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અનકુ્રમણિકા 

નફંર  વગત ા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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નોટબુકની વળગત: 

વળવય નોટબુક(પ્રકાર) નગં 

ગજુરાતી  ૧૭૨ જે ડબ ાઈન નોટબકુ ૨ નગં 

વષન્દી  ૧૭૨ જે ડબ ાઈન નોટબકુ ૨ નગં 

અગં્રજેી  ૧૭૨ જે ચાર ાઈન નોટબકુ ૨ નગં 

સ્ોકન ઈંગ્ી  ૧૭૨ જે ચાર  ાઈન નોટબકુ ૧  નગં 

ગવિત  ૧૭૨ જે ખાનાળાલી  નોટબકુ ૨ નગં 

યાાળરિ  ૧૭૨ જે ડબ ાઈન નોટબકુ ૨ નગં 

કમ્પ્યટૂર  ૧૭૨ જે ડબ ાઈન નોટબકુ ૧  નગં 

ગષૃકાયા  ૧૮૦ જે થ્રી ઇન ળન નોટબકુ ૧  નગં 

ટસે્ટબકુ  ૧૫૦જે થ્રી ઇન ળન નોટબકુ ૧  નગં 

ષ ેન્ડ રાઈટીંગ   ૧૭૨ જે ચાર ાઈન નોટબકુ ૧ નગં 

 

 

 

 

 

  

    

સુ્તકની યાદી કૈ્ષવિક ળવા ૨૦૨૨-૨૩ 

અડાજિ બ્રાન્ચ 

 ધોરિ:૨(ગજુરાતી માધ્યમ) 
       
 વળવય  સુ્તકનુ ંનામ  પ્રકાક  

ગજુરાતી કલ્ો ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા.ુ.મ ં

વષન્દી અવિનળ વષન્દી પ્રળવેકા િાગ-૨ નળનીત 

અગં્રજેી અગં્રજેી પ્રાયમર િાગ-૨ નળનીત 

ગવિત ગવિત ગમ્પમત ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા.ુ.મ ં

શા .નાન  શામાન્ય નાન િાગ-૨ નળનીત 

કમ્પ્યટૂર  It’s My Computer (LEVEL-2)  
વચત્રકામ કતેન વચત્રકા િાગ-૨ 

માય ડ્રોઈંગ બકુ (મીડીયમ શાઈઝ) 
નળનીત 

 ્ાવસ્ટક ક્રયેોન કર (૨૮ ડે)  

ેર રો-૧ 

સ્ટીકર બે ીટ -૨ 

વેન્શ બોક્શ -૧ નગં 
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 યજાનુું લરસ્ટ  (૨૦૨૨-૨૩) 
મહસનો તારીખ ાર વગત રજા રવાર કાર્યહદષ 

 

 

 

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 ેકેવન :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 

 હદાળી ેકેવન-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  ધેૂટી ૧ ૪ ૨૬ 

    ૫૫ ૫૨ ૨૫૩ 
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Important Days & Celebrations 

 

અ.
ન ં

મહસનો ઉજિી 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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યીક્ષાનુું આમોજન -૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

 

રીક્ષા નુ ંનામ કુલ ગિુ ધોરિ રીક્ષાનો ષમર્ગાળો અભ્ર્ાષક્રમ 

 

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 

 

ખાષ નોંધ:- ઉરોક્ત રીક્ષાના આર્ોજનમા ંષમર્ અને ષજંોગો ને આવધન પેરપાર વક્ય છે. 
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રીક્ષા માહકિંગ ષીસ્ટમ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ધોરિ-૧ થી ૮ 

 

આંતહરક મલૂર્ાકંન માહકિંગ ષીસ્ટમ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ (મખુ્ર્ વશર્ો 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 મહસનો લેણખત  

રીક્ષા 
આંતહરક  

મલૂર્ાકંન 

કુલ ગિુ 

    પ્રથમ ષત્ર 
  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 ષત્ર 

  દ્વિતીમ ભાનવક કવોટી J 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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ધોરિ:૨ (પ્રથમ શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

 

વશર્ એવપ્રલ જૂન જુલાઈ 
ગજુરાતી ફાયાક્ષયી,સ્લય અને વ્મુંજન,ાઠ- 

૧ 

ાઠ- ૨  

અનરુેખન 

નનફુંધ : ભેો  

ાઠ-૩ 

અનરુેખન 

નનફુંધ : ઊંટ 

હસન્દી ર્શન્દી લણચભારા લગનતી : ૧ થી 
૫ 

સ્લય , વ્મુંજન  

ાના નુંફય :૮  થી ૨૩ 
ર્યચમ – ગામ 

ાના નુંફય :૨૪ થી ૨૭ 

ર્યચમ – ગરુાફ 

અંગે્રજી  LESSON-1  

ફાયાક્ષયી  
1 TO 10 

LESSON-2 NUMBER 
MY SELF 
11 TO 20 

LESSON-3 
 VEHICLES 
21 TO 30 

ગણિત પ્રકયણ-૧ ,ઘર્ડમો -૧  પ્રકયણ-૨,૩, ઘર્ડમો-૨ પ્રકયણ-૪, ઘર્ડમો-૩ 

ર્ાયરિ ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩ 

જી .કે  ાઠ-૧,૨,૩ ાઠ-,૪,૫,૬ ાઠ- ૭,૮,૯ 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૧ ાઠ-૧ ણૂચ ાઠ-૨ ાઠ-૨, ૩ 

