
શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૬ (છ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વિષય:- ગજુરાતી 
1. અર્થગ્રહણ: 

 1.1  િાર્ાથ, કાવ્યો, િણથનો, નાટકો, ચચાથ,  િાર્ચીર્, કકસ્સાઓ સાાંભળે અને સમજે. 
 1.3   રમર્ો, પ્રવવૃિઓ, મલુાકાર્ો,પછૂ૫રછ, પ્રૉજેક્ટ  કાયથ દ્વારા સમજ કેળિે. 
 1.4  લોકગીર્ો, લોકસાકહત્યની કર્ાઓ સાાંભળે, િાાંચે ર્ર્ા  સમજે. 
 1.6  ટ્રાકિકવસગ્નલ, સમાચાર૫ત્રો, સામવયક૫ત્ર  ર્ર્ા સાંદભથ સાકહત્ય િાાંચે અને સમજે. 
 1.8 આશરે  3000 જેટલા શબ્દો જાણે અને વ્યાિહાકરક વ્યાકરણ જાણે. 

2. અભભવ્યક્ક્ર્ અને પ્રત્યાયન: 
2.1  હાિભાિ સાર્ે ખચકાયા વિના બોલે. 
2.4    પાઠ્યપસ્ર્ક  અને અન્ય સામગ્રી વિશે માકહર્ી મેળિિા શા માટે ? કેિી રીર્ે ? જેિા પ્રશ્નો 

પછૂો અને પ્રશ્નોના જિાબ આપે. 
2.6      યોગ્ય મરોડ સાર્ે બે શબ્દો િચ્ચે યોગ્ય અંર્ર રાખી વિરામભચહ્નો ર્ર્ા માન્ય જોડણી 

સારે્ લેખન કરે. 
2.8   સાાંભળેલી કે િાાંચેલી સામગ્રીમાાંર્ી યોગ્ય ર્ારણ કાઢી પ્રશ્નોના  જિાબ લખે. 
2.11  મદુ્દા પરર્ી િાર્ાથ, પત્ર ર્ર્ા વનબાંધ લખે. 

3.  સર્જનાત્મકર્ા : 
3.1 ભચત્રિણથન  કરે ર્ર્ા લખે. 
3.3 પ્રૉજેક્ટિકથ કરી રે્નો અહિેાલરૈ્યાર કરે.  
3.4 મોબાઇલ દ્વારા SMS નુાં આદાનપ્રદાન કરે.  

    4.  અભભવ્યક્ક્ર્ અને પ્રત્યાયન: 
  4.1 રૂબરૂ મલુાકાર્ િખરે્ પ્રશ્નોિરી કરે. 

4.4    વશક્ષકની મદદર્ી બાળકોશ, શબ્દકોશ અને બાળવિશ્વકોશનો ઉ૫યોગ કરે.  
4.6  ઉચ્ચારણ, વિરામભચહ્નો,  સાંજ્ઞાના પ્રકાર , નામપદ, કિયા૫દ, વિશેષણ, કિયાવિશેષણ, 

સારાાંશલેખન જેિા વ્યાિહાકરક વ્યાકરણનો ઉ૫યોગ કરે.    
    5.ર્ાકકિક ભચિંર્ન: 
  5.1 ભચત્રના આધારે િાર્ાથકર્ન કરે.  
   5.2  સારી-નરસી બાબર્ો અંગે ભચિંર્ન કરી યોગ્ય વનણથય લે.  
  5.3  ઘરમાાં ઉદભિર્ી મ ૂાંઝિણભરી પકરક્સ્ર્વર્માાંર્ી યોગ્ય વનણથય લે.  
  5.4 િાાંચેલી સામગ્રીમાાંર્ી કાયથકારણ સાંબાંધો ર્ારિી જિાબ આપે.  
 

       



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૬ (છ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

विषय:- हिन्दी   कक्षा-6 (प्रथम सत्र )  
1. परिचित शब्द , िाक्य औि बातिीत सुनकि एिं पढ़कि समझेंगे ।  
2. िाक्य में प्रयुक्त संयुक्ताक्षि िाले शब्दों को समझेंगे ।  
3. परिचित गीत, कविता, पिेललयााँ सुनकि एिं पढ़कि समझेंगे ।  
4. ‘कौन’ कािक के रूपों िाले प्रश्नो को सुनकि एिं पढ़कि समझेंगे ।  
5. सिल एिं संयुक्त िाक्य का शुद्ध रूप से उच्िािण एिं लेखन किेंगे । 
6. चित्र के आधाि पि किानी का िणणन एिं लेखन किेंगे । 
7. परिचित विषय पि अपने वििाि ललखखत एिं मौखखक रूप से व्यक्त 

किेंगे।  
8. कविता का आिोि-अििोियुक्त समूहिक एिं व्यक्क्तगत गण किेंगे । 
9. शब्दो औि अंको में 51 से 100 तक की चगनती का उच्िािण एिं लेखन 

