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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 

૬ અભ્માવક્રભ (વેભ -૧ ) ૮ 

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

૮ યવુનટ ટેસ્ટ-૧  ેય સ્ટાઈર ૧૧ 

૯ પ્રથભ વાભવમક યીક્ષા-૧ વભમ ત્રક - અભ્માવક્રભ (SA-1) ૧૩ 

૧૦ પ્રથભ વાભવમક યીક્ષા – ૧ ેય સ્ટાઈર ૧૪ 

૧૧ અભ્માવક્રભ (વેભ -૨ ) ૧૭ 

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

૧૩ યવુનટ ટેસ્ટ-૨  ેય સ્ટાઈર ૨૦. 

૧૪ દ્વિતીમ વાભવમક યીક્ષા-૨ વભમત્રક - અભ્માવક્રભ (SA-2) ૨૨ 

૧૫ દ્વિતીમ વાભવમક યીક્ષા - ૨ ેય સ્ટાઈર ૨૩ 
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નોટબકુની વિગત: 

 

વિષય  સુ્તકનુું નામ  પ્રકાશક  

ગજુરાતી ગજુરાતી ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા..ુમું 

વહન્દી અવિનિ વહન્દી પ્રિવેશકા િાગ-૩ નિનીત 

અુંગ્રજેી અુંગ્રજેી પ્રાયમર િાગ-૩ નિનીત 

ગવિત ગવિત ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા..ુમું (ગજુરાતી માધ્યમ) 

યાાિરિ યાાિરિ  ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા..ુમું (ગજુરાતી માધ્યમ) 

      સામાન્ય જ્ઞાન સામાન્ય જ્ઞાન િાગ-૩ નિનીત 

કમ્પ્યટૂર It’s My Computer (LEVEL-3)  

વિત્રકામ કતેન વિત્રકા િાગ-૩ 

માય ડ્રોઈંગ બકુ (મીડીયમ સાઈઝ) 

નિનીત 

 ્ાવસ્ટક ક્રયેોન કર (૨૮ શડે)   

ેર રો-૧ 

સ્ટીકર બે શીટ -૨ 

વેન્સ બોક્સ -૧ નુંગ 

 

વિષય નોટબુક(પ્રકાર) નુંગ 

ગજુરાતી  ૧૭૨ જે સીંગ ાઈન નોટબકુ ૨ નુંગ 

વહન્દી  ૧૭૨  જે ડબ ાઈન નોટબકુ ૨ નુંગ 

અુંગ્રજેી  ૧૭૨ જે િાર ાઈન નોટબકુ  ૨ નુંગ 

સ્ોકન ઈંગ્ીશ  ૧૭૨ જે િાર  ાઈન નોટબકુ  ૧  નુંગ 

યાાિરિ  ૧૭૨ જે સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબકુ ૨ નુંગ 

ગવિત  ૧૭૨ જે સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબકુ ૩ નુંગ 

કમ્પ્યટૂર  ૧૭૨ જે સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 

સુંગીત  ૭૬ જે સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 
ગહૃકાયા  ૧૮૦ જે સીંગ ાઈન નોટબકુ  ૧ નુંગ 

ટસે્ટબકુ  ૧૫૦ જે સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 

હને્ડ રાઈટીંગ  ૧૭૨ જે િાર ાઈન નોટબકુ  ૧ નુંગ 

 
સુ્તકની યાદી શકૈ્ષવિક િષા ૨૦૨૨-૨૩ 

અડાજિ બ્રાન્િ 

 

ધોરિ:૩ (ગજુરાતી માધ્યમ) 
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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 કન્લઝેળન 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:૩ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 
ગજુયાતી ાઠ-૧  

વ્મા:ળબ્દને ળબ્દ કોળભા ં
ગોઠલો . ણચત્ર-લિયન 

અનરુેખન ,સ્લય-વ્મજંન  

ાઠ- ૨  

વનફધં : ફા ગિેળ   

યજા ણચઠ્ઠી 
 

ાઠ-૩ 

વનફધં : ભાયી ળાા  

વલચાય વલસ્તાય  

 