ણિત્રકામ કેરીગ્રાપી નત્રકોણ ભાું ભાની 
વભજૂતી  

કરયની વભજૂતી  

ટોો,દડો  

રુંફ ચોયવભાું ર્ડઝાઈન  

કુદયતી દ્રશ્મ  

વા .કે.  લજન –ઊંચાઈ ,ઊંચાઈ પ્રભાણે 
ગોઠલણ ,કૂદ 

વાલધાન,નલશ્રાભ,કૂદ 
સ્લછતા,આવન,તાડાવન  

કવયતનો દાલ ૧,૨,૩,૪ 

ગયદનની કવયત 
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ધોરિ:-૨ (પ્રથમ શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

 

વશર્ ઓગષ્ટ ષ્ટેમ્પફર ઓક્ટોફર 

ગજુરાતી ાઠ : ૪ 

અનરુેખન 

નનફુંધ : દર્યમો 

ાઠ:૫ 

અનરુેખન 

નનફુંધ:ર્દલાી 

ાઠ:૬ 

અનરુેખન 

નુયાલતચન 

હસન્દી ાના નુંફય :૨૭ થી ૩૦ 

 ર્યચમ – સયૂજ  

 

લગનતી : ૬ થી ૧૦ 

ાના નુંફય :૩૧ થી ૩૪ 

નુયાલતચન  

લગનતી : ૧૧ થી ૧૫ 

ાના નુંફય :૩૫ થી ૪૦ 

અંગે્રજી  LESSON-4 
ANIMALS 
31 TO 40 

LESSON-5 
BIRDS 
41 TO 50 

LESSON- 6 
SOUND OF ANIMAL 
AND BIRDS 

ગણિત પ્રકયણ-૫,૬, ઘર્ડમો-૪ પ્રકયણ-૭, ઘર્ડમો-૫ પ્રકયણ-૮,૯, ઘર્ડમો-૬ 

ર્ાયરિ ાઠ-૪ ાઠ-૫ ાઠ-૬,નુયાલતચન 

જી .કે  ાઠ-૧૦,૧૧,૧૨ ાઠ- ૧૩,૧૪,૧૫,કવોટી-૧ ાઠ-૧૬,૧૭,૧૮ 

નુયાલતચન 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૩ ણૂચ ,ાઠ-૪ ાઠ-૫, ાઠ-૬ ાઠ-૧ (અણૂચ) 

નુયાલતચન 

ણિત્રકામ ફૂરનુું કૂડુું ર્દલો  નુયાલતચન  

 
વા .કે.  ફેઠક દાલ ૧,૨,૩ 

ગયદનની કવયત 

 

 આવન,વલાવન  

શસ્ત્ાદાવન ,સ્લયક્ષણ  
 લજન –ઊંચાઈ  

સ્લછતા 
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      પ્રથમ માવષક કષોટી-૨૨-૨૩  (UNIT TEST -1) 

ધોરિ-૨ 

 

ક્રમ તારીખ ાર વશર્ અભ્ર્ાષક્રમ 
૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ ષોમાર 

ગણિત 

1 થી 10 ષખં્ર્ા , 
પ્રકરિ ૧ અને ૨, 
૧,૨ નો ઘહડર્ો (table) 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ મગંળાર ર્ાયરિ 
ાઠ- ૧,૨ 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુાર 

અંગે્રજી 

શરેી એફીવીડી , 
ફીજી એફીવીડી , 
1 to 10 number name, 

1 to 20 number, ch-1, 2. 

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુાર ગજુરાતી ફારાક્ષરી, સ્ર, વ્ર્જંન 

ાઠ ૧,૨ 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રાર 
હસન્દી 

વષન્દી ળિામાલા, સ્ર, વ્ર્જંન 

વગનતી ૧ થી ૫, 

ાનાન-ં 3 થી ૨૩ 
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પ્રથમ માવષક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ  
વશર્ – ગજુરાતી                   કુલ ગિુ- ૨૫ 

(અભ્ર્ાષક્રમ:  ાઠ-૧, ૨, ૩)                   
.     

