
ક્રમ પાઠન ું નામ

1.3.5 1 પ્રાણીઓની વલવલધ ટેલોન ું અલરોકન કયી તે અંગે ભાહશતી ભેલી ળકળે

1.3.6 2
વલવલધ પ્રકાયના પ્રાણીઓન ું અલરોકન કયી શ -ક્ષી અને જીલજ ુંત  ઓભાું લગીકયણ કયી 

ળકળે

1.3.7 3 યોજજિંદા જીલનભાું પ્રાણીઓની ઉમોગીતા અંગે ભાહશતી ભેલી ળકળે

1.3.8 4 પ્રાણીઓના વુંયક્ષણ અને વુંલધધન વલે જાગવૃત કેલી ળકળે

1.3.9 5 ોતાની આવાવની વલવલધ આ પ્રકાયની લનસ્વતને ઓખી ળકળે

1.3.10 6 લનસ્વતના વલવલધ અંગોને ઓખળે અને તેના પ્રાથવભક કામો જાણી ળકળે

1.3.11 7 લનસ્વતના અંગોભાું યશરેા વલવલધતા વલળે જાણી ળકળે

3  ાણી જ ાણી - 8
જ દા જ દા લમ જૂથના વ્મક્તતઓ, જીલ-જ ુંત  ઓ, વકૃ્ષો, છોડ ભાટે ાણીની ઉરબ્ધધ તથા અન્મ 

યીતે ાણીના ઉમોગોન ું લણધન કયી ળકળે
4 છોટ  ન ું ઘય - 9

આવાવની લસ્ત  ઓ ઘય અને તેના બાગ તેભજ સ્લચ્છતા લગેયેની  જરૂહયમાત વલળે જાણી 
ળકળે

5  ઘય એક ળાા - 10 ઘય, ળાા અને જાશયે સ્થોએ મોગ્મ વ્મલશાય કયલાની વબાનતા કેલી ળકળે

2.3.1 11 ખોયાકની જરૂહયમાત વભજળે

2.3.2 12 ખોયાકની આયોગ્મ ઉય અવય વલળે જાણી ળકળે

2.3.3 13 સ્થાવનક લાનગીઓ વલળે જાણી ળકળે

7 અનોખો વુંલાદ - 14
જરૂહયમાતલાા રોકોની જરૂહયમાતને વભજી ળકળે તેભને ઓખીને ભદદરૂ થલાની બાલના 

વલવલધ હયક્સ્થવતભાું ચશયેાના શાલબાલની ઓખ કયી ળકળે

8 પયયય - 15 ક્ષીઓના યશઠેાણ, બોજન, આલનજાલન તથા જ દા જ દા અંગો નો હયચમ ભેલળે

- 16 ાણીની જરૂહયમાત તેભજ તેના ફચાલન ું ભશત્લ વભજે છે

- 17 લયવાદથી થતા પામદા ન કવાન લયવાદના વભમે લગેયે ફાફતો વલે લણધન કયી ળકળે

10 યવોડાની લાત 2.3.3 18 સ્થાવનક લાનગીઓ વલળે જાણી ળકળે

11 આણા લાશનો - 19
વલદ્યાથીઓ આલાગભનના વાધનો તથા અન્મ વાધનો જેલાકે ોરીવ, પામય બ્રિગેડ ના 

વાધનો ની ભાહશતી ભેલી અને કશી ળકળે

4.3.1 20
આવાવની વુંસ્થાઓ જેલી કે ગ્રાભ ુંચામત, વબ્રચલારમ, ડેયી, ફેંક, દલાખાન , ોસ્ટ ઓહપવને 

ઓખે અને તેના પ્રાથવભક કામોનો હયચમ કેલી ળકળે

- 21 ગાભના વ્મલવામકાયો અને કાયીગયોથી ભાહશતગાય થળે

- 22 વલળે જરૂયીમાત લાા કે પ્રજ્ઞાચક્ષ  રોકોની જરૂહયમાતને વભજી ળકળે

- 23 ફધાને ભદદરૂ થલાની બાલના કેલે છે તેભની રાગણીઓ વભજી ળકળે

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લધ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૩ - વલમ : માધલયણ (પ્રથભ વત્ર)

પનૂભે શ ું જોય ું1

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

આણી 
રાગણીઓની 
બાગીદાયી

13

2

ખાધા વલના ન 
ચારે6

આલ યે લયવાદ9

આણા કાભ12

લનયી

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/EVS-3/2019-20/AKP/HSP/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1 ક્યાંથી જોવ ાં 1 મયહષતીને ટેી મયર્ક ળડ ેભેગી ર્રે ચિત્રયત્મર્ રીતે આેખે અને નનણકય ર આળે

2 ષજાર સ ધીની શાંખ્યય ને ઓલખી ર્ે અને ળયાંિી ર્ે

3 ૯૯૯ સ ધીની શાંખ્યયઓનય સ્થયન આધયહરત નળસ્તયર ર્રી ર્ે

4
શરળયલો 999 થી ળધે નષીં તેળય રોજજિંદય જીળનને સ્કતય શરળયલયનય ળષળેયર  ર્ોયડય 

ઉરે્ી ર્ે

3 આો અને ો 5
રોજજિંદય જીળનની શમસ્યય હરસ્સ્થનતને ત્રણ અંર્ની શાંખ્યયઓનય શરળયલય અને બયદબયર્ી 

દ્વયરય ઉરે્ે છે

4 યાંબ  અને ટ ાંક ાં 6
ચબન પ્રમયચણત રાંત   યોગ્ય એર્મ મય જેમરે્ ેસ્સશ દડો ર્ િમિી ડો ળગેરેની 

મદદથી મયન ર્રે રે્ અંદયજ ર્યઢે છે

5 આર્યર અને ભયત 7 ોતયની આશયશનય ળયતયળરણમયાંથી નળનળધ આર્યરો શમજી નળનળધ આકૃનતઓ બનયળે

6
આ-ે ની 
ગમ્મત 8

રોજજિંદય જીળનની શમસ્યય હરસ્સ્થનતને ત્રણ અંર્ની શાંખ્યયઓનય શરળયલય અને બયદબયર્ી 
દ્વયરય ઉરે્ે છે

7
 શમય ળષી જાય 

છે 9 શમયનય નયનય-મોટય એર્મો નળે જાણે અને જરૂરી હરસ્સ્થનતમયાં તેનો ઉયોગ ર્રી રે્

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

શાંખ્યયની ગમત2

શી.આર.શી. નખત્રયણય - ળવક : ૨૦૧૯-૨૦

ધોરણ 3 - નળવય : ગચણત (પ્રથમ શત્ર)

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/MATHS-3/2019-20/DRJ/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

3.3.6 ચિત્રને આધારે ળર્ણન કરી કે

5.3.1 ચિત્રો જોઈ શમજીને શાદા ળાક્યમાાં ળર્ણન કરી કે

1.3.1  ળાર્ાણ, ગીર્ો, કાવ્યો, ળર્ણનો અને ઉખાર્ાાં, જોડકર્ાાં, ટુિકા રે્મજ શાંળાદો શમજી કે

3.3.1 ખટૂર્ા અક્ષરો મકૂી અર્ણપરૂ્ણ બ્દો બનાળી કે

1.3.1  ળાર્ાણ, ગીર્ો, કાવ્યો, ળર્ણનો અને ઉખાર્ાાં, જોડકર્ાાં, ટુિકા રે્મજ શાંળાદો શમજી કે

2.3.2 કાવ્યો, ગીર્ો, મખુાઠ કરી ષાળભાળ શારે્ જૂર્માાં રજૂ કરી કે

4.3.4  બ્દ - બ્દ ળચ્િેનો ભેદ શમજી કે

4.3.5  કક્કાળારી ક્રમનો અને વળરામચિહ્નોનો શમજપળૂણક ઉયોગ કરી કે

1.3.5  દ્રશ્ય શ્રાવ્ય શાધનોની મદદર્ી કાવ્યો, ળાર્ાણઓ જોઈ, શાાંભલી રે્મને શમજી કે

3.3.3  બે-ત્રર્ બ્દોનો ઉયોગ કરી ળાક્ય બનાળી કે

4.3.5  કક્કાળારી ક્રમનો અને વળરામચિહ્નોનો શમજપળૂણક ઉયોગ કરી કે

5.3.2 શારી-નરશી બાબર્ો અંગે ચિિંર્ન કરી કે

1.3.1  ળાર્ાણ, ગીર્ો, કાવ્યો, ળર્ણનો અને ઉખાર્ાાં, જોડકર્ાાં, ટુિકા રે્મજ શાંળાદો શમજી કે

2.3.2 કાવ્યો, ગીર્ો, મખુાઠ કરી ષાળભાળ શારે્ જૂર્માાં રજૂ કરી કે

2.3.9 રરચિર્ વળવય ર ેખન કરી કે

3.3.1 ખટૂર્ા અક્ષરો મકૂી અર્ણપરૂ્ણ બ્દો બનાળી કે

4.3.5  કક્કાળારી ક્રમનો અને વળરામચિહ્નોનો શમજપળૂણક ઉયોગ કરી કે

1.3.2 રરચિર્ રરસ્થર્વર્માાં ળાર્ચિર્ અને શાંળાદો શાાંભલી શમજી કે

2.3.4 પ્રશ્નો પછૂી કે અને પછૂાયેા પ્રશ્નોના જળાબ આી કે

2.3.5 શાાંભલેી, ળાાંિેી ળાર્ાણઓ રજૂ કરી કે

3.3.1 ખટૂર્ા અક્ષરો મકૂી અર્ણપરૂ્ણ બ્દો બનાળી કે

5.3.1 ચિત્રો જોઈ શમજીને શાદા ળાક્યમાાં ળર્ણન કરી કે

1.3.1  ળાર્ાણ, ગીર્ો, કાવ્યો, ળર્ણનો અને ઉખાર્ાાં, જોડકર્ાાં, ટુિકા રે્મજ શાંળાદો શમજી કે

1.3.6  જાષરેાર્ો, ભીંર્ચિત્રો, નોરટશ બોડણ, ચિન્ષો ળાાંિી, જોઈ શમજી કે

2.3.3 રરચિર્ ળથતઓુ ર્ર્ા શ ુક્ષીઓ નુાં ળર્ણન કરી કે

4.3.2  ાબ્બ્દક કે શાાંકેવર્ક સિૂનાઓને અનશુરે

5.3.2  શારી-નરશી બાબર્ો અંગે ચિિંર્ન કરી કે

જોડકર્ા6

વશિંષ અને ઉંદર1

નમીએ તજુને2

ઠાગાઠૈયા કરુાં છાં5

િાાંદો ગમે4

શી.આર.શી. નખત્રાર્ા - ળવણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરર્ ૩ - વળવય : ગજુરાર્ી (પ્રર્મ શત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

શાચુાં ર્ીર્ણ3

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/GUJ-3/2019-20/SLA/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1 યોજ નનળાે જઈએ 3.4.8 1 નલનલધ પ્રકાયના યસ્તાઓ નલળે જાણે અને વાય કયલા ભાટેના નલનલધ લાશનો નલળે જાણે

1.4.2 2 ક્ષીઓ અને પ્રાણીઓભાાં યશરે નલનલધતાઓને ઓખળે

1.4.3 3 અલરોકનક્ષભ રક્ષણોના આધાયે પ્રાણીઓ ક્ષીઓ ના જૂથ ાડળે

3
નાંદુ વાથે એક 

દદલવ 1.4.4 4
ઝાંડભાાં યશતેા પ્રાણીઓ જેલા કે શાથીઓના વમશુના લતતનો તેભજ બાયલાશક પ્રાણીઓ ની 

ઓખ

4 અમતૃા ની લાતાત 1.4.7 5
ોતાની આવાવ લાતાલયણભાાં ઉગતા વકૃ્ષો, મૂ, પોને તેભના આકાય, યાંગ, સગુાંધ જેલા 

વાભાન્મ રક્ષણોને આધાયે ઓખળે

5
અનનતા અને 
ભધભાખીઓ 1.4.4 6 ઝાંડભાાં યશતેા પ્રાણીઓ જેલા કે કીડીઓ, ભાખીઓ લગેયેના વમશૂોના લતતનને ઓખળે

6 દયમા ની મવુાપયી 3.4.11 7 યેલ્લે અને યેલ્લે સ્ટેળનની ઓખ નલળે જાણે છે

7
દયમા ની ટે્રન 
ભોડી ડી 3.4.11 8 યેરલેભાાં અને યેરલે સ્ટેળનને ભતી સનુલધાઓ નલે જાણે

8
દયમા શોંચી 
ભાભાને ઘેય 3.4.11 9 યેરલે ટીકીટ અને ટાઈભ ટેફર લગેયેભાાં આેરી ભાદશતીનો ઉમોગ કયળે

4.4.8 10 રગ્નના જન્ભ અને સ્થાાંતય કાયણે ભાનલ કુટુાંફભાાં થતા પેયપાયોને વભજળે

4.4.8 11 વાંયકુ્ત કુટુાંફના વભ્મોના ાદયલાદયક વાંફાંધો ને ઓખળે

10 કફડી કફડી કફડી 4.4.3 12 સ્થાનનક અને યાષ્ટ્ટ્રીમ યભતો અને યભતલીયો નલળે જાણે તથા જીલનભાાં યભતોનુાં ભશત્લ વભજે

11 લાડીભાાં 1.4.8 13
ોતાની આવાવના ફૂરોની નલનલધતા અને ઉમોગીતા અને લનસ્નતના ભશત્લના અંગ 

મૂ નલળે જાણે

12 ફદરાતો વભમ 4.4.7 14 ભતૂકા અને લતતભાનના ભાનલ યશઠેાણો અને ફાાંધકાભના તપાલત નલળે

ફદરાતા કુટુાંફો9

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લત : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૪ - નલમ : માતલયણ (પ્રથભ વત્ર)

કાન થી કાન2

અધ્યયન નનષ્પનિઓ
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1.4.2 રમત રમળા માટે ટૂૂંકી સચૂનાઓ શાૂંભલી તે પ્રમાણે ક્રિયા કરી કે

1.4.3 સ્થલ, ળસ્ત ુની વળગત શાૂંભલી દાાળી કે

1.4.5 બ્દોને અનરુૂ ચચત્ર શાથે જોડી કે

3.4.1 ોનળડાઝ શક્રષત આરે ૧૫૦ જેટા બ્દો જાણી અને તેનો ઉયોગ કરી કે

4.4.3
ળાક્યમાૂં દાાળે ક્રિયા માટેના બ્દોને ઓલખી કે તેમજ તે માટેનો અચભનય કરી 

કે

4.4.5 શાદા ળાક્યોનુૂં અનેુખન કરી કે

5.4.1 Rhymes, Action songs ગાઇ કે

1.4.1 ટૂૂંકી ક્રરચચત ળાતાામાૂંના objects અને અંગે્રજી નામ ચચત્ર શાથે જોડી કે

1.4.3 સ્થલ, ળસ્તનુી વળગત શાૂંભલી દાાળી કે

1.4.4 ળસ્ત,ુ વ્યક્તત અને સ્થલનુૂં ળણાન શાૂંભલીને ઓલખી કે

2.4.2 અરશ રશ સચૂના મજુબ પ્રવતભાળ આી કે

2.4.3 ઉટ પ્રશ્નોના ટૂૂંકમાૂં જળાબ આી કે

2.4.4 wh - પ્રશ્નોના જળાબ આી કે

3.4.1 ોનળડાઝ શક્રષત આરે ૧૫૦ જેટા બ્દો જાણી અને તેનો ઉયોગ કરી કે

3.4.2 This/That નો ઉયોગ કરી ળસ્તઓુની વનદે કરી કે

4.4.2 ળસ્તનેુ આકાર શૂંખ્યા અને રૂંગના શૂંદભામાૂં બ્દોમાૂં ળણાળી

5.4.1 Rhymes, Action songs ગાઇ કે

1.4.4 ળસ્ત,ુ વ્યક્તત અને સ્થલનુૂં ળણાન શાૂંભલીને ઓલખી કે

2.4.2 અરશ રશ સચૂના મજુબ પ્રવતભાળ આી કે

2.4.4 wh - પ્રશ્નોના જળાબ આી કે

3.4.1 ોનળડાઝ શક્રષત આરે ૧૫૦ જેટા બ્દો જાણી અને તેનો ઉયોગ કરી કે

3.4.5 અંગે્રજી કેવટ અને સ્મો ેટશાની જોડીઓ બનાળી કે

4.4.4 ાણી,ક્ષીનુૂં બે થી ત્રણ શાદા ળાક્યોમાૂં ળણાન કરી કે

4.4.5 શાદા ળાક્યોનુૂં અનેુખન કરી કે

5.4.1 Rhymes, Action songs ગાઇ કે

My family3

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૪ - વળવય : અંગે્રજી (પ્રથમ શત્ર)

