
શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વિષય:- ગજુરાતી 
1  અર્થગ્રહણઃ-  
1.1  વિવિધ સાહહત્ય સ્િરૂપો સાાંભળે.  
1.3  રમતો, પ્રવવૃિઓ, મલુાકાતો, પ્રોજેક્ટિકથ દ્વારા સમજ કેળિે.    
1.4  પ્રાદેવિક ગીતો અને કર્ાઓ જાણે અને સમજે.  

   1.6  િેબસાઇટ, ઇ-મેઇલ, એસ.એમ.એસ. દ્વારા જરૂરી માહહતી મેળિે અને સમજે. 
1.8   આિરે 5000 િબ્દોજાણેઅને િબ્દકોિનો ઉ૫યોગ કરી વ્યાિહાહરક વ્યાકરણજાણે. 

2 અભભવ્યક્ક્ત અને પ્રત્યાયનઃ-  
2.1 પહરભિત, અપહરભિત પહરક્સ્ર્વતમાાં િણથનઅને વિશ્લેષણ કરે. 
2.2  કાવ્યનો મખુપાઠ કરી ભાિિાહી પઠન કરે અને સાર રજૂ કરે. 
2.4  પહરસાંિાદ, િિાથમાાં ભાગ લે અને પોતાના અભભપ્રાય રજૂ કરે અને જે–તે સાંદભથમાાં પ્રશ્ન પછેૂ.  
2.7  માન્ય જોડણી, વિરામભિહ્નોના ઉ૫યોગર્ી શ્રતુલેખન કરે તર્ા સાાંભળેલી બાબતો, િાતાથઓ કે પ્રસાંગો 

વિિે સારલેખન કરે. 
2.11  િાતાથ, ૫ત્રો તર્ા વનબાંધ લખે. 

3. સર્જનાત્મકતાઃ-  
3.1  ભિત્રિણથન કરે અને લખે. 
3.2  ગદ્ાાંિ પરર્ી સારાાંિ, િીષથક પરર્ી િાતાથ,કહિેત પરર્ી િાતાથ જેિા લેખોનુાં સર્જન કરે. 
3.4 સ્ર્ાવનક વિિેષ વ્યક્ક્તની મલુાકાત લઇ તેનુાં જીિનિહરત્ર લખે.  
3.5  કમ્પ્યટૂર પરર્ી જરૂરી વિગતો િોધી તેની નોંધ કરે. 
3.8  સવુિિાર, સભુાવષત, કહિેત, કાવ્યપાંક્ક્તઓનો વિિારવિસ્તાર કરે. 

4. વ્યાિહાહરક ઉપયોજનઃ-  
4.1  વ્યક્ક્તગત અને જૂર્માાં સહિય ભાગીદારી લે અને પોતાની િાત રજૂ કરે. 
4.4  વિક્ષકની મદદર્ી િેબસાઇટ, ઇ-મેઇલ, દ્વારા જરૂરી માહહતી એકત્ર કરે. 
4.6  િબ્દ-િબ્દ િચ્િે સાંબાંધ, િબ્દનો અર્થ, સાંવધ,અલાંકાર, સમાસ, સાંયોજન, રૂહિપ્રયોગો, કહિેતો સહહત 

િયાિહાહરક વ્યાકરણનો ઉ૫યોગ કરે. 

5. તાહકિક ભિિંતનઃ-  
5.1  સારી-નરસી બાબતો અંગ ેભિિંતન કરી યોગ્ય વનણથય લે.  
5.3  િાાંિેલી સામગ્રીમાાંર્ી કાયથકારણ સાંબાંધોને આધારે િધ ુમાહહતી મેળિિા માટે િા માટે? કેિી રીતે? 

જેિા પ્રશ્નો પછેૂ.  

            



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

विषय:- हिन्दी   कक्षा-8 (प्रथम सत्र )  
  उदे्दश्य :  

1. बातचीत, सिंाद आहद सनुकर और पढ़कर समझेंगे ।  

2. किानी, चुटकुले, पत्र, एकांकी, िर्णन आहद सनुकर और पढ़कर समझेंगे । 

3. गीत, कविता, दोिे, पिेललयााँ आहद सनुकर और पढ़कर समझेंगे । 

4. छपी िुई और िस्तललखित पाठ्य सामग्री पढ़कर समझेंगे ।  

5. ‘क्या’ , ‘कौन’ , ‘कब’ , ‘किााँ’ , ‘क्यों’ और ‘कैसे’ िाले प्रश्नों को सनुकर और 
पढ़कर समझेंगे । 

6. गीत, कविता, पिेललयााँ और दोिे आरोि-अिरोि के साथ गाएाँगे ।  

7. मौखिक एिं ललखित रूप में प्रश्नों के उत्तर देंगे ।  
8. शुद्ध उच्चारर्के साथ बातचीत करेंगे । 

9. विषय पर अपनी मौखिक अलिव्यक्क्त करेंगे ।  

10. काव्य और पररछेद पढ़कर समीक्षा करेंगे ।  

11. रूपरेिा के आधार पर किानी का कथन एिं लेिन करेंगे ।  

12. चचत्र का अिलोकन करके किानी, काव्य आहद मौललक रूप से ललिेंगे ।  

13. अपूर्ण काव्य एिं किानी को पूर्ण करेंगे ।  

14. समानाथी शब्द, विरुद्धाथी शब्द, मिुािरें, किाितों का िाक्य में प्रयोग करेंगे ।  

15. ललगं पररितणन के ननयमानुसार िाक्य प्रयोग करेंगे ।  

16. िचन पररितणन के ननयमानुसार िाक्य प्रयोग करेंगे ।  

17. िाक्य में सजं्ञा, सिणनाम, विशषेर्, क्रिया के काल को पिचानकर 
आिश्यकतानुसार उनका उपयोग करेंगे ।  

