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રચનાત્મક મલુ્ાાંકન 

અધ્મમન નનષ્નતઓના આધાયે પ્રકયણ મજુફ મદુ્દાઓ ( શતેઓુ ) –પ્રનતનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ
નલમ : ગણણત      પ્રથભ વત્ર                     ધોયણ : 6

 

ક્રભ પ્રકયણનુું નાભ પ્રનતનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ 

1 

વુંખ્મા રયચમ 

ચઢતા-ઊતયતા ક્રભના આધાયે 5 અંકની નાનાભાું નાની અને ભોટાભાું ભોટી  વુંખ્મા 
રખે.  

2 ગાણણનતક વુંકેતો, યોભન અંક નલળે જાણે અને કૌવનો ઉમોગ નલળે વભજે. 
3 આવન્નમલૂ્મ નલળે જાણે અને તેના આધાયે અંદાજજત કીભત ળોધે. 
4 

પણૂણ વુંખ્માઓ 

શરેાની(પલૂણલતી) અને છીની(પ્રનતલતી) વુંખ્માઓ રખે. 
5 પણૂણ વુંખ્માઓના ગણુધભો નલળે જણાલે. 

6 
મોગ્મ ેટનણનો ઉમોગ કયીને પણૂણ  વુંખ્માઓના વયલાા,ફાદફાકી,ગણુાકાય અને 
બાગાકાય કયે. 

7 વુંખ્મા વાથે 
યભત 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 અને 11 ની નલબાજમાતાની ચાલીઓ નલળે જણાલે. 
8 આેરી વુંખ્માના અલમલ અને અલમલી ળોધે. 
9 આેરા વુંખ્માઓના ર.વા.અ. અને ગ.ુવા.અ. ળોધે. 

10 ભનૂભનતના 
ામાના ખ્મારો 

નત્રકોણ અને ચતષુ્કોણનાું નળયોણફિંદુઓ,ફાજુઓ અને ખણૂાઓ નલળે જાણે. 

11 
લતુણના નલનલધ બાગો જેલા કે નત્રજ્મા,વ્માવ,ચા,જીલા,લતુણનો અંદયનો બાગ 
અને ફશાયનો બાગ લગેયે નલળે વભજે. 

12 ામાના 
આકાયોની 
વભજૂતી 

ખણૂાના પ્રકાયો- રઘકુોણ, ગરૂૂકોણ, કાટકોણ, વયકોણ, પ્રનતણફફકોણ,પણૂણકોણ 
અને શનૂ્મકોણ નલળે જાણે, 

13 ચતષુ્કોણનાું પ્રકાયો નલળે જાણે. 
14 ઘન,રુંફઘન,નાકાય અને ળુંકુ આકાયની લસ્તઓુને ઓખે. 
15 

પણૂાાંક વુંખ્માઓ 

વુંખ્માયેખા ય ધનપણૂાાંકો અને ઋણપણૂાાંકો દળાણલે.  
16 પણૂાાંક વુંખ્માઓના વયલાા અને ફાદફાકી કયે. 
17 પણૂાણકોની ફાદફાકીભાું વયલાો કયે એટરે કે નલયોધી વુંખ્મા ઉભેયે. 
18 અપણૂાાંક 

વુંખ્માઓ 

આકૃનતની ભદદથી અપણૂાણકો રખે અને અપણૂાણકો નલળે વભજે. 
19 વભઅપણૂાણકોને ળોધે અને અપણૂાણકોને અનતવુંણિપ્ત  રૂભાું પેયલે. 
20 અપણૂાણકોના વયલાા અને ફાદફાકી કયે. 
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રચનાત્મક મલુ્ાાંકન 

અધ્મમન નનષ્નતઓના આધાયે પ્રકયણ મજુફ મદુ્દાઓ ( શતેઓુ ) –પ્રનતનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ
નલમ : નલજ્ઞાન                       પ્રથભ વત્ર                                            ધોયણ : 6

 

ક્રભ પ્રકયણનુું નાભ પ્રનતનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ 

1 

ખોયાક : કમાુંથી 
ભે છે ? 

