
 
 
 

ધોરણ – 6     િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

િવ�ાથ�ઓ....   
•••   પદાપદાપદાથ� અને સ�વો �વા ક� થ� અને સ�વો �વા ક� થ� અને સ�વો �વા ક� વન�પિતનાવન�પિતનાવન�પિતના   ર�સાર�સાર�સા,,,   �લોને તેમના દ�ખાવ�લોને તેમના દ�ખાવ�લોને તેમના દ�ખાવ,,,   

રચનારચનારચના,,,   કાય�કાય�કાય�,,,   �વુાસ વગરે� �વાં�વુાસ વગરે� �વાં�વુાસ વગરે� �વાં   લ�ણોના આધાર� ઓળખે છેલ�ણોના આધાર� ઓળખે છેલ�ણોના આધાર� ઓળખે છે.  .  .     

•••   વ�� ુવ�� ુવ�� ,ુ,,   સ�વ અને ���યા�ુ ંસ�વ અને ���યા�ુ ંસ�વ અને ���યા�ુ ં અવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ંઅવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ંઅવલોક� શકાય તેવા �ણુધમ�ના ં

આધાર� વગ�કરણ કર� છેઆધાર� વગ�કરણ કર� છેઆધાર� વગ�કરણ કર� છે. . .       

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે. . .    

•••   ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે ���યા અને ઘટનાઓને વણ�વે / / / સમ�વે છેસમ�વે છેસમ�વે છે. . .    

•••   ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને SSSIII   (((SSSyyysssttteeemmm   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll)))   

એકમમા ંર�ૂ કર� છેએકમમા ંર�ૂ કર� છેએકમમા ંર�ૂ કર� છે. . .    

•••   ���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત���યા અને સ�વોની નામિનદશ�નવાળ� આ�ૃિત///   �લો ચાટ�  દોર� �લો ચાટ�  દોર� �લો ચાટ�  દોર� 

છેછેછે.  .  .        

•••   પયા�વરણને બચાવવાનોપયા�વરણને બચાવવાનોપયા�વરણને બચાવવાનો/ / / �રુ��ત કરવાનો �રુ��ત કરવાનો �રુ��ત કરવાનો    �ય�ન કર� છે�ય�ન કર� છે�ય�ન કર� છે. . .    

•••   રચનારચનારચના   કરકરકરવામાંવામાંવામા ,ં,,   આયોજનઆયોજનઆયોજન   બનાવવામા ંબનાવવામા ંબનાવવામા ં અને �ા�ય અને �ા�ય અને �ા�ય સસંાધનોસસંાધનોસસંાધનોના ના ના 

ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છેઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છેઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� છે...   
 

 
 

  



 

 
ધોરણ – 7       િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

  

િવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓ............         

•••   પદાથ� પદાથ� પદાથ� અને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સાઅને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સાઅને સ�વો �વા ક� �ાણીજ�ય ર�સા,,,   દાતંના �કારદાતંના �કારદાતંના �કાર,,,   અર�સા અર�સા અર�સા 

અને લ�ેસ વગરે�નેઅને લ�ેસ વગરે�નેઅને લ�ેસ વગરે�ને   દ�ખાવદ�ખાવદ�ખાવ,,,   રચનારચનારચના,,,   કાય� વગરે� �વાંકાય� વગરે� �વાંકાય� વગરે� �વાં   લ�ણોના લ�ણોના લ�ણોના 

આધાર� ઓળખે છેઆધાર� ઓળખે છેઆધાર� ઓળખે છે.  .  .     

•••   પદાથ� અને સ�વોને તેમનાપદાથ� અને સ�વોને તેમનાપદાથ� અને સ�વોને તેમના   �ણુધમ��ણુધમ��ણુધમ�,,,   રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� 

�ુદા પાડ� છે�ુદા પાડ� છે�ુદા પાડ� છે...      

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે   

•••   ���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે���યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ� છે...   

•••   રારારાસાય�ણક ���યા સાય�ણક ���યા સાય�ણક ���યા �વી�વી�વી   ક� ક� ક� એિસડ અને બેઇઝએિસડ અને બેઇઝએિસડ અને બેઇઝ, , , �ારણ�ારણ�ારણ, , , 

�કાશસ�ંલેષણ�કાશસ�ંલેષણ�કાશસ�ંલેષણ,,,   �સન વગરે� �સન વગરે� �સન વગરે� માટ�નાંમાટ�નાંમાટ�નાં   સમીકરણ લખે છેસમીકરણ લખે છેસમીકરણ લખે છે...   

•••   આલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છેઆલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છેઆલેખ દોર� છે અને તે� ુ ંઅથ�ઘટન કર� છે...      

•••   પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� 

ન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય�પ�િત વણ�વે છે...   

•••   શીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રો�જ��જ��જ�દા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છે...      
 
 

  



 
 
 

ધોરણ – 8       િવ�ાન  અને ટ��નોલો� 

િવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓ... ... ...    

•••   પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�પદાથ� અને સ�વોને તેમના ં�ણુધમ�,,,   રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� રચના અને કાય�ના આધાર� 

�ુદાં�ુદાં�ુદાં   પાપાપાડ� છેડ� છેડ� છે. . .    

•••   ��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે��ોના જવાબ મેળવવા માટ� સરળ તપાસ હાથ ધર� છે...   

•••   ���યા���યા���યાઓ ઓ ઓ અને ઘટનાઓને સમ�વે છેઅને ઘટનાઓને સમ�વે છેઅને ઘટનાઓને સમ�વે છે. . .    

•••   ��ૂમ�વો��ૂમ�વો��ૂમ�વો,,,      �ુગંળ�ના કોષ�ુગંળ�ના કોષ�ુગંળ�ના કોષ,,,   ગાલના કોષ વગરે�ની ગાલના કોષ વગરે�ની ગાલના કોષ વગરે�ની �લાઈડ તૈયાર કર� �લાઈડ તૈયાર કર� �લાઈડ તૈયાર કર� 

છે અને તેમનાંછે અને તેમનાંછે અને તેમનાં   લ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છેલ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છેલ�ણો�ુ ંવણ�ન કર� છે. . .    

•••   પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� પોતાની આસપાસમાથંી મળ� આવતી વ��નુો ઉપયોગ કર� 

ન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છેન�નૂાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર� છે અને તેની કાય� પ�િત વણ�વે છે...   

•••   શીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રોશીખેલા વૈ�ાિનક �યાલોને રો�જ��જ��જ�દા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છેદા �વનમા ંલા� ુકર� છે. . .    

•••   વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� વૈ�ાિનક શોધવાતા�ઓની ચચા� કર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છેકર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છેકર� છે અને તે� ુ ંમહ�વ સમ� છે...   

•••   રચનારચનારચના   કરકરકરવામાંવામાંવામા ,ં,,   આયોજનઆયોજનઆયોજન   બનાવવામા ંબનાવવામા ંબનાવવામા ં અને અને અને �ા�ય સં�ા�ય સં�ા�ય સસંાસાસાધનોના ધનોના ધનોના 

ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર�ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર�ઉપયોગમા ંસ�ના�મકતા �દિશ�ત કર� . . .    

•••   �ામા�ણકતા�ામા�ણકતા�ામા�ણકતા,,,   વ��લુ��તાવ��લુ��તાવ��લુ��તા,,,   સહકારસહકારસહકાર,,,   ભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાંભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાંભય અને �વૂ��હથી ��ુ�ત �વાં   

��ૂયો �દિશ�ત કર� છે��ૂયો �દિશ�ત કર� છે��ૂયો �દિશ�ત કર� છે.  .  .     
 
 
 


