
શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૭ (સાત)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વિષય:- ગજુરાતી 
1  અર્થગ્રહણઃ-  
1.1  િાર્ાથઓ, કાવ્યો, િક્ર્વ્યો, સિંાદો સાભંળે ર્ર્ા મખુિાચન-મકૂિાચન કરે અને સમજે. 
1.2  રમર્ો, પ્રવવૃિઓ, મલુાકાર્ો, પ્રોજેક્ટકાયથ દ્વારા સમજ કેળિે.    
1.3  કકશોરસાકહત્ય અને લોકસાકહત્યની કૃવર્ઓ સાભંળે, િાચંે અને સમજે.  

   1.4  દ્દશ્યય ્ાવ્ય સાનનો, આધવુનક ઇન્ફમેશન ટેક્નોલોજીની મદદર્ી મળર્ી માકહર્ી સમજે અને 
ર્ારણો કાઢે. 

1.5   રેલિે ટાઇમટેબલ, બીલ,  કરવસપ્ટ્સ્પ, રેપસથ જેિી જીિન ઉપયોગી વિગર્ો    િાચેં. 
1.6  આશરે 4000 જેટલા શબ્દો જાણે, જોડણી, શબ્દકોશ ર્ર્ા  વ્યાિહાકરક વ્યાકરણ વિશે જાણે.  

 2 અભભવ્યક્ક્ર્ અને પ્રત્યાયનઃ-  
2.1 પકરભચર્, અપકરભચર્ પકરક્્ર્વર્મા ંયોગ્ય હાિભાિ સાર્ે સહજ રીર્ે બોલે. 
2.4  પાઠ્યપુ્ ર્ક અને અન્ય સામગ્રી વિશે કાયથકારણ સબંવંનર્ પ્રશ્નો પછેૂ અને જિાબ આપે.  
2.7  યોગ્ય મરોડ સારે્ સિુાચ્ય અક્ષરોમા ંમાન્ય જોડણી રે્મજ વિરામભચહ્નોનો ઉપયોગ સારે્ શ્રરુ્લેખન 

કરે.  
2.8  જોયેલી, સાભંળેલી કે િાચેંલી સામગ્રીમારં્ી યોગ્ય ર્ારણ કાઢી પ્રશ્નોના જિાબ લખે.  
2.11  મદુ્દા પરર્ી િાર્ાથ, વિવિન પત્રો ર્ર્ા વનબનં લખે.  

3. સર્જનાત્મકર્ાઃ-  
3.1  વિશેષ વ્યક્ક્ર્ કે સં્ ર્ાની મલુાકાર્ કરી સિંાદલેખન કરે.  
3.2  પ્રોજેક્ટકથ કરી અહિેાલ લેખન કરે.  
3.3  સદેંશાવ્યિહાર માટે અદ્યર્ન ટેક્નોલોજીનો સહજ ઉપયોગ કરે.  
3.4  પ્રસગંભચર્ અરજીલેખન, પ્રેસનોટ, પ્રિાસિણથન, આત્મકર્ા લેખન કરે.  

4. વ્યાિહાકરક ઉપયોજનઃ-  
4.1  પ્રવર્ષ્ઠઠ્ર્ વ્યક્ક્ર્ કે સં્ ર્ાની મલુાકાર્ કરે.  
4.4  વશક્ષકની મદદર્ી બાળશબ્દકોશ, શબ્દકોશ, બાળવિશ્વકોશ, ડાયરી િગેરેનો ઉપયોગ કરે.  
4.6  સમાનાર્ી શબ્દો, વિરુદ્ધાર્ી શબ્દો, િચન, કાળ, િાક્યના પ્રકાર, સજં્ઞા, વિશેષણ સકહર્ વ્યાિહાકરક 

વ્યાકરણનો ઉપયોગ કરે.  

5. ર્ાકકિક ભચિંર્નઃ-  
5.1  સારી-નરસી બાબર્ો અંગે ભચિંર્ન કરી યોગ્ય વનણથય લે.  
5.3  િાચંેલી સામગ્રીમારં્ી કાયથકારણ સબંનંોને આનારે િધ ુમાકહર્ી મેળિિા માટે શા માટે? કેિી રીરે્? 

જેિા પ્રશ્નો પછેૂ.  
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  Gbhai Prajapati  9427909038 

विषय:- हिन्दी   कक्षा-7 (प्रथम सत्र )  
1. अपरिचीत शब्द, िाक्य, सिल बातचीत औि सिंाद सनुकि औि पढकि 

समझेंगे।  

2. गीत, किीता, पिेललयॉ औि दोिे सनुकि औि पढकि समझेंगे।  

3. बाल्साहित्य को पढकि उसके भािाथथ को समझेंगे।  

4. शब्दकोश में से शब्दो के अथथ ढूढेंगे।  

5. परिच्छेद का शुद्धरूप से पठन एि ंलेखन किेंगे । 

6. आिोि-अििोियुक्त व्यक्क्तगत औि सामहूिक गान किेंगे।  

7. ‘क्या’ , ‘कौन’, ‘कब’, ‘किााँ’, ‘क्यो’ औि ‘कैसे’िाले प्रश्नो के उत्ति मौखखक 
एिं ललखखत रूप से देंगे ।  

8. शुद्ध उच्चािणके साथ बातचीत किेंगे । 

9. शब्दकोशके क्रम अनुसाि शब्दोको क्रम में िखेंगे ।  

10. शब्दोको उचचत क्रममें िखकि अथथपूणथ िाक्य बनाएाँगे । 

11. पिललयोंका ननमाथण किेंगे ।  

12. समानाथी शब्द, विरूद्धाथी शब्द, मिुाििे औि किाितओंका अथथ देकि िाक्यमें 
प्रयोग किेंगे । 