Get up and dance1

Things around us2
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ક્રમ પાઠન ું નામ

5.4.1 આેા ચિત્રોન ું વળગતળાર ળણણન કરી કે

3.4.6  ચિત્ર કે વળવયના આધારે ળણણન કરી કે

2.4.3 જોયેા કે શાુંભલેા દાથો સ્થલો અને ળસ્ત  ઓન ું ળણણન કરી કે

1.4.7 બ્દ-બ્દ ળચ્િેના શુંબુંધો વળે શભાનતા કેલળે અને ળાુંિેી વળગતોને શમજી કે

2.4.1  યોગ્ય જગ્યાએ અટકીને આરોષ-અળરોષ શાથે બોી કે

2.4.2 કાવ્યો,ગીતો મ ખાઠ કરી અચભનય શાથે વ્યક્તતગત કે જૂથમાું રજૂ કરી કે

2.4.10 કાવ્યની અધ રી ુંક્તત ણૂણ કરી કે

3.4.2 બ્દનો યોગ્ય ઉયોગ કરી ળાક્ય બનાળી કે

4.4.2 જાષરેાતના બોડણ અને જાષરે સિૂનાઓને શમજીને ઉયોગ કરી કે

4.4.4 વળવષ્ટ બ્દપ્રયોગનો અથણ, કષળેતો, રૂઢઢપ્રયોગો શમજીને ઉયોગ કરી કે

4.4.3 બાલશાઢષત્યના ળાુંિન માટે  સ્તકાયનો ઉયોગ કરી કે

3.4.1 ચિત્ર રથી શરલ ળાક્યો બનાળી કે

2.4.6 બે બ્દો ળચ્િે યોગ્ય અંતર રાખી સ ેખન કરી કે

1.4.2 ઢરચિત-અઢરચિત ઢરક્સ્થવતમાું ળાતચિત અને શુંળાદો શાુંભલી શમજી કે

2.4.4 પ્રશ્ન છૂી કે અને છૂાયેા પ્રશ્નોના મ દાશર જળાબ આી કે

4.4.5 કક્કાળારીના ક્રમનો શમજળૂણક ઉયોગ કરી કે

5 ઉખાણા 1.4.1 ળાતાણ, ગીતો, ઉખાણા, જોડકણા, ટ િકા તેમજ શુંળાદો શમજી કે

1.4.5 દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય શાધનોની મદદથી રજૂ થતા કાવ્યો શુંળાદો શાુંભલીને શમજી કે

2.4.9 ઢરચિત કે અઢરચિત વળવય ર સ્ળતુંત્ર ેખન કરી કે

2.4.5 શાુંભલેી, ળાુંિેી ળાતાણઓ ષાળભાળ શાથે રજ  કરી કે

1.4.6 ષસ્તચચખત અંકો,  િોાવનયા, ભીતત્રો ળાુંિી શમજી કે

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૪ - વળવય : ગ જરાતી (પ્રથમ શત્ર)

નાળડી િાી1

રાતા ફૂ6

કાકારની ભૂ7

ઠુંડી2

શાિી ષજ3

ાખો ળણજારો4
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1 ઇટો ના આકાર અને તેની ગોઠળણીની ેટનન જાણી

2 10000 સધુીની શખં્યાઓને સ્થાનકકિંમત આધારે શમજે, ળાચેં અને ખે

3 શરળાલા, બાદબાકી, ગણુાકાર અને ભાગાકાર કરે

4 અંતરના નાના મોટા એકમો (શેમી, મીટર, કકોમીટર) શમજે અને રૂાતંર કરે

5 ઊંચાઈ, શેમી, મીટરના શદંભનમા ંશમજે અને રૂાતંર કરે

6
ગણુાકાર (બે અંકના એક અંક શાથે, ત્રણ અંકના બે અંક શાથે) અને ભાગાકાર (બે અંકના 

એક અંકથી, ત્રણ અંકના એક અંકથી) કરે
7

ગણુાકાર-ભાગાકારના આંતર શબંધંોથી શમય-અંતર, રૂપયા-ૈશા, ગુજંા ના વ્યળષારુ 
કોયડા ઉકેે

8
ઘકડયાલનો શમય ળાચેં અને શમજે તથા આે શમય આધાકરત કાક કાટંો, પમપનટ 

કાટંો દોરે
9 શમયના શદંભનમા ંકદળશ, અઠળાકડયા, મકષના અને ળવન પળે શમજે

10 શમયના શદંભનમા ંકેેન્ડર શમજે

11
બાર કાકની ઘકડયાલ અને ૨૪ કાકની ઘકડયાલ નો શબંધં ોધે તથા A.M. અને P.M. 

મા ંદાનળે
12

રોજજિંદા જીળનની આગલ-ાછલ ઘટતી શખં્યાઓના શમય-ગાલા પળે શમજે અને ક્રમ 
આે

13
ળસ્તઓુ ઉરથી, બાજુએથી અને શામેથી જોતા ંકેળી દેખાે તેના પળે જાણે, શમજે અને 

દોરે
14 નકા આધાકરત રસ્તાઓ શમજે

15
ળાસ્તપળક જીળનની કરસ્સ્થપતઓ શાથે જોડાયેા રૂપયા-ૈશાના ગણુાકાર, ભાગાકાર 

આધાકરત વ્યળષારુ કોયડા ઉકેે
16 1000 સધુીની રકમ નોટ પશક્કાના શરળાલા આધાકરત કરે

7 જગ અને મગ 17 ળાશણોની ગુજંા પમી-લટરમા ંજાણે, શમજે તે આધાકરત વ્યળષારુ કોયડા ઉકેે

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવન : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૪ - પળવય : ગલણત (પ્રથમ શત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

ઈટો ની ઈમારત

ાબં ુઅને ટૂંક

ભોા નો પ્રળાશ

ટીક-ટીક-ટીક

દુપનયા જોળાનો 
રસ્તો

ભગંાર ળેચનાર

1

2

3

4

5

6
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ક્રમ પાઠન ું નામ

3.5.2 ોતાના ભાતા-પતા,બાઈ-ફશને અને પભત્રોનો વાભાન્મ રયચમ આી ળકળે

3.5.3 There is/There are નો ઉમોગ કયી લસ્તઓુના સ્થાનનો પનદેળ કયી ળકળે

3.5.5 ોતાની અને અન્મની ભાલરકી પ્રદપળિત કયી ળકળે

4.5.2  લચત્ર કે લસ્તનુ ુું એક કે ફે લાક્યોભાું લર્ણન કયી ળકળે

5.5.1 Rhymes,Action songs ગાઈ અને તેનો યવાસ્લાદ ભાર્ી ળકળે

5.5.2  રિમાસચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી કાવ્મ અને આગ લધાયી ળકળે

2.5.4  ભારશતી ભેલલા Wh- પ્રશ્નો પછૂી અને તેલા પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

4.5.1
 લસ્તઓુ,પ્રાર્ી,ક્ષીઓ,વ્મક્તતઓના નાભ, ોતાને ગભતા રક્ષર્ોને યુંગ, અંકોની વુંખ્મા, 

કદ, વ્મક્તતલાચક પલળેર્ો સ્લરૂે કશી ળકળે

4.5.2  લચત્ર કે લસ્ત ુએક કે ફે લાક્યોભાું લર્ણન કયી ળકળે

4.5.3  પકયાનુું અનરેુખન કયી ળકળે

5.5.1 Rhymes,Action songs ગાઈ અને તેનો યવાસ્લાદ ભાર્ી ળકળે

5.5.2  રિમાસચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી કાવ્મ અને આગ લધાયી ળકળે

1.5.4  લાતાણ અને રયચ્છેદનુું લાુંચન કયી અથણગ્રશર્ કયી ળકળે

2.5.1  અલબલાદન કયી તેનો પ્રપતબાલ આી ળકળે

2.5.2  સચુના મજુફ વુંલાદ કયી ળકળે

2.5.4  ભારશતી ભેલલા Wh- પ્રશ્નો પછૂી અને તેલા પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.5.5  રયલચત રયક્સ્થપતભાું વુંલાદ કયી ળકળે

4.5.2  લચત્ર કે લસ્ત ુએક કે ફે લાક્યોભાું લર્ણન કયી ળકળે

5.5.1 Rhymes,Action songs ગાઈ અને તેનો યવાસ્લાદ ભાર્ી ળકળે

Unit - 12

Unit - 23

વી.આય.વી. નખત્રાર્ા - લણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૫ - પલમ : અંગે્રજી (પ્રથભ વત્ર)
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Little steps 1 થી 151

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/ENG-5/2019-20/DKC/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1 ચબતૂરો 3.5.1 ચચત્ર ળણણન કરી કે અને ખી કે

1.5.1  ળાતાણ, કાવ્યો, ળણણનો, નાટકો ળાાંચી અને શમજી કે

2.5.2  કાવ્યો-ગીતોન ાં ભાળળાષી ઠન, ગાન, અચભનય અને મ ખાઠ કરી કે

3.5.3  રરચચત રરસ્થથતત કે તળવય ઉર ળાક્યો ખી કે

1.5.1  ળાતાણ, કાવ્યો, ળણણનો, નાટકો ળાાંચી અને શમજી કે

2.5.5  કથનમાાં નળા બ્દોનો ઉયોગ કરે અને મ દ્દા રથી ળાતાણ રજ  કરી કે

4.5.5  ચિંગ, ળચન, કાલ, તળરામચચહ્નો, રિયાદ, તળેવણનો શમજીને ઉયોગ કરી કે

4.5.6
બ્દ શમજ,બ્દ-બ્દ ળચ્ચે નો શાંબાંધ, થળર અને વ્યાંજન, શાંતધ, શમાશ, શાંયોજક, 

અાંકાર, ર ઢીપ્રયોગ અને કષળેતો દ્વારા વ્યળષારરક વ્યાકરણ નો ઉયોગ કરી કે
1.5.1  ળાતાણ, કાવ્યો, ળણણનો, નાટકો ળાાંચી અને શમજી કે

1.5.3 રમતો, પ્રવતૃિઓ, મ ાકાતો, છૂરછ, પ્રોજેક્ટ કાયણ દ્વારા શમજ કેલળી કે

2.5.1 શાષજજક રીતે ખચકાયા તળના બોી કે

2.5.7 બ્દો ળચ્ચે યોગ્ય અંતર રાખી તળરામચચહ્નો તથા માન્ય જોડણી શાથે શ્ર તેખન કરી કે

1.5.1  ળાતાણ, કાવ્યો, ળણણનો, નાટકો ળાાંચી અને શમજી કે

2.5.3 જોયેલ , શાાંભલેલ , અન ભળેલ ાં અને કલ્ના કરે બાબતોન ાં ળણણન કરી કે

4.5.1  દરેક રરસ્થથતતમાાં યોગ્ય ળાત કે વ્યળષાર કરી કે

4.5.6
બ્દ શમજ,બ્દ-બ્દ ળચ્ચે નો શાંબાંધ, થળર અને વ્યાંજન, શાંતધ, શમાશ, શાંયોજક, 

અાંકાર, ર ઢીપ્રયોગ અને કષળેતો દ્વારા વ્યળષારરક વ્યાકરણ નો ઉયોગ કરી કે
1.5.3 રમતો, પ્રવતૃિઓ, મ ાકાતો, છૂરછ, પ્રોજેક્ટ કાયણ દ્વારા શમજ કેલળી કે

3.5.4 ઝ ચચત્રો જોડી તેન ાં ળણણન કરી કે

3.5.5 ત્ર ેખન કરી કે

4.5.5  ચિંગ, ળચન, કાલ, તળરામચચહ્નો, રિયાદ, તળેવણનો શમજીને ઉયોગ કરી કે

1.5.4 બાલ શારષત્ય અને પ્રાદેતક ગીતો કથાઓ ળાાંચી શાાંભલી તેમજ શમજી કે

1.5.7  ભાવામાાં થયેી તળતળધ રજૂઆત શાાંભલી અને મ ખ્ય તળચાર શમજી કે

2.5.10  કાવ્ય ની અધ રી ાંસ્ક્ત રૂી કરી કે

4.5.5  ચિંગ, ળચન, કાલ, તળરામચચહ્નો, રિયાદ, તળેવણનો શમજીને ઉયોગ કરી કે

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૫ - તળવય : ગ જરાતી (પ્રથમ શત્ર)

અક દક7

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

ળણત તારા

મષનેતનો રોટો

2

3

સ ાંદર સ ાંદર4

રદી ના પ્રતાે5

નમણદા મૈયા6

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/GUJ-4/2019-20/SPM/HSP/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1.5.1 1 મયાલયણની જાલણી ને રગતી પ્રયથમભક પયજો વભજી ળકળે

1.5.7 2 સ્થયમનક મયાલયણની જાણકયયી પ્રયપ્ત કયી ળકળે

1.5.10 3 મયાલયણનય વયંક્ષણ અને વલંધાન પ્રત્મે જાગમૃત કેલી ળકળે

2.5.1 4 સ્લચ્છતય અને આયોગ્મને રગતી પ્રયથમભક પયજો વભજી ળકળે

4.5.1 5 જાશયે મભરકતને રગતી પ્રયથમભક પયજો વભજી ળકળે

3.5.5 6 વેલયકીમ વ્મલવયમકયયો મલળે જાણી ળકળે

3.5.6 7 વ્મલવયમકયયોનય ઓજાયો અને કયમો મલળે વભજી ળકળે

3.5.7 8 વેલયકીમ વ્મલવયમકયયો વભયજને કઈ યીતે ઉમોગી થયમ તે વભજી ળકળે

4.5.5 9 વયમદુયમમક અને વશ અસ્સ્તત્લ મલળે જાણી ળકળે

1.5.2 10 આવયવની લનસ્મતઓનય ફીજને ઓખી ળકળે

1.5.3 11 કઠો, અનયજ, તેરીબફમયનુ ંલગીકયણ કયી ળકળે

1.5.4 12 એકદી અને દ્વિદી ફીજનુ ંલગીકયણ કયી ળકળે

1.5.5 13  ફીજને લયલી અને અંકુરયત થલય ભયટેનય મોગ્મ જતનનુ ંભશત્લ જાણી ળકળે

1.5.6 14 ફીજને ઉગલય અંગેનય રયફો જાણી ળકળે

3.5.4 15  ોતયનય જીલ્રયનો નકળો વભજી ળકળે

4.5.4 16 જજલ્રયનુ ંલૈમલધ્મવબય રોકજીલન જાણી ળકળે

1.5.8 17
ભચૂય, જચય, ખેચય અને ઉબમજીલી પ્રયણીઓની વભજણ ભેલી લગીકયણ કયી 

ળકળે
1.5.9 18 પ્રયણીઓ અને લનસ્મતનય વયંક્ષણ અને વલંધાન મલળે જાણી ળકળે

3.5.5 19 વેલયકીમ વ્મલવયમકયયોને જાણી ળકળે

3.5.6 20 વ્મલવયમકયયોનય ઓજાયો અને કયમો વભજી ળકળે

3.5.7 21 વેલયકીમ વ્મલવયમકયયો વભયજને કઈ યીતે ઉમોગી થયમ તે વભજી ળકળે

3.5.8 22  મલમલધ સમુલધય વદંબે રોકોનય શ્રભનુ ંભશત્લ વભજી ળકળે

3.5.12 23  શ્રભનો ભરશભય વભજી ળકળે

4.5.6 24  ગજુયયતની કુદયતી વંમિ જાણી ળકળે

1.5.10 25 મયાલયણનય વયંક્ષણ અને વલંધાન પ્રત્મે જાગમૃત કેલી ળકળે

વી.આય.વી. નખત્રયણય - લા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૫ - મલમ : મયાલયણ (પ્રથભ વત્ર)

આ કોણ કયળે ?1

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

વૌનય ભદદગયય6

આઇ રલ ગજુયયત7

2

ફીજની મલકયવ 
મયત્રય3

ભયયો જજલ્રો4

બોલનુી અજામફ 
દુમનમય5

વૌ વયથે

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/EVS-5/2019-20/JMC/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1 1,00,000 સધુીનુું વુંખ્માજ્ઞાન ભેલે

2 10,00,00,000 સધુીની વુંખ્મા ઓ જાણે

3 કેયી આધારયત વલવલધ આકાયો અને બાત ચિત્ર દોયે

4 િાય ફેચઝક રિમાઓ આધારયત વ્મલશારુ કોમડા ઉકેરે

5 અપણૂાાંક વલળે વભજ ભેલે

6 લાશનોની ગવત અંતય-વભમનાું આંતય વુંફુંધોથી વભજે

7 ફુંધ અને ખલુ્રા આકાયો વભજે

8
ખણૂાને  તેના પ્રકાય કાટકોણ, કાટકોણથી નાનો (રઘકુોણ) અને કાટકોણથી ભોટો (ગરુુકોણ) 

ભાું લગીકયણ કયે અને દોયે
9

ઘરડમાનો વભમ લાુંિે તથા તેના ફે કાુંટા (કરાક-કાટો અને વભવનટ-કાુંટો) લચ્િે ફનતા 
કોણ વલળે વભજે અને દોયે

3 કેટરા િોયવ 10 રયવભવત અને કે્ષત્રપ વભજે અને ળોધે

11 આકાયો અને તેના બાગો વલળે વભજે

12 આેર અપણૂાાંકોને ઓખે અને તેના વભ-અપણૂાાંકો ફનાલે

13 દળાુંળ અપણૂાાંકભાું રૂાુંતય કયે

14 આકાયો કે લસ્તઓુની પ્રવતચફિંફની વુંવભવત વલળે જાણે અને વભજે

15 વલવલધ દ્વિરયભાણીમ આકાયોને તેભના રયભ્રભણ (1/2, 1/3, 1/4, 1/6 બાગભાું) થી ઓખે

6
તુું ભાયો ગણુક હુું 
તાયો અલમલ 16 વુંખ્માના અલમલ અને અલમલી વલળે વભજે અને તેભની લચ્િેનો બેદ તાયલે

17 વલવલધ ચિત્રાત્ભક ેટનનનુું રયભ્રભણ (1/2, 1/4, 3/4 બાગભાું)વભજે અને પેયલે

18 વલવલધ વુંખ્માત્ભક,આકાયાત્ભક ેટનન વભજે અને આગ લધાયે

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લન : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૫ - વલમ : ગચણત (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

યાષ્ટ્રીમ પ કેયી1

તે વયખુું દેખામ 
છે ?

