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Name: - ____________________ 

STD: - __________      DIV: - ________ 

Roll No :- _______ 
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અનકુ્રમણિકા 

નફંર  વિગત ાના ન ં 

૧  બકુ લરસ્ટ  ૩ 

૨ યજાનુું લરસ્ટ  ૪ 

૩ ડે વેલરબે્રળન ૫ 

૪ યીક્ષાઓનુું આમોજન  ૬ 

૫ યીક્ષા ભાર્કિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૭ 

૭ અભ્માવક્રભ (વેભ -૧ ) ૮ 

૭ યનુનટ ટેસ્ટ-૧  વભમ ત્રક - અભ્માવક્રભ (UNIT TEST-1) ૧૦ 

૯ યનુનટ ટેસ્ટ-૧  ેય સ્ટાઈર ૧૧ 

૧૦ પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા વભમ ત્રક - અભ્માવક્રભ (SA-1) ૧૩ 

૧૨ પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૧૪ 

 અભ્માવક્રભ (વેભ -૨ ) ૧૭ 

૧૩ યનુનટ ટેસ્ટ-૨  વભમ ત્રક- અભ્માવક્રભ (UNIT TEST-2) ૧૯ 

૧૫ યનુનટ ટેસ્ટ-૨  ેય સ્ટાઈર ૨૦ 

૧૬ દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા વભમ ત્રક- અભ્માવક્રભ (SA-2) ૨૨ 

૧૭ દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૨૩ 
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નોટફકુની વલગત : 

વલમ નોટફકુ(પ્રકાય) નગં 
ગજુયાતી  ૧૭૨ જે ડફર રાઈન નોટફકુ  ૨ નગં 
વશન્દી  ૧૭૨ જે ડફર રાઈન નોટફકુ  ૨ નગં 
અગં્રજેી  ૧૭૨ જે ચાય રાઈન નોટફકુ  ૨ નગં 

સ્ોકન ઈંગ્રીળ  ૧૭૨ જે ચાય  રાઈન નોટફકુ  ૧ નગં 
ગવણત  ૧૭૨ જે ખાનાલાી  નોટફકુ  ૨ નગં 

માાલયણ   ૧૭૨ જે ડફર રાઈન નોટફકુ ૨ નગં 
કમ્પ્મટૂય  ૧૭૨ જે ડફર રાઈન નોટફકુ  ૧ નગં 
ગશૃકામા  ૧૮૦ જે થ્રી ઇન લન નોટફકુ  ૧ નગં 
ટસે્ટફકુ   ૧૫૦ જે થ્રી ઇન લન નોટફકુ ૧ નગં 

શને્ડ યાઈટીંગ  ૧૭૨ જે ચાય રાઈન નોટફકુ  ૧ નગં 

 

 
 

 

  

વલમ સુ્તકનુ ંનાભ પ્રકાળક 
ગજુયાતી કરયલ ાઠ્મસુ્તક ગ.ુા.ુ.ભ ં
વશન્દી વશન્દી પ્રલવેળકા બાગ-૧ નલનીત 
અગં્રજેી                અગં્રજેી પ્રામભય બાગ-૧ નલનીત 

 
ગવણત ગવણત ગમ્પભત ાઠ્મસુ્તક ગ.ુા.ુ.ભ ં

 વા .નાન  વાભાન્મ નાન બાગ-૧ નલનીત 
કમ્પ્મટૂય  It’s My Computer (LEVEL-1)  
વચત્રકાભ કતેન વચત્રકરા બાગ-૧ 

ભામ ડ્રોઈંગ ફકુ (ભીડીમભ વાઈઝ) 
નલનીત 

 ્રાવસ્ટક ક્રમેોન કરય (૨૮ ળડે)   
ેય યોર-૧ 

સ્ટીકય રફેર ળીટ -૨ નગં 
વેન્વર ફોક્વ -૧ નગં 

નોંધ : ફકુવરસ્ટભા ંઆરે ટકે્સ્ટફકુ રલેી પયજીમાત છે. 

 નોટફકુ જરૂયીમાત ભજુફ રઇ ળકળો. 

ખાખી ૂઠંાથી દયકે નોટન ેૂઠંા ચઢાલલા.    

સુ્તકો આની ભનવદંની દકુાનથેી રઇ ળકળો.  

         

સુ્તકની માદી ળકૈ્ષવણક લા ૨૦૨૨-૨૩ 

અડાજણ બ્રાન્ચ 

ધોયણ:૧ (ગજુયાતી ભાધ્મભ) 
 

 

 

અડાજિ બ્રાન્ચ 
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 રજાનુ ંણિસ્ટ  (૨૦૨૨-૨૩) 
મહહનો તારીખ િાર વિગત રજા રવિિાર કાર્યહદિસ 

 

 

 

એનપ્રર -૨૨ 

૧૦/૪/૨૦૨૨ યનલલાય યાભ નલભી ૦  

 

 

૪ 

 

 

 

૧૮ 
૧૪/૪/૨૦૨૨ ગરુુલાય આંફેડકય જમુંનત 

ભશાલીય જમુંતી 

 

૧ 

૧૫/૪/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગડુ ફ્રાઇડે ૧ 
ભે-૨૨ : ૦૯/૫/૨૦૨૨ 

થી ૩૧/૫/૨૨ 
- ઉનાળુ લેકેળન  

૨૦ 
 

૫ 

 

૦૬ 

 ઉનાળુ િેકેશન :૭/૫/૨૦૨૨ થી ૫/૬/૨૦૨૨ 

    જૂન -૨૨ ૧/૬/૨૨ થી 
૫/૬/૨૨ 

- ઉનાળુ લેકેળન  

     ૪ 

 

૪ 

 

 

૨૨ 

૬/૬/૨૦૨૨ થી  વોભલાય ળાાનુું વત્ર ળરુ 

  જુરાઈ -૨૨ - - - ૦ ૫         ૨૬ 

ઓગસ્ટ-૨૨ ૧૧/૮/૨૦૨૨ ગરુુલાય       યક્ષાફુંધન ૪ ૪            ૨૩ 

૧૫/૮/૨૦૨૨ વોભલાય સ્લાતુંત્ર્મ ર્દન 

૧૯/૮/૨૦૨૨ શકુ્રલાય જન્ભાષ્ટભી 
૩૧/૮/૨૦૨૨ બધુલાય જૈન વુંલત્વયી /  

ગણેળ ચતથુી  
વપ્ટેમ્ફય-૨૨ ૯/૯/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગણેળ નલવજૉન ૧ ૪ ૨૫ 

