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અનકુ્રભણિકા 

નફંય  વલગત ાના ન ં 

૧  બકુ ણરસ્ટ  ૩ 

૨ યજાનુ ંણરસ્ટ  ૪ 

૩ ડે વેણરબે્રળન ૫ 

૪ યીક્ષાઓનુ ંઆમોજન  ૬ 

૫ યીક્ષા ભાર્કિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૭ 

૭ અભ્માવક્રભ (વેભ -૧ ) ૮ 

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

૯ યવુનટ ટેસ્ટ-૧  ેય સ્ટાઈર ૧૧ 

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

૧૨ પ્રથભ વાભવમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૧૪ 

 અભ્માવક્રભ (વેભ -૨ ) ૧૭ 

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

૧૫ યવુનટ ટેસ્ટ-૨  ેય સ્ટાઈર ૨૦ 

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

૧૭ દ્વિતીમ વાભવમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૨૩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

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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 યજાનુ ંણરસ્ટ  (૨૦૨૨-૨૩) 
ભર્શનો તાયીખ લાય વલગત યજા યવલલાય કામયર્દલવ 

 

 

 

એવપ્રર -૨૨ 

૧૦/૪/૨૦૨૨ યવલલાય યાભ નલભી ૦  

 

 

૪ 

 

 

 

૧૮ 
૧૪/૪/૨૦૨૨ ગરુુલાય આંફેડકય જમવંત 

ભશાલીય જમતંી 

 

૧ 

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

થી ૩૧/૫/૨૨ 
- ઉનાળુ લેકેળન  

૨૦ 
 

૫ 

 

૦૬ 

 ઉનાળુ લેકેળન :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 ળાાનુ ંવત્ર ળરુ 

  જુરાઈ -૨૨ - - - ૦ ૫ ૨૬ 

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

૧૫/૮/૨૦૨૨ વોભલાય સ્લાતતં્ર્મ ર્દન 

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

ગિેળ ચતથુી  
વપ્ટેમ્ફય-૨૨ ૯/૯/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગિેળ વલવજૉન ૧ ૪ ૨૫ 

 

ઓક્ટોફય-૨૨ 

૨/૧૦/૨૦૨૨ યવલલાય ગાધંી જમવંત ૦  

 

 

૫ 

 

 

 

૧૫ 

૫/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય દળેયો ૧ 
૨૦/૧૦/૨૨ થી 
૩૦/૧૦/૨૨ 

 ર્દલાી લેકેળન ૧૧ 

 ર્દલાી લેકેળન-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 યવલલાય ર્ક્રવભવ          ૦               ૪              ૨૭ 

જાન્યઆુયી-૨૩ ૧૪/૦૧/૨૦૨૩ ળવનલાય ભકયવકં્રાવંત ૧  

૫ 

 

૨૪ 
૨૬/૦૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય પ્રજાવત્તાક ર્દન ૧ 

પેબ્રઆુયી-૨૩ ૧૮/૨/૨૦૨૩ ળવનલાય ભશા વળલયાત્રી ૧ ૪ ૨૩ 

ભાચય -૨૩ ૦૮/૦૩/૨૦૨૩  ધેૂટી ૧ ૪ ૨૬ 

    ૫૫ ૫૨ ૨૫૩ 
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Important Days & Celebrations 

 

અ.
ન ં

ભર્શનો ઉજલિી તાયીખ 

૧ 
 

એવપ્રર 

લેરકભ ડે  ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૨ લર્લડય શયેીટેજ ડે ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૩ બકુ ડે  ૨૩/૪/૨૦૨૨ 

૪ 
 

જૂન 

વલશ્વ માયલયિ ર્દલવ  ૫/૬/૨૦૨૨ 

૫ પાધવય ડે  ૧૯/૬/૨૦૨૨ 

૬ ઇન્ટયનેળનર મોગા ડે ૨૧/૬/૨૦૨૨ 

૭ 

      જુરાઈ 

ડોકટવય ડે   ૧/૭/૨૦૨૨ 

૮ તાીભાતા જન્ભર્દન ૬/૭/૨૦૨૨ 

૯ 
લર્લડય ોપ્યરુેળન ડે  ૧૧/૭/૨૦૨૨ 

૧૦ 
લર્લડય યથુ સ્કીર્લવ ડે 

    ૧૫/૭/૨૦૨૨ 

૧૧ 
 

 

