
   
 

   

   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   111                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
   

બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   

   

111)))   ૨૦ ૨૦ ૨૦ �ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે�ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે�ધુીની વ��ઓુ ગણી શક� છે. . .    

222)))   ૧ ૧ ૧ થી થી થી ૨૦૨૦૨૦   �ધુીના સરવાળા અને બાદબાક��ધુીના સરવાળા અને બાદબાક��ધુીના સરવાળા અને બાદબાક�નો નો નો રો�જ�દારો�જ�દારો�જ�દા   

�વનમા ંઉપયોગ�વનમા ંઉપયોગ�વનમા ંઉપયોગ   કર� છેકર� છેકર� છે...   

333)))   ૧૧૧   થી થી થી ૯૯ ૯૯ ૯૯ �ધુીના �ક ઓળખે�ધુીના �ક ઓળખે�ધુીના �ક ઓળખે      અને લખે છેઅને લખે છેઅને લખે છે...   

444)))   �બન �મા�ણત �બન �મા�ણત �બન �મા�ણત એકમ �વાક� �ગળ�એકમ �વાક� �ગળ�એકમ �વાક� �ગળ�, , , વ�તવ�તવ�ત, , , પગનો પજંોપગનો પજંોપગનો પજંો   

વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને વગેર�ની મદદથી �ૂંક� લબંાઈ માપે  અને    �દાજ કાઢ� �દાજ કાઢ� �દાજ કાઢ� 

છેછેછે...   

555)))   સ�ંયાસ�ંયાસ�ંયાઓઓઓ      ક� આકારોક� આકારોક� આકારોની સાદ� ની સાદ� ની સાદ� તરાહ તરાહ તરાહ બનાવે છેબનાવે છેબનાવે છે...   
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   222                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
   

બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   એકમ અને દસકની મદદથી એકમ અને દસકની મદદથી એકમ અને દસકની મદદથી ૧ ૧ ૧ થી થી થી ૯૯૯૯૯૯   �ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા   વાચેંવાચેંવાચેં      
અને લખ ેછેઅને લખ ેછેઅને લખ ેછે...   

222)))   બે �કની સ�ંયાનાબે �કની સ�ંયાનાબે �કની સ�ંયાના, , , સરવાળાસરવાળાસરવાળા---બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� બાદબાક�નો ઉપયોગ કર� 
રો�જ�દારો�જ�દારો�જ�દા   �વનની  સમ�યા ઉક�લે છે�વનની  સમ�યા ઉક�લે છે�વનની  સમ�યા ઉક�લે છે...      

333)))   કલાક ક� �દવસમા ંકલાક ક� �દવસમા ંકલાક ક� �દવસમા ં   થયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છેથયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છેથયેલ ઘટનાઓને �મમા ંગોઠવે છે...   

444)))   ઉઉઉભીભીભી, , , આડ� ક� �ાસંી  આડ� ક� �ાસંી  આડ� ક� �ાસંી  લીટ� દોર�  અને બતાવે છેલીટ� દોર�  અને બતાવે છેલીટ� દોર�  અને બતાવે છે...   

555)))   સાદા ��સાદા ��સાદા ��---પ�રમાણીય અને િ�પ�રમાણીય અને િ�પ�રમાણીય અને િ�---પ�રમાપ�રમાપ�રમાણીય આકારોની ણીય આકારોની ણીય આકારોની 
લા��ણકતાઓ કહ� છેલા��ણકતાઓ કહ� છેલા��ણકતાઓ કહ� છે...   

666)))   �બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક��બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક��બન �મા�ણત પરં� ુયો�ય એકમ માપ �મક�, , , પ�ે�સલપ�ે�સલપ�ે�સલ, , , દંડોદંડોદંડો, , , 
કપકપકપ, , , ચમચીચમચીચમચી, , , ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ ડોલ વગેર�ની મદદથી માપન કર� ક� �દાજ 
કાઢ� છેકાઢ� છેકાઢ� છે...   

