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અનકુ્રભણણકા 

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 
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નોટબકુની વિગત: 

વિષય નોટબુક(પ્રકાર) નગં 

ગુજરાતી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૨ નગં 

વહન્દી  ૧૭૨  ેજ ડબ ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૨ નગં 

અંગ્રજેી  ૧૭૨  ેજ ચાર ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૨ નગં 

સ્ોકન ઈંગ્ીશ  ૧૭૨ ેજ ચાર  ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૧ નગં 

યાાિરણ  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૨ નગં 

ગવણત  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૩ નગં 

કમ્પ્યટૂર  ૧૭૨ેજ સીંગ ાઈન ફૂસ્કે નોટબુક ૧ નગં 

સંગીત  ૭૬ ેજ ડબ ાઈન નોટબુક ૨ નગં 

ગહૃકાયા  ૧૮૦ ેજ સીંગ ાઈન નોટબુક ૧ નગં 

ટસે્ટ બુક  ૧૫૦ ેજ સીંગ ાઈન નોટબુક ૧ નગં 

હને્ડ રાઈટીંગ  ૧૭૨ જે ચાર ાઈન નોટબકુ  ૧ નગં 

    

 

 

 

   ાઠ્યસુ્તકની યાદી શકૈ્ષવણક િષા ૨૦૨૨-૨૩ 

                      અડાજણ બ્રાન્ચ 

 

ધોરણ:૪ (ગજુરાતી માધ્યમ) 
 

 
વિષય  સુ્તકનુ ંનામ  પ્રકાશક 

ગુજરાતી ગુજરાતી ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા.ુ.મ ં

વહન્દી અવિનિ વહન્દી   

વહન્દી  ાઠ્યસુ્તક 

નિનીત 

ગ.ુા.ુ.મ ં

અંગ્રજેી અંગ્રજેી ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા.ુ.મ ં

ગ્રામર સ્ટે બાય સ્ટે ગ્રામર-૧ જીિનદી 
ગવણત ગવણત ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા..ુમ ં(ગજુરાતી માધ્યમ) 

યાાિરણ યાાિરણ  ાઠ્યસુ્તક ગ.ુા..ુમ ં(ગજુરાતી માધ્યમ) 
સા .નાન  સામાન્ય નાન િાગ-૪ નિનીત 

કમ્પ્યટૂર It’s My Computer (LEVEL-4)  
વચત્રકામ કેતન વચત્રકા િાગ-૪ 

માય ડ્રોઈંગ બકુ (મીડીયમ સાઈઝ) 
નિનીત 

 ્ાવસ્ટક ક્રયેોન કર (૨૮ શડે) કમેીન 

ેર રો-૧ 

સ્ટીકર બે શીટ -૨ 

વેન્સ બોક્સ -૧ નંગ 
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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 /  

ગણેળ ચતથુી  
વપ્ટેમ્ફય-૨૨ ૯/૯/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગણેળ 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 ઉજલણી તાયીખ 

૧ 
 

એવપ્રર 

લેરકભ ડે  ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૨ લર્લડય શયેીટેજ ડે ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૩ બકુ ડે  ૨૩/૪/૨૦૨૨ 

૪ 
 

જૂન 

વલશ્વ માયલયણ 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 ગણુ ધોયણ યીક્ષાનો વભમગાો અભ્માવક્રભ 

 

પ્રથભ ભાવવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-1) 

 

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

એવપ્રર ,ભે ,જૂન 

૫૦ ધોયણ – ૧૦,૧૨ 

પ્રથભ વાભવમક 
યીક્ષા 
(SA-1) 

 

 

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

પ્રથભ વત્ર 

(એવપ્રર થી 
વપ્ટેમ્ફય) 

૮૦ ધોયણ – ૬ થી ૮ 

૫૦ ધોયણ – ૯,૧૧ 
૮૦ ધોયણ – ૧૦ 

૧૦૦ ધોયણ – ૧૨ 

દ્વિતીમ ભાવવક 
કવોટી 

(UNIT TEST-2) 

 