 

ઓક્ટોફય-૨૨ 

૨/૧૦/૨૦૨૨ યનલલાય ગાુંધી જમુંનત ૦  

 

 

૫ 

 

 

 

૧૫ 

૫/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય દળેયો ૧ 
૨૦/૧૦/૨૨ 

થી 
૩૦/૧૦/૨૨ 

 ર્દલાી લેકેળન ૧૧ 

 હદિાળી િેકેશન-૨૦/૧૦/૨૦૨૨ થી ૯/૧૧/૨૦૨૨ 

નલેમ્ફય -૨૨ ૧/૧૧/૨૨ થી 
૯/૧૧/૨૨ 

 ર્દલાી લેકેળન  

 

૮ 

 

 

૪ 

 

 

૧૮ 

 ૧૦/૧૧/૨૦૨૨ ગરુુલાય દ્વિતીમ વત્ર ળરુ 
ર્ડવેમ્ફય -૨૨ ૨૫/૧૨/૨૦૨૨ યનલલાય ર્ક્રવભવ          ૦              ૪               ૨૭ 

જાન્યઆુયી-
૨૩ 

૧૪/૦૧/૨૦૨૩ ળનનલાય ભકયવુંક્રાુંનત ૧  

૫ 

 

૨૪ 
૨૬/૦૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય પ્રજાવત્તાક ર્દન ૧ 

પેબ્રઆુયી-૨૩ ૧૮/૨/૨૦૨૩ ળનનલાય ભશા નળલયાત્રી ૧ ૪ ૨૩ 

ભાચચ -૨૩ ૦૮/૦૩/૨૦૨૩ બધુલાય ધેૂટી ૧ ૪ ૨૬ 

    ૫૫ ૫૨ ૨૫૩ 
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Important Days & Celebrations 

 

અ.
ન ં

મહહનો ઉજિિી તારીખ 

૧ 
 

એનપ્રર 

લેરકભ ડે  ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૨ લર્લડચ શયેીટેજ ડે ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૩ બકુ ડે  ૨૩/૪/૨૦૨૨ 

૪ 
 

જૂન 

નલશ્વ માચલયણ ર્દલવ  ૫/૬/૨૦૨૨ 

૫ પાધવચ ડે  ૧૯/૬/૨૦૨૨ 

૬ ઇન્ટયનેળનર મોગા ડે ૨૧/૬/૨૦૨૨ 

૭ 

      જુરાઈ 

ડોકટવચ ડે   ૧/૭/૨૦૨૨ 

૮ તાીભાતા જન્ભર્દન ૬/૭/૨૦૨૨ 

૯ 
લર્લડચ ોપ્યરુેળન ડે  ૧૧/૭/૨૦૨૨ 

૧૦ 
લર્લડચ યથુ સ્કીર્લવ ડે 

    ૧૫/૭/૨૦૨૨ 

૧૧ 
 

 

 ઓગસ્ટ 

વુંસ્કૃત ર્દન  ૧૨/૮/૨૦૨૨ 

૧૨ 
સ્લાતુંત્ર્મ ર્દન ૧૫/૮/૨૦૨૨ 

૧૩ લર્લડચ નવનીમય વીટીઝન ડે  ૨૧/૮/૨૦૨૨ 

૧૪ કનલ નભચદ જન્ભ જમુંનત ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

૧૫ 

     વપ્ટેમ્ફય 

નળક્ષક ર્દન  ૫/૯/૨૦૨૨ 

૧૬ ઈન્ટયનેળનર રીટયવી ડે ૮/૯/૨૦૨૨ 

૧૭ ગ્રાન્ડ ેયન્ટ ડે ૧૧/૯/૨૦૨૨ 

૧૮ ર્શન્દી ર્દલવ  ૧૪/૯/૨૦૨૨ 

૧૯ લર્લડચ ઓઝોન ડે  ૧૬/૯/૨૦૨૨ 

૨૦ 
 

 ઓક્ટોફય 
લર્લડચ નેચય ડે  ૩/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૧ લર્લડચ ફૂડ ડે  ૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૨ 

    નલેમ્ફય 

નેળનર એજુકેળન ડે  ૧૧/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૩ લચર્લરન ડે  ૧૪/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૪ 
 

     ર્ડવેમ્ફય 

હ્યભુન યાઈટ્વ ડે  ૧૦/૧૨/૨૦૨૧ 

૨૫ એનજી કન્લઝેળન ડે  ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ 
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રીક્ષાનુ ંઆર્ોજન -૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

રીક્ષા નુ ંનામ કુિ ગિુ ધોરિ રીક્ષાનો સમર્ગાળો અભ્ર્ાસક્રમ 

 

પ્રથભ ભાનવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-1) 

 

૨૫ ધોરિ – ૧ થી ૯,૧૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ થી  
૨૫/૭/૨૦૨૨ 

એનપ્રર ,ભે ,જૂન 

૫૦ ધોરિ – ૧૦,૧૨ 

પ્રથભ વાભનમક 
યીક્ષા 
(SA-1) 

 

 

૫૦ ધોરિ – ૧ થી ૫ ૦૬/૧૦/૨૦૨૨ થી 
૧૫/૧૦/૨૦૨૨ 

પ્રથભ વત્ર 

(એનપ્રર થી 
વપ્ટેમ્ફય) 

૮૦ ધોરિ – ૬ થી ૮ 

૫૦ ધોરિ – ૯,૧૧ 
૮૦ ધોરિ – ૧૦ 

૧૦૦ ધોરિ – ૧૨ 

દ્વિતીમ ભાનવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-2) 

 

૨૫ ધોરિ – ૧ થી ૯,૧૧ ૨/૦૧/૨૦૨૩ થી 
૦૯/૧/૨૦૨૩ 

ઓક્ટોફય 

થી  
ર્ડવેમ્ફય 

૫૦ ધોરિ – ૧૦,૧૨ 

દ્વિતીમ યીક્ષા 
 

૫૦ ધોરિ – ૯,૧૧ ૨૭/૧/૨૦૨૩ થી 
૬/૨/૨૦૨૩ 

ઓક્ટોફય  
થી  

જાન્યઆુયી 
૮૦ ધોરિ – ૧૦ વુંણૂચ 

૧૦૦ ધોરિ – ૧૨ વુંણૂચ 

લાનિક યીક્ષા 
 

૮૦ ધોરિ – ૯,૧૧ ૨૦/૩/૨૦૨૩ થી 
૩૧/૩/૨૦૨૩ 

વુંણૂચ 

દ્વિતીમ વાભનમક 
યીક્ષા 
(SA-2) 