18. उपसगण एिं प्रत्यय का उपयोग करके गए शब्द की सरंचना करेंगे ।  

19. आिश्यकतानुसार अियि का उपयोग करेंगे ।  

20. घटना या प्रसगं के कारर्ो का अनुमान करेंगे ।  

      



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

विषय:- हिन्दी   कक्षा-8 (દ્વિતીય સત્ર)  
  उदे्दश्य :  

1.  किानी, चुटकुले, पत्र सनुकर और पढकर समझेंगे।  

2.  गीत, कविता, दोिे, पिेललयााँ सनुकर और पढकर समझेंगे। 

3. छपी िुई और िस्तललखित पाठ्य सामग्री पढ़कर समझेंगे ।  

4. तकनीकी साधनों के माध्यम से सनुकर और पढकर समझेंगे। 

5. शब्दकोश का उपयोग करेंगे ।  

6. सरल एिं सयंुक्त िाक्य और पररच्छेद का शुद्ध रूप से उच्चारर् एिं लेिन 
करेंगे ।  

7. मौखिक एिं ललखित रूप में प्रश्नों के उत्तर देंगे ।  
8. आिश्यकतानुसार क्रकसी िी विषय पर पत्र ललिेंगे। 

9. काव्य और पररच्छेद पढ़कर समीक्षा करेंगे ।  

10. अपूर्ण काव्य एिं किानी को पूर्ण करेंगे ।  

11. पिेललयााँ और चुटकुले का ननमाणर् करेंगे ।  

12. समानाथी शब्द, विरूद्धाथी शब्द, किाितों का िाक्य में प्रयोग करेंगे ।  

13.  िाक्य में से सजं्ञा, सिणनाम, विशषेर् को पिचानकर आिश्यकतानुसार उनका 
उपयोग करेंगे ।  

14.  राष्ट्रिाषा से मातिृाषा में और मातिृाषा से राष्ट्रिाषा में अनुिाद करेंगे ।  

15. शब्दकोश का उपयोग करेंगे ।  

16. प्रशासकीय शब्दािली का प्रयोग करेंगे ।  

17. अपूर्ण किानी को मौललक रूप से पूर्ण करेंगे ।  

18. समिूचचाण के दौरान क्रकसी मत को कारर्सि स्िीकार या अस्िीकार करेंगे ।  

19. क्रकसी िी विषय पर िाद-वििाद में हिस्सा लेंगे ।  

20. श्राव्य और िाच्य सामग्री में अंतननणहित मलू्यों को िोजेंगे ।  

 
 

       
 



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- અંગે્રજી  (પ્રથમ સત્ર ) 

1.1  િાતાથઓ સાાંભળે, ટૂાંકમાાં કહ.ે  
1.2  અભભિાદન સાાંભળે, તેનો યોગ્ય પ્રત્યિુર આપે. 

1.3  અર્થપણૂથ સાંિાદ કરે.  
1.4 અર્થપણૂથ સાંદભથમાાં રહલેા િબ્દો, િાક્યો અન ે૫હરચ્છેદનુાં મકૂિાિન અન ેમખુિાિન કરે. 
1.5  િાતાથ, પહરચ્છેદ, કાવ્યનુાં અર્થગ્રહણ કરે. 

1.9  ફકરાનુાં અનુાંલેખન કરે.  
1.14  એક પ્રકારની માહહતી બીજા સ્િરૂપે રજૂ કરે. ( ટેબલ, ગ્રાફ, નકિા, કાડથ, ફોમથ) 
1.15 િબ્દકોિનો ઉ૫યોગ કરે. 
2.1  ઊલટ પ્રશ્નો પછેૂ અન ેતનેો જિાબ આપ.ે 

2.2  માહહતી મળેિિા whose, how, which, what, who, where, when, how 

many જેિા પ્રશ્નો પછેૂ અને જિાબ આપે. 

3.1 ઘટના, પ્રસાંગ, વ્યક્ક્ત,સ્ર્ળ અંગે પોતાની લાગણીઓ રજૂ કરે. 
3.2  અપહરભિત વ્યક્ક્તઓનો સામાન્ય પહરિય મળેિે. 

3.3  પોતાના પહરિય ક્ષેત્રમાાં બનતી હિયાઓ અને બનેલા પ્રસાંગોની રજૂઆત કરે  
3.5  સ્ર્ાવનક પયાથિરણમાાં ઉ૫લબ્ધ અંગ્રેજી િબદો (bills, forms, advt.) િાાંિે.  
3.7 પસુ્તકાલયમાાં પસુ્તકો, સામવયક, િતથમાનપત્રો િાાંિ,ે internet નો ઉ૫યોગ કરે. 
4.1  ઉચ્િાર ધ્િવન અને િબ્દો િચ્િે સાંબાંધ તારિે. (Tongue Twister) 

4.2 િસ્ત,ુ પ્રાણી, પક્ષી, વ્યક્ક્તઓના, પોતાન ે ગમતા લક્ષણો, પોતાની પસાંદ-નાપસાંદ, 
લાગણીઓ કહ.ે 

4.3   કાલ્પવનક સાંભાિનાઓ (ઉદા. જો હુાં ... તો ) રજૂ કરે. 

5.1   અંગ્રેજીના લયનો રસાસ્િાદ માણ.ે  
5.2   જોડકણાાં, ગીતો, Astion songs, rhymes ગાય અને તેન ેઆગળ િધારે.  

      
 



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  
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વર્ષય:- અંગે્રજી  (દ્વિતીય સત્ર ) 

1.6   પહરચ્છેદમાાંર્ી અતાહકિક વિગતો તારિે અને સધુારો કરે. 