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખાના નૂતિ કયો.(ક, કા, ર્ક, કી)        (૦૩) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.         (૦૩) 

(ક) ખટૂતા અક્ષય રખો          (૦૪) 

  (ડ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો.        (૦૫)  

પ્રશ્ન-૨  (અ) ખયા કે ખોટાની નનળાની કયો         (૦૪)  

 (ફ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.         (૦૨)  

 (ક) નલયોધી ળબ્દો રખો          (૦૨)  

 (ડ) જોડણી સધુાયો. .         (૦૨)  

                           

વશર્ – हिन्दी                    કુલ ગિુ- ૨૫  

(અભ્ર્ાષક્રમ: હસન્દી િયમાળા, સ્ર, વ્ર્જંન, ણગનતી ૧ થી ૫, ાનાન-ં 3 થી ૨૩) 

પ્રશ્ન :1 (અ) મૂાક્ષયની ખાનાનૂતિ કયો.                         (0૫) 

      (ફ) ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભે ર્શન્દી મૂાક્ષય રખો.                  (0૫) 

      (ક) કૌવભાુંથી મોગ્મ અક્ષ્રય વુંદ કયી ખારી જ્ગગ્મા યુો.                    (0૫)   

પ્રશ્ન: 2  (અ) આગનો મૂાક્ષય રખો.                     (03) 

        (ફ) ાછનો મૂાક્ષય રખો.                     (03) 

       (ક) આેર અક્ષય ય    કયો.                     (0૪) 

 

વશર્-English             કુલ ગિુ-25 

(અભ્ર્ાષક્રમ: સલેી એફીષીડી, ફીજી એફીષીડી, 1 to 10 number name, 1 to 20 number, ch-1, 2.) 

પ્રશ્ન:1  (અ) શરેી ABCD ની વાભે ફીજી abcd રખો                           (05) 

        (ફ) લચ્ચેના મૂાક્ષ્રરય રખો .        (03) 

        (ક) સ્ેલરિંગ વાભે ગજુયાતી અથચ રખો                             (04) 

        (ડ) ાછનો અંક રખો.         (૦3) 

પ્રશ્ન-2 (અ) આગનો અંક રખો.                          (0૩) 

       (ફ) ગજુયાતી અંક વાભે અગે્રજી અંક રખો.                           (0૨) 

       (ક) ઉચ્ચાય વાભે સ્ેલરિંગ રખો.         (૦2) 
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વશર્-ગણિત                          કુલ ગિુ-25 

(અભ્ર્ાષક્રમ: 1 થી 10 ષખં્ર્ા, પ્રકરિ ૧ અને ૨, ૧,૨ નો ઘહડર્ો (table)) 

પ્રશ્ન:1 (અ) અંકભાુંથી ળબ્દો (WORD) ભાું રખો.                             (0૫) 

       (ફ) લચ્ચેની (Between) વુંખ્મારખો.                             (03) 
       (ક) ભોટી (Big) વુંખ્મા ય      કયો.                                    (03) 
       (ડ) ચડતા (Ascending) ક્રભભાુંગોઠલો.                    (04) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) વયલાા કયો.         (૦૩)  
       (ફ) ાછ(After) ની વુંખ્મા રખો.        (૦૨) 
       (ક) જોડકાું(Match) જોડો.         (૦૩) 
       (ડ) સચુના મજુફ કયો (પ્રકયણ ૧)        (૦૨)   

 

વશર્-ર્ાયરિ                            કુલ  ગિુ-25 

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ ૧,૨) 

પ્રશ્ન :1  (અ) ખારી-જગ્મા(Blanks)યૂો.           (05) 

         (ફ) કૌવભાુંથી ળબ્દ ળોધી લચત્રની નીચે નાભ રખો.                              (05) 

          (ક) એકળબ્દ (one word) ભાું જલાફ રખો.                             (05) 

પ્રશ્ન :2 (અ) ખયા (true) કે ખોટા(false) ની નનળાની કયો.                            (04) 

        (ફ) જોડકાું (match) જોડો.          (૦૩) 

        (ક) ભને ઓખો. (Identify me)         (૦૩) 
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પ્રથમ ષામવર્ક કષોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-1) 

 

ક્રમ તારીખ ાર વશર્ અભ્ર્ાષક્રમ 

૧ ૩/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય 
શ્રતુરેખન/ અન ુરેખન 

ગજુરાતી /ર્ાયરિ – 

ાઠ- ૧ થી ૫ ના વબ્દો, 
કોઈ િ ાક્યો 

૨ ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય લચત્રકાભ 
ષેમ -૧ 

૩ ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 
અંગે્રજી 

Lesson - 1 to 5, Baraxri, 
Myself , My family, 1 to 50 

spelling 

૪ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વા .નાન  
ાઠ ૧ થી ૧૫, મલૂર્ાકંન -  ૧ 

૫ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળનનલાય કમ્પ્યટુય 
૧ થી ૬ 

૬ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય માચલયણ 
ાઠ ૧ થી ૫ 

૭ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય 
ગજુયાતી 

ાઠ-૧ થી ૫, 
વનફધં- ઊંટ ,મેળો , 
દહરર્ો , હદાળી 

૮ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય ગલણત 
પ્રકરિ -1 થી 7 

ઘહડર્ા -1 થી 5 

૯ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 

ર્શન્દી 

સ્ર, વ્ર્જંન, 
ણગનતી- १ થી १० , 

ાના નફંર - 2 થી 43  
હરિર્ - गाय, गऱुाब, सरूज 
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પ્રથમ ષામાવર્ક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

 

વશર્ - ગજુરાતી       કુલ ગિુ – ૫૦
      

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ-૧ થી ૫, વનફધં- ઊંટ, મેળો, દહરર્ો, હદાળી) 
 

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) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો.        (૦૫) 
(ફ) નીચે આેરા લાક્યો કોણ ફોરે છે.       (૦૫)  