 

૫૦ ધોરિ – ૧ થી ૫ ૨૭/૩/૨૦૨૩ થી 
૮/૪/૨૦૨૩ 

દ્વિતીમ વત્ર 

(ઓક્ટોફય થી 
ભાચચ) 

૮૦ ધોયણ – ૬ થી ૮ 

 

ખાસ નોંધ:- ઉરોક્ત રીક્ષાના આર્ોજનમા ંસમર્ અને સજંોગો ને આવધન પેરપાર શક્ય છે. 
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રીક્ષા માહકિંગ સીસ્ટમ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ધોરિ-૧ થી ૮ 

 

આંતહરક મલૂર્ાકંન માહકિંગ સીસ્ટમ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ (મખુ્ર્ વિષર્ો માટે) 

આંતર્યક મરૂ્લમાુંકનના  ગણુ 
 નલધાથીઓની શાજયી                           ૦૫ ગણુ 

 લગચકામચની નોટ અને ગશૃકામચ                  ૦૫ ગણુ 

 નલધાથીની લગચની લતચણકૂ અને નળસ્ત          ૦૫ ગણુ 

 પ્રોજેક્ટ કામચ                                    ૦૫ ગણુ 

 લીકરી ટેસ્ટ ર્યણાભ                           ૦૫ ગણુ 

 કુર ગણુ  ૨૫ ગણુ 

      યીક્ષા મહહનો િેણખત  

રીક્ષા 
આંતહરક  

મલૂર્ાકંન 

કુિ ગિુ 

    પ્રથમ સત્ર 

  પ્રથભ ભાનવક કવોટી     જુરાઈ ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક  મરૂ્લમાુંકન    વપ્ટેમ્ફય -       ૨૫ ૨૫ 

  પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા    ઓક્ટોફય ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

 

    ૧૦૦ 

દ્વિતીર્ સત્ર 

  દ્વિતીમ ભાનવક કવોટી જાન્યઆુયી ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક   મરૂ્લમાુંકન પેબ્રઆુયી -        ૨૫ ૨૫ 

  દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા    ભાચચ/ 

   એનપ્રર 

ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

    ૧૦૦ 
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ધોયણ:૧ (પ્રથભ વત્ર ) 

અભ્માવ ક્રભ 

વિષર્ એવપ્રિ જૂન જુિાઈ 

ગજુરાતી ફાયાક્ષયી ,સ્લય અને 
નમુંજન,ાઠ-૧  
 

ાઠ-૨ 

અનરેુખન  

નનફુંધ:ચકરી  

ાઠ-૩ 

અનરેુખન 

 નનફુંધ: ભારુું ઘય 

હહન્દી નુયાલતચન,ર્શન્દી 
લણચભારા ાના નું :૩ 
થી ૧૦ 

ાના નુંફય:૧૧ થી ૧૮   ાના નુંફય :૧૯ થી ૨૫ 

અંગે્રજી  કેીટર  

મૂાક્ષય :A TO M  

સ્ભોર :a to m  

કેીટર મૂાક્ષય:N TO Z 

સ્ભોર  :n to z 

અંક 1  to 11 

ક થી જ્ઞ સ્ેલરિંગ , 
ક - Ka, ખ - Kha 

અંક :11  to 01 

 A થી M ના સ્ેલરિંગ  

પના ઉચ્ચાય – અથચ 

ગણિત પ્રકયણ-૧ ,નુયાલતચન   પ્રકયણ-૨  પ્રકયણ-૩, ઘર્ડમો-૧ 

ર્ાયિરિ ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩ 

જી .કે  ાઠ-૧,૨ ાઠ-૩,૪,૫, ાઠ-૬,૭,૮ 

 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૧ ાઠ-૧ ણૂચ, ાઠ -૨ ાઠ-૨ ણૂચ, ાઠ-૩ 

ણચત્રકામ કેરીગ્રાપી ,ચોયવભાું 
ભાની વભજૂતી  

કરયની વભજૂતી  

 

છત્રી  ,જોકયની ટોી ,  

 

શા .કે.  લજન –ઊંચાઈ  

સ્લછતા 
વાલધાન ,નલશ્રાભ 

સ્લછતા દ્માવન  

ઉચ્છલાવનો અનબુલ 

  કવયતનો દાલ 
૧,૨,૩,દોડ, 

લચતાવન 
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ધોયણ:-૧ (પ્રથભ વત્ર ) 

અભ્માવ ક્રભ 

વિષર્  ઓગષ્ટ  સ્ટેમ્પફર ઓક્ટોફર  

ગજુરાતી ાઠ : ૪ 

અનરેુખન 

નનફુંધ : લાઘ  

ાઠ:૫ 

અનરેુખન 

નનફુંધ:ગરુાફ 

ાઠ:૬ 

અનરેુખન 

નુયાલતચન 

હહન્દી ાના નુંફય :૨૬ થી 
૩૪ 

લગનતી :૧ થી ૫ 

ાના નુંફય :૩૫ થી ૩૮ ાના નુંફય :૩૯ થી ૪૨ 

નુયાલતચન  

અંગે્રજી  અંક :31 to 40 

 M થી Z ના સ્ેલરિંગ  

ઉચ્ચાય ળાસ્ત્ર A TO Z 

ળાકબાજીના ઉચ્ચાય-– 
અથચ 

10 TO 50 ના સ્ેલરિંગ 

 

1 TO 20 ના સ્ેલરિંગ 

લાશનના ઉચ્ચાય – અથચ 

સ્લય પ્રભાણે  a ના સ્ેલરિંગ  

51 થી 60 અંક 

નુયાલતચન 

ગણિત પ્રકયણ-૪,ઘર્ડમો -૨ પ્રકયણ-૫,ઘર્ડમો -૩ પ્રકયણ-૬,નુયાલતચન 

ર્ાયિરિ ાઠ-૪ ાઠ-૫ ાઠ-૬,નુયાલતચન 

જી.કે ાઠ-૯,૧૦,૧૧ ાઠ-૧૨,૧૩,૧૪ કવોટી-
૧ 

ાઠ-૧૫,૧૬,૧૭,૧૮ 

નુયાલતચન 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૪, ાઠ -૫ ાઠ- ૬, ાઠ – ૭ ાઠ-૧ ,નુયાલતચન 

ણચત્રકામ ફવ ,શોડી  ભાછરી ,સમૂચ  નુયાલતચન  

 