1.7   ભિત્રો, ટેબલ, ગ્રાફ, નકિો, િાતાથ ઘટના કે પહરચ્છેદની વિગતોની સરખામણી કરે. 

1.8   ભિત્રો, ટેબલ, ગ્રાફ, નકિો, િાતાથ ઘટના કે પહરચ્છેદની વિગતોનુાં િગીકરણ કરે. 

1.10  ફકરાનુાં શ્રતુલેખન કરે..  

1.11  ઘટના, િાતાથનાાં પાત્રો, પાત્રોની  લાક્ષભણકતા, સ્ર્ળો, મખુ્ય ઘટના, ઘટનાિમની વિગતો 
તારિે. 

1.12  િોક્કસ પ્રહિયા માટેની સિૂનાઓ અનસુરે અને તે પ્રકારની સિૂનાઓ આપે. 

   1.13 સાધન-સામગ્રી પરની સિૂનાઓ, વિગતોનુાં ઉ૫યોજન કરે. 

2.3  નાટકીય સાંિાદો, િયિહાહરક સાંિાદો કરે. 

2.4  ઘટના, િાતાથ, પ્રહિયાની વિગતો તાહકિક િમમાાં ગોઠિે. 

2.5  અનભુિો, અિલોકનોના આદાનપ્રદાન દ્વારા નિા ક્ષતે્રની વિગતો જાણ ેઅને રજૂ કરે. 

3.4  ભવિષ્યની સાંભાિનાઓ, આયોજનોનુાં િણથન કરે. 

3.6  સ્ર્ાવનક ક્ષેત્ર ઉપરાાંતના વ્યિસાયકારોનો પહરિય મેળિે અને આપે. 

3.8  ટેબલ, ગ્રાફ,નકિા, કાડથ, ફોમથ, પહરચ્છેદની માહહતી આ પ્રકારના બીજા સ્િરૂપોમાાં રજૂ કરે. 

3.9  પત્ર Email લખે અને તેનો જિાબ આપે.  

3.10 ભૌગોભલક વિગતો, િહીિટીતાંત્રના સ્ર્ળો, પદાવધકારીઓ, અવધકારીઓ જેિી સામાજજક  
વિજ્ઞાનની વ્યિહારમાાં િપરાતી સાંકલ્પનાઓ ઓળખે. 

4.4  ઘટના-િાતાથની મખુ્ય વિગતો અને કાયથ-કારણ સાંબાંધ તારિે. 

4.5  િબ્દ, િબ્દસમહૂો, અન્ય માહહતી ૫રર્ી પહરચ્છેદ લખે. 

4.7  િાતાથ, અહિેાલ કે િણથન લખ.ે 

5.3  અધરૂી િાતાથના વિકાસ માટે આગળની ઘટનાઓને રજૂ કરે અર્િા વિકલ્પોમાાંર્ી વિકલ્પ  
પસાંદ કરે, નિો અંત રજૂ કરે. 

5.4   િાતાથ, ઘટનાના પાત્રોની અદલાબદલી કરી તેને નિા સ્િરૂપે રજૂ કરે. 
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વર્ષય:- ગણણત  (પ્રથમ સત્ર) 

(1)   આપલે પણૂથઘન સાંખ્યાનુાં ઘનમળૂ િોધે. 

(2)   સાંમેય સાંખ્યાની વિરોધી સાંખ્યા અને વ્યસ્ત સાંખ્યા વિિે જાણ.ે 

(3)   સાંમેય સાંખ્યાઓના સરિાળા વિિનેા ગણુધમો જાણે.  

(4)   સાંમેય સાંખ્યાઓના ગણુાકાર વિિનેા ગણુધમો જાણે.  

(5)   પણૂાાંક ઘાતાાંકના વનયમો જાણે અને દાખલામાાં તેનો ઉ૫યોગ કરે. 

(6)   અપણૂાાંક (સાંમેય) ઘાતાાંક વિિે જાણે અને દાખલામાાં તેનો ઉ૫યોગ કરે. 

(7)   સાંખ્યાના n મળૂને સાંખ્યાના ઘાતાાંક તરીકે દિાથિે.  

(8)   ગણ દિાથિિાની રીતો વિિે જાણે. 

(9)   કેટલાક વિવિષ્ટગણ વિિે જાણે અને તેમને સાંકેતમાાં દિાથિે.  

(10)   ગણને િેન આકૃવત િડે દિાથિે અને િને આકૃવત દ્વારા યોગહિયા તર્ા છેદહિયા 

દિાથિે તેમજ તનેે સાંકેતમાાં દિાથિે. 

(11)  (𝒂 + 𝒃)𝟐
 ના વિસ્તરણ સતૂ્રની સમજ મેળિે.  

(12) (𝒂 − 𝒃)𝟐  ના વિસ્તરણ સતૂ્રની સમજ મેળિે.   
(13)  (𝒂 + 𝒃) (𝒂 − 𝒃) ના વિસ્તરણ સતૂ્રની સમજ મેળિે.  
(14)   િતષુ્કોણના ખણૂાઓના માપનો સરિાળો 3600ર્ાય છે તેવુાં સાભબત કરવુાં 

(15)   િતષુ્કોણના ખણૂાના માપ આધાહરત કોયડા ઉકેલે. 

(16)   િતષુ્કોણના પ્રકારો વિિે જાણે. 

(17)   નળાકારની િિસપાટીનુાં અને કુલ સપાટીનુાં ક્ષેત્રફળનુાં સતૂ્ર તારિે. 

(18) તભળયાિાળા ખલુ્લા નળાકારનુાં અને બાંધ નળાકારની કુલ સપાટીના ક્ષેત્રફળનુાં સતૂ્ર 

સમજે. 