777)))   સ�ંયાસ�ંયાસ�ંયાઓઓઓ, , , આકારોઆકારોઆકારો   અને વ��ઓુની આપેલ અને વ��ઓુની આપેલ અને વ��ઓુની આપેલ તતતરાહરાહરાહને િવ�તાર�  ને િવ�તાર�  ને િવ�તાર�  
છેછેછે...   �મ ક� �મ ક� �મ ક� ૧૧૧, , , ૩૩૩, , , ૫૫૫, , , પછ� પછ� પછ� ૭૭૭,,,૯૯૯,,,૧૧૧૧૧૧... ... ... લખ ેછેલખ ેછેલખ ેછે...         
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   333                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
 

  

બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   ૯૯૯ ૯૯૯ ૯૯૯    �ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયા�ધુીની સ�ંયાઓ ઓ ઓ    વાચેં અને લખે છેવાચેં અને લખે છેવાચેં અને લખે છે. . .    

222)))   રો�જ�દા �વરો�જ�દા �વરો�જ�દા �વનની સમ�યાનની સમ�યાનની સમ�યા///પ�ર��થિતપ�ર��થિતપ�ર��થિતનેનેને   �ણ �કની �ણ �કની �ણ �કની 

સ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છેસ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છેસ�ંયાઓના સરવાળા અને બાદબાક� �ારા ઉક�લે છે. . .    

333)))   ૨૨૨, , , ૩૩૩,,,૪૪૪,,,૫ ૫ ૫ અને અને અને ૧૦ ૧૦ ૧૦ ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા ના ઘ�ડયા રચે છે અને તેનો રો�જ�દા 

�વનમા ંઉપયોગ કર� છે�વનમા ંઉપયોગ કર� છે�વનમા ંઉપયોગ કર� છે...   

444)))   બા�ુઓબા�ુઓબા�ુઓ, , , �ણુાઓ અને િવક�ણુાઓ અને િવક�ણુાઓ અને િવકણ�ની ગણતર� કર� ��ણ�ની ગણતર� કર� ��ણ�ની ગણતર� કર� ��---

પ�રમાણીય પ�રમાણીય પ�રમાણીય (((222---DDD) ) ) આ�ૃિતઓને ઓળખે છેઆ�ૃિતઓને ઓળખે છેઆ�ૃિતઓને ઓળખે છે. . .    

555)))   �મા�ણત એકમ �મક� �મા�ણત એકમ �મક� �મા�ણત એકમ �મક� સે�ટ�સે�ટ�સે�ટ�મીટરમીટરમીટર   ક� મીટરક� મીટરક� મીટરની મદદથી ની મદદથી ની મદદથી 

�તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને �તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને �તર માપે છે અને �બન �મા�ણત એકમ �ારા વજન અને 

�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે�ુ�ંશ�ુ ંમાપન કર�  છે...   

666)))   ઘ�ડયાળ જોઇને ઘ�ડયાળ જોઇને ઘ�ડયાળ જોઇને કલાકકલાકકલાકમા ંમા ંમા ં   સાચો સમય સાચો સમય સાચો સમય જણાવે છેજણાવે છેજણાવે છે...   

777)))   સ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છેસ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છેસ�ંયાઓ અને  આકારોના આપેલ તરાહને િવ�તાર�  છે. . .    

888)))   મા�હતીની  �ચ�ા�મક મા�હતીની  �ચ�ા�મક મા�હતીની  �ચ�ા�મક ર�ૂઆત કર�ર�ૂઆત કર�ર�ૂઆત કર�   તારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છે...   

   

      

aaa¹¹¹yyyyyynnn   (((nnnOOOppp(((___iiiaaaiii[[ [   



   
 

   

   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   444                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
               

બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
   

111)))   નાણાંનાણાંનાણા,ં , , લબંાઇલબંાઇલબંાઇ, , , દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની દળ અને �ુ�ંશન ેલગતા ં રોજ�દા �વનની 

પ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ેપ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ેપ�ર��થિતઓ ક� સમ�યાઓને ચાર ��યાઓની મદદથી ઉક�લ ે

છેછેછે. . .    