किेंगे ।  
10. शब्द पि से िाक्य बनाएाँगे ।  
11.  समान प्रसिाले शब्द बनाएाँगे ।  
12. चित्र के आधाि पि 8-10 िाक्य बोलेंगे एिं ललखेंगे ।  
13. घटना का िणणन किेंगे । 
14. समानाथी, विरुद्धथी शब्दों का िाक्य में प्रयोग किेंगे । 
15. ििन परिितणन किके उसका िाक्य में प्रयोग किेंगे । 
16. संज्ञा, सिणनाम औि विशेषण को समझकि िाक्य में प्रयोग किेंगे । 
17. शब्दकोश का उपयोग किेंगे । 
18. संकेतो का अथणघटन किेंगे ।  
19. चित्र देखकि या विििण पढ़कि अनुमान लगाएंगे । 
20. काव्यपंक्क्तयो को पढ़कि उनमें ननहित भािों औि वििािों को व्यक्त   

किेंगे।  
      



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૬ (છ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

विषय:- हिन्दी   कक्षा-6 (દ્વિતીય સત્ર)  
1. िाक्य में प्रयुक्त सयुक्ताक्षििाले शब्दों को समझेंगे ।  
2. बालकिानी, िुटकुले, एकांकी औि पत्र सनुकि एि ंपढ़कि समझेंगे।  
3. छपी िुई सामग्री पढ़कि समझेंगे । 
4. तकनीकी साधनों के माध्यम से सनुी िुई एिं पढ़ी िुई बातो को 

समझेगे ।  
5. सिल, सयंुक्त औि लमश्रिाक्य युक्त परिच्छेद को पढ़कि समझेंगे ।  
6. ‘कौन’ कािण के रूपो िाले प्रश्नो के उत्ति मौखखक औि ललखखत रूप 

 से व्यक्त किेंगे । 
7. परिक्थथनत अनुसाि सिल भाषा मे चिट्ठी ललखेंगे ।  
8. वििामचिह्न  का योग्य थथान पि प्रयोग किेंगे । 
9. शुद्ध उच्िािण के साथ बातिीत किेंगे। 
10. िणो पि से शब्दो की ििना किेंगे । 
11. चित्र के आधाि पि 8-10 िाक्य बोलेंगे एिं ललखेंगे। 
12. घटना का िणणन किेंगे। 
13. िाक्यो को सिी क्रम मे िखकि सिी किानी बनाएाँगे। 
14. किाितों का  अथण थपष्ट किेंगे । 
15. ललगंभेद को समाझकि उसका िाक्य में प्रयोग किेंगे । 
16. क्रक्रया को समझकि िाक्यो में प्रयोग किेगे । 
17. िाक्य / परिच्छेद का मातभृाषा में अनिुाद किेंगे। 
18. िोजमिाण के व्यििाि  की शब्दािली समझेंगे । 
19. यूथििाण में अपने भािों एि ंवििािों को मकु्त रूप से व्यक्त किेंगे। 
20. काव्य पंक्क्तयो को पढ़कि उनमें ननहित भािों औि वििािों को    

 व्यक्त किेंगे ।   
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વર્ષય:- અંગે્રજી  (પ્રથમ સત્ર ) 

1.2 ટૂાંકા સાંિાદો, સચૂનો, અભભિાદન  સાાંભળે અને ર્ેનો પ્રવર્ભાિ આપે.  

1.3 શ્રિણની માકહર્ીને આધારે પ્રાણી, પક્ષી,િસ્તઓુનાાં ભચત્ર દોરે. 

1.4 અર્થપણૂથ સાંદભથમાાં રહલેા શબ્દો અને િાક્યોનુાં મકૂિાચન અને મખુિાચન કરે. 

1.5 િાર્ાથ પકરચ્છેદનુાં અર્થગ્રહણ કરે. 

1.9 અનાયાસે અર્થપણૂથ િાચન અને  લેખન કરે. 

1.12 ઘટના, િાર્ાથના પાત્રો, સ્ર્ળોની વિગર્ો ર્ારિ.ે 

2.1 પકરભચર્ પકરક્સ્ર્વર્માાં  પ્રસાંગને અનુાંરૂ૫ અભભિાદન કરે અને અભભિાદનનો પ્રવર્ભાિ 
આપે. 

2.4 Is that / this- are,  these . those – is/are, these have / has જેિા ઊલટ પ્રશ્નો પછેૂ અને 
ર્ેનોજિાબ આપે. (બોલે, લખે) 

2.5 માકહર્ી મેળિિા who, what, where, when, whose, how many જેિા પ્રશ્નો પછેૂ અને રે્ના 
જિાબ આપે. 

2.7 ૫કરભચર્ પકરક્સ્ર્વર્માાં સામાન્ય સાંિાદ કરે. 

3.1 સ્ર્ાવનક લોનિડથઝ અંગ્રેજી શબ્દો જાણે. 

3.3 પોર્ાના પકરચય ક્ષેત્રમાાં બનર્ી કિયાઓ અને બનેલા પ્રસાંગોની ટૂાંકમાાં રજૂઆર્ કરે. 

3.5 સ્ર્ાવનક ૫યાથિરણમાાં ઉ૫લબ્ધ અંગ્રેજી િાાંચે. (wrappers,  hordings /visiting cards )  

3.10 ૫કરભચર્ ગાભણવર્ક સાંજ્ઞાઓ ( =, +, X, , ?? )  અને ભૌવમવર્ક આકારો દશાથિે, કદશાઓ 
દશાથિ.ે 

3.11 લાખ સધુીની સાંખ્યા િાચક, િમદશથક સાંખ્યાઓ દશાથિ.ે 

4.1 ઉચ્ચારના ધ્િવન અને શબ્દિાાંચન િચ્ચે સાંબાંધ ર્ારિ.ે 

4.3 ભચત્ર કે િસ્તઓુનુાં ત્રણર્ી પાાંચ િાક્યોમાાં િણથન કરે.  