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

ઓક્ટોફય 

થી  
ર્ડવેમ્ફય 

૫૦ ધોયણ – ૧૦,૧૨ 

દ્વિતીમ યીક્ષા 
 

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

ઓક્ટોફય  
થી  

જાન્યઆુયી 
૮૦ ધોયણ – ૧૦ વંણૂય 

૧૦૦ ધોયણ – ૧૨ વંણૂય 

લાવિક યીક્ષા 
 

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

વંણૂય 

દ્વિતીમ વાભવમક 
યીક્ષા 
(SA-2) 

 

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

દ્વિતીમ વત્ર 

(ઓક્ટોફય થી 
ભાચય) 

૮૦ ધોયણ – 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 

ધોયણ-૧ થી ૮ 

 

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

આંતર્યક મરૂ્લમાકંનના  ગણુ 
 વલધાથીઓની શાજયી                           ૦૫ ગણુ 

 લગયકામયની નોટ અને ગશૃકામય                  ૦૫ ગણુ 

 વલધાથીની લગયની લતયણકૂ અને વળસ્ત          ૦૫ ગણુ 

 પ્રોજેક્ટ કામય                                    ૦૫ ગણુ 

 લીકરી ટેસ્ટ ર્યણાભ                           ૦૫ ગણુ 

 કુર ગણુ  ૨૫ ગણુ 

      યીક્ષા ભર્શનો રેણખત  

યીક્ષા 
આંતર્યક  

મરૂ્લમાકંન 

કુર ગણુ 

    પ્રથભ વત્ર 

  પ્રથભ ભાવવક કવોટી     જુરાઈ ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક  મરૂ્લમાકંન    વપ્ટેમ્ફય -       ૨૫ ૨૫ 

  પ્રથભ વાભવમક યીક્ષા    ઓક્ટોફય ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

 

    ૧૦૦ 

દ્વિતીમ વત્ર 

  દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી જાન્યઆુયી ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક   મરૂ્લમાકંન પેબ્રઆુયી -        ૨૫ ૨૫ 

  દ્વિતીમ વાભવમક યીક્ષા    ભાચય/ 

   એવપ્રર 

ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

    ૧૦૦ 
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ધોરણ:૪ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 
યીક્ષા   ભાવવક કવોટી-૧ આળયે 

(૧૨/૭ થી ૧૯/૭)  
ગજુયાતી 
(નલી બકુ ) 

ાઠ-૧ 
સ્લય અને વ્મજંન 

અનરુેખન –ણચત્ર લણયન  

ાઠ- ૨  

વનફધં : લાયઋત ુ

યજા ણચઠ્ઠી  

ાઠ-૩ 

વનફધં :ભાયો જન્ભર્દલવ 

વલચાય વલસ્તાય   

ર્શન્દી प्रकयण-१,२,३,४ 

अनुरेखन  

 

प्रकयण-,५,६,७,८ 

ननफंध:गुराफ  

अनुवाद 

प्रकयण-९,१०,११,१२, 
ननफंध: भेया मभत्र 

चित्र वणणन  

અંગે્રજી  Unit-1 
Step by step  
1 to 3  
1 to 1000 

Unit-1 
Step by step  
4 to 7 
EASSY:MY SCHOOL 

Unit-2 
Step by step  
8 to 11 
EASSY:MY CITY 

ગણણત પ્રકયણ-૧   પ્રકયણ-૨,૩ પ્રકયણ-૪ 

માયલયણ ા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, ાઠ-૨  ાઠ-૩, ાઠ-૪ 

ણચત્રકાભ ભાની વભજૂતી  

યંગની વભજૂતી 
 નદી ર્કનાયાનુ ંદ્રશ્મ   અક્ષ્રય રેખન  

નેચય પોનો વમશૂ  

ળા .કે.  લજન –ઊંચાઈ  

ભાન ,ઊંચાઈ પ્રભાણે 
ગોઠલણ , સ્લચ્છતા 
 

કવયતના દાલ 

૧ થી ૫ 

આવન :ઉત્તાન  

ફેઠક દાલ ૧,૨,૩ 

આવન :ાદાવન 
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ધોરણ:૪ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ ઓગષ્ટ  વપ્ટેમ્ફય ઓક્ટોફય  

યીક્ષા  પ્રથભ વત્ર યીક્ષા આળયે  

(૨૭/૯ થી ૫/૧૦) 
ફીજા વત્ર નો 
અભ્માવક્રભ ળરૂ કયલો  

ગજુયાતી 
(નલી બકુ ) 

