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ક્રભ પ્રકયણનુું નાભ પ્રનિનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ 

1 

પણૂાાક વુંખ્માઓ 

પરૂ્ાાંકોનુાં સ ાંખ્યારેખા ર નનરૂર્ કરી ચડતા-ઊતરતા ક્રમમાાં ખે. 
2 પરૂ્ાાકોના સરળાલા અને બાદબાકી કરે. 
3 પરૂ્ાાકોના સરળાલા અને ગરુ્ાકારના ગરુ્ધમો નળે જારે્ અને દાખાઓ ગરે્. 
4 

અપણૂાાંક અને દળાુંળ 
વુંખ્માઓ 

અપરૂ્ાાકોનાાં સરળાલા-બાદબાકી કરે. 
5 અપરૂ્ાાંકોનો પરૂ્ા સાંખ્યા ળડે અને અપરૂ્ાાંક ળડે ગરુ્ાકાર-ભાગાકાર કરે. 
6 દાાં સાંખ્યાનો અપરૂ્ાાંક અને દાાં સાંખ્યા ળડે ગરુ્ાકાર-ભાગાકાર કરે. 

7 

ભાહશિીન ુનનમભન 

માહિતીનો નળસ્તાર,અંકગણર્તીય સરાસરી(મધ્યક),બહુક અને મધ્યસ્થનાાં 
દાખાઓ ગર્ે.  

8 ાંબ અને હિ-ાંબ આેખ િારા માહિતી રજુ કરે અને તેનુાં અથાઘટન  કરે. 
9 સાંભાળના નળે જર્ાળે. 

10 
વાદા વભીકયણ 

સમીકરર્ એટે શુાં ? સાદા સમીકરર્ો ઉકેે. 
11 વ્યળિાહરક કોયડાઓ સાદા સમીકરર્ો રૂે રજુ કરે છે. અને ઉકેે છે. 
12 

યેખા અને ખણૂા 

રેખા,રેખાખાંડ,હકરર્ અને ખરૂ્ા નળે માહિતગાર થાય. 
13 કોહટકોર્,પરૂકકોર્,આસન્નાકોર્, અણભકોર્ અને રૈણખક જોડનાાં ખરૂ્ા નળે જારે્.  

14 
બે રેખાની છેહદકાથી બનતા બનતા ખરૂ્ાઓ જેળા કે અનકુોર્, યગુ્મકોર્, 
અંત;કોર્  ળગેરે નળે જારે્.  

15 
નત્રકોણ અને િેના 

ગણુધભો 

નિકોર્ અને નિકોર્ના  પ્રકારો નળે જાર્ે.  

16 નિકોર્નો બહિષ્કોર્ અને તેના ગરુ્ધમો નળે માહિતગાર થાય.  

17 કાટકોર્ નિકોર્ અને ાયથાગોરસનાાં ગરુ્ધમા નળે જારે્. 
18 

નત્રકોણની એકરૂિા 
રેખાખાંડો અને ખરૂ્ાઓની એકરૂતા નળે જારે્. 

19 નિકોર્ની એકરૂતા માટેની રતો નળે જારે્. 
20 નિકોર્ની એકરૂતાનાાં કોયડા ઉકેે. 
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રચનાત્મક મલુયાાંકન 
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ક્રભ પ્રકયણનુું નાભ પ્રનિનનનધરૂ અધ્મમન ઉરબ્ધધઓ 

1 લનસ્નિભાું 
ોણ 

લનસ્નિભાું ોણનાું નલનલધ પ્રકાયો નલળે જાણે. 
2 લનસ્નિભાું પ્રકાળવુંશ્ર્રેણ પ્રહકમા દ્રાયા ખોયાક ફનાલલાની યીિ નલળે વભજે. 
3 

પ્રાણીઓભાું ોણ 
ભનષુ્મનાું ાચન અંગો અને િેના કામો નલળે જાણે. 

4 અભીફાભાું ખોયાકગ્રશણ  અને ાચન નલળે વભજે. 
5 

યેવાથી કાડ સધુી 
પ્રાણીજન્મ યેવાઓને રક્ષણોનાું આધાયે ઓખે અને િેની પ્રહકમાઓને વભજાલે. 

6 લાનસ્નિક અને પ્રાણીજન્મ યેવા બૈનિક અને યાવામણણક પેયપાય નલળે જાણે. 
7 

ઉષ્ભા 
ઉષ્ભાના સલુાશક અને અલાશકોને અરગ િાયલે. 

8 
ઉષ્ભા પ્રવયણની નલનલધ યીિો જેલી કે ઉષ્ભાલશન,ઉષ્ભાનમન અને ઉષ્ભાનલહકયણ 
નલળે વભજાલે. 

9 
એનવડ,ફેઈઝ અને 

ક્ષાય 

દાથોને એનવડ,ફેઈઝ અને ક્ષાય લગેયેને જુદા ાડે અને ગણુધભોને આધાયે 
લગીકૃિ કયે 

10 એનવડ અને ફેઈઝની પ્રહકમા વભીકયણ વાથે જણાલે.  

11 એનવડ,ફેઈઝ અને ક્ષાય લગેયે યોજજિંદા જીલનભાું િેનો ઉમોગ કયિા ળીખે. 
12 બૌનિક અને 

યાવામણણક પેયપાયો 
બૌનિક પેયપાય અને યાવામણણક પેયપાયોનાું ઉદાશયણો આી િેભને લગીકૃિ કયે. 

13 કાટ અને ઘવાયો અટકાલાલાના ગરા રે છે.  
14 શલાભાન,આફોશલા 

અને આફોશલાની 
વાથે પ્રાણીઓનુું 

અનકુુરન 

લનની ઝડને શલાના દફાણ વાથે જોડે. 
15 લાયલેુગે ભાક મુંત્રનુું નનભાાણ કયે. 

16 
નલનલધ નલસ્િાયભાું જોલા ભિા પ્રાણીઓના અનકુુરનો અંગે જાણે. 

17 લન,લાલાઝોડુું 
અને ચક્રલાિ 

લાલાઝોડુું અને ચક્રલાિ ઉત્ન થલાના કાયણો નલળે જાણે. 
18 અંિય અને વભમનો ગ્રાપ દોયે. 
19 

ભનૂભ 
નલનલધ પ્રકાયની જભીનોભાું કેલા પ્રકાયણો ાક રેલો િે નલળે જાણે. 

20 જભીનનુું ધોલાણ અટકાલલા અને પદ્રુિા લધાયલા નલળે જણાલે. 
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