
ક્રમ ાઠન ું નામ

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

2.8.2 કાવ્મગાન મખુાઠ કયી બાલલાશી ઠન કયી વાય યજૂ કયે .

3.8.6 ગદ્ય-દ્યની વભીક્ષા કયે.

3.8.8 સવુલચાય, સબુાવત, કશલેત, કાવ્માંક્તતઓનો વલચાયવલસ્તાય કયે.

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

5.8.3
લાાંચેરી વાભગ્રીભાાંથી કામયકાયણ વાંફાંધોને આધાયે લધાયે ભાહશતી ભેલલા ભાટે ળા ભાટે? કેલી 

યીતે? લગેયે જેલા પ્રશ્નો છેૂ.

1.8.6 લેફવાઈટ, ઈ-ભેઈર, SMS દ્વાયા જરૂયી ભાહશતી ભેલે અને વભજે.

2.8.4 હયવાંલાદ-ચચાયભાાં બાગ રે અને ોતાના અભબપ્રામો યજૂ કયે અને જેતે વાંદબયભાાં પ્રશ્નો છેૂ .

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

5.8.1 વાયી નયવી ફાફતો અંગે ભચિંતન કયી મોગ્મ વનણયમ રે .

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

2.8.2 કાવ્મગાન મખુાઠ કયી બાલલાશી ઠન કયી વાય યજૂ કયે .

2.8.8 વાાંબેરી કે લાાંચેરી વાભગ્રીભાાંથી મોગ્મ તાયાણ કાઢી પ્રશ્નોત્તય રખે.

3.8.6 ગદ્ય-દ્યની વભીક્ષા કયે.

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

5.8.2 વલકટ હયક્સ્થવતભાાં મોગ્મ ઉકેર ળોધે.

1.8.2 હયભચત - અહયભચત હયક્સ્થવતભાાં લાતચીત અને વાંલાદો વભજે.

2.8.1 હયભચત - અહયભચત હયક્સ્થવતભાાં લણયન અને વલશ્રેણ કયે.

2.8.4 હયવાંલાદ-ચચાયભાાં બાગ રે અને ોતાના અભબપ્રામો યજૂ કયે અને જેતે વાંદબયભાાં પ્રશ્નો છેૂ .

2.8.5 ોતાની રાગણી તથા મ ૂાંઝલણો, અનબુલો અવયકાયક યીતે યજૂ કયે.

2.8.8 વાાંબેરી કે લાાંચેરી વાભગ્રીભાાંથી મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોત્તય રખે.

2.8.9 લાતચીત કે ઘટનાપ્રવાંગનુાં લણયન રખે, ગદ્ય-દ્ય-સકૂ્તતનુાં વલચાયવલસ્તાય કયે.

4.8.2 સ્લ-અનબુલો, વલચાયો અને ભાંતવ્મોને યોજનીળીભાાં નોંધે.

5.8.1 વાયી - નયવી ફાફતો અંગે ભચિંતન કયી મોગ્મ વનણયમ રે.

1.8.8 આળયે ૫૦૦૦ ળબ્દો જાણે અને ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી જાણે.

2.8.3 લાાંચેરા સુ્તકોનુાં વાયાાંળ યજૂ કયી સુ્તક વભીક્ષા કયે .

2.8.8 વાાંબેરી કે લાાંચેરી વાભગ્રીભાાંથી મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોત્તય રખે.

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

5.8.1 વાયી - નયવી ફાફતો અંગે ભચિંતન કયી મોગ્મ વનણયમ રે.

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : ગ જરાતી  (દ્વિતીય સત્ર)

વળાવી બા આવી11

સાકરનો 
શોધનારો14

અધ્યયન વનષ્વિઓ

અખડં ભારતના 
શશલ્ી15

નવા વષષના 
સકંલ્ો12

શરૂઆત કરીએ13
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ક્રમ ાઠન ું નામ

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : ગ જરાતી  (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

2.8.2 કાવ્મગાન, મખુાઠ કયી બાલલાશી ઠન કયી વાય યજૂ કયે.

2.8.9 લાતચીત કે ઘટનાપ્રવાંગનુાં લણયન રખે, ગદ્ય-દ્ય-સકૂ્તતનુાં વલચાયવલસ્તાય કયે.

3.8.6 ગદ્ય-દ્યની વભીક્ષા કયે.

4.8.1  વ્મક્તતગત કે જૂથભાાં વહિમ બાગીદાયી રે અને ોતાની લાત યજૂ કયે .

1.8.2 હયભચત - અહયભચત હયક્સ્થવતભાાં લાતચીત અને વાંલાદો વભજે.

2.8.5 ોતાની રાગણી તથા મ ૂાંઝલણો, અનબુલો અવયકાયક યીતે યજૂ કયે.

3.8.8 સવુલચાય, સબુાવત, કશલેત, કાવ્માંક્તતઓનો વલચાયવલસ્તાય કયે.

4.8.1  વ્મક્તતગત કે જૂથભાાં વહિમ બાગીદાયી રે અને ોતાની લાત યજૂ કયે .