 ઓગસ્ટ 

વસં્કૃત ર્દન  ૧૨/૮/૨૦૨૨ 

૧૨ 
સ્લાતતં્ર્મ ર્દન ૧૫/૮/૨૦૨૨ 

૧૩ લર્લડય વવનીમય વીટીઝન ડે  ૨૧/૮/૨૦૨૨ 

૧૪ કવલ નભયદ જન્ભ જમવંત ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

૧૫ 

     વપ્ટેમ્ફય 

વળક્ષક 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 લર્લડય ઓઝોન ડે  ૧૬/૯/૨૦૨૨ 

૨૦ 
 

 ઓક્ટોફય 
લર્લડય નેચય ડે  ૩/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૧ લર્લડય ફૂડ ડે  ૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૨ 

    નલેમ્ફય 

નેળનર એજુકેળન ડે  ૧૧/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૩ ણચર્લરન ડે  ૧૪/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૪ 
 

     ર્ડવેમ્ફય 

હ્યભુન યાઈટ્વ ડે  ૧૦/૧૨/૨૦૨૧ 

૨૫ એનજી ક્ન્વલેસ્ન ડે  ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ 
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યીક્ષાનુ ંઆમોજન -૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

 

યીક્ષા નુ ંનાભ કુર ગિુ ધોયિ યીક્ષાનો વભમગાો અભ્માવક્રભ 

 

પ્રથભ ભાવવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-1) 

 

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

એવપ્રર ,ભે ,જૂન 

૫૦ ધોયિ – ૧૦,૧૨ 

પ્રથભ વાભવમક 
યીક્ષા 
(SA-1) 

 

 

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

પ્રથભ વત્ર 

(એવપ્રર થી 
વપ્ટેમ્ફય) 

૮૦ ધોયિ – ૬ થી ૮ 

૫૦ ધોયિ – ૯,૧૧ 

૮૦ ધોયિ – ૧૦ 

૧૦૦ ધોયિ – ૧૨ 

દ્વિતીમ ભાવવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-2) 

 

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

ઓક્ટોફય 

થી  
ર્ડવેમ્ફય 

૫૦ ધોયિ – ૧૦,૧૨ 

દ્વિતીમ યીક્ષા 
 

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

ઓક્ટોફય  
થી  

જાન્યઆુયી 
૮૦ ધોયિ – ૧૦ વંિૂય 

૧૦૦ ધોયિ – ૧૨ વંિૂય 

લાવિક યીક્ષા 
 

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

વંિૂય 

દ્વિતીમ વાભવમક 
યીક્ષા 
(SA-2) 

 

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

દ્વિતીમ વત્ર 

(ઓક્ટોફય થી 
ભાચય) 

૮૦ ધોયિ – ૬ થી ૮ 

 

ખાવ નોંધ:- ઉયોક્ત યીક્ષાના આમોજનભા ંવભમ અને વજંોગો ને આવધન પેયપાય ળક્ય છે. 
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યીક્ષા ભાર્કિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ધોયિ-૧ થી ૮ 

 

આંતર્યક મરૂ્લમાકંન ભાર્કિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ (મખુ્મ વલમો ભાટે) 

આંતર્યક મરૂ્લમાકંનના  ગિુ 
 વલધાથીઓની શાજયી                           ૦૫ ગિુ 

 લગયકામયની નોટ અને ગશૃકામય                  ૦૫ ગિુ 

 વલધાથીની લગયની લતયણકૂ અને વળસ્ત          ૦૫ ગિુ 

 પ્રોજેક્ટ કામય                                    ૦૫ ગિુ 

 લીકરી ટેસ્ટ ર્યિાભ                           ૦૫ ગિુ 

 કુર ગિુ  ૨૫ ગિુ 

      યીક્ષા ભર્શનો રેણખત  

યીક્ષા 
આંતર્યક  

મરૂ્લમાકંન 

કુર ગિુ 

    પ્રથભ વત્ર 
  પ્રથભ ભાવવક કવોટી     જુરાઈ ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક  મરૂ્લમાકંન    વપ્ટેમ્ફય -       ૨૫ ૨૫ 

  પ્રથભ વાભવમક યીક્ષા    ઓક્ટોફય ધોયિ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગિુ) 

- ૫૦ 

 

ધોયિ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગિુ) 
૮૦ 

 
    ૧૦૦ 

દ્વિતીમ વત્ર 

  દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી J જાન્યઆુયી ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક   મરૂ્લમાકંન  

પેબ્રઆુયી 
-        ૨૫ ૨૫ 

  દ્વિતીમ વાભવમક યીક્ષા      ભાચય/ 

   એવપ્રર 

ધોયિ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગિુ) 

