ધોરણ – ૮: જૂન માસના ‘ઘરે શીખીએ’ મોડ્યલુમાાં સમાવિષ્ટ અધ્યયન વનષ્પવિઓની યાદી

1. પરરચિત, અપરરચિત પરરસ્થિવતમાાં િણણન અને વિશ્લેષણ કરી શકે છે .
2. ગધ્યાાંશ પરિી સારાાંશ, શીષણક પરિી િાતાણ જેિ લેખોનુ ાં સર્જન કરી શકે છે .
3. વિકટ પરરસ્થિવતમાાં યોગ્ય ઉકેલ શોધી શકે છે .
4. પોતાની લાગણી, મઝ
ાં ૂ િણ, અનુભિ, અને વિિારોણે અસરકારક રીતે રજુ કરી શકે છે .
5. કાવ્ય મુખપાઠ અને કાવ્યપ ૂવતિ કરી શકે છે .
6. સાાંભળે લી કે િાાંિેલી અનુભિજન્ય સામગ્રીમાાંિી યોગ્ય તારણ કાઢી પ્રશ્નોના જિાબ લખી શકે
છે .
7. થિર-વ્યાંજન સમજીને તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે .
8. वचन परिवर्तन के ननयमो की समझ।
9. वचन परिवर्तन कि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किना।
10. મારિતી મેળિિા પ્રશ્નો પ ૂછે છે અને તેિા પ્રશ્નોના જિાબ આપે છે .
11. ઊલટ પ્રશ્નો પ ૂછે છે અને તેિા પ્રશ્નોના જિાબ આપે છે .
12. પાઠયપુથતકના આધારે પ ૂછે લા સાદા પ્રશ્નોના જિાબ સાંથકૃતમાાં લખી શકે છે .
13. ચિત્રોના આધારે એ િથતુન ુ ાં નામ સાંથકૃ તમાાં લખી શકે છે .
14. ઉદાિરણ દ્વારા સામે સાંખ્યાઓના સરિાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર વિશેના ગુણધમોનુ ાં
સામાન્યીકરણ કરી શકે છે .
15. એક બાજુ સુરેખ પદાિલી અને બીજી બાજુ સાંખ્યા િોય તેિા સમીકરણોનો ઉકેલ મેળિે છે .
16. બાંને બાજુ િલ િોય તેિા સમીકરણોનો ઉકેલ મેળિે છે .
17. એક િલ સુરેખ સમીકરણ સાંબધ
ાં ી વ્યિિારુ કોયડ્ા ઉકેલે છે .

18. ચિટીશ ઇથટ ઇન્ન્ડ્યા કાંપની ભારતમાાં સિોચ્િ સિા (કાંપનીની થિાપના) કેિી રીતે બને તે સમજે છે .
19. સજીિોને(પાક) તેમના ગુણધમો આધારરત િગીકૃ ત કરે છે .
20. પ્રરિયાને કારણો સાિે જોડ્ે છે .
21. સજીિોને(સ ૂક્ષ્મજીિો) તેમના ગુણધમો આધારરત િગીકૃ ત કરે છે .
22. પ્રશ્નોન જિાબ મેળિિા માટે સરળ તપાસ િાિ ધરે છે .

આપના મ ૂલયાાંકન લક્ષી પ્રશ્નો, જેિાકે િગણન ુ ાં સામુરિક મ ૂલયાાંકન િગેરેને લગતી મારિતી માટે નીિે આપેલ બટન
પર ક્લલક કરો.