5

તભે ેટનન જોઈ 
ળકો છો ?

7

આકાય અને ખણૂા2

બાગ અને પણૂન4

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/MATHS-5/2019-20/DBC/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1.6.3 પછૂયછ અને પ્રોજેક્ટ કામય દ્વાયા વભજ કેલે

2.6.3 રયચિત પ્રવગં, સ્થ રયસ્સ્થતતન  ંલણયન કયે

3.6.1 ચિત્ર લણયન કયે, રખે

4.6.3 વભમત્રક ટ્રારપક તવગ્નર ની વભજ ભેલે

5.6.1 ચિત્ર ના આધાયે લાતાયકથન કયે

1.6.1 કાવ્મો લાિેં, વભજે, વાબંે

2.6.2 કાવ્મ મ ખાઠ કયે

2.6.10 મ ખાઠ કયેર કાવ્મસં્ક્ત ન  ંરેખન કયે

4.6.4 ફાતલશ્વકોળ અને ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયે

4.6.6 વ્મલશાર  વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

5.6.4 લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી કામયકાયણ વફંધં તાયલે

1.6.1 લાતાય લાિેં, વભજે

1.6.7 બાાની યજૂઆત વભજે

2.6.5 ટિૂકા, લાતાય યજૂ કયે

2.6.8 મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોના જલાફ આે

3.6.2 ળબ્દ કે તલિાય યથી પકયાન  રેખન કયે

3.6.7 અન રેખન અને અશલેાર રેખન કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મન  ંલાિંન કયે ભારશતી ભેલે

4.6.6 વ્મલશાર  વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

1.6.3 મ રાકાત, પછૂયછ દ્વાયા પ્રોજેક્ટ કામય કયે

1.6.8 ળબ્દ બડંો અને વ્મલશારયક વ્માકયણ જાણે

3.6.3 પ્રોજેક્ટ અને અશલેાર તૈમાય કયે

4.6.1 મ રાકાત પ્રશ્નોત્તયી કયી ળકે

5.6.2 વાયી-નયવી ફાફતો ન  ંચિિંતન કયી તનણયમ રઇ ળકે

યેરલે સ્ટેળન

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લય : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : ગ જયાતી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1

રશિંદભાતાને વફંોધન2

દ્વદ્વદર3

યતલળકંય ભશાયાજ4
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ક્રમ પાઠન ું નામ

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લય : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : ગ જયાતી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.1 કાવ્મ વભજે વાબંે

1.6.8 વ્મલશારયક વ્માકયણ જાણે

2.6.2 કાવ્મ મ ખાઠ અને બાલલાશી  ઠન કયે

2.6.8 વાબંેરી લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોત્તય કયે

3.6.6 પ્રવગંોચિત અન રેખન અશલેાર રેખન કયે

4.6.1 મ રાકાત અને પ્રશ્નોત્તયી કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મ દ્વાયા ભારશતી ભેલે

5.6.1 ચિત્રના આધાયે લાતાયકથન કયે

1.6.3 મ રાકાત પ્રોજેક્ટ દ્વાયા વભજ ભેલે

1.6.4 રોકકથા લાિેં અને વભજે

1.6.7 વાભાજજક વદંબે થતી યજૂઆત વભજે

2.6.4 પ્રશ્નોત્તયી ની વભજ ભેલે

2.6.5 લાતાય ટ િકા યજૂ કયે

2.6.9 કશલેત, સ સ્ક્તઓ નો તલસ્તાય કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મન  ંલાિંન કયે

4.6.6 વ્મલશારયક વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

5.6.4 કામયકાયણ વફંધં તાયલે જલાફો આે

1.6.1 લાતાય, કાવ્મો, લણયનો, નાટકો, િિાયઓ, રકસ્વાઓ વાબંી અને વભજી ળકળે.

1.6.5 દ્રશ્મ શ્રાવ્મ વાધનો દ્વાયા ભારશતી વભજીને તાયણ કયળે

2.6.2 રયચિત પ્રવગંો, સ્થો તલળે ોતાના અન બલ કશળેે

2.6.6 ળબ્દો લચ્િે મોગ્મ અંતય યાખી તલયાભચિિંશો તથા ભાન્મ જોડણી વાથેન  શ્રર તરેખન કયી ળકળે.

2.6.9 મ ખાાઠ કયેર કાવ્મસં્ક્તઓન  રેખન કયી ળકળે.

4.6.2 આત્ભતલશ્વાવપલૂયક ોતાની લાત યજૂ કયી ળકળે.

4.6.5 વભાિાયત્રો, વાભતમકો, યેરડમો, ટી.લી., જેલા વદંબય વારશત્મનો વભજપલૂયકનો ઉમોગ કયી ળકળે.

ભશનેત ની ભોવભ5

રેખણ ઝારી નો યશી6

ગરે ગરે7
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ક્રમ પાઠન ું નામ

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લય : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : ગ જયાતી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.2 રયચિતત -અરયચિતત રયસ્સ્થતતભા લાતિીત અને વલંાદો વભજી ળકળે

2.6.1 રયચિતત રયસ્સ્થતતભા શાલબાલ વાથે ફોરે

2.6.5
મોગ્મ ભયોડ વાથે ફે ળબ્દો લચ્િે મોગ્મ અંતય યાખી તલયાભચિિંશો તથા ભાન્મ જોડણી વાથે રેખન 

કયી ળકળે.

2.6.8 લાતિીત, ઘટના કે પ્રવગંન  લણયન રખી ળકળે, ગદ્ય દ્ય સસૂ્ક્તનો તલિાયતલસ્ત્તાય કયી ળકળે.

3.6.2 કોઇ એક ળબ્દ કે તલિાય યથી પકયાન  રેખન કયી ળકળે.

4.6.5 વભાિાયત્રો, વાભતમકો, યેરડમો, ટી.લી., જેલા વદંબય વારશત્મનો વભજપલૂયકનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.6.6
ઉચ્િાયણ, તલયાભચિહ્નોનો,વજં્ઞા, નાભદ, રિમાદ, તલળેણ વાયાળંરેખન જેલા વ્માલશારયક 

વ્માકયણનો ઉમોગ કયી ળકળે.

5.6.3 લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી કામયકાયણ વફંધં તાયલી જલાફ આી ળકળે

1.6.8 આળયે ૩૦૦૦ જેટરા ળબ્દો વભજી અને તેનો વ્માલશારયક ઉમોગ કયી ળકળે.

2.6.7 વાબંેરી લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોના જલાફ રખળે

3.6.2
ઉચ્િાયણ, તલયાભચિહ્નોનો,વજં્ઞા, નાભદ, રિમાદ, તલળેણ વાયાળંરેખન જેલા વ્માલશારયક 

વ્માકયણનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.6.6 યોજજિંદા જીલનભા ઉદબલતી મ ૂઝંલણબયી રયસ્સ્થતતભાથી મોગ્મ ઉકેર ળોધી ળકળે.

5.6.2 વાયી-નયવી ફાફતો ન  ંચિિંતન કયી તનણયમ રઇ ળકે

ચફયફર ની ય સ્ક્ત8

ાદય9
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1 શખં્યા રરચય 1 શખં્યાઓની શરખામણી કરી સ્થાન રકિંમતને આધારે વળસ્તરણ કરી કે

2 પણૂણ શખં્યાઓ 2 પણૂાણક શખં્યાઓના શરળાલા,બાદબાકી,ગણુાકાર આધારરત કોયડા ઉકે છે

3
શખં્યાઓનુ ંવળસ્તારપળૂણક ની ળગીકરણ એટે કે એકી-બેકી અવળભાજ્ય અને વળભાજય 

શખં્યાઓ ની ળગેરેને ઓલખી અને ારખી કે

4 .શા.અ અને ગ.ુશા.અ અને ચોક્કશ રરસ્સ્થવતમા ંઉયોગ કરી કે

4 ભવૂમવતના ાયાના ખ્યાો 5
આશાશના યાણળરણમાથંી રેખાખડં, રેખા, રકરણ, ખલુ્ા અને બધં ળક્ર, ખણૂો, વિકોણ, 

ળર્ુણલ અને ચર્ષુ્કોણ ળગેરે જેળા ભૌવમવતક આકારો શમજી કે

6
આશાશના ઉદાષરણ રથી રેખા, રેખાખડં, ખલુ્ી અને બધં આકૃવત, ખણૂા, વિકોણ 

ચર્ભુુણજ, ળર્ુણલ ળગેરે જેળા ભૌવમવતક આકારો શમજાળી કે

ખણૂાની શમજનુ ંવનદણન નીચે મજુબ કરી કે

આશાશથી ખણૂાઓના ઉદાષરણ ોધીને

ગણુો અને તેના માને આધારે ળગીકૃત કરે છે

૪૫, ૯૦, ૧૮૦ અંના ખણૂા ને શદંભણ તરીકે ઈ આે ખણૂાનુ ંઅંદાજીત મા કષી કે

8
વિકોણ અને તેના ખણૂા (બાજુના આધારે) વળવળધ જૂથ, પ્રકારમા ંળષેંચી કે દા.ત. 

વળવમબાજુ, શમદ્વિબાજુ, શમબાજુ

9 ચર્ભુુણજ અને તેના ખણૂા /બાજુના આધારે વળવળધ જૂથ/પ્રકારમા ંળષેંચી કે

13
આશાશના વળવળધ ઉદાષરણો રથી વિરરમાણીય આકૃવત ોધી બતાળે છે જેમકે 

શમગન, બંગન, ગોલો, નલાકાર, કું........

14
િી-રરમાણીય ળાલા ઉદાષરણોમા ંબાજુ, બબિંદુ અને શમતને ગતા ખ્યાો આે અને 

શમજાળે

6 પણૂાણક શખં્યાઓ 15 પણૂાણકોના શરળાલા, બાદબાકીને શમાળતા કોયડા ઉકેે છે

7 અપણૂાાંક શખં્યાઓ 16
રોજજિંદા જીળનની રરસ્સ્થવતમા ંઅપણૂાાંક શખં્યાઓના શરળાલા, બાદબાકી કરી શમસ્યાઓ 

ઉકેે છે

શખં્યા શાથે રમત3

ાયાના આકારો ની શમજ5

શી.આર.શી. નખિાણા - ળવણ : ૨૦૧૯-૨૦

ધોરણ ૬ - વળવય : ગબણત (પ્રથમ શિ)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

7
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ક્રભ ાઠન ું નાભ

1  વાદા ળબ્દો ન ું અન રેખન કયી ળકળે.

2 વાદા ળબ્દો ન ું શ્ર તરેખન કયી ળકળે.

3 વય ગ જયાતી ળબ્દોનો વુંસ્કૃતભાું અન લાદ કયી ળકળે.

4 ચિત્ર ના આધાયે તે લસ્ત   ન ું નાભ કે ક્રક્રમા વુંસ્કૃતભાું રખી ળકળે.

5 વાદા લાક્ય વાુંબીને વભજી ળકળે

6 વાદા લાક્યો (ફે થી ત્રણ દલાા) ફોરી ળકળે.

7 વય વાદા લાક્યો ન ું શ દ્ધ ઉચ્િાયણ વાથે ઠન કયી ળકળે.

8 વય લાક્યો ન ું અન રેખન કયી ળકળે.

9 વાદા પ્રશ્નોના જલાફ એક ળબ્દભાું કે નાના લાક્યો ભાું રખી ળકળે

10 વાદા ળબ્દોન ું  અન રેખન પયી ળકળે.

11 વાદા ળબ્દોન ું શ્ર તરેખન કયી ળકળે.

12 1 થી 12 સ ધી ની વુંખ્મા વભજીને ફોરી ળકળે.

13 1 થી 12 સ ધીની વુંખ્મા તેભજ વભમ ન ું લાુંિન કયી ળકળે.

14 1 થી 12 સ ધી ની વુંખ્મા ળબ્દોભાું અને અંકોભાું રખી ળકળે.

15 1 થી 12 સ ધી ની વુંખ્મા ળબ્દોભાું અને અંકો રખી ળકળે.

16 વય દ્યો સ બાષતો શરેીકા અને ગીતો અને ટ ુંકા લાક્યો વાુંબીને વભજી ળકળે.

17 વાદા લાક્યો વાુંબીને વભજી ળકળે.

18 વય લાક્યો ન ું અન રેખન કયી ળકળે.

19
ઉદાશયણ અથલા આણે ષનદેળને આધાયે વુંસ્કૃત બાાભાું નલા ળબ્દો અને લાક્યો ની 

યિના કયી ળકળે.

20 કુંઠસ્થ કયેર સ બાષત કે દ્ય ના કોઈ બાગન ું રેખન કયી ળકાળે.

21 વાદા વય અને ગેમગીતોન ું રમફધ્ધ ઠન કયી ળકળે.

22 વાદા લાક્યો વાુંબીને વભજી ળકળે.

23
ઉદાશયણ અથલા આેર ષનદેળને  આધાયે  વુંસ્કૃત બાાભાું નલા ળબ્દો અને લાક્યો ની 

યિના કયી
24

ાઠયપ સ્તકભાું વભાષલષ્ટ સ બાષતો તેભજ  શ્રોકો અંગે વબાનતા કેલળે અને 
વ્મલશાયભાું ઉમોગ કયળે.

25 સ્લ ક્રયિમને રગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો વભજી ળકળે.

26 સ્લ ક્રયિમને રગતા ટ ુંકા પ્રશ્નો ના ભૌચખક ઉત્તય આી ળકળે.

27 ચિત્ર ના આધાયે તે લસ્ત  ન ું નાભ તે ક્રક્રમા વુંસ્કૃત ભાું રખી ળકળે.

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ 6 - ષલમ :વુંસ્કૃત (પ્રથભ વત્ર)

અધ્મમન ષનષ્ષત્તઓ

3 એકભ 3

ચિત્રદાની ૧ થી ૪1

એકભ 22

એકભ 55

એકભ-66

એકભ 44

7 એકભ-7
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વી.આય.વી. નખત્રાણા - લષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ 6 - ષલમ :વુંસ્કૃત (પ્રથભ વત્ર)

અધ્મમન ષનષ્ષત્તઓ

28 વાદા લાક્યો વાુંબીને વભજી ળકળે.

29 વાદા લાક્યો (ફે થી ત્રણ દલાા) ફોરી ળકળે.

30 વાદા ળબ્દો ન ું અન રેખન કયી ળકળે.

31 વય લાક્યોન ું અન રેખન કયી ળકળે.

32 વાદા ળબ્દોન ું શ્ર તરેખન કયી ળકળે.

33 પ  ણષ કરાકભાું વભમ વાુંબીને વભજી ળકળે.

34 પ  ણષ કરાકભાું વભમ વભજીને ફોરી ળકળે.

35 ઘક્રડમાભાું પ  ણષ વુંખ્માભાું વભમન ું લાુંિન કયી ળકળે.

36 પ  ણાાંક વુંખ્માભાું વભમન ું રેખન ળબ્દોભાું અને અંકોભાું કયી ળકળે.

9 એકભ-9

એકભ-88
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1 ઇતિશાવ જાણલાના સ્ત્રોિો તલળે જણાલી સ્ત્રોિોનો ઉમોગા ઇતિશાવજાણલા ભાટે કયી ળકળે.