પ્રશ્ન-3  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.        (૦૫) 
(ફ) ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભાું ગોઠલી લાક્ય ફનાલી રખો.     (૦૩) 

પ્રશ્ન-૪  સચૂના મજુફ કયો.         (૧૦) 
 (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.         
 (ફ) જોડણી સધુાયો. 
 (ક) નલયોધી ળબ્દ રખો. 
 (ડ) નીચેના ળબ્દોનો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો. 
 (ઈ) ખટૂતાું અક્ષય રખો.           
પ્રશ્ન-૫  (અ) ફીજા ફે – ફે નાભ રખો.        (૦૨) 

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

 

વશર્ –અંગે્રજી       કુલ ગિુ – ૫૦ 
   

(અભ્ર્ાષક્રમ: Lesson - 1 to 5, Baraxri, Myself, My family, 1 to 50 spelling) 

પ્રશ્ન-1    (અ) નીચે આેરા નાભના સ્ેલરિંગ રખો.                                                           (05) 
         (ફ) પ્રાણીઓના ઉચ્ચાયની વાભે ગજુયાતી અથચ રખો.                                         (05) 
પ્રશ્ન-2  (અ) પ્રાણીઓના નાભ વાભે તેનો સ્ેલરિંગ રખો                                                 (05) 
         (ફ) લાશનોના નાભો મોગ્મ લચત્રો વાથે જોડો.                                        (05) 
પ્રશ્ન-3  (અ) ફોક્વભાું આેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક્ષીઓના નીચે સ્ેલરિંગ રખો.    (05) 
         (ફ) વભાન ઉચ્ચાયલાા ળબ્દો રખો.                                                       (05) 
પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા અંકો વાભે તેના સ્ેલરિંગ રખો .                                (05) 
         (ફ) લચત્રો ગણો અને અંકો તથા ળબ્દભાું રખો.                                               (05) 
પ્રશ્ન-5 (અ) લચત્ર જોઈ a, e, i, o, u લડે ખારી-જગ્મા યૂો.                                                 (05) 
         (ફ) નીચેનાભાુંથી કોઈણ એક નલમ ય નનફુંધ રખો.                                     (05) 
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વશર્ – હસન્દી       કુલ ગિુ – ૫૦
    

(અભ્ર્ાષક્રમ: સ્ર, વ્ર્જંન, ણગનતી-१ થી १०, ાના-નફંર -2થી34, હરિર્ - गाय, गुऱाब, सूरज) 

પ્રશ્ન:1 (અ) આગનો અને ાછનો મૂાક્ષય રખો.                                                   (05) 

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

પ્રશ્ન-2  (અ) ગજુયાતી ળબ્દ વાભે ર્શન્દી ળબ્દ રખો.                                                     (05) 

              (ફ) ગજુયાતી અંક વાભે ર્શન્દી અંક અને અથચ રખો.                       (05) 

પ્રશ્ન:3 (અ) લચત્ર ઓખીને ખાના યુો.                                                     (05) 

             (ફ) જોડકાું જોડો.                                                (05) 

પ્રશ્ન-4 (અ) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો                                (05) 

             (ફ) સુુંદય અક્ષયે રખો.                                                                 (05) 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા લચત્રો જોઈ કૌંવભાુંથી મોગ્મ ળબ્દ ળોધીને રખો.    (05) 

            (ફ) નીચે આેરા કોઈણ એક નલમ ય ર્યચમ રખો.                                 (05) 

 

વશર્- ગણિત       કુલ ગિુ – ૫૦ 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: પ્રકરિ -1 થી 7, ઘહડર્ા -1 થી 5) 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચે આેરા દાખરા ગણો.                                                  (06) 

             (ફ) ેટનૅ (Pattern) આગ લધાયો.                                                 (04) 

પ્રશ્ન-2  (અ) દવ-દવની ગણતયી કયી ખટૂતી વુંખ્મા રખો .                                         (04) 

             (ફ) ાુંચ-ાુંચના જૂથ ફનાલો.                                    (03) 

               (ક) લસ્ત ુય ેન્ન્વર પેયલતા કમો આકાય ભે તે રખો.                               (03) 

પ્રશ્ન-3 (અ) ઘર્ડમાના આધાયે ખારી-જગ્મા યૂો.                                                   (06) 

            (ફ) નીચેની લસ્તઓુ ભાટે આેરા [] ભાું બાયે ભાટે ✓ની અને શરકી ભાટે ×ની નનળાની કયો. (04) 

પ્રશ્ન-4 (અ) કેટરા રૂનમા (Rupees)ચકૂલલા ડે?પ્રશ્નોના જલાફ રખો.     (05) 

             (ફ) તયત શરેાની (Before) વુંખ્મા રખો.                                     (03) 

              (ક) લચ્ચેની વુંખ્મા રખો.                                       (02) 

પ્રશ્ન-5 (અ) કોમડા ઉકેર.                                                      (08) 

             (ફ) ખટૂતી વુંખ્મા રખો.                                         (02) 

 