(19)    નળાકારનુાં ઘનફળ િોધિાનુાં સતૂ્ર તારિ.ે 

(20)   નળાકારના ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળના વ્યાિહાહરક કોયડાઓનો ઉકેલ મળેિે. 

 

            



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  
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વર્ષય:- ગણણત  (દ્વિતીય સત્ર) 
(1) બેન્કની ઉ૫યોભગતા જાણે. 
(2) ખાતાઓના વિવિધ પ્રકાર વિિે જાણે.  
(3) િેક અને િેકના પ્રકાર વિિે જાણે. 
(4) િિવદૃ્ધિ વ્યાજ વિિે સમજ મળેિે. 
(5) િિવદૃ્ધિ વ્યાજની સતૂ્રની મદદર્ી ગણતરી કરે. 
(6)  િિવદૃ્ધિ વ્યાજ અને સાદા વ્યાજનો તફાિત સમજે. 
(7) કામના દર વિિે સમજ મેળિે. 
(8) સાંયકુ્ત કામનો દર િોધે.  
(9)  કામના દર પ્રમાણે મહનેતાણુાં િોધે. 
(10)  𝒂𝒙 − 𝒂𝒚 + 𝒃𝒙 + 𝒃𝒚  જેિી બહપુદીના અિયિ પાડે. 
(11)  પણૂથિગથ વત્ર૫દીના અિયિો પાડે. 
(12)  𝒂𝟐 +  𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝟐𝒃𝒄 + 𝟐𝒄𝒂  જેિા છ પદના અિયિ પાડે. 
(13)  (𝒙 ± 𝒚)𝟐 − 𝒂𝟐, 𝒂𝟐 − (𝒙 ± 𝒚)𝟐 , (𝒙 ± 𝒚)𝟐 − (𝒂 ± 𝒃)𝟐  સ્િરૂપના અિયિો  

પાડે.  
(14)  𝒂𝟑 −  𝒃𝟑   ના અિયિો પાડે. 
(15)  𝒂𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 (𝒂 > 𝟎) ના અિયિો પાડે. 
(16)  𝒂𝒙 + 𝒃 = 𝒄𝒙 + 𝒅 ( 𝒂  𝟏  𝒄) સ્િરૂપનાાં સમીકરણનો ઉકેલ મેળિે. 

(17)  𝒂𝒙+𝒃

𝒄𝒙+𝒅 
= 𝒌  પ્રકારનાાં સમીકરણનો ઉકેલ મેળિે. 

(18)  સમીકરણ આધાહરત વ્યિહાહરક કોયડા  ઉકેલે.  
(19)  1200 ના માપનો ખણૂો રિે. 
(20)  આપેલ ખણૂાને એકરૂપ હોય તેિો ખણૂો રિે. 

 

        
 

 



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  
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વર્ષય:- વર્જ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી  

   જજજ્ઞાસાવવૃિઃ-(વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. આસપાસ જોિા મળતી િસ્તઓુ વિિે જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
2. આસપાસ બનતી ઘટનાઓ વિિે ,પ્રશ્નોિરી/િિાથ  કરે છે.  
3. કુદરતી ઘટનાઓ વિિે માહહતી એકઠી  કરે છે.  
4. આસપાસ બનતા ફેરફારો વિિે જાણિા/સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. નવુાં-નવુાં જોિા-માણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
6. ઘટનાઓ કે બનાિો બનિા પાછળની િાસ્તવિકતા જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
7. કુદરતમાાં જોિા મળતી વિવિધતા માટેના કારણો િોધે છે.  
8. કોઇપણ બાબત માટે િધ ુજાણિા-સમજિા માટે ઉત્સકુ બને છે. 
9. અજ્ઞાત બાબતો જાણિા સમજિા ઉત્સકુ બને છે. 
10. માહહતી ઘટનાઓ જેિી અન્ય ઘટનાઓ વિિે માહહતી મળેિે છે.  

  અિલોકનઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ િસ્તનેુ જોઇને તેના ગણુધમથ કહી િકે છે કે િણથન કરી િકે છે. 
2. કોઇપણ િસ્તનેુ સ્પિીને  તેના ગણુધમથ કહી િકે છે કે િણથન કરી િકે છે. 
3. કોઇપણ િસ્તનેુ સ ૂાંઘીને  તેના ગણુધમથ કહી િકે છે કે િણથન કરી િકે છે. 
4. િસ્તનુા સ્િાદ દ્વારા િસ્ત ુઓળખિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. જુદા-જુદા અિાજો ઓળખી િસ્ત ુકે વ્યક્ક્તને જુદી તારિે છે. 
6. પોતાની આસપાસ બનતા ફેરફારોની નોંધ રાખે છે.  
7. કોઇ કાયથ જુદી-જુદી રીતે કરી જુએ છે અને તેનો ભેદ તારિે છે. 
8. કુદરતી કે કૃવત્રમ ઘટનાઓને કારણે ર્તા ફેરફારો કહી િકે છે. 
9. પ્રવવૃિ દરવમયાન ર્તા ફેરફારો નોંધે છે. 
10. સમાન દેખાતી કે જાણીતી િસ્તઓુ િચ્િેનો ભેદ તારિે છે.  