4.4 ઘટના, િાર્ાથના પાત્રો, પાત્રોના લક્ષણો, સ્ર્ળ, સમયની મખુ્ય વિગર્ો ર્ારિ.ે 

5.1 જોડકણાાં, અભભનયગીર્ોમાાં અંગ્રેજીના લયપ્રાસનો રસાસ્િાદ માણે. 

5.3 શ્રિણને  આધારે રમકડાાં  અને અન્ય િસ્તઓુ બનાિ.ે 
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વર્ષય:- અંગે્રજી  (દ્વિતીય સત્ર ) 

1.1 િાર્ાથઓ સાાંભળે અને  ટૂાંકમાાં કહ ેછે. 

1.6  આપેલ વિગર્ોમાાંર્ી અર્ાકકિક અંશો દૂર કરે અને રે્ને સધુારે.(Oddman out માત્ર શબ્દ 
સધુારિા પડે રે્િી પ્રવવૃિ ) 

1.7 િસ્ત,ુ ૫દાર્ોના કદ, િજન, આકાર, કકિંમર્ અને ઉ૫યોભગર્ાને આધારે સરખામણી કરે. 

1.8 ભચત્રો અને શબ્દો ૫રર્ી િગીકરણ કરે. 

1.10 નાના/સાદા િાક્યોનુાં અનુાંલેખન કરે. 

1.11 સાદા િાક્યોનુાં શ્રરુ્લેખન કરે. 

1.13 શબ્દકોશનો ઉ૫યોગ કરે. 

1.14 ટેબલ, ગ્રાિ, નકશાની માકહર્ીને િાક્ય સ્િરૂપે રજૂ કરે. 

2.2 વિનાંર્ી કરે અને વિનાંર્ીનો પ્રવર્ભાિ આપે. 

2.3 સચૂનાઓ આપે,  આપેલ સચૂના મજુબ િર્થન કરે. 

2.6 ઘટના, િાર્ાથને યોગ્ય િમમાાં ગોઠ્િ.ે 

3.2 કુટુાંબના સભ્યો, વશક્ષકો, વમત્રો, અન્ય પકરભચર્ોનો સામાન્ય ૫કરચય મેળિ ેઅને આપે. 

3.4 સ્ર્ાવનક વ્યિસાયકારોનો ૫કરચય મેળિ ેઅને આપે. 

3.6 પસુ્ર્કાલયનો ઉ૫યોગ કરે.  

3.7 ટેબલ, ગ્રાિ, નકશાની માકહર્ીને િાક્ય સ્િરૂપે રજૂ કરે. 

3.8 ટૂાંકી ભચઠ્ઠી લખે. 

3.9 િાક્યોમાાં ૫દિમ, વિરામભચહ્નોનો યોગ્ય રીર્ે ઉ૫યોગ કરે. 

4.2 િસ્ત,ુ પ્રાણી, પક્ષી, વ્યક્ક્ર્ઓના, પોર્ાને ગમર્ા લક્ષણોને, રાંગ, અંગોની સાંખ્યા, કાળ, 
વ્યક્ક્ર્િાચક વિશષેણો અને પસાંદ-ના૫સાંદ સ્િરૂપે કહ.ે 

5.2 શ્રિણના આધારે ભચત્રો બનાિ.ે 

5.4 જાણીર્ા શબ્દોને આધારે નિા શબ્દો બનાિિાની પ્રવવૃિમાાં ભાગ લે.  

       



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૬ (છ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- ગણણત  (પ્રથમ સત્ર) 

(1) સ્ર્ાંભ-આલેખ ૫રર્ી માકહર્ીનુાં િાચન કરી યોગ્ય અર્થઘટન કરે.  

(2) પ્રમાણમાપની  સમજ કેળિ.ે 

(3) માકહર્ી એકત્ર કરી સ્ર્ાંભ-આલેખની રચનાકરે. 

(4) ચોરસ અન ેલાંબચોરસની ૫કરવમવર્ શોધે અને ર્ેના આધારે વ્યાિહાકરક કોયડા ઉકેલે. 

(5) ચોરસ અને  લાંબચોરસનુાં ક્ષેત્રિળ શોધે અને રે્ના આધારે વ્યાિહાકરક કોયડા ઉકેલે. 

(6) ક્ષેત્રિળના એકમોનો ૫રસ્પર સાંબાંધ જાણે. 

(7) આપેલ માકહર્ી (સાદા અને દશાાંશ અપણૂાાંક) ને અપણૂાાંક સ્િરૂપમાાં ર:પાાંર્ર કરી ટકા 
શોધે. 

(8) શનૂ્ય ટકા, સો ટકા અને સૌર્ી િધારે ટકાની માકહર્ી મેળિ.ે 

(9) આપેલ ટકા પરર્ી માકહર્ી શોધે અને રે્નુાં સાદા અને દશાાંશ અપણૂાાંકમાાં રૂપાાંર્ર કરે. 

(10) ટકાના વ્યિહારુ ઉ૫યોગ વિશ ેજાણે અને દાખલા ગણિાનુાં કૌશલ્ય કેળિ.ે 

(11) નિો-ખોટની સમજ કેળિ.ે 

(12) નિો-ખોટની ટકામાાં ગણર્રી કરર્ાાં શીખે. 