2 સ્થાતનક વાહશત્મ તલળે જાણકાયી આી ળકળે.

3 ભાનલજીલનની ળરૂઆિ તલળે યુાિત્લીમ સ્ત્રોિના આધાયે ભાહશિી આી ળકળે.

4
ભાનલજીલનની ળરૂઆિની ળોધો જેલી કે થ્થયના ઓજાયો,અગ્નન,ચક્ર,શુારન લગેયે ફાફિો 

તલળે તલતલધ ભાહશિી આી ળકળે.

5 ભાનલજીલનના સ્થામીજીલનની ળરૂઆિના કાયણો જણાલી ળકળે.

6 તવિંધખુીણની વસં્કૃતિ અને પ્રાચીન નગયયચના તલળે જણાલી ળકળે.

7
તવિંધખુીણની વસં્કૃતિ અને લિતભાન વભમની નગયયચના વાભાજજક અને આતથિક હયગ્સ્થિીની 

તરુના કયી ળકળે.

4
બાયિની પ્રાયંભબક 
યાજ્મવ્મલસ્થા 8 ભશાજનદ વભમની યાજ્મવ્મલસ્થાની ભાહશિી આી િેની તરુના કયી ળકળે.

9 વત્મ,અહશિંવા,કરુણા,ળાતંિ જેલા ંમલૂ્મો આધાહયિ વ્મગ્તિ ચહયત્ર્મો તલળે જણાલી ળકળે.

10 જૈન અને ફોધ્ધ ધભતના ઉદબલના ંકાયણો અને તવધ્ધાિંો તલળે જણાલી ળકળે.

6
ભૌમતયગુ : ચનં્દ્રગપુ્િ અને 

વમ્રાટ અળોક 11
બાયિના પ્રથભ વામ્રાજ્મની સ્થાના,વચંારન,વભાજ,વગંઠન અને વમ્રાટ અળોક તલળે જણાલી 

ળકળે.

12
ગપુ્િયગુના વમ્રાટ અને િે વભમની ળાવન વ્મલસ્થા અને યાજકીમ,આતથિક િેભજ વાભાજજક 

હયગ્સ્થિી તલળે જણાલી ળકળે.

13 બાયિના ગપુ્િવભમના બવ્મ ભિૂકાને લણતલી ળકળે.

14 પ્રાચીન ગ્રથંો અને બૌતિક અલળેોના આધાયે વાભાજજક જીલન તલળે જણાલી ળકળે.

15
વસં્કૃતિ અને તલજ્ઞાનના કે્ષત્રભા ંબાયિનુ ંનોંધપ્રાત્ર મોગદાન જણાલે છે. ઉદા. ખગો 

તલજ્ઞાન,ઔધીમ તલજ્ઞાન ગભણિળાસ્ત્ર, ધાતતુલજ્ઞાન લગેયે.

16 ગ્રશો,િાય, અને ઉગ્રશો લચ્ચેનો િપાલિ ઓખે છે. ઉ,દા. સમૂત,થૃ્લી, અને અન્દ્મ ગ્રશો

17 જૈલભડંના વદંબતભા ંથૃ્લી ય જીલન અગ્સ્િત્લ અને અલકાળીમ દાથોને ઓખે છે.

18 થૃ્લીના ગોાના આધાયે તલદ્યાથીઓ થૃ્લીના આકાય અને તલતલધા વિૃો તલળે જણાલી ળકળે.

19 હયભ્રભણ અને હયક્રભણનો અથત આી ફનેં લચ્ચેનો બેદ જણાલી ળકળે.

20 ઋત ુહયલિતનની ધટનાઓ કામતકાયણ વફંધંના આધાયે મરૂલી ળકળે.

21 થૃ્લી ય આલેર તલતલધ આલયણો અને િેની ભાનલજીલન ય થિી અવયો જણાલી ળકળે.

22 થૃ્લીના આલયણો તલમક ભાહશિી જાણી િેની જાલણી ભાટેના ઉામો ફિાલી ળકળે.

11 ભતૂભ સ્લરૂો 23 બાયિની બૌગોભરક તલળેિાઓ જણાલી ળકળે.

12 નકળો વભજીએ 24
તલદ્યાથીઓ નકળાનો અથત િેના પ્રકાય અને અંગો તલળે જણાલી ળકળે િથા નકળો 

ફનાલી ળકળે.

25 બાયિના નકળાભા ંતલતલધ તલસ્િાયો અને ભુષુ્ઠ તલળે ભાહશિી દળાતલી ળકળે.

26 બાયિની આફોશલા તલળે જણાલી િેની ભાનલજીલન ય થિી અવયો જણાલી ળકળે

27 બાયિના નકળાભા ંજ જભીન ખનીજ જગંર વવંાધન ના ભશત્લના સ્થો દળાતલી ળકળે

10 થૃ્લીના ંઆલયણો

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લત : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : વાભાજજક તલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1 ચારો, ઇતિશાવ જાણીએ

2
આહદભાનલથી સ્થામી 

જીલનની વપય

આણુ ંઘય થૃ્લી9

3 પ્રાચીન નગયો ગ્રથંો

5
ળાતંિની ળોધભા:ં બધુ્ધ અને 

ભશાલીય

7 ગપુ્િયગુ અને અન્દ્મ ળાવકો

8 બાયિલતની બવ્મિા

બાયિ: ભુષુ્ઠ આફોશલા  
લનસ્તિ અને લન્દ્મજીલ13
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વી.આય.વી. નખત્રાણા - લત : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૬ - તલમ : વાભાજજક તલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

28 બાયિના રોકોભા ંયશરેી તલતલધિા ભા ંએકિા તલળે જણાલી ળકળે

29
બાયિના રોકોના ોળાક  ખોયાક યશઠેાણ િશલેાયો અને ઉત્વલોભા ંજોલા ભિી તલતલધિા જણાલી 

ળકળે
30 વયકાય ના કામો અને િેના ભશત્લના અંગો તલળે જણાલી ળકળે

31 ભોક તલધાનવબા ની યચના કયી ળકળે

32  યાજ્મ વયકાયની યચના અને િેના કામો અને લશીલટ તલળે જણાલી ળકળે

33  ગ્રાભ ચંામિ ની યચના અને િેના કામો ની વભજુિી આી ળકળે

34 ગાભ ચંામિ અને સ્થાતનક સ્લયાજ્મની વસં્થાની લશીલટી ફાફિો જણાલી ળકળે

17  જીલનતનલાતશ 35
 ગ્રામ્મ અને ળશયેી તલસ્િાયભા ંપ્રાપ્િ થિા ંતલતલધ વ્મલવામો ના આધાયે જીલનતનલાતશ તલળે 

જણાલી ળકળે

તલતલધિાભા ંએકિા

વયકાય

 સ્થાતનક વયકાય

15

16

14
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1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યોન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ર્ થ રયચ્છેદન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.6 અર્થપરૂ્થ લ ક્યો ન  ંઅન રેખન કયી ળકળે

1.6.10 ચચત્ર અને રયચ્છેદ ની વલગર્ોન  ંલગીકયર્ કયી ળકળે

2.6.5 રયચચર્ રયસ્થર્વર્ભ  ંવલં દ કયી ળકળે

3.6.2 ક ટ ંફન  વભ્મો વળક્ષકો વભત્રો અને રયચચર્ વ્મસ્તર્ઓનો વ ભ ન્મ રયચમ આી ળકળે

3.6.4 લર્થભ ન અને ભરૂ્ક ની ઘટન ઓની વલગર્ો અરગ ર્ યલી ળકળે

3.6.5 રયચચર્ કે્ષત્રભ  ંફનેરી રિમ ઓન  ંલર્થન કયી ળકળે

3.6.9 થર્ વનક મ થલયર્ભ  ંઉરબ્ધ રયચ્છેદ અંગે્રજીભ  ંલ ચંી ળકળે

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગર્ો ર્ યલીને જર્ લી ળકળે

3.6.15 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

5.6.1 ન ભને અન રૂ રિમ  સચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક વ્મને આગ લધ યી ળકળે

1.6.1 ટૂંકી રયચચર્ લ ર્ થઓ વ બંી અને વશ મક વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ર્ થ કશી ળકળે

1.6.2 વ દી સચૂન ઓ વ બંી લ ચંી અને રે્નો પ્રવર્બ લ આી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યો ન  ંમ કલ ચન કયી ળકળે

3.6.1 રોનલર્થઝ વરશર્ આળયે 500 જેટર  નલ  ળબ્દો જાર્ી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.6.4 લર્થભ ન અને ભરૂ્ક ની ઘટન ઓની વલગર્ો અરગ ર્ યલી ળકળે

3.6.9 થર્ વનક મ થલયર્ભ  ંઉરબ્ધ રયચ્છેદ અંગે્રજી ભ  ંલ ચંી ળકળે

3.6.11 ટેફર, ગ્ર પ, નકળ  ન  આધ યે વલગર્ો ર્ યલીને જર્ લી ળકળે

3.6.15 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

5.6.1 ન ભને અન રૂ રિમ  સચૂક ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક વ્મને આગ લધ યી ળકળે

5.6.2 પ્રવગંને અન રૂ રે્નો અંર્ યજૂ કયી ળકળે

1

2

વી.આય.વી. નખત્ર ર્  - લથ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૬ - વલમ : અંગે્રજી (પ્રર્ભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

Unit - 1 

Where were 

You ?

Unit-2 Two : 

Mo-Chho
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વી.આય.વી. નખત્ર ર્  - લથ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૬ - વલમ : અંગે્રજી (પ્રર્ભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.1 ટૂંકી રયચચર્ લ ર્ થઓ વ બંી અને વશ મક વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ર્ થ કશી ળકળે

1.6.2 વ દી સચૂન ઓ વ બંી લ ચંી અને  રે્નો પ્રવર્બ લ આી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબથભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્યો ન  ંમ કલ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ર્ થ રયચ્છેદ ન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

1.6.9 ઘટન  રે્ભજ લ ર્ થન   ત્રો થર્ો અને ઘટન િભની વલગર્ોની ર્ યલર્ી કયી ળકળે

2.6.3 ઉરટ પ્રશ્નો પછૂી અને રે્લ  પ્રશ્નોન  જલ ફ આી ળકળે

2.6.4 ભ રશર્ી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને રે્લ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

3.6.10 પ થર્ક રમભ રં્ી લ ર્ થઓ ફ વ ભ વમકો લ ચંી ળકળે

5.6.1 ન ભ ને અન રૂ સચૂક ળબ્દો નો ઉમોગ કયી ક વ્મ ને આગ લધ યી ળકળે

1.6.1 ટૂંકી રયચચર્ લ ર્ થઓ વ બંી અને વ શફે વ ભગ્રીની ભદદર્ી લ ર્ થ કશી ળકળે

1.6.3 વલગર્ો વ બંી લ ચંીને ચચત્ર યભકર્  ંઅને લથત   ફન લી ળકળે

1.6.4 અર્થપરૂ્થ વદંબોભ  ંઆેર  ળબ્દો અને લ ક્ય ન  ંમ ક લ ચંન કયી ળકળે

1.6.5 લ ર્ થ રયચ્છેદ ન  ંલ ચંન કયી અર્થગ્રશર્ કયી ળકળે

2.6.4 ભ રશર્ી ભેલલ  Wh - પ્રશ્નો પછૂી અને રે્લ  પ્રશ્નનો જલ ફ આી ળકળે

2.6.5 રયચચર્ રયસ્થર્વર્ભ  ંવલં દ કયી ળકળે

3.6.1 રોનલર્થઝ વરશર્ આળયે 500 જેટર  નલ  ળબ્દો જાર્ી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.6.5 રયચચર્ કે્ષત્રભ  ંફનેરી રિમ ઓન  ંલર્થન કયી ળકળે

3.6.7 રયચમકે્ષત્રની બવલષ્મની રિમ ઓ ન  ંલર્થન કયી ળકળે

3.6.12 વભમને અંગે્રજીભ  ંકશી ળકળે

5.6.1 ન ભ ને અન રૂ સચૂક ળબ્દો નો ઉમોગ કયી ક વ્મ ને આગ લધ યી ળકળે

Unit-3 

Fought and 

Won

Unit-4 Watch 

Your Watch

3

4

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/ENG-6/2019-20/PSB/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1.6.1 ऩररचित, शब्द, वाक्य और सरऱ बातिीत sunkr  एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

1.6.4 बाऱ कहानी, िटुकुऱे, एकांकी और ऩत्र sunkr एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

2.6.2 चित्र के आधार ऩर कहानी का वर्णन एवं ऱेखन कर सकें गे

3.6.1 वर्ों ऩर से शब्दों की रिना कर सकें गे

4.6.1 समानार्थी शब्द, ववरुधार्थी शब्दों के वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

4.6.6 संऻा, सवणनाम और ववशषेर् को समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

1.6.2 वाक्य में प्रयुक्त संयुक्ताऺर वाऱे शब्दों को समझ सकें गे

1.6.3 ऩररचित गीत कववता ऩहेलऱयां सुनकर एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

1.6.6 छऩी हुई सामग्री ऩढ़कर समझ सकें गे

2.6.7 ववरामिी» का योग्य स्र्थान ऩर प्रयोग कर सकें गे

2.6.4 कववता का व्यक्क्तगत एवं सामूहहक गान आरोह अवरोह युक्त कर सकें गे

3.6.2 शब्द ऩर से वाक्य बनाएंगे

3.6.3 समान प्रास वाऱे शब्द बना सकें गे

4.6.1 समानार्थी शब्द, ववरुधार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

2.6.2  चित्र के आधार ऩर कहानी का वर्णन एवं ऱेखन कर सकें गे

3.6.1 वर्ों ऩर से शब्दों की रिना कर सकें गे

3.6.5  घटना का वर्णन कर सकें गे

4.6.2 मुहावरों का अर्थण लऱखकर वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

4.6.3  कहावातों का अर्थण स्ऩष्ट कर सकें गे

4.6.6  संऻा, सवणनाम और ववशषेर् को समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

5.6.5
छात्रों में श्रव्य या वाक्य सामग्री में से अतंर्नणहहत मूल्य जैसे वैऻार्नक दृक्ष्टकोर्, कतणव्य 

ऩाऱन, ऩरोऩकार, कृतऻता, र्नडरता, सच्िाई ववकलसत हो सकें गे
5.6.6

 छात्रों में र्नर्णय शक्क्त, स्वयं जागतृा, सहानुभूर्त, प्रभावी संप्रेषर् और समस्या समाधान 
जैसे कौशऱ ववकलसत हो सकें गे

2.6.9  शब्दों और अकंों में 51 से 100 तक की चगनती का उच्िारर् एवं ऱेखन कर सकें गे

4.6.6  संऻा, सवणनाम और ववशषेर् को समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

5.6.3  चित्र देखकर या वववरर् ऩढ़कर अनुमान ऱगा सकें गे

1.6.3  ऩरीict  गीत, कववता ऩहेलऱयां सुनकर एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

2.6.4  कववता का व्यक्क्तगत एवं सामूहहक गान आरोह अवरोह युक्त कर सकें गे

3.6.3  समान प्रास वाऱे शब्द बना सकें गे

3.6.4  चित्र के आधार ऩर 8 से 10 वाक्य बोऱेंगे एवं लऱखेंगे

5.6.1 संकेतों का अर्थणगठन कर सकें गे

धरती को महकाए5

एक जगत एक ऱोक2

समझदार ननहीं3

चगनती4

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૬ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

दयाऱु लशकारी1
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સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૬ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.1 छऩी हुई सामग्री ऩढ़कर समझ सकें गे

2.6.2  चित्र के आधार ऩर कहानी का वर्णन एवं ऱेखन कर सकें गे

4.6.5  विन ऩररवतणन करके इसका वाक्य में प्रयोग कर सकें गे

5.6.2  यूर्थ ििाण में अऩने भावों एवं वविारों को मुक्त रूऩ से व्यक्त कर सकें गे

5.6.5
छात्रों में श्रव्य या वाक्य सामग्री में से अतंर्नणहहत मूल्य जैसे वैऻार्नक दृक्ष्टकोर्, कतणव्य 

ऩाऱन, ऩरोऩकार, कृतऻता, र्नडरता, सच्िाई ववकलसत हो सकें गे
5.6.6

 छात्रों में र्नर्णय शक्क्त, स्वयं जागतृा, सहानुभूर्त, प्रभावी संप्रेषर् और समस्या समाधान 
जैसे कौशऱ ववकलसत हो सकें गे

1.6.3 ऩररचित गीत, कववता, ऩहेलऱयां सुनकर एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