  િોક્સાઇઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ કાયથ ઝીણિટપિૂથક કરે છે. 
2. દરેક કાયથ ખામીરહહત કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
3. કોઇપણ માપનમાાં કાળજી (સભાનતા) રાખે છે. 
4. િસ્તનુી ખામી િોધી તેને દૂર કરે છે. 
5. તારણોને આધારે ભલૂરહહત ગણતરી કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
6. કેટલીક ગણતરીમાાં જરૂરી સતૂ્રનો ઉપયોગ કરે છે. 
7. પ્રયોગ/પ્રવવૃિ દરવમયાન જરૂરી સાિધાની રાખે છે. 
8. દરેક કાયથ વિિારપિૂથક કરે છે. 
9. સમયાનુાંસાર આયોજન કરે છે. 
10. પોતાની િસ્તઓુ યોગ્ય રીતે રાખે છે. 
11. પ્રયોગો/પ્રવવૃિઓ દરવમયાન સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. 
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  િૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટકોણઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ ઘટના પાછળનો િજૈ્ઞાવનક વસિાાંત જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
2. રોજબરોજની ઘટના પાછળનો કાયથકારણ સાંબાંધ સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
3. પોતાના કાયો કરતી િખતે િજૈ્ઞાવનક િલણ અપનાિ ેછે. 
4. આસ-પાસ બનતી ઘટનાઓને િજૈ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટએ મલૂિ ેછે.  
5. પોતે મેળિલે સાિી સમજની અન્ય સાર્ ેિિાથ કરે છે. 
6. કોઇપણ બાબતને તરત જ ન સ્િીકારતા તકથ કરી જો પોતાને સાિી લાગે તો 

સ્િીકારે છે. 
7. પોતે મેળિલે જ્ઞાનનો નિીન પહરક્સ્ર્વતમાાં ઉપયોગ કરે છે.  

  વિિેિનાત્મક ભિિંતનઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. સમસ્યાઓ વિિ ેવિિારે છે. પ્રશ્ન કરે છે. 
2. સમસ્યાનો ઉકેલ મેળિે છે. 
3. કોયડાઓ ઉકેલે છે. 
4. સમસ્યાનુાં પરૃ્ક્કરણ કરે છે. 
5. કોઇપણ િસ્ત ુકે વ્યક્ક્તનુાં મહત્િ સમજે છે. 
6. કોઇપણ  ઘટના પાછળનુાં કારણ જાણિા પ્રયત્ન કરે છે. 
7. કુદરતી ઘટનાને સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
8. િસ્ત,ુ ઘટના કે પહરક્સ્ર્વતની તલુના કરે છે.  

  વનણથયિક્ક્તઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. તારણોના આધારે સામાન્યીકરણ કરે છે.  
2. કોઇપણ બાબત પ્રત્યે પોતાનો  િોક્કસ મત રજૂ કરે છે. 
3.  કોઇપણ બાબત સાિી છે કે ખોટી  કહી િકે છે. 
4. તારણોના આધારે સાચુાં અનુાંમાન કરી િકે છે. 
5. ગણુધમોના આધારે પદાર્થને ઓળખી બતાિે છે. 
6. વનણથય કરી િકે છે.  

     સર્જનાત્મકતાઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કાંઇક નિીન સર્જન કરે છે. 
2. કોઇ િસ્ત ુજોઇને તેના જેિી અન્ય િસ્ત ુબનાિે છે. 
3. કોઇ એક િસ્તનેુ  અલગ-અલગ રીતે ઉપયોગી બનાિે છે. 
4. પોતાની સમસ્યાના ઉકેલ માટે કોઇ નિીન સાધનનુાં સર્જન કરે છે. 
5. પરાંપરાગત સાધનને બદલે િૈકલ્લ્પક સાધનનુાં સર્જન કરે છે.  
6. કુદરતમાાં સમાયેલ સત્યને િોધી કાિે છે. 
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આ પૈકીના પત્રક-A માટેના 20 પ્રવતવનવધત્િરૂપ હતેઓુનીિે મજુબ છે.  
 
િમ હતેઓુ પ્રવતવનવધત્િરૂપ હતેઓુ/વનદેિકોનો  

િમાાંક 
1. જજજ્ઞાસાવવૃિ 1, 2, 8 
2. અિલોકન 1, 6, 10 
3. િોક્સાઇ 2, 4, 7 
4. િૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટકોણ 2, 6, 7 
5. વિિેિનાત્મક ભિિંતન 1, 4, 7 
6. વનણથયિક્ક્ત 1, 2, 4 
7. સર્જનાત્મકતા 1, 3 

  (ઉપરોક્ત હતેઓુનુાં મલૂ્યાાંકન અિલોકન દ્વારા, મૌભખક કે હિયાત્મક કસોટીઓ 
દ્વારા કરી િકાય.) 
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1)   ભારતમાાં યરુોવપયન પ્રજાના આગમનર્ી ભારતીય ઇવતહાસ પર પડેલી   

દૂરોગામી અસરો વિિ ેજાણે. 

(2) પથૃ્િી પર આિેલ વિવિધ આિરણો અને તેની માનિજીિન ઉપર પડતી 

અસર વિિે જાણકારી મેળિે. 

(3) ભારતના બાંધારણની વિિેષતાઓ જેિી કે ધમથવનરપકે્ષતા, પ્રજાસિાક, 

સાંઘરાજ્ય, નાગહરકના મળૂભતૂ અવધકારો વિિે જાણકારી મેળિે. 

(4) ભારતીય િાસકોની નબળાઇને કારણે વિદેિી પ્રજા િાસક કેિી રીતે બની ? 

તેના વિિે જાણે. 

(5) પ્રાકૃવતક આપવિ  વિિે જાણે.  

(6) પ્રાકૃવતક આપવિના ઉદભિ ર્િાના કારણો વિિે જાણે.  

(7) અંગે્રજોએ ભારત પર જે રીતો અપનાિી િાસન કયુાં તેની આપણા દેિ પર 

કઇ રીતે અસર ૫ડી તે જાણે. 