- ૫૦ 

ધોયિ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગિુ) 
૮૦ 

    ૧૦૦ 
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ધોરિ:૨ (પ્રથમ શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 
ગજુયાતી ફાયાક્ષયી,સ્લય અને વ્મજંન,ાઠ- 

૧ 

ાઠ- ૨  

અનરુેખન 

વનફધં : ભેો  

ાઠ-૩ 

અનરુેખન 

વનફધં : ઊંટ 

ર્શન્દી ર્શન્દી લિયભારા ણગનતી : ૧ થી 
૫ 

સ્લય , વ્મજંન  

ાના નફંય :૮  થી ૨૩ 
ર્યચમ – ગામ 

ાના નફંય :૨૪ થી ૨૭ 

ર્યચમ – ગરુાફ 

અંગે્રજી  LESSON-1  

ફાયાક્ષયી  
1 TO 10 

LESSON-2 
MY SELF 
11 TO 20 

LESSON-3 
 ANIMALS 
21 TO 30 

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

માયલયિ ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩ 

જી .કે  ાઠ-૧,૨,૩ ાઠ-,૪,૫,૬ ાઠ- ૭,૮,૯ 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૧ િૂય ાઠ-૨ ાઠ-૨, ૩ 

ણચત્રકાભ કેરીગ્રાપી વત્રકોિ ભા ંભાની 
વભજૂતી  

કરયની વભજૂતી  

ટોો,દડો  

રફં ચોયવભા ંર્ડઝાઈન  

કુદયતી દ્રશ્મ  

ળા .કે.  લજન –ઊંચાઈ ,ઊંચાઈ પ્રભાિે 
ગોઠલિ ,કૂદ 

વાલધાન,વલશ્રાભ,કૂદ 
સ્લછતા,આવન,તાડાવન  

કવયતનો દાલ ૧,૨,૩,૪ 

ગયદનની કવયત 
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ધોરિ:-૨ (પ્રથમ શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

વલમ ઓગષ્ટ વપ્ટેમ્ફય ઓક્ટોફય 

ગજુયાતી ાઠ : ૪ 

અનરુેખન 

વનફધં : દર્યમો 

ાઠ:૫ 

અનરુેખન 

વનફધં:ર્દલાી 

ાઠ:૬ 

અનરુેખન 

નુયાલતયન 

ર્શન્દી ાના નફંય :૨૭ થી ૩૦ 

 ર્યચમ – સયૂજ  

 

ણગનતી : ૬ થી ૧૦ 

ાના નફંય :૩૧ થી ૩૪ 

નુયાલતયન  

ણગનતી : ૧૧ થી ૧૫ 

ાના નફંય :૩૫ થી ૪૦ 

અંગે્રજી  LESSON-4 
BIRDS 
31 TO 40 

LESSON-5 
MY FAMILY 
41 TO 50 

LESSON- 6 
COLOUR SPELLING 

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

માયલયિ ાઠ-૪ ાઠ-૫ ાઠ-૬,નુયાલતયન 

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

નુયાલતયન 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૩ િૂય ,ાઠ-૪ ાઠ-૫, ાઠ-૬ ાઠ-૧ (અિૂય) 

નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ ફૂરનુ ંકૂડુ ં ર્દલો  નુયાલતયન  

 
ળા .કે.  ફેઠક દાલ ૧,૨,૩ 

ગયદનની કવયત 

 

 આવન,વલાવન  

શસ્ત્ાદાવન ,સ્લયક્ષિ  
 લજન –ઊંચાઈ  

સ્લછતા 
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      પ્રથભ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩  (UNIT TEST -1) 

ધોયિ-૨ 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ વોભલાય 

ગણિત 

1 થી 10 વખં્મા , 
પ્રકયિ ૧ અને ૨, 
૧,૨ નો ઘર્ડમો (t abl e) 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય માયલયિ 
ાઠ- ૧,૨ 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય 

અંગે્રજી 

શરેી એફીવીડી , 
ફીજી એફીવીડી , 
1 t o 10 number name, 

1 to 20 number, ch-1, 2. 