ર્શન્દી ાઠ-૧,૨,૩ 

અનરુેખન 

ાઠ-૪,૫,૬ 

વનફધં: मेरा ऩररचय  
अनुवाद 

ાઠ-૭,૮,૯ 

વનફધં: मोर 

चचत्र वर्णन 

અંગે્રજી  LESSON-1 શરેી,ફીજી 
ABCD ફાયાક્ષયીની વભજ 1 

TO 100 ના  

સ્ે.,ઉચ્ચાય ,અથય  

LESSON-2,3 
101 TO 200 
FRUITS &  
VEGETABELS 
EASSY:THE PARROT 

LESSON-4,5 
201 TO 300 
YOUNG ONES, 
‘HERE & THERE 
 EASSY:THE SUN 

ગણિત પ્રકયિ-૧  પ્રકયિ-૨,૩ પ્રકયિ-૪ 

માયલયિ ાઠ-૧,૨ ાઠ-૩,૪,૫, ાઠ-૬,૭,૮, 

જી .કે  ાઠ-૧,૨,૩ ાઠ-,૪,૫,૬ ાઠ- ૭,૮,૯ 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૧ િૂય, ાઠ-૨ ાઠ-૩, ાઠ-૪ 

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 ,સ્લચ્છતા ,આવન  

તાડાવન  

  કવયતનો દાલ ૧,૨,૩,૪ 

ગયદનની કવયત 
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ધોરિ:-૩ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

વલમ ઓગષ્ટ વપ્ટેમ્ફય ઓક્ટોફય 

ગજુયાતી ાઠ : ૪ 

વનફધં:૧૫ ભી ઓગસ્ટ  

લાતાય રેખન:ચતયુ કાગડો   

વ્મા –વભાનાથી  

ાઠ:૫ 

વનફધં :ભાયા વપ્રમ વળક્ષક 

ત્ર રેખન  

 

ાઠ:૬ 

વનફધં:વ્શારી ભમ્ભી  

નુયાલતયન 

ર્શન્દી ાઠ-૧૦,૧૧,૧૨ 

વનફધં: रक्साबॊधन  

ऩत्र ऱेखन  

ાઠ-૧૩,૧૪ 

વનફધં:मेरा गाॉव   

कहानी 

ાઠ-૧૫,૧૬ 

વનફધં:ससऩाही  

अनुवाद 

અંગે્રજી  LESSON-6 
301 TO 400 
WHAT IS THIS? 
EASSY:ROSE 
 

LESSON-7 
401 TO 500 
ONE AND MANY 
EASSY:MY HOUSE 
 

LESSON-8 

501 TO 600 ના  

સ્ે.ઉચ્ચાય ,અથય 
THESE & THOSE 

ગણિત પ્રકયિ-૫,૬ પ્રકયિ-૭ પ્રકયિ-૮ 

માયલયિ ાઠ-૯,૧૦, ાઠ-૧૧,૧૨ ાઠ-૧૩,૧૪,નુયાલતયન 

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

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૫, ાઠ-૬ ાઠ- ૭  નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ ફૂરનુ ંકંુડુ ં ર્દલો  યભતના વાધનો 
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-૩ 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ વોભલાય માયલયિ 
Ch- 1 to 3 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય ર્શન્દી ાઠ-  ૧ થી ૬   

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય ગણિત 
પ્રકયિ-  1 to 3   

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય ગજુયાતી ાઠ ૧,૨ 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય 

અંગ્રેજી 

Lesson – 1, 2, 3   

     ફાયાક્ષયી, numbers 1 to 100, 

Fruit & Vegetable name. 
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પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

વલમ – ગજુયાતી                     કુર ગિુ-૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧,૨)     
               

પ્રશ્ન-1 (અ) કૌવભાથી  મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી ખારી જગ્મા યૂો.                          (06) 
         (ફ) ખયા ખોટા ની વનળાની કયો.                                   (05) 

        (ક) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.                                       (05) 

પ્રશ્ન-2  (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                                 (03) 

        (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                                  (03) 

        (ક) જોડિી સધુાયો                                                 (03) 

 

વલમ – हिन्दी                      કુર ગિુ-૨૫  

(અભ્માવક્રભ: ૧ થી ૬ ) 

પ્રશ્ન-1  (અ) ણચત્ર જોઇને નાભ રખો.                                                (05) 