ખોયાકના મખુ્મ સ્ત્રોત નલળે જાણી લનસ્નતેદાળ અને પ્રાણીેદાળનાું ઉદાશયણ 
આે. 

2 
ખોયાકના આધાયે પ્રાણીઓને ળાકાશાયી,ભાુંવાશાયી અને નભશ્રાશાયી પ્રાણીઓભાું 
લગીકૃત કયે. 

3 પ્રાણીઓના ખોયાકભાું જોલા ભતી નલનલધતા નલળે જણાલે ? 

4 

આશાયના ઘટકો 

આશાયભાું જરૂયી ોક ઘટકો નલળે ભારશતી ભેલે. 
5 વભતોર આશાય એટરે શુું ? તેનુું ભશત્લ વભજે. 

6 
ત્રરુટજન્મ યોગ એટરે શુું ? આ યોગોથી ફચલા ભાટે કેલા પ્રકાયનો ખોયાક રેલો 
જોઈએ તે નલળે જાણે. 

7 યેવાથી કાડ સધુી 
કેટરાક લનસ્નતયેવાઓને દેખાલ અને યચનાનાું આધાયે ઓખે દા.ત. રૂ,યેળભ 
લગેયે. 

8 તાુંતણાભાુંથી કાડ ફનાલલાની ધ્ધનત નલળે જાણે. 

9 લસ્તઓુના જૂથ 
ફનાલલા 

આની આવાવ જોલા ભતી નલનલધ લસ્તઓુને ઓખે અને તે ક્ાું 
પ્રદાથણભાુંથી ફનેરી તે નલળે જણાલે. દા.ત. ુંખો,ખયુળી લગેયે. 

10 
પ્રદાથણનાું નલનલધ ગણુધભોનાું આધાયે તેને લગીકૃત કયે. દા.ત. દેખાલ, 
ાયદળણકતા, વખતાઈ,દ્રાવ્મતા લગેયે. 

11 દાથોનુું 
અરગીકયણ 

નલનલધ અરાગીકયણ દ્ધનતઓ નલળે જાણી જરૂય જણામ ત્માયે ઉમોગ કયે. 
12 અરગીકયણના ભશત્લ નલળે વભજે. 
13 આણી આવાવ 

થતા પેયપાયો 
ઉરટાલી ળકામ તેલા અને ન ઉરટાલી તેલા દાથોના ઉદાશયણ આે. 

14 બૌનતક અને યાવામણણક પેયપાય નલળે જણાલે. 
15 

લનસ્નતની 
જાણકાયી ભેલીએ 

લનસ્નતઓનાું દેખાલાના આધાયે છોડ, ક્ષુ અને વિૃોને અરગ તાયલે. 
16 લનસ્નતનાું મખુ્મ બાગોને નાભનનદળણનલાી આકૃનત દોયે. 
17 ણણ,પ્રકાુંડ અને મૂનાું વાભાન્મ અને નલનળષ્ટ કામો જણાલે. 
18 

ળયીયનુું 
શરનચરન 

પ્રાણીઓભાું પ્રચરનની જુદીજુદી યીતો નલળે જણાલે. 
19 જુદા જુદા વજીલોભાું શરનચરન નલળે જણાલે. 
20 ભનષુ્મના ળયીયભાું આલેરા વાુંધા અને અંગોની આકૃનત દોયે. 
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ક્રમ પ્રકરણન ું નામ પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

સુંખ્યારેખા પર પણૂાાકોને  દર્ાાવે છે અને ચડિા ઉિરિા ક્રમમા લખે.

પણૂાાક સુંખ્યાઓના સરવાળા અને બાદબાકી કરે છે.

પણૂાાક સુંખ્યાઓના સરવાળા અને ગ ણાકારના ગ ણિમો તવરે્ જાણે અને 

દાખલાઓ ગણે .

અપણૂાાકના સરવાળા - બાદબાકી કરે.

અપણૂાાકોનો પણૂા સુંખ્યા વડે અને અપણૂાાક વડે ગ ણાકાર કરે.