ાઠ : ૪ 

વનફધં:વકૃ્ષની 
ઉમોણગતા 
લાતાય :વભજદાય ફકયી  

ાઠ:૫ 

વનફધં:નલયાવત્ર  

ત્ર રેખન 

ાઠ:૬ 

વનફધં:ભાયો ળોખ  

યજા ણચઠ્ઠી  

ર્શન્દી प्रकयण-१३,१४,१५,१६, 
ननफंध: १५ अगस्त  

ऩत्र रेखन 

प्रकयण-१७,१८,१९,२०, 
ननफंध:भेया ऩरयवाय  

कहानी रेखन 

प्रकयण-१ 

ननफंध:ऩानी का भहत्व  

अनुवाद  

અંગે્રજી  Unit-3 
Step by step  
12 to 15 
EASSY:THE MOON 

Unit-3 
Step by step  
16 to 17 
EASSY :DIWALI 

Unit-4 
Step by step  
18 to 19  

And ,But નો ઉમોગ 

ગણણત પ્રકયણ-૫,૬ પ્રકયણ-૭ પ્રકયણ-૮ 

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

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

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૫, ાઠ-૬  ાઠ-૬, ાઠ-૭  ાઠ-૭,નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ બૌવભવતક બાત  

જગંરી પ્રાણીઓ 

ર્દલાી કાડય  નુયાલતયન  

 

ળા .કે.  આવન :ગૌમખુાવન 

પ્રાણામાભ ,ખો-ખો 
 

 સ્નાયઓુની દ્રઢતાનો 
વ્મામાભ 

 

લજન –ઊંચાઈ,  

ઊંચાઈ પ્રભાણે 
ગોઠલણ 

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

ધોયણ-૪ 

 

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

પ્રકયણ-   1 to 3 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય અંગે્રજી 
Unit – 1 ,step by step 1 to 7   

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય ગજુયાતી ાઠ ૧,૨  

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય માયલયણ 
Ch- 1 to 5 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ર્શન્દી ાઠ - ૧ થી ८ 
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પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

વલમ – ગજુયાતી                    કુર ગણુ- ૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧, ૨)                   

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

     (ફ) ખયા ખોટા ની વનળાની કયો.                      (04) 

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

       (ડ) નીચે આેરા ફે ળબ્દો યથી એક લાક્ય ફનાલો.         (02) 

પ્ર -2  (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                   (04) 

     (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                    (03) 

     (ક) જોડણી સધુાયો                          (03) 

 

વલમ – हिन्दी                     કુર ગણુ- ૨૫ 

(અભ્માવક્રભ:   ૧ થી ૮ ) 

 

प्रश्नों-१  (अ) हहदंी नाभ के ऩास उसका गुजयाती नाभ मरखखए।      (०५) 

(फ) कोष्टक से सही ववकल्ऩ िुनकय खारी जगह बरयए।      (०५) 

(क) गुजयाती नाभ के ऩास उसका हहदंी नाभ मरखखए।      (०५) 

प्रश्न-२  (अ) ननम्नमरखखत प्रश्नों के उत्तय मरखखए।        (०५) 

(फ) ककन्ही ऩााँि सब्जी मा पर के नाभ मरखखए।       (०५) 
   

વલમ-English              કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ: Unit – 1,  step by step 1 to 7  ) 

Q- 1  (A) Missing letters          (05) 

     (B) write the spelling of numbers.         (05) 

     (C) write the spelling of parts of the body.       (05) 

Q -2  (A) Write the spelling of Action word.       (03) 

    (B) look at the picture and answer the following question      (04) 

     (C) opposite words.          (03) 
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વલમ-ગણણત.                           કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયણ-   1 to 3 ) 

 

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

(B)  True-False.          (05)  

(C) Match the following.         (05)  

Q-2  Do as directed (સચૂના મજુફ રખો)   

(1) convert into cm          (02)  

(2) write a place value           (02)  

(3) sums   ગણો.          (06) 

 

વલમ-માયલયણ.                              કુર  ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ: 1 to 5 ) 

 

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

        (B) True or false          (05)  

        (C) Give two names          (03) 

        (D) Classification          (02)  

Q-2 (A) Give one word answer         (05)  

        (B) Answer the following questions        (05)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

પ્રથભ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-1) 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

