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* ધોરણ 10 વિજ્ઞાન * 
ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મ દ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ  િર્ષ માટે બાદ કરે મ દ્દાઓ રરમાર્કસષ 
1 

 

યાવામણિક પ્રક્રિમાઓ અને 
વભીકયિો 
 

 યાવામણિક વભીકયિો, યાવામણિક પ્રક્રિમાના પ્રકાયો, 
વલસ્થાન પ્રક્રિમાઓ 

 દ્વિવલસ્થાન પ્રક્રિમા, યોજજિંદા જીલનભાાં ઓક્સવડળેનની 
પ્રક્રિમાની અવય, વલસ્થાન પ્રક્રિમા અને તેની પ્રવવૃિ, 

ઉષ્ભાળોક અને ઉષ્ભા ક્ષેક પ્રક્રિમા 

 

2 

 

એવવડ, ફેઇઝ અને ક્ષાય એવવડ અને ફેઇઝ ના યાવામણિક ગિુધભોની વભજ, તભાભ 
એવવડ અને ફેઇઝભાાં  શુાં વભાનતા છે?, એવવડ અથલા 
ફેઇઝ દ્રાલિ કેટરા  પ્રફ છે?, ક્ષાય  વલળે  લધ ુ(જાિકાયી) 

પ્રવવૃતઓ 2.1.1   થી 2.1.6 સધુી તભાભ પ્રવવૃિ, 2.9 (HCL લાય ુ
ની ફનાલટ) એવવડ ફેઇઝ ના યાવામણિક ગિુધભોની વભજ 

 

3 

 

 ધાતઓુ અને અધાતઓુ 

 

બૌવતક ગિુધભો, ધાતઓુ અને અધાતઓુ કેલી યીતે પ્રક્રિમા 
કયે છે?, ધાતઓુની પ્રાપ્તત 

ધાતઓુના  યાવામણિક ગિુધભો, આમવનક વાંમોજનોના 
ગિુધભો, અમસ્કોની  વમદૃ્વિ, ક્ષાયિ અને તેને 
અટકાલલાના  ઉામો, ધાત ુધાત ુઅને અધાત ુકેલી યીતે 
પ્રક્રિમા કયે છે? ધાત ુશદુ્વિકયિ 

 

4 

 

કાફબન અને તેના વાંમોજનો કાફબનભાાં ફાંધન-વશવાંમોજક ફાંધ, કાફબનનો વલબતોમખુી 
સ્લબાલ, વાબ ુઅને પ્રક્ષારકો 

કાફબન વાંમોજનોના યાવામણિક ગિુધભો, કાફબન વાંમોજનોના 
યાવામણિક ગિુધભો, વભાનધભી  શ્રેિી 

 

5 

 

તત્લોનુાં આલતી લગીકયિ અવ્મલક્સ્થત ને વ્મલક્સ્થત કયવુાં-તત્લોના પ્રાયાંણબક પ્રમત્નો, 
અવ્મલક્સ્થતભાાંથી વ્મલક્સ્થત કયવુાં-ભેન્ડરેીપનુાં આલતબ 
કોષ્ટક, અવ્મલક્સ્થત ભાાંથી વ્મલક્સ્થત  કયવુાં - આધવુનક 
આલતબ કોષ્ટક 

આધવુનક આલતબકોષ્ટકભાાં લરિ, ભેન્ડરેીપના લગીકયિની 
ભમાબદા 
 

 

6 

 

જૈવલક ક્રિમાઓ જૈવલક ક્રિમાઓ એટરે શુાં?, ોિ, શ્વવન, લશન, ઉત્વજૉન લનસ્વતઓભાાં લશન, લનસ્વતઓભાાં ઉત્વજૉન,  ભાનલભાાં 
લશન, શદમ,  પેપવાભાાં ઓક્સવજનનો રુવધયભાાં પ્રલેળ 

 

7 

 

વનમાંત્રિ અને વાંકરન પ્રાિીઓ-ચેતાતાંત્ર, લનસ્વતઓભાાં વાંકરન, પ્રાિીઓભાાં 
અંતસ્ત્રાલો 

 વદૃ્વિને કાયિે શરન ચરન, યાલતી ક્રિમા,  ચેતાેળી કેલી યીતે 
ક્રિમા કયે છે? 

 

8 

 

વજીલો કેલી યીતે પ્રજનન 
કયે છે? 