222)))   આપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશંઆપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશંઆપેલ �ચ�મા ંઅને વ��ઓુના ંસ�ંહમા ંએક ��તીયાશં, , , એક એક એક 

ચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ંચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ંચ�થુા�શ અને �ણ ચ�થુા�શને ઓળખે છે અને તને ેસકં�તમા ં

દશા�વે છેદશા�વે છેદશા�વે છે. . .    

333)))   વ�ુ�ળમા ંતનેા ક���વ� ુ�ળમા ંતનેા ક���વ� ુ�ળમા ંતનેા ક���, , , િ��યા અને �યાસને ઓળખે છેિ��યા અને �યાસને ઓળખે છેિ��યા અને �યાસને ઓળખે છે. . .    

444)))   કાગળ વાળ�કાગળ વાળ�કાગળ વાળ�,,,   કાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છેકાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છેકાગળ કાપીને સિંમિતની સકં�પના દશા�વે છે...   

555)))   આપેલ આકારને એકમ તર�ક� આપેલ આકારને એકમ તર�ક� આપેલ આકારને એકમ તર�ક� ગણી સાદા આકારો ગણી સાદા આકારો ગણી સાદા આકારો (((િ�કોણિ�કોણિ�કોણ, , , 

ચોરસચોરસચોરસ, , , લબંચોરસલબંચોરસલબંચોરસ)))�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે�ુ ં�ે�ફળ અને પ�રિમિત દશા�વે છે. . .    

666)))   પ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છેપ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છેપ�ર�ચત દ� િનક ��િૃ�ઓના ંસમયગાળાને ગણે છે. . .    

777)))   એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક એકિ�ત મા�હતીને કો�ટક / / / �તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે�તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે�તભં આલેખમા ંદશા�વે છે અન ે

તારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છેતારણ કાઢ� છે. . .    

      

aaa¹¹¹yyyyyynnn   (((nnnOOOppp(((___iiiaaaiii[[ [   



   
 

   

   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   555                     ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
બાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છેબાળકો શીખે છે.........   
 

  

111)))   1000 1000 1000 થી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછેથી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછેથી મોટ� સ�ંયાઓ વાચેં અને લખ ેછે. . .    

222)))   1000 1000 1000 થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�થી મોટ� સ�ંયાઓ માટ� રો�જ�દા �વનની સમ�યાદા �વનની સમ�યાદા �વનની સમ�યા///પ�ર��થિતને પ�ર��થિતને પ�ર��થિતને 
ચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછેચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછેચાર ��યાઓ  �ારા ઉક�લ ેછે. . .    

333)))   આપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઆપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઆપેલ અ�ણૂા�ક ના સમઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અનેઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અનેઅ�ણૂા�ક ઓળખ ે છે અને   આપી શક� છે તથા આપી શક� છે તથા આપી શક� છે તથા 
આપેલ અ�ણૂા�ક આપેલ અ�ણૂા�ક આપેલ અ�ણૂા�ક ½½½,,,   ¼¼¼,,,   111///5 5 5 �વા �વા �વા    દશાશં અ�ણૂા�ક મા દશાશં અ�ણૂા�ક મા દશાશં અ�ણૂા�ક મા �મ ક� �મ ક� �મ ક� 000...555,,,   
000...222555,,,   000...222   મા �પાતંરણ કર� છે  મા �પાતંરણ કર� છે  મા �પાતંરણ કર� છે  અને દશાશં અ�ણૂા�કનેઅને દશાશં અ�ણૂા�કનેઅને દશાશં અ�ણૂા�કને      સાદા સાદા સાદા 
અ�ણૂા�કમા �પાતંરણઅ�ણૂા�કમા �પાતંરણઅ�ણૂા�કમા �પાતંરણ   કર� છેકર� છેકર� છે. . .    

444)))   આપેલ �ણૂાના માપ પરથીઆપેલ �ણૂાના માપ પરથીઆપેલ �ણૂાના માપ પરથી   તેન ે લ�કુોણતેન ે લ�કુોણતેન ે લ�કુોણ, , , ��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા��ુુકોણ તથા કાટકોણ મા   
વગ�કરણ કર� છે અને વગ�કરણ કર� છે અને વગ�કરણ કર� છે અને તેને દોર� બતાવ ેછેતેને દોર� બતાવ ેછેતેને દોર� બતાવ ેછે...   