         (ફ) ગજુયાતી અંકના અથય વાભે ર્શન્દી અથય રખો.                                              (05) 

      (ક) ખારી જગ્માભા ંમોગ્મ અક્ષય મકૂો.                                      (05) 

પ્રશ્ન -2  (અ) અક્ષયોને મોગ્મ ક્રભભા ંરખીને વાચો ળબ્દ ફનાલો.                (05) 

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

 

વલમ-English               કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ: lesson – 1,2,3, ફાયાક્ષયી, numbers 1 to 100, Fruit & Vegetable name ) 

Q- 1  (A) write the spelling of numbers                                                                       (05) 

     (B) write the spelling of days and months                                                                 (05) 

      (C) Missing letters.                                                                       (05) 

Q -2  (A) નીચેના નાભની સ્ેણરિંગ રખો.                                                                       (05) 

    (B) ણચત્ર જોઈ vegetables and fruits ના નાભ ની સ્ેણરિંગ રખો         (05) 

 

વલમ-ગણિત.                             કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-  1 to 3 )     

                                     

Q-1  (A) fill in the blanks                                                                       (05)  

          (B) Do addition (Any five )                                                        (05)  

          (C) Do subtraction (Any five )                                                                       (05)  

Q-2  Do as directed  

           (1)  Half word ને િૂય કયો                                                        (01) 
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(2) Dot નો use કયી ને shape (આકાય) િૂય કયો                                         (01)  

(3) Ascending order ( ચડતા ક્રભભા ંગોઠલો )                                                    (04)  

          (4) રીટી દોયેરા અંકની place value ( સ્થાન ર્કિંભત) રખો                                   (02)  

          (5) write in to word              (02) 

 

વલમ-માયલયિ.                               કુર  ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ: 1 to 3 )  

                          

Q-1  (A) fill in the blanks                                                                      (05)  

     (B) True-false                                                                       (05)  

    (C) Match the following                                                                       (05)  

Q-2  (A) classification ( લગીકયિ)                                                                       (02) 

     (B) Answer the following question in one or two sentences (એક-ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો)  (05)  

        (C) Give two names.           (03) 
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પ્રથભ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-1) 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય ણચત્રકાભ વેભ - 1 

૨ ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય અંગે્રજી 
Ch – 1 to 7 

૩ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય કમ્પ્યટુય ાઠ – ૧ થી ૬ 

૪ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળવનલાય વાભાન્મજ્ઞાન 
Ch – 1 to 15,  

મરૂ્લમાકંન – ૧ 

૫ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય માયલયિ ાઠ – ૧ થી ૧૨ 

૬ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય ર્શન્દી ાઠ – ૧ થી ૧૪ 

૭ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય ગણિત 
Ch – 1 to 7 

૮ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય ગજુયાતી ાઠ – ૧ થી ૫ 

 

 

 

                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 
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વલમ – ગજુયાતી        કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ1 to 5) 

 

પ્રશ્ન ૧  (અ) નીચે આેરા વલકર્લોભાથંી મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી વાચો વલકર્લ રખો.   (૦૫) 
(ફ) કૌવભાથંી મોગ્મ ળબ્દવદં ખારી જગ્મા યૂો.      (૦૫) 

 (ક) નીચે આેરા વાચા વલધાનો વાભે (✔) અને ખોટા વલધાનની વાભે (✖)ની   (૦૫) 

વનળાની કયો. 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.      (૦૬) 

  (ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય ફે - ત્રિ લાક્યભા ંરખો.     (૦૪) 

(ક) નીચેના વલધાનો કોિ ફોરે છે અને કોને કશ ેછે તે રખો.     (૦૩) 

પ્રશ્ન-3  (અ) નીચે આેરા ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનાલો.    (૦૩) 

(ફ) નીચે આેરા આડા-અલા ળબ્દોને ગોઠલો.      (૦૪) 

પ્રશ્ન ૪  (અ)  વભાનાથી ળબ્દો રખો.         (૦૨) 

(ફ)  વલયોધી ળબ્દો રખો.         (૦૨) 

(ક)  જોડિી સધુાયો.          (૦૨) 

(ડ) ળબ્દોને કક્કાલાયી ક્રભ મજુફ ગોઠલો.       (૦૩) 