1 ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય ણચત્રકાભ 
વેભ -૧ 

2 ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 
ર્શન્દી 

ાઠ-  ૧ થી૨૦,  

વનફધં- दीपावऱी, कोयऱ,  

तिरंगा झंडा 
3 ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વા .નાન  

ાઠ ૧ થી ૧૫ 

મરૂ્લમાકંન ૧ 

4 ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળવનલાય કમ્પ્યટુય 
ાઠ ૧ થી ૭ 

5 ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય ગણણત 
Ch 1  to  7 

6 ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય ગજુયાતી ાઠ ૩ થી ૬ 

7 ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય 
અંગે્રજી 

Unit - 1 to 3 

Step by step - 1 to 17, 
Essay- Diwali, My city 

8 ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય માયલયણ 
Ch 1 to 12 
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                                                 પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

વલમ - ગજુયાતી         કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ ૧ થી ૫) 

 

પ્રશ્ન 1 (અ) મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી      ભા ંતેનો ક્રભ રખો      (૦૫) 

(ફ) મોગ્મ ળબ્દ લડે ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૩) 

(ક) નીચેના લાક્યો કોણ ફોરે છે કોને કશ ેછે તે રખો.      (૦૩) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના વલધાનો વાચા છે કે ખોટા ં     વનળાની કયો.                    (૦૩) 

(ફ) નીચેની કાવ્મકં્ક્ત ણૂય કયો.        (૦૪) 

(ક) નીચેના ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનલો.     (૦૪) 
પ્રશ્ન-3  (અ) નીચેના ળબ્દોના વભાનાથી ળબ્દો રખો       (૦૨) 

(ફ) વાચી જોડણી રખો.         (૦૨) 

(ક) નીચેના ળબ્દોના વલયોધી ળબ્દો રખો       (૦૨) 

(ડ) નીચેના ળબ્દોના ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.      (૦૨) 

(ઈ) નીચેના ળબ્દોના રૂર્ઢપ્રમોગ ના અથય આી લાક્ય રખો.      (૦૨) 

પ્રશ્ન-૪  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો        (૦૩) 

(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ ત્રણ ચાય લાક્યભા ંરખો.(ગભે તે ફે)    (૦૪) 

પ્રશ્ન 5  (અ) નીચેના ળબ્દોને ળબ્દકોળના ક્રભભા ંગોઠલો .       (૦૨) 

(ફ) નીચે આેરા વલમોભાથંી ગભે તે એક વલમ ય વનફધં રખો.     (૦૬) 

 

વલમ –અંગ્રેજી          કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ : Unit - 1 to 3,Step by step - 1 to 17, Essay- Diwali, My city) 

 

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

(B) Write Opposite  Words  .        (05) 

(C) Missing Letters.         (05) 

Q-2  (A) Fill in the blanks with ' a' or  ' an'.       (04) 

(B) Write the Spelling.         (05) 

Q-3  (A) fill in the blanks with have, has.         (04) 

(B) Rewrite the sentence using capital letters and full stop.     (04) 

Q-4 (A) Ing પ્રત્મમ લડે ખારી જગ્મા યુો.        (04) 

(B) Make the sentence using  ‘there’.       (04) 

Q-5 (A) Look at the picture and answer the following question.      (04) 

(B) Write a Essay.                 (05) 

 

વલમ – ર્શન્દી           કુર ગણુ – ૫૦ 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ-  ૧ થી૨૦, વનફધં- दीपावऱी, कोयऱ, तिरंगा झंडा) 

 

प्रश्न-१ (अ) हहन्दी वणण के साभन ेगुजयाती अथण मरखो ।         (0४) 
(फ) रयक्त स्थानों की ऩूनतण कीजजए ।          (१०) 

प्रश्न-२  (अ) अच्छी आदत के साभने ✔ का औय फुयी आदत के साभने ✖ का चिहन कीजजए |  (०५) 
 (फ) हहन्दी शब्दों के साभने गजुयाती शब्द मरखो |      (०५) 
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प्रश्न-३ (अ) हहन्दी वाक्म के अनुवाद कीजजए ।         (0५) 
(फ) ककन्ही ऩााँि प्राणीमों के नाभ मरखो ।        (0५) 