13. शब्द के ललगं परिितथन को जानकि उसका व्यििािमें प्रयोग किेंगे। 

14. शब्दके िचन परिितथन को जानकि उसका व्यििािमें प्रयोग किेंगे। 

15. सजं्ञा एिं सिथनाम के प्रकाि को समझेंगे । 

16. िोजमिॉ के व्यव्िाि की शब्दािली क़ा प्रयोग क़िेगें । 

17. काव्यपंक्क्तयों का भािाथथ बताऐंगे । 

18. िाद-वििादमें हिस्सा लेंगे । 

19. ककसी विषय या घटना पि अपनी िाय देंगे ।  

20. ककसी मत को कािण सहित स्िीकाि या अस्िीकाि किेंगे ।  
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विषय:- हिन्दी   कक्षा-7 (દ્વિતીય સત્ર)  
1.  किाननयॉ, चटुकुले, एकाकंी, पत्र औि सिल िणथन सनुकि औि पढकि समझेंगे।  

2.  छपी िुई औि िस्तललखखतपाठ्य सामग्री पढकि समझेंगे।  

3.  तकनीकक साधनो के माध्यम से सनुकि औि पढकि समझेंगे।  

4. ‘क्या’ , ‘कौन’, ‘कब’, ‘किााँ’, ‘क्यो’ औि ‘कैसे’िाले प्रश्नो को सनुकि औि पढकि 
समझेंगे।  

5. परिच्छेद को पढकि समझेंगे। 

6. ढॉच ेपिसे किानी एि ंलेखन किेंगे। 

7. ‘क्या’ , ‘कौन’, ‘कब’, ‘किााँ’, ‘क्यो’ औि ‘कैसे’िाले प्रश्नो के उत्ति मौखखक एिं 
ललखखत रूप से देंगे । 

8. शदु्ध उच्चािणके साथ बातचीत किेंगे । 

9.  ककसी भी विषय पि पत्र ललखेंगे। 

10.   कोई घटना, प्रसंग, संिाद,चटुकुले औि किानी को मौललक भाषा में अलभव्यक्त 
किेंगे।  

11.   योग्य स्थान पि वििामचचह्नों का प्रयोग किेंगे।  

12.   किानी का विकास औि विस्ताि किेंगे। 

13.   विशषेण के प्रकाि को समझेंगे।  

14.   कक्रया के काल को जानकि उसका प्रयोग किेंगे। 

15.   परिच्छेद का मातभृाषा में अनिुाद किेंगे। 

16.  भाषा की शाक्ब्दक औि िाक्य संबंधी खूबबयों को जानकि उसका उचचत प्रयोग   
किेंगे। 

17.  समयसारिणी   (पाठशाला, बस, िेल, अड्डा तथा प्रसाि माध्यमो के कायथक्रमो )      
का उपयोग किेंगे।  

18.   िाशन की दकुान का भािपत्रक, िोटल का मेन ू आहद की सचूच का उपयोग 
किेंगे।  

19.   किानी का सािांश बताएगे। 

20.   जूथचचाथ, प्रश्नोत्ति आहद में हिस्सा लेंगे।  
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વર્ષય:- અંગે્રજી  (પ્રથમ સત્ર ) 

1.3   અર્થપણૂથ સિંાદ કરે. 
1.5   ્િણની માકહર્ીને આનારે િાર્ાથના પાત્રો, ્ર્ળનુ ંભચત્ર દોરે.  

1.7   આપેલ વિનાનમારં્ી અર્ાકકિક અંશો ર્ારિે અને વિનાન સનુારે. 
1.10  િાક્યો, ભચત્ર, ટેબલ કે ગ્રાફના આનારે વિગર્ોનુ ંિગીકરણ કરે. 
1.11   ફકરાનુ ંઅનુલંેખન કરે. 

1.13  ઘટના, િાર્ાથના પાત્રો, પાત્રોની લાક્ષભણકર્ા, ્ર્ળો, મખુ્ય ઘટનાઘ   ઘટનાક્રમની  
વિગર્ો ર્ારિે.  

1.14  શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરે. 
2.1  પકરભચર્-અપકરભચર્ પકરક્્ર્વર્મા ં પ્રસગંન ે અનુરંૂપ અભભિાદન કરે અન ે

અભભિાદનનો પ્રવર્ભાિ આપે.  
2.2   વિનરં્ી કરે અન ેવિનરં્ીનો પ્રવર્ભાિ આપે. 

2.4  ઊલટપ્રશ્નો પછેૂ અન ેર્નેા જિાબો આપે. 
2.5 માકહર્ી મેળિિા who, what, where, when, how, many, whose, how જેિા પ્રશ્નો 

પછેૂ અને ર્નેા જિાબ આપે. 
3.1  પકરભચર્ વ્યક્ક્ર્ઓનો પકરચય આપિામા ંલાગણી વ્યક્ર્ કરે. 
3.2  અપકરભચર્ વ્યક્ક્ર્ઓનો સામાન્ય પકરચય મળેિે અને આપે. 
3.3  પોર્ાના પકરચય ક્ષેત્રમા ંબનર્ી કક્રયાઓ અને બનેલા પ્રસગંોની ટૂંકમા ંરજૂઆર્ કરે. 

3.10 વિજ્ઞાનના સાનનો-પદાર્ોના નામ, વ્યિહારમા ંિપરાર્ા સચૂનોઅને સજં્ઞાઓ ઓળખે. 
4.1   ઉચ્ચાર ધ્િવન અન ેશબ્દો િચ્ચ ેસબંનં ર્ારિે.( Tongue Twister) 
4.3   ઘટના, પ્રસગં કે ભચત્રનુ ંિણથન કરે.  