એકર વજીલો િાયા ઉમોગભાાં રેલાતી  પ્રજનનની 
િવતઓ, ણરિંગી પ્રજનન 

 

શુાં વજીલો િૂબ રૂે ોતાની પ્રવતકૃવતનુાં વજૉન કયે છે?, 
ણબન્નતાનુાં ભશત્લ,  એકર વજીલો િાયા ઉમોગભાાં રેલાતી 
પ્રજનનની િવતઓ 

 

9 

 

આનલુાંવળકતા અને 
ઉદવલકાવ  

આનલુાંવળકતા, ઉદવલકાવ, જાવત વનભાબિ, ઉદવલકાવ  અને 
લગીકયિ  

પ્રજનન દયવભમાન ણબન્નતાનુાં વાંચમ, ઉદ્વિકાવ એક દ્રષ્ટાાંત/એક 
ઉદાશયિ, ઉદ્વિકાવને પ્રગવતને વભાન ન ગિવુાં, જાવત વનભાબિ 

 

 



10 

 

 પ્રકાળ-યાલતબન અને 
લિીબલન 

 

 પ્રકાળનુાં યાલતબન, ગોીમ અયીવાઓ, પ્રકાળનુાં લિીબલન 

 

પ્રકયિભાાં યશરેા ફધા જ   દાખરાઓ, ગોીમ અયીવા લડ ે
થતાાં  યાલતબન ભાટે  વાંજ્ઞા – િવત,  ગોરીમ અયીવા લડ ે
યચાતા પ્રવતણફિંફ,  રેન્વ િાયા પ્રવતણફિંફની યચના  

 

11 

 

 ભાનલ -  આંખ અને 
યાંગફેયાંગી દુવનમા 
 

વપ્રઝભ  લડ ેપ્રકાળનુાં લિીબલન, કાચના વપ્રઝભ લડ ેશ્વતે  

પ્રકાળનુાં વલબાજન, લાતાલયિીમ લિીબલન, પ્રકાળનુાં  
પ્રક્રકિબન 

 ભાનલ આંખ, વભાલેળન-ક્ષભતા, દ્રષ્ષ્ટ ની ખાભીઓ અને તેનુાં 
વનલાયિ, સમૂોદમ અને સમૂાબસ્ત વભમે સમૂબનો યાંગ, 
લાતાલયિીમ લિીબલન, તાયાઓનુાં ટભટભવુાં, પ્રકાળનુાં  
પ્રકીિબન, ટીન્ડર અવય 

 

12 વલદ્યતુ 

 

વલદ્યતુ પ્રલાશ અને ક્રયલશન, વલદ્યતુ ક્સ્થવતભાન અને 
વલદ્યતુબાયનો તપાલત, ક્રયથ આકૃવત, ઓશભનો વનમભ, 
વલદ્યતુ પ્રલાશની તાીમ અવય, અલયોધકોના તાંત્રનો 
અલયોધ  

 સલુાશકનો અલયોધ જેની ય આધાય યાખે છે તે ક્રયફો અને 
તે વાંગત દાખરા, વલદ્યતુ ાલય, ઓહ્મ નો વનમભ 

 

 

13 વલદ્યતુ પ્રલાશની ચુાંફકીમ 
અવયો 
 

 ચુાંફકીમ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રયેખાઓ, ચુાંફકીમ  ક્ષેત્રભાાં મકેુરા 
વલદ્યતુ પ્રલાશ ધાયીત  લાશક ય રાગતુાં ફ, 

 વલદ્યતુચુાંફકીમ પે્રયિ 

 ઘયેલ ુવલદ્યતુ ક્રયથ, વલદ્યતુ પ્રલાશ  ધાયીત  તાય  લડ ેઉદ્ભલત ુ
ચુાંફકીમ ક્ષેત્ર, વલદ્યતુ ભોટય, વલદ્યતુ જનયેટય, વલદ્યતુ ચુાંફકીમ 
પ્રેયિ 

 

14  ઊજાબના સ્ત્રોતો ઉજાબનો ઉિભ સ્ત્રોત કમો છે?, ઊજાબના યાંયાગત  

સ્ત્રોત, લૈકપ્પક અથલા ણફનયાંયાગત ઊજાબના સ્ત્રોત, 

માબલયિ વલમક ક્રયિાભ, કોઈ ઉજાબ સ્ત્રોત આિા ભાટે 
ક્ાાં સધુી યશળેે? 

 વમદુ્રભાાંથી ઉજાબ, ભતૂાીમ ઉજાબ, ન્યપુ્સરમય ઉજાબ, જૈલબાય, 
ફામોગેવ તરાન્ટ, ઊજાબના યાંયાગત સ્ત્રો  
 

 

 

15 આણુાં માબલયિ વનલવન તાંત્ર -  તેના ઘટકો/ વાંઘટકો કમા છે?, આિી 
પ્રવવૃિઓ માબલયિને કેલી યીતે અવય શોંચાડી ળકે છે? 