(8) બદલાતી જતી આબોહિા અને તેની વ્યાપક અસરો વિિે જાણે અને તેના 

ઉપાયો વિિે વિિારે. 

(9) ભારતીય સાંસદની રિના, તેના કાયો તર્ા સાંસદીય િહીિટી કાયથપ્રણાલી 

વિિે જાણકારી મેળિે..  

(10) અંગે્રજ િાસન સામે ભારતીય પ્રજાએ અન ેિાસકોએ કરેલ પ્રર્મ સ્િાતાંત્ર્ય 

સાંગ્રામ વિિે જાણકારી મેળિે. 
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (દ્વિતીય સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1) ભારતની ધાવમિક, સામાજજક પહરક્સ્ર્વતર્ી માહહતગાર ર્િે. 
(2) વિવિધ સમાજસધુારકો વિિે જાણે અને તેમના કાયોર્ી િાકેફ ર્ાય. 
(3) પ્રાિીન અને હાલની ધાવમિક-સામાજજક પહરક્સ્ર્વતનો તલુનાત્મક અભ્યાસ કરીને માહહતી મેળિે. 

(4) પયાથિરણીય પ્રદૂષણ અન ેતનેી અસરોર્ી માહહતગાર ર્ાય. 

(5) પ્રદૂષણ ઘટાડિાના ઉપાયોની સમજ કેળિે. 
(6) અંગ્રેજી િાસન સામે ભારતમાાં ઉદભિલેા રાષ્રિાદ વિિે જાણકારી મેળિે. 
(7) આઝાદ હહિંદ ફોજ અન ેતેની કામગીરી વિિે જાણે. 
(8) સરકારના અંગ તરીકે ન્યાયતાંત્ર અને તેની પ્રહિયાનુાં મહત્િ જાણે. 

(9) િડી અદાલત અને સિોચ્િ અદાલતની પ્રહિયા અને તેનુાં મહત્િ જાણે. 
(10) રાષ્રીય સ્િાતાંત્ર્ય િળિળની િાાંવતકારી પ્રવવૃિઓ સાર્ે સાંકળાયેલ વિવિષ્ટ વ્યક્ક્તઓ 

વિિે જાણે. 

(11) ભારતીય માનિ સાંસાધન વિિે જાણે. 
(12) ગાાંધીજીનુાં ભારતમાાં આગમન અને તેમના સમયની િળિળો વિિે જાણે. 
(13) ભારતની સમસ્યાઓ અન ેતમેના ઉપાયો વિિે જાણે. 
(14) આપાણી અર્થવ્યિસ્ર્ા વિિે જાણે. 

(15) સવિનય કાનનૂભાંગ, ગોળમેજી ૫હરષદો અને હહિંદ છોડો લડત વિિે જાણે. 

(16) સાંયકુ્ત રાષ્રો(યનુો) અને તનેી વિવિધ વિશ્વ સાંસ્ર્ાઓ વિિે જાણે. 
(17) વિશ્વ બાંધતુ્િની ભાિના કેળિાય. 
(18) ભારતની આઝાદી અન ેતે સમયની સમસ્યાઓ વિિ ેજાણે. 

(19) રાજ્યોની પનુરથરિના, મહાગજુરાતની િળિળ, ફે્રન્િ, પોટુથગીઝ િાસનર્ી 
સ્િતાંત્રતા,ભારત-પાહકસ્તાન સાંબાંધો અન ેઆજના ભારતની પહરક્સ્ર્વત વિિે જાણે. 

(20) આહફ્રકા અન ેએવિયા ખાંડનો ૫હરિય મળેિે. 

        



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૮ (આઠ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- સાંસ્કતૃ (પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર)   
શ્રર્ણઃ-  

(1) સરળ પદ્ો (સભુાવષતો, પ્રહભેલકાઓ, ગીતો), ટૂાંકી િાતાથ,બોધકર્ા, પ્રસાંગકર્ા સાાંભળે 
અને સમજે.  

(2) પહરભિત તર્ા કાલ્પવનક પહરક્સ્ર્વતમાાં ર્તા સામાન્ય સાંિાદો સમજપિૂથક સાાંભળે. 
(3) સાદી સરળ િાતિીત અને િણથન સમજપિૂથક સાાંભળે. 
(4) 1 ર્ી 100 સધુીની સાંખ્યા સાાંભળે અને સમજે.  

કથનઃ- 
(1) સરળ પદ્ો (સભુાવષતો, પ્રહભેલકા, ગીતો)નો શિુ પાઠ કરે, ટૂાંકી િાતાથ, બોધકર્ા, 

પ્રસાંગકર્ા સમજીને કહ.ે 
(2) પહરભિત તેમજ કાલ્પવનક પહરક્સ્ર્વતમાાં સામાન્ય સાંિાદો બોલ.ે 
(3) સાદી સરળ િાતિીત અને િણથન સાંસ્કૃતમાાં કરે. 
(4) 1 ર્ી 100 સધુીની સાંખ્યા બોલે.  
(5) પાઠયપસુ્તક સાંબાંવધત સાંસ્કૃતમાાં પછૂાયેલા પ્રશ્નોના ઉિર સાંસ્કૃતમાાં જ બે-ત્રણ િાક્યોમાાં 

આપે. 
ર્ાાંચનઃ- 

(1) સાંવધયકુ્ત િબ્દો સાર્ેનાાં સ્િતાંત્ર િાક્યો તેમજ નાના ફકરાઓનુાં શિુ િાાંિન કરે. 
(2) સભુાવષતો, સ્તવુત, ગીતો (૫દ્ાાંિો) નુાં સસ્િર લયબિ ૫ઠન અને ગાન કરે. 
(3) ગદ્ાાંિોનુાં આરોહ-અિરોહ અને હાિભાિ સાર્ે, શિુ ઉચ્િાર સાર્ે મખુિાાંિન કરે. 