4.4   ઘટના, િાર્ાથના ંપાત્રો, પાત્રોના ંલક્ષણો, ્ર્ળ, સમયની વિગર્ો ર્ારિ.ે  
5.1   અંગ્રેજીના લયનો રસા્િાદ માણ.ે  
5.2   જોડકણા,ં ગીર્ો, Astion songs, rhymes ગાય અને ર્ેન ેઆગળ િનારે.  
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વર્ષય:- અંગે્રજી  (દ્વિતીય સત્ર ) 

1.1   િાર્ાથઓ સાભંળે અને ટૂંકમા ંકહ ેછે.  

1.4   ્િણની માકહર્ીને  આનારે  િાર્ાથના પત્રો, ્ર્ળનુ ંભચત્ર દોરે છે.  

1.6   િાર્ાથ - પકરચ્છેદનુ ં અર્થગ્રહણ કરે.  

1.8   પકરચ્છેદમાઅંર્ાકકિક વિગર્ો ર્ારિે અને સનુારે.  

1.9   િાક્યો, ભચત્ર, ટેબલ કે ગ્રાફના આનારે વિગર્ોની સરખામણી કરે.  

1.12  ફકરાનુ ંશ્રરુ્લખેન કરે.  

1.15 ટેબલ કે ગ્રાફ, નકશા, િાક્યોની માકહવર્ આ પ્રકારના બીજા ્િરૂપોમા ં (ટેબલગ્રાફ/ ગ્રાફ-
ટેબલ/ નકશા-ટેબલ) રજૂ કરે. 

2.2  વિનરં્ી કરે અને વિનરં્ીનો પ્રવર્ભાિ આપે. 

2.3  સચૂનાઓ આપે. આપેલ સચૂના મજુબ િર્થન કરે.  

2.6  પકરભચર્ અને અપકરભચર્ પકરક્્ર્વર્મા ંસિંાદ કરે.  

2.7  ઘટનાને-િાર્ાથને યોગ્ય ક્રમમા ંગોઠ્િે.  

2.8  પકરભચર્ ક્ષેત્ર (ઘર, શાળા, વિ્ર્ાર) ના અનુભંિો, અિલોકનનુ ંઆદાન-પ્રદાન કરે. 

3.4  ભવિઠયની સભંાિનાઓ, આયોજનોનુ ંિણથન કરે.  

3.5  ્ર્ાવનક ક્ષેત્ર ઉપરારં્ના વ્યિસાયકારોનો પકરચય મેળિે અને આપે. 

3.6 ્ર્ાવનક પયાથિરણમા ંઅંગે્રજી (bills, forms, advt, licence etc.)િાચં.ે  

3.7  પુ્ ર્કાલયમા ંિાર્ાથ, િાક્યોની  માકહર્ી આ પ્રકારના બીજા ્િરૂપોમા ંરજૂ કરે. 

3.9  પકરભચર્ ક્્ર્ર્ી વિશે પત્ર લખ ેઅને પત્રનો જિાબ આપે.  

4.2  િ્ત,ુ પ્રાણી, પક્ષી, વ્યક્ક્ર્ઓના પોર્ાને ગમર્ા લક્ષણો, પસદં-નાપસદં પોર્ાની લાગણીઓ 
સારે્ કહ.ે 

4.5  શબ્દો, શબ્દસમહૂો, અન્ય માકહર્ી પરર્ી પકરચ્છેદ લખ.ે  

5.3  અધરૂી િાર્ાથના વિકાસ માટે આગળની ઘટનાઓને રજૂ કરે અર્િા વિકલ્પોમારં્ી વિકલ્પ 
પસદં કરે.  

       



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૭ (સાત)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- ગણણત  (પ્રથમ સત્ર) 

(1)   િતુથળ આલેખ પરર્ી માકહર્ીનુ ંિાચન કરી યોગ્ય અર્થઘટન કરે.  

(2)   આપેલ માકહર્ી પરર્ી જે – ર્ે માકહર્ી માટે અંશમાપ મક્કી કરે અને ટકા શોને.  

(3)   પણૂાાંકોના સરિાળા વિશેના ગણુનમો જાણ.ે  

(4)   પણૂાાંકોના સરિાળા – બાદબાકી કરે.  

(5)   પણૂાાંકોના ગણુાકાર  વિશેના  ગણુનમો વિશે જાણે.  

(6)   બે પણૂાાંકોનો ગણુાકાર કરે. 

(7)   િગથ, િગથમળૂ અને પણૂથિગથ સખં્યાઓ વિશે જાણે.  

(8)   પણૂથિગથ સખં્યાઓ અને ર્ેના િગથમળૂના ંઉદાહરણ આપે. 

(9)   આપેલી સખં્યાનુ ંઅિયિની રીર્ે િગથમળૂ શોને.  

(10)   પણૂથિગથ અપણૂાાંકનુ ંિગથમળૂ શોને.  

(11) નફો કે ખોટ ટકામા ં આપેલ હોય ત્યારેપડર્ર કકિંમર્ પરર્ી િ્તનુી     

િેચાણકકિંમર્      શોનિાના કોયડા ઉકેલે.  

(12)   દલાલી અને િળર્રનો સમાિેશ ર્ર્ો હોય ર્ેિા નફા-ખોટના કોયડા ઉકેલે.  

(13)   સમારં્ર રેખાઓ અને ર્ેની લાક્ષભણકર્ાઓ જાણે.  

(14)   બે સમારં્ર રેખાઓ િચ્ચનેા અંર્રનુ ંમાપન કરે.  

(15)   બે રેખાઓની છેકદકાર્ી બનર્ા ખણૂાઓ વિશે જાણે.  

(16)   સમારં્ર રેખાઓની છેકદકાર્ી બનર્ા ખણૂાઓ િચ્ચનેો સબંનં જાણે.  

(17)   રેખાની બહારના ભબિંદુમારં્ી ર્ે રેખાને સમારં્ર રેખા રચે.  