555)))   લબંાઈલબંાઈલબંાઈ, , , વજન અને �ુ�ંશના નાનાવજન અને �ુ�ંશના નાનાવજન અને �ુ�ંશના નાના   અને મોટા એકમો વ�ચનેોઅને મોટા એકમો વ�ચનેોઅને મોટા એકમો વ�ચનેો   સબંધં સબંધં સબંધં 
કહ�કહ�કહ�   છે તથાછે તથાછે તથા   નાના થી મોટા અને મોટાનાના થી મોટા અને મોટાનાના થી મોટા અને મોટા   થી નાના એકમમા ં�પાંથી નાના એકમમા ં�પાંથી નાના એકમમા ં�પાંતરણ કર� તરણ કર� તરણ કર� 
છેછેછે...   

666)))   આપેલ પા�ની �ુ�ંશ આપેલ પા�ની �ુ�ંશ આપેલ પા�ની �ુ�ંશ �ણીતા એકમમા ંકહ� છે�ણીતા એકમમા ંકહ� છે�ણીતા એકમમા ંકહ� છે...દાદાદા...તતત...,,,   ડોલની �ુ�ંશડોલની �ુ�ંશડોલની �ુ�ંશ, , , 
ટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતાટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતાટ�બલર ની �ુ�ંશ કરતા   20 20 20 ગણી છે તેમ કહ� છેગણી છે તેમ કહ� છેગણી છે તેમ કહ� છે...   

777)))   ચાર ગા�ણિતક ��યાઓનાચાર ગા�ણિતક ��યાઓનાચાર ગા�ણિતક ��યાઓના   ઉપયોગથી ના�ુંઉપયોગથી ના�ુંઉપયોગથી ના�ુ,ં , , લબંાઈલબંાઈલબંાઈ, , , વજનવજનવજન, , , �ુ�ંશ અને �ુ�ંશ અને �ુ�ંશ અને 
સમયને �પશ�તા કોયડાસમયને �પશ�તા કોયડાસમયને �પશ�તા કોયડા   ઉક�લ ેછેઉક�લ ેછેઉક�લ ેછે...   

888)))   રોજ�રોજ�રોજ�દા �વનને લગતી િવિવધદા �વનને લગતી િવિવધદા �વનને લગતી િવિવધ   મા�હતી ભગેી કર�  તેનેમા�હતી ભગેી કર�  તેનેમા�હતી ભગેી કર�  તેને   કોઠામા ંદશા�વ ેકોઠામા ંદશા�વ ેકોઠામા ંદશા�વ ે
છે અને �તભંાલખે બનાછે અને �તભંાલખે બનાછે અને �તભંાલખે બનાવી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�વી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�વી  તે� ુઅથ�ઘટન કર�    છેછેછે...   
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ધોરણ ધોરણ ધોરણ –––   666                        ગ�ણત ગ�ણત ગ�ણત    
   

િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
   
111)))   યો�ય ���યાના યો�ય ���યાના યો�ય ���યાના (((સરવાળાસરવાળાસરવાળા,,,   બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�,,,   �ણુા�ણુા�ણુાકાર અને ભાગાકારકાર અને ભાગાકારકાર અને ભાગાકાર) ) ) 

ઉપયોગ �ારા મોટા �કડાઉપયોગ �ારા મોટા �કડાઉપયોગ �ારા મોટા �કડાની સ�ંયાની સ�ંયાની સ�ંયા   ધરાવતા દાખલા ઉક�લે ધરાવતા દાખલા ઉક�લે ધરાવતા દાખલા ઉક�લે છેછેછે...   
222)))   લ��ુમ સામા�ય અવયવી લ��ુમ સામા�ય અવયવી લ��ુમ સામા�ય અવયવી    અઅઅનેનનેે   ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો ��ુ�મ સામા�ય અવયવનો 

ચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છેચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છેચો�સ પ�ર��થિતમા ંઉપયોગ કર� છે...      
333)))   રો�જ�દા �વનની રો�જ�દા �વનની રો�જ�દા �વનની    પ�ર��થિતપ�ર��થિતપ�ર��થિતમા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�મા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�મા ંઅ�ણૂા�ક અને દશાશં અ�ણૂા�કવાળ� કવાળ� કવાળ� 

સ�ંયાનાસ�ંયાનાસ�ંયાના   સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે સરવાળા અને બાદબાક� કર� સમ�યા ઉક�લે    છેછેછે...   
444)))   એકમ પ�િ�એકમ પ�િ�એકમ પ�િ�નો ઉપયોગ કનો ઉપયોગ કનો ઉપયોગ કર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ ર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ ર� રો�જ�દા �વનના િવિવધ કોયડાઓ 

ઉક�લે ઉક�લે ઉક�લે    છે છે છે ...   
555)))   આસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખાઆસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખાઆસપાસના ઉદાહરણો પરથી ર�ખા,,,   ર�ખાખડંર�ખાખડંર�ખાખડં,,,   ��ુલી અને બધં ��ુલી અને બધં ��ુલી અને બધં 

આ�ૃિતઆ�ૃિતઆ�ૃિત,,,   �ણૂા�ણૂા�ણૂા,,,   િ�કોણિ�કોણિ�કોણ,,,   ચ��ુ ૂ�જચ��ુ ૂ�જચ��ુ ૂ�જ,,,   વ� ુ�ળ વ� ુ�ળ વ� ુ�ળ વગેર� �વા ભૌિમિતક વગેર� �વા ભૌિમિતક વગેર� �વા ભૌિમિતક 
આકારો સમ�વી શક� છેઆકારો સમ�વી શક� છેઆકારો સમ�વી શક� છે...   

666)))   િ�કોણ અને ચ� ુિ�કોણ અને ચ� ુિ�કોણ અને ચ��ુકોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે�કોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે�કોણના િવિવધ ભાગોને ઓળખે છે...   (((�મક� �ણૂા�મક� �ણૂા�મક� �ણૂા, , , 
ઉદગમ�બ��ુઉદગમ�બ��ુઉદગમ�બ��ુ,,,   િવકણ�િવકણ�િવકણ�)))   

777)))   આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની આસપાસની લબંચોરસ પદાથ�ની પ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છેપ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છેપ�રિમિત અને �ે�ફળ શોધે છે...   
888)))   આપેલઆપેલઆપેલ/ / / ભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવેભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવેભેગી કર�લ મા�હતીને કો�ટકમા ંગોઠવે   છેછેછે. . . �મક��મક��મક� ,,,   �ુ�ંુબમા ં�ુ�ંુબમા ં�ુ�ંુબમા ં

છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો છે�લા છ મ�હનામા ં િવિવધ વ��ઓુ પાછળનો થયેલ થયેલ થયેલ ખચ�ખચ�ખચ�ને કોઠા ને કોઠા ને કોઠા 
�વ�પે�વ�પે�વ�પે,,,   �તભંાલેખ �તભંાલેખ �તભંાલેખ �વ�પે ક� �વ�પે ક� �વ�પે ક� �ચ�ા�મક �ચ�ા�મક �ચ�ા�મક ર�તે દશા�વે ર�તે દશા�વે ર�તે દશા�વે છેછેછે...   
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િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
1) અ�ણૂા�ક, દશાશં અ�ણૂા�ક, સમેંય સ�ંયા તથા ટકા ને લગતા 

કોયડા ઉક�લી શક� છે. 
2) મોટ� સ�ંયાના �ણુાકાર અને ભાગાકાર કરવા માટ� ઘાત�વ�પનો 

ઉપયોગ કર� શક� છે. 
3) રો�જ�દા �વનની સમ�યાઓને સમીકરણ �વ�પે દશા�વી શકશે અને 

તેનો ઉક�લ મેળવી શક� છે. 
4) નફા/ખોટની ટકામા ંગણતર� તથા સાદા�યાજની ગણતર� કર� શક� 

છે. 
5) િ�કોણના �ણૂાની લા��ણકતાઓને આધાર� , િ�કોણના અ�ાત 

�ણૂા�ુ ંમાપ શોધી શક� છે  તથા બે િ�કોણની આપેલ િવગત પરથી 
તેમની એક�પતા િવષે કહ� શક� છે. �મક� બાબાબા, બા�બુા, 
�બુા�,ુ કાકબા. 

