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અ ભડ્યરુ શલળે... 
 

યયષ્ટ્રીમ સ્તયે વભયન ભ્મયવક્રભ યયખલયની વયકયયશ્રીનય નવુધંયને ગજુયયત વયકયયે 
NCERTનય યઠ્યસુ્તકન ભર કયલયન શનણામ રીધ. ગત લે ધયણ - 3 મયાલયણનય 
યઠ્યસુ્તકન નલુયદ કયી અ યઠ્યસુ્તક વભગ્ર યયજ્મભય ંમકૂલયભય ંઅવ્યુ.ં એજ યીતે અ લખતે 
ધયણ - 4 નુ ંમયાલયણનુ ંયઠ્યસુ્તક તૈમયય થયુ ંછે. અણય સુ્તક NCF-2005 યયષ્ટ્રીમ ભ્મયવક્રભ 
ભયખયનય શવદ્ધયતંને ધ્મયને રઇ ફનયલલયભય ંઅવ્યુ ંછે. 

ધયણ - 4નય યઠ્યસુ્તકનુ ંશલમલસ્ત ુઅગ જતય વયભયજજક શલજ્ઞયનને ફદરે  શલજ્ઞયન ને 
ટેકનરજી શલમ વયથે  વકંયમેર છે. અ કયયણ ે શલશલધ શલસ્તયયની શલળેતયઓને ધ્મયને રઇ તેભય ં
વ્મયક યીતે ચક્કવ શલમ વયથે, કુટંુફ રયલયય ને શભત્ર ખયયક-યણી, યશઠે્યણ, મવુયપયી ને 
અણે ફનયલતય ને કયતય શમ તેલી લસ્તઓુભય ંશલબયજીત કયેર છે. 

 અ ભડ્યરુ કે શલમલસ્તનુય કેન્દ્રભય ંફયક છે. ગખણટ્ટીને ને લણાન તથય વ્મયખ્મયઓને 
ટયલયન શં વબયનણ ેપ્રમત્ન કયલયભય ંઅવ્મ છે. શલદ્યયથીઓ ગયઇ ળકે, તેભનયભય ંજીજ્ઞયવયવશૃિ 
ેદય થયમ, પ્રવશૃિ કયે ને તેનય દ્વયયય ભ્મયવ પ્રશ્ન છેૂ, પ્રમગ કયલય લગેયેની તક તેભને ભી યશ ે
તેલ પ્રમત્ન શં કયલયભય ંઅવ્મ છે. શલમલસ્તનુય વદંબાભય ંફયક સુ્તક વયથે કયમાયત  યશ,ે તે ભયટે 
લણાન, કશલતય, લયતયા, કમડ્ય, શલનદી લયતયાઓ, જીગ્વ લગેયે જેલય શલશલધ યવયઓનય ઈમગ 
કયલયભય ં અલેર છે. 

શં તયરીભ લખતે અલયભય ંઅલેર શલગત ભયત્ર શળક્ષક ભયટે છે. શળક્ષકને નબુલ પ્રયપ્ત 
થયમ તે યીતે યઠ્યસુ્તક અધયરયત ભડ્યરુની શલશલધ પ્રવશૃિનુ ંઅમજન કયલયભય ંઅવ્યુ ંછે. અળય છે 
કે વભગ્ર યયજ્મભય ંમયાલયણ શલમ વયથે જડ્યમેર વોને અ ભડ્યરુ ઈમગી થળે. 

તયરીભ એ તયનય કયમાક્ષેત્રભય ં તયની કયમાકુળતય લધયયલય ભયટે ને વભમની વયથે 
રયલતાન યભતય વયધન કે ફદરયતય ખ્મયરથી લગત થલય ભયટે ખફૂ જ જફૃયી છે. તીવ્ર શરયપયઇ 
ને નલીન ટેકશનકનય લતાભયન વભમભય ંદયેક ક્ષેત્રનય વ્મક્તતએ તયનય વ્મલવયમભય ંતયતયજા યશવે ુ ં
ખફૂ જ જફૃયી છે. અણ ેભળીન કે ભરટરયમલ્વ  વયથે નશં યંત ુજીલતં ફયક જડ્ ેકયભ કયીએ છીએ. 
અ કયયણે ણ અણય શળક્ષકત્લની જ્મતને શલયત યયખલય ભયટે જ્મયથંી ભે, જેટરી ભયત્રયભય ંભે, 
જેલી યીતે ભે તે યીતે નવુ ંળીખલય કે જાણલય ભયટે વજ્જ યશવે ુ ંજઇએ. 

દયેક વ્મલવયમભય ંતયરીભની વયથાકતય ત્મયયે જ વયચી ઠ્યે જ્મયયે જે તે કયમા ક્ષેત્રભય ંતેન મગ્મ 
ઈમગ થયમ અણ ેભેલેર તયરીભન  લગાખડં્ભય ંકેટર ઈમગ થમ? અ ફયફતનુ ંણ ચચંતન 
જફૃયી છે. શલે, પ્રથભ વત્રની તયરીભનુ ંઅ વત્રની તયરીભભય ંશુ ંભશત્લ છે?  તે જઇએ. લગાખડં્ભય ંએ 
તયરીભન કેટર ઈમગ થમ? જેલી ફયફતને ણ જાણીએ. 

  



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

2 
 

વભજત્ર – મયાલયણ 

 પ્રસ્તયલનય 
મયાલયણ એટર ે અણી અવયવનુ ં અલયણ. ફીજી યીતે કશીએ ત ભયનલવશીત તભયભ 

જીલ જેનય ઈય અધયય યયખે છે તેલી વંણૂા કુદયતી કે કૃશત્રભ પ્રરક્રમયને મયાલયણ તયીકે ઓખયલી 
ળકયમ. મયાલયણભય ંશલય, યણી, પ્રકયળ (ઈજાા), જભીન ને અકયળ વરશતનય તત્લ વભયશલષ્ટ્ટ છે. જે 
થૃ્લી ઈપ્ર જીલન ળક્ય ફનયલે છે. અ ઈયયતં ન્દ્મ વજીલ જે અની વયથે જીલે છે, અ ફધયન 
વમચુચત વભન્દ્લમ એટર ેમયાલયણ. ટૂંકભય ંભગુબાથી રઇને અકયળ સધુી પેરયમેુ ંએક અલયણ એટર ે
મયાલયણ. 

થૃ્લીની ઈત્શિ થઇ ત્મયયથી મયાલયણ ક્સ્તત્લ ધયયલે છે. મયાલયણ તેનય ઘટકની આંતય 
પ્રરક્રમય ને આંતય વફંધં અધયરયત છે. મયાલયણભય ંભયત્ર પ્રયકૃશતક ફયફતજ નશી, ણ ભયનજીલનને 
સ્ળાતી વભયજજક ને વયસં્કૃશતક ફયફત ણ શનરશત છે. 
 મયાલયણ શળક્ષણનય ંશતેઓુ  

મયાલયણ શળક્ષણ નેકશલધ શતેઓુ ધયયલે છે. અ શતેઓુ દ્વયયય મયાલયણ શળક્ષણ થાણૂા ને 
વ્મલશયરંુ ફને છે. અ શતેઓુ નીચે પ્રભયણે છે. 

 મયાલયણ પ્રત્મે વબયનતય 
 કયમાકયયણન વફંધં 

 નકુુરન વયધલયનય 
 વશ ક્સ્તત્લન સ્લીકયય 

 કોળલ્મન શલકયવ 

 જીલયતય જીલનન નફુધં ને મયાલયણન વ્મલશયયભય ંઈમગ 

 મયાલયણ પે્રભી વભયજની યચનય  
ટૂંકભય ં મયાલયણ શળક્ષણ દ્વયયય લરકન, નકુયણ, નભુશૂત, વલેંદનય ને ઈમજનની 

વભજ કેલે. 
 મયાલયણનય ંઘટક  

ભતૂકયભય ં મયાલયણભય ં ભયત્ર ને ભયત્ર પ્રયકૃશતક ઘટક શતય. જેલયકે જૈશલક ને જૈશલક 
ઘટક. અ શવલયમ લતાભયન યગુભય ંભયનલવજજૉત મયાલયણ ણ ઈભુ ંથયુ ંછે. જેને અને નીચ ેમજુફ 
લગીકૃત કયી ળકીએ.  

જૈશલક ઘટક જૈશલક ઘટક બોશતક ઘટક 
પ્રયણી સષૃ્ષ્ટ્ટ 

લનસ્શત સષૃ્ષ્ટ્ટ 
શલય 
યણી 
પ્રકયળ 

જભીન 

અકયળ 

વ્મલશયય 
ઘય-યયચયચીુ ં
યીત-યીલયજ 

ઔધ 
સખુયકયયીની ન્દ્મ વગલડ્ 
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 મયાલયણ શળક્ષણની દ્ધશતઓ   
 લરકન દ્ધશત  
 મરુયકયત દ્ધશત 

 પ્રજેકટ દ્ધશત 

 શનદળાન દ્ધશત 

 પ્રમગ દ્ધશત 

 અગભન-શનગભન દ્ધશત 

 પ્રદળાન દ્ધશત 

 પ્રલયવ-માટન  
 વલેક્ષણ 

ઈયુાકત દ્ધશતઓનય વમચુચત રક્રમયન્દ્લમન ભયટે જફૃયી વયભગ્રી ને પ્રશલશધ, પ્રયકુ્તતઓ તથય 
પ્રવશૃિઓ ણ જફૃયી છે. અ વદંબે સ્થયનીમ જ્ઞયન/વદંબા વયરશત્મ લગેયેનુ ંશલશળષ્ટ્ટ સ્થયન યશેુ ંછે.  
 મયાલયણ શળક્ષણનુ ંભશત્લ    

 તેનયથી ભનષુ્ટ્મ મયાલયણ ને તેને રગતી વભસ્મયઓથી ભયરશતગયય થળે.  
 મયાલયણનય વયંક્ષણ ભયટે તયની પયજનુ ંબયન કેલળે.  

 મયાલયણ શળક્ષણન ફીજા શલમ વયથેન વફંધં  
ગચણત  

કમડ્ય-ઈકેર, રદનચમયા, તરુનય, વલેક્ષણ, ઊંચયઆ-રફંયઆ, અકયય લગેયેન મયાલયણ વયથે 
વફંધં છે. મયાલયણભય ંઅલતય ંમદુ્દયઓ જેલય કે નકળયનુ ંપ્રભયણભય, તયયશની પ્રવશૃિઓ, મતૂા ખ્મયર 
શલકવયલલય લગેયેન ગચણત વયથે વફંધં છે.  
બયય    

વયયણી, વભમત્રક, લયચંન, ળબ્દબડં્, જીલન-જફૃરયમયતની દયેક તફકે્ક તૂાતય લગેયે 
ફયફત.  
 મયાલયણ ન જીલન વયથે વફંધં  

 મલૂ્મન લયસ્તશલક જીલનભય ંઈમગ  
 મયાલયણ ઘટક ને ભયનલજીલનની જફૃરયમયત  
 પ્રયકૃશતક વંદયની જફૃયીમયત ને જતન, યીતયીલયજ, શયેલેળ, ખયણી-ીણી, ધયશભિક શલશધ-

શલધયન, ઔધની ભયનલજીલનભય ંઈમગીતય.  
 મયાલયણીમ ઘટનયની વય ને ભયનલજીલન 

 બોશતક વવંયધનન શલલેકણૂા ઈમગ ને ભયનલજીલન 

 કક્ષયનવુયય ઘયથી ળફૃ કયી ક્રશભક વયભયજજક શલકયવ  
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ધયણ-૪ – મયાલયણ (અવયવ) 

રશનિગ અઈટકમ્વ ને રશનિગ પ્રવેવ 

ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૧ 

 

લરકન દ્વયયય અવયવ 
ભતી લનસ્શતઓનય 
મૂ, ફૂર ને પનય 
વયદય રક્ષણને ઓખે 
છે.  

 સ્થયશનક કક્ષયએ ઈરબ્ધ લનસ્શતઓનય  
મૂ, ફૂર, ણા ને પનય વયદય 
રક્ષણન લરકન દ્વયયય રયચમ 
કયયલલ. 

 પ, ફૂર, ણા ને મૂનય અકયય, યંગ, 
ગધં ને યચનયનુ ંલરકન કયયલવુ.ં 
તેને રગતી ણાથી, વગં્રશ, ચચત્ર લગેયે 
એકત્ર કયયલલય   

4 

11 

૨ ક્ષીઓ ને પ્રયણીઓભય ં
યશરે શલશલધતયઓને 
ઓખે. છે. (દય.ત.ચયચં, 
જં, કયન, લય, ભય 
ને યશઠે્યણ)  

 

 સ્થયશનક કક્ષયએ જલય ભતય 
પ્રયણી/ક્ષીઓભય ંયશરેી શલશલધતયનુ ં
ફયકનુ ંલરકન કયલય જણયલવુ.ં 

 જુદય-ંજુદય ંપ્રયણી/ક્ષીઓનય જંાની છય 
દયલય પ્રત્વયશન અવુ.ં તેભનય 
યશઠે્યણનુ ંલરકન કયયલવુ.ં 

 પ્રયણી /ક્ષીઓની ચયચં, કયન, લય 
લગેયેનુ ંલરકન કયલય પ્રત્વયરશત 
કયલય   

2 

5 

16 

૩ વમશૂભય ંયશતેય પ્રયણીઓ 
ને ભયય ફયધંતય 
ક્ષીઓનય લતાનને 
વભજે છે. (દય.ત. કીડ્ીઓ, 
ભયખીઓ, શયથીઓ લગેયે) 

 વમશૂભય ંયશતેય પ્રયણીઓ/ક્ષીઓ શલળેની 
ભયરશતી જણયલલી. 

 ભય ફનયલતય ક્ષીઓનય લતાનનુ ં
લરકન કયયલવુ.ં 

3 

5 

16 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૪ જન્દ્ભ રગ્ન ને 
સ્થયતંયને કયયણે ભયનલ 
કુટંુફભય ંથતય ંપેયપયયને 
વભજે છે. 

 લડ્ીર યવેથી જન્દ્ભ/રગ્ન જેલય પ્રવગં 
શલળે ને રયલયજ લીળે જાણલય પ્રત્વયશન 
અવુ.ં  

 સ્થયતંય કયતય ંભયનલ કુટંુફનુ ંલરકન 
કયલય જણયલવુ.ં 

9 

17 

23 

૫ લરકનક્ષભ રક્ષણ 
જેલયકે, દેખયલ, વશૃત, 
ઈમગ, ગધં, સ્લયદ, 
ગભ-ણગભ લગેયેને 
અધયયે પ્રયણીઓ, 
ક્ષીઓ, છડ્, દયથો 
ને કચય લગેયેનય જૂથ 
યડ્ળે. 

 શલદ્યયથીઓની જૂથયચનય કયીને શલશલધ 
પ્રયણીઓ, ક્ષીઓ, લનસ્શત, દયથોનુ ં
લરકન કયયલવુ.ં ળયયભય ંએકત્ર થત 
કચય તેનુ ંલરકન કયયલવુ ંતથય 
રગ યડ્લ-રીરય સકૂય કચયયની તથય 
પ્રયષ્સ્ટક કચયયની ઓખ કયયલલી. 

 પ્રયણીઓ, ક્ષીઓ, છડ્, દયથો ને 
કચય લગેયેનય ગધં, સ્લયદ, દેખયલ, 
ઈમગ, ગભ-ણગભ જેલય જૂથભય ં
શલબયજજત કયલયની પ્રવશૃતઓ કયયલલી॰  

2 

16 

24 

૬ વયંતુત કુટંુફનય વભ્મનય 
યરયલયરયક વફંધંને 
ઓખે. 

 કુટંુફ વકૃ્ષ ફનયલવુ ંતેભય ંકુટંુફનય 
વભ્મનય નયભ ને વફંધં દળયાલલય ને  
લગાખડં્ભય ંરડ્સ્પ્રે કયવુ.ં 

 ફયક જડ્ીભય/ંજૂથભય ંવયંતુત કુટંુફનય 
વફંધંની ચચયા કયે તેવુ ંઅમજન કયવુ.ં  

9 

17 

21 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૭ લયયવયગત યીતે ભેર 
શલશલધ કોળલ્મ, 
વ્મલવયમ જેલય કે, ખેતી,  
ફયધંકયભ, કરયઓ ને 
શસ્તઈદ્યગ લગેયેની 
તયરીભભય ંવસં્થયઓની 
દૈશનક જીલનભય ંભશૂભકય 
લણાલે છે. 

 શલદ્યયથીનય કુટંુફનય વ્મલવયમ અંગે વમશૂ 
ચચયા કયલી. 

 શલદ્યયથીનય દૈશનક યજજંદય જીલનની 
અલશ્મતતયઓ જેલી કે વયબ,ુ તેર, 
ખયયક, દૂધ, ભકયન, કડ્ય,ં યભકડ્ય,ં 
સુ્તક, ેન-ેક્ન્દ્વર જેલી 
ચીજલસ્તઓુની ઈરબ્બ્ધભય ં
વ્મલવયમકયય ભશૂભકયની મરુયકયત, ચચત્ર, 
લરકન દ્વયયય વભજ અલી.     
 

5 

14 

15 

22 

૮ દૈશનક જફૃરયમયત જેલીકે 
ખયયક, યણી, કડ્યનય 
ઈત્યદન ને પ્રયપ્ત 
કયલયની પ્રરક્રમય વભજે. 
(દય.ત. નયજનુ ં
ખેતયભયથંી  ફજાયભય ં
ને ત્મયથી ઘય સધુી 
શચવુ ંતથય સ્થયશનક 
સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત યણીને 
ઘયેુ ંશબુ્ધ્ધકયણની 
યીત)    

 જીલન જફૃરયમયત લસ્તઓુની સ્થયશનક 
કક્ષયએ પ્રયપ્ત ઈત્યદકની મરુયકયત રઇ 
લરકન ને ચચયા ગઠ્લલી. 

 ખયયક, યણી, કડ્યનય મૂભતૂ પ્રયબ્પ્ત 
સ્થયન શલળે વભજ અલી. 

 જીલન જફૃરયમયતની લસ્તઓુ અણને 
કઇ યીતે પ્રયપ્ત થયમ છે તેનય મૂ સ્રતથી 
ભયરશતગયય કયલય. 

5 

14 

15 

18 

19 

20 

૯ ભતૂકય ને 
લતાભયનકયની 
સશુલધયઓનય વયધન 
લચ્ચે તપયલત વભજે છે. 
(દય.ત. લયશનવ્મલશયય, 
ચરણ, યશઠે્યણ, વયભગ્રી, 
વયઘન, કોળલ્મ, ખેતી, 
ફયધંકયભ લગેયે....) 

 ભતૂકય ને લતાભયનની લસ્તઓુનુ ંસકૂ્ષ્ભ 
લરકન કયલયની તક યૂી યડ્લી તથય 
લરકનને અધયયે થમેર પેયપયયનય 
તપયલત ઈદયશયણ દ્વયયય યજૂ કયયલલય.  

1 

4 

9 

12 

14 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૧૦ તયનય લરકન, 
નબુલ, લસ્તઓુ 
અંગેની ભયરશતી, 
પ્રવશૃતઓ, ભશત્લની 
ઘટનયઓ કે મરુયકયત 
રીધેર સ્થને નંધે છે 
તથય પ્રવશૃતઓ ને 
વયધયયણ ઘટનયઓની 
અગયશી કયે છે. (જેભ કે 
ભેયઓ, તશલેયય, 
ઐશતશયશવક સ્થ) 

 ફયકને તયનય નબુલ, 
લરકનની સ્મશૃત કયયલલી ત્મયયફયદ 
તેભનય નબુલ વ્મતત કયલયની તક 
અલી. 

 સ્થ મરુયકયત, ઘટનય, પ્રવગં, ભેય 
લગેયેની નંધ તૈમયય કયયલલી. 

 ભેયઓ, તશલેયય, પ્રવગં ને 
ઐશતશયશવક સ્થ લગેયે ભયટે તયરકિક 
ચચંતન કયીને નભુયન કયલયની 
પ્રરક્રમયભયથંી ફયકને વયય કયલય.     

5 

6 

7 

8 

19 

20 

23 

૧૧ વકેંત, લસ્તઓુનુ ંસ્થયન, 
સ્થ, ળયય તથય 
અવયવનય શલસ્તયયનય 
નકળય લગેયેન ઈમગ 
કયે.  