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય ગજુયાતી ફાયાક્ષયી, સ્લય, વ્મજંન 

ાઠ ૧,૨ 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય 
ર્શન્દી 

વષન્દી ળિામાલા, સ્લય, વ્મજંન 

વગનતી ૧ થી ૫, 

ાનાન-ં 3 થી ૨૩ 
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પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ  
વલમ – ગજુયાતી                   કુર ગિુ- ૨૫ 

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

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખાના વૂતિ કયો          (૦૫) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.         (૦૫) 

(ક) ખટૂતા અક્ષય રખો          (૦૫) 

  (ડ) એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.        (૦૫)  

પ્રશ્ન-૨  (અ) ખયા કે ખોટાની વનળાની કયો         (૦૫)  

 (ફ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.         (૦૨)  

 (ક) વલયોધી ળબ્દો રખો          (૦૨)  

 (ડ) જોડિી સધુાયો. .         (૦૨)  

                           

વલમ – हिन्दी                    કુર ગિુ- ૨૫  

(અભ્માવક્રભ: સ્લય-વ્મજંન , ાના નફંય 8 થી 23, ણગનતી 1થી 5) 

પ્રશ્ન :1 (અ) મૂાક્ષની ખાના વૂતિ કયો                          (05) 

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

      (ક) કૌવભાથંી મોગ્મ અક્ષ્રય વદં કયી ખારી જ્ગગ્મા યુો                    (0૫)   

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

        (ફ) ાછનો મૂાક્ષય રખો.                     (03) 

       (ક) કૌંવભાથંી ળબ્દ ળોધી ણચત્રો ના નાભ રખો.                   (04) 

 

વલમ-English             કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:Lesson-1, 2  number 1 to 20ફાયાક્ષયી ) 

 

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

        (ફ) લચ્ચેના મૂાક્ષ્રરય રખો .        (05) 

        (ક) સ્ેણરિંગ વાભે ગજુયાતી અથય રખો                             (05) 

        (ડ) ાછનો અંક રખો.         (૦૩) 

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

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

       (ક) ઉચ્ચાય વાભે સ્ેણરિંગ રખો.         (૦૩) 
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વલમ-ગણિત.                           કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-1થી3 , વખં્મા1થી 50) 

 

પ્રશ્ન:1 (અ) અંકભાથંી ળબ્દો (WORD) ભા ંરખો.                             (0૫) 

       (ફ) લગીકયિ કયો.                                (02) 

       (ક) ભોટી વખ્મા ંય ગો કયો                                      (03) 

       (ડ) ચડતા ક્રભભા ંગોઠલો                       (04) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) વયલાા કયો.         (૦૩)  

       (ફ) ાછની વખં્મા રખો.         (૦૨) 

       (ક) જોડકા ંજોડો.          (૦૩) 

       (ડ) સચુના મજુફ કયો (પ્રકયિ ૧)        (૦૨)   

 

વલમ-માયલયિ.                             કુર  ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧,૨) 

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

         (ફ) કૌવભાથંી ળબ્દ ળોધી ણચત્રની નીચે નાભ રખો                              (05) 

          (ક) એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો                                  (05) 

પ્રશ્ન-2 (અ) ખયા કે ખોટાની વનળાની કયો .                               (04) 

        (ફ) જોડકા ં(matching)જોડો.          (૦૩) 

        (ક) ભને ઓખી ભારંુ નાભ (name) રખો.       (૦૩) 
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પ્રથભ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-1) 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

    ૧ ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય ણચત્રકાભ વેભ -૧ 

૨ ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય અંગે્રજી 
Lesson - 1 to 5 Myself , My 

family, 1 to 50 spelling 

૩ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વા .નાન  
ાઠ ૧ થી ૧૫,મરૂ્લમાકંન -  ૧ 

૪ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળવનલાય કમ્પ્યટુય 
૧ થી ૬ 

૫ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય માયલયિ 
ાઠ ૧ થી ૫ 

૬ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય 
ગજુયાતી 

ાઠ-૧ થી ૫ ] 

વનફધં- ઊંટ ,ભેો ,દર્યમો , 

ર્દલાી 
૭ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય ગણિત 

પ્રકયિ -1થી 7 

ઘર્ડમા -1થી5 

૮ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 
ર્શન્દી 

સ્લય, વ્મજંન ]ણગનતી-१થી१० 
,ાના-નફંય -2થી 43 ર્યચમ - 
गाय, गऱुाब, सरूज 
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પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

 

વલમ - ગજુયાતી  

     કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ:]ાઠ-૧ થી ૫] {વનફધં- ઊંટ ,ભેો ,દર્યમો , ર્દલાી) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ક્રભ       ભા ંરખો.     (૦૫) 

(ફ) ખારી જગ્મા યૂો.         (૦૫) 

(ક) ખયા ંકે ખોટાનંી વનળાની કયો.       (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.        (૦૫) 

(ફ) નીચે આેરા લાક્યો કોિ ફોરે છે.       (૦૫)  

પ્રશ્ન-3  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.       (૦૫) 

(ફ) ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનાલી રખો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪  સચૂના મજુફ કયો.         (૧૦) 

 (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.         