દર્ાુંર્ સુંખ્યાનો અપણૂાાક અને દર્ાુંર્ સુંખ્યા વડે ગ ણાકાર -ભાગાકાર કરે.

મધ્યક , બહ લક અને મધ્યસ્થના દાખલા ગણે.

લુંબ અને દ્વિ-લુંબ આલેખ િારા માહિતિ રજૂ કરે .

સુંભાવના તવરે્ જણાવે.

સમીકરણ એટલે શ ? સાદા સમીકરણ ઉકેલે.

વ્યવિાહરક કોયડાઓ સાદા સમીકરણ ર પે રજ  કરે છે.

રેખા ,રેખાખુંડ અને ખણૂા તવરે્ માહિિી.
કોહટકોણ,પરૂકકોણ,આસન્નકોણ, અભભકોણ અને રૈભખક્જોડના ખણૂા તવરે્ જાણે છે.

બે રેખાની છેહદકાથી બનિા ખણૂાઓ (અન કોણ,ય ગ્મકોણ,અંિ:કોણ).

તિકોણનો બહિષ્કોણ અને િેના ગ ણિમો તવરે્ માહિિગાર થાય િેમજ િેના 
પ્રકારો જાણે છે.

કાટ્કોણ તિકોણ અને પાયથાગોરસના ગ ણિમો તવરે્ માહિિગાર થાય.

રેખાખુંડો અને ખ ણાઓની એકર પિા તવરે્ જાણે.

તિકોણની એકર પિા માટેની ર્રિો તવરે્ જાણે .

રાતર્ઓ પ્રમાણમા છે કે નહિ િે ચકાસે અને ટ્કા અને દર્ાુંર્ ર પાુંિરણ સમજે.

સાદ  વ્યાજ અને ચક્રવબૃ્ધ્િ વ્યાજ િેમજ િેને લગિા કોયડા ઉકેલે.

રચનાત્મક મલૂયાુંકન

તવષય - ગભણિ                                     િોરણ - 7                                                          સિ -  પ્રથમ

અધ્યયન તનષ્પતિઓના આિારે પ્રકરણ મ જબ મ દ્દાઓ - પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

તિકોણની 
એકર પિા

રાર્ીઓની 
ત લના

2

1

6

7

8

9

પણૂાાક સખઁ્યાઓ

અપણૂાાક અને 

દર્ાુંર્ સુંખ્યાઓ

માહિતિન  
તનયમન

સાદા સમીકરણ

રેખા અને ખણૂા

તિકોણ અને િેના 
ગ ણિમો

3

4
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ક્રમ પ્રકરણન ું નામ પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

1.પ્રકાશ સુંશ્લેષણ ની ઘટના સમજે અને વનસ્પતિમાું પોષણ ની સમજ કેળવે છે 

.

2.સ્વાવલુંબી પરાવલુંબી મિૃોપજીવી કીટાહારી વનસ્પતિ અને સહજીવન તવશે 

જાણે છે .

3.પ્રાણીઓ માું થિા પાચન અને િેમના પોષણ મેળવવાની રીિે સમજે .

4.મન ષ્ય ના પાચનિુંત્ર ના અંગો ના કાયયને સમજે છે .

5.રેસાન ું ઉત્પાદન રેસા ના પ્રકાર ને િારવી શકે છે ઉપયોગ જાણે છે.

6.રેશમ ના કીડા ની જીવનગાથા સમજે અને િેના પ્રકાર ઉપયોગ જાણે .

7.થરમોમીટર ના પ્રકાર ઉપયોગ સમજે અને વાુંચન કરી નક્કી કરી શકે .

8.ઉષ્મા ને લગિ તવતવિ પ્રયોગ કરર શકે છે અને વ્યવહાર  ઉપયોગ સમજે.

9. ઉષ્મા પ્રસરણ ને તવતવિ રીિો સમજે છે અને િારવી શકે છે.

10. પદાથોની એતસડ બેઇઝ અને ક્ષાર વગેરેને જ દા પાડ ેછે અને વગીકૃિ કરે .

11.એતસડ અને બેઇઝ ની પ્રરક્રયા સાથે જણાવે.