(18)   દ્વદ્વપદીના દ્વદ્વપદી સાર્ે સરિાળા કરે.  

(19)   દ્વદ્વપદીના દ્વદ્વપદી સાર્ે બાદબાકી  કરે.  

(20)   વત્રપદીના એકપદી સાર્ે, દ્વદ્વપદી સાર્ે અને વત્રપદી સાર્ે સરિાળા અને બાદબાકી 

કરે.  

              
 



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૭ (સાત)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- ગણણત  (દ્વિતીય સત્ર) 
(1) ઘાર્ના ઘાર્ ્િરૂપનુ ંપકરણામ મેળિે છે. 
(2) ગણુાકારના ઘાર્ ્િરૂપનુ ંપકરણામ મળેિે છે.  
(3) ભાગાકારના ઘાર્ ્િરૂપનુ ંપકરણામ મળેિ ેછે.  
(4) સાદંુ રૂપ આપે.  
(5)  સાદંુ રૂપ આપી કકિંમર્ મેળિે.  
(6)  વિદ્યાર્ીઓ સતૂ્ર િગર અને સતૂ્રની મદદર્ી સાદા વ્યાજની            

ગણર્રી કરી શકે.  
(7) વિદ્યાર્ીઓ વ્યાજ આપેલ હોય, ત્યારે મદુ્દલ, મદુર્ કે વ્યાજનો દર શોની શકે.  
(8) વિદ્યાર્ી આપેલ માકહર્ી પરર્ી સાદા વ્યાજની ગણર્રી કરર્ા ંશીખે.  
(9) એકર્ી િનારે કૌંસ આપ્ટ્યા હોય ત્યારે સાદંુ રૂપ આપિા માટે કૌંસ છોડિાની 

પ્રકક્રયા જાણે.   
(10) કૌંસના ઉપયોગર્ી દશાથિેલી બહુપદીનુ ંસાદંુરૂપ આપે.  
(11) સમર્ાના ગણુનમો જાણે.  
(12)  પ્રકારના સમીકરણનો ઉકેલ મેળિે.  
(13) સમીકરણ આનાકરર્  વ્યાિહાકરક કોયડા ઉકેલે.  
(14) ઘનફળની સમજ મળેિે.  
(15) સમઘનનુ ંઘનફળ શોનિાનુ ંસતૂ્ર જાણ.ે  
(16) લબંઘનનુ ંઘનફળ શોનિાનુ ંસતૂ્ર જાણ.ે  
(17) સતૂ્ર આનાકરર્ સમઘન અને લબંઘનનુ ં ઘનફળ શોને. 
(18) સમઘન અને લબંઘનના ઘનફળ શોનિાના વ્યિહારુ કોયડા  ઉકેલે.  
(19) વત્રકોણના ત્રણે બાજુના માપ પરર્ી વત્રકોણ રચનાની સમજ મેળિે.  
(20) કણથ અને એક બાજુના માપ પરર્ી કાટકોણ વત્રકોણની રચના કરે.  

 

        
 

 



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૭ (સાત)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- વર્જ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી  

   જજજ્ઞાસાવવૃિઃ-(વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. આસપાસ જોિા મળર્ી િ્તઓુ વિશે જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
2. આસપાસ બનર્ી ઘટનાઓ વિશે ,પ્રશ્નોિરી/ચચાથ  કરે છે.  
3. કુદરર્ી ઘટનાઓ વિશે માકહર્ી એકઠ્ી  કરે છે.  
4. આસપાસ બનર્ા ફેરફારો વિશે જાણિા/સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. નવુ-ંનવુ ંજોિા-માણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
6. ઘટનાઓ કે બનાિો બનિા પાછળની િા્ર્વિકર્ા જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
7. કુદરર્મા ંજોિા મળર્ી વિવિનર્ા માટેના કારણો શોને છે.  
8. કોઇપણ બાબર્ માટે િધ ુજાણિા-સમજિા માટે ઉત્સકુ બને છે. 
9. અજ્ઞાર્ બાબર્ો જાણિા સમજિા ઉત્સકુ બને છે. 
10. માકહર્ી ઘટનાઓ જેિી અન્ય ઘટનાઓ વિશે માકહર્ી મળેિે છે.  

  અિલોકનઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ િ્તનેુ જોઇને રે્ના ગણુનમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
2. કોઇપણ િ્તનેુ ્પશીને  રે્ના ગણુનમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
3. કોઇપણ િ્તનેુ સ ૂઘંીને  રે્ના ગણુનમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
4. િ્તનુા ્િાદ દ્વારા િ્ત ુઓળખિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. જુદા-જુદા અિાજો ઓળખી િ્ત ુકે વ્યક્ક્ર્ને જુદી ર્ારિે છે. 
6. પોર્ાની આસપાસ બનર્ા ફેરફારોની નોંન રાખે છે.  
7. કોઇ કાયથ જુદી-જુદી રીરે્ કરી જુએ છે અને રે્નો ભેદ ર્ારિે છે. 
8. કુદરર્ી કે કૃવત્રમ ઘટનાઓને કારણે ર્ર્ા ફેરફારો કહી શકે છે. 
9. પ્રવવૃિ દરવમયાન ર્ર્ા ફેરફારો નોંને છે. 
10. સમાન દેખાર્ી કે જાણીર્ી િ્તઓુ િચ્ચેનો ભેદ ર્ારિે છે.  