શા.કે. ફેઠક દાલ ૧,૨ 

દોડની શયીપાઈ  

સમૂચ નભસ્કાય 

 કદૂ 

સ્લયક્ષણ  

વવરા કદૂ 

 લજન –ઊંચાઈ  

સ્લછતા 
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        પ્રથમ માવસક કસોટી-૨૨-૨૩  (UNIT TEST -1) 

ધોરિ-૧ 

 

ક્રમ તારીખ િાર વિષર્ અભ્ર્ાસક્રમ 
૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ સોમિાર ર્ાયિરિ    ાઠ-૧,૨ 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ મગંળિાર ગણિત    પ્રકરિ ૧,૨ 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુિાર ગજુરાતી    સ્િર, વ્ર્જંન,ફારાક્ષરી, ાઠ 1,2 

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુિાર હહન્દી    ાનાન-ં 3 થી 18 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રિાર અંગે્રજી હિેી એફીસીડી,ફીજી એફીસીડી ,    
 1 to 10 number, 

 પળના ઉચ્ચાર અને અથય 
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પ્રથમ માવસક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 
 

વિષર્–ગજુરાતી                                                      કુિ ગિુ–૨૫ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:  સ્િર, વ્ર્જંન,ફારાક્ષરી, ાઠ 1,2) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) ખાનાનૂતિ કયો.( ક, કા, ર્ક, કી ).                                           (03) 
(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.                                         (03) 
(ક) ભાત્રા પ્રભાણે ળબ્દો રખો.                                                         (04) 
(ડ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો.                                                (05) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ખયાું કે ખોટાુંની નનળાની કયો.                                                         (04) 
(ફ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                            (02) 
(ક) નલયોધી ળબ્દો રખો.                                                       (02) 
(ડ) જોડણી સધુાયો.                                                      (02) 

 

વિષર્-વશન્દી                કુિ ગિુ -૨૫ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:  ાનાન-ં 3 થી 18)      

        

પ્રશ્ન 1 (અ) મૂાક્ષયની ખાનાનૂતિ કયો.                                                 (05) 

(ફ) ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભે ર્શન્દી મૂાક્ષય રખો.                                    (05) 

(ક) કૌંવભાુંથી મોગ્મ અક્ષય વુંદ કયી ખારી જગ્મા યૂો.                                          (05) 

પ્રશ્ન-૨(અ) આગનો મૂાક્ષય રખો.                                               (03) 

(ફ) ાછનો મૂાક્ષય રખો.                                                         (03) 

(ક) આેર અક્ષય ય     કયો.                                         (04) 

     

   વિષર્ – અંગે્રજી                                           કુિ ગિુ-25 

(અભ્ર્ાસક્રમ:હિેી એફીસીડી,ફીજી એફીસીડી,1 to 10 number,પળના ઉચ્ચાર અને અથય)    

    

પ્રશ્ન1  (અ) શરેી ABCD ની વાભ ેફીજી abcd રખો.                                                       (05) 

(ફ) લચ્ચેના મૂાક્ષય રખો.                                                  (03) 

(ક) સ્ેલરગું વાભે ગજુયાતી અથચ રખો.                                               (04) 

(ડ) ાછનો અંક રખો.         (03) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) આગનો અંક રખો.         (03) 

(ફ) ગજુયાતી અંક વાભે અંગ્રેજી અંક રખો.       (02) 

(ક) ઉચ્ચાય વાભે સ્ેલરિંગ રખો.        (03) 

(ડ) જોડકાું જોડો.          (02) 
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વિષર્ –ગણિત        કુિ ગિુ –૨૫ 

(અભ્ર્ાસક્રમ: પ્રકરિ ૧ અને ૨)              

 

પ્રશ્ન 1 (અ) અંકભાુંથી ળબ્દો (Word)ભાું રખો.        (05) 

(ફ) લચ્ચનેી (Between) વુંખ્મા રખો.        (03) 
(ક) ભોટી(Big) વુંખ્મા ય      કયો.        (03) 

(ડ) સચૂના મજુફ કયો.(નાનુું-ભોટુું, અંદય-ફશાય)      (04) 

પ્રશ્ન 2 (અ) સચૂના મજુફ કયો.(વૌથી નાનુું-વૌથી ભોટુું)      (03) 

(ફ) ાછ(After) ની વુંખ્મા રખો.        (02) 

(ક) જોડકા(match) જોડો.         (03) 

(ડ) ઘર્ડમા(table)ની ખાનાનૂતિ કયો.        (02) 
                      

  વિષર્ –ર્ાયિરિ            કુિ ગિુ –૨૫ 
(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ- ૧,૨)           

 

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખારી જગ્મા(blanks) યૂો.         (05) 
    (ફ) કૌંવભાુંથી ળબ્દ ળોધી લચત્રની નીચ ેનાભ રખો.               (05) 

    (ક) એક ળબ્દ(one word) ભાું જલાફ રખો. .      (05) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ખયા(true) કે ખોટા(false) ની નનળાની કયો.      (04) 

     (ફ) જોડકાું(match)  જોડો.         (03) 

        (ક) ભને ઓખો.(Identify me)         (03) 
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પ્રથમ સામવર્ક કસોટી-૨૨-૨૩  

 (SA-1) 

 

ક્રમ તારીખ િાર વિષર્ અભ્ર્ાસક્રમ 

૧ ૩/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય શ્રતુરેખન/ 

અનરુેખન 

ગજુરાતી /ર્ાયિરિ – 

ાઠ- ૧ થી ૫ ના શબ્દો, 
કોઈ િ િાક્યો 

  ૨ ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય લચત્રકાભ સેમ -૧ 

૩ ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 
ગજુયાતી 

ાઠ ૧ થી ૫ 

    વનફધં: ચકિી, મારંુ ઘર, ગિુાફ 

 

૪ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય કમ્પ્યટુય 
     ાઠ ૧ થી ૭ 

૫ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળનનલાય વા .જ્ઞાન  
ાઠ ૧ થી ૧૫, મલૂર્ાકંન ૧  

૬ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય ગલણત  પ્રકરિ 1 to 5, અંક 1 થી 20 ,  

ટેફિ 1,2,3 

૭ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય ર્શન્દી       ાના ંન - 3 to 38,  ગીનતી 1 to 5 

 

૮ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય માચલયણ 
=   ાઠ ૧ થી ૫ 

૯ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 
અંગે્રજી 

A to Z , a to z , A to Zની સ્ેલરિંગ , 
1 to 20 સ્ેલરિંગ , 

1 to 50 અંક ઉચ્ચાયળાસ્ત્ર 
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પ્રથમ સામાવર્ક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