2.6.7 ववराम चिनह का योग्य स्र्थान ऩर प्रयोग कर सकें गे

3.6.3  समान प्रास वाऱे शब्द बना सकें गे

1.6.1 ऩररचित, शब्द, वाक्य और सरऱ बातिीत sunkr  एवं ऩढ़कर समझ सकें गे

1.6.2  वाक्य में प्रयुक्त संयुक्ताऺर वाऱे शब्दों को समझ सकें गे

2.6.2 चित्र के आधार ऩर कहानी का वर्णन एवं ऱेखन कर सकें गे

2.6.5 कौन कारक के रूऩ वाऱे प्रश्नों के उत्तर मौखखक और लऱखखत रूऩ से व्यक्त कर सकें गे

4.6.9  शब्दकोश का उऩयोग कर सकें गे

राजा का हहस्सा8

सुबह6

बूझो तो जाने7
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1 ખોરાક ક્ાાંથી મલે ? 1 અળોકી કાય તેળા ગણુધમમને આધારે ળસ્ત ુશજીળ અને પ્રક્રિયા નુાં ળગીકરણ કરે છે

2 પ્રશ્નોના જળાફ મેલળળા માટે શરલ તાશ ષાથ ધરે છે

3 પ્રક્રિયા અને ઘટનાને કારણો શાથે જોડ ેછે

4 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે

3 રેશાથી કાડ સધુી 5 ળનસ્નતના રેશાને દેખાળો અને રચના જેળા ક્ષણોને આધારે ઓલખે છે

4 ળસ્તઓુના જૂથ ફનાળળા 6
દાથમના અળોકી કાય તેળા ગણુધમમને આધારે ળસ્ત,ુશજીળ અને પ્રક્રિયા નુાં ળગીકરણ    

કરે છે

5 દાથોનુાં અગીકરણ 7 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને અને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે દાથોનુાં અગીકરણ કરવુાં

8 અળોકી કાય તેળા ગણુધમમને આધારે ળસ્ત ુશજીળ અને પ્રક્રિયા નુાં ળગીકરણ કરે છે

9 પ્રશ્નોના જળાફ મેલળળા માટે શરલ તાશ ષાથ ધરે છે

10 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે

11
દાથમને,શજીળને તેના દેખાળ, કાયમ, સળુાશ અને રચના જેળા અળોકન અનભુનૂત કરી કાય 

તેળા ક્ષણોને આધારે ઓલખે છે

12 દાથમ અને શજીળોને તેમના ગણુધમો રચના અને કાયમ ને આધારે જુદા ાડે છે

13 અળોકી કાય તેળા ગણુધમમને આધારે ળસ્ત ુશજીળ અને પ્રક્રિયાનુાં ળગીકરણ કરે છે

14 પ્રક્રિયા અને શજીળોની નામ નનદેળાલી આકૃનત દોરે છે

15 પ્રશ્નોના જળાફ મેલળળા માટે શરલ તાશ ષાથ ધરે છે

16 પ્રક્રિયા અને શજીળોની નામનનદેનળાલી આકૃનત કરે છે જેમ કે માનળ કાંકા ના શાાંધા

17
ોતાની આશાશ માાંથી મલી આળતી ળસ્તનુો ઉયોગ કરી પ્રનતકૃનતનુાં નનમામણ કરે છે અને 

તેની કાયમદ્ધનત ળણમળે છે જેમ કે શાાંધાના મોડ

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવમ : ૨૦૧૯-૨૦

ધોરણ ૬ - નળવય : નળજ્ઞાન (પ્રથમ શત્ર)

8 રીર ન ુષનચન

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

આષારના ઘટકો2

6
આણી આશાશ થતા 

પેરપાર

ળનસ્નતને જાણીએ7
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1
દાથથ અને વજીલ અને તેભના ગણુધભોભાાં યચના અને કામથના આધાયે જુદા ાડે છે દા.ત. 

જુદાજુદા વજીલોભાાં ોણ

2
પ્રશ્નોના જલાફ ભેલલા ભાટે વય તાવ શાથ ધયે છે દા.ત. શુાં રીરા ણથ સવલામના ણથ 

પ્રકાળવાંષ્રેણ કયી ળકે છે? શુાં ફધીજ લનસ્સત સ્લમાંોી છે?

3 પ્રક્રિમા અને ઘટનાને કાયણ વાથે જોડ ેછે ભનષુ્મ અને અભીફાભાાં ાચન

4 ળીખેરા લૈજ્ઞાસનક ખ્મારોને યોજજિંદા જીલનભાાં રાગ ુકયે છે

5 પ્રશ્નોના જલાફ ભેલલા ભાટે વય તાવ શાથ ધયે છે

3 યેળા થી કાડ સધુી 6
દાથો અને વજીલોને તેભની રાક્ષણણક્તા/ ગણુધભો ના આધાયે લણગિક્રુત કયે છે. દા. ત. 

લનસ્તીજન્મ અને પ્રાણીજન્મ યેળા

4 ઉષ્ભા 7
દાથથ અને વજીલોને તેભના ગણુધભો, યચના અને કામથ ના આધાયે જુદા ાડે છે દા .ત. 

ઉષ્ભાના સલુાશક અને ભાંદલાશક

8
દાથથ વજીલને તેના ગણુધભથ યચના અને કામથના આધાયે જુદા ાડે છે દા.ત. એસવડ ફેઇઝ અને 

તટસ્થ દાથોને ઓખલા

9
ળીખેરા લૈજ્ઞાસનક અને યોજજિંદા જીલનભાાં રાગ ુકયે છે દા.ત. એસવડીટી થલાનુાં કાયણ તથા તેની 

વાયલાય ાછનુાં સલજ્ઞાન વભજે જેલી અન્મ ફાફતો

10 અલરોકી ળકામ તેલા ગણુધ્રભોના આધાયે પેયપાયો નુાં લગીકયણ કયે

11 ઘટનાને કાયણો વાથે જોડ ેછે

12 ળીખેરા લૈજ્ઞાસનક ખ્મારોને યોજજિંદા જીલનભાાં રાગ ુકયે છે

13 પ્રશ્નોના જલાફ ભેલલા ભાટે વય તાવ શાથ ધયે છે

14 પ્રક્રિમા અને ઘટનાને કાયણો વાથે જોડ ેછે

15 પ્રક્રિમા અને ઘટનાને કાયણે વાથે જોડ ેછે

16 ળીખેરા લૈજ્ઞાસનક ખ્મારોને યોજજિંદા જીલનભાાં રાગ ુકયે છે

17 ોતાની આવાવભાાંથી ભી આલતી લસ્તનુો ઉમોગ કયીને પ્રકૃસતનુાં સનભાથણ કયે છે

18 ળીખેરા લૈજ્ઞાસનક ખ્મારોને યોજજિંદા જીલનભાાં રાગ ુકયે છે

19 માથલયણના યક્ષણ ભાટે પ્રમત્ન કયે છે

5 એસવડ, ફેઇઝ અને ક્ષાય

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લથ : ૨૦૧૯-૨૦

ધોયણ ૭ - સલમ : સલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1 લનસ્સતભાાં ોણ

2 પ્રાણણઓભાાં ોણ

9 ભસૂભ

6
બૌસતક અને 

યાવામણણક પેયપાય

7

શલાભાન આફોશલા 
અને આફોશલાની વાથે 
પ્રાણીઓ નુાં અનકુુરન

લન લાલાઝોડુાં અને 
ચિલાત8
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1.7.5 લાર્ાા રયચ્છેદ અને કાવ્મોને વભજી અર્ાગ્રશણ કયી ળકળે

2.7.1 રયચિર્ રયસ્થર્તર્ભાાં પ્રવાંગને અનરુૂ અચબલાદન કયીને અચબલાદનનો પ્રતર્બાલ આી ળકળે

2.7.3 ઉરટ પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.7.4 ભારશર્ી ભેલલા wh પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

3.7.1 રોનલર્ાઝ વરશર્ આળયે 500 જેટરા નલા ળબ્દો જાણી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.7.6 બતલષ્મની વાંબાલનાઓ અને આમોજન નુાં લણાન કયી ળકળે

4.7.2 ચિત્ર કે લથતઓુનુાં ાાંિર્ી વાર્ લાક્યોભાાં લણાન કયી ળકળે

5.7.1 અંગે્રજી રઈને યવાથલાદ ભાણી ળકળે

1.7.5 લાર્ાા  રયછેદ અને કાવ્મોને વભજી અર્ાગ્રશણ કયી ળકળે

1.7.4 અર્ાપણૂા વાંદબાભાાં આેરા ળબ્દો લાક્યો અને રયચ્છેદ નુાં મકુલાાંિન કયી ળકળે

1.7.10 ચિત્ર અને રયછેદ  ની તલગર્ નુાં લગીકયણ કયી ળકળે

2.7.3 ઉરટ પ્રશ્નો પછૂી અને રે્લા પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.7.4 ભારશર્ી ભેલલા wh પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

4.7.1
લથત ુપ્રાણી-ક્ષી વ્મસ્તર્ઓ ના ોર્ાને ગભર્ા રક્ષણોને વાંદ-નાવાંદ વરશર્ની ોર્ાની રાગણીઓની વારે્ 

કશી ળકળે
1.7.4 અર્ાપણૂા વાંદબાભાાં આેરા ળબ્દો લાક્યો અને રયચ્છેદ નુાં મકુલાાંિન કયી ળકળે

1.7.5 લાર્ાા  રયછેદ અને કાવ્મોને વભજી અર્ાગ્રશણ કયી ળકળે

1.7.6 પકયાનુાં અનરેુખન કયી ળકળે

1.7.7 પકયાનુાં શ્રરુ્રેખન કયી ળકળે

2.7.1 રયચિર્ રયસ્થર્તર્ભાાં પ્રવાંગને અનરુૂ અચબલાદન કયીને અચબલાદનનો પ્રતર્બાલ આી ળકળે

2.7.2 તલનાંર્ી કયી ળકળે અને તલનાંર્ીનો પ્રતર્બાલ આી ળકળે

2.7.5 રયચિર્ રયસ્થર્તર્ભાાં વાંલાદ કયી ળકળે

2.7.4 ભારશર્ી ભેલલા wh પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

3.7.8 તભત્રો અને રયચિર્ોને ચિઠ્ઠી રખી અને રે્લી ચિઠ્ઠી નો જલાફ આી ળકળે

3.7.7 થર્ાતનક માાલયણભાાં ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળકળે દાખરા ર્યીકે ચફર, લીઝીટીંગ કાર્ા

3.7.11 ોર્ાના માાલયણની વાંદચબિર્ ફાફર્ોની તરુના કયી યજૂઆર્ કયી ળકળે

4.7.2 ચિત્ર કે લથતઓુનુાં ાાંિર્ી વાર્ લાક્યોભાાં લણાન કયી ળકળે

5.7.3 અંગે્રજીભાાં લીઝીટીંગ કાર્ાવ રૈ્માય કયી ળકળે

Unit-2 -  How many 

did you ?

Unit-3  - Yes, I will3

2

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૭ - તલમ : અંગે્રજી (પ્રર્ભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

Unit-1  - Vini's Smile1
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ક્રમ પાઠન ું નામ

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૭ - તલમ : અંગે્રજી (પ્રર્ભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.7.5 લાર્ાા રયચ્છેદ અને કાવ્મને વભજી ગ્રશણ કયી ળકળે

1.7.6 પકયાનુાં અનરેુખન કયી ળકળે

1.7.7 પકયાનુાં શ્રરુ્રેખન કયી ળકળે

2.7.4 ભારશર્ી ભેલલા wh પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

3.7.1 રોનલર્ાઝ વરશર્ આળયે 500 જેટરા નલા ળબ્દો જાણી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.7.7 થર્ાતનક માાલયણભાાં ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળકળે દાખરા ર્યીકે ચફર લીઝીટીંગ કાર્ા

3.7.9 પથુર્કારમભાાંર્ી લાર્ાાના પથુર્કો, વાભતમકો, લર્ાભાનત્રો લાાંિી ળકળે

3.7.10 ટેફર, ગ્રાપ, ચિત્રો, નકળાના આધાયે તલગર્ો ર્ાયલીને જણાલી ળકળે

3.7.11 ોર્ાના માાલયણની વાંદચબિર્ ફાફર્ોની તરુના કયી યજૂઆર્ કયી ળકળે

3.7.12 અભ્માવના કે્ષત્ર વારે્ વાંકામેરી પ્રરિમાનુાં લણાન કયી ળકળે

3.7.13 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

4.7.2 ચિત્ર કે લથતઓુનુાં ાાંિર્ી વાર્ લાક્યોભાાં લણાન કયી ળકળે

Unit-4  - Longer, 

Shorter, Bigger
4
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ક્રમ ાઠન ું નામ

1  શાદા બ્દો ન ું અન ેખન કરી કે.

2 શાદા બ્દો ન ું શ્ર તેખન કરી કે.

3 શરલ ગ જરાતી બ્દોનો શુંસ્કૃતમાું અન ળાદ કરી કે.

4 ચિત્ર ના આધારે તે ળસ્ત   ન ું નામ કે ક્રક્રયા શુંસ્કૃતમાું ખી કે.

5 શરલ દ્યનો તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ળાતાાઓ શાુંભલીને શમજી કે

6 શરલ દ્યનો શ દ્ધાઠ કરી કે તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ચિત્ર ળાતાાઓ કષી કે

7 શરલ જોડાક્ષર ય ક્ત ળાક્યોન ું અન ેખન કરી કે

8 શરલ જોડાક્ષરય ક્ત બ્દો શાથેના ળાક્યોન ું અન ેખન કરી કે.

9 શરલ જોડાક્ષરય ક્ત બ્દોન ું શ્ર તેખન કરી કે.

10
ઉદાષરણ અથળા આે નનદેને આધારે શુંસ્કૃત ભાવામાું નળા બ્દો અને ળાક્યોની 

રિના કરી કે.

11 શરલ દ્યનો તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ળાતાાઓ શાુંભલીને શમજી કે

12 ક્રરચિત ક્રરસ્સ્થનતમાું શાદી સ  િનાઓ આદેો અને પ્રશ્નો શાુંભલીને શમજી કે.

13 ટ ુંકી ળાતચિત અને શુંળાદો શાુંભલીને શમજી કે

14 શરલ જોડાક્ષરય ક્ત બ્દો શાથેના ળાક્યોન ું શ્ર તેખન કરી કે.

15 ક્રરચિત ક્રરસ્સ્થનતમાું ટ ુંકી ળાતિીત અને શુંળાદ કરી કે

16 શાદા તથા જોડાક્ષર ય ક્ત ળાક્યોન ું શસ્ળર ળાુંિન કરી કે

17 કુંઠસ્થ કરે સ ભાનવત કે દ્યના કોઇ ભાગન ું ેખન કરી કે.

18 ક્રરચિત ક્રરસ્સ્થનતમાું શાદી સ  િનાઓ આદેો અને પ્રશ્નો શાુંભલીને શમજી કે.

19 ટ ુંકી ળાતચિત અને શુંળાદો શાુંભલીને શમજી કે

20
ચિત્રો અને અચભનયનો ઉયોગ કરીને પ  છાયેા દૈનનક વ્યળષારના પ્રશ્નોના જળાબ ક્યત: 

શુંસ્કૃતમાું આી કે.

21 શાદાું તથા જોડાક્ષરય ક્ત ળાક્યોન ું શસ્ળર ળાુંિન કરી કે.

22 શરલ દ્યનો તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ળાતાાઓ શાુંભલીને શમજી કે

23 શરલ દ્યનો શ દ્ધાઠ કરી કે તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ચિત્ર ળાતાાઓ કષી કે

24
શાદા શરલ જોડાક્ષર ય ક્ત બ્દો શાથે ના ગેય સ ભાનવતો અને ગીતોન ું યબધ્ધ ઠન કરી 

કે અને ગાન કરી કે
25 એક થી િાશ સ ધી ની શુંખ્યા શાુંભલીને શમજી કે

26 એક થી િાશ સ ધી ની શુંખ્યા શમજીને બોી કે

27 1 થી 50 સ ધીની શુંખ્યા ળાુંિી કે.

28 1 થી 50 સ ધીની શુંખ્યા બ્દોમાું અને અંકોમા ખી કે.

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ 7 - નળવય : શુંસ્કૃત (પ્રથમ શત્ર)

અધ્યયન નનષ્નિઓ

2 એકમ 2

એકમ 66

એકમ 1

એકમ 44

એકમ 3૩

એકમ 55

1
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ક્રમ ાઠન ું નામ

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ 7 - નળવય : શુંસ્કૃત (પ્રથમ શત્ર)

અધ્યયન નનષ્નિઓ

29 શરલ જોડાક્ષરય ક્ત બ્દો શાથેના ળાક્યોન ું શ્ર તેખન કરી કે.