  ચોક્સાઇઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ કાયથ ઝીણિટપિૂથક કરે છે. 
2. દરેક કાયથ ખામીરકહર્ કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
3. કોઇપણ માપનમા ંકાળજી (સભાનર્ા) રાખે છે. 
4. િ્તનુી ખામી શોની રે્ને દૂર કરે છે. 
5. ર્ારણોને આનારે ભલૂરકહર્ ગણર્રી કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
6. કેટલીક ગણર્રીમા ંજરૂરી સતૂ્રનો ઉપયોગ કરે છે. 
7. પ્રયોગ/પ્રવવૃિ દરવમયાન જરૂરી સાિનાની રાખે છે. 
8. દરેક કાયથ વિચારપિૂથક કરે છે. 
9. સમયાનુસંાર આયોજન કરે છે. 
10. પોર્ાની િ્તઓુ યોગ્ય રીરે્ રાખે છે. 
11. પ્રયોગો/પ્રવવૃિઓ દરવમયાન સાનનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. 
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  િૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ઠટકોણઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ ઘટના પાછળનો િજૈ્ઞાવનક વસદ્ધારં્ જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
2. રોજબરોજની ઘટના પાછળનો કાયથકારણ સબંનં સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
3. પોર્ાના કાયો કરર્ી િખર્ે િજૈ્ઞાવનક િલણ અપનાિ ેછે. 
4. આસ-પાસ બનર્ી ઘટનાઓને િજૈ્ઞાવનક દ્રષ્ઠટએ મલૂિ ેછે.  
5. પોર્ે મેળિલે સાચી સમજની અન્ય સાર્ ેચચાથ કરે છે. 
6. કોઇપણ બાબર્ને ર્રર્ જ ન ્િીકારર્ા ર્કથ કરી જો પોર્ાને સાચી લાગે ર્ો 

્િીકારે છે. 
7. પોર્ે મેળિલે જ્ઞાનનો નિીન પકરક્્ર્વર્મા ંઉપયોગ કરે છે.  

  વિિેચનાત્મક ભચિંર્નઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. સમ્યાઓ વિશ ેવિચારે છે. પ્રશ્ન કરે છે. 
2. સમ્યાનો ઉકેલ મેળિે છે. 
3. કોયડાઓ ઉકેલે છે. 
4. સમ્યાનુ ંપરૃ્ક્કરણ કરે છે. 
5. કોઇપણ િ્ત ુકે વ્યક્ક્ર્નુ ંમહત્િ સમજે છે. 
6. કોઇપણ  ઘટના પાછળનુ ંકારણ જાણિા પ્રયત્ન કરે છે. 
7. કુદરર્ી ઘટનાને સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
8. િ્ત,ુ ઘટના કે પકરક્્ર્વર્ની તલુના કરે છે.  

  વનણથયશક્ક્ર્ઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. ર્ારણોના આનારે સામાન્યીકરણ કરે છે.  
2. કોઇપણ બાબર્ પ્રત્યે પોર્ાનો  ચોક્કસ મર્ રજૂ કરે છે. 
3.  કોઇપણ બાબર્ સાચી છે કે ખોટી  કહી શકે છે. 
4. ર્ારણોના આનારે સાચુ ંઅનુમંાન કરી શકે છે. 
5. ગણુનમોના આનારે પદાર્થને ઓળખી બર્ાિે છે. 
6. વનણથય કરી શકે છે.  

     સર્જનાત્મકર્ાઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કંઇક નિીન સર્જન કરે છે. 
2. કોઇ િ્ત ુજોઇને રે્ના જેિી અન્ય િ્ત ુબનાિે છે. 
3. કોઇ એક િ્તનેુ  અલગ-અલગ રીર્ે ઉપયોગી બનાિે છે. 
4. પોર્ાની સમ્યાના ઉકેલ માટે કોઇ નિીન સાનનનુ ંસર્જન કરે છે. 
5. પરંપરાગર્ સાનનને બદલે િૈકલ્લ્પક સાનનનુ ંસર્જન કરે છે.  
6. કુદરર્મા ંસમાયેલ સત્યને શોની કાઢે છે. 
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આ પૈકીના પત્રક-A માટેના 20 પ્રવર્વનવનત્િરૂપ હતેઓુનીચે મજુબ છે.  
 
ક્રમ હતેઓુ પ્રવર્વનવનત્િરૂપ હતેઓુ/વનદેશકોનો  

ક્રમાકં 
1. જજજ્ઞાસાવવૃિ 1, 2, 8 
2. અિલોકન 1, 6, 10 
3. ચોક્સાઇ 2, 4, 7 
4. િૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ઠટકોણ 2, 6, 7 
5. વિિેચનાત્મક ભચિંર્ન 1, 4, 7 
6. વનણથયશક્ક્ર્ 1, 2, 4 
7. સર્જનાત્મકર્ા 1, 3 

  (ઉપરોક્ર્ હતેઓુનુ ંમલૂ્યાકંન અિલોકન દ્વારા, મૌભખક કે કક્રયાત્મક કસોટીઓ 
દ્વારા કરી શકાય.) 
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1) હષથિનથનના સમયના ભારર્ની રાજકીય, આવર્િક અને સામાજજક પકરક્્ર્ર્ી 

વિશે જાણે.  

(2) ભારર્ના ભરૂ્કાળની ભવ્યર્ા વિશે જાણે અને ર્ેન ુ ંગૌરિ અનુભંિે.  

(3) પકરભ્રમણ અને પકરક્રમણ ગવર્ વિશે જાણે.  

(4) ઋત ુપકરિર્થનની ઘટનાઓર્ી પકરભચર્ ર્ાય.  

(5) સરકાર, ર્ેના કાયો અને ર્ેના ંઅંગોર્ી માકહર્ગાર બને.  

(6) સાં્ કૃવર્ક િારસાનુ ંગૌરિ અનુભંિે અને ર્ને ુ ંજર્ન કરે.  

(7) રાજપરૂ્યગુની શાસનવ્યિ્ર્ા વિશે જાણકારી મેળિે.  