 

               વિષર્ – ગજુરાતી              કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ : ાઠ ૧ થી ૫(વનફધં: ચકિી, મારંુ ઘર, ગિુાફ )) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (૦૫) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૫) 

(ક) ખયાું કે ખોટાુંની નનળાની કયો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) ળબ્દો ફનાલો.          (૦૫) 

(ફ) ભાુંગ્મા મજુફ રખો.          (૧૨) 

(નલયોધી, વભાનાથી, જોડણી, ખટૂતાું અક્ષય)         

પ્રશ્ન-3  (અ) આેર ળબ્દનો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો.       (૦૨) 

(ફ) કોઠા યથી ળબ્દ ફનાલો.(ચાય ળબ્દો)       (૦૨) 

પ્રશ્ન-૪  (અ) એક લાક્યભાું જલાફ રખો. (ગભે ત ેાુંચ)        (૦૫) 

(ફ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો. (ગભ ેતે ચાય)       (૦૪) 

પ્રશ્ન-૫  (અ) નીચે આરેા નલમ ય નનફુંધ રખો. (ગભે તે એક)     (૦૫) 

 

વિષર્ –અંગે્રજી             કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ : A to Z , a to z , A to Z ની સ્ેણિિંગ - 1TO20 સ્ેણિિંગ ,1 to 50 અંક ઉચ્ચારશાસ્ત્ર) 
    

પ્રશ્ન 1  (અ) ઉચ્ચાય વાભ ેસ્ેલરિંગ  રખો.         (05) 

(ફ) ઉચ્ચાય વાભે અંગ્રેજી મૂાક્ષય રખો.        (05) 

(ક) ગજુયાતી મૂાક્ષય પ્રભાણે સ્ેલરિંગ રખો.       (05) 

પ્રશ્ન 2  (અ) અંગ્રેજી મૂાક્ષય વાભે ઉચ્ચાય રખો.        (05) 

(ફ) સ્ેલરિંગ વાભે અથચ રખો.         (05) 

પ્રશ્ન-3  (અ) જોડકાું જોડો.           (05) 

(ફ) લચત્ર જોઈ સ્ેલરિંગ રખો.         (05) 

પ્રશ્ન 4  (અ) અંક વાભે સ્ેલરિંગ રખો.         (05) 

(ફ) ગજુયાતી અંક વાભે અંગ્રેજી અંક રખો.        (05) 

પ્રશ્ન 5  (અ) સચૂના મજુફ કયો.           (05) 

(આગ ાછ અંક (૦૩), લચ્ચનેો અંક (૦૨))        

 

વિષર્ – હહન્દી                                       કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાના ંન - 3 to 38, ગીનતી 1 to 5) 

     

પ્રશ્ન 1  (અ) ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભે ર્શન્દી  મૂાક્ષય રખો.      (04) 

(ફ) આગનો મૂાક્ષય રખો.          (03)  

(ક) ાછનો મૂાક્ષય રખો.          (03) 

પ્રશ્ન-2  (અ) વયખાું મૂાક્ષય જોડો.         (05) 

(ફ) નીચે આેરા લાક્યોને સુુંદય અક્ષયે રખો.        (04) 
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(ક) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો.       (04) 

પ્રશ્ન 3  (અ) ગજુયાતી ળબ્દ વાભે ર્શન્દી ળબ્દ રખો.        (04) 

(ફ) મોગ્મ મૂાક્ષય વુંદ કયી જગ્મા યૂો.       (04)  

પ્રશ્ન 4  (અ)  આેર મૂાક્ષયથી ફનતા ફ-ેફે ળબ્દો રખો.       (04) 

(ફ) લચત્ર જોઈ કૌંવભાુંથી મોગ્મ ળબ્દ વુંદ કયી રખો.      (05) 

પ્રશ્ન 5  (અ) સચૂના મજુફ કયો.          (10) 

 (લચત્ર ગણી ર્શન્દી અંક રખો.)          (03) 

 (ગજુયાતી અંક વાભે ર્શન્દી અંક રખો.)         (02) 

 (ર્શન્દી અંક વાભે ગજુયાતી અંક રખો.)         (02) 

 (આગનો- ાછનો અંક રખો.)        (03) 
 

વિષર્-ગણિત          કુિ  ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ :પ્રકરિ 1 to 5, અંક 1 થી 20 , ટેફિ 1,2,3)  

 

પ્રશ્ન 1  (અ) અંકભાુંથી ળબ્દો ( Word) ભાું રખો.        (04) 

(ફ) સચૂના મજુફ કયો.          (06) 

(આગનો અંક, ાછનો અંક, લચ્ચેનો અંક)  

પ્રશ્ન 2  (અ) આેરી વુંખ્માને ચડતા ક્રભભાું (Ascending)  ગોઠલો.      (04) 

 (ફ) આેરી વુંખ્માને ઉતયતાું ક્રભભાું (Descending) ગોઠલો.      (04) 

પ્રશ્ન 3  (અ) ભોટી (big) વુંખ્મા ય      કયો.            (05) 
(ફ) નાની (small) વુંખ્મા ય       કયો.        (05) 

પ્રશ્ન 4  (અ)  ખારી જગ્મા ( Blanks ) યૂો.        (06) 

(ફ) જોડકાું  જોડો.          (06) 

પ્રશ્ન 5  (અ) દાખરા કયો.          (10) 

 (વયલાા, ફાદફાકી) 
     

વિષર્ –ર્ાયિરિ         કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ ૧ થી ૫) 

 

પ્રશ્ન 1  (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (04) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.(Fill in the blanks)        (06) 

પ્રશ્ન 2 (અ) ફ ે- ફ ેનાભ (Name) રખો.         (04) 

(ફ) ભને ઓખો (Identify  me).        (04) 

પ્રશ્ન 3  (અ) ખયા (✔ )કે ખોટા(✖ )ની નનળાની કયો.       (04) 

(ફ) લગીકયણ કયો.           (04) 

(ક)   જોડકાું (Match) જોડો.          (05) 

પ્રશ્ન 4  (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ (Answer) રખો. (ગભે ત ેચાય)      (04) 

 (ફ) એક લાક્યભાું જલાફ (Answer) રખો. (ગભે ત ેાુંચ)      (05) 

પ્રશ્ન 5  (અ) નીચેના લાક્યોભાુંથી વાયી ટેલ અને ખયાફ ટેલ રખો.      (05) 