પ્રશ્ન ૫ (અ) નીચે આેરા વલમોભાથંી ગભે તે એક વલમ ય વનફધં રખો.   (૦૬) 

 

વલમ –અંગે્રજી        કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ: Lesson 1 to 8) 

 

Q - 1 (A) નીચેના મોગ્મ વલકર્લ (options) વદં (choose) કયી      ભા ંતેનો ક્રભ રખો.  (05) 

(B) નીચે આેરા અંગ્રજેી અંકો ના સ્ેણરિંગ રખો.      (05) 

Q - 2  (A) is/am /are લડ ેખારી જગ્મા યૂો.        (03) 

(B) Missing letters.          (04) 

(C) Here /There લડ ેખારી જગ્મા યૂો.        (03) 

Q - 3  (A) જોડકા જોડો.          (05) 

(B) ણચત્રના આધાયે પ્રશ્નના ઉત્તય yes/no  ભા ંઆો.     (05) 

Q – 4 (A) fruits and vegetables ના નાભ ની સ્ેણરિંગ રખો.     (05)  

(B) Who લડ ેપ્રશ્ન ફનાલો.         (05) 

Q - 5 (A) નીચે આેરા ળબ્દો ને ફહલુચનભા ંપેયલો.       (05) 

(B) નીચે આેરા વનફધં ભાથંી કોઈિ એક વનફધં રખો.     (05). 
 

વલમ – ર્શન્દી        કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ-૧ થી ૧૪ (વનફધં-ભેયા ર્યચમ, ગરુાફ)) 

 

प्रश्न –१(अ) हहन्दी वर्ों के सामने गजुराती वर्ण सऱखो |        (०४) 

(ब) ननचे हदए गए चगनती को अॊक में सऱखो |      (०३) 

 
 

(क) गजुराती शब्द के सामने हहन्दी शब्द सऱखो |     (०३) 
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प्रश्न –२(अ) ररक्त स्थानों की ऩनूत ण कीजजए |       (१०)  

 (ब) गजुराती में अनवुाद कीजजए |       (०५)  

 (क) खाऱी स्थान में उचचत वर्ण रखकर नाम ऩरू्ण करो |     (०५) 

प्रश्न –४(अ) अऺरों को उचचत क्रम में सऱखकर सही शब्द बनाओ |    (०५) 

 (ब) ककन्ही ऩाॉच वाहन के नाम सऱखो |        (०५) 

प्रश्न –५(अ) उदाहरर् के अनसुार शब्द सऱखो |       (०४) 

 (ब) ननचे हदए गए ववषय ऩर ननबॊध सऱखो |       (०६) 

 

વલમ- ગણિત         કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : 1 to 7) 

Q -1  (A) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ક્રભ     ભા ંરખો.      (૦૫) 

 (B) Fill in the blanks. (ખારી જગ્મા યૂો)       (૦૫) 

 (c) True – false (ખયા ંકે ખોટાનંી વનળાની કયો)      (૦૫) 

Q-2  (A) Do as directed (સચૂના મજુફ કયો)        (૧૦) 

 (b) Matching. (જોડકા ંજોડો)        (૦૫) 

Q -3  (a) Addition(વયલાા કયો).        (૦૫) 

 (B) Subtraction (ફાદફાકી કયો).        (૦૫) 
 (c) Solve Word problem. (વ્મલશાર્યક દાખરા ગિો)     (૧૦) 

 

વલમ – માયલયિ        કુર ગિુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ: CH - 1 to 12) 

 

Q -1  (A) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ક્રભ     ભા ંરખો.       (૦૫) 

 (B) Fill in the blanks.         (૦૫) 

 (c) True – false.          (૦૫) 

Q – 2  (A) Who Am I ?  (ભને ઓખો)         (૦૫) 

 (B) Match the following.         (૦૫) 

 (C) Classify (લગીકયિ)         (૦૫) 

Q – 3 (A) Give two names.         (૦૩) 

 (B) જાશયે સ્થના કામય રખો.        (૦૫) 

 (C) નીચેના પ્રશ્નોના એક – ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો.      (૦૬)  

 (D) નીચેના પ્રશ્નોના ફે – ત્રિ લાક્યોભા ંજલાફ રખો.      (૦૬)  
 