(8) રાજપરૂ્ોની િીરર્ા, શરૂિીરર્ા અને ખમીર વિશે જાણકારી મળેિે.  

(9) ્ર્ળ અને સમયની માકહર્ી મેળિે.  

(10) અક્ષાશંવિૃ અને  રેખાશંવિૃોર્ી પકરચીર્ ર્ાય. 

(11) આંર્રરાઠરીય કદનારં્ર રેખાર્ી પકરભચર્ ર્ાય.  

(12) ્ર્ાવનક સમય અને પ્રમાણ સમયર્ી િાકેફ ર્ાય. 

(13) સાં્ કૃવર્ક િારસાનુ ંગૌરિ અનુભંિ,ે ર્ેમજ ઐવર્હાવસક બનાિો કે ઘટનાઓના 

સબંનં વિશે જાણ.ે  

(14) ભારર્નુ ં્ર્ાન, ર્ેની સીમાઓ, વિ્ર્ાર અને ભપૂઠૃઠ્ વિશે જાણે.  

(15) મધ્યયગુીન કદલ્હી સલ્ર્નર્ અને ર્નેા શાસકો વિશે જાણે.  

(16) મધ્યયગુની મકહલા શાસકો વિશે જાણે.  

(17) રાજ્ય સરકારની રચના, કાયો અને િહીિટ વિશે જાણે.  
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (દ્વિતીય સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1) મધ્યકાલીન ગજુરાર્ના શાસકો અને ર્ેમની શાસન વ્યિ્ર્ા વિશે જાણે. 

(2) ભારર્ની આબોહિા વિશે જાણે. 

(3) આબોહિાની માનિજીિન પર ર્ર્ી અસરો વિશે જાણે. 

(4) ભારર્ના કુદરર્ી સશંાનન વિશે જાણે અને ર્ેનો વિિેકપિૂથક ઉપયોગ કરર્ા ંશીખે.  

(5) અદાલર્ો અને ર્ેના કાયો વિશે જાણે.  

(6) મઘુલકાળના મહત્િના શાસકો વિશે જાણકારી મેળિે.  

(7) મઘુલકાળની  શાસન વ્યિ્ર્ા, સમાજ વ્યિ્ર્ા અને ્ર્ાપત્ય વિશે માકહર્ગાર 

ર્ાય 

(8) ભારર્ની ખેર્ી, ઉદ્યોગ અને િાહનવ્યિહાર વિશ ેજાણે.  

(9) મઘુલકાળના શાસકો, શાસન વ્યિ્ર્ા, સમાજ વ્યિ્ર્ા અને ્ર્ાપત્ય વિશે 

માકહર્ગાર ર્ાય. 

(10) ગ્રાહકના અવનકારો અને ગ્રાહક સરુક્ષા વિશે જાણે. 

(11) આપણા ભરૂ્કાળના િારસાર્ી પકરભચર્ ર્ાય.  

(12) જે-ર્ે પ્રદેશના સમાજ અને ભગૂોળર્ી પકરભચર્ ર્ાય.  

(13) પવિમભારર્ના લોકોના પહરેિેશ, આહાર, ભાષા, બોલી, ઉત્સિો અને આવર્િક 

પ્રવવૃિઓ વિશે જાણે. 

(14) જાહરે વમલ્કર્નુ ંમહત્િ અને ર્ેની જાળિણી વિશે જાણે. 

(15) ભારર્ની પ્રાચીન સમયની નાવમિક-સામાજજક પકરક્્ર્વર્ર્ી િાકેફ ર્ાય. 

(16) પ્રાચીન ભારર્ના વિવિન સરં્ોના કાયો અને ર્ેમના ઉપદેશર્ી માકહર્ગાર ર્ાય. 

(17) ઉિર અમેકરકા, કદક્ષણ અમેકરકા અને યરુોપ ખડંર્ી પકરભચર્ ર્ાય. 
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વર્ષય:- સાંસ્કૃત (પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર)   

શ્રર્ણઃ-  

(1) સરળ પદ્યો, સભુાવષર્ો, પ્રહભેલકાઓ, ગીર્ો, ટૂંકી અને સરળ ભચત્રિાર્ાથઓ સાભંળે અને 
સમજે.  

(2) પકરભચર્ પકરક્્ર્વર્મા ંસાદી સચૂનાઓ,આદેશો ને પ્રશ્નો સાભંળે અને રે્ પ્રમાણે કક્રયા 
કરે.  

(3) ટૂંકી િાર્ચીર્ અને સિંાદ સાભંળે.  
(4) 1 ર્ી 50 સનુીની સખં્યા સાભંળે અને સમજે.  

કથનઃ- 
(1) સરળ પદ્યો (સભુાવષર્ો, પ્રહભેલકા અને ગીર્ો)નો શદુ્ધ પાઠ્ કરે, ટૂંકી અને સરળ 

ભચત્રકર્ાઓ કહ.ે  
(2) ભચત્રોનો ઉપયોગ કરીને દૈવનક વ્યિહારના સાદા પ્રશ્નોના જિાબ શક્યર્ઃ સં્ કૃર્મા ં

આપે. 
(3) 1 ર્ી 50 સનુીની સખં્યા બોલે.  

ર્ાાંચનઃ- 
(1) િાકયો, સકૂ્ક્ર્ઓ અને સભુાવષર્ોમા ં આિેલા વિસગથ અને અનું્ િારિાળા ં પદો 

ઓળખીને શદુ્ધ િાચંન કરે.  
(2) સાદા,ં સરળ અને ગેય સભુાવષર્ો અને ગીર્ોનુ ંલયબદ્ધ પઠ્ન અને ગાન કરે. 
(3) સાદાઅને જોડાક્ષરયકુ્ર્ પદોિાળા િાક્યોનુ ંસ્િર મખુિાચંન કરે. 
(4) 1 ર્ી 50 સનુીની સખં્યાનુ ંિાચંન કરે.  