 ળયય તથય અવયવનય શલસ્તયયનય  
નકળયઓનુ ંલયચંન કયયલવુ.ં 

 નકળયનય વકેંત-પ્રતીકની જાણકયયી 
અલી. 

 વયદય નકળયઓભય ંનયભ શનદેળ કયયલલય.   
 

4 

5 

6 

7 

8 

૧૨ વયઇનફડ્ા, સ્ટવા, 
ચરણી નટ/શવક્કય, યેલ્લે 
રટરકટ, ટયઇભ ટેફર 
લગેયેભય ંઅેર 
ભયરશતીન ઈમગ કયે. 

 ળયય, ગયભ ને જાશયે સ્થએ રગયલેર  
વયઇનફડ્ા તથય શલશલધ સ્ટવાનુ ંલયચંન 
કયયલવુ.ં 

 ચરણી નટ/શવક્કયનુ ંલરકન કયયલવુ.ં 
 ફવ, યેલ્લે રટરકટનુ ંલરકન કયયલી તેને 

નફુૃ ભયરશતી અંગે ચચયા-પ્રશ્નતયી 
કયયલલી. 

 ફવ તથય યેલ્લે  સ્ટેળનની મરુયકયત રઇ 
વભમત્રકનુ ંલરકન કયયલવુ.ં 

   

6 

7 

8 

19 

20 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૧૩ 

 
 
 
 

વશજ ઈરબ્ધ 
લસ્તઓુન ઈમગ કયીને 
કરયજ, રડ્ઝયઆન, 
નમનુયઓ, યંગીઓ, 
સ્ટવા, વગં્રશથી  ને 
ળયય ને અવયવનય 
વયદય નકળય ફનયલે.   

 યંગીન કયડ્-કયગ,ેક્ન્દ્વરની છયર, 
ટીરડ્ી, ફગંડ્ીનય કયચ,  ભગપીની છયર 
જેલી લસ્તઓુનય કરયજલકા , રડ્ઝયઆન 
ફનયલીને લગા સળુબન કયયલવુ.ં 
શલદ્યયથીઓની કૃશતને રડ્સ્પ્રે કયયલીને 
પ્રત્વયશન અવુ.ં 

 નયજ, કઠ્, ંછય લગેયે... તથય 
લયતયાઓ-ચચત્ર લગેયેની વગં્રશથી 
ફનયલલી. 

 ળયયન ને ગયભન નકળ ફનયલલ॰ 

2 

5 

૧૪ કુટંુફ, ળયય ને 
યડ્ળભય ંફનેર ફનયલ 
લગેયે યથી લરકન 
ને નબુલ કયી ભોચખક 
ચબપ્રયમ અે. (દય.ત. 
વદંગી, શનણામ રેલ, 
વભસ્મય શનલયયણ, જાશયે 
સ્થએ જાશતગત 
બેદબયલ, યણી, 
ભધ્મયશન બજન,વમશૂ 
બજન ફયકનય શક્ક, 
ળયયભય ંફયકનુ ં
ભયન, વજા, 
ફયભજૂયી લગેયે...) 

 ફયકને તયની અવયવ ફનેર 
ફનયલનય નબુલનય અધયયે ભોચખક 
ચબપ્રયમ અલયન ભશયલય કયયલલ. 

 ફયકને શક્ક ભયટે લયજ ઈઠ્યલલય ભયટે 
પે્રરયત કયતય ંયશવે ુ.ં 

3 

5 

9 

10 

19 

20 

21 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૧૫ સ્લયસ્થ્મ તથય 
નુઃઈમગ ને 
નુઃઈત્યદન અંગેનય 
શલલેકણૂા ઈયમ સચૂલે 
છે. 
 

 ફયકને નુઃ ઈમગભય ંરઇ ળકયમ 
તેલી લસ્તઓુની મયદી તૈમયય કયલય પે્રરયત 
કયલય. 

 ફયકને નુઃ ઈત્યદન થઇ ળકે તેલી 
લસ્તઓુની મયદી તૈમયય કયલય પે્રરયત 
કયલય. 

18 

23 

૧૬ શલચબન્ન વજીલ (દય.ત. 
લનસ્શત, પ્રયણીઓ, 
લડ્ીર ને ળતત 
વ્મક્તતઓ) તથય શલશલધ 
સ્રત (દય.ત. ખયયક, 
યણી ને જાશયે 
શભરકત)ની કયજી રે 
છે. 

 ફયક યવે જાશયે શભરકતની મયદી 
તૈમયય કયયલડ્યલલી. 

 ફયકને જાશયે શભરકતની જાલણી 
ભયટેનય મદુ;દયઓની વમશૂભય ંચચયા 
કયયલડ્યલલી. 

2 

4 

13 

18 
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ક્રભ રશનંગ અઈટકમ્વ રશનંગ પ્રવેવ 
વભયશલષ્ટ્ઠ્ 

યઠ્ ક્રભ 

૧૭ ગણુધભો ને વજંગનં 
અધયયે અંતય, લજન, 
વભમ, વભમગય 
(spatial quantites) અંગે 
પ્રભયચણત ને ચફન 
પ્રભયચણત એકભ 
(રકરગ્રયભ, ગજ, ડ્ગરય, 
ગરય, ભીટય) વદંબે 
નભુયન કયે છે તથય 
વયદય ને શયથલગય 
ઈયમ દ્વયયય કયમાકયયણ 
વફંધની ચકયવણી કયે. 

(દય.ત. ફયષ્ટ્ીબલન, 
ઘનીબલન, ળણ તથય 
દયથોનુ ંકદ, વદૃ્ધદ્ધ, પ, 
ફૂર ને ળયકબયજીનુ ં
ટકયઈણુ)ં 

 ફયક યવે શલશલધ લસ્તઓુની રફંયઆ 
ને લજનન અંદયજ કઢયલલ. 

 ભયનનય પ્રભયચણત વયધનની ભદદથી 
લસ્તનુ ુ ંભયન કયયલડ્યલવુ.ં 

 ભયનનય પ્રભયચણત વયધનન ચયટા  તૈમયય 
કયયલડ્યલલ. 
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યઠ્ – 1 : યજ શનળયે જઇએ 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 ભતૂકય ને લતાભયનકયની લસ્તઓુ લચ્ચે તપયલત વભજે છે. (દય.ત. લયશનવ્મલશયય, 

ચરણ, યશઠે્યણ, વયભગ્રી, વયધન, કોળલ્મ, ખેતી, ફયધંકયભ) 

 પ્રસ્તયલનય  

અ એકભભય ં શલદ્યયથી ળયયએ કેલી યીતે જામ છે, તેની શલગત અલયભય ંઅલી છે. 

દયેક શલસ્તયયભય ં મવુયપયી ભયટે રગ-રગ લયશન ને ભયગોન ઈમગ થયમ છે. કઇ 

ચયરીને, વયમકર ય, સ્કટૂય ય, યીક્ષયભય,ં ફવ, શડ્ી, ફદગયડ્ી, ઊંટગયડ્ી, ઘડ્યગયડ્ી કે 

ય-લે દ્વયયય મવુયપયી કયતય ંશમ છે. અ એકભન મખુ્મ ઈદે્દશ્મ ભતૂકય ને લતાભયનકયનય 

લયશન ને લયશનવ્મલશયયની સશુલધયનય તપયલતને વભજે તેલ યહ્ય છે. શલદ્યયથી અલી શલશલધ 

ભયરશતી ળધત થયમ ને તેને યજૂ કયત થયમ તે ેક્ષય યશી છે. 

 ચચયાનય પ્રશ્ન  

 નીચેનુ ંકષ્ટ્ટક બય. 

ભતૂકયભય ંકેલય લયશનન ઈમગ થત 
શત ? 

ત્મયયે કેલય લયશનન ઈમગ થયમ છે ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 શરેયનંય ંવભમનય ને ત્મયયનય વભમનય ંલયશનભય ંશુ ંતપયલત છે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 તભયયી ળયયભય ંઅલનયય શલદ્યયથીઓ કમય-ંકમય ંલયશન દ્વયયય અલે છે ? 

    

    

    

 લયશનનય ઈમગનય પયમદય-ગેયપયમદય જણયલ. 

પયમદય ગેયપયમદય 

    

    

  
  

    

    

 મવુયપયી ને બયયલશન ભયટે લયયતય ંલયશનનય ંનયભ રખ. 

      

      

 પ્રવશૃિ કય. 

કભરેળબયઇ વ્મલવયમે રયલેર એજન્દ્વીનુ ં કયભ કયે છે. તેભનય કેટરયક શનમશભત 

મવુયપયનય પ્રલયવની શલગતને અધયયે પ્રશ્નની ચચયા કય. 

નયભ 
મવુયપયી 

ક્યયથંી ક્યય ં
ગદંડ્ી 

પ્રયણી 
દ્વયયય 

જભીન 
ભયગા 

યેર 
ભયગા 

શલયઇ 
ભયગા 

દરયમયઇ 
ભયગા 

ય-
લે 

જમેળબયઇ 
ભદયલયદ 
થી સયુત 

       

જસબુયઇ 
રદલ્શીથી 
મુફંઆ 

       

બયલેળબયઇ 
મુફંઆથી 
ગલય 

       

ભનનબયઇ 
અંફયજીથી 
ગબ્ફય 

       

પ્રશલણબયઇ 
ચેન્નયઇથી 
ટાબ્રેય        
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 જમેળબયઇએ કઇ કઇ યીતે મવુયપયી કયી શતી ? 

.............................................................................................................................. 

 ગબ્ફય ઈય જલય ભયટે ચયરીને કે ય-લે દ્વયયય જઇ ળકયમ છે કે કેભ ? 

.............................................................................................................................. 

 વોથી લધયયે ઝડ્ી કમય ંભયગેથી મવુયપયી કયી ળકયમ ? 

.............................................................................................................................. 

 જ્મય ંલયશન વ્મલશયયની સશુલધય નથી, ત્મય ંરકને કેલી તકરીપ ડ્તી શળે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 પ્રયણીઓ દ્વયયય મવુયપયી કયલયભય ંપ્રયણીઓને કેલી તકરીપ થતી શળે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 આંદયભયન-શનકફયય જલય ભયટે કમય ભયગાથી મવુયપયી કયી ળકયમ ? 

.............................................................................................................................. 

 મવુયપયીની શલગત રખ. 

મવુયપયી કયેર શમ તેલય લયશનનય નયભ 
મવુયપયી કયેર ન શમ તેલય લયશનનય 

નયભ. 

        

        

        

        

        

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિનય અધયયે યચં પ્રશ્નની યચનય કય. 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................... 

4. ......................................................................................................................... 

5. ......................................................................................................................... 
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 શુ ંળીખળે ? 

 શલદ્યયથી શલશલધ લયશનન રયચમ ને ઈમગ 

 ડ્કયયફૃ યસ્તયઓ / ભયગો 

 મવુયપયીનય શલશલધ ભયગો 

 ભતૂકય ને લતાભયનકયનય લયશનની તરુનય 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 2 : કયનથી કયન 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 ક્ષીઓ ને પ્રયણીઓભય ં યશરે શલશલધતયઓને ઓખે છે. (જેભ કે ચયચં, જં, કયન, 

લય, ભય ને યશઠે્યણ) 

 લરકનક્ષભ રક્ષણ જેલય કે દેખયલ, વશૃિ, ઈમગ, ગધં, સ્લયદ, ગભ-ણગભ 

લગેયેને અધયયે પ્રયણીઓ, ક્ષીઓ, છડ્, દયથો ને કચય લગેયેનય જૂથ યડ્ળે. 

 વશજ ઈરબ્ધ લસ્તઓુન ઈમગ કયીને કરયજ, રડ્ઝયઇન, નમનૂયઓ, યંગીઓ, 

સ્ટવા, વગં્રશથી ને ળયય ને અવયવનય નકળય ફનયલે છે. 

 શલચબન્ન વજીલ (દય.ત. લનસ્શત, પ્રયણીઓ, લડ્ીર ને ળતત વ્મક્તતઓ) તથય 

શલશલધ સ્રત (દય.ત. ખયયક, યણી ને જાશયે શભરકત)ની કયજી રે છે. 

 પ્રસ્તયલનય  

મયાલયણનય ઘટક ૈકીનુ ં એક ઘટક એટરે પ્રયણીઓ. જેભય ં શ-ુખંીઓ ને      

જીલ-જતંનુ વભયલેળ થયમ છે. ફયક તેનયથી રયચચત થયમ ને અ લમકક્ષયએ પ્રયણીઓની 

પ્રયથશભક ઓખ યભતય-ંયભતય,ં પ્રવશૃિઓ દ્વયયય કેલે તે અ એકભન મખુ્મ ઈદે્દશ્મ છે. અ 

એકભભય ંપ્રયણીઓની યંગ, બયત, કયન, લય, ચયભડ્ી લગેયે દ્વયયય ઓખ પ્રયપ્ત કયે. પ્રયણીઓનય 

જન્દ્ભની રયક્ષચણકતયઓ જાણે ને તેભ કયતય-ંકયતય ં તેભનય પ્રત્મે વલેંદનળીર ફને તે 

શનલયમા છે. 

 તયરીભ શલમ લસ્ત ુ

 પ્રવશૃિ – 1 : નીચેની પ્રવશૃિ તભયયે વ્મક્તતગત યીતે કયલયની છે. 

અેર મયદીનય પ્રયણીઓનુ ંલગીકયણ નીચેનય કષ્ટ્ટકભય ંભયગ્મય મજુફ કય. 

ગયમ, શવયુ,ં ળયકા , ભધભયખી, ટ, શળમય, શવંશ, કતૂય, રદડ્, કબતૂય, 
ચયભયચીડ્ીયુ,ં ઇમ, શલંછી, ફગર, ઘડ્, યંછ 
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 કષ્ટ્ટક 

જેનય ંકયન દેખયતય શમ તેલય ંપ્રયણીઓ જેનય ંકયન ન દેખયતય શમ તેલય ંપ્રયણીઓ 

 
 
 
 
 

 

ઈયની પ્રવશૃિ ણૂા કમયા છી તભયયી યવે ફેઠે્ર તયરીભયથી વયથે તભયરુ લગીકયણ 

વયખયલ. જ્મય ં તપયલત જણયમ તે પ્રયણી અંગે ચચયા કય. જફૃય જણયમે તજજ્ઞ વયથે 

ચચયા કય. 

 પ્રવશૃિ – 2 : લગાનય તયરીભયથીઓનય યચં-યચંનય જૂથ ફનયલ. નીચે અેર 

ચચત્રભયનંય પ્રયણીઓનય ચચત્ર ય તેની તયની ચયભડ્ીની બયત ફનયલ. ત્મયય ફયદ 

તેની નીચે અેર પ્રયણીઓની મયદીને ભયગ્મય મજુફ લગીકૃત કય. 
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પ્રયણીઓની મયદી 

શવંશ, કબતૂય, ગયી, ચયભયચીડ્ીયુ,ં વ્શરે, કયચમ, કતૂય, શવયુ ં

કષ્ટ્ટક 

ફચ્ચયને જન્દ્ભ અતય ંપ્રયણીઓ ઈંડ્ય અતય પ્રયણીઓ 

 
 
 
 
 

 

ઈયની પ્રવશૃિ-2 ભયટેનય તભયયય ચબપ્રયમની નંધ કય. 

1. શુ ંતભે તભયભ ચચત્રની બયત વયતયથી ફનયલી ળક્યય ? 

.............................................................................................................................. 

2. ચયભડ્ીની બયત ન ફનયલી ળકલય યછનુ ંકયયણ કયુ ંશઇ ળકે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. ચયભડ્ી ય લય શમ ને ચયભડ્ી ય ંછય શમ તેલય પ્રયણીઓનય કયન ને જન્દ્ભ 

વફંધેં તભયયય ંતયયણ નંધ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 પ્રવશૃિ – 3 : નીચે ભયગેંરી ભયરશતી વ્મક્તતગત યીતે તભયયય નબુલન ઈમગ કયીને 

બય. છેલ્રે તે પ્રયણીનુ ંચચત્ર ણ દય. 

1. તભયયી વદંગીનુ ંપ્રયણી કયુ ંછે ? 

.............................................................................................................................. 

2. તે ક્ષી છે કે શ ુ ? તેનુ ંકઇ નયભ યડ્યુ ંછે ? 

.............................................................................................................................. 

3. તે શુ ંખયમ છે ? કઇ યીતે ખયમ છે ? 

.............................................................................................................................. 
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4. તેને રદલવ દયશભમયન કેટુ ંને કેટરી લયય ખયલયનુ ંઅ છ ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

5. તેનય જંાભય ંકેટરય નખ છે ? 

.............................................................................................................................. 

6. તેને જીબ છે ? જીબન યંગ કેલ છે ? 

.............................................................................................................................. 

7. તે ક્યયયે ગસુ્વે થયમ છે ? તેન ગસુ્વ તભે કેલી યીતે જાણ છ ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

8. તે કઇ પ્રજાશતનુ ંપ્રયણી છે ? 

.............................................................................................................................. 

તે પ્રયણીનુ ંચચત્ર દય. 

 

 પ્રવશૃિ – 4 : યચં-યચંનય જૂથ ફનયલી ભફયઆરનય ઈમગથી ય-ુટયફૂ ય વચાકયી 

જૂથ દીઠ્ એક-એક ખંી કયગભયથંી ફનયલ. જૂથે ફનયલેર ખંીને લગા વભક્ષ પ્રદશળિત 

કય. 

 સ્લધ્મમન : તભને ભનગભતય પ્રશ્ન પ્રકયયન ઈમગ કયી અ એકભની ધ્મમન 

શનષ્ટ્શિઓને ધ્મયને યયખી યચં પ્રશ્નની યચનય વ્મક્તતગત કય. 
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યઠ્ – 3 : નદું વયથે એક રદલવ 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 વમશૂભય ં યશતેય પ્રયણીઓ ને ભયય ફયધંતય ક્ષીઓનય લતાનને વભજે છે. (દય.ત. 

કીડ્ીઓ, ભયખીઓ, શયથીઓ, લગેયે) 

 કુટંુફ, ળયય ને યડ્ળભય ંફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે. (દય.ત. વદંગી, શનણામ રેલ, વભસ્મય શનલયયણ, જાશયે 

સ્થએ, જાશતગત બેદબયલ, યણી, ભધ્મયશન બજન, વમશૂબજન, ફયકનય શક્ક, 

ળયયભય ંફયકનુ ંભયન, વજા, ફયભજૂયી લગેયે...) 

 પ્રસ્તયલનય  

નદુંનય રયલયયની જેભ ભયનલવભયજભય ંણ કુટંુફનય લડ્ીર દ્વયયય વચંયરન થયમ છે. 

અ વચંયરનભય ંશનણામ રેલય. રયલયયનય વભ્મની ભદદ કયલી તેભજ તેઓને પ્રત્વયશન અવુ ં

લગેયે ફયફતની તકેદયયી યયખલયભય ંઅલે છે. રયલયયનય એક વભ્મ ફીજા વભ્મ ઈય શનબાય 

શમ છે. વમશૂભય ંયશતેય ંકુટંુફનય વભ્મ એકફીજાનય લતાનને વભજે છે. 

 અટુ ંકયીએ જ  

 દયેક ફયકનય કુટંુફભય ંશનણામ રેલય ભયટે થતી પ્રરક્રમયની ચચયા કયલી. 

 શનણામ રેલયભય ંકઇ યીતે અગ લધયમ છે તેને ધ્મયને યયખીને ચચયા કયલી. 

 કુટંુફનય ફયક, લડ્ીર, ભયતય-શતય કે ન્દ્મ વદસ્મ ઘણય ંકયભ ભયટે એકફીજા ય 

લરફેં છે. તેની સ્ષ્ટ્ટ ચચયા કયલી જ. 

 ળીખલયની ફયફત :- (ધ્મમન પ્રવશૃિઓ)  

 ળધી કયઢ 

 નદું શયથીનુ ંલજન 200 રકગ્રય છે. તભયરંુ લજન કેટુ ંછે ? 

.............................................................................................................................. 

 તભયયય જેલય ંકેટરય ંવ્મક્તતઓનુ ંલજન બેગુ ંકયીએ ત નદુંનય લજન જેટુ ંથળે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 તભે વયંતુત કુટંુફભય ંયશતેય શલ ત શુ ંકયળ ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 શુ ંતભે ણ જૂથભય ંયશ છ ? શુ ંતભને ફધયની વયથે જૂથભય ંયશવે ુ ંવદં છે ? તભને 

જૂથભય ં યશવે ુ ંવદં થલય નયવદં બરે શમ. તે અંગેનય શલશલધ કયયણની નંધ 

કય. 