 (ફ) જોડિી સધુાયો. 
 (ક) વલયોધી ળબ્દ રખો. 
 (ડ) નીચેના ળબ્દોનો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો. 
 (ઈ) ખટૂતા ંઅક્ષય રખો.           

પ્રશ્ન-૫  (અ) ફીજા ફે – ફે નાભ રખો.        (૦૨) 

(ફ) નીચે આેરા વલમ ય વનફધં રખો. (ગભે તે એક)      

 

વલમ –અંગે્રજી 

  કુર ગિુ – ૫૦ 

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

પ્રશ્ન-1    (અ) નીચે આેરા નાભના સ્ેણરિંગ રખો.                                                                  (05) 

              (ફ) પ્રાિીઓના ઉચ્ચાયની વાભે ગજુયાતી અથય રખો.                                           (05) 

પ્રશ્ન-2  (અ) પ્રાિીઓન નાભ વાભે તેનો સ્ેણરિંગ રખો                                                   (05) 

             (ફ) લાશનોના નાભો મોગ્મ ણચત્રો વાથે જોડો.                                         (05) 

પ્રશ્ન-3  (અ)  ફોક્વભા ંઆેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક્ષીઓન નીચે સ્ેણરિંગ રખો.    (05) 

             (ફ) વભાન ઉચ્ચાયલાા ળબ્દો રખો.                                                        (05) 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચે આેરા અંકો વાભે તેના સ્ેણરિંગ રખો .                                (05) 

            (ફ) ણચત્રો ગિો અને અંકો તથા ળબ્દભા ંરખો.                                                    (05) 

પ્રશ્ન-5 (અ) ણચત્ર જોઈ a, e, i, o, u લડે ખારી-જગ્મા યૂો.                                                     (03) 

             (ફ) નીચેનાભાથંી કોઈિ એક વલમ ય વનફધં રખો.                                       (07) 
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વલમ – ર્શન્દી 
   કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : ]સ્લય, વ્મજંન] ણગનતી-१થી१० ,ાના-નફંય -2થી34 ર્યચમ - 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 અથય રખો.                       (05) 

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

             (ફ) જોડકા ંજોડો.                                                (05) 

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

             (ફ) સુદંય અક્ષયે રખો.                                                                 (05) 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આેરા ણચત્રો જોઈ કૌંવભાથંી મોગ્મ ળબ્દ ળોધીને રખો.    (05) 

            (ફ) નીચે આેરા કોઈિ એક વલમ ય ર્યચમ રખો.                                 (05) 

 

વલમ- ગણિત 

   કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ :[ પ્રકયિ -1થી7] [ઘર્ડમા -1થી5 ] 

 

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

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

પ્રશ્ન-2  (અ) દવ-દવની ગિતયી કયી ખટૂતી વખં્મા રખો .                                         (04) 

             (ફ) ાચં-ાચંના 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[] ભા ંબાયે ભાટે ✓ની અને શરકી ભાટે ×ની વનળાની કયો. (04) 

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

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

              (ક) લચ્ચેની વખં્મા રખો.                                       (02) 

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

             (ફ) ખટૂતી વખં્મા રખો.                                         (02) 

 

વલમ – માયલયિ 

   કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ ૧ થી ૫) 

 

 પ્રશ્ન-1: (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો       ક્રભ રખો                            (05) 

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

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

         (ફ) એક-ળબ્દભા ંજલાફ રખો.                                      (10) 

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

            (ફ) જોડકા(ંMatching)જોડો.                                                   (05) 

પ્રશ્ન-4  (અ)નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.                                                     (10) 

પ્રશ્ન- 5  (અ) ણચત્ર ઓખી તેનુ ંનાભ(Name) રખો.                                                    (06) 
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               (ફ) નીચે આેરા ચોયવ ખાનાઓભા ંર્દળાઓના ંનાભ રખો.                          (04) 

     

વલમ – વાભાન્મ નાન 

  કુર ગિુ – ૪૦  
(અભ્માવક્રભ : ાઠ ૧ થી ૧૫મરૂ્લમાકંન -  ૧) 

 

પ્રશ્ન-૧  (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ભા ંરખો       (૦૫) 

         (ફ) ખારી જગ્મા યૂો          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨  (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યુો        (૦૫)  

