
* ધોરણ 9  વિજ્ઞાન *
ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ  િર્ષ માટે બાદ કરે 

પ્રકરણ/મ દ્દાઓ
રરમાર્કસષ

1 આણી આવાવભાાં દ્રવ્મ દ્રવ્મોનો બૌતિક સ્લબાલ(પ્રકૃતિ),
દ્રવ્મના કણોની રાક્ષણણકિા,
શ ાં દ્રવ્મ ોિાની  અલસ્થાન ે ફદરી ળકે છે?,

ફાષ્ીબલન 

િાભાન અન ે દફાણના પેયપાયની અવય, શ ાં  દ્રવ્મ 
ોિાની અલસ્થા ફદરી ળકે છે?

2 આણી આવાવના દ્રવ્મો 
શ દ્ધ છે?

તભશ્રણ  શ ાં છે?,

દ્રાલણ શ ાં છે?,

બૌતિક અને યાવામણણક પેયપાયો,શ દ્ધ દાથોના પ્રકાય કમા છે? 

દ્રાલણ ની વાન્દ્દ્રિા
તભશ્રણના ઘટકોન ાં અરગીકયણ
દ્રાલણ શ ાં છે? 

3 યભાણ ઓ અને  અણ ઓ યાવામણણક વાંમોગીકયણના તનમભો,અણ  શ ાં છે?,

યાવામણણક સતૂ્રો રખલા 
આણ્લીમ દ
ભોર વાંકલ્ના િથા દાખરા
યાવામણણક  વાંમોગીકયણ ના તનમભો

4 યભાણ ન ાં ફાંધાયણ દ્રવ્મભાાં યશરેા લીજબારયિ કણો,યભાણ ન ાં ફાંધાયણ,

તલતલધ કક્ષાઓભાાં ઇરેક્ટ્રોન કેલી યીિે લશેંચામ છે?,

વાંમોજકિા, યભાણ્લીમ - ક્રભાાંક અને દાાંક 

વભસ્થાતનકો,વભદીમ

તલતલધ કક્ષાભાાં ઇરેક્ટ્રોન કેલી યીિે લશચેામ છે?

5 વજીલનો ામાનો એકભ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. -
6 ેળીઓ વભગ્ર પ્રકયણ યાખેર છે. -
7 વજીલોભાાં તલતલધિા લનસ્તિ સષૃ્ષ્ટ,

પ્રાણીસષૃ્ષ્ટ
લગીકયણનો આધાય શ ાં છે?

લગીકયણ અને ઉદતલકાવ,
લગીકયણ વમશૂની દાન ક્રતભિ વાંયચના, 
લનસ્તિ સષૃ્ષ્ટ

8 ગતિ ગતિન ાં લણણન,

ગતિના દન ાં ભાન,

તનમતભિ લર્ ણ ગતિ 

ગતિન ાં આરેખામ તનરૂણ,
આરેખીમ  યીિ લડ ેગતિના વભીકયણો, ગતિના દયન ાં 
ભાન 
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9 

 

ફ િથા ગતિના તનમભો  વાંર્  ણરિ અને અવાંર્  ણરિ ફ, 

ગતિનો  પ્રથભ તનમભ, 

 

 ન્દ્ય ટનના ફીજાની  તનમભન ાં ગાણણતિક તનરૂણ, 
લેગભાન વાંયક્ષણનો તનમભ,  
વાંર્  ણરિ અને અવાંર્  ણરિ  ફો 

 

10 

 

ગ ર ત્લાકણણ ગ ર ત્લાકણણ, ગ ર ત્લાકણણના વાલણતત્રક તનમભન ાં ભશત્લ, 

મ ક્ટ્િ િન, 

દ્રવ્મભાન (દ),લજન, 

આરકિતભડીજનો તવદ્ધાાંિ 

ધક્કો અને દફાણ 

 વાેક્ષ ઘનિા 
 દાખરાઓ 

 ઉિપ્રાલક્ટ્િા 
મ ક્ટ્િ િન 

 

11 કામણ અને ઊજાણ -  વભગ્ર પ્રકયણ યદ કયેર છે.  

12 

 

  ધ્લતન 

 

 ધ્લતનન ાં ઉત્ાદન, ધ્લતન ન ાં પ્રવયણ,ધ્લતનન ાં યાલિણન 

 

 

 ધ્લતન પ્રવયણ ભાટે ભાધ્મભની આલશ્મકિા શોમ છે,જ દા 
જ દા  ભાધ્મભભાાં ધ્લતનની ઝડ, 
 ભાનલ કાનની  વાંયચના, ધ્લતનન ાં પ્રવયણ 
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આણે ળા ભાટે ભાાંદા ડીએ 
છીએ? 

સ્લાસ્્મ અને િેન ાં   કથવ ાં, 
 યોગ અને િેના કાયણો, 
 વાંવગણજન્દ્મ યોગ (ચેીયોગો) 

અંગ તલતળષ્ટ અને ેળી તલતળષ્ટ અણબવ્મક્ક્ટ્િ,ઉચાયના 
તવદ્ધાાંિો 
 વ્મક્ક્ટ્િગિ અને વામરૂશક વભસ્માઓ ફાંનેની સ્લાસ્્મ 
ય અવયો, સ્લસ્થ અને અને યોગય ક્ટ્િ લચ્ચેની ણબન્નિા 
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નૈવણગિક સ્ત્રોિો 
 

 જીલનનો શ્વાવ:શલા, 
ાણી: એક અદભિૂ પ્રલાશી , 
 જૈલ-ભ-ૂયાવામણણક ચક્રો, 
 ઓઝોન સ્િય 

 આફોશલા તનમાંત્રણભાાં  લાિાલયણની ભતૂભકા, 
 શલાની ગતિ:  લનો 
 ભતૂભભાાં ખનીજની પ્રચ યિા, 
લાય ન ાં પ્રદૂણ 
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અન્ન સ્ત્રોિોભાાં સ ધાયણા 
 

ાક ઉત્ાદનભાાં સ ધાયણા, શ ારન  ભયઘા ારન,ભત્સ્મ ઉછેય, 

 શ ારન,ાક જાિભાાં સ ધાયણા, ાકની યીિો 
(ખેિીની યીિો) અનાજનો વાંગ્રશ 
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