प्रश्न-४ (अ) ननम्नमरखखत प्रश्न के उत्तय एक वाक्म भें मरखो ।      (0६) 
(फ) ननम्नमरखखत प्रश्न के उत्तय दो – तीन वाक्म भें मरखो ।     (0४) 

प्रश्न-५  (अ) ननि ेहदए गए ककसी एक ववषम ऩय ननफंध मरखखए।      (0६) 
 

વલમ- ગણણત          કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ : Ch 1  to  7) 

 

Q-1 (A) MCQ           (05) 

      (B) fill  in the blanks ( ખારી જગ્મા યુો).              (05) 

Q-2 (A) watch યથી time રખો.            (02) 

        (B) Ascending order( ચડતા ક્રભભા ંગોઠલો)       (02) 

       (C) Descending order(ઉતયતા ક્રભ ભા ંગોઠલો)      (02)   

       (D) નીચે આેરા કોષ્ટક યથી પ્રશ્નોના જલાફ રખો.               (04)   
Q-3 (A) Do Addition (વયલાો કયો)           (03)   

       (B) Do Subtraction (ફાદફાકી કયો)          (03)   
       (C) Find distance (અંતય ળોધો)        (04) 
Q-4 (A) Do Multiplication (ગણુાકાય કયો)       (05) 

      (B) Do Division (બાગાકાય કયો)        (05) 

Q-5 (A) Word problem. (વ્મલશાર્યક દાખરા) Solve કયો.      (10) 

 
વલમ – માયલયણ         કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ: Ch 1 to 12) 

 
Q-1  (A) MCQ           (05)  

        (B) Fill in the blanks (ખારી જગ્મા યૂો)       (05) 

Q-2  (A) Write true or false (વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો)     (05)  

(B) Classification.(લગીકયણ કયો)        (05) 

Q-3  (A) Difference between (તપાલત રખો)       (06) 

(B) Write Give two names (ફીજા ફે નાભ રખો)      (04) 
           

Q-4  (A) Match the following. (જોડકા ંજોડો)       (05)  

         (B) Answer in one word. (એક ળબ્દભા ંજલાફ)      (05)  

Q-5  (A) write a question- Answer. (વલાર-જલાફ રખો)      (08)  

          (B) Write a short note. (ટંુકનોંધ રખો)        (02) 
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વલમ – વાભાન્મ નાન         કુર ગણુ –૪૦ 

  
(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૧૫મરૂ્લમાકંન ૧) 

 

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

                (ફ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન ૨  (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યૂો.                        (૦૫) 

         (ફ) જોડકા ંજોડો.                   (૦૫) 

પ્રશ્ન ૩  (અ) ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.        (૦૫) 
          (ફ) નીચેના આેરા પ્રશ્નોના એક ળબ્દો ભા ંજલાફ રખો.             (૦૫) 

પ્રશ્ન ૪  (અ) ભને ઓખો.          (૦૫) 

        (ફ) ભાગ્મા મજુફ કયો.                 (૦૫) 

 

વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)           કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(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 ગણુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જણાલલાભા ંઆલળે. 
 

વલમ- ણચત્રકાભ         કુર ગણુ – ૪૦ 

 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૧) 

 

પ્ર.૧  નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ ણ 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 ગણુ ને રામક ગણાળે નર્શ. 
૨) ણચત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
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ધોરણ:-૪ (દ્રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ નલેમ્ફય ર્ડવેમ્ફય 

ગજુયાતી ાઠ-૭  

અનરુેખન-ણચત્ર લણયન  

 

ાઠ-૮ 

વનફધં:આદળય વલધાથી  

વલચાય વલસ્તાય  

ર્શન્દી प्रकयण -१,२ 
अनुरेखन 

 

प्रकयण -३,४ 

ननफंध : हाथी 
चित्र वणणन 

 

English Unit-4 
Step by step  
18 to 19  

And ,But નો ઉમોગ 

EASSY:VISIT TO A GARDEN 

Unit-5 
Step by step  
20 to 23  
EASSY: OUR HELPERS 
 

ગણણત  પ્રકયણ-૯,૧૦ પ્રકયણ-૧૧ 
માયલયણ  ાઠ-૧૫ ાઠ-૧૬,૧૭,૧૮ 

 

જી .કે  ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧  ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪ 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૨ 