(13) નિો-ખોટના વ્યિહારુ કોયડા ઉકેલર્ાાં શીખે. 

(14) પણૂથ સાંખ્યાઓના પનુરાિર્ી ગણુાકારને ઘાર્ સ્િરૂપમાાં દશાથિ.ે 

(15) ઘાર્ સ્િરૂપ ેલખેલી પણૂથ સાંખ્યાના ઘાર્, ઘાર્ાાંક અને આધાર ઓળખે. 

(16) ઘાર્ સ્િરૂપની કકિંમર્ શોધે. 

(17) એક૫દી,  દ્વદ્વ૫દી અને વત્ર૫દીને ઓળખે. 

(18) ચલની કકિંમર્ આપેલી હોય ત્યારે બહુપદીની કકિંમર્ શોધે. 

(19) કાટખભૂણયાની મદદર્ી આપેલી રેખા ૫ર આપેલા ભબિંદુએર્ી રે્ રેખાને લાંબરેખા દોરે. 

(20) કાટખભૂણયાની મદદર્ી આપેલી રેખાની બહાર આપેલા ભબિંદુએર્ી રે્ રેખાને લાંબરેખા દોરે. 
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વર્ષય:- ગણણત  (દ્વિતીય સત્ર) 

(1) સાંખ્યારેખાની મદદર્ી પણૂાાંક  સાંખ્યાઓના  સરિાળા કરે. 

(2) સાંખ્યારેખાની મદદર્ી પણૂાાંક  સાંખ્યાઓની બાદબાકી કરે. 

(3) રૈભખક જોડ અને રે્ના સાંબાંધને અનુાંરૂ૫ દાખલાઓની ગણર્રી કરે. 

(4) પરૂકકોણ અને રે્ના સાંબાંધને અનુાંરૂ૫ દાખલાઓની ગણર્રી કરે. 

(5) કોકટકોણ, પરૂકકોણ, રૈભખક જોડ અને અભભકોણની સમજ કેળિ.ે 

(6) લઘરુ્મ સામાનય અિયિી (લ.સા.અ.) શોધી શકે. 

(7) ગરુુિમ સામાનય અિયિ (ગ.ુસા.અ.) શોધી શકે. 

(8) બ ેકે ત્રણ વિષમચછેદી અપણૂાાંકોના સરિાળા અને બાદબાકી કરે.( છેદનો લ.સા.અ. 100 
ર્ી િધ ુનકહ ) 

(9) અપણૂાાંકનો અપણૂાાંક સાર્ ેગણુાકાર કરે. 

(10) અપણૂાાંકનો પ્રાકૃવર્ક સાંખ્યા િડે ભાગાકાર કરે. 

(11) અપણૂાાંકોમાાં ચાર કિયાઓનુાં સાદુાંરૂ૫ આપે. 

(12) દશાાંશ અપણૂાાંકનો 10,000 અને 1000 િડે ગણુાકાર કરે. 

(13) દશાાંશ અપણૂાાંકનો 10,000 અને 1000 િડે ભાગાકાર કરે. 

(14) વ્યાિહાકરક કોયડાનો ઉકેલ મેળિ.ે 

(15) વિદ્યાર્ીઓ ગણુોિર અને પ્રમાણની સમજ મેળિ.ે બાંને િચ્ચેનો ભેદ જાણે. 

(16) વિદ્યાર્ીઓ જ્યારે રાવશ સમપ્રમાણમાાં હોય, ત્યારે ખટૂર્ી માકહર્ી સતૂ્ર દ્વારા શોધે. 

(17) વિદ્યાર્ીઓ વ્યસ્ર્ પ્રમાણના સતૂ્રની મદદર્ી કોયડા ઉકેલે. 

(18) િતુથળના પકરઘ શોધિાનુાં સતૂ્ર જાણે. 

(19) િતુથળના ૫કરઘને લગર્ા િયિહારુ કોયડા ઉકેલે. 

(20) િતુથળના ક્ષેત્રિળને લગર્ા િયિહારુ કોયડા ઉકેલે. 

 

        



શાળાકીય સર્વગ્રાહી મલૂયાાંકન  ધોરણ:- ૬ (છ)  

  Gbhai Prajapati  9427909038 

વર્ષય:- વર્જ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી  

   જજજ્ઞાસાવવૃિિઃ-(વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. આસપાસ જોિા મળર્ી િસ્તઓુ 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 િેરિારો વિશે જાણિા/સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. નવુાં-નવુાં જોિા-માણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
6. ઘટનાઓ કે બનાિો બનિા પાછળની િાસ્ર્વિકર્ા જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
7. કુદરર્માાં જોિા મળર્ી વિવિધર્ા માટેના કારણો શોધે 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.  

  અિલોકનિઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ િસ્તનેુ જોઇને રે્ના ગણુધમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
2. કોઇપણ િસ્તનેુ સ્પશીને  રે્ના ગણુધમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
3. કોઇપણ િસ્તનેુ સ ૂાંઘીને  રે્ના ગણુધમથ કહી શકે છે કે િણથન કરી શકે છે. 
4. િસ્તનુા સ્િાદ દ્વારા િસ્ત ુઓળખિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
5. જુદા-જુદા અિાજો ઓળખી િસ્ત ુકે વ્યક્ક્ર્ને જુદી ર્ારિે છે. 
6. પોર્ાની આસપાસ બનર્ા િેરિારોની નોંધ રાખે છે.  
7. કોઇ કાયથ જુદી-જુદી રીરે્ કરી જુએ છે અને રે્નો ભેદ ર્ારિે છે. 
8. કુદરર્ી કે કૃવત્રમ ઘટનાઓને કારણે ર્ર્ા િેરિારો કહી શકે છે. 
9. પ્રવવૃિ દરવમયાન ર્ર્ા િેરિારો નોંધે છે. 
10. સમાન દેખાર્ી કે જાણીર્ી િસ્તઓુ િચ્ચેનો ભેદ ર્ારિે છે.  

  ચોક્સાઇિઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ કાયથ ઝીણિટપિૂથક કરે છે. 
2. દરેક કાયથ ખામીરકહર્ કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે.  
3. કોઇપણ માપનમાાં કાળજી (સભાનર્ા) રાખે છે. 
4. િસ્તનુી ખામી શોધી રે્ને દૂર કરે છે. 
5. ર્ારણોને આધારે ભલૂરકહર્ ગણર્રી કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
6. કેટલીક ગણર્રીમાાં જરૂરી સતૂ્રનો ઉપયોગ કરે છે. 
7. પ્રયોગ/પ્રવવૃિ દરવમયાન જરૂરી સાિધાની રાખે છે. 
8. દરેક કાયથ વિચારપિૂથક કરે છે. 
9. સમયાનુાંસાર આયોજન કરે છે. 
10. પોર્ાની િસ્તઓુ યોગ્ય રીરે્ રાખે છે. 
11. પ્રયોગો/પ્રવવૃિઓ દરવમયાન સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. 
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  િૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટટકોણિઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કોઇપણ ઘટના પાછળનો િજૈ્ઞાવનક વસદ્ાાંર્ જાણિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
2. રોજબરોજની ઘટના પાછળનો કાયથકારણ સાંબાંધ સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
3. પોર્ાના કાયો કરર્ી િખર્ે િજૈ્ઞાવનક િલણ અપનાિ ેછે. 
4. આસ-પાસ બનર્ી ઘટનાઓને િજૈ્ઞાવનક દ્રષ્ટટએ મલૂિ ેછે.  
5. પોર્ે મેળિલે સાચી સમજની અન્ય સાર્ ેચચાથ કરે છે. 
6. કોઇપણ બાબર્ને ર્રર્ જ ન સ્િીકારર્ા ર્કથ કરી જો પોર્ાને સાચી લાગે ર્ો 

સ્િીકારે છે. 
7. પોર્ે મેળિલે જ્ઞાનનો નિીન પકરક્સ્ર્વર્માાં ઉપયોગ કરે છે.  

  વિિેચનાત્મક ભચિંર્નિઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. સમસ્યાઓ વિશ ેવિચારે છે. પ્રશ્ન કરે છે. 
2. સમસ્યાનો ઉકેલ મેળિે છે. 
3. કોયડાઓ ઉકેલે છે. 
4. સમસ્યાનુાં પરૃ્ક્કરણ કરે છે. 
5. કોઇપણ િસ્ત ુકે વ્યક્ક્ર્નુાં મહત્િ સમજે છે. 
6. કોઇપણ  ઘટના પાછળનુાં કારણ જાણિા પ્રયત્ન કરે છે. 
7. કુદરર્ી ઘટનાને સમજિાનો પ્રયત્ન કરે છે. 
8. િસ્ત,ુ ઘટના કે પકરક્સ્ર્વર્ની તલુના કરે છે.  

  વનણથયશક્ક્ર્િઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. ર્ારણોના આધારે 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 આધારે સાચુાં અનુાંમાન કરી શકે છે. 
5. ગણુધમોના આધારે પદાર્થને ઓળખી બર્ાિે છે. 
6. વનણથય કરી શકે છે.  

     સર્જનાત્મકર્ાિઃ- (વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ) 
1. કાંઇક નિીન સર્જન કરે છે. 
2. કોઇ િસ્ત ુજોઇને રે્ના જેિી અન્ય િસ્ત ુબનાિે છે. 
3. કોઇ એક િસ્તનેુ  અલગ-અલગ રીર્ે ઉપયોગી બનાિે છે. 
4. પોર્ાની સમસ્યાના ઉકેલ માટે કોઇ નિીન સાધનનુાં સર્જન કરે છે. 
5. પરાંપરાગર્ સાધનને બદલે િૈકલ્લ્પક સાધનનુાં સર્જન કરે છે.  
6. કુદરર્માાં સમાયેલ સત્યને શોધી કાઢે છે. 
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આ પૈકીના પત્રક-A માટેના 20 પ્રવર્વનવધત્િરૂપ હતેઓુનીચે મજુબ છે.  
 
િમ હતેઓુ પ્રવર્વનવધત્િરૂપ હતેઓુ/વનદેશકોનો  

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

  (ઉપરોક્ર્ હતેઓુનુાં મલૂ્યાાંકન અિલોકન દ્વારા, મૌભખક કે કિયાત્મક કસોટીઓ 
દ્વારા કરી શકાય.) 
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1) સાાંસ્કૃવર્ક િારસાનુાં ગૌરિ અનુાંભિે અને રે્નુાં જર્ન કરે.  