30 ાઠય પ સ્તકના આધારે પ  છેા શાદા પ્રશ્નોના જળાબ શુંસ્કૃત માું ખી કે

31
ાઠય પ સ્તકમાું શમાનળષ્ટ નળવયળસ્ત   ના આધારે ભારતીય શુંસ્કૃનતના શનાતન મ  લ્યો અંગે 

જાગતૃ થે તેમજ તેના ાન માટે તત્રતા કેલળે
32 ા અડધા અને ોણાકાક શાથે નો શમય શાુંભલીને શમજી કે

33 ા અડધા અને ોણાકાક શાથે શમય શાુંભલીને કથન કરી કે

34 ધક્રડયાલમાું જોઇને ા, અડધા અને  ોણો કાક શાથેના શમયન ું ળાુંિન કરી કે.

35
ા, અડધા અને  ોણો કાક શાથેની શુંખ્યામાું  શમયન ું  ેખન બ્દોમાું અને અંકોમાું

કરી કે.

36 શરલ દ્યનો તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ળાતાાઓ શાુંભલીને શમજી કે

37 ટ ુંકી ળાતચિત અને શુંળાદો શાુંભલીને શમજી કે

38 શરલ દ્યનો શ દ્ધાઠ કરી કે તેમજ ટ ુંકી અને શરલ ચિત્ર ળાતાાઓ કષી કે

39 કુંઠસ્થ કરે સ ભાનવત કે દ્યના કોઇ ભાગન ું ેખન કરી કે.

એકમ -7

એકમ -8

એકમ -99

8

7
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1.7.1 अऩरयचित शब्द वाक्म सयर फातिीत औय संवाद सुनकय औय ऩढ़ कय सभझ सकें गे

2.7.5 शुद्ध उच्िायण के साथ फातिीत कय सकें गे

2.7.7 कोई घटना मा प्रश्न को भौलरक बाषा भें अलबव्मक्त कय सकें गे

1.7.3 कववता सुनकय औय ऩढ़ कय सभझ सकें गे

2.7.3 व्मक्क्तगत औय साभूहहक गान आयोह अवयोह मुक्त कय सकें गे

4.7.7 शब्दकोश का उऩमोग कय सकें गे

4.7.1 सभानाथी शब्द का वाक्म भें प्रमोग कयना सीखें

4.7.3 विन ऩरयवततन कय वाक्म भें प्रमोग कय सकें गे

1.7.2 कहाननमां सुनकय औय ऩढ़कय सभझ सकें गे

3.7.3 कहानी का ववकास औय ववस्ताय कय सकें गे

5.7.2 कहानी का सायांश फता सकें गे

5.7.7 छात्रों भें श्रव्म मा वाक्म साभग्री भें स ेअतंननतहहत भूल्म ववकलसत हो सकें गे

1.7.5 फार साहहत्म को ऩढ़कय उसके बावाथत सभझ सकें गे

2.7.1 ऩरयच्छेद का शुद्ध रूऩ स ेऩ#न एव ंरेखन कय सकें गे

2.7.8 मोग्म स्थान ऩय ववयाभ चिन्हों का प्रमोग कय सकें गे

5.7.3 वाद वववाद भें हहस्सा रे सकें गे

2.7.4 प्रश्नों के उत्तय mOiqk एव ंलरखखत रूऩ स ेदेख सकें गे

3.7.1 शब्दों को उचित क्रभ भें यखकय अथत ऩूणत वाक्म फना सकें गे

4.7.7 सवतनाभ के प्रकाय को सभझ सकें गे

1.7.4 छऩी हुई औय हस्तलरखखत ऩाठ्म साभग्री ऩढ़कय सभझ सकें गे

1.7.7 क्मा कौन कफ कहां क्मों औय कैस ेवारे प्रश्नों को सुनकय औय ऩढ़ कय सभझ सकें गे

4.7.6 ऩयीC7ed  का भात ृबाषा भें अनुवाद कय सकें गे

5.7.7 छात्रों भें श्रव्म साभग्री भें स ेअतंननतहहत भूल्म ववकलसत हो सकें गे

3.7.2 ऩहेलरमां औय िटुकुरे का ननभातण कय सकें गे

4.7.8
e w|शा की शाक्ब्दक औय वाक्म संफंधी त्रहुटमों को जानकय उसका उचित प्रमोग कय 

सकें गे
5.7.5 ककसी भत को कायण सहहत स्वीकाय मा अस्वीकाय कय सकें गे

ववक्रभ सायाबाई6

ढंूढ़त ेयह जाओगे7

कुत्त ेकी वपादायी3

कथनी औय कयनी4

हहदं देश के ननवासी5

तफ माद तमु्हायी आती 
है2

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૭ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

चित्रों के संग संग1
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ક્રમ પાઠન ું નામ

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૭ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.7.6 तकनीकी साधनों के भाध्मभ स ेसुनकय औय ऩढ़ कय सभझ सकें गे

4.7.7 संज्ञा के प्रकाय को सभझ सकें गे

5.7.1 काव्म ऩंक्क्तमों का बावाथत फता सकें गे

5.7.6 मूथ ििात प्रश्नोत्तय आहद भें हहस्सा रे सकें गे

दोहा अष्टक8
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ક્રમ પાઠન ું નામ

3.7.1 ચિત્ર લર્ણન કયળે અને રખી ળકળે

1.7.6 ફીર,યીવીપ્ટ,યેવણ જેલી ઉમોગી વલગતો લ ાંિળે

1.7.7 ભે , ઉત્વલભ ાં બ  ભ ાં થતી યજૂઆત વ ાંબળે અને વભજળે

2.7.3  ઠ્યસુ્તક અને અન્મ વ ભગ્રીભ ાંથી પ્રશ્નો છૂળે તથ  જલ ફ ભેલળે

2.7.8 લ ત ણ રખી ળકળે

4.7.5 યેડિમો - ટીલી લગેયે દ્વ ય  ભ ડશતીનો વભજલૂણક ઉમોગ

1.7.1 ક વ્મ વ ાંબી મખુલ િન કયી અને વભજળે

1.7.5 દ્રશ્મ શ્ર વ્મ વ ધનો દ્વ ય  ભ ડશતી વભજીને ત યર્ કયળે

2.7.2 ડયચિત સ્થ વલળે ોત ન  અનબુલની યજૂઆત કયળે

2.7.10 રોકવ ડશત્મન  વાંલ દો યજૂ કયી ળકળે

4.7.6 અથણબેદ જેલ  વ્મલશ ડયક વ્મ કયર્ નો ઉમોગ

5.7.1 વ ાંબેરી ફ ફતોભ ાંથી ચિિંતન કયી વનર્ણમ રેળે

1.7.8 આળયે િ ય શજાય ળબ્દો જાર્ળે ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયળે

2.7.7 વલિ ય વલસ્ત ય કશલેતોનુાં સ્લતાંત્ર રેખન કયળે

2.7.8 મદુ્દ  યથી લ ત ણ, વનફાંધ રખી ળકળે

3.7.2 પ્રોજેક્ટ લકણ - અશલે ર યજૂ કયળે

4.7.6 વ ભ ન થી ળબ્દો, વલય ભ ચિન્શનો લગેયેનો ઉમોગ કયળે

5.7.1 વ ાંબેરી ફ ફતોભ ાં ચિિંતન કયી વનર્ણમ રેળે

1.7.2 ડયચિત અને અડયચિત ડયસ્સ્થવતભ ાં લ તિીત વભજે િિ ણ કયે

2.7.3  ઠ્યસુ્તક અને અન્મ વ ભગ્રીભ ાંથી પ્રશ્નો છૂળે અને પ્રશ્નોન  જલ ફ આી ળકળે

4.7.6 ઉદ શયર્ની ભદદથી વાંમોજક વલળે જાર્ળે

5.7.3 લ ાંિેરી વ ભગ્રીભ ાંથી લધ ુભ ડશતી ભેલલ  પ્રશ્નો છૂળે

આજની ઘિી 
યચમ ભર્ી2

વી.આય.વી. નખત્ર ર્  - લણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૭ - વલમ : ગજુય તી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

ભે ભ ાં1

યીક્ષ 3

ફે ખ ન ાંનો 
ડયગ્રશ4
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ક્રમ પાઠન ું નામ

વી.આય.વી. નખત્ર ર્  - લણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૭ - વલમ : ગજુય તી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.7.1 ક વ્મનુાં મખુલ િન કયી વભજી ળકળે

1.7.5 દ્રશ્મ શ્ર વ્મ વ ધન દ્વ ય  ભ ડશતીને વભજળે

2.7.2 ડયચિત સ્થ વલળે ોત નો અનબુલ કશળેે

2.7.9 ક વ્મનો મખુ ઠ્ કયળે

4.7.6 વભ ન થી ળબ્દો, વાંમોજકો વલળે ભ ડશતગ ય થળે

2.7.1 ડયચિત અને અડયચિત ડયસ્સ્થવતભ ાં શ લબ લ વ થે ફોરી ળકે

2.7.8 મદુ્દ  યથી લ ત ણ રખી ળકળે

4.7.4 ફ કો ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

5.7.1 વ ાંબેરી ફ ફતોભ ાંથી ચિિંતન કયી વનર્ણમ રેળે

2.7.7 વલિ ય વલસ્ત ય અને ગદ્ય-દ્ય સ્લતાંત્ર રેખન

3.7.2 પ્રોજેક્ટ લકણ અને અશલે ર તૈમ ય કયળે

4.7.2 આત્ભવલશ્વ વલૂણક ોત ન  વલિ યો યજુ કયળે

5.7.1 વ ાંબેરી વ યી-નયવી ફ ફતોભ ાં ચિિંતન કયી વનર્ણમ રેળે

5.7.3 લ ાંિેરી વ ભગ્રીભ ાંથી લધ ુવભજ કેલલ  પ્રશ્નો છૂળે

4.7.6 ક ની વભજ કેલળે

1.7.3 યભતો, પ્રવવૃિઓ દ્વ ય  વભજ કેલી ળકળે

1.7.4 રોકવ ડશત્મની કૃવતઓ વ ાંબીને વભજી ળકળે

1.7.7 વ ભ જજક ડયસ્સ્થવતભ ાં બ  ભ ાં થતી યજૂઆત વ ાંબળે વભજળે

2.7.2 ડયચિત પ્રવાંગો, સ્થો વલળે ોત ન  અનબુલ કશળેે

2.7.6 વ ાંબેરી, લ ાંિેરી વ ભગ્રીભ ાંથી પ્રશ્નોન  જલ ફ રખળે

4.7.2 આત્ભવલશ્વ વ લૂણક ોત ન  વલિ યો યજુ કયળે

4.7.6 વલળેર્નો ઉમોગ કયી ળકળે

ય નભ ાં5

બીખુ6

જીલન થેમ7

ભ રભ શરેવ  
ભ ય8
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ક્રમ પાઠન ું નામ

વી.આય.વી. નખત્ર ર્  - લણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયર્ ૭ - વલમ : ગજુય તી  (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

2.7.1 ડયચિવત -અડયચિવત ડયસ્સ્થવતભ  શ લબ લ વ થે ફોરે

2.7.4 ટિૂક ઓ, લ ત ણઓ યજૂ કયે અને જૂથ િિ ણભ ાં બ ગ રે

2.7.8 મદુ્દ  યથી લ ત ણ, વનફાંધ રખી ળકળે

3.7.3 ભનવાંદ  ત્ર - સ્થ વલળે રેખન કયી ળકે

4.7.6 વલળેર્નો વ્મલશ ડયક વ્મ કયર્ ભ ાં ઉમોગ

1.7.8 આળયે િ ય શજાય ળબ્દો જાર્ળે અને વ્મલશ ડયક વ્મ કયર્ જાર્ળે

2.7.10 ન ટકો અને કથ નો વાંલ દ યજૂ કયળે

4.7.6 વભ ન થી, વલરુદ્ધ થી, વલળેર્ લગેયેનો ઉમોગ કયે

5.7.2 વ્મસ્ક્તગત મ ૂાંઝલર્ભ ાંથી મોગ્મ ઉકેરની િિ ણભ ાં બ ગ રેળે

ફ નો લ િો9

લરમની 
અલક ળી વપય10
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1 પરૂ્ણાંકો વખં્મણઓ 1 ફે પરૂ્ણાંકોનણ ગરુ્ણકણય અને બણગણકણય કયે છે

2
અપરૂ્ણાંક અને દળણળં 

અપરૂ્ણાંક 2
નનનચિંત ગરણનંણ ઉમોગ દ્વણયણ અપરૂ્ણાંક અને દળણળં અપરૂ્ણાંકનણ ગરુ્ણકણય અને બણગણકણય કયે 

છે

3 દૈનનક જીલનની વણદી ભણહશતી યથી ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહુરક ળોધે છે

4
યોજજિંદણ જીલનની હયસ્સ્થનત વણથે વકંણમેર ચલરતતણને ઓખે છે જેભકે લગગખડંભણનંણ 

નલદ્યણથીઓની ઊંચણઈ અને નવક્કો ઉછણતણ ભતી ળક્યતણઓ

5 સ્તબં આરેખ યથી ભણહશતીનુ ંઅથગઘટન કયે છે

4 વણદુ વભીકયર્ 6 વ્મલશણયીક કોમડણઓને વણદણ વભીકયર્ સ્લરૂે યજૂ કયે છે અને ઉકેરે છે

7

ગરુ્ધભગને આધણયે ખરૂ્ણઓની જોડનુ ંમોગ્મ પ્રકણયભણ ંલગીકયર્ કયે છે ઉદણશયર્ કોહટકોર્, 

પયૂકકોર્, યૈલખકજોડ, અલબકોર્ અને એક ખરૂ્ણનુ ંભણ આેર શોમ ત્મણયે તેનણ યથી જોડનણ 
ફીજા ખરૂ્ણનુ ંભણ ળોધે છે

8 યેખણઓની છેહદકણથી યચણતણ નલનલધ ખરૂ્ણઓની જોડ નણ ગરુ્ધભો ચકણવે છે

6
 નિકોર્ અને તેનણ 

ગરુ્ધભો 9 નિકોર્નણ ફે ખરૂ્ણનણ ભણ આેર શોમ તો તેનણ િીજા ખરૂ્ણનુ ંભણ ળોધે છે

7 નિકોર્ ની એકરૂતણ 10
આેર નલગતો યથી ફે નિકોર્ એકરુ છે કે નશીં તે વભજળે (ફણફણફણ, ફણખફુણ, ખફુણખુ,ં 

કણકફણ ળયતોને આધણયે)

11 આેર યણનળઓ/વખં્મણઓ પ્રભણર્ભણ ંછે કે નશીં તે ચકણવે છે

12
ટકણ અપરૂ્ણાંક અને દળણળં અપરૂ્ણાંકભણ ંતેભજ અપરૂ્ણાંક અને દળણળં અપરૂ્ણાંકનુ ંટકણભણ ંરૂણતંય 

કયલણનણ દણખરણ ગરે્ છે

13 નપો અને ખોટની ટકણલણયીભણ ંગર્તયી કયે છે અને વણદણ વ્મણજ યથી વ્મણજનો દય ગરે્ છે

 યણનળઓની તરુનણ8

વી.આય.વી. નખિણર્ણ - લગ : ૨૦૧૯-૨૦

ધોયર્ ૭ - નલમ : ગલર્ત (પ્રથભ વિ)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

યેખણઓ અને ખરૂ્ણઓ5

ભણહશતીનુ ંનનમભન3
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1
શષલધષન અને પરુકેળી ફીજા ના વભમની બાયતની યાષ્ટ્રીમ આર્થિક અને વાભાજજક 

રયસ્થથર્ત જણાલી ળકળે
2 ફે ભશાયાજ્મો ની તરુના કયી ળકળે

3 રયભ્રભણ અને રયક્રભણ નો અથષ આી ફને્ન લચ્ચેનો બેદ જણાલી ળકળે

4  ઋત ુરયલતષનની ઘટનાઓ કામષકાયણના વફંધં ના આધાયે મરૂલી ળકળે

3  વયકાય 5  વયકાય ના કામો અને તેના ભશત્લના અંગો ર્લળે જણાલી ળકળે

4 યાજપતૂ યગુ 6 યાજપતુોની ર્લયતા શયુલીયતા અને  ખભીય ર્લળે જાણકાયી આી ળકળે

7 પથૃ્લીના ગોા અને નકળા ના આધાયે થથ અને વભમ ર્લળે જાણકાયી આી ળકળે

8
 પથૃ્લીના ગોા અને નકળા દ્વાયા અક્ાળંવતૃો અને યેખાળંવતૃોની ભારશતી આી ળકળે 

અને પથૃ્લીના ગોા/નકળાભા ંતે દળાષલી ળકળે
9  નકળાની ભદદથી આંતયયાષ્ટ્રીમ રદનાતંય યેખા ર્લળે જણાલી ળકળે