વશર્ – ર્ાયરિ       કુલ ગિુ – ૫૦ 
    

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ ૧ થી ૫) 

 પ્રશ્ન-1: (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી તેનો       ક્રભ રખો                            (05) 

        (ફ) ખારી-જગ્મા( blanks) યૂો                                                     (05) 

પ્રશ્ન-2   (અ) ખયા કે ખોટાની નનળાની કયો.                                     (05) 

         (ફ) એક-ળબ્દભાું જલાફ રખો.                                      (05) 

પ્રશ્ન-3 (અ) ભને ઓખી ભારુ નાભ(Name) રખો.                                                   (05) 

            (ફ) જોડકાું(Matching) જોડો.                                                   (05) 
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પ્રશ્ન-4  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.                                                     (10) 

પ્રશ્ન- 5  (અ) લચત્ર ઓખી તેનુું નાભ(Name) રખો.                                                    (06) 

               (ફ) નીચે આેરા ચોયવ ખાનાઓભાું ર્દળાઓનાું નાભ રખો.                          (04) 

    

વશર્ – ષામાન્ર્ જ્ઞાન      કુલ ગિુ – ૪૦ 
    

(અભ્ર્ાષક્રમ: ા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 જ્ગગ્મા યૂો .        (૦૫)  

         (ફ) જોડકાું જોડો.          (૦૫) 

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

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

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

        (ફ) ભાુંગ્મા મજુફ કયો.          (૦૫)  

 

વશર્ –કમ્પ્યટૂર(થીર્રી)     કુલ ગિુ – ૩૦ 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: ૧ થી ૬) 

પ્રશ્ન-૧  મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી જલાફ રખો.                                                    (૧૦) 

પ્રશ્ન-૨  વાચાું નલધાન વાભે  ની અને ખોટાું નલધાન વાભે  ની નનળાની કયો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩  જોઈને વાયા અક્ષયે રખો.                                                      (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪  ટરૂ્લવ અને કીઝ ના લચત્ર ઓખી કૌંવભાુંથી નાભ ળોધીને રખો.                     (૧૦) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂર પે્રક્ટીકલની રીક્ષા ૨૦ ગિુની રસવેે. જેનો અભ્ર્ાષક્રમ છીથી જિાામા ંઆવે.  

 

વશર્- ણિત્રકામ       કુલ ગિુ – ૪૦ 
           

(અભ્ર્ાષક્રમ: ષેમ -૧) 

પ્રશ્ન-૧   નીચે આેરા નાના લચત્ર ને જોઇ તેના જેવુું જ ભોટુું લચત્ર દોયો. કાી સ્કેચેનથી  

ફોડચય કયલી ( યુંગ યૂલો નશીં).                                                                                             (૨૦) 

પ્રશ્ન-૨  નીચે આેરા લચત્રભાું ભનવુંદ યુંગ યૂો .        (૨૦) 

 

સચૂના:   

૧) નાનુું લચત્ર ગણુને રામક ગણાળે નશીં. 

 ૨) લચત્ર સ્લચ્છ અને સુુંદય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
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ધોરિ:-૨ (દ્રિતીય શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

 

વશર્ નેમ્પફર હડષેમ્પફર જાન્યઆુરી 
ગજુરાતી ાઠ-૭  

અનરુેખન 

નનફુંધ:ઋતઓુ  

 

ાઠ-૮  

અનુુંરેક્ખ્ન 

નનફુંધ:આંફો  

ાઠ-૯ 

અનરુેખન 

નનફુંધ :સયૂજ 

હસન્દી ાના નુંફય : ૩૫ થી ૪૩ 

ગીનતી : ૧૬ થી ૨૦ 

ાના નુંફય :૪૬ થી ૫૦ 

ર્યચમ – ભોય 

 

ાના નુંફય :૫૧ થી ૫૫ 

ર્યચમ- ઝુંડા  

English LESSON-7 COLOUR SPELLING 
MY TEACHER 
 

LESSON-8,9 

PLURAL (ફહલુચન ) 

LESSON-10 
51 TO 100 

ગણિત  પ્રકયણ-૧૦ 

ઘર્ડમો -૭ 
પ્રકયણ-,૧૧,૧૨ 

ઘર્ડમો -૮ 

પ્રકયણ-૧૩,૧૪(અણૂચ) 

ઘર્ડમો -૯ 

ર્ાયરિ  ાઠ-૭ ાઠ-૮ 

 

ાઠ-૯ 

જી.કે. ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧  ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪ 

 

ાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૧ ાઠ-૨, ાઠ-૩ ાઠ-૪, ાઠ-૫ 

 

ણિત્રકામ યીંગણ  ગાજય 

કુદયતી દ્રશ્મ   

કેક, 

પોનો વમશૂ 

વા .કે.  આવન ધનયુાવન ,કવયતના 
દાલ ૫,૬, કૂદ  

કવયતના દાલ  

૭,૮ આવન ધ્રલુાવન ,  

ફેઠક દાલ  

૪,૫ 

ગૌમખુાવન 
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ધોરિ:-૨(દ્રિતીય શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

 