(ફ) લચત્ર ઓખી કૌંવભાુંથી નાભ રખો.  (05) 
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વિષર્ –સામાન્ર્ જ્ઞાન         કુિ ગિુ – ૪૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ ૧ થી ૧૫, મલૂર્ાકંન ૧) 

    

પ્રશ્ન–૧ (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (૦૫) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.           (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) લચત્ર ઓખી ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૫) 

 (ફ) જોડકાું જોડો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩  (અ) લચત્ર ઓખી નાભ રખો.         (૦૫) 

 (ફ) ખોટાું ળબ્દ ય છેકો ભાયો.         (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪ (અ) ભને ઓખી ભારુું નાભ રખો.        (૦૫) 

 (ફ) ભાુંગ્મા મજુફ કયો.          (૦૫)  

 

વિષર્- ણચત્રકામ       કુિ ગિુ – ૪૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ : સેમ -૧) 
 

પ્ર.૧  નીચે આેરા નાના લચત્રને જોઈ તેના જેવુું જ ભોટુું લચત્ર દોયો.      (૨૦) 

    (કાી સ્કેચેનથી ફોડચય કયલી. યુંગ યૂલો નશીં) 

પ્ર.૨  નીચે આેરા લચત્રભાું ભનવુંદ યુંગ યૂો        (૨૦)  

સચૂના:   
૧) નાનુું લચત્ર ગણુ ને રામક ગણાળે નર્શ. 
૨) લચત્ર સ્લચ્છ અને સુુંદય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
   

વિષર્- કમ્પ્યટૂર (થીર્રી)      કુિ ગિુ – ૩૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ :ાઠ ૧ થી ૭) 
 

પ્રશ્ન-૧ વાચા નલધાન ભાટે  ની અને ખોટાું નલધાન ભાટે × ની નનળાની કયો.    (૧૦)  

પ્રશ્ન-૨ ભને ઓખી ભારુું નાભ રખો.         (૦૫)  

પ્રશ્ન-૩ ખટૂતાું અક્ષય રખો.          (૦૫)  

પ્રશ્ન-૪ જોઈને વાયા અક્ષયે રખો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૫ આેર લચત્રભાું યુંગયૂણી કયો.         (૦૫)  

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂર પે્રક્ટીકિની રીક્ષા ૨૦ ગિુની રહશેે. જેનો અભ્ર્ાસક્રમ છીથી જિાિિામા ંઆિશે.  
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ધોયણ:-૧ (દ્રિતીમ વત્ર ) 

અભ્માવ ક્રભ 

વિષર્  નિેમ્પફર   હડસેમ્પફર   

ગજુરાતી ાઠ-૭ 

અનરેુખન 

 

ાઠ-૮ 

અનરેુખન 

નનફુંધ: નળમાો 
હહન્દી ાના નુંફય :૪૩ થી ૫૦ ાના નુંફય:૫૧ થી ૫૬  

ગીનતી  :૬ થી ૧૦ 

English સ્લય પ્રભાણે e ના સ્ેલરિંગ  

અંક :61 TO 70 

સ્લય પ્રભાણે i ના સ્ેલરિંગ  

અંક :71 TO 80 

ારતુું પ્રાણીના ઉચ્ચાય – અથચ 

ગણિત  પ્રકયણ-૮,૯ 

ઘર્ડમો -૪  
પ્રકયણ-૧૦,૧૧ 

ઘર્ડમો -૫  

ર્ાયિરિ  ાઠ-૭ ાઠ-૮ 

જી.કે ાઠ:૧૯,૨૦,૨૧  ાઠ:૨૨,૨૩,૨૪ 

કમ્પ્યટૂર ાઠ -૨  ાઠ-૩,૪  

 

ણચત્રકામ નુયાલતચન કુદયતી દ્રશ્મ  

શા.કે. શાથનો નમામાભ  

શરાવન  

સ્લયક્ષણ,નવિંશાવન  

કવયતના દાલ  

૪,૫,૬ 
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ધોયણ:-૧ (દ્રિતીમ વત્ર ) 

અભ્માવ ક્રભ 

વિષર્  જાન્યઆુરી  પેબ્રઆુરી  માચય 

ગજુરાતી ાઠ-૯ 

અનરેુખન 

નનફુંધ :ડૉક્ટય 

ાઠ-૧૦ 

અનરેુખન 

નનફુંધ :લડરો(ઝાડ) 

નુયાલતચન  

હહન્દી ાના નુંફય:૫૭ થી 
૬૧  

ાના નુંફય :૬૨ થી 
૬૭ 

નુયાલતચન  

English સ્લય પ્રભાણે  o ના 
સ્ેલરિંગ  

અંક :81 TO 90 

જ ુંગરી પ્રાણીના 
ઉચ્ચાય – અથચ 

સ્લય પ્રભાણે  u ના 
સ્ેલરિંગ  

અંક :91 TO 100 

નુયાલતચન 

ગણિત પ્રકયણ-૧૨ પ્રકયણ-૧૩ 

 

નુયાલતચન 

ર્ાયિરિ  ાઠ-૯ ાઠ-૧૦ નુયાલતચન 

 

જી.કે ાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ ાઠ-૨૮,૨૯,૩૦ 
કવોટી-૨ 

નુયાલતચન 

 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૫,૬ 

 

ાઠ-,૭,૮ નુયાલતચન 

ણચત્રકામ તુંગ ,યાષ્ર ધ્લજ  

 
 

ફૂર નુયાલતચન 

શા.કે. ફેઠક દાલ  

૩,૪,૫ 

ભકયાવન 

શાથનો નમામાભ 

નિભોત્તાનાવન 

નુયાલતચન 
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                          દ્વિતીર્ માવસક કસોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રમ તારીખ િાર વિષર્ અભ્ર્ાસક્રમ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

સોમિાર ર્ાયિરિ    ાઠ - 6,7 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ મગંળિાર ગણિત    સખં્ર્ા- 21-50 , 
   પ્રકરિ:-૭ થી ૯ 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુિાર ગજુરાતી ાઠ 6,7,8 

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુિાર હહન્દી    ાના નફંર ૩૯ થી ૫૦ 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રિાર અંગે્રજી    સ્િર a,e ના ંસ્ેણિિંગ  51-70 
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હિતીર્ માવસક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ  

  વિષર્ - ગજુરાતી               કુિ ગિુ– ૨૫ 
(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ 6,7,8)   
 

પ્રશ્ન ૧ (અ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૫) 
(ફ) ખટૂતાું અક્ષય રખો.           (૦૪) 
(ક) વભાનાથી ળબ્દ રખો.          (૦૩) 
(ડ) જોડકાું જોડો.           (૦૩) 