(2) સ્ર્ાવનક ઇવર્હાસ વિશ ેજાણકારી મેળિ.ે 

(3)  ઇવર્હાસ જાણિાના સ્રોર્ વિશ ેજાણકારી મેળિે અને ર્ેનો ઉ૫યોગ કરી ઐવર્હાવસક 
બાબર્ોની ર્ારિણી કરર્ાાં શીખે. 

(4) નકશો, નકશાના પ્રકારો, નકશાના અંગો અને નકશા કેિી રીર્ે બનર્ા હશ ેર્ે વિશ ેજાણે; 
નકશો બનાિર્ાાં શીખે. 

(5) કુટુાંબના સભ્યોના કામ, જિાબદારી અને ર્ેની સાંબાંધો પર અસરો વિશે જાણે. 

(6) ‘નાગકરક’ અને ‘નાગકરકર્ા’ નો અર્થ જાણે. 

(7) માનિજીિનની શરૂઆર્ કઇ રીર્ે ર્ઇ ર્ે જાણે. 

(8) આકદમાનિ દ્વારા ૫થ્ર્રનાાં ઓજારો, અક્ગ્ન, ચિ, પશપુાલનની શોધ વિશ ેસમજે. 

(9) પથૃ્િી અને ર્ેના પર આિલેા કકટબાંધો, ખાંડો અને મહાસાગરોનો પકરચય મેળિ.ે 

(10) માનિ કયા કારણે સ્ર્ાયી ર્યો ર્ે સમજે. 

(11) કેટલીક રીરે્ આપણુાં જીિન હજાર િષથ પહલેાાંના લોકો જેવુાં જ છે. ૫રાંત ુઘણી બધી રીરે્ 
આપણુાં જીિન ખબૂ જ જૂદુાં છે, ર્ે સમજે. 

(12) ગજુરાર્ના સ્ર્ાન, સીમા અને ભપૂટૃઠ્ વિશ ેજાણે. 

(13) ભારર્ના લોકોમાાં રહલેી વિવિધર્ામાાં એકર્ા સમજે. 

(14) વિદ્યાર્ીઓ ખોદકામ કરિાર્ી મળી આિલે પ્રાચીન નગરો વિશ ેજાણે. 

(15) વિદ્યાર્ીઓ વસિંધખુીણની સાંસ્કૃવર્ વિશ ેજાણે. 
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વર્ષય:- સામાજજક વર્જ્ઞાન (દ્વિતીય સત્ર)   

 વર્દ્યાથીઓ:-  

(1) લેભખર્ સ્િરૂપે અને ભૌવર્ક અિશેષોના આધારે જે-રે્ સમયનુાં સમાજજીિન જાણે.  

(2) આપણા પ્રાચીન ગ્રાંર્ોર્ી માકહર્ગાર ર્ાય.  

(3) ગજુરાર્ની આબોહિા વિશે જાણે. 

(4) ગજુરાર્ની આબોહિાની લાક્ષભણકર્ાઓ અને ર્ેની માનિજીિન પર ર્ર્ી અસરો વિશે જણાિે.  

(5) કુદરર્ી સાંસાધનો જેિા કે જળસાંશાધન, જ ાંગલો, િન્ય પ્રાણીઓ અને ખવનજોર્ી ૫કરભચર્ ર્ાય.  

(6) કુદરર્ી સાંસાધનનો વિિેક પિૂથક ઉ૫યોગ કરર્ાાં શીખે. 

(7) સ્ર્ાવનક સરકાર (ગ્રામીણ)ની રચના, કાયો અને િહીિટ અંગે જાણે. 

(8) ભારર્માાં પ્રારાંભભર્ રાજ્ય િયિસ્ર્ા કેિી રીરે્ અમલમાાં આિી રે્ના વિશે જાણે. 

(9) જનપદ, મહાજનપદ અને ગણરાજ્ય સમયની શાસન વ્યિસ્ર્ા વિશે જાણે. 

(10) ગજુરાર્ની ખેર્ી, ઉદ્યોગ અને િાહનિયિહાર વિશ ેજાણે. 

(11) સ્ર્ાવનક સ્િરાજ્યની સાંસ્ર્ાઓની રચના, કાયો અને િહીિટ વિશે જાણે. 

(12) ભારર્માાં ર્યેલા નિા વિચારોના ઉદય, બૌદ્ધમથ, જૈનધમથ ર્ર્ા  ઉ૫વનષદ વિશે જાણે. 

(13) ગજુરાર્ના લોકોના જીિન વિશે જાણે. 

(14) ભારર્માાં પ્રર્મ સામ્રાજ્ય-મૌયથ સામ્રાજ્ય અને ર્ેની સ્ર્ા૫ના, સાંચાલન, સમાજ સાંગઠ્ન અને 
સમ્રાટ અશોક વિશે જાણે. 

(15) આ૫વિ, ર્ેની માનિજીિન ૫રની અસરો અને આ૫વિ વ્યિસ્ર્ાપન વિશે જાણે. 

(16) નાગકરકના મળૂભરૂ્ હક્કો અને િરજો વિશે જાણે. 