વશર્ પેબ્રઆુરી માિય 
ગજુરાતી ાઠ-૧૦ 

અનરુેખન 

નનફુંધ :આણો યાષ્રધ્લજ  

 

નુયાલતચન  

હસન્દી ાના નુંફય : ૫૬ થી ૬૩ 

ર્યચમ – આભ 

નુયાલતચન  

English LESSON-11 
A COW 

નુયાલતચન 

ગણિત  પ્રકયણ-૧૪,૧૫ 

ઘર્ડમો -૧૦ 

 

નુયાલતચન 

ર્ાયરિ  ાઠ-૧૦ નુયાલતચન 

જી.કે. ાઠ-૨૮,૨૯,૩૦,કવોટી-૨ નુયાલતચન 

કમ્પ્યટૂર ાઠ-૬, ાઠ-૭ નુયાલતચન 

ણિત્રકામ ગોભાું ર્ડઝાઈન  નુયાલતચન 

વા .કે.   સ્લ યક્ષણ 

લજ્રાવન 

નુયાલતચન 
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      દ્વિતીર્ માવષક કષોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રમ તારીખ ાર વશર્ અભ્ર્ાષક્રમ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

ષોમાર ગણિત 
પ્રકરિ-8,9,10 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ મગંળાર ર્ાયરિ 
પ્રકરિ-6,7 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુાર અંગે્રજી 
Lesson-6,7,8 

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુાર ગજુરાતી ાઠ-૬,૭ 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રાર હસન્દી पानान-ं ३४ से ४३,  

गगनती-११ से १५ 
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હિતીર્ માવષક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

 

વશર્ - ગજુરાતી                   કુલ ગિુ- ૨૫        
(અભ્ર્ાષક્રમ:ાઠ-૬,૭)   

પ્રશ્ન: ૧ (અ) ખારી-જગ્મા યૂો.                             (૦૪) 

       (ફ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો.                    (૦૪) 

      (ક) ખયા કે ખોટાની નનળાની કયો.                   (૦૪) 

      (ઙ) લાતાચના ક્રભભાું લાક્યો ગોઠલી પયીથી રખો.                          (૦૩) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) વભાનાથી ળબ્દો રખો.                            (૦૪) 

       (ફ) નલયોધી ળબ્દો રખો.                     (૦૩) 

       (ક) જોડણી સધુાયો.                             (૦૩) 

                         

વશર્ - હસન્દી                        કુલ ગિુ- ૨૫ 
(અભ્ર્ાષક્રમ :  पानान- ३४ से४३, गगनती-११ से१५) 

પ્રશ્ન-1 (અ) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો.                           (05) 

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

      (ક) ગજુયાતી અંકોના અથચ વાભે ર્શન્દી અંકોના અથચ રખો.            (03) 

      (ઙ) નીચે આેરા લાક્યોને સુુંદય અક્ષયે રખો.                (02) 

પ્રશ્ન:2 (અ) ગજુયાતી અંક વાભે ર્શન્દી અંક રખો.                 (04) 

      (ફ) ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભે ર્શન્દી મૂાક્ષય રખો.                 (02) 

     (ક) કૌંવભાુંથી ળબ્દ ળોધી લચત્ર ના નાભ રખો.                (04) 

વશર્ - English         કુલ ગિુ-25 
(અભ્ર્ાષક્રમ: Lesson - 6, 7, 8) 
 

પ્રશ્ન:1 (અ) નીચે આેરા નાભો વાભે તેભના અલાજોની સ્ેલરિંગ રખો.     (05) 

       (ફ) નીચે આેરા નાભોને ફહુલચનભાું પેયલો.                       (05) 

        (ક) નીચે આેરા નાભોની વાભે Aઅને Anઆટીકર મકૂો.              (05) 

પ્રશ્ન:2 (અ) નીચે આેરા લાક્યો ને And લડે જોડો.                                (05) 

       (ફ) નીચે આેરા લચત્રો જોઈ તેભના અલાજોની સ્ેલરિંગ વાથે જોડો.     (05) 
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વશર્-ગણિત.                          કુલ ગિુ-25 

(અભ્ર્ાષક્રમ:પ્રકરિ-8,9,10) 
 

પ્રશ્ન:1 (અ) ખારી-જગ્મા યૂો                                 (06) 

      (ફ) આગ અને ાછનો લાય રખો    .                               (04) 

      (ક) ઊબા અને આડા વયલાા કયો.                                (05) 

પ્રશ્ન-2 (અ) ખારી સ્થાન ણૂચ કયો.                                 (04) 

       (ફ) કેટરા રૂનમા છે તે ગણો.                                (02) 

       (ક) વુંખ્માને આધાયે દળક અને એકભ રખો.                            (04) 

 

   વશર્-ર્ાયરિ.                      કુલ ગિુ-25 
(અભ્ર્ાષક્રમ:પ્રકરિ-6,7) 
 

પ્રશ્ન:1 (અ) ખારી-જગ્મા યૂો.                        (05) 

       (ફ) ખયાું કે ખોટાની નનળાની કયો.                      (05) 

       (ક) જોડકાું જોડો.                        (05) 