તભને કેભ વદં છે ? તભને કેભ નયવદં છે ? 

    

    

    

    

    

    

 ફગર બંવ ઈય ળય ભયટે ફેવે છે ? 

.............................................................................................................................. 

 એલય ંપ્રયણી જે ફીજા ઈય વલયયી કયે છે. 

      

      

 એલય ંપ્રયણી જે ફીજાને વલયયી કયયલે છે. 

      

      

 પ્રયણીનય ઈમગ મજુફ લગીકયણ વયથે નયભ રખ. 

વલયયી ભયટે બયય ખંચલય લજન ઊંચકલય 
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 તભયય તયન શયથી ફનયલ. 

 નીચે અેર શયથીનય ચચત્રની નકર ભટી વયઇઝનય જાડ્ય ંકયગ ય કય. 

 ચચત્રભય ં જ્મય ં "કયલયનુ"ં કહ્યુ ં છે, ત્મય ં કયય ફનયલ. અખ બયગ ન કયઇ જામ 

તેની વયલધયની યયખ. 

 ચફંદુઓલયી યેખયઓથી તેને લય. 

 [ / / / / ] બયત લય બયગ લય ને તેને અંદયથી નીચેની તયપ ધકેર. 

  ૂછંડ્ી કય ને તેનય ઈય રગયલ. 

 તભયય શયથી તૈમયય છે. 

 તેને યંગ કય ને ળણગયય. 

 ફનયલેરય કયગનય શયથીઓનુ ંપ્રદળાન ગઠ્લ. 
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 મલૂ્મયકંન  

અ મલૂ્મયકંન શળક્ષક શભત્ર ભયટે છે. અવુ ંમલૂ્મયકંન ફયકની લમકક્ષય મજુફ કયવુ.ં 

 જ તભે અખ રદલવ તભયયય શભત્ર વયથે શલતયલ ત તભે શુ-ંશુ ંકયળ ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 વયંતુત રયલયયભય ંયશલેયનય રયબ શલળે નંધ રખ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 વયમદુયશમક લરફંનનય ઈદયશયણ અ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 4 : મતૃયની લયતયા 
 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 શલચબન્ન વજીલ (દય.ત. લનસ્શત, પ્રયણીઓ, લડ્ીર ને ળતત વ્મક્તતઓ) તથય 

શલશલધ સ્રત (દય.ત. ખયયક, યણી ને જાશયે શભરકત)ની કયજી રે છે. 

 લરકન દ્વયયય અવયવ ભતી લનસ્શતનય મૂ, ફૂર ને પનય વયદય રક્ષણને 

ઓખે છે. 

 ભતૂકય ને લતાભયનકયની લસ્તઓુ લચ્ચે તપયલત વભજે છે. 

 વકેંત, લસ્તઓુનુ ં સ્થયન, સ્થ, ળયય તથય અવયવનય શલસ્તયયનય નકળય લગેયેન 

ઈમગ કયીને ભયગાદળાન અે છે.  

 પ્રસ્તયલનય  

પ્રસ્તતુ એકભભય ં'મતૃય' નયભની છકયીનય જીલનની એક લયતયાને અધયય તયીકે રઇને 

ફયકભય ં વકૃ્ષપે્રભ ને પ્રયણીપે્રભ તથય તેભનય પ્રત્મેની વલેંદનય જાગે એલ શતે ુ યશરે છે. 

ફયક વકૃ્ષ ઈછેયે, તેભનુ ંલરકન કયે, સ્થયશનક લનસ્શત ને પ્રયણીઓની જાણકયયી ણ 

ભેલે. લડ્ીર વયથે પ્રશ્નિયી કયે ને તેનય દ્વયયય જે-તે વભમનય ને લતાભયનભય ંજે ક્ષીઓ 

કે શઓુની વખં્મયભય ંલધયય કે ઘટયડ્ થમ છે એ ફયફતને જાણે  સયુચક્ષત જગંર શલસ્તયય, 

બમયયણ્મ લગેયેની મગ્મ જાણકયયી પ્રયપ્ત થયમ. અ ભયટે 'ગગુર ભે', નકળય લગેયેન 

ઈમગ કયી ગજુયયતનય બમયયણ્મની ભયરશતી ભલે. ફયકની વકૃ્ષ ને પ્રયણીઓની 

વયથેનય નબુલની પ્રશ્નિયીનય અધયયે તે લનસ્શત ને પ્રયણીઓ પ્રત્મે વલેંદનળીર ફને 

તેલય પ્રમયવ થયમ તે જફૃયી છે. 

 અટુ ંત કયીએ જ 

 વો પ્રથભ ફયકને મતૃયની લયતયાન ુ ંશ્રલણ કયયલવુ.ં 

 બયયતનય નકળય કે 'ગગુર ભે' યથી સ્થયશનક શલસ્તયય ને તેની અવયવનય 

શલસ્તયયનુ ંશનદળાન કયયલવુ ંતથય નકળય લયચન કયતય ંળીખલવુ.ં 

 અવયવનય મયાલયણનુ ંલરકન કયયલવુ.ં જેભય ંવકૃ્ષ, છડ્ કણે ઈગયડ્યય ? ત્મયયે 

કણ ભયલજત કયે છે ? લગેયે જેલી શ્નિયી દ્વયયય ફયકભય ં વકૃ્ષનુ ં જતન કયલયની 

પે્રયણય જાગે એલય પ્રમયવ કયલય. 
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 'ચચક આંદરન'ની જાણકયયી ફયકને રદનચચયાભય ંઅી જીલનભય ંવકૃ્ષનુ ંભશત્લ શુ ં

છે એ ફયકને જણયલવુ ં તથય તયની રદનચયમયાભય ં અણે કઇ-કઇ ફયફતભય ં

લનસ્શત ને પ્રયણીઓની ભદદ રઇએ છીએ તેની મયદી ફનયલલી. 

 ફયકનય નબુલ ને લરકનનય અધયયે તયને ગભતય વકૃ્ષ શલળેની ભયરશતી 

ફયક જાતે રખે તે ભયટે તેભને પ્રત્વયરશત કયલય. 

 ફયકને બમયયણ્મ ને સયુચક્ષત જગંર શલસ્તયયની વય વભજ શલકવયલી 

ગજુયયતનય શલશલધ બમયયણ્મ શલળે ભયરશતી અલી તથય ઇન્દ્ટયનેટનય ભયધ્મભથી 

ચચત્ર ને શલરડ્ઓનુ ંશનદળાન કયયલવુ.ં 

 પુ્ત થતય ં પ્રયણીઓ શલળે લડ્ીર યવેથી પ્રશ્નિયી દ્વયયય જાણે ને લતાભયન પ્રત્મે 

વલેંદનય જાગે તે ભયટે પ્રત્વયશન અવુ.ં 

 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ 

 નકળય, ગગુરભે લગેયેનુ ંશનદળાન કયતય ંળીખલવુ.ં 

 લરકન દ્વયયય વકૃ્ષ ને છડ્નુ ંશનયીક્ષણ. 

 જૂથકયમા દ્વયયય લનસ્શતની ઈમચગતયની મયદી ફનયલલી. 

 લમવદૃ્ધ લડ્ીરની મરુયકયત રેલી થલય ળયયભય ં ફરયલી તેભની વયથે લયતયારય 

કયલ. 

 તયનય ઘય કે ખેતયભય ં શમયત વકૃ્ષ ને છડ્ની ગણતયી કયયલલી તેનય શલમક 

પ્રશ્નિયી ણ કયલી. 

નયભ : સ્થ : 

વકૃ્ષની 
શલગત 

રીભડ્ ફયલ           

વખં્મય             

1. કમય વકૃ્ષનુ ંપ્રભયણ વોથી લધ ુછે ? ળય ભયટે ? 

.................................................................................................................................... 

2. કમય વકૃ્ષની વખં્મય વોથી ઓછી છે ? ળય ભયટે ? 

.................................................................................................................................... 

3. તભયયય શભત્રની વયથે વયખયભણી કયી ઓછય-લિય વકૃ્ષનય પ્રભયણની ચચયા કય. 
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 મલૂ્મયકંન  

અ પ્રશ્ન શળક્ષકશભત્ર અનય ભયટે છે. જેન અધયય રઇ ફયકની લમકક્ષય મજુનય 

પ્રશ્નની યચનય કયલી. 

 અની ળયય કે ઘયભય ંવકૃ્ષની ભયલજત કેલી યીતે કયલયભય ંઅલે છે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 'ચચક આંદરન' શલળે ટૂંકભય ંરખ. (ગગુર વચાન ઈમગ કયી ળક છ.) 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 અનય નબુલ મજુફ કમય-કમય શઓુ કે ક્ષીઓની વખં્મયભય ં લધયય કે ઘડ્યટ 

થમ છે ? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 ગજુયયતભય ંઅલેરય બમયયણ્મની મયદી ફનયલ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 અનય શલસ્તયય કે પ્રદેળભય ંકઇ ખયવ જાશત દ્વયયય વકૃ્ષ ને પ્રયણીઓનય વયંક્ષણ ભયટે 

મગદયન અપ્યુ ંશમ ત જણયલ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 અનય શલસ્તયયની ખફૂ જ ભશત્લની લનસ્શતનય ઈમગ જણયલ. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 5 : નીતય ને ભધભયખીઓ 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 વકેંત, લસ્તઓુનુ ં સ્થયન, સ્થ, ળયય તથય અવયવનય શલસ્તયયનય નકળય લગેયેન 

ઈમગ કયીને ભયગાદળાન અે છે. 

 કુટંુફ, ળયય, યડ્ળભય ં ફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે. 

 ક્ષીઓ ને પ્રયણીઓભય ં યશરે શલશલધતયઓને ઓખે છે. (દય.ત. ચયચં, જં, કયન, 

લય, ભય ને યશઠે્યણ) 

 વમશૂભય ં યશતેય પ્રયણીઓ ને ભયય ફયધંતય ક્ષીઓનય લતાનને વભજે છે. (દય.ત. 

કીડ્ીઓ, ભયખીઓ, શયથીઓ લગેયે) 

 દૈશનક જફૃરયમયત જેલી કે ખયયક, યણી, કડ્યનય ઈત્યદન ને પ્રયપ્ત કયલયની પ્રરક્રમય 

વભજે છે. 

 લયયવયગત યીતે ભેર શલશલધ કોળલ્મ, વ્મલવયમ જેલય કે ખેતી, ફયધંકયભ, કરય ને 

શસ્તઈદ્યગ લગેયેની તયરીભભય ંવસં્થયઓની દૈશનક જીલનભય ંભશૂભકય લણાલે છે. 

 તયનય લરકન, નબુલ, લસ્તઓુ અંગેની ભયરશતી, પ્રવશૃિઓ, ભશત્લની ઘટનયઓ 

કે મરુયકયત રીધેર સ્થને નંધે છે તથય પ્રવશૃિઓ ને વયધયયણ ઘટનયની અગયશી 

કયે છે. 

 વશજ ઈરબ્ધ લસ્તઓુન ઈમગ કયીને કૉરયજ, રડ્ઝયઇન, નમનૂયઓ યંગીઓ, 

સ્ટવા, વગં્રશથી ને ળયય ને અવયવનય નકળય ફનયલે છે. 

 પ્રસ્તયલનય  

અ એકભભય ં શલદ્યયથીઓ તયની અવયવનય વયથી શભત્રની ક્સ્થશત (ળૈક્ષચણક, અશથિક 

તેભજ વયભયજજક) જાણે, તયની અવયવનય શસ્તઈદ્યગને જાણે તથય તે ૈકીનય કેટરયકં 

શસ્તઈદ્યગ કે વ્મલવયમ રક કેલી યીતે કયે છે તે જાણે તે ેક્ષય છે. તદૌ ઈયયતં લરકન 

દ્વયયય ભધભયખી જેલય જીલ-જતંઓુનય ભધડૂ્ય, ભધનુ ંઈત્યદન લગેયેથી રયચચત થયમ તે ણ 

છે.  
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શં, અણે ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓને ધ્મયને યયખી ‘નીતય ને ભધભયખીઓ’ તે એકભ 

શલળે લધ ુવભજલય પ્રમયવ કયીશુ.ં  

 પ્રવશૃિ  

 ગજુયયતનય ંનકળયભય ંતભયય જજલ્ર ળધ. 

 શં તજ્જ્ઞશ્રી તયરીભ દયમ્મયન ચયય-યચં તયરીભયથીઓને અ સ્થ ળધલય કશળેે.  

 તજજ્ઞશ્રી અ એકભનુ ંમખુ્મયત્ર-નીતય ચફશયયનય મઝુફ્પયયુ જજલ્રયનય ફચયશયની છે. 

તે ભયતય-શતય ને ફે બયઇ વયથે ગયભડ્યભય ં યશ ે છે. વયથે-વયથે કરેજન ભ્મયવ 

કયલય ઈયયતં નયનય ફયકને બણલય ને ભધભયખી ઈછેયનુ ંકયમા કયે છે – તેની ટૂંકી 

લયત કયળે..  

 ચચયા   

1. તભયયી ળયયનય એલય કઇ શલદ્યયથીઓ છે, જે ભ્મયવ ઈયયતં ફીજા કયભ ણ કયતય 

શમ ? તેભને અવુ ંળય ભયટે કયવુ ંડ્ે છે ? ટૂંકભય ંરખ.  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. તભયયય ગયભભય ંકમય-કમય ખયદ્ય ઈત્યદક યશ ેછે ?  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. ભધ ઈછેય કયનયયને ખયદ્ય ઈત્યદક કશી ળકયમ ?   

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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4. ભધ ઈછેય શલળેની  તભયયી જાણકયયી શમ ત રખ.  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

તજજ્ઞ લગાભય ં૩-૪ તયરીભયથીઓએ રખેર જાણકયયીનુ ંલયચંન કયયલળે.  

 શલરડ્ઓ શનદળાન  

 શં અેર રંક દ્વયયય ભધભયખી કેલીયીતે ભધ તૈમયય કયે તે ફતયલ.  

How do bees make honey ? # aumsum  

https://youtu.be/KPKg43uVVtA 

 ભધભયખી ઈછેય : ભધની ખેતી કયલયની યીત 

|ANNDATA| NEWS18 Gujarati  

https://youtu.be/JggLpyU3pIE 

 ચચયા : વભયનભય ંનીચેનય મદુ્દયઓ યત્લે ધ્મયન દય.  

 ભધ ઈછેય કુળતયથી કયલયભય ંઅલતુ ંકયમા છે. 

 ભધ ઈછેય દ્વયયય અશથિક ઈયજૉન થઇ ળકે છે. 

 ભધ ઈછેય ન્દ્મ યકનય ઈત્યદનભય ંવશયમક છે. 

 ભધ ઈછેય શલે વ્મયલવયશમક યીતે શલકવત ઈદ્યગ છે.   

 વજૉનયત્ભકતય  

 યઠ્મસુ્તક ેજ ન.ં 40 ય ભગપીનય પતયયભયથંી તૈમયય કયેર જીલ-જતંનુ ુ ંનમનૂયનુ ં

ચચત્ર અેર છે. તભે અવુ ંન્દ્મ ચચત્ર દય.   
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 એકભની ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓને અધયયે તભને વદં શમ તેલય પ્રશ્નપ્રકયયને અધયયે યચં 

પ્રશ્નની યચનય કય.  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 યઠ્ – 6 : રયમયની મવુયપયી 
 યઠ્ – 7 : રયમયની રેન ભડ્ી ડ્ી  

 યઠ્ – 8 : રયમય શંચી ભયભયનય ઘયે 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 તયનય લરકન, નબુલ, લસ્તઓુ અંગેની ભયરશતી પ્રવશૃિઓ, ભશત્લની ઘટનયઓ 

કે મરુયકયત રીધેર સ્થ નંધે છે. તથય પ્રવશૃિઓ ને વયધયયણ ઘટનયઓની 

અગયશી કયે છે.  (જેભકે ભેયઓ, તશલેયય, ઐશતશયશવક સ્થ)  

 વકેંત, લસ્તઓુનુ ં સ્થયન સ્થ ળયય તથય અવયવનય શલસ્તયયનય નકળય લગેયેન 

ઈમગ કયીને ભયગાદળાન અે છે.  

 વયઇનફડ્ા, સ્ટવા, ચરણીનટ, શવક્કય, યેરલે રટરકટ, ટયઇભટેફર લગેયેભય ં અેર 

ભયરશતીન ઈમગ કયે છે.   

 પ્રસ્તયલનય  

એકભ નફંય ૬ થી ૮ રયમય નયભની છકયી તેનય રયલયય વયથે કયેર યેરલે મવુયપયીભય ં

તેણે રખેર ડ્યમયીને એક અધયય તયીકે રીધેર છે. 

મવુયપયીનય શલશલધ નબુલ, યસ્તયભય ંઅલતય ંસ્થ ને શલશલધ બોગચરક પ્રદેળની 

શલળેતયઓની લયત કયી છે. રેનભય ંતથય પ્રેટપભા યની શલશલધ સશુલધયઓ અંગે લયત કયી છે. 

યેરભયગા શનભયાણભય ંઅલતય શલશલધ બોગચરક પ્રદેળ પ્રભયણે ફગદય,ં રુ, નયય, રદલયર પયટક 

અંગે જફૃયી વભજ અલી.   

વયથે વયથે યેરલે રટરકટનુ ંવભજ લૂાકનુ ંલયચંન, યેરલે વભમત્રકનુ ંલયચંન ને તેનય 

અધયયે જફૃયી ભયરશતી ભેલતય ળીખે તેભજ શલશલધ પ્રદેળનય મવુયપયની ફરી, શયેલેળ, 

ખયયકથી ફયક ભયરશતગયય થયમ તે ેચક્ષત છે. ગજુયયતનય રકજીલનને ધ્મયનભય ંયયખીને 

અ એકભનુ ંધ્મયન કયમા થયમ તે જફૃયી થઇ ડ્ે છે.  
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 પ્રશ્નિયી    

 તભે કમય-કમય લયશનભય ં મવુયપયી કયી છે, તે લયશનભય ં કઇ કઇ સશુલધયઓ ભે છે. તે 

જણયલ.  

1. લયશન :  .............................. 

સશુલધયઓ : ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. લયશન :  .............................. 

સશુલધયઓ : ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. લયશન :  .............................. 

સશુલધયઓ : ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. લયશન :  .............................. 

સશુલધયઓ : ........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 તભે કયેર મવુયપયીનય લયશનનય ભયગોની શલશલધતય ને શલળેતયનુ ંલણાન કય.   

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

33 
 

 રેનભય ંકઇ કઇ સશુલધયઓ શમ છે ?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 યેરલે પ્રેટપભા ય કઇ કઇ સશુલધયઓ શમ છે ?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 મવુયપયી લખતે  કઇ કઇ ફયફતની ખયવ કયજી યયખલી જઇએ.   

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 અનય ળયય શલસ્તયયની નજીકભય ં યેરભયગા વયય થયમ છે ? જ શય, ત તે ભયગા કમયથંી 

કમય ંસધુીન છે ?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 તભે કયેર યેરલે મવુયપયી લખતે  રેન  કઇ કઇ બોગચરક શલશલધતયભયથંી વયય થઇ શતી?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
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 મવુયપયી લખતે વયથી મવુયપયની કઇ કઇ ફયફતભય ંચબન્નતય જલય ભી ?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 મવુયપયી ભયટે કમય-કમય ભયગાન ઈમગ થયમ છે ? એ ૈકી તભે કમય કમય ભયગો ય 

મવુયપયી કયી છે ?  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 પ્રવશૃિ 

1. યઠ્મસુ્તકનય ેજ નફંય – ૬૧ ય અેર યેરલે રટરકટ મજુફની રટરકટ ફનયલી તેની 

જુથભય ંચચયા કય.  

(દયેકે તયની રટરકટ તૈમયયી કયી જુથભય ંચચયા કયલી) 

  

તભયયી રટરકટ રશંમય ફનયલ.  
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2. જાતે તૈમયય કયેર યેરલે રટરકટભય ંદળયાલેર ઈડ્લયનય સ્થથી શંચલયનય સ્થ લચ્ચે 

અલતય ન્દ્મ સ્ટેળન ને રેનન શંચલયન તથય ઈડ્લયનય વભમનુ ં વભમત્રક 

તૈમયય કયી જુથભય ંચચયા ને પ્રશ્નિયી કય. 