આશાય શૃાંખરા અને આશાયજા, વનલવન તાંત્ર- તેના  
ઘટકો/વાંઘટકો કમા છે? 

 

 

16  નૈવણગિક સ્ત્રોતો નુાં ટકાઉ 
પ્રફાંધન (વ્મલસ્થાન) 
 

સ્ત્રોતોનુાં વ્મલસ્થાન ળા ભાટે જરૂયી છે?, જ ાંગરો અને 
લન્મજીલન, ફધા જ ભાટે ાિી, કોરવો અને ેટ્રોણરમભ 

જ ાંગરને રગતી વ્મક્સતઓ, ાિીનો વાંગ્રશ, ફધા જ ભાટે ાિી 
 

 

 

 



 

* ધોરણ-10 વિષય-સામાજિક વિજ્ઞાન * 
અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકષસ 

પ્રકરણ-1 
પ્રકરણ-2 

પ્રકરણ-4 

પ્રકરણ-5 

પ્રકરણ-6 

પ્રકરણ-8 

પ્રકરણ-9 

પ્રકરણ-10 

પ્રકરણ-11 
પ્રકરણ-13 

પ્રકરણ-17 

પ્રકરણ-18 

પ્રકરણ-19 

પ્રકરણ-20 

  

પ્રકરણ-3 

પ્રકરણ-7 

પ્રકરણ-12 

પ્રકરણ-14 

પ્રકરણ-15 

પ્રકરણ-16 

પ્રકરણ-21 

 

 



    

* ધોરણઃ 10 વિષયઃ ગજુરાતી (FL) * 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ 
ગદ્ય/દ્ય 

અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ કરે 
પ્રકરણ ગદ્ય/દ્ય 

વ્યાકરણ / ેખન 

1 2,6,8,12,14 
16,18,24 

 ગદ્ય:-  4 

   10 

   20  

   22 

કોઈ ણ વ્યાકરણ / ેખન 
મદુ્દાને દૂર કરે નથી.  

2 1,5,7,9,11 
13,19,21,23 

પદ્ય:-   ૩ 

   15 

   17 
 



     

* ધોરણઃ 10  વિષયઃ ગજુરાતી (SL) * 

 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ 
ગદ્ય/દ્ય 

અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ 
કરે પ્રકરણ ગદ્ય/દ્ય 

વ્યાકરણ / ેખન 

1 1,2,3,4,6,7, 

12,13,14,15,16, 

17,18 

  ગદ્ય:-  5  

     8  

    10 

કોઈ ણ વ્યાકરણ / ેખન 
મદુ્દાને દૂર કરે નથી.  

 પદ્ય:-   9  

    11 
 





* कक्षा - 10  विषय :- हिन्दी  (દ્વિतीय भाषा)  * 

VeIF;S|DDF\ ZFB[, 5|SZ6 
 sUnv5nf 

VeIF;S|DDF\YL RF,] JQF" DF8[ AFN 
SZ[, 5|SZ6 sUnq5nf 

jIFSZ6 lJEFU ,[BG lJEFU 

Un lJEFU Un lJEFU 

2 4 

व्याकरण के अभ्यासक्रम  में कोई 
पररवर्तन नह ीं ककया गया है । सारे मुद्दे 
पूवतवर् हैं । 

ऱेखन ववभाग के अभ्यासक्रम में कोई 
पररवर्तन नह ीं ककया गया है । सारे 
मुद्दे पूवतवर् हैं । 

6 10 

8 12 

14 18 

16   

20   

22       

        

5n lJEFU 5n lJEFU     

1 11     

3 15     

5 17     

7       

9       

13       

19       

21       

23       
 



*Std 10 English (FL) * 

 Prose Poetry Supplementary Reader Grammar Topics Reading/Writing section 

 Topics to be 

included 

Topics to 

be 

Excluded 

for 20-21 

Topics to be 

included 

Topics to be 

Excluded for 

20-21 

Topics to be 

included (For 

Self Study 

Only) 

Topics to be 

Excluded for 

20-21 

Topics to be included Topics to be 

Excluded for 20-21 

Topics to be 

included 

Topics to 

be 

Excluded 

for 20-21 

1 A Letter to God  - -  i) Dust of 

Snow 

ii) Fire and Ice 

 - - 1. A Triumph of 

Surgery  

 - -  Rectification of errors- 

[Preposition, Articles, 

tenses, conjunctions] 