પ્રશ્ન-2 (અ) એક-ળબ્દભાું જલાફ રખો.                      (05) 

       (ફ) લચત્ર ઓખી તેની નીચે લચત્રના નાભ રખો.                     (05) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 

દ્વિતીર્ ષામવર્ક કષોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રમ તારીખ ાર વશર્ અભ્ર્ાષક્રમ 

૧ ૨૭/૦૩/૨૦૨૩ ષોમ શ્રતુલેખન /  

અન ુલેખન 

ગજુરાતી /ર્ાયરિ – 

ાઠ- ૬ થી ૧૦ ના વબ્દો, 
કોઈ િ ાક્યો 

૨ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ મગંળ ષામાન્ર્જ્ઞાન 
૧૬ થી ૩૦ મલૂર્ાકંન 

૩ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણિત્રકામ ષેમ-૨ 

૪ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટુર 
ાઠ – ૧ થી ૭ 

૫ ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ શકુ્ર અંગે્રજી 
Lesson 6 to 11, 
Spelling – 51 to 100,  

My Teacher, Cow 

૬ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ વવન હસન્દી ાના ન ં૩૪ થી ૬૩,  

ણગનતી ૧૧ થી ૨૦ 

૭ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ ષોમ 
ગજુરાતી 

ાઠ - ૬ થી ૧૦, 
વનફધં – આંફો, સરૂજ,  

આિો રાષ્રધ્જ 

૮ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ મગંળ ગણિત 
પ્રકરિ ૮ થી ૧૫,  
ઘહડર્ા ૬ થી ૧૦ 

૯ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ ર્ાયરિ 
ાઠ – ૧ થી ૬ 
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હિતીર્ ષામાવર્ક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

વશર્ - ગજુરાતી       કુલ ગિુ-50 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ - ૬ થી ૧૦, વનફધં – આંફો, સરૂજ, આિો રાષ્રધ્જ) 
 

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

       (ફ) ખારી-જગ્મા યૂો.                          (૦૫) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) ખયાું કે ખોટાની નનળાની કયો.                 (૦૫) 

       (ફ) કોણ શુું કાભ કયે છે તે જોડો.                  (૦૫) 

પ્રશ્ન:૩ (અ) વભાનાથી ળબ્દો રખો.                          (૦૪) 

       (ફ) નલયોધી ળબ્દો રખો.                  (૦૪) 

       (ક) જોડણી સધુાયો                           (૦૨) 

       (ડ) નીચે આેરા ળબ્દ યથી લાક્ય ફનાલી રખો.                (૦૩) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ રખો                                      (૦૫) 

       (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલાફ રખો.                            (૦૫) 

પ્રશ્ન:૫ (અ) લચત્ર ઓખી તેના નાભ રખો                                 (૦૨) 

       (ફ) કોઈ ણ એક નલમ ય નનફુંધ રખો.                         (૦૫) 

 

વશર્ – હસન્દી       કુલ ગિુ-50 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાના ન ં૩૪ થી ૬૩, ણગનતી ૧૧ થી ૨૦) 
 

પ્રશ્ન-1 (અ) ગજુયાતી ળબ્દ વાભે ર્શન્દી ળબ્દ રખો.                     (05) 

      (ફ) મોગ્મ અક્ષય મકૂી ળબ્દ ણૂચ કયો.                    (05) 

પ્રશ્ન-2 (અ) ર્શન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો.                    (05) 

      (ફ) ક્ષીઓના ગજુયાતી નાભ વાભે ર્શન્દી નાભ રખો           (05) 

પ્રશ્ન-3 (અ) ગજુયાતી અંકોના અથચ વાભે ર્શન્દી અંકોના અથચ રખો.          (05)  

      (ફ) આેરા મૂાક્ષયને તીયની ર્દળાભાું લાુંચીને ળબ્દ ફનાલો.          (05) 

પ્રશ્ન:4 (અ) ર્શન્દીભાું બાાુંતય કયો.                     (05) 

      (ફ) યુંગોના ગજુયાતી નાભ વાભે ર્શન્દી નાભ રખો.           (05) 

પ્રશ્ન-5 (અ) કૌંવભાુંથી મોગ્મ ળબ્દો ળોધીને લચત્રની નીચે નાભ રખો.          (05) 

     (ફ) નીચે આેરા કોઈ એક નલમ ય ર્યચમ રખો.               (05) 
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વશર્ :- ENGLISH      કુલ ગિુ-50 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: Lesson 6 to 11, spelling – 51 to 100, My Teacher, Cow) 
                    
પ્રશ્ન:1  (અ)નીચે આેરા નાભોની વાભે તેભના અલાજોની સ્ેલરિંગ રખો.    (05) 

        (ફ) નીચે આરેા લાક્યોને (And) લડે જોડો.                     (05) 

પ્રશ્ન:2 (અ) નીચે આેરા નાભ વાભ ેA કે An આર્ટિકર મકૂો.                       (05) 

       (ફ) નીચે આરેા લચત્ર જોઈ This કે That નો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો.    (05) 

પ્રશ્ન:3 (અ) નીચે આેરા અંકોની સ્ેલરિંગ રખો.                               (05) 