યેરલે વભમત્રક  

રેન નફંય.................... રેનનુ ંનયભ ....................................................................... 

ક્રભ સ્ટેળનનુ ંનયભ શંચલયન 
વભમ 

ઈડ્લયન 
વભમ 

યકયણ 
શભશનટ 

અંતય 
(રક.ભી.) 

રદલવ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

3. યેરલે વયથે જડ્યમેરય શલશલધ કભાચયયી તથય વેલકનય નયભની ચચઠ્ઠીઓ ફનયલી, દયેકે 

એક ચચઠ્ઠી ઈયડ્લી. ચચઠ્ઠીભય ંરખેર કભાચયયી / વેલકન ચબનમ કયલ.  

(રટરકટ અનયય, રટરકટ ચકયવનયય, યેરલે ગયડ્ા, ડ્રયઇલય, રીવ, વપયઇ કયભદયય, ચય-

કપીલય, લડ્ય-યઈંલય,ચણયચય લય, કુરી, પલય લગેયે જેલય કભાચયયી ને 

વેલકની ચચઠ્ઠી ફનયલલી)  
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 અટુ ંજફૃય કયીએ જ 

o શલશલધ  બોગચરક શલસ્તયયભયથંી વયય થતય યેરભયગા, વડ્કભયગા યનય 

લયશનની લય-જલય લયય શલરડ્ઓ, ચચત્ર ફયકને લગાખડં્ભય ંફતયલલય. 

o મવુયપયીનય લયશનની અંદયની સશુલધયઓનય શલરડ્ઓ-ચચત્ર ફયકને લગાખડં્ભય ં

ફતયલલય. તેની ઈમગીતય ફયફતે વભજ અલી 

o નજીકનય યેરલે સ્ટેળનની મરુયકયત કયયલી યેરલેની શલશલધ સશુલધયનુ ં પ્રત્મક્ષ 

લરકન શલદ્યયથીઓને કયયલવુ.ં   

o શલદ્યયથીઓએ કયેર મવુયપયીની ટૂંકી નંધ ફયક યવે તૈમયય કયયલલી. તેની 

ચચયા લગાખડં્ભય ંકયયલલી.  

o લયશન વ્મલશયયનય નકળય દ્વયયય ફયકને શલશલધ પ્રકયયનય ભયગોનુ ં લરકન 

કયયલવુ ંતથય એક સ્થથી ફીજા સ્થ લચ્ચે અલતય સ્ટેળનની ભયરશતી ફયક 

યવે તૈમયય કયયલલી.  

o યેરલેભયગા, વડ્કભયગા, જભયગા, શલયઇભયગા, યજ્જુભયગા (ય-લે) તથય 

યેરભયગાભય ં બ્રડ્ગેજ, ભીટયગેજ ને નેયગેજ ભયગાની વભજ અલી. તેભજ 

વડ્કભયગાભય ં એતવપે્રવ ભયગા, યયષ્ટ્રીમ ધયીભયગા, યયજકીમ ધયીભયગા, સ્થયશનક 

વડ્કભયગાની ભયરશતી દળયાલતય શલરડ્ઓ પટય ભયયપતે ફયકને વભજ અલી.   

 પ્રશ્નયચનય (NAS ફે્રભ મજુફનય પ્રશ્ન તૈમયય કયલય) 

એકભને નફુૃ શયઇ શથંકંગ (HOT) પ્રશ્નની યચનય કયલયનુ ંયયખવુ ંઅ પ્રશ્ન યચનય ભયટે 

નયનય જૂથભય ંણ કયભ કયી ળકયમ. પ્રશ્ન શતેરુક્ષી પ્રકયયનય, શલકલ્ કે, ખયરી જગ્મય જેલય શમ 

જેનય જલયફ () (ફ) (ક) ને (ડ્) ની ેટન મજુફભય ંઅલયનુ ંયયખવુ.ં  

 .................................................................................................................................... 

() (ફ) (ક) (ડ્)   

 .................................................................................................................................... 

() (ફ) (ક) (ડ્)  

 .................................................................................................................................... 

() (ફ) (ક) (ડ્)  
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યઠ્ – 9 : ફદરયતય ંકુટંુફ   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 જન્દ્ભ, રગ્ન ને સ્થયતંયને કયયણે ભયનલ કુટંુફભય ંથતય ંપેયપયયને વભજે છે. 

 વયંકુત કુટંુફનય વભ્મનય યરયલયરયક વફંધંને ઓખે છે.  

 ભતૂકય ને લતાભયનકયની લસ્તઓુ લચ્ચે તપયલત વભજે છે.  

 કુટંુફ, ળયય ને યડ્ળભય ંફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે.      

 પ્રસ્તયલનય  

ભયનલકુટંુફભય ં શલશલધ ફદરયતી રયક્સ્થશતઓને કયયણે પેયપયય થયમ છે. ગયભડ્યભય ં

વયંકુત કુટંુફભય ંયશતેય વ્મક્તતને કયભધધંય થે ફશયય જલયનુ ંથયમ ત જ્મય ંદવ-ફયય વ્મક્તત 

વયથે યશતેય શતય, ત્મય ંફે-ત્રણ વ્મક્તત થયમ છે. રયલયયભય ંફે  રદકયય કે દીકયીઓનય રગ્ન થતય ં

ણ વખં્મયભય ંફદરયલ થયમ છે. અ એકભભય ં શલશલધ વયભશમક રયક્સ્થશતઓને કયયણે કુટંુફ 

ફદરયમ છે તે અંગેની લયત છે. શલદ્યયથીઓ અલય ફદરયલથી રયચચત થયમ તે અ એકભની 

ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓન શતે ુછે.  

1. જૂઓ ને તે મજુફ તભયરંુ કુટંુફ વકૃ્ષ તૈમયય કય.  

 

દયદય-દયદી 

તુ્ર-તુ્રલધ ૂ

તુ્રી 

તુ્ર 

તુ્ર-તુ્રલધ ૂ

તુ્રી / તુ્ર 

ત્ની / તુ્ર / 
તુ્રી 

તુ્ર 
(રયણત) 

તુ્ર-તુ્રલધ ૂ

તુ્ર / તુ્ર 

ત્ની / તુ્ર 
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ભયરંુ કુટંુફ વકૃ્ષ 

 

2. ચચયાપ્રશ્ન : નીચે અેરય પ્રશ્નની ચચયા કયી જફૃયી નંધ કય.  

1) ભડ્યરુભય ંઅેર કુટંુફ-વકૃ્ષની કઇ ેઢીભય ંવોથી લધ ુવ્મક્તતઓ છે ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

2) કનુ ંકુટંુફ અગ જતય ંનશં શલસ્તયે તેભ રયગે છે ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

3) તભયયય કુટંુફભય ંકઇ ેઢી લખતે વોથી લધ ુવખં્મય શતી ? અ વખં્મય ઘટલયનય 

કયયણ કમય-કમય છે ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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4) કમય-કમય વયભયજજક પ્રવગંએ કુટંુફભય ંખફૂ વખં્મય થયમ છે ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

5) વયંકુત કુટંુફ ઓછય થલયનય કયયણ કમય-કમય છે ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

6) શયરભય ંએકર કુટંુફની વખં્મય લધલયનય મખુ્મ કયયણ કમય-કમય છે ?   

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

  પ્રજેકટ  

તભયયી જાણભય ંશમ તેલય ફશયયથી અલેરય કઇ યડ્ળી અંગે નીચેની ભયરશતી અ.  

1. યડ્ળીનુ ંનયભ : .................................................................................................... 

2. તેભનુ ંમૂ લતન : ................................................................................................ 

3. ત્મયનં ૈત્રકૃ વ્મલવયમ : ......................................................................................... 

4. ત્મય ંકુટંુફભય ંકણ-કણ શત ુ ં? : ................................................................................. 

5. તભયયય રયચમભય ંકમયયથી છે ? : ............................................................................ 

6. તેઓ તયનય ગયભભયથંી શં ળય-ભયટે અવ્મય ?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

7. શયરભય ંતેઓ કમ વ્મલવયમ કયે છે ?   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

8. શયરભય ંતેભનય કુટંુફભય ંકેટરય વભ્મ યશ ેછે ?   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

9. તેભનય વ્મલવયમ કયભભય ંકણ-કણ ભદદ કયે છે ?  

............................................................................................................................ 
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 સ્લયધ્મયમ  

દયેક ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓને અધયયે યચં પ્રશ્નની યચનય કય.(પ્રશ્નપ્રકયય જાતે નક્કી કય.)  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 10 : કફડ્ડી... કફડ્ડી... કફડ્ડી 
 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 કુટંુફ, ળયય ને યડ્ળભય ંફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે. (દયત. વદંગી, શનણામ રેલ, વભસ્મય શનલયયણ, જાશયે 

સ્થએ જાશતગત બેદબયલ, યણી, ભધ્મયશન બજન, વમશૂ બજન, ફયકનય શક્ક, 

ળયયભય ંફયકનુ ંભયન, વજા, ફયભજૂયી લગેયે)       

 પ્રસ્તયલનય  

અ એકભભય ં સ્થયશનક યભતની લયત કયલયભય ંઅલી છે. શરેયનંી યભતભય ંકન્દ્મયઓને 

ઓછી યભલય દેલયભય ંઅલતી શતી. યભત યભલય ભયટે તેભને પ્રત્વયશન અલયભય ંઅલતુ ંન 

શત ુ.ં શં એકભભય ં શલળે કન્દ્મયઓની લયત કયલયભય ંઅલી છે. તેઓને તક ભતય ંજ શલળે 

શવબ્ધ્ધ શયવંર કયી છે. ત્મયયે તભયભ કે્ષત્રભય ંછકયીઓ છકયયઓની વભલડ્ી ફની છે. અ 

એકભન અધયય રઇ અણે છકયીઓને શલશલધ કે્ષત્રભય ંઅગ લધલય ભયટેનુ ંપ્રત્વયશન રંુુ 

યડ્ીએ.   

 ચયર, અટુ ંકયીએ....  

o વો પ્રથભ ભેદયનભય ંફયકને એકઠ્ય ંકયલય.ં 

o વોને કફડ્ડીની યભત અંગે રયચમ અલ.  

o ત્મયયછી ટીભ યડ્ી ડ્ફડ્ડીની યભત યભયડ્લી.  

o યભત ને તેનય શનમભ અંગે શલદ્યયથીઓને ભયરશતગયય કયલય.ં  

o ટેચરશલઝન કે ય-ુટયફૂનય ભયધ્મભથી કફડ્ડીની યભત દળયાલલયનુ ંઅમજન કયવુ.ં  

o કફડ્ડી શવલયમની ન્દ્મ યભત શલળે જાણકયયી લી.  

 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ  

o કફડ્ડીની યભતનુ ંયેકડ્ંગ ફતયલવુ.ં  

o છકયીઓ-છકયીઓની ફે ટીભ ફનયલી કફડ્ડી યભયડ્લી. 

o છકયયઓ-છકયીઓની વમશૂ ટીભ ફનયલી કફડ્ડી યભયડ્લી.  

o કફડ્ડી શવલયમની ન્દ્મ યભત ળયયભય ંયભયડ્લયનુ ંયયખવુ.ં  
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o યભતકે્ષતે્ર બયયત તથય ગજુયયતની રદકયીઓનય મગદયન શલળે ભયરશતી અલી. 

(ઓરક્મ્ક ગેભ, એશળમયઆ ગેભ, કભનલેલ્થ ઓરક્મ્મયડ્ા કે નેળનર ગેઆભ અંગે 

ભયરશતી અલી.) 

o યભત અધયરયત રપલ્ભ જેલી કે બયગ શભલ્ખય બયગ, ચક દે આષ્ન્દ્ડ્મય, દંગર, ભેરયક 

દેખયડ્લી. 

 મલૂ્મયકંન  

યભતન 
પ્રકયય 

વ્મક્તતગત 
યભત 

વયશંધક 
યભત 

કઇપ્ણ 
વયભગ્રી 
શલનય યભયતી 
યભત 

ઘયની અંદય 
યભયતી 
યભત 

ભેદયનભય ં
યભયતી 
યભત  

યભતનુ ંનયભ      

 તભયયી શપ્રમ યભત કઇ છે? તેનય શનમભ જણયલ.  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 ફીજા વ્મક્તતનય શનણામનય અધયયે યભત યભલયની શમ ત શુ ંતકરીપ ડ્ે ?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 શરેય ં કેટરીક યભતભય ંકન્દ્મયઓ બયગ રેતી ન શતી યંત ુત્મયયે કન્દ્મયઓ બયગ રે છે 

તેલી યભતનય નયભ જણયલ.  

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 11 : લયડ્ીભય ં
 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

લરકન દ્વયયય અવયવ ભતી લનસ્શતઓનય મૂ, ફૂર ને પનય વયદય રક્ષણને 

ઓખે છે.         

 પ્રસ્તયલનય  

દયેક વજીલને તયનુ ં ક્સ્તત્લ ટકયલી યયખલય શલશલધ ફયફતની જફૃય ડ્ે છે. 

ભનષુ્ટ્મનુ ં જીલન તયની અવયવ યશરેી લનસ્શત, ફૂર-પ, નયજ, ળયકબયજી ય 

અધયરયત શમ છે. અ ફધયની અણય જીલન ય વીધી વય છે.    

 ધ્મમન પ્રરક્રમય  

o અવયવની શલશલધ લનસ્શતઓ, તેનય મૂ, ફૂર ને પનય વયદય રક્ષણની વભજ 

અલી.  

o છડ્, વકૃ્ષ ને લેરય લચ્ચેનય બેદન ખ્મયર અલ.   

 પ્રવશૃિ – ૧  

o શતે ુ: યદંડ્યઓંની ણાથી ફનયલલી.  

o વયધન વયભગ્રી : ચયટા ેય, સ્કેચેન, ભયકાયેન, (શલશલધ લનસ્શતનય ણા-યદંડ્યઓ) 

પેલીકર.     

ક્રભ ણા (યદંડ્યનુ)ં નયભ યંગ વયટી ઈમચગતય રક્ષણ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

44 
 

ક્રભ ણા (યદંડ્યનુ)ં નયભ યંગ વયટી ઈમચગતય રક્ષણ 

7      

8      

9      

10      

 શલચયય ને રખ 

અ એકભ ળીખલલય ને ધ્મમન શનષ્ટ્શિને શવદ્ધ કયલય તભે કમય પ્રજેકટ અળ ?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

શલશલધ લનસ્શતનય ણાનુ ંલરકન કયી મયદી ફનયલલ. (તભયયી નટબકુભય ંરખ.)  

 પ્રવશૃિ – ૨ સ્કે્રબકુ (ફૂરથી)  

o શતે ુ: ફૂરનય નયભ જાણલય ને તેની ઓખ ભેલલી.   

o વયધન વયભગ્રી : ચયટા ેય, (A4 વયઆઝ)નય સ્કે્રબકુ ફનયલલય ભયટે, પેલીકર, સકૂયમેરય 

શલશલધ ફૂર, જાડ્ી વમ ને દય થલય ભટંુ સ્ટેરય. 
 

યજફયજનય જીલન વ્મલશયયભય ંફૂરનય કેટરય ંફધય ઈમગ છે ને શલે ત ફૂરની 

ખેતી ણ થયમ છે ત અણય જીલનભય ંફૂરનુ ંભશત્લ ને ઈમગ થત જલય ભે છે તેનય 

સ્લફૃ જુદય-જુદય જલય ભતય શમ છે કમયયેક શયય, ફૂર, ષુ્ટ્ગચુ્છ તયીકે રક તેને કમયથંી 

રયલે છે ? ળય ભયટે ખયીદે છે ને ફૂર લેચતય ણ જતય શઇએ છીએ.....  

ત ચયર, ફૂર શલળે થડુકં જાણીએ......  
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 પ્રવશૃિ – ૩ 

ક્રભ ફૂરનુ ંનયભ ફૂરન યંગ ફૂરની સગુધં  ઈમચગતય રક્ષણ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

o શલચયય ને રખ   

અરદકયથી ફૂરનુ ંભશત્લ અણય જીલનભય ંખફૂ યશે ુ ં છે ફૂર રગ-રગ 

યીતે ઈમગ થયમ છે. જેભકે ગરુયફ ને ગરગટયનય ં શયય ફનયલલયભય ં ને છૂટક 

યખંડ્ીઓ ય ઈમગભય ં રેલયતી શમ છે. ત અણે પ્રવશૃિ દ્વયયય એક મયદી તૈમયય 

કયીએ.....     
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   પ્રવશૃિ – ૪ 

ક્રભ પ્રવગંનુ ંનયભ ફૂરનુ ંનયભ  

૧ ફથા ડ્ે  

ય ભશભેયનનુ ંસ્લયગત (વસં્થયભય)ં   

૩   

૪   

   

૬   

૭   

૮   

o ચચયા કય ને રખ   

1. તભને કમય પ્રવગેં ફૂરની બેટ ભી શતી ? : .............................. 

2. તભે કનય ભયટે ષુ્ટ્ગચુ્છ ફનયલેર શત ુ ં? : .............................. 

3. ફૂરનય ફીજા ન્દ્મ ઈમગ રખ. : ......................., ......................., 

......................., ......................., ....................... 

 પ્રવશૃિ – ૫  

o શતે ુ: ફૂર ને ણાનય ઈમગથી શલશલધ કયડ્ાવ ફનયલતય થયમ.    

o વયધન વયભગ્રી : યંગીન ચયટા ેય, યંગીન કરય ેય, પેલીકર, સકૂયમેરય ફૂર, 

સકૂયમેરય ણો, કયતય, સ્કેચેન, ભયકાય ેન.  

ળયય કક્ષયએ શલદ્યયથીઓનય જન્દ્ભરદલવ શમ, ભશભેયનનુ ંસ્લયગત કયલયનુ ંથયમ, અજન 

રદક કે ન્દ્મ શલશલધ તશલેયય શનશભિે શલદ્યયથીઓ યવે ચગ્રરટંગ્વ કયડ્ા ફનયલલયની પ્રવશૃિ 

કયયલી તેન ઈમગ કયી ળકયમ. (શલદ્યયથીઓ યવે જૂની નટબકુ કે લતાભયન ત્રભય ંફૂર કે 

ણાને સકૂલલય ભયટેનુ ંસચૂન કયી પ્રવશૃિ કયયલી ળકયમ.)  
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ળીપય નયભની શલદ્યયથીનીને વકૃ્ષ પ્રત્મે ખફૂ પે્રભ ને કફૃણય શતી. તે ળયયએ જતય ંને 

અલતય એની નજય વકૃ્ષ ય યશતેી શતી. ળયયન ફગીચ શમ કે તયનય ઘયે તે શભેંળય તેની 

કયજી યયખતી શતી. એક રદલવ તેણે ળયયની રદલયરભયથંી છડ્ને ઉગત જમ ને તેને 

અશ્ચમા થય ુતેણે તેનય શળચક્ષકય ફશનેને તથય ઘયે ભયતય-શતયને લયત કયી...... યંત ુતેને તેનય 

ભનભય ંનેક પ્રશ્ન ઉબય થલય રયગ્મય કે અ છડ્નય ંમૂ કેટરય ંઊંડ્ય જતય ંશળે ? અ મૂને 

યણી કેલી યીતે ભત ુશળે ? અ છડ્ કેટરય ભટય થતય ંશળે ? છડ્ ભટ થત જામ ત રદલયર 

તટૂી જામ કે તીયયડ્ ડ્ી જામ ? ળીપય તયની ફશનેણી રદવ્મયને લયત કયે છે ને ફનેં 

યયમનુય ખેતયે જામ છે ત્મય ં વકૃ્ષ, છડ્, લેરય, મૂ, લનસ્શત ફધય શલળે યયમનુય શતય 

ળયભજીબયઇ શલગતે વભજૂતી અે છે. ફધયની ઓખ ને બેટ લરકન દ્વયયય કયયલે છે ને 

ફધય પ્રશ્નનય ઈિય વતંલૂાક અે છે.  

ત...... ચયર લયતયાનય અધયયે અણે પ-ળયકબયજીનુ ંલગીકયણ કયીએ.... 