10
ર્લશ્વના નકળા અને પથૃ્લી ના ગોા દ્વાયા થથાર્નક વભમ અને પ્રભાણ વભમ ની વભજૂતી 

અને બેદ ફતાલી ળકળે
11 ભધ્મયગુ ની ળાવન વ્મલથથા ર્લળે જણાલી ળકળે

12  ભધ્મયગુના ર્ળલ્ થથાત્મ કરા અને વારશત્મ ર્લળે જણાલી ળકળે

13  દુર્નમાના નકળાભા ંબાયતના થથાન અને વીભા દળાષલી ળકળે

14  બાયતના નકળાભા ંર્લર્લધ ર્લથતાયો અને ભપૂષૃ્ટ્ઠ ર્લમક ભારશતી દળાષલી ળકળે

15 બાયતની બૌગોલરક ર્લળેતાઓ જણાલી ળકળે

8
ભધ્મયગુનુ ંરદલ્રી 

દળષન 16 ભધ્મયગુના રદલ્શી વલ્તનતના ળાવકો અને ભરશરા ળાવકો ર્લળે જણાલી ળકળે

17 મકુ ર્લધાનવબાની યચના કયી ળકળે

18 યાજ્મ વયકાયની યચના કામો અને લશીલટ ર્લળે જણાલી ળકળે
9

યાજ્મની ળાવન 
વ્મલથથા

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૭ - ર્લમ : વાભાજજક ર્લજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1  ફે ભશાયાજ્મો

2 પથૃ્લી પયે છે

 થથ અને વભમ5

 ભધ્મયગુીન 
ળાવનવ્મલથથા અને 

થથાત્મ
6

 બાયત:  થથાન વીભા 
ર્લથતાય અને ભપૂષૃ્ટ્ઠ7
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1.8.3 गीत, कविता, दोहे, ऩहेलऱयाां सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.4 छऩी हुई और हस्तलऱखित ऩाठ्य सामग्री ऩढ़कर उसके भािाथथ को समझ सकें गे

2.8.2 गीत, कविता, ऩहेलऱयाां और दोहे आरोह अिरोह के साथ गा सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

4.8.3 िचन, ऩररितथन के ननयम अनुसार िाक्य प्रयोग कर सकें गे

4.8.5 उऩसगथ एिां प्रत्यय का उऩयोग कर के नए शब्द की सांरचना कर सकें गे

5.8.5 श्रव्य या िाक्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्यों को िोज सकें गे

5.8.6
छात्र में श्रव्य या िाक्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्य करुणा बडों के प्रनत आदर प्रकृनत 

प्रेम रतन प्रेम विश्ि बांधतु्ि की भािना विकलसत हो सकें गे
1.8.1 ऩरीचचत शब्द िाक्य बातचीत सांिाद आहद सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.2 कहानी, चटुकुऱे, ऩत्र, एकाांकी िणथन आहद सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

2.8.8 रूऩरेिा के आधार ऩर कहानी का कथन एिां ऱेिन कर सकें गे

3.8.2 अऩूणथ काव्य एिां कहानी को ऩूणथ कर सकें गे

4.8.1 समानाथी शब्द, विरुधाथी शब्द मुहािरों का िाक्य में प्रयोग कर सकें गे

5.8.1 अऩूणथ कहानी को मौलऱक रूऩ से ऩूणथ कर सकें गे

5.8.2 घटना या प्रसांग के कारणों का अनुमान कर सकें गे

5.8.5 श्रव्य या िाक्य सामग्री में से अांत ननरहहत मूल्यों को िोज सकें गे

1.8.2 कहानी, चटुकुऱे, ऩत्र, एकाांकी िणथन आहद सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.5 तकनीकी साधनों के माध्यम से सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

2.8.5 ऩररचचत विषय ऩर अऩनी मौखिक अलभव्यक्क्त कर सकें गे

3.8.1 चच5 का अिऱोकन करके कहानी काव्य आहद मौलऱक रूऩ से लऱि सकें गे

4.8.2 लऱांग ऩररितथन के ननयमानुसार िाक्य प्रयोग कर सकें गे

4.8.9 अशासकीय शब्दािऱी का प्रयोग कर सकें गे

5.8.7
छात्र में समस्या समाधान प्रभािी सांप्रेषण वििेचनात्मक स्िच्छ रचनात्मक विचार और 

भािना ऩर ननयांत्रण जैसे कौशऱ विकलसत हो सकें गे

ईदगाह2

अांतररऺ ऩरी सुनीता 
विलऱयम्स3

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

तरेी है जमी1
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ક્રમ પાઠન ું નામ

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.8.3 गीत, कविता, दोहे, ऩहेलऱयाां सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.6 क्या, कौन, कब, कहाां, क्यों और कैसे िाऱे प्रश्नों को सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.2 गीत, कविता, ऩहेलऱयाां और दोहे आरोह अिरोह के साथ गा सकें गे

2.8.7 काव्य और ऩररच्छेद ऩढ़कर समीऺा कर सकें गे

4.8.4
िाक्य में से सांऻा सिथनाम विशषेण क्रिया के काऱ को ऩहचानकर आिश्यकता अनुसार 

उनका उऩयोग कर सकें गे
5.8.6

छात्र में श्रव्य या िाक्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्य करना बडों के प्रनत आदर प्रकृनत 
प्रेम ितन प्रेम विश्ि बांधतु्ि की भािना विकलसत हो सकें गे

1.8.1 ऩररचचत, शब्द, िाक्य, बातचीत, सांिाद, आहद सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.4 छऩी हुई और हस्तलऱखित ऩाठ्य सामग्री ऩढ़कर उसके भािाथथ को समझ सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

2.8.4 शुद्ध उच्चारण के साथ बातचीत कर सकें गे

2.8.5 ऩररचचत विषय ऩर अऩनी मौखिक अलभव्यक्क्त कर सकें गे

4.8.4
िाक्य में से सांऻा, सिथनाम, विशषेण, क्रिया के काऱ को ऩहचान कर आिश्यकता अनुसार 

उनका उऩयोग कर सकें गे
4.8.7 हहांदी से मात्र भाषा में और माां की भाषा से हहांदी में अनुिाद कर सकें गे

4.8.9 प्रशासकीय शब्दािऱी का प्रयोग कर सकें गे

5.8.4 क्रकसी भी विषय ऩर िाद-वििाद में हहस्सा ऱे सकें गे

5.8.6
छात्र लमश्र अव्यय िाक्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्य करुणा बडों के प्रनत आदर 

प्रकृनत प्रेम ितन प्रेम विश्ि बांधतु्ि की भािना विकलसत हो सकें गे
1.8.1 ऩररचचत, शब्द, िाक्य, बातचीत, सांिाद आहद सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

1.8.6 क्या, कौन, कब, कहाां, क्यों और कैसे िाऱे प्रश्नों को सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

2.8.4 शुद्ध उच्चारण के साथ बातचीत कर सकें गे

2.8.5 ऩररचचत विषय ऩर अऩनी मौखिक अलभव्यक्क्त कर सकें गे

2.8.6 आिश्यकतानुसार क्रकसी भी विषय ऩर ऩत्र लऱि सकें गे

3.8.1 चचत्र का अिऱोकन करके कहानी काव्य आहद मौलऱक रूऩ से लऱि सकें गे

4.8.4
िाक्य में से सांऻा, सिथनाम, विशषेण क्रिया के काऱ को ऩहचान कर आिश्यकता अनुसार 

उनका उऩयोग कर सकें गे
4.8.7 हहांदी से मातभृाषा में और मातभृाषा से हहांदी में अनुिाद कर सकें गे

4.8.9 प्रशासकीय शब्दािऱी का प्रयोग कर सकें गे

5.8.6
छात्र में श्रव्य या िाच्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्य करुणा बडों के प्रनत आदर प्रकृनत 

प्रेम ितन प्रेम विश्ि बांधतु्ि की भािना विकलसत हो सकें गे

सिाऱ बाऱमन के 
जिाब कऱाम के5

भरत6

उठो धरा के अमर 
सऩूतों4
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ક્રમ પાઠન ું નામ

સી.આર.સી નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.8.4 छऩी हुई और हस्तलऱखित ऩाठ्य सामग्री ऩढ़कर उसके भािाथथ को समझ सकें गे

1.8.6 क्या, कौन, कब, कहाां, क्यों और कैसे िाऱे प्रश्नों को सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.4 शुद्ध उच्चारण के साथ बातचीत कर सकें गे

2.8.5 ऩररचचत विषय ऩर अऩनी मौखिक अलभव्यक्क्त कर सकें गे

4.8.5 उऩसगथ एिां प्रत्यय का उऩयोग करके नए शब्द की सांरचना कर सकें गे

4.8.6 आिश्यकतानुसार अियि का उऩयोग कर सकें गे

5.8.3 समूह चचाथ के दौरान क्रकसी मत को कारण से स्िीकार या अस्िीकार कर सकें गे

5.8.4 क्रकसी भी विषय ऩर िाद-वििाद में हहस्सा ऱे सकें गे

5.8.7
छात्र में समस्या समाधान प्रभािी सांप्रेषण वििेचनात्मक सोच रचनात्मक विचारों और 

भािनाओां ऩर ननयांत्रण जैसे कौशऱ विकलसत हो सकें गे
1.8.3 गीत, कविता, दोहे, ऩहेलऱयाां सुनकर और ऩढ़ कर समझ सकें गे

2.8.2 गीत, कविता, ऩहेलऱयाां और दोहे आरोह अिरोह के साथ गा सकें गे

2.8.7 काव्य और ऩरीछेद ऩढ़कर समीऺा कर सकें गे

3.8.1 चचत्र का अिऱोकन करके कहानी काव्य आहद मौलऱक रूऩ से लऱि सकें गे

4.8.1 समानाथी शब्द, विरुधाथी शब्द, मुहािरों, कहाितों का िाक्य में प्रयोग कर सकें गे

4.8.3 िचन ऩररितथन के ननयम अनुसार िाक्य प्रयोग कर सकें गे

4.8.8 शब्दकोश का उऩयोग कर सकें गे

5.8.5 श्रव्य यिाची सामग्री में से अांतननथहहत मूल्यों को िोज सकें गे

1.8.4 छऩी हुई और हस्तलऱखित ऩाठ्य सामग्री ऩढ़कर उसके भािाथथ को समझ सकें गे

2.8.3 मौखिक एिां लऱखित रूऩ में प्रश्नों के उत्तर दे सकें गे

2.8.8 रूऩरेिा के आधार ऩर कहानी का कथन एिां ऱेिन कर सकें गे

4.8.4
िाक्य में से सांऻा सिथनाम विशषेण क्रिया के काऱ को ऩहचान कर आिश्यकता अनुसार 

उनका उऩयोग कर सकें गे
4.8.7 हहांदी से मातभृाषा में और मातभृाषा से हहांदी में अनुिाद कर सकें गे

4.8.8 शब्दकोश का उऩयोग कर सकें गे

5.8.6
छात्र में श्रव्य या िाच्य सामग्री में से अांतननथहहत मूल्य करुणा बडों के प्रनत आदर प्रकृनत 

प्रेम ितन प्रेम विश्ि बांधतु्ि की भािना विकलसत हो सकें गे

माां ! कह एक कहानी8

ममता9

सोच अऩनी अऩनी7
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ક્રભ ાઠન ું નાભ

1 રયચિત તેભજ કાલ્નનક રયસ્થથનતભાું થતાું વાભાન્મ વુંલાદોભાું નાના લાકમો ફોરી ળકળે

2 ચિત્રના આધાયે લથત   ન ું નાભ કે રક્રમા વુંથકૃત ભાું રખી ળકળે

3 ઉદાશયણના આધાયે વુંથકૃત બાાભાું નલાું લાક્યો રખી ળકળે.

4 વુંથકૃત બાાભાું વાભાન્મ વ્મલશાયભાું ઉમોગી વુંબાણ કયી ળકળે.

5 વય દ્યો તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથા વાુંબીને વભજી ળકળે

6
વય દ્યોનો શ ધ્ધાઠ કયી ળકળે તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથાઓ  વભજીને કશી 

ળકળે..

7 રયચિત તેભજ કાલ્નનક રયસ્થથનતભાું થતા વાભાન્મ વુંલાદોભાું નાના લાકમો ફોરી ળકળે

8 વુંનધય ક્ત ળબ્દો વાથેના લાક્યો તેભજ નાના પકયાઓન ું શ દ્ધ લાિન કયી ળકળે

9 ગદ્યાુંળોન ું આયોશ અલયોશ અને શાલબાલ વાથે લાુંિન કયી ળકળે.

10 ાઠયપ થતકના આધાયે પ  છેરા વાદા પ્રશ્નોના જલાફ વુંથકૃતભાું રખી ળકળે.

11 વય દ્યો તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથા વાુંબીને વભજી ળકળે

12
વય દ્યોનો શ ધ્ધાઠ કયી ળકળે તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથાઓ  વભજીને કશી 

ળકળે..

13 ાઠયપ થતકના આધાયે પ  છેરા વાદા પ્રશ્નોના જલાફ વુંથકૃતભાું રખી ળકળે.

14 વાદી વય લાતિીત અને લણાન વાુંબીને વભજી ળકળે

15 વાદી વય લાતિીત અને લણાન ને રગતા િાય જેટરા લાક્ય ફોરી ળકળે

16 વુંનધય ક્ત ળબ્દો વાથેના થલતુંત્ર લાક્યો તેભજ નાના પકયાઓન ું શ દ્ધ લાિન કયી ળકળે.

17 ઉદાશયણના આધાયે વુંથકૃત બાાભાું નલાું લાક્યો રખી ળકળે.

18 વય ગ જયાતીલાક્યોનો વુંથકૃતભાું અન લાદ કયી ળકળે.

19 વાદી વય લાતિીત અને લણાન વાુંબીને વભજી ળકળે

20 વાદી વય લાતિીત અને લણાનને રગતા િાય જેટરા લાક્ય ફોરી ળકળે

21 વાદી વય લાતિીત અને લણાનને રગતાું િાય જેટરાું દલાાું લાક્યો લાુંિી ળકળે.

22 વાદા તેભજ જોડાક્ષય ય ક્ત દો વાથેના રયચ્છેદન ું શ્ર તરેખન કયી ળકળે

23 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા વાુંબીને વભજી ળકળે.

24 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા વભજીને ફોરી ળકળે.

25 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા લાુંિી ળકળે.

26 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા ળબ્દોભાું અને અંકોભાું રખી ળકળે.

27 ાુંિ અને દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તે વાથેનો વભમ વાુંબીને વભજી ળકળે.

28 ાુંિ અને દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તે વાથેનો વભમન ું કથન કયી ળકળે.

29 ઘરડમા જોઈને ાુંિ કે દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી લાા વભમન ું લાુંિન કયી ળકળે.

30 રદનિમાા, પ્રવુંગલણાન તથા કથાને રગતાું લાક્યોન ું થલતુંત્ર રેખન કયી ળકળે.

31
ાુંિ કે દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તેલા વભમન ું રેખન ળબ્દોભાું અને અંકોભાું કયી 

ળકળે.