5.8.2 વલકટ હયક્સ્થવતભાાં મોગ્મ ઉકેર ળોધે.

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

1.8.8 આળયે ૫૦૦૦ ળબ્દો જાણે અને ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી જાણે.

2.8.2 કાવ્મગાન મખુાઠ કયી બાલલાશી ઠન કયી વાય યજૂ કયે .

2.8.9 લાતચીત કે ઘટનાપ્રવાંગનુાં લણયન રખે, ગદ્ય-દ્ય-સકૂ્તતનુાં વલચાયવલસ્તાય કયે.

3.8.5 કમ્પ્યટુય યથી ોતાની જરૂયી વલગતો ળોધીને નોંધ કયે.

3.8.8 સવુલચાય, સબુાવત, કશલેત, કાવ્માંક્તતઓનો વલચાયવલસ્તાય કયે.

4.8.4 વળક્ષકની ભદદથી લેફવાઈટ, ઈ-ભેઈર દ્વાયા જરૂયી ભાહશતી એકત્ર કયે.

5.8.2 વલકટ હયક્સ્થવતભાાં મોગ્મ ઉકેર ળોધે.

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

1.8.2 હયભચત - અહયભચત હયક્સ્થવતભાાં લાતચીત અને વાંલાદો વભજે.

1.8.3 યભતો, પ્રવવૃત્તઓ, મરુાકાતો, ઈન્ટયવ્ય ૂલગેયેની પ્રોજેતટકામય દ્વાયા વભજ કેલે.

2.8.4 હયવાંલાદ-ચચાયભાાં બાગ રે અને ોતાના અભબપ્રામો યજૂ કયે અને જેતે વાંદબયભાાં પ્રશ્નો છેૂ .

2.8.5 ોતાની રાગણી તથા મ ૂાંઝલણો, અનબુલો અવયકાયક યીતે યજૂ કયે.

2.8.8 વાાંબેરી કે લાાંચેરી વાભગ્રીભાાંથી મોગ્મ તાયાણ કાઢી પ્રશ્નોત્તય રખે.

3.8.5 કમ્પ્યટુય યથી ોતાની જરૂયી વલગતો ળોધીને નોંધ કયે.

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

5.8.2 વલકટ હયક્સ્થવતભાાં મોગ્મ ઉકેર ળોધે.

1.8.8 આળયે ૫૦૦૦ ળબ્દો જાણે અને ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી જાણે.

2.8.1

1
લાતાય, ત્રો તથા વનફાંધ રખે.

3.8.5 કમ્પ્યટુર રથી ોતાની જરૂરી શવગતો શોધીને નોંધ કરે.

4.8.1  વ્મક્તતગત કે જૂથભાાં વહિમ બાગીદાયી રે અને ોતાની લાત યજૂ કયે .

4.8.3 ફીર, યીવી્ટ,યીોટય,વભનીટ્વની ભાહશતી ભાટે ઉમોગ કયે.

4.8.6 વ્મલશાહયક વ્માકયણને વભજે અને તેનો ઉમોગ કયે .

સદુામો દીઠા 
શ્રીકૃષ્ણદેવ રે!

16

દુહા-મકુ્તક-હાઈકુ18

19 સાઢં નાથ્યો

સસં્કારની 
શ્રીમતંાઈ17

બહનેનો ત્ર20
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સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૮ - વવર્ય : ગ જરાતી  (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

2.8.2 કાવ્મગાન મખુાઠ કયી બાલલાશી ઠન કયી વાય યજૂ કયે .

3.8.5 કમ્પ્યટુય યથી ોતાની જરૂયી વલગતો ળોધીને નોંધ કયે.

4.8.4 વળક્ષકની ભદદથી લેફવાઈટ, ઈ-ભેઈર દ્વાયા જરૂયી ભાહશતી એકત્ર કયે.

5.8.2 વલકટ હયક્સ્થવતભાાં મોગ્મ ઉકેર ળોધે.

1.8.1 વલવલધ વાહશત્મસ્લરૂો વાાંબે.

1.8.5
દૃશ્મશ્રાવ્મ વાધનો અને આધવુનક ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજીની ભદદથી ભતી ભાહશતી વભજી તાયણ 

કાઢે.

1.8.7 વલવલધ વાભાજજક વાંદબયભાાં વ્મલશાયભાાં, ભેા-ઉત્વલભાાં, બાાભાાં થતી યજૂઆતો વભજે.

2.8.5 ોતાની રાગણી તથા મ ૂાંઝલણો, અનબુલો અવયકાયક યીતે યજૂ કયે.

3.8.2 ગદ્યાાંળ યથી વાયાાંળ, ળીયક યથી લાતાય, કશલેત યથી લાતાય જેલા રેખોનુાં વર્જન કયે.

4.8.1  વ્મક્તતગત કે જૂથભાાં વહિમ બાગીદાયી રે અને ોતાની લાત યજૂ કયે .

5.8.1 વાયી - નયવી ફાફતો અંગે ભચિંતન કયી મોગ્મ વનણયમ રે.

કમાડ ેચીતયાષ મેં21

કકસ્સા-ટુચકાઓ22
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