લેખનઃ- 
(1) સરળ અને જોડાક્ષરયકુ્ર્ શબ્દોનુ ંઅનુલંેખન કરે.  
(2) સરળ અને જોડાક્ષરયકુ્ર્ િાક્યોનુ ંઅનુલંેખન કરે 
(3) સાદા ંપદો અને િાક્યોનુ ંશ્રરુ્લખેન કરે. 
(4) 1 ર્ી 50 સનુીના અંકો અંકમા ંઅને શબ્દોમા ંલખ.ે 
(5) પાઠ્યપુ્ ર્ક સબંવંનર્ સાદા પ્રશ્નોના જિાબ સં્ કૃર્મા ંલખ.ે 

વ્યાર્હારરક વ્યાકરણઃ- 
(1) સામાન્ય િાર્ચીર્મા ંઉપયોગી વ્યાકરણના મદુ્દા જાણ.ે 
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ધોરણ 3 થી 8 ના વ્યક્ક્તત્ર્ વર્કાસના વનરે્દશકો (૫ત્રકો- B ના સાંર્દર્વમાાં ) 
 વર્ધાન: (1)   શાળામા ંવનયવમર્ આિે છે.  

 િગથનુ ંહાજરી ૫ત્રક 
 વશક્ષકનુ ંઅિલોકન 

 વર્ધાન: (2)   પ્રાર્થના સમંેલનમા ંવનયવમર્ સામેલ ર્ાય છે.   
 પ્રાર્થના સમેંલનમા ંરજૂઆર્/ ભાગીદારી 
 પ્રાર્થના કાયથક્રમ શાવંર્ર્ી / રસપિૂથક સાભંળે છે.  

 વર્ધાન: (3)   શાળાની ્િચછર્ા જાળિે છે.   
 ્િચછર્ા વિષયક પ્રવરૃ્વર્ઓમા ંભાગીદારી 
 વશક્ષકનુ ંઅિલોકન 

 વર્ધાન: (4)   બીજા વિદ્યાર્ીઓને મદદરૂ૫ ર્ાય છે.   
 વિદ્યાર્ીઓનો િગથ વ્યિહાર /વશક્ષકનુ ંઅિલોકન 

 વર્ધાન: (5)   સોંપેલુ ંકાયથ સારી રીર્ે કરે છે.  
 િગથ વશક્ષણ કાયથ /વશક્ષકનુ ંઅિલોકન 
 વશક્ષકે પાડેલ જૂર્મા ંકાયથને આનારે 

 વર્ધાન: (6)   કોઇ પણ  કાયથ કરિામા ંર્ત્પરર્ા દાખિે છે.  
 વશક્ષક દ્વારા અપાર્ી સચૂના / કાયથમા ં દાખિિામા ં આિર્ી 

ર્ત્પરર્ાને આનારે 
 વર્ધાન: (7)   વશક્ષણ પ્રત્યે હકારાત્મક િલણ નરાિે છે. 

 વશક્ષક સાર્ેના વ્યિહારને આનારે 
 િગથવશક્ષણ કાયથ /વશક્ષકનુ ંઅિલોકન 

 વર્ધાન: (8)   શાળા વમલ્કર્ની જાળિણી રાખે છે.   
 વર્ધાન: (9)   સોંપેલ કાયથની ગણુિિાને આનારે સહાધ્યાયી પ્રત્યે સહયોગ દાખિે છે.    

 સહાધ્યાયી પ્રત્યેના વ્યિહારને આનારે. 
 વર્ધાન: (10)  વ્યક્ક્ર્ગર્ ્િચ્છર્ા અને સઘુડર્ા જાળિે છે.  

 ૫હરેિશેની, શારીકરક ્િચ્છર્ાની અિલોકનને આનારે 
 વર્ધાન: (11)  ૫યાથિરણની સમતલુા જાળિિામા ંઉપયોગી ર્ાય છે.  

 ઇકો ક્લબની પ્રવવૃિ /શાળા બાગની જાળિણીની પ્રવવૃિને આનારે 
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 વર્ધાન: (12)  ઇતર ર્ાચન  
 શાળા પુ્ ર્કાલયના ઉ૫યોગને આનારે 
 િગથવશક્ષણકાયથ સમયે 
 પ્રાર્થના સમેંલન િખરે્ રજૂઆર્ 
 શાળાકીય કાયથક્રમમા ંરજૂઆર્ 

 વર્ધાન: (13)  ભાષા શદુ્વદ્ધ સાર્ેનુ ંમરોડદાર અક્ષરલેખન  
 વિદ્યાર્ીને આપેલ ગહૃકાયથ /શાળા સમયમા ં કરેલ લેખન કાયથને 

આનારે 
 નોટબકૃ/િકથબકુના અિલોકનના આનારે. 

 વર્ધાન: (14)  મૌભલક િાર્ાથકર્ન-િક્ર્વ્ય  
 પ્રાર્થના કાયથક્રમ / શાળા કાયથક્રમમા ંરજૂઆર્ને આનારે 

 વર્ધાન: (15)  ગાન / િાદન (અભભનય, બાળગીર્ ) િગેરે.  
 અભભનય ગીર્મા ંભાગીદારી 
 પ્રાર્થના કાયથક્રમ, શાળા કાયથક્રમ ગીર્ /કાવ્ય/નાટક/અભભનયની 

રજૂઆર્ના આનારે. 
 શકૈ્ષભણક કાયથ દરવમયાન ગીર્, કાવ્યની રજૂઆર્ 
 આરોહ-અિરોહ સાર્ ેગાય છે.  
 લય-ર્ાલ સાર્ ેિાદન કરી શકે છે.  
 ર્ાલ સાર્ ેઅભભનય કરી શકે છે.  