પ્રશ્ન 2 (અ) આખા લાક્યભાું જલાફ રખો.         (૦૪) 
(ફ) નમનૂા પ્રભાણ ેળબ્દ ફનાલો         (૦૬) 

  

 વિષર્-હહન્દી                  કુિ ગિુ – ૨૫ 
(અભ્ર્ાસક્રમ :ાના નફંર - ૩૯ થી ૫૦) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો.        (૦૫) 

(ફ) ગજુયાતી ળબ્દ વાભે ર્શન્દી ળબ્દ રખો.        (૦૪)  

(ક) ગજુયાતી ળબ્દના અથચ વાભે ર્શન્દી ળબ્દનો અથચ રખો.      (૦૩) 

(ડ) નીચે આેરા લાક્યને સુુંદય અક્ષયે રખો.        (૦૩) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ગજુયાતી અંક વાભે ર્શન્દી અંક રખો.        (૦૪) 

(ફ) ખાનાનૂતિ  કયો.           (૦૨) 

(ક) કૌવભાુંથી ળબ્દ ળોધી લચત્રનુું નાભ રખો        (૦૪) 

 

 વિષર્ – અંગે્રજી                કુિ ગિુ-25 
(અભ્ર્ાસક્રમ: સ્િર a,e ના ંસ્ેણિિંગ,  51-70) 
 

પ્રશ્ન 1 (અ) અથચ વાભે સ્ેલરિંગ રખો.          (૦૫) 
(ફ) લચ્ચેનો અંક રખો.         (૦૫) 
(ક) લચત્ર જોઈ સ્ેલરિંગ રખો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન 2 (અ) ગજુયાતી અંક વાભે અંગ્રેજી અંક રખો.        (૦૪)  
(ફ) સ્ેલરિંગ વાભ ેઅથચ રખો.         (૦૩) 
(ક) જોડકાું જોડો           (૦૩) 
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 વિષર્ –ગણિત         કુિ ગિુ – ૨૫ 

(અભ્ર્ાસક્રમ: સખં્ર્ા- 21-50 ,પ્રકરિ:-૭ થી ૯) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) અંકભાુંથી ળબ્દ (word) ભાું રખો.         (૦૫) 

(ફ) આગ (before) ની વુંખ્મા રખો.         (૦૩) 

(ક) ભોટી (big)  વુંખ્મા ય     કયો.         (૦૪) 

(ડ) જોડકાું જોડો.           (૦૩) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) લચત્ર જોઇ આકાય (shape) નાું નાભ રખો.        (૦૪) 

(ફ) સચૂના પ્રભાણે કયો. (પ્રકયણ-૭)         (૦૪) 

(ક) ઘર્ડમો (table) ણુચ કયો.          (૦૨) 
 

 વિષર્ –ર્ાયિરિ               કુિ ગિુ – ૨૫ 
(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ - 6,7 ) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) ખારી જગ્મા (blanks) યૂો.         (૦૫) 

(ફ) કાભ (work) કયનાય નમક્ક્ત ને શ ુકેશલામ છે.?       (૦૫) 

(ક) ભને ઓખો. (Identify me)         (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ખયાું (true)(√) કે ખોટાું (×) ની નનળાની કયો.      (૦૩) 

(ફ) એક ળબ્દ (word) ભાું જલાફ રખો.        (૦૨) 

(ક) લચત્ર ઓખી નાભ (name) રખો         (૦૫) 
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દ્વિતીર્ સામવર્ક કસોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રમ તારીખ િાર વિષર્ અભ્ર્ાસક્રમ 

૧ ૨૭/૦૩/૨૦૨૩ સોમ શ્રતુિેખન/અનિેુખન 

 

ગજુરાતી /ર્ાયિરિ – 

ાઠ- ૬ થી ૧૦ ના શબ્દો, 
કોઈ િ િાક્યો 

૨ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ મગંળ સામાન્ર્જ્ઞાન ૧૬ થી ૩૦ મલૂર્ાકંન - ૨ 

૩ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણચત્રકામ સેમ -૨ 

૪ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટૂર ાઠ – ૧ થી ૮ 

૫ ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ શકુ્ર હહન્દી ાના ંન.ં (39 - 67) 

૬ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ શવન ગણિત સખં્ર્ા ૫૧ થી ૧૦૦, 
પ્ર - 7 to 13 

૭ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ સોમ ર્ાયિરિ પ્રકરિ ૬ -૧૦ 

૮ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ મગંળ ગજુરાતી પ્રકરિ :- ૬ થી ૧૦      

વનફધં : ડૉક્ટર, વશર્ાળો,  

િડિો 

૯ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ અંગે્રજી (a, e, i, o, u)સ્ેણિિંગ, 
51 - 100 સખં્ર્ા 
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હિતીર્ સામાવર્ક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ  

 
               વિષર્ – ગજુરાતી              કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ : ાઠ ૬ થી ૧૦(વનફધં: ડૉક્ટર, વશર્ાળો, િડિો)) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (૦૪) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૪) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) લગીકયણ કયો.           (૦૬) 

(ફ) ખયાું કે ખોટાુંની નનળાની કયો.        (૦૪) 

પ્રશ્ન-૩  (અ) સચૂના મજુફ રખો.          (૧૫) 

(નલયોધી ળબ્દ રખો, વભાનાથી ળબ્દ રખો, જોડણી સધુાયો, ખટૂતાું અક્ષય રખો,આડા-અલડા  

અક્ષયોને ક્રભભાું ગોઠલો.)           