 પ્રવશૃિ – ૬  

o શતે ુ: પ ને ળયકબયજીની ઓખ કયી તેનય પ્રકયય જણયલે.     

 

ળયકબયજીનુ:ં 
નયભ 

પ્રકયય 

............................... 

............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 

............................... 

............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 
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નયભ 

પ્રકયય 

............................... 

............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

49 
 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

 

નયભ 

પ્રકયય 
............................... 
............................... 

ગયઈ અણે ફૂર-લનસ્શત, ળયકબયજી લગેયેન ભ્મયવ કયી ગમય છીએ.... ત 

યજફયજનય જીલન વ્મલશયયભય ં જેન ઈમગ કયીએ છીએ તેલય નયજ-કઠ્ન ઈમગ 

તેની ઓખ તેન યંગ લગેયે જાણલયન પ્રમયવ કયીએ....  

 પ્રવશૃિ – ૭  

o શતે ુ: નયજ-કઠ્નુ ંલરકન કયી તેની વભજ શલકવયલલી.   

o વયધન વયભગ્રી : ચયટા ેય, સ્કેચેન, ભયકાયેન, ફૂટટ્ટી (શલશલધ નયજ-કઠ્નય 

નમનૂય)      

ક્રભ કઠ્-
નયજનુ ંનયભ 

કરય અકયય 
દયલ 

દેખયલ ઈમચગતય  

1 યયજભય યેડ્ીળ બ્રયઈન 
 

ચકત રીવ ળયક ફનયલલય  

2 ભગ રીર 
 

રફંગ ફીઓ ખીચડ્ી, બે ળયક 
ફનયલલય  

3      

4      

5      
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6      

7      

8      

9      

10      

અવયવની રયક્સ્થશતથી ભયરશતગયય થલયનુ ં ફયકને ગભતુ ં શમ છે. ફયકનય   

નવુ-ંનવુ ં જાણલયની વશૃિ કે સ્લબયલને અણે જજજ્ઞયવયવશૃિ કશીએ છીએ. ફયક જમયયે 

લરકન કયે છે ત્મયયે તે ભયત્ર આંખનય ઈમગની વયથે વયથે એકથી લધયયે ઇષ્ન્દ્રમન 

ઈમગ કયે છે જેનય કયયણે શલદ્યયથીઓભય ંસઝૂ ને શલચયયલયની ળક્તતન શલકયવ. થયમ છે. 

શલદ્યયથીઓ પ્રશ્ન છૂી જાતે જ જલયફ ળધી જ્ઞયનનુ ં વજૉન કયતય ં થયમ છે. અભ, તેની 

વગં્રશળક્તતન ણ શલકયવ થયમ છે.   

 શળક્ષકે એકભભય ંકયયલલય જેલી ફયફત  

o શલદ્યયથીઓને ફગીચય-લયડ્ી કે ખેતયની મરુયકયતે રઇ જલય.    

o શલદ્યયથીઓને શલશલધ ળયકબયજી ને પની ઓખ ભયટે ળયકભયકેટની મરુયકયત 

કયયલલી.  

o નયજનય નમનૂય ફતયલીને રયચમ કયયલલ.  

 શળક્ષકે એકભભય ંન કયલય જેલી ફયફત 

o યઠ્મસુ્તકભય ં અેર એકભની વીધી વભજ અલયને ફદરે અ એકભ વયથે 

જડ્યમેરી ધ્મમન શનષ્ટ્શિ ય લધ ુબયય અલ.    

o શલદ્યયથીઓને ગખણટ્ટીથી દૂય ને પ્રત્મક્ષ નબુલ ને નભુશૂત દ્વયયય ળીખે તે 

ફયફત ય બયય મકુલ.  

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 12 : ફદરયત વભમ  

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 ભતૂકય ને લતાભયનકયની લસ્તઓુ લચ્ચે તપયલત વભજે છે. (દય.ત. લયશનવ્મલશયય, 

ચરણ, યશઠે્યણ, વયભગ્રી વયધન, કોળલ્મ, ખેતી, ફયધંકયભ લગેયે...)           

 પ્રસ્તયલનય  

વભમે વભમે ભયનલજીલન ય રયલતાનની વય થયમ છે. શલશલધ યવયઓ ય વીધી 

કે અડ્કતયી યીતે રયલતાન અલતુ ંયશ ે છે. ભતૂકય ને લતાભયન ય નેક કે્ષતે્ર ફદરયલ 

અલત યહ્ય છે. તેભય ં જીલનળૈરીથી ભયડં્ી વયભયજીક યીશતરયલયજ, યશઠે્યણ, લયશનવ્મલશયય 

લગેયેભય ંઅધશુનકતયની વય થઇ છે. સખુસશુલધયભય ંલધયય થમ છે. વભમે વભમે. અલતુ ં

રયલતાન વશજ શમ છે, તેન સ્લીકયય કયી નકુરૂન વયધવુ ં જફૃયી છે. અ ભયટે Before 

(શરેય)ં ને Now (શલે) ફનેં રયપે્રક્ષ્મન તરુનયત્ભક ભ્મયવ શલદ્યયથી કયત થયમ તે 

ેચક્ષત છે.    

 અટુ ંત કયીએ જ....  

o અ એકભ ને ધ્મમન શનષ્ટ્શિનુ ંધ્મયન કયમા કયતી લખતે ભતૂકયનય વભમની 

કેટરીક યવપ્રદ લયતથી ળફૃઅત કયલી જઇએ. 

o અણને અઝયદી ભી છી બયયત યરકસ્તયનનય બયગરય કેલી યીતે ડ્મય ને 

રકનય જીલન ય તેની ળી વય થઇ તે અંગે ફયકને જણયલવુ.ં   

o શલદ્યયથીઓ તયનય ભતૂકય પ્રત્મે ગોયલ નબુલે ને લતાભયનનય રયલતાનને 

સ્લીકયયે તેલી પ્રવશૃિઓ લગાખડં્ ધ્મયન દયશભમયન થયમ તે જફૃયી છે. અ ભયટે 

ગયભનય લડ્ીરની મરુયકયત ગઠ્લી ળકયમ. ફયક તેભન ઇન્દ્ટયવ્ય ુરઇ જફૃયી ભયરશતી 

એકત્ર કયી પ્રજેકટ ફનયલે.  
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નીચે મજુફની પ્રશ્નિયી કયી ળકયમ 

 

o નકળયની ભદદથી શલદ્યયથીનય ગયભ, અવયવનય ગયભ લગેયેની ઓખ અલી.  

o ગયભનય શલશલધ વ્મલવયમકયયને ળયભય ંફરયલી તેભનય વ્મલવયમભય ંશુ ંપેયપયય અવ્મ 

છે, તે અંગે ચચયા કયલી.    

 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ  

 પ્રવશૃિ -૧ 

 તભયયય જીલનભય ંકમય-કમય રયલતાન અવ્મય છે ? કઇણ ત્રણ નંધ.   

1. ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 પ્રવશૃિ -૨ 

 લયશનવ્મલશયય કે્ષતે્ર અલેરય કઇ ત્રણ રયલતાનની નંધ કય.  

1. .............................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................  

3. .............................................................................................................................  

 પ્રવશૃિ -૩ 

 તભયયય જન્દ્ભથી અજરદન સધુી તભે કેટરય ંભકયન ફદલ્મય ં છે ? (૧) એક (ય) ફે (૩) 

ત્રણ (૪) ત્રણથી લધ ુ() એકણ નરશ   

 તભે ફદરયલેર ભકયનની શલગત નંધ.  

ભકયનનુ ંસ્થ તે ળયભયથંી ફનેુ ંછે ?  

...............................................  ............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  ............................................... 

............................................... 

............................................... 

...............................................  ............................................... 

............................................... 

............................................... 

 પ્રવશૃિ -૪ 

 ફદરયતય વભમ અંગે શલદ્યયથીઓને ફીજી કઇ-કઇ પ્રવશૃિઓ કયયલી ળકયમ નંધ.   

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 પ્રવશૃિ -૫ 

 તભયયય શલદ્યયથીઓએ ન જમેરી લસ્તઓુની મયદી ફનયલ. (કયક્રભે જે લસ્ત ુપુ્ત થઇ 

શમ તેલી)   

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

 પ્રવશૃિ -૬ 

 ઘયનુ ંશનભયાણ કયલય કમય-કમય વ્મલવયમકયયની ભદદ રેલી ડ્ે ?  

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

.................................... .................................... .................................... 

ઈયકત મયદીનુ ંલગીકયણ કય.  

ગયઈનય વભમભય ંજલય ભતય 
શમ તેલય ંવ્મલવયમકયય 

શયરનય વભમભય ંજ જલય ભતય 
શમ તેલય વ્મલવયમકયય 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 
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ધયણ – ૪  

ફીજુ વત્ર 

મયાલયણ   

તયરીભ ભડ્યરુ 
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યઠ્ – 13 : નદીની વપય   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓ  

 શલશલધ વજીલ (દય.ત. લનસ્શત, પ્રયણીઓ, લડ્ીર ને ળકત વ્મક્તતઓ) તથય 

શલશલધ સ્રત (દય.ત. ખયયક, યણી ને જાશયે શભરકત) ની કયજી રે છે.            

 પ્રસ્તયલનય  

ભયનલીની જીલન જફૃરયમયતની મૂભતૂ ત્રણ લસ્તઓુ શલય, યણી ને ખયયક છે. અ 

તભયભ લસ્તઓુ અધશુનક યગુનય વભમગયયભય ં ભટય પ્રભયણભય ં દૂશત થયમ છે. અ ફધી 

લસ્તઓુ દૂશત થલયથી તેની વીધી વય ભયનલજીલન ઈય થયમ છે. ભયનલીનય સ્લયસ્થ્મભય ંતે 

ભટય પ્રભયણભય ંવય કયે છે. યણીની દૂશત થલયની પ્રરક્રમય અ યઠ્ભય ંઅલયભય ંઅલી છે. 

કેલી યીતે એક નદી એક જગ્મય સ્લચ્છ શતી જે અગ લધતય ભયનલ વમદુયમ દ્વયયય શલશલધ 

યીતે પ્રદૂશત કયલયભય ંઅલે છે. યણી ીલયરયમક યશતે ુ ંનથી. ત મયાલયણ શળક્ષણ દ્વયયય અ 

જીલન જફૃરયમયતની લસ્તઓુની જાલણી ફયફતે વજાગ કયલય.    

 અટુ ંત કયીએ જ....  

o યણીનય પ્રદૂણ ભયટે શલશલધ પ્રકયયનય શલરડ્ઓ ફયકને ય-ુટયફૂ કે ન્દ્મ ભયધ્મભથી 

ફતયલલય.  

o દરયમય અંગે શલશલધ પ્રકયયનય શલરડ્ઓ ફયકને ફતયલલય. 

o યણીભય ંપ્રદૂણનુ ંપ્રભયણ જાણલય ભયટેની લૈજ્ઞયશનક રયક્ષણન શલરડ્ઓ ણ ફનયલલ.  

o યણી પ્રદૂણથી જચય પ્રયણીઓનય જીલન ય જે વય થયમ છે તેનય શલરડ્ઓ 

ફતયલલય.   

 ધ્મમન પ્રવશૃિઓ  

 તભયયી અવયવ અલેરય યણીનય સ્રતનય નયભ જણયલ.    

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 તભયયી અવયવનય યણીનય સ્રત પ્રદૂશત થલયનય કયયણ જણયલ. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 તભે વયબંેર કે જમેર યણી પ્રદૂણની ભટી દુઘાટનયઓની નંધ કય.    

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 દુઘાટનય ફયદ પ્રયણી કે ભયનલજીલન ઈય થતી વય જણયલ.    

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 પ્રદૂશત યણીનય શદુ્ધદ્ધકયણ ભયટે તભે કેલીયીતે કયભ કય છ ?     

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 યણ શલસ્તયયભય ંીલયનય યણીની વભસ્મય દૂય કયલય ભયટે કમય-કમય ઈયમ સચૂલળ?    

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 યણી ીલયરયમક નથી એ તભે કેલી યીતે નક્કી કયળ ?     

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 તભયરંુ લરકન નંધ () શનળયની કય.  

વયભગ્રી 
યણીભય ં

ઓગી જામ છે. 
યણીભય ં

ઓગતી નથી. 
યણીન યંગ 
ફદરયમ છે. 

યણીન યંગ 
ફદરયત નથી. 

ખયડં્     

ભીઠું     

રંબનુ યવ     

શદય     

વયબનુ ુ ંયણી     

રટ     

દય     

વયફત     

ખયલયનય વડ્ય     

તેર (યયઇ, તર 
કે કઇ ણ)  

    

     

     

     



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

59 
 

 મલૂ્મયકંન 

 મલૂ્મયકંનનય પ્રશ્ન શળક્ષક શભત્રની વભજ ભયટે છે. અલય પ્રશ્ન ફયકની રયમકયત 

મજુફનય યયખલય. 

 NAS ની યીક્ષયભય ંછૂયમ તેલય પ્રશ્ન ફનયલલય.     

પ્રશ્ન ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

જલયફ ................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

પ્રશ્ન ....................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

જલયફ ................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 14 : યયજુનુ ંખેતય  

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 ભતૂકય ને લતાભયનકયની લસ્તઓુ લચ્ચે તપયલત વભજે છે. (દય.ત. લયશન 

વ્મલશયય, ચરણ, યશઠે્યણ, વયભગ્રી, વયધન, કોળલ્મ, ખેતી, ફયધંકયભ)  

 લયયવયગત યીતે ભેર શલશલધ કોળલ્મ, વ્મલવયમ જેલયકે ખેતી, ફયધંકયભ, કરય ને 

શસ્ત ઈદ્યગ લગેયેની તયરીભભય ંવસં્થયઓની દૈશનક જીલનભય ંભશૂભકય લણાલે છે. 

 દૈશનક જફૃરયમયત જેલી કે ખયયક, યણી, કડ્યનય ંઈત્યદન ને પ્રયપ્ત કયલયની પ્રરક્રમય 

વભજે. (નયજનુ ં ખેતયભયથંી ફજાયભય ંને ત્મયથંી ઘય સધુી શંચવુ ં તથય સ્થયશનક 

સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત યણીની ઘયેુ ંશબુ્ધ્ધકયણની યીત)  

 પ્રસ્તયલનય  

‘યયજુનુ ં ખેતય’ એકભભય ં શલદ્યયથીઓ ખેતીની પ્રરક્રમય ને પ્રવેવ વભજે. તેભય ંકયલયનય 

થતય કયમો ને ઈમગભય ં રેલયતય વયધનથી રયચચત થયમ. શલદ્યયથી યજજંદય જીલનભય ં

ખેડતૂની ભશત્લણૂા ભશૂભકય વભજે ને તેભનય પ્રત્મે વલેંદનળીર ફને તે જફૃયી છે. ભતૂકયભય ં

કેલય વયધનથી ને કમય યકની ખેતી કયલયભય ંઅલતી શતી તે લડ્ીરનય ભયધ્મભથી ને 

અવયવનય ખેતયની મરુયકયત કે લરકન થકી ભયરશતી ભેલે, વભજે ને યજૂ કયે તે જફૃયી 

છે. અ એકભભય ંયયજુનય શતયજીની ડુગંીની ખેતી, તેની ભયલજત અંગે લયત કયી છે. ડુગંી 

રણલયની પ્રરક્રમયભય ં કુટંુફનય વભ્મ ભદદફૃ થયમ છે તથય તૈમયય થમેર ભયર ફજાયભય ં કેલી 

યીતે શંચે છે. તેની લયત શં કયલયભય ંઅલી છે. સ્થયશનક સ્રત પ્રભયણે ઈરબ્ધ યકની 

પ્રવેવ અંગે શલદ્યયથીઓ વયથે ચચયા કયલી.     

 ચચયા પ્રશ્ન  

 તભયયય શલસ્તયયનય ખેતયભય ંકમય-કમય યક રેલયભય ંઅલે છે ?     

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 અ યકની ખેતી કયલય કેલય મતં્ર કે વયધનન ઈમગ કયલયભય ંઅલે છે ?      

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 શરેયનય ંવભમભય ંકેલી યીતે ખેતી કયલયભય ંઅલતી શતી ?      

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 ખેતય ખેડ્લય પ્રયણીઓ શવલયમ ફીજા ળેન ઈમગ થયમ છે ?      

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 કઇ એક યકને લયલલયથી રઇને ફજાયભય ંલેચયલય જામ ત્મય ંસધુીની પ્રરક્રમય નંધ.      

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 તપયલત રખ.  

શરેયનંી ખેતી ત્મયયની ખેતી  

    

    

    

    

    

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ અધયરયત યચં પ્રશ્નની યચનય કય.    

1. .............................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................. 
5. .............................................................................................................................. 

 શુ ંળીખળ.  

 ખેતીની પ્રરક્રમય.....  

 ખેતીનય અધશુનક ઓજાયનય ઈમગ.....  

 શલશલધ યકની પ્રરક્રમય  

 અવયવનય ખેતયની મરુયકયત ને લરકન    

 ય-ુટયફુ ય અધશુનક ખેતી ને તેનય ઓજાયનય શલરડ્ઓ ફતયલલય.   
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યઠ્ – 15 : ફજાયથી ઘય સધુી  

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 લયયવયગત યીતે ભેર શલશલધ કોળલ્મ, વ્મલવયમ જેલય કે ખેતી, ફયધંકયભ, કરય ને 

શસ્ત ઈદ્યગ લગેયેની તયરીભભય ંવસં્થયઓની દૈશનક જીલનભય ંભશૂભકય લણાલે છે.   

 દૈશનક જફૃરયમયત જેલી કે ખયયક, યણી, કડ્યનય ંઈત્યદન ને પ્રયપ્ત કયલયની પ્રરક્રમય 

વભજે છે. (નયજનુ ંખેતયભયથંી ફજાયભય ંને ત્મયથંી ઘય સધુી શંચવુ ંતથય સ્થયશનક 

સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત યણીને ઘયેુ ંશદુ્ધદ્ધકયણની યીત) 

 પ્રસ્તયલનય  

યજફયજ અણે જુદી જુદી લસ્તઓુન ઈમગ કયીએ છીએ. તે લસ્તઓુ કમયથંી ને 

કેલી યીતે અણય સધુી શંચે છે, તેની પ્રરક્રમય શલદ્યયથી વભજે તે ેચક્ષત છે. અ એકભભય ં

ળયકબયજી લેચનયયનય રયલયયની રદનચમયા અેર છે. તે રયલયય કેલીયીતે અ વ્મલવયમ કયે 

છે. તેની લયત કયલયભય ંઅલેર છે. શલદ્યયથીનય રયલયય ણ કઇને કઇ વ્મલવયમ / પ્રવશૃિ 

વયથે જડ્યમેર છે. તેઓ તયન વ્મલવયમ કેલીયીતે કયે છે ? તેભય ંકણ કણ ભદદફૃ થયમ છે 

? તેની ભયરશતી રદનચમયા સ્લફૃે યજુ કયત થયમ, તથય દયેકનય કયમાની ગત્મતય વભજે. 

તેભનય પ્રત્મે વશયનભુશૂત કેલયમ તે જફૃયી છે.       

 ચચયા પ્રશ્ન  

 તભે દૈશનક જે ખયયક ર છ તે કઇ કઇ વયભગ્રીભયથંી ફને છે ?     

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 તે વયભગ્રી તભે કની કની યવેથી રયલ છ ?  

 ળયકબયજી – ળયકભયકેટ, ભડં્ી    
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 ળયભયથંી શુ ંફને ? 

ઘઉં   સખુડ્ી યુી યટરી ળીય 

દૂધ       

ફટયકય       

ચખય       

      

      

 કષ્ટ્ટક બય.  

ખયયક ળયભયથંી ફને વયભગ્રી કમયથંી રયલ છ? મખુ્મ ઈત્યદક 

યટરી    

ખીચડ્ી    

દય    

ળયક    

લેપવા    

તેર    

ગ    

કઢી    

 રદનચચયા રખ.  

 તભયયી ફયજુભય ંફેઠે્રય તયરીભયથીની રદનચચયા તેભની યવેથી ભયરશતી ભેલીને રખ.      

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ અધયરયત યચં પ્રશ્નની યચનય કય.    

1. .............................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................. 

 શુ ંળીખળ.  

