ની યચના કયી ળકે 

5 કયકય અને ભાટ્ટી લડ ેદ્વિબાજક ની યચના અને 45,90,135 ના ખરૂ્ાઓની યચના કયી ળકે 

6 પહરનમનત અિે 
કે્ષત્રફલ 

એકભ સે તભ.ગ્રા ેય ની ભદદથી ચોયસ રાંફચોયસ અને લત  થ ના કે્ષત્રપ ળોધી ળકે 

7 સતૂ્રની ભદદથી તત્રકોર્ ચોયસ રાંફચોયસ અને સભાાંિય ફાજ  ચત  ષ્કોર્ ના કે્ષત્રપ ળોધે 

8 ફે સભકેન્દ્રી લત  થો ચોયસ રાંફચોયસ ન ાં કે્ષત્રપ ળોધે છે 

9 

બીજ ગણિનતય 
પદાળી 

દાલણર ની યચના સભજ િેભજ િેના પ્રકાયો સભજે છે 

10 ફેણઝક દાલરીઓ ના સયલાા ફાદફાકી કયે છે 

11 ફેણઝક દાલણર આધાકયિ કટૂ પ્રશ્નો ઉકેરે 

12 દાલણર ની કકિંભિ ળોધી ળકે છે 

13 ફીજ ગણર્િ દાલરીઓ નો ઉમોગ સતૂ્રો િથા આંકડાઓ ની ેટન ના તનમભો સભજે છે 

14  ઘાત અિે 
ઘાતાાંક 

ઘાિાાંકના તનમભો જારે્ અને ઉમોગ થિો િોમ િેલા ઉદાિયર્ ગર્ે  

15 દળાાંળ સાંખ્મા ને પ્રભાણર્િ સ્લરૂભાાં તનરૂર્ કયે છે 

16 સાંનમનત 
ફહ કોર્ ભાટે સાંતભતિની સાંખ્મા િેભજ િેના પ્રકાય સભજે છે 

17 કયભ્રભર્ સતભતિ ના ઉદાિયર્ો અને કક્ષા ની સભજ કેલે 

18 ઘિ આકારો ન ાં 
પ્રત્યક્ષીકરિ 

ેય અને બ્રેકફોડથ જેલી સાટી ય તત્ર-કયભાર્ીમ આકાયો યજૂ કયે છે 

19 સભિરીમ આકૃતિઓ અને ઘન આકાયો ની સાંકલ્ના સભજે 

20 isometric dot paper અને ગ્રાપ ેય ની ભદદથી તલતલધ આકાયો દોયી ળકે છે 
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1  બેણિક 
પદાળણ અિે 
નિત્યસમ 

દાલણર ના પ્રકાયો િેભજ િેના સયલાા ફાદફાકી કયી ળકે છે 

2 ફહ દીઓના ગ ર્ાકાય કયી ળકે છે 

3 તનત્મસભ ની સભજ, પ્રભાણર્િ તનત્મસભ અને ઉમોગીિા સભજે  

4 
ઘિાકારો ન ાં 
પ્રત્યક્ષીકરિ 

દ્વિકયભાર્મ અને તત્રકયભાર્ીમ આકાયો તલળેનો ખ્માર ભેલે 
5 ફહ પરક િેભજ િેના પ્રકાયો સભજે છે 

6 ય રય સાંફાંધ ચકાસી ળકે છે 

7 

માપિ 

ચોયસ અને રાંફચોયસ આકૃતિઓના કે્ષત્રપ ળોધે છે 

8 સભાાંિય ફાજ  ચત  ષ્કોર્ અને સભરાંફ ના કે્ષત્રપ ળોધે છે 

9 ઘન ,રાંફઘન  િેભજ નાકાયન ાં પષૃ્ઠપ ળોધે છે 

10  ઘાત અિે 
ઘાતાાંક 

પરૂ્ાાંક ઘાિાાંકના તનમભો જારે્ અને તનમભોનો ઉમોગ કયે છે 

11 તલધાનો ભાાં દળાથલેર સાંખ્માને પ્રભાણર્િ સ્લરૂે રખી ળકે છે 

12 સમપ્રમાિ અિે 
વ્યસ્તપ્રમાિ 

ગ ર્ોત્તય િથા સભ પ્રભાર્ અને વ્મસ્િ પ્રભાર્ સભજે 

13 સભ પ્રભાર્ અને વ્મસ્િ પ્રભાર્ ને રગિા કોમડા ઉકેરે છે 

14 

અળયળીકરિ 

અલમલીકયર્ ની સભજ િેભજ તનત્મસભ નો ઉમોગ કયે છે  

15 ફેણઝક દાલરીઓ ના બાગાકાય કયે છે  

16 ફેણઝક તનમભોનો ઉમોગ કયી દાલણર ના અલમલ ાડે છે 

17 આેખિો 
પહરચય 

રાંફ આરેખ અને લત  થ આરેખ યની ભાકિિીન ાં અથથઘટન કયે છે 

18 રાંફ આરેખ અને લત  થ આરેખ ની યચના કયી ળકે છે 

19 સાંખ્યા સાથે 
રમત 

સાંખ્માભાાં વ્માક સ્લરૂ સભજે છે િેભજ િેના આધાકયિ કોમડા ઉકેરે 

20 તલબાજ્મિાની ચાલીઓ જારે્ અને ઉમોગ કયે છે 

 

 
 