12.ભૌતિક અને રાસાયણણક ફેરફારો ના ઉદાહરણ આપી િેમને  વગીકૃિ કરે છે.

13. કાટ અને ઘસારો અટકાવવાના પગલાું લે છે .

14.પવનની ઝડપ ને હવા ના દબાણ સાથે જોડ ેછે .

15.તવતવિ તવસ્િારમાું જોવા મળિા પ્રાણીઓ અને અન કલૂનો અંગે જાણે .

16.વાવાઝોડ ું અને ચક્રવાિ ઉત્પન્ન થવાના કારણો તવષે જાણે.

17. અંિર અને સમય નો ગ્રાફ દોરે છે .

18.તવતવિ પ્રકારની જમીનોમાું કેવા પ્રકારનો પાક લેવો િે તવશે જાણે છે .

19.જમીન િોવાણ અને િેને અટકાવવા ના ઉપાયો સમજે .

20.જમીનમાું જ ુંત  નાશક નો ઉપયોગ અને ફળદ્ર  પિા તવશે જાણે.

ભતૂમ

પવન ,વાવઝોડ  
અને ચક્રવાિ8

9

6
ભૌતિક અને 

રાસાયણણક ફેરફારો

7
હવામાન,આબોહવા અને 

આબોહવા સાથે 

પ્રાણીઓન ું અન કલૂન

3 રેસાથી કાપડ સ િી

4 ઉષ્મા

5 એતસડ બેઈઝ,ક્ષાર

રચનાત્મક મલૂયાુંકન
અધ્યયન તનષ્પતિઓના આિારે પ્રકરણ મ જબ મ દ્દાઓ - પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

તવષય - તવજ્ઞાન                                     િોરણ - 7                                                          સત્ર -  પ્રથમ

1 વનસ્પતિમાું પોષણ

2 પ્રાણીઓમાું પોષણ

Z10
Rectangle

Z10
Stamp

Z10
Rectangle



ક્રમ પ્રકરણન ું નામ પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ

સુંમેય સુંખ્યાઓના સરવાળા અને ગ ણાકારના ગ ણિમો તવશે જાણે.

સુંમેય સુંખ્યાઓની તવરોિી અને વ્યસ્િ સુંખ્યા તવશે જાણે.

સરળ સમીકરણ ઉકેલે.

સમીકરણ આિારરિ વ્યવહારરક કોયડા ઉકેલી શકશે.

ચત ષ્કોણના માપ આિારરિ કોયડા ઉકેલી શકશે.

ચત ષ્કોણના પ્રકાર તવશે જાણી શકશે.

૩૦,૬૦,અને ૯૦ ના માપના ખ ણાઓ રચી શકે.

ચાર બાજ ઓ અને તવકણણના માપ પરથી  ચત ષ્કોણની રચના કરે.

ત્રણ બાજ ઓ અને બે અંિર્ણિ ખ ણાઓના માપ પરથી ચત ષ્કોણની રચના કરે.

આપેલ મારહતિ પરથી લુંબ આલેખ દોરશે અને પાઇ ચાર્ણન  ું અથણિર્ન કરશે.

સુંભાવના તવશે જણાવે.

સુંભાવનાઓના વ્યાવહારરક કોયડાઓ ઉકેલે.

યોગ્ય પેર્નણથી આપેલ સુંખ્યાનો વર્ણ શોિે.

આપેલ સુંખ્યાન   વર્ણમળૂ શોિી શકે.

યોગ્ય પેર્નણથી આપેલ સુંખ્યાનો ઘન શોિે.

આપેલ સુંખ્યાન   ઘનમળૂ શોિી શકે.

ગ ણોત્તર અને િેન  ર્કામાું ર પાુંિર કરે.

સાદ વ્યાજ અને ચક્ર વબૃ્ધ્િ વ્યાજના કોયડાઓ ઉકેલે
વળિર ને લર્િા દાખાલાઓ ર્ણે.

GST કોયડાઓ  ઉકેલે.