ણચત્રકાભ ણચત્ર વમંોજન અકસ્ભાત  ૧)અક્ષય રેખન  

૨)ણચત્ર વમંોજન 

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

કવયતના દાલ  

૭,૮ આવન ધ્રલુાવન ,  
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ધોરણ:-૪ (દ્રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ જાન્યઆુયી પેબ્રઆુયી ભાચય 
ગજુયાતી ાઠ-૯ 

વનફધં :આણુ ંગજુયાત  

લાતાય :વવિંશ અને ઉંદય  

ાઠ-૧૦ 

વનફધં :ફજાયની મરૂાકાત  

ત્ર રેખન  

નુયાલતયન  

ર્શન્દી प्रकयण -५,६ 

बफफंध: याष्रीम त्मौहाय   

ऩत्र रेखन 

प्रकयण -७,८ 

ननफंध:भेया वप्रम ऩंखी  

कहानी रेखन :फुजधधभान खयगोश 

નુયાલતયન  

English Unit-5 
Step by step  
24 to 27  
EASSY:NATIONAL FLAG 

Unit-6 
Step by step  
28 to 34  
Was/Where 
EASSY:FESTIVAL 

નુયાલતયન 

ગણણત  પ્રકયણ-૧૨,૧૩(અણૂય) પ્રકયણ- ૧૩(ણૂય),૧૪ નુયાલતયન 

માયલયણ  ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧ 

 

ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪,૨૫ નુયાલતયન 

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

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૩,૪ ાઠ-૫,૬ નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ ૧)બૌવભવતક બાત 

૨)ગોભા ંબાત ણચત્ર  

બાત ણચત્ર ભરં્દય,ઝાડ,પ્રાણી ,સમૂય 
લગેયે  

નુયાલતયન 

ળા .કે.  ફેઠક દાલ  

૪,૫ 

ગૌમખુાવન 

 સ્લ યક્ષણ 

લજ્રાવન 

નુયાલતયન 
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                          દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય ગણણત 
પ્રકયણ-8,9,10 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય ગજુયાતી ાઠ  ૬,૭ 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુલાય અંગે્રજી 
Unit 4,5  
step by step 18 to 23 

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય માયલયણ 
પ્રકયણ-13 to 17 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય ર્શન્દી ાઠ - 1 to 4   
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ર્દ્રતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

 

વલમ - ગજુયાતી                      કુર ગણુ- ૨૫  

       

(અભ્માવક્રભ: ાઠ  ૬,૭) 

 

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

    (ફ) ખયા ખોટા ની વનળાની કયો.                           (0૩) 

     (ક) નીચેના લાક્યો કોણ ફોરે છે તે રખો.       (૦૨) 

 પ્ર-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.                                (0૩) 

      (ફ) નીચેના ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનાલો.      (૦૨)  

 પ્ર-૩  (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                  (02) 

        (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                           (02) 

        (ક) વાચી જોડણી સધુાયો.                                  (02) 

        (ડ) રૂર્ઢપ્રમોગના અથય આી લાક્ય ફનાલો.                                 (02) 

        (ઈ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.                        (02) 

 

વલમ-हिन्दी                          કુર ગણુ- ૨૫ 

 
(અભ્યાસક્રમ  : ાઠ - 1 to 4  ) 

 

प्रश्न १  (अ) हहदंी शब्द के साभने गुजयाती शब्द मरखखए।              (०५) 

      (फ) रयक्त स्थानों की ऩूनतण कीजजए|        (०५) 

        (क) गुजयाती भें अनुवाद कीजजए।                        (०५) 

प्रश्र-२  (अ) प्रश्नों के उतय मरखो|         
 (०५) 

        (फ) ककन्ही ऩााँि शब्द से वाक्म फनाएाँ|                      (०५) 
 

વલમ-English                         કુર ગણુ-25 

 

(અભ્માવક્રભ: Unit 4,5 , step by step 18 to 23 )  

                  

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

        (B) Fill in the blanks with is, am or are.                               (05)   

       (C) Write the spelling.                         (05)          

Q- 2  (A) Missing letters.         (02) 

        (B) Fill in the blanks the describing words.                              (03) 

       (C) Opposite words.                         (02) 

       (D) Look at the picture and answer the following questions.                             (03) 
 

વલમ-ગણણત                             કુર ગણુ-25 

 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયણ-8,9,10) 
 