6) માપપ�ી અને વ� ુ�ળની મદદથી, કોઈ ર�ખાના બહારના આપેલ 
�બ��ુમાથંી આપેલી ર�ખાને સમાતંર ર�ખા દોર� શકશ.ે તથા િ�કોણ 
દોર� શક� છે. 

7) ચોરસ અને લબંચોરસમા ઘેરાયલે જ�યા�ુ ં �ે�ફળ શોધી શક� છે. 
8) િવધાથ�ઓની દ� િનક મા�હતી પરથી મ�યક, મ�ય�થ અને બ�લુક 

શોધી શક� છે. 
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િવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છેિવ�ાથ�ઓ શીખે છે.........   
111)))   આપેલ એક સઆપેલ એક સઆપેલ એક સમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાંમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાંમાન ઉદાહરણ પરથી સમેંય સ�ંયાનાં   સરવાળાસરવાળાસરવાળા, , , 

બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�,,,�ણુાકાર અને �ણુાકાર અને �ણુાકાર અને ભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છેભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છેભાગાકારની લા��ણકતાઓ જણાવી શક� છે...   

222)))   બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા બીજગા�ણિતક ર�ત �ારા 222,,,૩૩૩,,,444,,,555,,,666,,,9 9 9 અને અને અને 11 11 11 ની િવભા�યતાની ની િવભા�યતાની ની િવભા�યતાની 
ચાવીઓચાવીઓચાવીઓ   અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ અને રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શકશે તેમજ િવિવધ િવિવધ િવિવધ 
પ�િત �ારા વપ�િત �ારા વપ�િત �ારા વગ�ગ�ગ� , , , વગ��ળૂવગ��ળૂવગ��ળૂ, , , ઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છેઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છેઘન ઘન�ળૂ શોધી શક� છે...   

333)))   ટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાંટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાંટકાનો ઉપયોગ કર�ને નફો અને ખોટ ટકામાં, , , ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે ક�ટ�ુ ં�ડ�કાઉ�ટ મળશે 
તેતેતે, , , વેવેવેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છેટ તથા ચ���ૃ� �યાજ શોધી શક� છે...   

444)))   ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો ચ��ુકોણના ચાર�ય �ણૂાના માપના સરવાળો 360 360 360 થાય છે તેને થાય છે તેને થાય છે તેને 
આધાર� ચ� ુઆધાર� ચ� ુઆધાર� ચ��ુકોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે�કોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે�કોણના �ણૂાના કોયડા ઉક�લી શક� છે...   

555)))   બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�બીજગા�ણિતક �વ�પો તથા િવિવધ િન�યસમોનો ઉપયોગ કર�   
રો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છેરો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છેરો�જ�દા �વનના કોયડા ઉક�લી શક� છે...   

666)))   સમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ાસમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ાસમલબં ચ��ુકોણ અને અ�ય બ�કુોણના �ે�ફળ �ાફ પેપર �ારા રા રા 
શોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છેશોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છેશોધી ��ૂની મદદથી ચકાસી શક� છે...   

777)))   લબંઘન અને નળાકાર વ�� ુલબંઘન અને નળાકાર વ�� ુલબંઘન અને નળાકાર વ��ઓુના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� ઓના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� ઓના ��ૃઠફળ તથા ઘનફળ શોધી શક� 
છેછેછે...   

888)))   �થભં આલેખ અને પાઈ �થભં આલેખ અને પાઈ �થભં આલેખ અને પાઈ ચાટ�  દોર� શકચાટ�  દોર� શકચાટ�  દોર� શકશે અને તેના આધાર� િવવરણ શે અને તેના આધાર� િવવરણ શે અને તેના આધાર� િવવરણ 
કર� શક� છેકર� શક� છેકર� શક� છે...   
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