 વર્ધાન: (16)  ભચત્રમા ંરેખાકંન ્પઠટ અને સુદંર કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ ભચત્રો/આકૃવર્/આકારોમા ંકરેલ રંગપરૂણીના આનારે 

 વર્ધાન: (17)  ભચત્રમા ંરંગપરૂણી સારી રીર્ે કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ દોરેલભચત્ર/આકૃવર્/આકારોમા ં કરેલ રંગપરૂણીના 

આનારે 
 વર્ધાન: (18)  યૌભગક કક્રયાઓ ઉત્સાહપિૂથક કરે છે.    

 પ્રાર્થના કાયથક્રમમા ંયોગવનદશથન સમયે. 
 વિવિન કાયથક્રમોમા ં/્પનાથઓમા ંયોગના વનદશથનને આનારે 

 વર્ધાન: (19)  સરળ આસનો યોગ્ય ક્્ર્વર્મા ંકરે છે.     
 આસનોના અિલોકનના આનારે. 
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 વર્ધાન: (20)  સાવંઘક રમર્ો કૌશલ્યપિૂથક રમે છે.     
 વિરામ સમયે (રીસેશ) રમાર્ી રમર્ોના અિલોકનના આનારે. 
 શાળામા ંરમાર્ી રમર્-ગમર્ સમયે અિલોકનને આનારે 
 કૌશલ્ય વશક્ષણના અંરે્ અિલોકનને આનારે 
 વિવિન ્પનાથઓમા ંપ્રદશથનને આનારે. 

 વર્ધાન: (21)  ખેલકૂદ અને જજમ્નાષ્્ટક ગવર્મેળ અને લયબદ્ધ રીર્ે કરે છે.      
 કૌશલ્ય વશક્ષણના અંર્ે અિલોકનને આનારે. 
 ્પનાથઓમા ંપ્રદશથનને આનારે. 

 વર્ધાન: (22)  ઉત્સિ ઉજિણી     
 શાળામા ંઉજિાર્ા વિવિન ઉત્સિોમા ંભાગીદારી 
 ્ર્ાવનક વિ્ર્ારમા ંઉજિાર્ા ઉત્સિોમા ંવશક્ષકનુ ંવનરીક્ષણ 

 વર્ધાન: (23)  વર્શેષ રર્દનની ઉજર્ણી     
 વિશેષ કદનની ઉજિણીમા ંસહભાગીદારી 

(૫યાથિરણ કદિસ, વિિેકાનદં-મહાત્મા ગાનંી જયવંર્,વશક્ષકકદન િગેરે)  
 વર્ધાન: (24)  નાટય, નતૃ્ય, િેશભષૂા અભભનય    

 પ્રાર્થના સભા / શાળા કાયથક્રમોમા ંપ્રદશથનને આનારે. 
 ્પઠટ ઉચ્ચાર સારે્ સિંાદો રજૂ કરી શકે છે.  
 ર્ાલ સારે્ લોકનતૃ્યો, અભભનય કરી શકે છે.  
 રંગમચં ૫રર્ી વનભથય રીરે્ રજૂઆર્ કરી શકે છે.  

 વર્ધાન: (25)  પ્રશ્નમચં (ક્ક્િઝ) મા ંભાગીદારી   
 શાળામા ંયોજેલ કાયથક્રમને આનારે 
 િગથવશક્ષણકાયથ દરવમયાનના પ્રશ્નોિરને આનારે 
 શાળા બહારના કાયથક્રમમા ં૫ણ ભાગસદારી 

 વર્ધાન: (26)  મલૂ્યવશક્ષણની પ્રવવૃિમા ંભાગીદારી     
 વિદ્યાર્ીઓ સચૂનાનુ ંપાલન કરે છે.  
 વશ્ર્મા ંરહ ેછે.  
 સાચુ ંબોલે છે.  

 વર્ધાન: (27)  વિવિન ્પનાથઓ     
 શાળામા ંયોજાર્ી ્પનાથઓમા ંભાગીદારીને આનારે 
 સીઆરસી/બીઆરસી કક્ષાએ યોજાનારી વિવિન ્પનાથઓમા ંભાગીદારીને 

આનારે 
 રમર્ોત્સિ, વિજ્ઞાનમેળામા ંભાગીદારીને આનારે.  
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 વર્ધાન: (28)  ઇકોક્લબની પ્રવવૃિ     
 ઇકો ક્લબના છોડ-વકૃ્ષોની માિજર્/ઉછેરને આનારે  
 ઇકો ક્લબના વકૃ્ષો િાિિા /ઉછેરિાની પ્રવવૃિને આનારે 

 વર્ધાન: (29)  પ્રિાસ-૫યથટન / મલુાકાર્     
 શાળા/િગથને આનારે યોજાયેલ પ્રિાસ /૫યથટન/મલુાકાર્ના 

અહિેાલ લેખનને આનારે 
 પ્રિાસ/૫યથટન/મલુાકાર્  સમયે અિલોકનને આનારે 

 વર્ધાન: (30)  કાગળકામ, ટી.એલ.એમ. વનમાથણમા ંસહયોગ 
 િગથમા ંર્ર્ી પ્રવવૃિને આનારે 
 વિષય અનરુૂ૫/ એકમ અનરુૂ૫ સાનનોના વનમાથણને આનારે 

 
 વર્ધાન: (31)  માટીકામ/બાગકામ/શાળા સશુોભન    

 િગથમા ંર્ર્ી વિવિન માટીકામની પ્રવવૃિને આનારે 
 શાળા બાગને જાળિિાની પ્રવવૃિને આનારે 
 શાળા સશુોભન પ્રવવૃિમા ંભાગીદારી 

 
        

 
  
 
 