 ખયયકન મખુ્મ સ્રત ખેતી  

 શલશલધ ખેત ેદયળની પ્રરક્રમય  

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 16 : કયભન ભરશન  

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 ક્ષીઓ ને પ્રયણીઓભય ં યશરે શલશલધતયઓને ઓખે છે. (દયત. ચયચં, જં, કયન, 

લય, ભય ને યશઠે્યણ)  

 વમશૂભય ંયશતેય ંપ્રયણીઓ ને ભયય ફયધંતય ક્ષીઓનય લતાનને વભજે છે.  

 લરકનક્ષભ રક્ષણ જેલય ં કે દેખયલ, વશૃિ, ઈમગ, ગધં, સ્લયદ, ગભ-ણગભ 

લગયેને અધયયે પ્રયણીઓ, ક્ષીઓ, છડ્, દયથો ને કચય લગેયેનય જૂથ યડ્ળે.  

 પ્રસ્તયલનય  

અણી અવયવનય મયાલયણભય ં નેક પ્રયણીઓ ને ક્ષીઓ લવે છે. દયેક શલળે 

અણે રયચચત ન ણ શઇએ તે સ્લયબયશલક છે. કેટરયકં પ્રયણી-ક્ષીઓની દયેક ટેલથી 

અણે ખફૂ જ રયચચત શઇએ છીએ. તેનુ ંમખુ્મ કયયણ છે તેભની વયથેન અણ વશલયવ 

ને તેભનુ ંવતત લરકન. વતત લરકનને કયયણે અણે તેભની શલશળષ્ટ્ટતયઓથી ણ 

રયચચત થતય ંશઇએ છીએ.  

અ એકભભય ં ચગજુબયઇ ફધેકય દ્વયયય ફયકને રખયમેર ત્ર લડ્ે ક્ષીઓની જાણકયયી 

અલયભય ં અલી છે. તેભનય દ્વયયય શનદેશળત ક્ષીઓ નમનૂય ભયત્ર ભયટે જ છે. ફયકની 

અવયવ ણ એક નબુલ જગત ડ્ેુ ં શમ છે. તેભયથંી તે નલય-નલય ક્ષીઓને ઓખે, 

લરકન લડ્ે તેભનય લતાનને વભજે તેન શલકયવ અ એકભની ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓન મૂ 

શતે ુછે.        

 ચચયા પ્રશ્ન : પ્રશ્નની ચચયા કયી જફૃયી નંધ કય.  

 તભે જમેરય શમ તેલય ક્ષીઓની મયદી કય.     

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 મયદી ફનયલેરય ં ક્ષીઓની નીચેની શલગત રખ.(જફૃય જણયમ ત ફયમનકયરુયન 

ઈમગ કયલ.)     

1. ભય ફનયલી યશતેય ક્ષીઓ : ................................................................................. 

2. તયની જાતે ઈંડ્યને વેલતય ંક્ષીઓ :  ..................................................................... 

3. ભયત્ર દયણય કે લનસ્શત ખયતય ંક્ષીઓ :  ..................................................................  

4. જીલ-જતંનુ ખયયક તયીકે ઈમગ કયતય ંક્ષીઓ : ................................................... 

5. વકૃ્ષ ય યશતેય ંક્ષીઓ : ........................................................................................ 

6. ઘયભય ંયશતેય ંક્ષીઓ : ........................................................................................... 

7. યણીભય ંયશતેય ંક્ષીઓ : .......................................................................................... 

8. શરય કયતય ંભટય ંક્ષીઓ : ..................................................................................... 

9. શરય કયતય ંનયનય ક્ષીઓ : ..................................................................................... 

10. વમશૂભય ંયશતેય ંક્ષીઓ : ......................................................................................... 

11. એકરય યશતેય ંક્ષીઓ : ............................................................................................ 

12. જભીન ય ગે ચયરતય ંક્ષીઓ : ............................................................................ 

13. જભીન ય કદૂકય ભયયતય ંક્ષીઓ : ........................................................................... 

14. ખફૂ ઊંચે ઈડ્તય ંક્ષીઓ : ....................................................................................... 

15. અકયળભય ંશલશલધ ેટના ફનયલી ઈઠ્તય ંક્ષીઓ :........................................................ 

16. ભયઘીનય ઈંડ્ય કયતય ંભટય ઈંડ્ય મકૂનયયય ક્ષીઓ : ..................................................... 

17. ભયઘીનય ઈંડ્ય કયતય ંનયનય ઈંડ્ય મકૂનયયય ક્ષીઓ : .................................................... 

18. વપેદ ઈંડ્ય મકૂનયયય ક્ષીઓ : ................................................................................... 

19. યંગ-ફે-યંગી ઈંડ્ય મકૂનયયય ક્ષીઓ : ......................................................................... 

20. ળયીયનય કદ કયતય ંટૂંકય ંછય ધયયલતય ંક્ષીઓ : ...................................................... 

21. ળયીયનય કદ કયતય ંરયફંય ંછય ધયયલતય ંક્ષીઓ : ................................................... 

22. ટૂંકી ચયચં ધયયલતય ંક્ષીઓ : .................................................................................. 

23. રયફંી ચયચં ધયયલતય ંક્ષીઓ : ............................................................................... 

24. ભયથે કરગી ધયયલતય ંક્ષીઓ : ............................................................................... 

25. કણાશપ્રમ લયજ કયતય ંક્ષીઓ : ........................................................ 
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 શલરડ્ઓ  શનદળાન 

 ક્ષીઓનય યશઠે્યણ (ભયય) શલળેની જાણકયયી ભયટે નીચેની રંક જૂઓે 

1. રક્કડ્ખદ : https://youtu.be/L_h00o/T2YU 

(Woodpecker making nest in trees – Instrumental music with soft piano) 

2. દયજીડ્ : https://youtu.be/qbWM1QAVGzS 

(Watch a weaver Bird build a nest in a single day) 

https://youtu.be/QQMYezbQIDA 

3. શભંગફડ્ા : https://youtu.be/aupS0ndI7W0 

(HUMMingbird Building a Nest.mp4) 

 શલરડ્ઓ શનદળાનને અધયયે ચચયા કયી પ્રશ્નનય જલયફ રખ.  

1. ક્ષીઓ ભય ફનયલલય કઇ-કઇ લસ્તઓુન ઈમગ કયે છે ?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. ક્ષીઓ ભય ળય ભયટે ફનયલે છે ?   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. ભય ફનયલલય કઇ જગ્મય વદં કયે છે ?    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. ક્ષી ભયયન ઈમગ કેટરય રદલવ / ભરશનય(વભમ) ભયટે કયત ુ ંશળે ?    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

અ ફયફત ણ જાણ.  

 ક્ષીઓ ઈંડ્ય મકૂલય ભયટે જ ભય ફનયલે છે. 

 ફચ્ચય ંભટય થઇ જતય ંભય છડ્ી દે છે. 

 ભય છડ્મય ફયદ, જુદય-ંજુદય ં પ્રકયયનય ક્ષીઓ વકૃ્ષ ય, યણીભય,ં યણી 

નજીક કે જભીન ય યશ ેછે.  

 

 

https://youtu.be/L_h00o/T2YU
https://youtu.be/qbWM1QAVGzS
https://youtu.be/aupS0ndI7W0
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5. પ્રવશૃિ : 

યઠ્મસુ્તક ેજ ન.ં૧૨૭-૧૨૮ યની દયતં શલળેની શલગત રખ. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. સ્લયધ્મયમ : 

તભને વદં શમ તેલય પ્રશ્નપ્રકયયન ઈમગ કયી ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓને અધયયે યચં 

પ્રશ્ન યચ.   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 17 : તેજર ભદયલયદભય ં
 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 વયંકુત કુટંુફનય વભ્મનય યરયલયરયક વફંધંને ઓખે છે.  

 જન્દ્ભ, રગ્ન ને સ્થયતંયને કયયણે ભયનલ કુટંુફભય ંથતય ંપેયપયયને વભજે છે.   

 પ્રસ્તયલનય  

પ્રસ્તતુ એકભભય ંભયતયની ચફભયયીનય કયયણે તેજરનુ ંસ્થયતયં થયમ છે. અથી ળશયેનય 

જીલન ને ગયભડ્યનય જીલન લચ્ચે નકુરૂન વયધલયન પ્રશ્ન ેદય થયમ છે. ળશયેનુ ં               

બીડ્-બયડ્લયફંૄ જીલન ને જીલન જફૃરયમયતની શલશલધ લસ્તઓુ ભેલલય ભયટે કયલય ડ્તય 

વઘંાની યજૂઅત કયલયભય ંઅલી છે. ળશયેનય ગયીફ રયલયયનય જીલનની મશુ્કેરીઓ જાણી 

તેલય રયલયય પ્રત્મે ફયકભય ંવલેંદનય જાગે તે ણ જફૃયી છે. ગયભડ્ય ને ળશયેનય જીલનભય ં

યશરેી ચબન્નતય, જુદય-જુદય પ્રકયયનય યશઠે્યણ લગેયેની જાણકયયી ફયકને ભી યશ ેતે ેચક્ષત 

છે.  

 અટુ ંકયીએ જ  

 ફયકને શલશલધ યરયલયરયક વફંધંની જાણકયયી અલી.  

 નયનય ઘયભય ંયશલેયભય ંડ્તી મશુ્કેરીઓ શલળે ચચયા વબયનુ ંઅમજન કયવુ.ં  

 ગયભડ્ય ંને ળશયેભય ંીલયનુ ંયણી, ળોચયરમ લગેયે જેલી સશુલધયઓ ભેલલયભય ંજલય 

ભતી ચબન્નતય શલળેની વભજ અલી.  

 ળશયેનય જીલનની લયસ્તશલકતયની શલશલધ શલરડ્ઓ બ્તરનુ ં શનદળાન કયયલવુ.ં જેભય ં

મુફંઆની રકર રેનની મવુયપયી, ધયયયલીની ઝુડ્ટ્ટી લગેયે.  

 શલશલધ પ્રકયયનય ઘય ને અધશુનક વગલડ્ જેલી કે, ચરપટ, એ.વી., લળંગ ભળીન 

લગેયેની જાણકયયી અલી.  

 જફૃરયમયત શલનય યણી, લીજી, બજન લગેયેન ફગયડ્ ન થયમ તે ફયફત ય ચચયા 

કયલી.  

 નયનય ઘય ને ભટી ઇભયયત લચ્ચેની વગલડ્ભય ંશુ ંતપયલત છે ? અ ફયફતની ચચયા 

કયલી. 
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 વ્મક્તત કઇ-કઇ રયક્સ્થશતભય ં સ્થયતંય કયે છે ને તે વભમે કેલય પ્રકયયની 

મશુ્કેરીઓન વયભન કયલ ડ્ે છે ? તે ફયફતે જૂથચચયા કયયલલી. શં ફયકને 

યજગયયી, શળક્ષણ, યશઠે્યણ લગેયે જેલય મદુ્દયઓને ખયવ ઈજાગય કયલય.   

 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ  

 યરયલયરયક વફંધં અંગેનય શલશલધ કમડ્ય દ્વયયય ફયકને યવપ્રદ યીતે જાણકયયી અી 

ળકયમ. દયત. (૧) તભે કની ભયનય ફયનય દીકયય ?  

 ગયભડ્ય ં ને ળશયેનય જીલનની તરુનય જેભય ં શલરડ્ઓ કે ચચત્રનુ ં  શનદળાન કયયલી 

જૂથચચયા દ્વયયય શલશલધ ફયફતની વભજ શલકવયલલી.  

 મૂભતૂ ને ભજળખની લસ્તઓુની મયદી તૈમયય કયયલલી.  

 ળશયેનય જીલનનય શલશલધ શલરડ્ઓ 'Youtube' યથી ફતયલલય ને તેનય અધયયે 

પ્રશ્નિયી કયલી.  

 અજુફયજુભય ં સ્થયતંય કયીને અલેર રયલયયની મરુયકયત રઇ તેનય અધયયે એલય 

કુટંુફને ડ્તી મશુ્કેરીઓ જાણે તથય તેભનય પ્રત્મે વલેંદનળીરતય દયખલે તેલી વભજ 

શલકવયલલી.  

 મલૂ્મયકંન  

1. યરયલયરયક વફંધંની વભજ ભયટેનય ત્રણ પ્રશ્નની યચનય કય.  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. અનય લયરીવંકા લખતે જલય ભતી રયલયયની મશુ્કેરીઓ નંધ.  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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3. અનય લતન ને નકયીનય સ્થે ભતી વગલડ્ભય ંશુ ંતપયલત છે ?   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. સ્થયતંય કયીને અલતય લયરીઓનય ફયકનય શળક્ષણભય ં લયધ ન અલે તે ભયટે 

અણે શુ ંકયી ળકીએ ?   

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 વદંબા વયરશત્મ 

 ‘સ્રભ ડ્ગ શભરેશનમય’ રપલ્ભ ફયકને ફતયલલી.   

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 18 : ગયભ-ગયભનય ંયણી  

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓ   

 સ્લયસ્થ્મ તથય નુઃઈમગ ને નુઃ ઈત્યદન અંગેનય શલલેકણૂા ઈયમ સચૂલે છે.   

 શલચબન્ન વજીલ (દય.ત. લનસ્શત, પ્રયણીઓ, લડ્ીર ને ળતત વ્મક્તતઓ) તથય 

શલશલધ સ્રત (દયત. ખયયક, યણી ને જાશયે શભરકત)ની કયજી રે છે.  

 દૈશનક જફૃરયમયત જેલી કે ખયયક, યણી કડ્યનય ઈત્યદન ને પ્રયપ્ત કયલયની પ્રરક્રમય 

વભજે. (દયત. નયજનુ ં ખેતયભયથંી ફજાયભય ં ને ત્મયથંી ઘય સધુી શંચવુ ં તથય 

સ્થયશનક સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત યણીની ઘયેુ ંશદુ્ધદ્ધકયણની યીત)     

 પ્રસ્તયલનય  

પ્રસ્તતુ એકભભય ંયણી ને તેનય શલચબન્ન સ્રત શલળે જાણકયયી અલયભય ંઅલી છે. 

વયથે-વયથે યણીની કમયકં છત ત કમયકં ફગયડ્ કે ભજ-ળખ ભયટે શલળે લયયળની વભજ 

અલયભય ંઅલી છે. દૂશત યણી દ્વયયય થતય યગ, તેને શદુ્ધ કયલયની ઘયેુ ંદ્ધશતઓ ને 

દૂશત યણી ીલયથી થતય યગની વભજ ફયકને ભી યશ ે તેલય મયાલયણીમ મદુ્દયઓન 

વભયલેળ કયલયભય ં અવ્મ છે. શલશલધ સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત થતય ં યણીન જફૃરયમયત મજુફ 

ઈમગ કયી યણીજન્દ્મ યગથી ફચલય ભયટેની વભજ ફયકભય ંશલકવે તે ેચક્ષત છે.   

 અટ ુત કયીએ જ  

 તયનય ઘયે અલનયય ભશભેયનની મગ્મ વયબયય કેલી યીતે કયી ળકયમ તેની વભજ 

અલી.   

 ફયકને જવવંયધન ભતં્રયરમની યણી ફચયલ જેલી જાશયેયતનય શલરડ્ઓ ફતયલલય. 

 એકતયપ યણીની છત ને અણય દ્વયયય થતય યણીનય ફગયડ્ તથય યણીનય 

જફૃરયમયત મજુફનય ઈમગ શલળે જૂથ ચચયા કયયલલી.  

 યજફયજ વભયચયયત્રભય ં અલતય યણી શલમક પ્રશ્નનુ ં એકત્રીકયણ કયી અ 

ફયફતભય ંઅણે શુ ંકયી ળકીએ તેનય ણ ફયકનય ભતંવ્મ જાણલય.  

 સ્થયશનક ડ્ૉકટય થલય લડ્ીરની મરુયકયત રઇ યણીજન્દ્મ યગનય ઘયગથ્થુ ંઈચયય 

શલળેની જાણકયયી અલી. 
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 ફયક યવે યણીનય સ્રત, દૈશનક લયયળ, યણીન વગં્રશ, ીલયની યીત લગેયે શલળેનુ ં

પ્રજેકટ કયમા કયયલવુ.ં  

 ઘયનય લયવણ, ળોચયરમ, યણી વગં્રશ ભયટેનય ટયકંય કે ભયટરય લગેયેની વપયઇ ભયટેની 

યીત ને વભમગયય શલળે ચચયા કયલી. 

 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ   

 તભયયી અવયવ યણીન ફગયડ્ કમય-ંકમય ંથયમ છે, તેની શલગત એકત્ર કયલી.  

 ‘યણીની ફચત ને ફગયડ્’ શલમ ય જૂથચચયા.     

 ફયક યવે વભયચયયત્ર ભયથંી યણી શલમક વભયચયયની નંધ એકત્ર કયયલલી.  

 સ્થયશનક ડ્ૉકટય કે લડ્ીરની મરુયકયતનુ ંઅમજન.  

 યણીનય લયયળ, સ્રત લગેયે ય પ્રજેકટ કયમા. 

 યણી લયયળનય વયધન, વગં્રશ કયલયની જગ્મયઓ, ળોચયરમ લગેયેની વપયઇની યીત 

તથય વભમગય જેની નંધ ને ભયરશતી ય ચચયા.  

ક્રભ શલગત વપયઇન વભમગય વપયઇની યીત 

૧ ભયટુ ં   

ય ટયકંી   

૩  ળોચયરમ   

1. યણીનય ટયકંયની વપયઇન વભમગય મગ્મ છે ? અનય શલચયય જણયલ.  

2. ળોચયરમની વપયઇ ન્દ્મ કઇ યીતે કયી ળકયમ ?  

 મલૂ્મયકંન  

1. યણી ીલયરયમક છે કે નશં તે અણે કેલી યીતે જાણી ળકીએ ?    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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2. તભયયય ઘયભય ંયણીન ફગયડ્ ક્યય-ંક્યય ંથયમ છે? કેલી યીતે?    

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

3. એકભભય ં ‘યણીભય ંગટયનુ ંયણી બી ગય ુછે તેને ઢી દ’ – એભ સચૂલયયુ ં છે ત 

અલય યણીન ન્દ્મ કમય ંઈમગ કયી ળકયમ ?      

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

4. ઝયડ્ય કે ઉરટી લખતે અનય ઘયભય ં કેલય પ્રકયયનય ઘયગથ્થ ુઈચયય કયલયભય ંઅલે 

છે?      

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

5. ‘યણી’ ળબ્દ યથી એક સલુયકમ રખ.     

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 નંધ 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 19 : વયથે જભીએ  

યઠ્ – 20 : ખયયક ને ભજા   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓ   

 કુટંુફ, ળયય ને ડ્ળભય ંફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે. (દયત. વદંગી, શનણામ રેલ, વભસ્મય શનલયયણ, જાશયે 

સ્થએ જાશતગત બેદબયલ, યણી, ભધ્મયશન બજન, વમશૂબજન, ફયકનય શક્ક, 

ળયયભય ંફયકનુ ંભયન, વજા, ફયભજૂયી લગેયે.) 

 તયનય લરકન, નબુલ, લસ્તઓુ અંગેની ભયરશતી, પ્રવશૃિઓ, ભશત્લની ઘટનયઓ 

કે મરુયકયત રીધેર સ્થ નંધે છે. તથય પ્રવશૃિઓ ને વયધયયણ ઘટનયઓની 

અગયશી કયે છે. (જેભકે ભેયઓ, તશલેયય, ઐશતશયશવક સ્થ)  

 દૈશનક જફૃરયમયત જેલી કે ખયયક, યણી, કડ્યનય ઈત્યદન ને પ્રયપ્ત કયલયની પ્રરક્રમય 

વભજે. (દયત. નયજનુ ં ખેતયભયથંી ફજાયભય ં ને ત્મયથંી ઘય સધુી શંચવુ.ં તથય 

સ્થયશનક સ્રતભયથંી પ્રયપ્ત યણીની ઘયે ુશદુ્ધદ્ધકયણની યીત)         

 વયઇનફડ્ા, સ્ટવા, ચરણી નટ / શવક્કય, યેલ્લે રટરકટ, વભમત્રક લગેયેભય ંઅેર 

ભયરશતીન ઈમગ કયે છે.  