(17) ગપુ્ર્યગુના સમ્રાટો અને ર્ેમની કારકકદી ર્ર્ા ર્ે સમયની રાજકીય, આવર્િક, સામાજજક 
૫કરક્સ્ર્વર્ઓ ર્ર્ા  ભારર્માાં ભરૂ્કાળની ભવ્યર્ા વિશે જાણે. 

(18) આપણા ખાંડોમાાં ઍન્ટાકથ કટકા અને ઑસ્ટે્રભલયા ખાંડનો ૫કરચય મેળિે. 
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વર્ષય:- સાંસ્કૃત (પ્રથમ અને દ્વિતીય સત્ર)   

શ્રર્ણ:-  

1.1 સરળ ૫દ્યો (સભુાવષર્ો, પ્રહભેલકા અને ગીર્ો), ટૂાંકા િાક્યો સમજે. 

1.2 સ્િ૫કરચયને લગર્ા ટૂાંકા પ્રશ્નો સમજે. 

1.3 સાદાાં િાક્યો સમજપિૂથક સાાંભળે. 

1.4 1 ર્ી 12 સધુીની સાંખ્યા સમજપિૂથક સાાંભળે. 

કથન:-  

2.1 સરળ ૫દ્યો(સભુાવષર્ો, પ્રહભેલકા,ગીર્ો),  ટૂાંકા ાં િાક્યો શદુ્ ઉચ્ચાર સારે્ બોલે. 

2.2  સ્િ૫કરચયને લગર્ા ટૂાંકા પ્રશ્નોના મૌભખક ઉિર આપે. 

2.3 સાદાાં િાક્યો બોલે. 

2.4 1 ર્ી 12 સધુીની સાંખ્યા સમજપિૂથક બોલે. 

ર્ાાંચન:-  

(1) સરળ સાદાાં િાક્યોનુાં શદુ્ ઉચ્ચાર સારે્ િાાંચન કરે. 

(2) સરળ જોડાક્ષરયકુ્ર્ િાક્યો, સકૂ્ક્ર્ઓ અને સભુાવષર્ોમાાં આિેલ વિસગથ અને 
અનુાંસ્િારિાળાાં ૫દોનુાં શદુ્ િાાંચન કરે. 

(3) સાદાાં, સરળ, ગેય સભુાવષર્ો અને ગીર્ોનુાં લયબદ્ ૫ઠ્ન કરે અને ગાન કરે. 

(4) સાદાાં, સરળ િાક્યોનુાં મખુિાાંચન કરે. 

લેખન:-  

(1) સાદા શબદોનુાં અનલેુખન કરે. 

(2) સાદા પદોનુાં શ્રરુ્લેખન કરે. 

(3) 1 ર્ી 12 સધુીના અંકોનુાં લેખન કરે. 

(4) સ્િ૫કરચયને લગર્ા પ્રશ્નોના જિાબ લખે. 
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  ધોરણ 3 થી 8 ના વ્યક્ક્તત્ર્ વર્કાસના વનરે્દશકો (૫ત્રકો- B ના સાંર્દર્વમાાં ) 
 વર્ધાન: (1)   શાળામાાં વનયવમર્ આિે છે.  

 િગથનુાં હાજરી ૫ત્રક 
 વશક્ષકનુાં અિલોકન 

 વર્ધાન: (2)   પ્રાર્થના સાંમેલનમાાં વનયવમર્ સામેલ ર્ાય છે.   
 પ્રાર્થના સાંમેલનમાાં રજૂઆર્/ ભાગીદારી 
 પ્રાર્થના કાયથિમ શાાંવર્ર્ી / રસપિૂથક સાાંભળે છે.  

 વર્ધાન: (3)   શાળાની સ્િચછર્ા જાળિે છે.   
 સ્િચછર્ા વિષયક પ્રવરૃ્વર્ઓમાાં ભાગીદારી 
 વશક્ષકનુાં અિલોકન 

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

 વર્ધાન: (5)   સોંપેલુાં કાયથ સારી રીર્ે કરે છે.  
 િગથ વશક્ષણ કાયથ /વશક્ષકનુાં અિલોકન 
 વશક્ષકે પાડેલ જૂર્માાં કાયથને આધારે 

 વર્ધાન: (6)   કોઇ પણ  કાયથ કરિામાાં ર્ત્પરર્ા દાખિે છે.  
 વશક્ષક દ્વારા અપાર્ી સચૂના / કાયથમાાં દાખિિામાાં આિર્ી 

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

 વશક્ષક સાર્ેના વ્યિહારને આધારે 
 િગથવશક્ષણ કાયથ /વશક્ષકનુાં અિલોકન 

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

 સહાધ્યાયી પ્રત્યેના વ્યિહારને આધારે. 
 વર્ધાન: (10)  વ્યક્ક્ર્ગર્ સ્િચ્છર્ા અને સઘુડર્ા જાળિે છે.  

 ૫હરેિશેની, શારીકરક સ્િચ્છર્ાની અિલોકનને આધારે 
 વર્ધાન: (11)  ૫યાથિરણની સમતલુા જાળિિામાાં ઉપયોગી ર્ાય છે.  

