
રચનાત્મક મલુ્ાાંકન 

અધ્મમન નનષ્નતઓના આધાયે પ્રકયણ મજુફ મદુ્દાઓ ( શતેઓુ ) –પ્રનતનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ  
નલમ : ગણણત                                         પ્રથભ વત્ર(NEW SYLLABUS NCERT)                               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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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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