Q- 1  (A) MCQ           (05) 

 (B) Fill in the blanks.                                   (05)  
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(C) Write in word (ળબ્દભા ંરખો)                          (05) 

Q-2 (A) converts into mixed number (વભશ્રવખં્માભા ંપેયલો)                              (02)  

     (B) Find radius (વત્રજ્મા ળોધો)                         (04)  

      (C) Word problem solve કયો. (Any two)                                 (04) 

   
વલમ-માયલયણ                        કુર ગણુ-25 

 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયણ-13 to 17) 
 

Q-1 (A) Fill in the blanks(ખારી જગ્મા યૂો)                                                (04)  

        (B) Write true or false (ખયા ં– ખોટા)ં                                               (04)  

        (C) Give two examples (ફીજા ફે નાભ)                                                (03) 

(D) Match the following(જોડકા ંજોડો)       (04)  

Q-2 (A) Answer in one word (એક જ ળબ્દભા ંરખો)                                                (05)  

(C) Answer the following question in one or two sentences. (વલાર – જલાફ)  (05)  
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દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

1 ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ ભગં વાભાન્મનાન વેભ -૨ 

2 ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણચત્રકાભ વેભ -૨ 

3 ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટુય 
Ch– 1 to 6   

4 ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન અંગે્રજી 
Unit - 4 to 6  

Step by step - 18 to 34 

5 ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ માયલયણ 
Ch :- 13 to 25 

6 ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં ગજુયાતી ાઠ ૬ થી ૧૦ 

યુક લાચન – ૧ 

7 ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ ગણણત 
Ch - 8 to 14 

8 ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ ગરુૂ ર્શન્દી ાઠ-૧થી૮ 
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ર્દ્રતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર ર્યરૂ 

 
વલમ - ગજુયાતી        કુર ગણુ-50 

 

(અભ્માવક્રભ- ાઠ ૬ થી ૧૦ , યૂક લાચન ૧ ) 
 

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

    (ફ) નીચેના લાક્યો કોણ ફોરે છે તે રખો.       (૦૫) 

પ્ર-૨ (અ) નીચેની કાવ્મક્ક્ત ણૂય કયો.                        (૦૨) 

      (ફ) ખારી જગ્મા યૂો.         (૦૫) 

       (ક) ખયા ખોટા ની વનળાની કયો.          (૦૩) 

પ્ર-૩  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.      (૦૪) 

(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય ફે – ત્રણ લાક્યભા ંરખો.(ગભે તે ત્રણ)    (૦૬) 

પ્ર-૪ (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                  (૦૨) 

        (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                           (૦૨) 

        (ક) જોડણી સધુાયો                                   (૦૨) 

       (ડ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.       (૦૨) 

        (ઇ) વલયનાભ રખો.                                  (૦૨) 

 પ્ર-૫  (અ) નીચેના ળબ્દોને ળબ્દકોળના ક્રભભા ંગોઠલો.      (૦૪)   

       (ફ) નીચે આેરા વલમોભાથંી ગભે તે એક વલમ ય વનફધં રખો.    (૦૬) 

 
 

વલમ – ર્શન્દી         કુર ગણુ-50 

 

(અભ્માવક્રભ:ાઠ-૧થી૮) 
 

प्रश्न-१ (अ) नीिे हदए गए गुजयाती वणण के साभने हहन्दी वणण मरखखए|     (०३) 
      (फ) नीिे हदए गए अकंो को शब्दों भें मरखखए|      (०४) 
      (क) नीिे हदए गए गुजयती नाभ के साभने हहदंी नाभ मरखखए|    (०४)  

प्रश्न-२ (अ) नीिे हदए गए वणण का उऩमोग कयके शब्द फनाइए |      (०४) 
      (फ) सही ववकल्ऩ िुनकय रयक्त स्थानों की ऩनूत ण ककजजए|      (०४) 
      (क) काव्म ऩजंक्त ऩूणण कीजजए।        (०३) 
प्रश्न-३  (अ) नीिे हदए गए प्रश्नों के उत्तय एक वाक्म भें मरखखए।      (०६)  

       (फ) नीिे हदए गए प्रश्नों के उत्तय दो-तीन वाक्म भें मरखखए।     (०४)  