લેખનઃ- 
(1) સાદા અને જોડાક્ષરયકુ્ત પહરચ્છેદનુાં અનુાંલખેન કરે.  
(2) સાદા અને જોડાક્ષરયકુ્ત પદો સાર્ેના ૫હરચ્છેદનુાં શ્રતુલખેન કરે. 
(3) 1 ર્ી 100 સધુીના અંકો અંકોમાાં અને િબ્દોમાાં લખ.ે 
(4) પાઠયપસુ્તક સાંબાંવધત પ્રશ્નોના જિાબ સાંસ્કૃતમાાં લખે.  
(5) હદનિયાથ, પ્રસાંગિણથન તર્ા કર્ાનુાં સ્િતાંત્ર લખેન કરે. 

વ્યાર્હારરક વ્યાકરણઃ- 
(1) સામાન્ય િાતિીતમાાં ઉપયોગી વ્યાકરણના મદુ્દા જાણ.ે 
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ધોરણ 3 થી 8 ના વ્યક્ક્તત્ર્ વર્કાસના વનરે્દશકો (૫ત્રકો- B ના સાંર્દર્વમાાં ) 

 વર્ધાન: (1)   િાળામાાં વનયવમત આિે છે.  
 િગથનુાં હાજરી ૫ત્રક 
 વિક્ષકનુાં અિલોકન 

 વર્ધાન: (2)   પ્રાર્થના સાંમેલનમાાં વનયવમત સામેલ ર્ાય છે.   
 પ્રાર્થના સાંમેલનમાાં રજૂઆત/ ભાગીદારી 
 પ્રાર્થના કાયથિમ િાાંવતર્ી / રસપિૂથક સાાંભળે છે.  

 વર્ધાન: (3)   િાળાની સ્િિછતા જાળિે છે.   
 સ્િિછતા વિષયક પ્રવતૃવતઓમાાં ભાગીદારી 
 વિક્ષકનુાં અિલોકન 

 વર્ધાન: (4)   બીજા વિદ્ાર્ીઓને મદદરૂ૫ ર્ાય છે.   
 વિદ્ાર્ીઓનો િગથ વ્યિહાર /વિક્ષકનુાં અિલોકન 

 વર્ધાન: (5)   સોંપેલુાં કાયથ સારી રીતે કરે છે.  
 િગથ વિક્ષણ કાયથ /વિક્ષકનુાં અિલોકન 
 વિક્ષકે પાડેલ જૂર્માાં કાયથને આધારે 

 વર્ધાન: (6)   કોઇ પણ  કાયથ કરિામાાં તત્પરતા દાખિે છે.  
 વિક્ષક દ્વારા અપાતી સિૂના / કાયથમાાં દાખિિામાાં આિતી તત્પરતાને 

આધારે 
 વર્ધાન: (7)   વિક્ષણ પ્રત્યે હકારાત્મક િલણ ધરાિે છે. 

 વિક્ષક સાર્ેના વ્યિહારને આધારે 
 િગથવિક્ષણ કાયથ /વિક્ષકનુાં અિલોકન 

 વર્ધાન: (8)   િાળા વમલ્કતની જાળિણી રાખે છે.   
 વર્ધાન: (9)   સોંપેલ કાયથની ગણુિિાને આધારે સહાધ્યાયી પ્રત્યે સહયોગ દાખિે છે.    

 સહાધ્યાયી પ્રત્યેના વ્યિહારને આધારે. 
 વર્ધાન: (10)  વ્યક્ક્તગત સ્િચ્છતા અને સઘુડતા જાળિે છે.  

 ૫હરેિિેની, િારીહરક સ્િચ્છતાની અિલોકનને આધારે 
 વર્ધાન: (11)  ૫યાથિરણની સમતલુા જાળિિામાાં ઉપયોગી ર્ાય છે.  

 ઇકો ક્લબની પ્રવવૃિ /િાળા બાગની જાળિણીની પ્રવવૃિને આધારે 
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 વર્ધાન: (12)  ઇતર ર્ાચન  

 િાળા પસુ્તકાલયના ઉ૫યોગને આધારે 
 િગથવિક્ષણકાયથ સમયે 
 પ્રાર્થના સાંમેલન િખતે રજૂઆત 
 િાળાકીય કાયથિમમાાં રજૂઆત 

 વર્ધાન: (13)  ભાષા શદુ્ધિ સાર્ેનુાં મરોડદાર અક્ષરલેખન  
 વિદ્ાર્ીને આપેલ ગહૃકાયથ /િાળા સમયમાાં કરેલ લેખન કાયથને આધારે 
 નોટબકૃ/િકથબકુના અિલોકનના આધારે. 

 વર્ધાન: (14)  મૌભલક િાતાથકર્ન-િક્તવ્ય  
 પ્રાર્થના કાયથિમ / િાળા કાયથિમમાાં રજૂઆતને આધારે 

 વર્ધાન: (15)  ગાન / િાદન (અભભનય, બાળગીત ) િગેરે.  
 અભભનય ગીતમાાં ભાગીદારી 
 પ્રાર્થના કાયથિમ, િાળા કાયથિમ ગીત /કાવ્ય/નાટક/અભભનયની 

રજૂઆતના આધારે. 
 િકૈ્ષભણક કાયથ દરવમયાન ગીત, કાવ્યની રજૂઆત 
 આરોહ-અિરોહ સાર્ ેગાય છે.  
 લય-તાલ સાર્ ેિાદન કરી િકે છે.  
 તાલ સાર્ ેઅભભનય કરી િકે છે.  