 પ્રસ્તયલનય  

જીલન દયશભમયન ભનષુ્ટ્મની અવયવ નેક ઘટનયઓ ફનતી શમ છે. ઘણી ઘટનયઓ 

મયદગયય શમ છે. ત ઘણી ખેદદયમક શમ છે. ભયનલ વમશૂ યસ્ય એક-ફીજાનય શલચયયને 

વભજે ને તેનુ ં વન્દ્ભયન કયે ત યયષ્ટ્રશનભયાણ થયમ. અભ કયલય ભયટે અજનય ફયકને 

વમશૂચયયી ફનયલલય ઈત્વલ ઉજલણી ને વમશૂ બજન એ કયયગત વયધન વયચફત થયમ તેભ 

છે. જેનય ભયટે અ એકભભય ંઈત્વલ ઉજલણી ને ભધ્મયશન બજન મજનય દ્વયયય ઈદયશયણ યૂય 

યડ્ેરય ંછે. 
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 પ્રવશૃિ – ૧  

 તભયયય જીલનભય ં શભત્ર વયથે ઈજલણી કયી શમ તેલ એક પ્રવગં નીચે નંધ ને 

તભયયય લગાનય ંફઘય તયરીભયથીઓ વભક્ષ યજૂ કય. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

 પ્રવશૃિ – ૨  

 નીચે લચ્ચેનય લત ુાભય ં દળયાલેર લયનગી ફનયલલય ભયટે જફૃયી ખયદ્ય વયભગ્રી તેની 

અજુ-ફયજુનય લત ુાભય ંઅવયવનય વશ તયરીભયથીઓ વયથે ચચયા કયીને નંધ. 

 

ઊંશધયુ ં
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 પ્રવશૃિ – ૩  

 ળંગની ચચક્કી ને ળીય ફનયલલય ભયટેની વયભગ્રી સ્રતની ખટૂતી કડ્ીઓ 

તયરીભયથીઓનય યચં-યચં જૂથ ફનયલી રખ.  

 

 

 પ્રવશૃિ – ૪   

 યચં-યચંનય જૂથ ફનયલ. નીચે અેરય પ્રશ્ન ય જૂથભય ંચચયા કય. ચચયાન શનષ્ટ્કા 

મદુ્દયવય નંધ. અ નંધની ચચયા તયરીભયથીઓનય લગા વભક્ષ કય. 

1. નભુયન કય કે તભયયય ગયભભય ં ઈિયયમણનય રદલવે અળયે કેટરય ં રકએ ઊંશધયુ ં

ફનયવ્યુ ંશળે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. જે રકએ તશલેયયનય રદલવે તેઓનય ઘયે ભીઠ્યઇ નથી ફનયલી તેનય કયયણ તભયયય ભતે 

કમય-કમય શઇ ળકે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

ળંગની 
ચચક્કી 

જભીન ળંગદયણય 

લનસ્શત ગ 

ળીય 
યણી ઘી 

જભીન અટ 
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 પ્રવશૃિ – ૫   

 તયરીભયથીઓની ફે બયગભય ં વયખે બયગે ટકૂડ્ીઓ ફનયલ. ટકૂડ્ીભય ં એક-એક વ્મક્તત 

નંધ કયલય ભયટે નીભ. શલે, નીચેનય મદુ્દય ય ડ્ીફેટ(ચચયા) મજ. 

"ભતૂકયની તશલેયય ઉજલણી ને લતાભયનની તશલેયય ઉજલણી" તપયલત 

ભતૂકયની તશલેયય ઉજલણી લતાભયનની તશલેયય ઉજલણી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 પ્રવશૃિ – ૬   

 તભયભ તયરીભયથીઓ વ્મક્તતગત યીતે નીચે અેરય પ્રશ્નનય ઈિય નંધ ને ચચયા 

કય. 

1. તભયયી ળયયભય ંભધ્મયશન બજન કમય વભમે યમ છે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. ળયયભય ંભધ્મયશન બજનભય ંશુ-ંશુ ંઅલયભય ંઅલે છે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. બજન યૂતય પ્રભયણભય ંઅલયભય ંઅલે છે ? કેટુ ં ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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4. તભે ફયક વયથે જભ છ ? ળય ભયટે? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. ળયયનય ફડ્ા ય ઠ્લયરડ્ક બજનની મયદી છે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. ભધ્મયશન બજનભય ંતભયયય ભતે શુ ંભેન ુશવુ ંજઇએ તે નીચેનય કષ્ટ્ટકભય ંનંધ. 

રદલવ બજન 

વભલયય  

ભગંલયય  

બધુલયય  

ગરુુલયય  

શકુ્રલયય  

ળશનલયય  

 પ્રવશૃિ – ૭   

 પ્રશ્નનય ઈિય તયરીભયથીઓનય જૂથભય ંચચયા કયીને રખ. 

1. છયત્રયરમ ન્દ્મ યશઠે્યણ કયતય ંકઇ યીતે જુદંુ ડ્ે છે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2. છયત્રયરમભય ંબજન ભયટેની કેલી વ્મલસ્થય શમ છે ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

3. શુ ંતભને છયત્રયરમભય ંયશવે ુ ંગભે છે ? ળય ભયટે? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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4. તભે કઇ ન્નકે્ષત્રભય ંજમ્મય શમ થલય તભયયી નજીકભય ંક્યયમં ન્નકે્ષત્ર શમ તે તેની 

યચં શલળેતયઓ નંધ. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. ન્નન ફગયડ્ ટકયલલય ભયટેનય ંસતૂ્ર યચ ને રખ. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 સ્લ ધ્મમન   

 તભને ભનગભતય પ્રશ્ન પ્રકયયન ઈમગ કયી ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓને અધયયે યચં 

પ્રશ્નની ચચયા કય. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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યઠ્ – 21 : જગત ભયયય ઘયભય ં 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓ   

 વયંતુત કુટંુફનય વભ્મનય યરયલયરયક વફંધંને ઓખે છે. 

 કુટંુફ, ળયય ને યડ્ળભય ંફનેર ફનયલ લગેયે યથી લરકન ને નબુલ કયી 

ભોચખક ચબપ્રયમ અે છે. (દય.ત. વદંગી, શનણામ રેલ, વભસ્મય શનલયયણ, જાશયે 

સ્થએ જાશતગત બેદબયલ, યણી, ભધ્મયશન બજન, વમશૂ બજન ફયકનય શક્ક, 

ળયયભય ંફયકનુ ંભયન, વજા, ફયભજૂયી લગેયે)  

 પ્રસ્તયલનય  

રયલયય ને વભયજભય ંવ્મક્તતનુ ંન્દ્મ વ્મક્તત વયથેનુ ંલતાન, વ્મક્તત-વ્મક્તતઓ વયથેનુ ં

લતાન વતત અણય ધ્મયનભય ંઅલતુ ં શમ છે. અણે તેને અધયયે જ વ્મક્તત કે વ્મક્તતઓ 

યત્લે એક ચક્કવ નભુયન ફયધંતય શઇએ છીએ. મકુનય વયયય સ્લબયલ કે લતાન અણને 

એક તયપ ભયન ઈજાલે છે. જ્મયયે મકૂનય ખયયફ લતાન તેઓ યત્લે નપયત કે ઘણૃય ણ 

ઈબય કયે છે. 

શી, "જગત ભયયય ઘયભય"ં તે એકભભય ંછ જેટરી ઘટનય – રકસ્વય મકૂલયભય ંઅવ્મય છે. 

શલદ્યયથીઓ અ રકસ્વય કે ઘટનય લયચેં છી વયયય-નયવય અંગેન ચબપ્રયમ અત થયમ, 

વભજત થયમ તે ધ્મમન શનષ્ટ્શિઓન મૂ શતે ુછે. 

 રકસ્વ – ૧ : ખંચતયણ  

રયલયયભય ંએકથી લધ ુવભ્મ શમ ને ઘયભય ંએક જ T.V. શમ ત્મયયે દયેકને તયની 

વદંગીનય કયમાક્રભને જલયની તક ભતી નથી. કયમાક્રભ જલયની ખંચતયણ રયલયયભય ંભન 

દુઃખભય ંરયણભે છે. 

તભયયય રયલયયભય ંબજન વદંગી, કડ્ય ંવદંગી, ઘયની વજાલટભય ંવદંગી કે કઇ 

ન્દ્મ કયયણવય ખંચતયણન પ્રવગં ફન્દ્મ શમ ત તેની શનખયરવણે નંધ કય. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 રકસ્વ – ૨ : તપયલત કેભ ?  

શજુ ણ કેટરયક રયલયયભય ંછકયય ને છકયીઓ લચ્ચે મકૂ કયભ ભયટે બેદબયલ 

યયખલયભય ંઅલે છે. અલય તપયલત ણ રયલયયભય ંભયનશવક તણયલ કે વભસ્મયનુ ંકયયણ ફનતય ં

શમ છે. 

શુ ંતભયયય રયલયયભય ંછકયય-છકયીઓ લચ્ચે કઇ બેદ યયખલયભય ંઅલે છે ? ટૂંકભય ંરખ 

(શં અણે શનખયરવ યીતે વ્મતત થઇએ તે ેક્ષય છે.) 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 રકસ્વ – ૩ : ભીનયકયકી 

ભીનયકયકી રયલયયનય નયનય ફયકને રઇને દરયમયરકનયયે પયલય ગમય શતય.ં તેભણે 

દરયમયરકનયયે વયત કુરપી રીધી. કુરપીલયયએ ભરૂથી યચં જ કુરપીનય ૈવય રીધય. ૈવય 

ફચત થલયને કયયણે ફયક ખળુ શતય. યંત ુરયતલ ભીનયકયકીએ યૂય ૈવય ચકૂલી દીધય. 

ફયકને પે્રયણયફૃ ફનલય લડ્ીરએ શભેંળય ંવત્મ અચયણ કયવુ ંજફૃયી શમ છે. તે અ રકસ્વયન 

વયય છે. 

તભયયય જીલનભય ંઅલ પે્રયણયફૃ રકસ્વ ફન્દ્મ શમ ત તે ટૂંકભય ંનંધ. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 રકસ્વ – ૪ : હુ ંશુ ંકરંુ ?  

વયયય-નયવયને ઓખલયની ટેલ ફયકભય ં શલકવલી જફૃયી શમ છે. ક્ષમ નયભન 

ફયક શનરનય ઘયે લયયંલયય ચફભયયી શલયથી યણી ીત નથી. યણી ક્યયયે ીવુ ં ? ક્યય ંન 

ીવુ ં તેની વભજ તેની દયદીએ તેને અેર શતી. ક્ષમે તેને અધયયે જ યણી ન ીલયન 

શનણામ રીધ શત. 

અણે ણ અણય વતંયન કે ળયયનય ફયકને અલી વભજ અતય શઇએ છીએ. 

તભને અલ રકસ્વ મયદ શમ ત ટૂંકભય ંનંધ. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 રકસ્વ – ૫ : કણ નક્કી કયળે ?  

વતંયન ભટય થતય ંતેભની કૅરયમય વદંગી ભટે બયગે લડ્ીર જ કયતય ંશમ છે. અભ 

કયલયથી વતંયનની નવુ ં વયશવ કયલયની, શલચયયલયની ળક્તત ટકલયની વબંયલનય શમ છે. 

કયળન નયભન યલુયન ખેતીને ફદરે નયજ દલયની ઘટંી દ્વયયય કુટંુફને ભદદ કયલય શલચયયે 

છે. તેનય શતય વભંત છે, યંત ુકુટંુફનય વલેવલયા ભટયકયકય તેને અભ કયતય ંટકયલે છે. 

તભયયી વયથે તભયયી કયયરકદી ઘડ્તયભય ંઅલી ઘટનય ફની છે ? શુ ંતભે તભયયય વતંયન 

કે શલદ્યયથીઓ વયથે તેભની શનણામ પ્રરક્રમયભય ંલયધફૃ ફન્દ્મય છ ? શનખયરવણે ટૂંકી નંધ 

કય. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 રકસ્વ – ૬ : ભને અ વદં નથી 

ફયક શભેંળય વલેંદનળીર શમ છે. ભટેયયઓંની મકૂ શયકત તેભની રયગણીઓને 

દૂબલતી શમ છે. શં ભીનયનય કયકયનય મકૂ લતાનને કયયણે તેની શભત્ર રયતનેુ કયકયન સ્લબયલ 

વદં નથી. તેને કયકયથી ડ્ય ણ રયગે છે. કયકયની લતાણ ૂકં તેને વદં નથી તે ખરૂીને ભીનયને 

કશ ેછે.  

શુ ં લડ્ીરની ણગભતી શયકતથી બગ ફનેરય ફયકની લયત તભે વયબં છ ? 

એકયદ ઘટનય ટૂંકભય ંલણાલ.  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ધયણ-4 : મયાલયણ શળક્ષક તયરીભ ભડ્યરૂ 

85 
 

યઠ્ – 22 : ટય ં 

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 લયયવયગત યીતે ભેર શલશલધ કોળલ્મ, વ્મલવયમ જેલય કે ખેતી, ફયધંકયભ, કરય ને 

શસ્તઈદ્યગ લગેયેની તયરીભ ને તેની દૈશનક જીલનભય ંભશૂભકય લણાલે છે.  

 પ્રસ્તયલનય  

એકભ-યય ટયનય ભયધ્મભથી યંયયગત શસ્તકરયઓને લયયવયઇભય ં ટકયલી 

યયખલયભય ં અલે છે. શંમય યટણની ટયનંી ોયયચણક શસ્ત કરયન લયયવ અજે ણ 

તેભનય રયલયયજનએ ટકયલી યયખ્મ છે. તેભ ન્દ્મ લયયવયઇ શસ્તકરયઓ અજે ણ રગ-

રગ શલસ્તયયભય ં જલયઇ યશરે જલય ભે છે. જે શસ્તકરયઓ ફયફતે ફયક જાણકયયી 

ભેલે તે અ એકભન મખુ્મ શતે ુછે.  

 અનય શલસ્તયયભય ંજલયઇ યશરે શસ્તકરયઓ જણયલ.  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

અ શસ્તકરયનય શનભયાણભય ં લયયતી વયધનવયભગ્રી તથય તેની ફનયલટની યીત ને 

તેનય ઈમગ ભયટેની જાણકયયીનુ ંલણાન કય. (નટબકુભય ંરખ.) 

 વય ય લણયત ુ ં કયડ્, સથુયયીકયભ, શુયયીકયભ, કંુબયયનુ ં ભયટીકયભ, બયતગ ૂથંણ, ખયટરય 

ગ ૂથંણી, દયીનય ગ  ૂછંણીમય,ં કયડ્ ય ફયધંણીની રડ્ઝયઇન, ચચત્રકરય લગેયે જેલય નેક 

કયભ એલય છે કે અ કયભગીયીભય ંભળીન કયતય શયથની કયભગીયીન ઈમગ લધ ુથયમ છે. 

અ ફયફત ફયકને ખયવ વભજાલલી તથય અ પ્રકયયની કયભગીયી કયતય વ્મલવયમકયયની 

ફૃફફૃ મરુયકયત કયી શસ્તકરયકયયનય કયમાન ુ ંપ્રત્મક્ષ લરકન કયયલવુ ંતથય તેભય ંલયયતી 

વયધન વયભગ્રીથી ફયકને ભયરશતગયય કયલય.   
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 પ્રવશૃિ  

 ફયકને લગાખડં્ભય ંકયડ્ ય બયતગ ૂથંણ, ભયટીનય યભકડ્ય,ં દયીભયથંી ગ  ૂછંણીમય,ં 

તયણ, ફૂર કે કયગભયથંી શયય, કયગકયભ જેલી પ્રવશૃિઓ કયયલલી શલશલધ નમનૂયઓ 

ફનયલડ્યલી લગાખડં્ભય ંતેનુ ંપ્રદળાન કયવુ.ં   

 શલશલધ પ્રકયયની શસ્તકરય કયયીગયીનય પટય, શલરડ્ઓ ફયકને લગાખડં્ભય ંફતયલલય. 

 પ્રશ્નિયી  

 તભયયય રયલયયભય ંકે ડ્ળભય ંકઇ શસ્તકરય કયયીગયીનુ ંકયભ કયે છે ? અ કયભભય ંકણ-

કણ શુ ંકયમા કયે છે ?    

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 તભયયય ઘયભય ંકઇ-કઇ ચીજલસ્તઓુ એલી છે કે જે શસ્તકરય કયયીગયી દ્વયયય તૈમયય થઇ 

શમ.  

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

 તભયયય શલસ્તયયભય ંકઇ રયલયય શસ્તકરય કયયીગયીનુ ંકયમા કયતય શમ ત તેઓ કઇ-કઇ 

શસ્તકરય કયયીગયી કયે છે તે જણયલ.  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................   

નંધ ................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
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યઠ્ – 23 : દેળ-યદેળ   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 જન્દ્ભ, રગ્ન ને સ્થયતંયને કયયણે ભયનલ કુટંુફભય ંથતય ંપેયપયયને વભજે છે.  

 તયનય લરકન, નબુલ, લસ્તઓુ અંગેની ભયરશતી, પ્રવશૃિઓ, ભશત્લની ઘટનયઓ 

કે મરુયકયત રીધેર સ્થને નંધે છે તથય પ્રવશૃિઓ ને વયધયયણ ઘટનયઓની 

અગયશી કયે છે. (જેભકે ભેયઓ, તશલેયય, ઐશતશયશવક સ્થ)  

 વયઇન ફડ્ા, સ્ટવા, ચરણીનટ / શવક્કય, યેલ્લે રટરકટ, વભમત્રક લગેયેભય ંઅેર 

ભયરશતીન ઈમગ કયે છે.  

 સ્લયસ્થ્મ તથય નુઃઈમગ ને નુઃઈત્યદન અંગેનય શલલેકણૂા ઈયમ સચૂલે છે.    

 પ્રસ્તયલનય  

અ એકભભય ંશલશલધ પ્રદેળનય બોગચરક તથય સ્થયશનક મયાલયણ અંગે ચચયા કયલી. તેને 

અધયયે ત્મયનંય યશઠે્યણ ને યશણેી-કયણીની ચબન્નતય અંગે ચચયા કયલી. સ્થયશનક મયાલયણનય 

કયયણે બગલલી ડ્તી મશુ્કેરીઓ શલળે ચચયા કયી ળકયમ. એક શલસ્તયયભયથંી ફીજા શલસ્તયયભય ં

(એક સ્થેથી ફીજા સ્થે) જલય ભયટે લયયતય શલશલધ લયશનન ઈમગ અલલય-જલય ભયટે 

રયગત વભમ, તેનુ ંઅંતય અંગે ચચયા કયલી. પ્રદેળ, યશણેયકં ને તેભય ંથતય સધુયયય અંગે ચચયા 

કયલી. આન્દ્ટયનેટન ઈમગ કયીને ફયકને રગ રગ દેળનય ચચત્ર, તેભનુ ંઅંતય, તેભનય 

શલળે ભયરશતી અલી.   

 અટુ ંત કયીએ જ  

 નકળયભય ંશલશલધ સ્થ દળયાલલય.  

 નકળય દ્વયયય એક સ્થથી ફીજા સ્થનુ ંઅંતય ળધતય ળીખલવુ.ં  

 શલશલધ બોગચરક રયક્સ્થશત મજુફ શયેલેળની ચચયા કયલી.  

 સ્થયશનક રયક્સ્થશત મજુફ ખયયકની ચબન્નતય અંગેની ચચયા કયલી.  

 શલશલધ દેળનય ચરણ ને નયણયકંીમ વ્મલશયય શલળે ચચયા કયલી.  

 સ્થયશનક રયક્સ્થશતને અધયયે ભકયનનય ફયધંકયભભય ંચબન્નતય અંગે વભજ અલી. 
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 શલળે ધ્મમન પ્રવશૃિઓ  

 થભોકર,  ૂઠં્ય લગેયેન ઈમગ કયી રગ-રગ પ્રકયયનય ઘય ફનયલી ળકયમ.  

 શલશલધ દેળનય ચરણી શવક્કય તથય ચરણી નટ ફતયલી ળકયમ.  

 ઇન્દ્ટયનેટન ઈમગ કયી શલશલધ દેળ-શલદેળનય ચચત્ર ફતયલી ળકયમ. 

 ઇન્દ્ટયનેટનય ઈમગ દ્વયયય શલશલધ દેળ-શલદેળનય લયતયલયણ, અફશલય, લનસ્શત, 

ભકયન, ળયક, લયશન વ્મલશયય, પ્રયણીઓ, ચરણી નયણુ ંલગેયેની વભજ અી ળકયમ.   