         (ફ) જોડકા ંજોડો.          (૦૫) 

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

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

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

        (ફ) ભાગં્મ મજુફ રખો.          (૦૫)  

 

                                              વલમ –કમ્પ્યટૂય    કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : ૧ થી ૬) 

 

પ્રશ્ન-૧ કૌંવભા ંઆેર ળબ્દ ળોધી ખારી જગ્મા યૂો.                                                    (૧૦) 

પ્રશ્ન-૨ વાચા ંવલધાન વાભે  ની અને ખોટા ંવલધાન વાભે  ની વનળાની કયો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩ એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.                                                      (૦૫) 

પ્રશ્ન-૪ ટરૂ્લવ અને કીઝ ના ણચત્ર ઓખી કૌંવભાથંી નાભ ળોધીને રખો.                     (૧૦) 

 

વલમ- ણચત્રકાભ 

   કુર ગિુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ :વેભ -૧) 
 

પ્રશ્ન-૧   નીચે આેરા નાના ણચત્ર ને જોઇ તેના જેવુ ંજ ભોટુ ણચત્ર દોયો કાી સ્કેચ  

ેન થી ફોડયય કયલી ( યંગ યૂલો નશીં).                                                                                            (૨૦) 

પ્રશ્ન-૨  નીચે આેરા ણચત્ર ભન વદં યંગ યુો .        (૨૦) 

 

સચૂના:   

૧) નાનુ ંણચત્ર ગિુ ને ાત્ર ગિાળે નર્શ. 

 ૨) સ્લસ્છતા ય યૂત ુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળે. 
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ધોરિ:-૨ (દ્રિતીય શત્ર ) 

અભ્યાશ ક્રમ 

વલમ નલેમ્ફય ર્ડવેમ્ફય જાન્યઆુયી 
ગજુયાતી ાઠ-૭  

અનરુેખન 

વનફધં:ઋતઓુ  

 

ાઠ-૮  

અનુરંેક્ખ્ન 

વનફધં:આંફો  

ાઠ-૯ 

અનરુેખન 

વનફધં :સયૂજ 

ર્શન્દી ાના નફંય : ૩૫ થી ૪૩ 

ગીનતી : ૧૬ થી ૨૦ 

ાના નફંય :૪૬ થી ૫૦ 

ર્યચમ – ભોય 

 

ાના નફંય :૫૧ થી ૫૫ 

ર્યચમ- ઝડંા  

English LESSON-7 
MY TEACHER 
 

LESSON-8,9 

PLURAL (ફહલુચન ) 

LESSON-10 
51 TO 100 

ગણિત  પ્રકયિ-૧૦ 

ઘર્ડમો -૭ 
પ્રકયિ-,૧૧,૧૨ 

ઘર્ડમો -૮ 

પ્રકયિ-૧૩,૧૪(અિૂય) 

ઘર્ડમો -૯ 

માયલયિ  ાઠ-૭ ાઠ-૮ 

 

ાઠ-૯ 

જી.કે. ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧  ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪ 

 

ાઠ-૨૫,૨૬,૨૭ 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૨, ાઠ-૩ ાઠ-૪, ાઠ-૫ 

 

ણચત્રકાભ યીંગિ  ગાજય 

કુદયતી દ્રશ્મ   

કેક, 

પોનો વમશૂ 

ળા .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 

વલમ પેબ્રઆુયી ભાચય 
ગજુયાતી ાઠ-૧૦ 

અનરુેખન 

વનફધં :આિો યાષ્રધ્લજ  

 

નુયાલતયન  

ર્શન્દી ાના નફંય : ૫૬ થી ૬૩ 

ર્યચમ – આભ 

નુયાલતયન  

English LESSON-11 
A COW 

નુયાલતયન 

ગણિત  પ્રકયિ-૧૪,૧૫ 

ઘર્ડમો -૧૦ 

 

નુયાલતયન 

માયલયિ  ાઠ-૧૦ નુયાલતયન 

જી.કે. ાઠ-૨૮,૨૯,૩૦,કવોટી-૨ નુયાલતયન 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૬, ાઠ-૭ નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ ગોભા ંર્ડઝાઈન  નુયાલતયન 

ળા .કે.   સ્લ યક્ષિ 

લજ્રાવન 

નુયાલતયન 
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      દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય ગણિત 
પ્રકયિ-8,9,10 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય માયલયિ 
પ્રકયિ-6,7 

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

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય ગજુયાતી ાઠ-૬,૭ 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય ર્શન્દી पाना न -४३से३४ ,  