વલમ – વાભાન્મ જ્ઞાન       કુર ગિુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૧૫, મરૂ્લમાકંન   ૧) 

 

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

(ફ)  ખારી જગ્મા યુો.         (૦૫) 

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

 
 

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

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય એક ળબ્દોભા ંરખો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન -૪ (અ) ભને ઓખો.         (૦૫) 

 (ફ) ભાગં્મા મજુફ કયો.         (૦૫) 

      
 

    વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)     કુર ગિુ – ૩૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૭) 

 

પ્રશ્ન-૧ મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી જલાફ રખો. (M.C.Q)      (૨૫) 

પ્રશ્ન-૨ ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.         (૦૫) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂય પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૨૦ ગિુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જિાલલાભા ંઆલળે.   

 

વલમ- ણચત્રકાભ      કુર ગિુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૧) 

 

પ્ર.૧  નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ િ એક વલમ વદં કયી ણચત્ર દોયો.કાી સ્કેચેનથી  (૨૦) 

ફોડયય કયલી અને યંગ યૂલો. (ઓપ્વન આલાભા ંઆલળે)     

પ્ર.૨  નીચે આેરા ણચત્રભા ંભનવદં યંગ યૂો.       (૨૦)  

સચૂના:   
૧) નાનુ ંણચત્ર ગિુ ને રામક ગિાળે નર્શ. 
૨) ણચત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 

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

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ નલેમ્ફય ર્ડવેમ્ફય ભાચય 
ગજુયાતી ાઠ-૭  

ણચત્ર-લિયન,અનરુેખન 

વ્મા:વલયોધી ળબ્દો 

ાઠ-૮ 

વનફધં:વવિંશ  

વલચાય વલસ્તાય  

નુયાલતયન  

ર્શન્દી ાઠ-૧૭,૧૮ 

अनुऱेखन 
ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧ 

વનફધં:बाघ 

चचत्र वर्णन 

નુયાલતયન  

English LESSON-9,10 

601 TO 700 ના સ્ે.ઉચ્ચાય 

અથય , 
WHAT ARE THESE? 
EASSY:DOG 

LESSON-11 
701 TO 800 
PREPOSITIONS 
EASSY:RAINBOW 

નુયાલતયન 

ગણિત  પ્રકયિ-૯ પ્રકયિ-૧૦,૧૧ નુયાલતયન 

માયલયિ  ાઠ-૧૫ ાઠ-૧૬,૧૭,૧૮, નુયાલતયન 

જી.કે. ાઠ-૧૯,૨૦,  ાઠ-૨૧.૨૨,૨૩,૨૪ નુયાલતયન 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૨, ાઠ-૩ ાઠ-૯ નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ પોનો વમશૂ  તગં ચગાલતો છોકયો    નુયાલતયન 

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

કવયતના દાલ  

૭,૮ આવન ધ્રલુાવન ,  

નુયાલતયન 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ધોરિ:-૩ (દ્રિતીય સત્ર ) 
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અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ જાન્યઆુયી પેબ્રઆુયી 
ગજુયાતી ાઠ-૯ 

વનફધં :ખેડૂત  

લાતાય રેખન:ટોીલાો પેર્યમો  

વ્મા:વલયાભ ણચન્શો  

ાઠ-૧૦ 

વનફધં કમ્પ્યટૂય 

ત્ર રેખન 

 

ર્શન્દી ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ 

વનફધં:स्वछता 
ऩत्र ऱेखन 

ાઠ-૨૬,૨૭,૨૮,૨૯ 

વનફધં:तोता 
कहानी 

English LESSON-12,13 
801 TO 900 
ACTION WORDS 
PARTS OF BODY 
EASSY:OUR HELPERS 

LESSON-14 
901 TO 1000 
WORD BILDING 
EASSY:MY CLASSROOM 

ગણિત  પ્રકયિ-૧૨,૧૩,(અિૂય) પ્રકયિ-૧૩(િૂય)૧૪ 

માયલયિ  ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧, ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫, 