प्रश्न-४  (अ) सभानाथी शब्द मरखखए।         (०२) 
       (फ) ववरोभ शब्द मरखखए।         (०२) 
       (क) नीिे हदए गए उदाहयण के अनुसाय मरखखए।         (०४) 
प्रश्न-५  (अ) ननम्नमरखखत शब्दों से वाक्मों फनाकय मरखखए।                  (०४) 
       (फ) नीिे हदए सात आठ रीटी भें ननफधं मरखखए |      (०६) 
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વલમ- ENGLISH        કુર ગણુ-50 

 

(અભ્માવક્રભ: Unit - 4 to 6, Step by step - 18 to 34)                                                                                                                       

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

      (B) કૌંવભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી ખારી જગ્મા યૂો.       (05) 

Q-2 (A) Write the spelling.            (05)     
 (B) Answer the following question.           (05) 

Q-3 (A) fill in the blanks with was, were.              (05)      
 (B) પ્રાણીઓ અને ક્ષીઓના અલાજ ના સ્ેણરિંગ રખો.       (05) 

Q-4 (A) fill in the blanks with have, has                      (05)      

 (B) Write the opposite word.         (05) 

Q-5 (A) Look at the picture and answers the following questions.       (05)       

 (B) fill in the blanks with complete the paragraph.        (05) 

 

વલમ - ગણણત         કુર ગણુ-૫૦ 

  

(અભ્માવક્રભ: Ch - 8 to 14)  

Q-1  (A) M.C.Q.          (05)   

 (B) Radius ના ભા યથી circle draw કયો.       (02)  

(C) આકૃવત યથી બાગના નાભ રખો.        (03)  

Q-2 (A) Fill in the blanks. (Any five)        (05) 

 (B) Match the following. (જોડકા ંજોડો)       (05) 

Q-3 (A) Write True false.         (05) 
(B) Convert in to kilogram ( kg ભા ંરૂાતંય કયો )       (05)  

Q-4  (A) Do Multiplication (ગણુાકાય કયો)        (05)  

(B) Do division (બાગાકાય કયો)        (05)   

Q-5 (A) Find perimeter (ર્યવભવત ળોધો)        (04)  

(B) Word problem solve કયો (વ્મલશાર્યક દાખરા ગણો)        (06) 

                
વલમ – માયલયણ         કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ: Ch 13 to 25) 

 
Q-1  (A) MCQ           (05)  

        (B) Fill in the blanks (ખારી જગ્મા યૂો)       (05) 

Q-2  (A) Write true or false (વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો)     (05)  

(B) Classification.(લગીકયણ કયો)        (05) 

Q-3  (A) Difference between (તપાલત રખો)       (06) 

(B) Write Give two names (ફીજા ફે નાભ રખો)      (04) 

Q-4  (A) Match the following. (જોડકા ંજોડો)       (05)  

         (B) Answer in one word. (એક ળબ્દભા ંજલાફ)      (05)  
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Q-5  (A) write a question- Answer. (વલાર-જલાફ રખો)      (08)  

          (B) Write a short note. (ટંુકનોંધ રખો)        (02) 

 
વલમ  : વાભાન્મ નાન         કુર ગણુ-૪૦ 

 
(અભ્માવક્રભ: વેભ -૨) 

 

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

                (ફ) ખારી જગ્મા યૂો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન ૨  (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યૂો.                        (૦૫) 

         (ફ) જોડકા ંજોડો.                   (૦૫) 

પ્રશ્ન ૩  (અ) ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.        (૦૫) 
          (ફ) નીચેના આેરા પ્રશ્નોના એક ળબ્દો ભા ંજલાફ રખો.             (૦૫) 

પ્રશ્ન ૪  (અ) ભને ઓખો.          (૦૫) 

        (ફ) ભાગ્મા મજુફ કયો.                 (૦૫) 

 

વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)           કુર ગણુ – ૫૦ 

 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૬) 

 

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

પ્રશ્ન-૨  ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.         (૦૫) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂય પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૨૦ ગણુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જણાલલાભા ંઆલળે. 
 

વલમ- ણચત્રકાભ         કુર ગણુ – ૪૦ 

 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૧) 

 

પ્ર.૧  નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ ણ 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 ગણુ ને રામક ગણાળે નર્શ. 
૨) ણચત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
 

 

 

 

 

 