32 વુંબાણ ભાટે વ્મલશારયક વ્માકયણની રેચખત અચબવ્મસ્ક્ત કયી ળકળે

33 વુંથકૃત બાાના વ્મલશારયક વ્માકયણ અને ભાતબૃાાના વ્માકયણ લચ્િેની વામ્મતા જાણળે

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ 8 - નલમ : વુંથકૃત (પ્રથભ વત્ર)

અધ્મમન નનષ્નિઓ

3 એકભ-4

એકભ 1/21

એકભ 32

એકભ -98

એકભ 54

એકભ 65

એકભ 7

એકભ -8

6

7

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/SANKRIT-8/2019-20/DVS/HSP/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1.8.4 લાર્ાા, રયચ્છેદ અને કાવ્મને વભજી અર્ા ગ્રશણ કયી ળકળે

1.8.6 રયચ્છેદભાાંર્ી અર્ારકિક વલગર્ો ર્ાયલી અને રે્ને સધુાયી ળકળે

2.8.1 ઉરટ પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.8.2 ભારશર્ી ભેલલા Wh-  પ્રશ્નો પછૂી રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.8.3 વ્મલશારયક અને નાટકીમ વાંલાદ કયી ળકળે

3.8.1 રોનલર્ાઝ વરશર્ આળયે ૫૦૦ જેટરા ળબ્દો જાણી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.8.2 અરયચિર્ વ્મક્તર્ઓનુાં વાભાન્મ રયિમ ભેલી અને આી ળકળે

3.8.6 સ્ર્ાવનક માાલયણભાાં ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળકળે

4.8.1 લસ્ત,ુ પ્રાણી, ક્ષી, વ્મક્તર્ઓના ોર્ાને ગભર્ા રક્ષણોને વાંદ-નાવાંદ વરશર્ની ોર્ાની રાગણીઓની કશી ળકળે

4.8.3 ળબ્દો, ળબ્દ-વમશૂો અન્મ ભારશર્ી યર્ી રયચ્છેદ રખી ળકળે

1.8.4 લાર્ાા, રયચ્છેદ અને કાવ્મને વભજી અર્ા ગ્રશણ કયી ળકળે

1.8.8 ચિત્ર ગ્રાપ નકળા લાર્ાા અને રયછેદ ની વલગર્ોનુાં લગીકયણ કયી ળકળે

2.8.1 ઉરટ પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.8.2 ભારશર્ી ભેલલા Wh-  પ્રશ્નો પછૂી રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

3.8.6 સ્ર્ાવનક માાલયણભાાં ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળકળે

3.8.10 ોર્ાના માાલયણની વાંદચબિર્ ફાફર્ોની તરુના કયી ળકળે

3.8.11 કામાકાયણ વાંફાંધો યજૂ કયી ળકળે

3.8.9 ટેફર, ગ્રાપ, નકળા, કાર્ા, પોભાની ભારશર્ીને રયચ્છેદ સ્લરૂે રખી ળકળે

5.8.1 યાઇમ્વ, એતળન વોંગ ગાઇ રે્ને આગ લધાયી ળકળે

1.8.1 ચિત્રો ના આધાયે લાર્ાાઓ લાાંિી ોર્ાના ળબ્દોભાાં લાર્ાા રખી ળકળે

3.8.1 રોનલર્ાઝ વરશર્ આળયે ૫૦૦ જેટરા ળબ્દો જાણી અને રે્નો ઉમોગ કયી ળકળે

3.8.6 સ્ર્ાવનક માાલયણભાાં ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળકળે

3.8.7 ત્ર, ઇભેર રખી અને રે્નો જલાફ આી ળકળે

3.8.9 ટેફર, ગ્રાપ, નકળા, કાર્ા, પોભાની ભારશર્ીને રયચ્છેદ સ્લરૂે રખી ળકળે

3.8.12 લાક્યોને અને વલગર્ોને and, also, too અને but લર્ ેજોર્ી ળકળે

3.8.13 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

4.8.3 ળબ્દો, ળબ્દ-વમશૂો અન્મ ભારશર્ી યર્ી રયચ્છેદ રખી ળકળે

1.8.1 ચિત્રો ના આધાયે લાર્ાાઓ લાાંિી ોર્ાના ળબ્દોભાાં લાર્ાા રખી ળકળે

1.8.4 લાર્ાા, રયચ્છેદ અને કાવ્મને વભજી અર્ા ગ્રશણ કયી ળકળે

2.8.1 ઉરટ પ્રશ્ન પછૂી અને રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.8.2 ભારશર્ી ભેલલા Wh-  પ્રશ્નો પછૂી રે્ના પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે

2.8.3 વ્મલશારયક અને નાટકી એ વાંલાદ કયી ળકળે

3.8.11 કામાકાયણ વાંફાંધો યજૂ કયી ળકળે

3.8.13 ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે

4.8.2 ચિત્ર કે લસ્તઓુનુાં પકયા સ્લરૂે લણાન કયી ળકળે

4.8.3 ળબ્દો, ળબ્દ-વમશૂો અન્મ ભારશર્ી યર્ી રયચ્છેદ રખી ળકળે

Unit - 4 Sun-tour

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લા : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૮ - વલમ : અંગે્રજી (પ્રર્ભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

Unit - 1 Q for question

Unit - 2 Learn more be 

brighter

Unit - 3 What were You 

doing ?

1

2

3

4
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોનો રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે દાખા તરીકે ાક ઉત્ાદન ળધારે છે

2 પ્રક્રિયા અને ઘટનાઓને શમજાળે છે દાખા તરીકે ળમી કમ્ોસ્ટ ખાતર ની બનાળટ

3 દાર્થો અને શજીળોને તેમની ાક્ષણિકતા/ગિુધમોના આધારે ળગીકૃત કરે છે

4 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે

5 પ્રશ્નોના જળાબ મેલળળા માટે શરલ તાશ ષાર્થ ધરે છે

6 ળૈજ્ઞાનનક ોધોની કદર કરે છે અને તેની ચચાા કરે છે

7 દાર્થા અને શજીળોને તેના ગિુધમો, રચના અને કાયાના આધારે જુદા ાડે છે

8 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે

9
દાર્થો અને શજીળોને તેમની ાક્ષણિકતા/ગિુધમાને આધારે ળગીકૃત કરે છે દાખા તરીકે ધાત ુ

અને અધાત ુ

10
રાશાયણિક પ્રક્રિયાના શમીકરિો ખી કે છે દાખા તરીકે ધાત ુઅને અધાતનુી ષળા, ાિી અને 

એનશડ શારે્થ ની રાશાયણિક પ્રક્રિયા તેમજ નળસ્ર્થાન પ્રક્રિયા

11 દાર્થો અને શજીળોને તેમની ાક્ષણિકતા/ગિુધમાને આધારે ળગીકૃત કરે છે

12 યાાળરિના રક્ષિ માટે પ્રયત્ન કરે છે

13 દાર્થા અને શજીળોને તેના ગિુધમો, રચના અને કાયાના આધારે જુદા ાડે છે

14 અળોકી કાય તેળા ગિુધમાને આધારે ળસ્ત,ુ શજીળ અને પ્રક્રિયાનુાં ળગીકરિ કરે છે

15 પ્રશ્નોના જળાબ મેલળળા માટે શરલ તાશ ષાર્થ ધરે છે

16 ીખેા ળૈજ્ઞાનનક ખ્યાોને રોજજિંદા જીળનમાાં ાગ ુકરે છે

17 ઘટનાઓને શમજાળે છે અને કારિો શારે્થ જોડ ેછે

18 યાાળરિના રક્ષિ માટે પ્રયત્ન કરે છે

19 દાર્થા અને શજીળોને તેના ગિુધમો, રચના અને કાયાના આધારે જુદા ાડે છે

20
ડુાંગલીના કોવ, ગાના કોવ અને સકૂ્ષ્મ જીળો ળગેરેની સ્ાઈડ તૈયાર કરે છે અને સકૂ્ષ્મ જોઈ 

કાય તેળા ક્ષિોનુાં ળિાન કરે છે

21 પ્રક્રિયાને શજીળોની નામનનદેન ળાલી આકૃનત દોરે છે દાખા તરીકે કોવની રચના

22 દાર્થો અને શજીળને તેના ગિુધમો/ાક્ષણિકતાના આધારે ળગીકૃત કરે છે

23 દાર્થા અને શજીળોને તેના ગિુધમો, રચના અને કાયાના આધારે જુદા ાડે છે

24 પ્રક્રિયાને ઘટનાઓને શમજાળે છે

25 પ્રક્રિયા અને શજીળોની નામનનદેન ળાલી આકૃનત દોરે છે

શાંશ્ેનવત રેશાઓ 
અને પ્ાસ્સ્ટક3

શી.આર.શી. નખત્રાિા - ળવા : ૨૦૧૯-૨૦

ધોરિ ૮ - નળવય : નળજ્ઞાન (પ્રર્થમ શત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

ાક ઉત્ાદન અને 
વ્યળસ્ર્થાન1

સકુ્ષ્મ જીળો નમત્ર 
અને ત્રુ2

4 ધાત ુઅને અધાત ુ

કોશો અને 
ેટ્રોણયમ5

દષન અને જ્યોત6

ળનસ્નત અને 
પ્રાિીઓનુાં શાંરક્ષિ7

કોવ રચના અને 
કાયો8

9 પ્રાિીઓમાાં પ્રજનન

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/SCI-8/2019-20/AYA/AYA/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1
ેટનન/ઉદાશયણો દ્વાયા વભેંમ વખં્માઓના વયલાા, ફાદફાકી, ગણુાકાય અને બાગાકાય 

વલમના ગણુધભોનુ ંવાભાન્મીકયણ કયે છે

2 ફે વભેંમ વખં્માઓની લચ્ચે આેર ળક્ય એટરી વભેંમ વખં્મા ળોધે છે

2
એક ચર સયેુખ 

વભીકયણ 3 ચર નો ઉમોગ કયીને વ્મલશારુ કોમડાઓ/કટૂપ્રશ્નો ઉકેરે છે

4 ચતષુ્કોણના ખણૂાઓના ભાના વયલાાના ગણુધભનને આધાયે કોમડા ઉકેરે છે

5
વભાતંયફાજુ ચતષુ્કોણના વલવલધ ગણુધભો ચકાવે છે તથા તકનના આધાયે તેભની લચ્ચેના 

ાયસ્રયક વફંધંો સ્થાવત કયે છે

4 પ્રામોગગક ભવૂભવત 6 રયકય અને વીધી ભાટ્ટીનો ઉમોગ કયી વલવલધ પ્રકાયના ચતષુ્કોણ યચે છે

5 ભારશતીનુ ંવનમભન 7 સ્તબં આરેખ અને લતુન આરેખ દોયે અને તેનુ ંઅથનઘટન કયે

6 લગન અને લગનમૂ 8
વલવલધ દ્ધવત/પ્રયકુ્તતઓનો ઉમોગ કયી આેર વખં્માના લગન કયે છે તથા લગનમૂ 

ળોધો છે

7 ઘન અને ઘનમૂ 9
વલવલધ દ્ધવત અથલા પ્રયકુ્તતઓનો ઉમોગ કયી આેર વખં્માના ઘન કયે છે તથા 

ઘનમૂ ળોધે છે

8 યાવળઓની તરુના 10
નપો-ખોટ, લતય, લેટ, ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજ જેલી વલવલધ રયક્સ્થવતઓભાં ટકા ની વકંલ્ના નો 

ઉમોગ કયે છે

ચતષુ્કોણ ની વભજ3

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લન : ૨૦૧૯-૨૦

ધોયણ ૮ - વલમ : ગગણત (પ્રથભ વત્ર)

અધ્યયન નનષ્પનિઓ

વભેંમ વખં્માઓ1

# CRC_NKT/LEARNING OUTCOMES/FS/MATHS-8/2019-20/ABM/MNB/LSG



ક્રમ પાઠન ું નામ

1.8.3 રમત, પ્રવ્રતુતઓ, મુાકાતો ધ્ળારા શમજ કેલળે.

2.8.6 ળાાંચેી શાાંભલેી તળગતોમાથી સેુખન

3.8.1 ચચત્રળણણન કરે અને ખે

4.8.2 સ્ળાનભુળો, તળચારો, માંતવ્યો રજૂ કરે.

2.8.2 કાવ્યનો મખુાઠ કરી ભાળળાષી ઠન કરે.

5.8.2 તળકટ રરસ્સ્થતતમા યોગ્ય ઉકે ોધે.

1.8.2 રરચચત અને અરરચચત રરસ્સ્થતતમાાં ળાતચીત શાંળાદો શમજે

2.8.3 ળાાંચેા સુ્તકોનો શારાાં રજૂ કરે.

3.8.3 મનશાંદ આત્મકથા ખે.

5.8.2 તળકટ રરસ્સ્થતતમા યોગ્ય ઉકે ોધે.

2.8.11 ળાતાણ, ત્રો, તનબાંધ ખે.

3.8.6 દ્યની શમીક્ષા કરે.

5.8.1 શારી-નરશી બાબતો નુાં ચચિંતન કરી તનણણય ઇ કે

2.8.1 રરચચત અને અરરચચત રરસ્સ્થતતમાાં ળાતચીત શમજે ચચાણ કરે

2.8.10 અષળેા, રોજનીી રજૂ કરે.

3.8.4 સ્થાતનક વ્યસ્તતની મુાકાત ઇ જીળન ચરરત્ર ખે.

2.8.4 ચચાણમા ભાગ ે અને ોતાના અચભપ્રાયો રજૂ કરે.

4.8.1 વ્યસ્તતગત અને જૂથમાાં શરિય ભાગીદારી ે અને ોતની ળાત રજૂ કરે.

1.8.4 પ્રાદેતક ગીતો અને કથાઓ શમજે અને જાણે.

1.8.7 મેલા- ઉત્શળોમાાં ભાવામાાં થતી રજૂઆત શાાંભલે અને શમજે

3.8.2 ગદ્યાાં રથી શારાાં, તવણક રથી ળાતાણ, કષળેત રથી ળાતાણ જેળા ેખોન ુશર્જન કરે.

1.8.4 પ્રાદેીક ગીતો શમજે અને જાણે,

2.8.2 કાવ્યનો મખુાઠ કરી ભાળળાષી ઠન કરે.

1.8.2 રરચચત અને અરરચચત રરસ્સ્થતતમાાં ળાતચીત શાંળાદો શમજે

4.8.5 શમાચાર ત્રો, શામાતયકો, રેરડયો, ટી.ળી ળગેરે દ્વારા મારષતીનો ઉયોગ કરે.

2.8.3 ળાાંચેા સુ્તકોનો શારાાં રજૂ કરે.

2.8.9 ળાતચીત, ઘટના, પ્રશાંગ ળણણન

3.8.7 સતુળચાર, સભુાતવત, તળચાર તળસ્તાર કરે.

5.8.3 ળાાંચેી શામગ્રીમાાંથી કાયણકારણ શાંબાંધ તારળે.

રદકરાનો મારનાર9

અઢી આના10

ધચૂલયે મારગ6

દેભતત જગડુા7

આભમાાં ઝીંણી ઝબકેૂ 
ળીજલી8

જુમો ચભસ્તી3

તને ઓલખ ુછાં મા4

એક મુાકાત5

શી.આર.શી. નખત્રાણા - ળવણ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - તળવય : ગજુરાતી  (પ્રથમ શત્ર)
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બજારમાાં1

એક જ દે ચચનગારી2
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ક્રમ પાઠન ું નામ

1
બાયતભાાં યયુોપમન 
પ્રજાનુાં આગભન 1 બાયતભાાં યયુોીમન પ્રજાના આગભનથી ડેરી દૂયોગાભી અવયો જણાલી ળકળે

3 પથૃ્લી ય આલેર પલપલધ આલયણો અને તેની ભાનલજીલન ય થતી અવયો જણાલી ળકળે

4 પથૃ્લીના આલયણો પલમક ભાહશતી જાણી તેની જાલણી ભાટે ના ઉામો ફતાલી ળકળે

3 બાયતનુાં ફાંધાયણ 6
બાયતના ફાંધાયણની પલળેતાઓ જેલી તે ધભમપનયેક્ષતા પ્રજાવત્તાક  વાંઘયાજ્મ અને 

મૂભતૂ અપધકાયોનુાં લણમન કયી ળકળે
8

પલદેળી પ્રજાએ બાયતભાાં વામ્રાજ્મ સ્થાલા બાયતીમ ળાવકોની નફાઈઓનો કેલી યીતે 
ઉમોગ કમો તે લણમલી ળકળે.

9 બાયતભાાં ળાવનવ્મલસ્થા સ્થાલા અંગે્રજોએ અનાલેરી નીપત અને યીતો જણાલી ળકળે

10 પ્રાકૃપતક આપત્તઓ ની માદી ફનાલી દયેક નો અથમ અને સ્ષ્ટીકયણ કયી ળકળે

11 પ્રાકૃપતક આપત્તઓ ઉદ્ભલ ના કાયણો અને તેના કાયણે થતી અવયો જણાલી ળકળે

12 પ્રાકૃપતક આપત્તઓના વભમે ફચાલ ભાટે રેલાના ગરા જણાલી ળકળે

6
અંગે્રજ ળાવનની 
બાયત ય અવય 13 અંગે્રજ ળાવનની બાયત ય વાભાજજક આપથિક અવયો જણાલી ળકળે

14
લાતાલયણભાાં ફદરાતી જતી આફોશલા  કાયણો ફતાલી અને આફોશલા ની ભાનલજીલન 

ય થતી અવયો જણાલી ળકળે
15 લાતાલયણભાાં થતા પેયપાય ને અટકાલલા ભાટે ના ઉામો ફતાલી ળકળે

8
 રોકળાશી દેળભાાં 
વાંવદની ભપૂભકા 16 બાયતીમ વાંવદ ની યચના અને તેના કામો તથા વાંવદીમ લશીલટી કામમ પ્રણારી જણાલી ળકળે

17
અંગે્રજી ળાવન વાભે બાયતભાાં થમેરા પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ અને સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ ની ઘટના 

પલે જણાલી ળકળે
18 ઇ.વ 1857 નો સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ પનષ્પ જલાના કાયણો ની વભીક્ષા યીણાભો જણાલી ળકળે

વી.આય.વી. નખત્રાણા - લમ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોયણ ૮ - પલમ : વાભાજજક પલજ્ઞાન (પ્રથભ વત્ર)
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2
આણી આવાવ 

શુાં?

લેાયી ળાવકો કેલી 
યીતે ફન્મા ?

4

પ્રાકૃપતક પ્રકોો5

ઇ. વ. 1857 નો 
સ્લાતાંત્ર વાંગ્રાભ9

7
આફોશલાકીમ 

પેયપાયો
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