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

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૪, ાઠ-૫, ાઠ-૬ ાઠ-૭, ાઠ-૮ 

ણચત્રકાભ રફં ચોયવભા ંર્ડઝાઈન  ગોભા ંર્ડઝાઈન  

ળા .કે.  ફેઠક દાલ ૪,૫ 

ગૌમખુાવન 
 સ્લ યક્ષિ 

લજ્રાવન 
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                          દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય માયલયિ 
CH - 13,14,15 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય ર્શન્દી पाठ-  १५ थी २१ 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુલાય ગણિત 
પ્રકયિ-   8,9   

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય ગજુયાતી ાઠ – ૬ થી ૮ 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય અંગે્રજી 
lesson – 8,9.10  
Spelling – 501 to 700 
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ર્દ્રતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ  

              વલમ - ગજુયાતી                    કુર ગિુ- ૨૫        

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૬ થી ૮) 

 

પ્ર - 1  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.                                             (04) 

        (ફ) ખયા ખોટા ની વનળાની કયો.                                (03) 

        (ક) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.                              (05) 

       (ડ) નીચેના વલધાનો કોિ ફોરે છે અને કોને કશ ેછે તે રખો.                            (03)  

પ્ર -2  (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                          (02) 

        (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                                (02) 

        (ક) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો                               (02) 

        (ડ) જોડિી સધુાયો                                           (02) 

        (ઈ) નીચેના ળબ્દો ને ળબ્દકોળ ના ક્રભભા ંગોઠલો                                        (02) 

                        

 વલમ-हिन्दी                       કુર ગિુ- ૨૫ 

(અભ્માવક્રભ  : 17 to 21  ) 

 
प्रश्न -१ (अ) ररक्त स्थानोंकी ऩनूत ण कीजजए |                                       (०५) 

 (ब) ननचे हदए गए ववधान सही है या गऱत ननशानी करो |    (०५) 

 (क) ननचे हदए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में सऱखो |    (०५) 

प्रश्न -२ (अ) हहन्दी शब्द के सामने गजुराती शब्द सऱखो |     (०५) 

 (ब) चचत्र देखकर नाम सऱखो |        (०५)  

 

વલમ-English                     કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:   lesson – 8,9.10 , Spelling – 501 to 700  ) 

 
Q- 1  (A) write the spelling of numbers                                                    (03) 

          (B) These કે Those લડ ેખારી જગ્મા યૂો                                                    (02) 

          (C) ણચત્ર જોઈ in, on, under, અને near લડ ેખારી જગ્મા યૂો             (05) 

Q -2  (A) Missing letters.         (05) 

 (B) નીચેના લાક્યો નુ ંફહલુચન કયો.                                                     (03) 

(c) ણચત્ર જોઈ કૌંવભા ંઆેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયી પ્રશ્નોના ઉત્તય રખો.    (02) 

         (D) નીચેના લાક્યોને પ્રશ્નાથય લાક્યોભા ંપેયલો                                              (05) 
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વલમ-ગણિત.                          કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-8,9,10) 

 

Q-1  (A) Tables (ઘર્ડમા ને) આધાયે que -ans  રખો                                   (04)  

         (B) Match the following                                    (05)  

         (C) નીચેની લસ્તઓુ ાવે વૌથી બાયે (heavy) અને વૌથી શરકી(light) તયપ 1 થી 4 ના ં 

ક્રભભા ગોઠલો.           (03) 

Q- 2  Do as directed.  

(A)Odd number (એકી વખં્મા) ાવે ✓ અને even number (ફેકી વખં્મા)  

ાવે × ની વનળાની કયો.         (03)  

(B) Solve word problem. (Any three)       (06)                                                                       
          (C) do multiplication (any four)                                     (04) 
   

વલમ-માયલયિ.                       કુર ગિુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયિ-13 to 17) 
 

Q-1 (A)   Fill in the blanks.                                                              (05) 
        (B) True false.                                                                (03) 
        (C)  Write name of symbol.                                                              (02)  
Q - 2  (A) identify me.                                                              (05)  

          (B)  નીચે આેરા ણચત્રો (picture) ને ઓખી તેનુ ંનાભ રખો.                   (02)  

      (C) નીચેની વ્મક્ક્તઓને કામય કયલા ભાટેના સ્થ (place ) રખો.                   (03) 