Punctuation Diary Writing 

/Dialogue 

writing 

Prose 

Comprehe

nsion 

2 Nelson Mandela: 

Long Walk to 

Freedom 

 - -  A Tiger in the 

Zoo 

 - -  2. The Thief's 

Story 

 - -  Direct Indirect 

Narration 

Transformation of 

Sentences - A) 

Interchange of 

Exclamatory to 

Interrogative 

Advertisemen

t/Notice 

writing/Poste

r writing 

Poetry 

Comprehe

nsion 

3 Two Stories about 

Flying (His first 

flight & Black 

Aeroplane) 

 - -  The Ball Poem How to Tell 

Wild 

Animals 

3. The 

Midnight 

Visitor 

- - Transformation of 

Sentences - A) 

Interchange of 

Assertive and 

Exclamatory sentence 

B) Interchange of 

Affirmative and 

Negative sentence 

Report 

writing 

 - - 

4 From the Diary of 

Anne Frank 

 - - Amanda  4. A Question 

of Trust 

- - B) Interchange of 

Assertive and 

Interrogative sentences 

C) The use of As 

soon as/ No 

sooner..than/ 

Hardly…When/Scar

cely…When 

Letter /Email 

writing[ 

Formal 

Informal] 

 - - 

5 The Hundred 

Dresses - I  

 - -  - -   - - 5. Footprints 

without Feet 

- - C) Active and Passive 

Voice 

D) Degrees of 

Comparision 

Essay writing  

/Story writing 

- - 

6 The Hundred 

Dresses - II 

 - - Animals  - -    - - The Making 

of a Scientist 

D) The use and removal 

of adverb ‘too’ 

E) Ways of 

Expressing Contrast 

 - - - - 

7 Glimpses of India 

(A Baker from 

Goa, Coorg, Tea 

from Assam) 

 - -  - -  The Trees  - -  The 

Necklace 

E) The Question Tag F) Ways of 

Expressing 

Condition 

 - - - - 



8  - -  Mijbil the 

Otter 

- -  Fog  - -  The Hack 

Driver 

 - - G) Interchange of 

Simple, Compund 

and Complex 

Sentences 

- - - - 

9 Madam Rides the 

Bus 

 - -  The Tale of 

Custard the 

Dragon 

- -  - -  Bholi  - - - - - - - - 

10 The Sermon at 

Banares 

 - -   - -  For Anne 

Gregory 

- - The Book 

That Saved 

the Earth 

- - - - - - - - 

11 The Proposal - -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - 

 



 

* ધોરણ : 10  વિષય : અંગ્રેજી  (SL) * 

ક્રમ  ાઠ્ય ુસ્તક / સપ્ીમેન્ટરી 

બુક  

અભ્યાસક્રમમાં રાખે ગદ્ય 

અને દ્ય  
અભ્યાસક્રમમાં ચાુ િષષ માટે બાદ 

કરે ગદ્ય અને દ્ય 
આ િષે અભ્યાસક્રમમાં 

સમાવિષ્ટ વ્યાકરણના 

મુદ્દા  

આ િષે 

અભ્યાસક્રમમાં 

સમાવિષ્ટ ેખન કાયષ  
1 (Main Textbook)  

મુખ્ય ાઠ્યુસ્તક  

 unit નં 1 થી 6 

 poem નં 1 અને  2  

 unit નં : 7, 8 , 9  અન ે10 (આ 

units માં સમાવિષ્ટ functios બાદ 

કરિામાં આિતા નથી, માત્ર Read 

portion જ બાદ ગણિો) 

 poem નં : 3 અન ે4  

unit no : 1 to 10 ના 

(તમામ) functions 

unit no : 1 to 10 
(તમામ)  

2 Supplementary 
Reader 

(BLACKBUCK) 

 Read નં : 1 થી12 Read નં : 13 થી 22  -  - 



    

*ધોરણઃ 10  વિષયઃ- સસં્કૃત  * 

 
ક્રમ  ભ્યાસક્રમમા ંરાખે 

પ્રકરણ 

ભ્યાસક્રમમાથંી ચાલ ુિષષ 
માટે ફાદ કરે પ્રકરણ 

વ્યાકરણના મદુ્દા ેખન કાયષ 

1 દ્ય 1,3,7,10,13,20 16,18 ભ્યાસ ૧ થી ૬ મા ંકોઈ 
પેરપાર નથી 

દ્ય – ૧, ૭, ૧૩, ૨૦ ના 
સ્િાધ્યાયમા ંરહેા જ થષવિસ્તાર 
પછૂિા. તેમા ંકોઈ પેરપાર નથી. 

2 ગદ્ય 2,5,6,11,12,15 9,17 
3 નાટય 4,8,19 14 
4 વ્યાકરણ અભ્યાસ – 1 થી 6 - 
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