2

3

5

6

8

વર્ણ અને વર્ણમળૂ

રાશીઓની ત લના

ચત ષ્કોણની સમજ

મારહિીન  તનયમન

પ્રાયોગર્ક ભતૂમતિ

સુંમેય સુંખ્યા

એકચલ સ રેખ 

સમીકરણ

7 ઘન અને ઘનમળૂ

4

રચનાત્મક મલૂયાુંકન
અધ્યયન તનષ્પતિઓના આિારે પ્રકરણ મ જબ મ દ્દાઓ - પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

તવષય - ર્ગણિ                                     િોરણ - 8                                                    સત્ર -  પ્રથમ
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ક્રમ પ્રકરણન ું નામ પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

1.ખરીફ પાક રતિ પાક ની લાક્ષણણકિા સમજી અને ઉદાહરણો આપી શકે છે.

2.તિતિિ ખેિ પદ્ધતિઓ અને ઓજારોના ઉપયોગ તિશે જાણે છે.

3.પાકની િાિણી થી લઈને  લણણી સ િીના િબક્કા સમજાિે.

4.સકૂ્ષ્મ જીિો ના પ્રકાર તિશે જાણી િેના લાભાલાભ સમજે.

5.સકૂ્ષ્મજીિો દ્વારા થિા તિતિિ રોગ તિશે માહહિી મેળિે અને સાિચેિીના 
પગલા જાણે.

6.સકૂ્ષ્મ જીિોનો વ્યિહાહરક ઉપયોગ તિશે જણાિે.

7.ક દરિી અને કૃતિમ રેસા માુંથી બનેલ િસ્ત  ઓને અલગ કરે.

8.સુંશ્લેતિિ રેસાઓ ના પ્રકાર તિશે જણાિે.

9.જૈિતિઘટનીય અને અજૈિ તિઘટનીય પદાથો તિશે જણાિે.

10.િાત   અને અિાત   ના રાસાયણણક અને ભૌતિક ગ ણિમો જાણે.

11.િાત   અને અિાત  ના વ્યિહાહરક ઉપયોગ સમજે છે.

12.ક દરિી સુંસાિનો એટલે શ ું અને િેમાું કોનો કોનો સમાિેશ થાય િે સમજે છે.

13. ક દરિી સુંસાિન જાળિણી ન ું મહત્િ સમજે છે.

14.દહનશીલ અને દહનશીલ પદાથો ન ું િગીકરણ કરે.

15. આદશશ બળિણ તિશે જાણે અને કેલરી મલૂ્ય ને આિારે ની પસુંદગી.
16.જ ુંગલોન ું મહત્િ સમજે અને ઉપયોગ તિશે જાણે અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન 

આરણક્ષિ તિસ્િાર તિશે જાણે છે.

17.સ્થાતનક જાતિઓ અને નાશપ્રાય જાતિ તિશે જાણે.

8
કોિરચના અને 

કાયો 18.ડ ુંગળી ના કોિ અને ગાલના કોિની સ્લાઈડ િૈયાર કરી ત લના કરે.

19. ણલિંગી અને અણલિંગી પ્રજનન તિશે જાણે.

20. ણલિંગ તનશ્ચયન અને ફ્લન તિશે જાણે.
9

પ્રાણીઓમાું 
પ્રજનન

સુંશ્લેતિિ 

રેસાઓ અને 

પ્લાસ્સ્ટક

િાત   અને અિાત  

7

3

4

િનસ્પતિ અને 

પ્રાણીઓન  
સુંરક્ષણ

કોલસો અને 

પેરોણલયમ

દહન અને જ્યોિ

5

6

2 સકૂ્ષ્મજીિો

રચનાત્મક મલૂ્યાુંકન
અધ્યયન તનષ્ટ્પતિઓના આિારે પ્રકરણ મ જબ મ દ્દાઓ - પ્રતિતનતિરૂપ અધ્યયન ઉપલબ્ધિઓ 

તિિય - તિજ્ઞાન                                િોરણ - 8                                                          સિ -  પ્રથમ

1

પાક ઉત્પાદન 

અને 

વ્યિસ્થાપન

Z10
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Z10
Stamp