 (D) Answer the following question in one or two sentences.                (05)  
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દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ ભગં વાભાન્મજ્ઞાન 
વેભ – ૨ 

૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણચત્રકાભ 
વેભ – ૨ 

૩ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટુય 
ાઠ- ૧ થી ૯ 

૪ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન ગજુયાતી ૬,૭,૮,૯,૧૦ 

૫ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ માયલયિ 
Ch - 13 to 25 

૬ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં ર્શન્દી પ્રકયિ-૧૫ થી ૨૯ 

૭ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ અંગે્રજી 
lesson 8 to 13 

501  to 1000 ના spelling 

૮ ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ ગરુુ ગણિત Ch - 8  to 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ર્દ્રતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 
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વલમ- ગજુયાતી       કુર ગિુ-50 

 (અભ્માવક્રભ : ૬,૭,૮,૯,૧૦)  

પ્રશ્ન ૧  (અ) નીચે આેરા વલકર્લોભાથંી મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી વાચો વલકર્લ રખો.   (૦૫) 
(ફ) કૌવભાથંી મોગ્મ ળબ્દવદં ખારી જગ્મા યૂો.      (૦૫) 

 (ક) નીચે આેરા વાચા વલધાનો વાભે (✔) અને ખોટા વલધાનની વાભે (✖)ની   (૦૫) 

વનળાની કયો. 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.      (૦૬) 

  (ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય ફે - ત્રિ લાક્યભા ંરખો.     (૦૪) 

(ક) નીચેના વલધાનો કોિ ફોરે છે અને કોને કશ ેછે તે રખો.     (૦૩) 

પ્રશ્ન-3  (અ) નીચે આેરા ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનાલો.    (૦૩) 

(ફ) નીચે આેરા આડા-અલા ળબ્દોને ગોઠલો.      (૦૪) 

પ્રશ્ન ૪  (અ)  વભાનાથી ળબ્દો રખો.         (૦૨) 

(ફ)  વલયોધી ળબ્દો રખો.         (૦૨) 

(ક)  જોડિી સધુાયો.          (૦૨) 

(ડ) ળબ્દોને કક્કાલાયી ક્રભ મજુફ ગોઠલો.       (૦૩) 

પ્રશ્ન ૫ (અ) નીચે આેરા વલમોભાથંી ગભે તે એક વલમ ય વનફધં રખો.   (૦૬) 

 

વલમ-અંગે્રજી            કુર ગિુ-50 

(અભ્માવક્રભ : lesson 8 to 13/ 501  to 1000 ના spelling) 

Q - 1 (A) નીચેના મોગ્મ વલકર્લ (options) વદં (choose) કયી      ભા ંતેનો ક્રભ રખો.  (05) 

(B) નીચે આેર લાય ના નાભ ની સ્ેણરિંગ રખો.      (05) 

Q - 2  (A) નીચે આેરા ળયીયના બાગોના નાભ ની અંગ્રજેી સ્ેણરિંગ રખો.   (05) 

(B) નીચે આેર લાક્યોને પ્રશ્નાથય લાક્યો ભા ંપેયલો.     (05) 

Q - 3  (A) જોડકા જોડો.          (05) 

(B) નીચેના લાક્યો ને ફહલુચન ભા ંપેયલો.      (05) 

Q – 4 (A) Opposite Words.         (05)  

(B) ણચત્ર જોઈ  કૌંવભા ંઆેર ળબ્દો in ,on ,near ,under નો ઉમોગ કયી લાક્ય રખો. (05) 

Q - 5 (A) ણચત્ર જોઈ પ્રશ્નોના ઉત્તય yes/no ભા ંરખો.      (05) 

(B) નીચે આેરા વનફધં ભાથંી કોઈિ એક વનફધં રખો.     (05). 
 