 ઇકો ક્લબની પ્રવવૃિ /શાળા બાગની જાળિણીની પ્રવવૃિને આધારે 
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 વર્ધાન: (12)  ઇતર ર્ાચન  
 શાળા પસુ્ર્કાલયના ઉ૫યોગને આધારે 
 િગથવશક્ષણકાયથ સમયે 
 પ્રાર્થના સાંમેલન િખરે્ રજૂઆર્ 
 શાળાકીય કાયથિમમાાં રજૂઆર્ 

 વર્ધાન: (13)  ભાષા શદુ્વદ્ સાર્ેનુાં મરોડદાર અક્ષરલેખન  
 વિદ્યાર્ીને આપેલ ગહૃકાયથ /શાળા સમયમાાં કરેલ લેખન કાયથને 

આધારે 
 નોટબકૃ/િકથબકુના અિલોકનના આધારે. 

 વર્ધાન: (14)  મૌભલક િાર્ાથકર્ન-િક્ર્વ્ય  
 પ્રાર્થના કાયથિમ / શાળા કાયથિમમાાં રજૂઆર્ને આધારે 

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

રજૂઆર્ના આધારે. 
 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)  ભચત્રમાાં રેખાાંકન સ્પટટ અને સુાંદર કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ ભચત્રો/આકૃવર્/આકારોમાાં કરેલ રાંગપરૂણીના આધારે 

 વર્ધાન: (17)  ભચત્રમાાં રાંગપરૂણી સારી રીર્ે કરે છે.   
 વિષયને અનરુૂ૫ દોરેલભચત્ર/આકૃવર્/આકારોમાાં કરેલ રાંગપરૂણીના 

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

 પ્રાર્થના કાયથિમમાાં યોગવનદશથન સમયે. 
 વિવિધ કાયથિમોમાાં /સ્પધાથઓમાાં યોગના વનદશથનને આધારે 

 વર્ધાન: (19)  સરળ આસનો યોગ્ય ક્સ્ર્વર્માાં કરે છે.     
 આસનોના અિલોકનના આધારે. 
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 વર્ધાન: (20)  સાાંવઘક રમર્ો કૌશલ્યપિૂથક રમે છે.     
 વિરામ સમયે (રીસેશ) રમાર્ી રમર્ોના અિલોકનના આધારે. 
 શાળામાાં રમાર્ી રમર્-ગમર્ સમયે અિલોકનને આધારે 
 કૌશલ્ય વશક્ષણના અંરે્ અિલોકનને આધારે 
 વિવિધ સ્પધાથઓમાાં પ્રદશથનને આધારે. 

 વર્ધાન: (21)  ખેલકૂદ અને જજમ્નાષ્સ્ટક ગવર્મેળ અને લયબદ્ રીર્ે કરે છે.      
 કૌશલ્ય વશક્ષણના અંરે્ અિલોકનને આધારે. 
 સ્પધાથઓમાાં પ્રદશથનને આધારે. 

 વર્ધાન: (22)  ઉત્સિ ઉજિણી     
 શાળામાાં ઉજિાર્ા વિવિધ ઉત્સિોમાાં ભાગીદારી 
 સ્ર્ાવનક વિસ્ર્ારમાાં ઉજિાર્ા ઉત્સિોમાાં વશક્ષકનુાં વનરીક્ષણ 

 વર્ધાન: (23)  વર્શેષ દર્દનની ઉજર્ણી     
 વિશેષ કદનની ઉજિણીમાાં સહભાગીદારી 

(૫યાથિરણ કદિસ, વિિેકાનાંદ-મહાત્મા ગાાંધી જયાંવર્,વશક્ષકકદન િગેરે)  
 વર્ધાન: (24)  નાટય, નતૃ્ય, િેશભષૂા અભભનય    

 પ્રાર્થના સભા / શાળા કાયથિમોમાાં પ્રદશથનને આધારે. 
 સ્પટટ ઉચ્ચાર સારે્ સાંિાદો રજૂ કરી શકે છે.  
 ર્ાલ સારે્ લોકનતૃ્યો, અભભનય કરી શકે છે.  
 રાંગમાંચ ૫રર્ી વનભથય રીરે્ રજૂઆર્ કરી શકે છે.  

 વર્ધાન: (25)  પ્રશ્નમાંચ (ક્ક્િઝ) માાં ભાગીદારી   
 શાળામાાં યોજેલ કાયથિમને આધારે 
 િગથવશક્ષણકાયથ દરવમયાનના પ્રશ્નોિરને આધારે 
 શાળા બહારના કાયથિમમાાં ૫ણ ભાગસદારી 

 વર્ધાન: (26)  મલૂ્યવશક્ષણની પ્રવવૃિમાાં ભાગીદારી     
 વિદ્યાર્ીઓ સચૂનાનુાં પાલન કરે છે.  
 વશસ્ર્માાં રહ ેછે.  
 સાચુાં બોલે છે.  

 વર્ધાન: (27)  વિવિધ સ્પધાથઓ     
 શાળામાાં યોજાર્ી સ્પધાથઓમાાં ભાગીદારીને આધારે 
 સીઆરસી/બીઆરસી કક્ષાએ યોજાનારી વિવિધ સ્પધાથઓમાાં ભાગીદારીને 

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

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

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

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

 
 વર્ધાન: (31)  માટીકામ/બાગકામ/શાળા સશુોભન    

 િગથમાાં ર્ર્ી વિવિધ માટીકામની પ્રવવૃિને આધારે 
 શાળા બાગને જાળિિાની પ્રવવૃિને આધારે 
 શાળા સશુોભન પ્રવવૃિમાાં ભાગીદારી 

 
        

 
  
 
 