       (ફ) નીચેની સ્ેલરિંગભાું ખટૂતા અક્ષય રખો.                    (05) 

પ્રશ્ન:4 (અ) ફહુલચનભાું પેયલો.                              (05) 

       (ફ) કરયના (Colour) ના સ્ેલરિંગ રખો.                     (05) 

પ્રશ્ન:5 (અ) ફોક્વભાું આેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયીને લચત્રોના નાભ રખો.    (૦5)                       
      (ફ) નીચેનાભાુંથી કોઈણ એક નલમ ય નનફુંધ રખો                      (05) 

      
વશર્ - ગણિત       કુલ ગિુ-50 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: પ્રકરિ ૮ થી ૧૫, ઘહડર્ા ૬ થી ૧૦)   
                       

પ્રશ્ન-1  (અ) દાખરા ગણો.                         (06)  

        (ફ) વયલાા(Addition)  કયો. (લદીલાા)              (04) 

પ્રશ્ન:2 (અ) ફાદફાકી(Subtraction) કયો.(લદીલાા)                     (06) 

      (ફ) આગ-ાછના લાયના નાભ રખો.              (04) 

પ્રશ્ન:3 (અ) નલદ્યાથીઓએ ગલણતભાું ભેલેરા ગણુની  નલગતની આધાયે પ્રશ્નોના જલાફ રખો.  (05) 

      (ફ) વુંખ્માના આધાયે દળક(Tens)અને એકભ(Ones) રખો.             (05) 

પ્રશ્ન:4 (અ) ઘર્ડમા(Table) ણૂચ કયો.                       (06) 

      (ફ) જોડકાું(Matching) જોડો.                       (04) 

પ્રશ્ન:5  (અ) કોમડા ઉકેરો.                         (06) 

      (ફ) રીટી અને લાુંકની ભદદથી લચત્ર ફનાલો.             (04) 

 
વશર્ :- ર્ાયરિ       કુલ ગિુ-50 
 

(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ – ૧ થી ૬)      
                    
પ્રશ્ન:1 (અ) મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી      ભાું ક્રભ રખો.       (૦૫).       

(ફ) ખારી-જગ્મા(Blanks) યૂો.        (૦૫) 
પ્રશ્ન-2  (અ) ખયાું (✓) True કે ખોટા (×) False ની નનળાની કયો.                   (0૫) 

  (ફ) ભને ઓખી ભારુું નાભ (Name) રખો.                          (0૫) 
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પ્રશ્ન-3 (અ) એક ળબ્દ(Word)ભાું જલાફ રખો.                           (૦૫) 

       (ફ) જોકડા(Matching) જોડો .         (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪  (અ) લચત્ર ઓખી તેનુું નાભ(Name) રખો.                           (0૫) 

       (ફ) નીચેના લાક્યોભાુંથી "વાયી ટેલ" અને "ખયાફ ટેલ" ળોધીને રખો.    (0૫) 

પ્રશ્ન-૫  (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના જલફ રખો.        (૧૦) 
     

 વશર્ - ષામાન્ર્ જ્ઞાન        કુલ ગિુ-૪૦ 

              
(અભ્ર્ાષક્રમ: ૧૬ થી ૩૦ મલૂર્ાકંન)             
 

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

         (ફ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૫) 

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

         (ફ) જોડકાું જોડો.          (૦૫) 

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

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

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

        (ફ) ભાુંગ્મા મજુફ રખો.          (૦૫)  

 

વશર્ – કમ્પ્યટૂર(થીર્રી)         કુલ ગિુ-૩૦ 
(અભ્ર્ાષક્રમ: ાઠ – ૧ થી ૭)     

 

પ્રશ્ન ૧  મોગ્મ નલકર્લ વુંદ કયી જલાફ રખો.                            (10) 

પ્રશ્ન ૨  ભને ઓખી ભારુું નાભ રખો.                             (05) 

પ્રશ્ન ૩  સ્ેલરિંગ રખો.                               (05) 

પ્રશ્ન ૪  લચત્ર ઓખી નાભ રખો.                             (05) 

પ્રશ્ન ૫  લચત્રભાું ભનવુંદ યુંગ યૂો.                            (05) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂર પે્રક્ટીકલની રીક્ષા ૨૦ ગિુની રસવેે. જેનો અભ્ર્ાષક્રમ છીથી જિાામા ંઆવે.  

 

વશર્- ણિત્રકામ       કુલ ગિુ - ૪૦ 
(અભ્ર્ાષક્રમ: ષેમ -૨) 

પ્રશ્ન-૧   નીચે આેરા નાના લચત્ર ને જોઇ તેના જેવુું જ ભોટુું લચત્ર દોયો. કાી સ્કેચેનથી  

ફોડચય કયલી ( યુંગ યૂલો નશીં).                                                                                             (૨૦) 

પ્રશ્ન-૨  નીચે આેરા લચત્રભાું ભનવુંદ યુંગ યૂો .        (૨૦) 

 

સચૂના:   

૧) નાનુું લચત્ર ગણુને રામક ગણાળે નશીં. 

 ૨) લચત્ર સ્લચ્છ અને સુુંદય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 