વલમ-Maths           કુર ગિુ-૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : Ch - 8  to 14) 

Q - 1  (A) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ક્રભ      ભા ંરખો.     (05)  
 (B) Fill in the Blanks.         (05) 

Q-2  સચૂના મજુફ રખો (Do as directed) 

(A) Tables (ઘર્ડમા ) ને  આધાયે ખારી જગ્મા યૂો      (05)  
(B) નીચે આેરી વખં્મા ભાથંી  કઈ વખં્મા એકી અને  કઈ વખં્મા ફેકી છે  તે રખો  (02) 

 
  
Q-3 (A) multiplication (ગિુાકાય) (any four)       (04)  



24 
 

(B) Division (બાગાકાય) (any  four)        (04)  
(C) convert  in to rs/ paise  ( રૂવમા ૈવા ભા ં પેયલો )        (05)  

Q-4  (A) Do addition ( વયલાા) ( any five)        (05)  
(B) Do subtraction (ફાદફાકી) (any five)        (05)  

Q-5  (A) word problem solve કયો (any five)        (10) 

 

વલમ-માયલયિ.               કુર ગિુ-50 

(અભ્માવક્રભ : Ch - 13 to 25) 

Q-1  (A) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી તેનો ક્રભ      ભા ંરખો.     (05)  
(B) fill in the blanks ( ખારી જગ્મા યૂો)       (05)  

 (C) Match the following (જોડકા ંજોડો)       (05) 

Q-2  (A) ભને ઓખો (who am I)        (05)  
 (B) Classification (લગીકયિ)         (04)  

(c) True-False.          (05)  
(D) Give two names.         (05) 

Q-3 (A) નીચે આેરા Animals(પ્રાિી) ભાથંી કોઈિ એક પ્રાિી વલળે ાચં લાક્ય રખો. (05) 
(B) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક-ફે લાક્યભા ંઆો.      (05)   

 (C) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ ફે-ત્રિ લાક્યભા ંઆો.     (06) 

 

વલમ-ર્શન્દી.           કુર ગિુ-50 

(અભ્માવક્રભ : (પ્રકયિ-૧૫ થી ૨૯)) 

प्रश्न– १ (अ) कोष्टक से सही ववकल्ऩ चुनकर ररक्त स्थानों की ऩूनतण कीजजए |    (१०) 
प्रश्न- २ (अ) सही ववधान के सामने (√) का ओर गऱत ववधान के सामने (×) का चचह्न करो |  (०५)   

 (ब) ननच ेहदए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में सऱखखए |     (०५) 
प्रश्न- ३ (अ) समजो और रेखाककत करो |        (०५) 
 (ब) प्रत्येक वाक्य के सामने “अच्छा” या “बुरा” सऱखो |     (०५) 
प्रश्न- ४ (अ) ननच ेहदए हुए हहन्दी शब्दों के सामने गुजराती शब्द सऱखो |    (०५) 
 (ब) ककन्ही ऩाॉच सजब्जयाॊ के नाम हहन्दी में सऱखो |      (०५) 
प्रश्न- ५ (अ) ककन्ही चार अगे्रजी महीने के नाम सऱखो |      (०४) 
 (ब) ननच ेहदए गए ववषय ऩर ननबॊध सऱखो |       (०६)  

‘ 

વલમ – વાભાન્મ જ્ઞાન       કુર ગિુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૨) 

 

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

(ફ)  ખારી જગ્મા યુો.         (૦૫) 

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

(ફ) જોડકા ંજોડો.         (૦૫) 

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

 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય એક ળબ્દોભા ંરખો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન -૪ (અ) ભને ઓખો.         (૦૫) 
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 (ફ) ભાગં્મા મજુફ કયો.         (૦૫) 

 

    વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)     કુર ગિુ – ૩૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૯) 

 

પ્રશ્ન-૧ મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી જલાફ રખો. (M.C.Q)      (૨૫) 

પ્રશ્ન-૨ ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.         (૦૫) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂય પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૨૦ ગિુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જિાલલાભા ંઆલળે.   

 

વલમ- ણચત્રકાભ      કુર ગિુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૨) 

 

પ્ર.૧  નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ િ એક વલમ વદં કયી ણચત્ર દોયો.કાી સ્કેચેનથી  (૨૦) 

ફોડયય કયલી અને યંગ યૂલો. (ઓપ્વન આલાભા ંઆલળે)     

પ્ર.૨  નીચે આેરા ણચત્રભા ંભનવદં યંગ યૂો.       (૨૦)  

સચૂના:   
૧) નાનુ ંણચત્ર ગિુ ને રામક ગિાળે નર્શ. 
૨) ણચત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
 

 

 
 