गिनती -११से११  
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ર્દ્રતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

 

                       વલમ - ગજુયાતી                  કુર ગિુ- ૨૫        

   

(અભ્માવક્રભ:ાઠ-૬,૭) 
પ્રશ્ન: ૧(અ) ખારી-જગ્મા યૂો.                             (૦૪) 

      (ફ) એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.                    (૦૪) 

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

     (ઙ) લાતાયના ક્રભભા ંલાક્યો ગોઠલી પયીથી રખો.                          (૦૩) 

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

      (ફ) વલયોધી ળબ્દો રખો.                     (૦૩) 

      (ક) જોડિી સધુાયો.                             (૦૩) 

                         

વલમ-हिन्दी                      કુર ગિુ- ૨૫ 

(અભ્યાશક્રમ :  पाना न-४३ेस३४, गिनती-११ेस११) 

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

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

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

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

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

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

    (ક) કૌંવભાથંી ળબ્દ ળોધી ણચત્ર ના નાભ રખો.                 (04) 

વલમ-English         કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:Lesson-6,7,8) 

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

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

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

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

      (ફ) નીચેઆેરા ણચત્રો જોઈ તેભના અલાજોની સ્ેણરિંગ વાથે જોડો.     (05) 
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 વલમ-ગણિત.                       કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-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 િૂય કયો.                                  (04) 

      (ફ) કેટરા રૂવમા છે તે ગિો.                                 (02) 

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

   વલમ-માયલયિ.                   કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-6,7) 

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

      (ફ) ખયા ંકે ખોટાની વનળાની કયો.                      (05) 

      (ક) જોડકા ંજોડો.                        (05) 

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

      (ફ) ણચત્ર ઓખી તેની નીચે ણચત્રના નાભ રખો.                     (05) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 

દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ ભગં વાભાન્મનાન 
૧૬ થી ૩૦ મરૂ્લમાકંન 

૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણચત્રકાભ વેભ-૨ 

૩ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટુય 
ાઠ – ૧ થી ૭ 

૪ ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ શકુ્ર અંગે્રજી 
Lesson 6 to 11 

spelling – 51 to 100,  

My Teacher, Cow 

૫ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન ર્શન્દી ાના ન ં૩૪ થી ૬૩  

ણગનતી ૧૧ થી ૨૦ 

૬ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ 
ગજુયાતી 

૬ થી ૧૦, 
વનફધં – આંફો, સયૂજ, આિો 
યાષ્ર ધ્લજ 

૭ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં ગણિત 
પ્રકયિ ૮ થી ૧૫  
ઘર્ડમા ૬ થી ૧૦ 

૮ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ માયલયિ 
ાઠ – ૧ થી ૬ 
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ર્દ્રતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ  

વલમ - ગજુયાતી  

(અભ્માવક્રભ:.૬ થી ૧૦,વનફધં – આંફો, સયૂજ, આિો યાષ્ર ધ્લજ) 

 

કુર ગિુ-50 

પ્રશ્ન:૧ (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી ભા ંક્રભ રખો      (૦૫).  
       (ફ) ખારી-જગ્મા યૂો.                         (૦૫) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) ખયા ંકે ખોટાની વનળાની કયો.                (૦૫) 

       (ફ) કોિ શુ ંકાભ કયે છે તે જોડો.                 (૦૫) 

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

       (ફ) વલયોધી ળબ્દો રખો.                 (૦૪) 

       (ક) જોડિી સધુાયો                          (૦૨) 

       (ડ) નીચે આરેા ળબ્દ યથી લાક્ય ફનાલી રખો.              (૦૩) 
પ્રશ્ન:૪ (અ) એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો                                     (૦૫) 

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

પ્રશ્ન:૫ (અ) ણચત્ર ઓખી તેના નાભ રખો                                (૦૫) 

       (ફ) કોઈિ એક વલમ ય વનફધં રખો.                        (૦૫) 

 

વલમ – ર્શન્દી  

(અભ્માવક્રભ:ાના ન ં૩૪ થી ૬૩ ણગનતી ૧૧ થી ૨૦) 

કુર ગિુ-50 

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

      (ફ) મોગ્મ અક્ષય મકૂી ળબ્દ િૂય 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 અથય વાભે ર્શન્દી અંકોના અથય રખો.          (05)  

      (ફ) આરેા મૂાક્ષને તીયની ર્દળાભા ંલાચંીને ળબ્દ ફનાલો.         (05) 