 મલૂ્મયકંન 

 યણપ્રદેળનય રક અખુ ંળયીય ઢંકયમ તેલ ળયક ળય ભયટે શયેે છે ?     

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 બધુયફી ને કચ્છભય ંફને્ન જગ્મયએ ખજૂયનય વકૃ્ષ ળય ભયટે ઈગયડ્ી ળકયમ છે ?     

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 જે તે ચરણ કમય દેળનુ ંછે તે ળયનય યથી જાણી ળકયમ.      

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 ઈદયશયણ મજુફ જલયફ રખ.      

દેળ ચરણી નયણુ ં
બયયત ફૃશમ 
ફયગં્રયદેળ  
ચીન  
યશળમય  
જાયન  
પઘયશનસ્તયન  
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યઠ્ – 24 : ભવયરેદયય કમડ્ય   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 લરકન ક્ષભ રક્ષણ જેલય કે દેખયલ, ઈમગ, ગધં, સ્લયદ લગેયેને અધયયે જૂથ 

યડ્ળે.  

 પ્રસ્તયલનય  

યજફયજનય જીલન વ્મલશયયભય ં અણે લનલી શલશલધ યવઇ ફનયલતય શઇએ 

છીએ. યવઇભય ંકમય કમય ભવયરયઓ લયયતય શમ છે ? તેન દેખયલ કેલ શમ છે ? સ્લયદ ને 

સગુધંની રષ્ષ્ટ્ટએ કેલય શમ છે ? તેને જાણલયન પ્રમયવ કયીએ.  

યઠ્યસુ્તકભય ંઅ પ્રકયણ નીચેનય શતેઓુની શૂતિ ભયટે મકુલયભય ંઅલેર છે. બયયતનય 

શલશલધ પ્રદેળભય ંથતય ભવયરયઓ શલળે જાણે. શલદ્યયથીઓ ભવયરયઓને ઓખે તેનય ઈમગ 

શલળેની વભજ ધયયલે ને તેનુ ંભવયરેદયય લયનગીઓ શલળે ચચયા કયી તેનય ભવયરયનય ભશત્લ 

શલળે વભજે. અ ઈયયતં ઘયભય ંફનતી યવઇભય ંકમય-કમય ભવયરયન ઈમગ થયમ છે ને 

તેનય સ્લયદ, સગુધં, સ્ળાન ભેલે.      

 ધ્મમન પ્રરક્રમય   

 અવયવની દુકયનભયથંી કે લગાખડં્ભય ંભવયરયને ઓખલયન પ્રમત્ન કયયલલ.   

 પ્રવશૃિ – ૧   

o શતે ુ: ભવયરયનય (સ્ટીક ેટ) ફનયલલય.  નીચેનયભયથંી કઇણ ફનયલી ળકયમ. શલશલધ 

ભયચય – તીખી ભયચી, ઘરય, કયશ્ભીયી યેળભટ્ટ, ફયીમય ભયચય, તજ, રશલંગ, 

એરચી, ભયી, જીફૃ, તેજ િય, ફયદીમયન, લરયમયી શલગેયે    

o વયધન વયભગ્રી : ચયટા ેય વપેદ ને યંગીન કરયનય, સ્કે્રચેન, ેક્ન્દ્વર, ફુટટ્ટી, 

ભયકાયેન, કયતય, યફય, પેલીકર, ભીણીમય કરય લગેયે....   

o યીત : વો પ્રથભ ચયટા  ેય ય કઇણ ભવયરયની અકૃશત દય ત્મયયફયદ તેને 

કયતયથી કટંગ કયી તેને મગ્મ અકયય અ. ભીણીમય કરય લડ્ે તેભય ંતેનય મૂ યંગ 

શમ તેલ જ યંગ યૂ જેથી ભવયરયની ઓખ થઇ ળકે. ત્મયયફયદ ચયટા  ેયને 

ગલયીને નયની યતી સ્ટીક ફનયલ ને તૈમયય કયેર અકૃશતનય યછનય બયગભય ં

ચંટયડ્ી દ જેથી તેને મગ્મ યીતે કડ્ી ળકયમ.  
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 પ્રવશૃિ – ય  

o શતે ુ: ભવયરયનય તૈમયય થમેર સ્ટીક ેટનય વલંયદની યચનય કયલી.     

o વયધન વયભગ્રી :  A4 વયઇઝનય કે ઘય કયગ, ેન   

o યીત : વો પ્રથભ પ્રવશૃિ-૧ ભય ં તૈમયય કયલયભય ંઅલેર ભવયરયનય સ્ટીક ેટને યત્ર 

તયીકે નક્કી કયી ત્મયયફયદ તેનય વલંયદ રખલયનુ ંળફૃ કય. વલંયદ રખતી લખતે વોથી 

શરેય કઇણ એક ેટ કે જે વભગ્ર યત્રન રયચમ અે એનય શલળે થડુ રખી 

ત્મયયફયદ ક્રશભક યીતે વલંયદ રખલયની ળફૃઅત કયલી. અ વલંયદભય ં ભવયરયન 

ઈમગ તેન સ્લયદ, સગુધં, યંગ લગેયે શલળે તૈમયય કયવુ.ં  

 પ્રવશૃિ – ૩   

o શતે ુ: ભવયરયનય સ્ટીક ેટ ને વલંયદનય અધયયે ેટ ળ યજૂ કયલ.   

o વયધન વયભગ્રી :  જાડુ ભટંુ કયડ્ પ્રેઆન કરયનુ,ં દયી થલય યંગીન કયઙ.... (ડ્દ 

ફયધંલય ભયટે)   

o યીત : વો પ્રથભ ેટ ળ યજૂ કયલય ભયટે લગાખડં્ભય ંખણૂયભય ંકે લચ્ચેનય બયગે કયડ્નય 

ફનેં છેડ્ે દયી ફયધંી ફયયી કે કઇણ જગ્મયએ ફયધંી ેટનુ ંવચંયરન કયનયય વ્મક્તત 

યછથી દેખયમ નરશ તે મજુફ ઊંચયઆએ ફયધં ત્મયયફયદ દયેક સ્ટીક ેટ ને તેની 

વયથે તેનય વલંયદ ફરનયય વ્મક્તતને ણ તેનય યછનય બયગભય ં ભકર ને વો 

પ્રથભ યત્રન રયચમ યલી ળ ળફૃ કયયલલ......  

o શલચયય ને  રખ         

તભયયય ઘયભય ં યવઇ ફનયલલયભય ં કમય કમય ભવયરયઓન ઈમગ થયમ છે ? મયદી 

તૈમયય કય.  

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

o પ્રયચીન વભમભય ં કે દયદય-દયદી નયનય શતય ં ત્મયયે યવડ્યભય ંકમય ભવયરયઓન ઈમગ 

કયતય શતય. તેભની વયથે ચચયા કયી રખ.   

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

o .......................  ....................... ....................... ....................... 

ચયર, અણે અણય લગાખડં્ભય ંભવયરય રયલી નીચે દળયાલેરી પ્રવશૃિ કયયલી ળકયમ.  
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 પ્રવશૃિ – ૪ 

o શતે ુ: નબુલ, સ્ળા ને સગુધંની ઓખ કયયલલી.    

o વયધન વયભગ્રી :  શલશલધ ભવયરય, નયની લયટકીઓ, ચયટા  ેય, સ્કેચેન   

o યીત : વો પ્રથભ ગયભ ભવયરયને નયની લયટકીઓ મકુી દ ત્મયયફયદ ચયટા ેયભય ંએક 

કષ્ટ્ટક ફનયલ જેભય ં ક્રભ, ભવયરયનુ ં નયભ, સગુધં ને તેનય સ્ળાની શલગત દળયાલત ુ ં

તૈમયય કય. તૈમયય થઇ ગમય ફયદ એક છી એક શલદ્યયથીઓને આંખ ફધં કયયલી 

થલય આંખ ય ટ્ટી રગયલી ને દયેક ભવયરયને સ્ળા કયીને ને સગુધંથી 

ઓખલયન પ્રમત્ન કયયલલ. જેની ઓખ કયી ળકે તેની વયભે () કય ને ઓખી 

ન ળકે ત ()ની શનળયની કયલી.    

ક્રભ સગુધં સ્ળા ભવયરયનુ ંનયભ શનળયની ()() 

૧     
૨     
૩     
૪     
૫     
૬     
૭     
૮     
૯     
૧૦     

શલદ્યયથીઓને ભવયરયઓ ઓખયલલયન પ્રમત્ન કયયવ્મય છી જે શલદ્યયથીઓ 

ઓખ કયી ળકમય નથી તેને ભવયરય જલય ભયટે સ્ળા કયલય ભયટે સગુધં ભયટે પયી 

અ જેથી અગનય ં નબુલને અધયયે પયી ફીજ નબુલ ભળે ને જ્ઞયન રઢ 

ફનળે.  

શલદ્યયથીઓનય નબુલને અધયયે શલદ્યયથીઓની લમકક્ષય નયની શલયથી યવઆ 

કયલય કે યવડ્યભય ંભવયરયન ઈમગ કયી ળકે નરશ ત ચયર..... લગાખડં્ભય ં શલશલધ 

ભવયરેદયય ચયટ ફનયલલયની પ્રવશૃિ કયીએ.... અ પ્રવશૃિ દ્વયયય શલદ્યયથીઓ ભવયરયઓનય 
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ઈમગ, તેન સ્લયદ, યંગ દેખયલ ણ જાણી ળકળે ને ચયટભય ંએકણ ભવયરય ન 

નયખ્મય શમ ત તેન સ્લયદ કેલ રયગે તેનુ ંણ નભુયન કયી ળકળે. 

  પ્રવશૃિ – ૫ 

o શતે ુ: ભીકવ કઠ્ ચયટ ફનયલતય ળીખે.     

o વયધન વયભગ્રી :  ફયપેરય ચણય, ભગ, ભઠ્ લગેયે.... કઠ્, ભીઠુ,ં રયર ભયચ,ુ અભચયુ 

યઈડ્ય, ળેકેર જીફૃ.    

o યીત : વો પ્રથભ ભીકવ ફધય કઠ્ને એક લયવણભય ંમકુી તેભય ં સ્લયદ નવુયય ભીઠુ,ં 

રયર ભયચુ,ં અભચયુ યઈડ્ય, ળેકેર જીફૃ ઈભેય ને શભશ્ર કય. ચયટને દેખયલે અકાક 

ફનયલલય ઈયથી કથભીય ને દયડ્ભનય દયણય નયખી ળકયમ......  

 પ્રવશૃિ – ૬ 

o શતે ુ: પણગયલેરય ભગ-ભઠ્ની ચયટ ફનયલતય ળીખે.     

o વયધન વયભગ્રી :  પણગયલેરય ભગ-ભઠ્, વચં, ભીઠું, ધયણય-જીફૃ, ગયભ ભવયર (તજ, 

રશલંગ, તીખય ફયદીમયન ીવીને તૈમયય કયેર)   

o યીત : વો પ્રથભ એક લયવણભય ં પણગયલેરય ભગ-ભઠ્ને યયખી તેભય ં સ્લયદ નવુયય 

ધયણયજીફૃ, વચં, ભીઠુ,ં ગયભ ભવયર શભશ્ર કય ને સ્લયરદષ્ટ્ટ ોષ્ષ્ટ્ટક ચયટને અકાક 

ફનયલલય ઈયથી ટભેટય ંને કથભીય નયખી ળકયમ......  

 પ્રવશૃિ – ૭ 

o શતે ુ: ળયકબયજી (શભકવ લેજીટેફર) ચયટ ફનયલતય ળીખે.     

o વયધન વયભગ્રી :  કફી, ગયજય, કયચી કેયી, કયકડ્ી, ફીટ, કેપ્વીકભ ભયચય, મૂય, ટયભેટય, 

રંબ,ુ ડુગંી, ભીઠું, તીખય યલડ્ય ળેકેુ ંજીફૃ,ં દેરી ખયડં્    

o યીત : વો પ્રથભ એક લયવણભય ંશલશલધ ળયકબયજીને ઝીણય વભયયી ર. વભયયતય શરેય ં

ફે-ત્રણ લખત તેને યણીથી ધઆ નયખં. ત્મયયફયદ એક લયવણભય ંફધયને ભીકવ કયી 

તેભય ંભીઠું સ્લયદ નવુયય, તીખ યલડ્ય, ળેકે ુજીફૃ, દેરી ખયડં્ ને રંબ ુનયખંી તેને 

ભીશ્ર કય ને ઈયથી વજાલટ કયલય કથભીય ને ફૂદીન વભયયીને છયટં......  
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 પ્રવશૃિ – ૮ 

o શતે ુ: શલદ્યયથીઓ ફ્રૂટ્વ ચયટા  ફનયલતય ળીખે. 

o વયધન વયભગ્રી :  વપયજન, રયક્ષ રીરી ને કયી, કેય, દયડ્ભ, નયનવ, જાભપ, 

ચીકુ, ૈમય, તયબચુ લગેયે ઊત ુનવુયય, વચં, તીખય યઈડ્ય, લરયમયી    

o યીત : વો પ્રથભ પને યણીથી ધઓુ ત્મયયફયદ નયનય-નયનય ટુકડ્ય કયી ફધય ફ્રૂટવને 

એક લયવણભય ં મકૂી તેભય ં વચં, તીખ યઈડ્ય, લરયમયી નયખંી શભતવ કય ને 

સ્લયરદષ્ટ્ટ ચયટન નબુલ કય.    

    અભ, શલમલસ્તનુય કેન્દ્રભય ંફયક છે. જે તેને નલીન ળધ ભયટે યૂતી તક 

અે છે. શં વબયનણે ગખણટ્ટીનય જ્ઞયનને ટયલયન પ્રમત્ન કયલયભય ંઅવ્મ છે. 

તેભની જજજ્ઞયવયવશૃિ ી ળકે, પ્રવશૃિ દ્વયયય ભ્મયવ કયે, પ્રશ્ન છેૂ, પ્રમગ કયે લગેયે 

ફયફતની તક અલી તે છે. ફયકને વજૉન, લરકન, દયવુ,ં શલબયજજત કયવુ,ં 

ફરવુ,ં પ્રશ્ન, રખવુ ં મયદી કયલી. લગેયેની તક ભે તે ગત્મનુ ં છે. કેટરીક 

પ્રવશૃિઓભય ં તેભને લસ્તઓુન એલી યીતે ઈમગ કયલયન યશળેે, જેથી તેઓભય ં

ભયનશવક ળક્તતન શલકયવ થયમ. કેટરીક પ્રવશૃિઓ તેઓની વજૉનયત્ભકતય ને 

યચનયત્ભક કુળતયની વયથે તેભની વંદમારક્ષી ઇષ્ન્દ્રમને ણ જાગ્રત કયળે. ફયકની 

વયતય ભયટે દયેક પ્રવશૃિઓની ચચયા દ્વયયય તેઓ જ લરકન કયે ને ળીખે તેનુ ં

એકીકયણ કયલયભય ંઅલે છે.      

 શળક્ષકે એકભભય ંકયયલલય જેલી ફયફત   

 ભવયરયઓ ય તભયયય તયનય જાતે કમડ્ય ફનયલલય.  

 લગાખડં્ભય ંશલદ્યયથીઓ યવે ભવયરયનય ચચત્ર ને નયભ રખયલલય.  

 શલશલધ ભવયરયનય નમનૂય ફતયલીને રયચમ કયયલલ.  

  શળક્ષકે એકભભય ંન કયલય જેલી ફયફત   

 યઠ્મસુ્તકભય ંઅેર એકભની વીધી વભજ અલયને ફદરે અ એકભ વયથે જડ્યમેર 

ધ્મમન શનષ્ટ્શિ ય લધ ુબયય અલ.  

 શલદ્યયથીઓને ગખણટ્ટીથી દૂય ને પ્રત્મક્ષ નબુલ ને નભુશૂત દ્વયયય ળીખે તે 

ફયફત ય બયય મકુલ.   
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યઠ્ – 25 : ભયય જજલ્ર   

 ધ્મમન શનષ્ટ્શિ  

 તયનય જજલ્રયની ભયરશતી ભેલે છે ને શલળેતયઓ જાણે છે.   

 પ્રસ્તયલનય  

ગજુયયત લૈશલધ્મવબય ભશૂભ છે. શં દયેક જજલ્ર તયની અગલી શલળેતય ધયયલે છે. 

અવયવનય મયાલયણની ભનષુ્ટ્મનય જીલન ય વીધી વય થતી શમ છે. તયનય જજલ્રય 

શલળેની ભયરશતી ભેલી બોગચરક ક્સ્થશત ને તેની રકજીલન યની વય અંગેની વભજણ 

અલે જફૃયી છે.      

 અટુ ંત કયીએ જ  

 જજલ્રય શળક્ષણ ને તયરીભ બલન દ્વયયય તૈમયય થમેર સ્થયશનક વયરશત્મનુ ંસુ્તક દયેક 

ળયયની રયમબે્રયીભય ંશમ છે, તેન ઈમગ કયયલલ.  

 જજલ્રય ભથકની ફૃફફૃ મરુયકયત, પ્રલયવ માટન લગેયે અમજન કયી ળકયમ.    

 પ્રવશૃિ – ૧  

 અનય જજલ્રયન નકળ ભેલી તયકુયની મયદી ફનયલ.   

o .......................  ....................... ...................... .......................  

o .......................  ....................... .......................  ...................... 

o .......................  ....................... ....................... ...................... 

 પ્રવશૃિ – ય 

 અનય જજલ્રયભય ંથતય ંવકૃ્ષ ને યકની મયદી ફનયલ.   

o .......................  ....................... ....................... ...................... 

o .......................  ....................... ....................... ...................... 

 પ્રવશૃિ – ૩  

 લા-૨૦૧૧ ની લવશત ગણતયી પ્રભયણે તભયય જજલ્ર યયજ્મભય ંકેટરયમુ ંસ્થયન ધયયલે છે 

?    

o ..................................    
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 પ્રવશૃિ – ૪ 

 નંધ કય : અનય જજલ્રયભય ંમજાતય ભેય    

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  

 પ્રવશૃિ – ૫ 

 અનય જજલ્રયનુ ં લડુ ં ભથક અનય લતનનય ગયભથી કેટરય રકભી થયમ છે ? ત્મય ં

શંચલય ભયટે કમય કમય લયશનની સશુલધયઓ ભી યશ ેછે ?      

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 પ્રવશૃિ – ૬ 

 અ એકભભય ંઅલયભય ંઅલેર વલંયદને નયટક સ્લફૃે બજલ.  

 પ્રવશૃિ – ૭ 

 પ્રજેકટ કયમા  :  અનય જજલ્રય ય અધયરયત ‘પ્રજેકટ કયમા’ કમય ંકમય ંકયયલી ળકયમ ? 

મયદી ફનયલ.     

..............................................................................................................................  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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 પ્રવશૃિ – ૮ લગીકયણ કય  

 ગજુયયતનય ૩૩ જજલ્રયઓનુ ંનીચે મજુફ લગીકયણ કય.  

અ એકભભય ંનયભલ્રેખ થમેરય ંજજલ્રયઓ 
અ એકભભય ંજેન ઈલ્રેખ નથી એલય  

જજલ્રયઓ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 શલળે  

Google ની ભદદ રઇ અનય જજલ્રયની ભયરશતી ભી યશ ેતેલી લેફવયઇટ / બ્રગની 

મયદી ફનયલ.  

.....................................  ..................................... ..................................... 

.....................................  ..................................... ..................................... 

.....................................  ..................................... ..................................... 

 



 શ ું તમને આ માહીતી ઉપયોગી લાગી હોય તો આવી અન્ય માહીતી મેળવવા અમારા 
પ્રાઈવેટ WhatsApp ગ્ર પ જોઈન કરો.  

 પ્રાથમમક મિક્ષકો માટે ઉપયોગી માહહતી ના વોટસેપ ગપૃમાું જોઇન થવા માટે નીચેની લલિંક 
પર ક્લલક કરો અને એડ થઈ જાઓ.  
 

GROUP-14 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-15 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-16 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-17 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-18 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-19 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-20 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-21 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-22 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-23 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-24 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-25 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-26 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-27 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-28 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-29 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-30 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-31 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-32 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-33 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-34 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-35 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-36 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-37 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-38 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-39 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-40 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-41 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-42 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-43 JOIN CLICK HERE. 

GROUP-44 JOIN CLICK HERE. 
GROUP-45 JOIN CLICK HERE. 
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