પ્રશ્ન-૪  (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો. (ગભ ેતે ચાય)        (૦૪) 

(ફ) એક લાક્યભાું જલાફ રખો. (ગભે ત ેચાય)       (૦૪) 

પ્રશ્ન-૫  (અ) કોણ ફોર ેછે ત ે     ભાું ✔ ની નનળાની કયી દળાચલો.     (૦૪) 

(ફ) નીચે આેરા નલમ ય નનફુંધ રખો. (ગભે તે એક)     (૦૫) 

 

વિષર્ –અંગે્રજી             કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ :(a, e, i, o, u) સ્ેણિિંગ,51 - 100 સખં્ર્ા) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) આગ-ાછનો અંક રખો.         (૦૫) 

            (ફ) લચત્ર જોઈ મોગ્મ સ્ેલરિંગ ય     કયો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) સ્ેલરિંગ વાભ ેઅથચ રખો.          (૦૫) 

         (ફ) ગજુયાતી અથચ વાભે સ્ેલરિંગ રખો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩  (અ) લચત્ર જોઈ અથચ વાથે જોડો.         (૦૫) 

            (ફ) લચત્ર જોઈ a, e, i, o, u લડ ેખારી જગ્મા યૂો.       (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪  (અ) લચ્ચેનો અંક રખો.          (૦૫) 

            (ફ) અંગ્રેજી અંક વાભે ગજુયાતી અંક રખો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૫  (અ) જોડકાું જોડો.           (૦૫) 

           (ફ) લચત્ર જોઈ સ્ેલરિંગ રખો.          (૦૫) 

        

વિષર્ – હહન્દી                                       કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાના ંન.ં (39 - 67)) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ)  ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભ ેર્શન્દી મૂાક્ષય રખો.      (૦૫) 

(ફ) મોગ્મ અક્ષય મકૂી ળબ્દ ણૂચ કયો.         (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) આેર અક્ષયની નીચ ેરીટી દોયો.         (૦૫) 

(ફ) સુુંદય અક્ષયે લાક્ય રખો.         (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩  (અ) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪ (અ) નીચે આેરા લચત્રો જોઈ કૌવભાુંથી મોગ્મ ળબ્દ વુંદ કયી રખો.    (૦૫)  

(ફ) ગજુયાતી અંકોના અથચ વાભે ર્શન્દી અંકોના અથચ રખો.            (૦૫)                  
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પ્રશ્ન-૫ (અ) જોડકાું જોડો.           (૦૫) 

(ફ) આરેા ળબ્દોભાુંથી અક્ષય ળોધી     કયો.        (૦૫) 

(ક) ખોટા અક્ષય ય ✖ કયો.          (૦૫) 

 

વિષર્-ગણિત          કુિ  ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ : સખં્ર્ા ૫૧ થી ૧૦૦,પ્રકરિ - 7 to 13)  

પ્રશ્ન 1  (અ) આગ – ાછની વુંખ્મા રખો.        (05) 

(ફ) લચ્ચેની વુંખ્મા રખો.         (05) 

પ્રશ્ન 2  (અ) નાની (small) વુંખ્મા ય       કયો.        (05) 

 (ફ) ભોટી (big) વુંખ્મા ય      કયો.            (05) 

પ્રશ્ન 3  (અ)  ખારી જગ્મા ( Blanks ) યૂો.         (05) 

 (ફ) લચત્રભાું કેટરા આકાય છે તે ગણો અન ેરખો.       (05)  

પ્રશ્ન 4  (અ) ેટનચ આગ લધાયો.         (05) 

(ફ) આરેી વુંખ્માન ેચડતા ક્રભભાું (Ascending)  ગોઠલો.      (05) 

પ્રશ્ન 5  (અ) આેરી વુંખ્માને ઉતયતાું ક્રભભાું (Descending) ગોઠલો.      (05)  

 (ફ) નીચે આેરી લસ્તનુી ર્કિંભતના આધાયે પ્રશ્નના જલાફ રખો.     (05) 

     

વિષર્ –ર્ાયિરિ         કુિ ગિુ – ૫૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ ૬ થી ૧૦) 

 

પ્રશ્ન 1  (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (05) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.(Fill in the blanks)        (05) 

પ્રશ્ન 2  (અ) ખયાું (✔ )કે ખોટા(✖ )ની નનળાની કયો.       (05) 

(ફ) ખોટાું ળબ્દ ય ✖ કયો.         (05) 

પ્રશ્ન 3 (અ) કાભ કયનાય નમક્ક્તને શુું કશલેામ તે રખો.       (05) 

(ફ) ભને ઓખો (Identify  me).        (05) 

પ્રશ્ન 4  (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ (Answer) રખો. (ગભે ત ેાુંચ)      (05) 

 (ફ) એક લાક્યભાું જલાફ (Answer) રખો. (ગભે ત ેાુંચ)      (05) 

પ્રશ્ન 5  (અ) જોડકાું જોડો.          (05) 

(ફ) કૌંવભાુંથી નાભ ળોધી લચત્રની નીચ ેનાભ રખો.      (05) 

     

વિષર્ –સામાન્ર્ જ્ઞાન         કુિ ગિુ – ૨૫ 

(અભ્ર્ાસક્રમ:ાઠ ૧૬ થી ૩૦, મલૂર્ાકંન ૨) 

    

પ્રશ્ન–૧ (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો ક્રભ       ભાું રખો.      (૦૫) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.           (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) લચત્ર ઓખી ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૫) 

 (ફ) જોડકાું જોડો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩  (અ) લચત્ર ઓખી નાભ રખો.         (૦૫) 

(ફ) ખોટાું ળબ્દ ય છેકો ભાયો.         (૦૫) 
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પ્રશ્ન-૪ (અ) ભને ઓખી ભારુું નાભ રખો.        (૦૫) 

 (ફ) ભાુંગ્મા મજુફ કયો.          (૦૫)  

 

વિષર્- ણચત્રકામ       કુિ ગિુ – ૪૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ: સેમ - ૨) 

 

પ્ર.૧  નીચે આેરા નાના લચત્રને જોઈ તેના જેવુું જ ભોટુું લચત્ર દોયો.      (૨૦) 

    (કાી સ્કેચેનથી ફોડચય કયલી. યુંગ યૂલો નશીં) 

પ્ર.૨  નીચે આેરા લચત્રભાું ભનવુંદ યુંગ યૂો        (૨૦)  

સચૂના:   
૧) નાનુું લચત્ર ગણુ ને રામક ગણાળે નર્શ. 
૨) લચત્ર સ્લચ્છ અને સુુંદય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
 

વિષર્- કમ્પ્યટૂર(થીર્રી)       કુિ ગિુ – ૩૦ 

(અભ્ર્ાસક્રમ :ાઠ ૧ થી ૮) 
 

પ્રશ્ન-૧  મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી ખારી જગ્મા યુો.       (૦૫)  

પ્રશ્ન-૨  જોઈને વાયા અક્ષયે રખો.         (૦૫)  

પ્રશ્ન-૩  લચત્ર ઓખી વાચા જલાફ ય ગો કયો.       (૧૦)  

પ્રશ્ન-૪  લચત્ર ઓખી નાભ રખો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૫  આેર લચત્રભાું યુંગયૂણી કયો.         (૦૫)  

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂર પે્રક્ટીકિની રીક્ષા ૨૦ ગિુની રહશેે. જેનો અભ્ર્ાસક્રમ છીથી જિાિિામા ંઆિશે.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