પ્રશ્ન:4 (અ) ર્શન્દીભા ંબાાતંય કયો.                     (05) 

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

પ્રશ્ન-5 (અ) કૌંવભાથંી મોગ્મ ળબ્દો ળોધીને ણચત્રની નીચે નાભ રખો.         (05) 

     (ફ) નીચે આરેા કોઈ એક વલમ ય ર્યચમ રખો.               (05) 
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વલમ :- ENGLISH  

(અભ્માવક્રભ: Lesson 6 to 11 spelling – 51 to 100, My Teacher, Cow)                   કુર ગિુ-50 

પ્રશ્ન:1 (અ)નીચે આરેા નાભોની વાભે તભેના અલાજોની સ્ેણરિંગ રખો.    (05) 

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

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

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

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

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

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

      (ફ) Colour ના સ્ેણરિંગ રખો.                      (05) 

પ્રશ્ન:5(અ) ફોક્વભા ંઆરેા ળબ્દોનો ઉમોગ કયીને ણચત્રોના નાભ રખો.    (૦5)                       
     (ફ) નીચેનાભાથંી કોઈિ એક વલમ ય વનફધં રખો                      (05) 

       
                                      વલમ - ગણિત 
(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ ૮ થી ૧૫ ઘર્ડમા ૬ થી ૧૦)                         કુર ગિુ-50 

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

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

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

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

પ્રશ્ન:3(અ) વલદ્યાથીઓએ ગણિતભા ંભેલેરા ગિુની  વલગતની આધાયે પ્રશ્નોના જલાફ રખો.  (05) 

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

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

     (ફ) જોડકા(ંMatching) જોડો.                        (04) 

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

     (ફ) રીટી અને લાકંની ભદદથી ણચત્ર ફનાલો.             (04) 

               વલમ :- માયલયિ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૬)                         કુર ગિુ-50 

પ્રશ્ન:1 (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી ભા ંક્રભ રખો       (૦૫).       
(ફ) ખારી-જગ્મા (Blanks) યૂો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-2  (અ) ખયા ં(✓) True કે ખોટા(×)Falseની વનળાની કયો.                   (05) 

  (ફ) ભને ઓખી ભારંુ નાભ(Name) રખો.                          (05)               

પ્રશ્ન-3 (અ) એક ળબ્દ(Word)ભા ંજલાફ રખો.                           (૦૫) 

       (ફ) જોકડા જોડો .          (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪  (અ) ણચત્ર ઓખી તેનુ ંનાભ(Name) રખો.                           (0૫) 

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

પ્રશ્ન-૫  નીચે આરેા પ્રશ્નોના જલફ રખો.        (૧૦) 
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 વલમ - વાભાન્મ નાન                  
(અભ્માવક્રભ:૧૬ થી ૩૦ મરૂ્લમાકંન)            કુર ગિુ-25 

 

પ્રશ્ન-૧ (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ભા ંરખો        (૦૫) 

        (ફ) ખારી જગ્મા યૂો          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યુો         (૦૫)  

        (ફ) જોડકા ંજોડો.           (૦૫) 

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

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

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

       (ફ) ભાગં્મ મજુફ રખો.          (૦૫)  

 
 

વલમ – કમ્પ્યટૂય           કુર ગિુ-૩૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૭)     

 

પ્રશ્ન ૧ કૌંવભાથંી જલાફ ળોધી ખારી જગ્મા યૂો.                            (05) 

પ્રશ્ન ૨ ભને ઓખી ભારંુ નાભ રખો .                             (05) 

પ્રશ્ન ૩ ખટૂતા અક્ષય રખો.                               (05) 

પ્રશ્ન ૪ ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.                              (10) 

પ્રશ્ન ૫ ણચત્રભા ંભનવદં યંગ યૂો..                             (05) 

 

વલમ- ણચત્રકાભ 

                  કુર ગિુ -(૪૦) 

 

પ્રશ્ન (૧) નીચે આેરા નાના ણચત્ર ને જોઇ તેના જેવુ ંજ ભોટુ ણચત્ર દોયો કાી સ્કેચ  
ેન થી ફોડયય કયલી ( યંગ યૂલો નશીં).                                         (૨૦) 

પ્રશ્ન (૨) નીચે આેરા ણચત્ર ભા ંભનવદં યંગયૂો.         (૨૦)  
 

સચૂના:   

૧) નાનુ ંણચત્ર ગિુ ને ાત્ર ગિાળે નર્શ. 

 ૨) સ્લસ્છતા ય યૂત ુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળે. 
 

 

 


