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ક્રમ પ્રકરણનુું નામ પ્રનિનનનધરૂ અધ્યયન ઉબ્ધધઓ 

1 
શુંમેય શુંખ્યા 

શાંમેય શાંખ્યાના શરળાલા અને ગણુાકારનાાં ગણુધમો વળે જાણે 

2 શાંમેય શાંખ્યાની વળરોધી શાંખ્યા અને વ્યસ્ત શાંખ્યા વળે જાણે. 
3 એકચ સરેુખ 

શમીકરણ 

શરલ શમીકરણ ઉકેે. 
4 શમીકરણ આધારરત વ્યળષારરક કોયડા ઉકેી કે. 
5 

ચતષુ્કોણની શમજ 
ચતષુ્કોણનાાં ખણૂાના મા આધારરત કોયડા ઉકેી કે. 

6 ચતષુ્કોણનાાં પ્રકાર વળે જાણી કે. 
7 

પ્રાયોણગક ભનૂમનિ 

300, 600 અને 900 નાાં માના ખણુાઓ રચી કે. 
8 ચાર બાજુઓ અને 1 વળકણણનાાં મા રથી ચતષુ્કોણની રચના કરે. 
9 ત્રણ બાજુઓ અને બે અંતગણત ખણૂાઓનાાં મા રથી ચતષુ્કોણની રચના કરે. 

10 

માહષિીનુું નનયમન 

આેી મારષતી રથી ાંબ-આેખ દોરે અને ાઈ ચાર્ણન ુાં અથણઘર્ન કરે. 
11 શાંભાળના વળે જણાળે. 
12 શાંભાળનાઓના વ્યળષારરક કોયડાઓ ઉકેે. 
13 

ળગગ અને ળગગમલૂ 
યોગ્ય ેર્નણથી આેી શાંખ્યાનો ળગણ ોધે. 

14 આેી શાંખ્યાનુાં ળગણમલૂ ોધી કે. 
15 

ઘન અને ઘનમલૂ 
યોગ્ય ેર્નણથી આેી શાંખ્યાનો ઘન ોધે. 

16 આેી શાંખ્યાનુાં ઘનમલૂ ોધી કે. 
17 

રાનઓની તુના 

આેી શાંખ્યાનુાં ગણુોત્તર અને ગણુોત્તરનુાં ર્કામાાં રૂાાંતર કરે. 
18 શાદુવ્યાજ અને ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજનાાં કોયડાઓ ઉકેે. 
19 ળલતરને ગતા દાખાઓ ગણે. 
20 GST આધારરત કોયડાઓ ઉકેે. 
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રચનાત્મક મલુયાાંકન 

અધ્યયન નનષ્નિઓના આધારે પ્રકરણ મજુબ મદુ્દાઓ ( ષતેઓુ ) –પ્રનિનનનધરૂ અધ્યયન ઉબ્ધધઓ  
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ક્રમ પ્રકરણનુું નામ પ્રનિનનનધરૂ અધ્યયન ઉબ્ધધઓ 

1 ાક ઉત્ાદન અને 
વ્યળસ્થાન 

વળવળધ ખેત િવત અને ખેતી કામમાાં ળરાતા ઓજારોના ઉયોગ વળે જાણે. 
2 ાકની ળાળણીથી ઈને ણણી સધુીના દરેક તબક્કા વળે શમજે. 
3 

સકુ્ષ્મજીળો : નમત્ર 
અને ત્ર ુ

સકુ્ષ્મજીળોનાાં પ્રકાર વળે જાણે અને તેના ાભાાભના આધારે ળગીકૃત કરે. 
4 સકુ્ષ્મજીળો દ્રારા થતા વળવળધ રોગો વળે મારષતી મેલળે. 
5 સકુ્ષ્મજીળો વ્યળષારરક જીળનમાાં કયા કયા ઉયોગી છે તે વળે જણાળે. 
6 શુંશ્ર્ેવીિ(કૃનત્રમ) 

રેશાઓ અને 
પ્ાસ્સ્ટક 

કુદરતી અને કૃવત્રમ રેશામાાંથી બનેી ળસ્તઓુને અગ કરે. 
7 શાંશ્ર્ેવીત(કૃવત્રમ) રેશાઓના પ્રકાર વળે જણાળે. 
8 જૈળવળઘર્નીય અને અજૈળવળઘર્નીય પ્રદાથો વળે જણાળે. 

9 
ધાત ુઅને અધાત ુ

ધાત ુઅને અધાતઓુના ભૌવતક ગણુધમો વળે જાણી તેને ગણુધમોનાાં આધારે 
ળગીકૃત કરે. 

10 ધાત ુઅને અધાતઓુનાાં વ્યળષારરક ઉયોગ વળે જાણે. 
11 કોશો અને 

ેટ્રોણયમ 

કુદરતી શાંશાધનો એર્ે શુાં ? તેમાાં કોનો  કોનો શમાળે થાય છે તે વળે જણાળે. 
12 કુદરતી શાંશાધનનુાં મષત્ળ શમજાળે. અને તેની જાણળણી મારે્ શુાં કરવુાં તે જાણે. 
13 

દષન અને જયોિ 

દષની અને અદષની પ્રદાથોનુાં ળગીકરણ કરે. 
14 આગ ર વનયત્રણ મેલળળા વળે જાણે. 

15 
આદણ બલતણ વળે જાણે અને કેેરી મલૂયના આધારે યોગ્ય બલતણની શાંદકી 
કરે. 

16 

ળનસ્નિ અને 
પ્રાણીઓનુું શરક્ષણ 

જ ાંગોનુાં મષત્ળ શમજે કે તે આણને કઈ રીતે ઉયોગી છે.  

17 
રાષ્રીય ઉદ્યાન,અભ્યારણ અને આરક્ષિત વળસ્તાર ળગેરેનો ભેદ શમજાળી ષતે ુ
જણાળે.   

18 સ્થાવનક જાવતઓ,લપુ્ત જાવતઓ અને ના:પ્રાય જાવતની યાદી બનાળે.  

19 
કોવ-રચના અને 

કાયો 

સકુ્ષ્મદણક યાંત્ર વળે જાણી કોવની રચના અને કાયો વળે શમજે. 

20 
ડુાંગલી અને ગાનાાં કોવની સ્ાઈડ તૈયાર કરી ળનસ્વતકોવ અને પ્રાણીકોવની 
તુના કરે. 
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