 વર્ધાન: (16)  ભિત્રમાાં રેખાાંકન સ્પષ્ટ અને સુાંદર કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ ભિત્રો/આકૃવત/આકારોમાાં કરેલ રાંગપરૂણીના આધારે 

 વર્ધાન: (17)  ભિત્રમાાં રાંગપરૂણી સારી રીતે કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ દોરેલભિત્ર/આકૃવત/આકારોમાાં કરેલ રાંગપરૂણીના 

આધારે 
 વર્ધાન: (18)  યૌભગક હિયાઓ ઉત્સાહપિૂથક કરે છે.    

 પ્રાર્થના કાયથિમમાાં યોગવનદિથન સમયે. 
 વિવિધ કાયથિમોમાાં /સ્પધાથઓમાાં યોગના વનદિથનને આધારે 

 વર્ધાન: (19)  સરળ આસનો યોગ્ય ક્સ્ર્વતમાાં કરે છે.     
 આસનોના અિલોકનના આધારે. 
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 વર્ધાન: (20)  સાાંવઘક રમતો કૌિલ્યપિૂથક રમે છે.     
 વિરામ સમયે (રીસેિ) રમાતી રમતોના અિલોકનના આધારે. 
 િાળામાાં રમાતી રમત-ગમત સમયે અિલોકનને આધારે 
 કૌિલ્ય વિક્ષણના અંતે અિલોકનને આધારે 
 વિવિધ સ્પધાથઓમાાં પ્રદિથનને આધારે. 

 વર્ધાન: (21)  ખેલકૂદ અને જજમ્પનાષ્સ્ટક ગવતમેળ અને લયબિ રીતે કરે છે.      
 કૌિલ્ય વિક્ષણના અંતે અિલોકનને આધારે. 
 સ્પધાથઓમાાં પ્રદિથનને આધારે. 

 વર્ધાન: (22)  ઉત્સિ ઉજિણી     
 િાળામાાં ઉજિાતા વિવિધ ઉત્સિોમાાં ભાગીદારી 
 સ્ર્ાવનક વિસ્તારમાાં ઉજિાતા ઉત્સિોમાાં વિક્ષકનુાં વનરીક્ષણ 

 વર્ધાન: (23)  વર્શેષ રર્દનની ઉજર્ણી     
 વિિેષ હદનની ઉજિણીમાાં સહભાગીદારી 

(૫યાથિરણ હદિસ, વિિેકાનાંદ-મહાત્મા ગાાંધી જયાંવત,વિક્ષકહદન િગેરે)  
 વર્ધાન: (24)  નાટય, નતૃ્ય, િેિભષૂા અભભનય    

 પ્રાર્થના સભા / િાળા કાયથિમોમાાં પ્રદિથનને આધારે. 
 સ્પષ્ટ ઉચ્િાર સારે્ સાંિાદો રજૂ કરી િકે છે.  
 તાલ સારે્ લોકનતૃ્યો, અભભનય કરી િકે છે.  
 રાંગમાંિ ૫રર્ી વનભથય રીતે રજૂઆત કરી િકે છે.  

 વર્ધાન: (25)  પ્રશ્નમાંિ (ક્ક્િઝ) માાં ભાગીદારી   
 િાળામાાં યોજેલ કાયથિમને આધારે 
 િગથવિક્ષણકાયથ દરવમયાનના પ્રશ્નોિરને આધારે 
 િાળા બહારના કાયથિમમાાં ૫ણ ભાગસદારી 

 વર્ધાન: (26)  મલૂ્યવિક્ષણની પ્રવવૃિમાાં ભાગીદારી     
 વિદ્ાર્ીઓ સિૂનાનુાં પાલન કરે છે.  
 વિસ્તમાાં રહ ેછે.  
 સાચુાં બોલે છે.  

 વર્ધાન: (27)  વિવિધ સ્પધાથઓ     
 િાળામાાં યોજાતી સ્પધાથઓમાાં ભાગીદારીને આધારે 
 સીઆરસી/બીઆરસી કક્ષાએ યોજાનારી વિવિધ સ્પધાથઓમાાં ભાગીદારીને 

આધારે 
 રમતોત્સિ, વિજ્ઞાનમેળામાાં ભાગીદારીને આધારે.  
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 વર્ધાન: (28)  ઇકોક્લબની પ્રવવૃિ     
 ઇકો ક્લબના છોડ-વકૃ્ષોની માિજત/ઉછેરને આધારે  
 ઇકો ક્લબના વકૃ્ષો િાિિા /ઉછેરિાની પ્રવવૃિને આધારે 

 વર્ધાન: (29)  પ્રિાસ-૫યથટન / મલુાકાત     
 િાળા/િગથને આધારે યોજાયેલ પ્રિાસ /૫યથટન/મલુાકાતના અહિેાલ 

લેખનને આધારે 
 પ્રિાસ/૫યથટન/મલુાકાત  સમયે અિલોકનને આધારે 

 વર્ધાન: (30)  કાગળકામ, ટી.એલ.એમ. વનમાથણમાાં સહયોગ 
 િગથમાાં ર્તી પ્રવવૃિને આધારે 
 વિષય અનરુૂ૫/ એકમ અનરુૂ૫ સાધનોના વનમાથણને આધારે 

 
 વર્ધાન: (31)  માટીકામ/બાગકામ/િાળા સિુોભન    

 િગથમાાં ર્તી વિવિધ માટીકામની પ્રવવૃિને આધારે 
 િાળા બાગને જાળિિાની પ્રવવૃિને આધારે 
 િાળા સિુોભન પ્રવવૃિમાાં ભાગીદારી 

 
        

 
  
 
 


