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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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ાઠ્યસુ્તકની યાદી શકૈ્ષણિક વષષ ૨૦૨૨-૨૩ 

             અડાજિ બ્રાન્ચ 

 
ધોરિ:૫ (ગજુરાતી માધ્યમ/ દ્વિભાષી ગજુીશ માધ્યમ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ણવષય  સુ્તકનુું નામ પ્રકાશક  

ગુજરાતી ગુજરાતી ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

ણહન્દી ણહન્દી  ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

અુંગ્રજેી અુંગ્રજેી ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

અુંગ્રજેી ગ્રામર અુંગ્રજેી ગ્રામર વી.સી.ખત્રી 

ગણિત ગણિત ાઠ્યસુ્તક ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમું 

યાષવરિ સૌની આસાસ ાઠ્યસુ્તક  ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમું 

 

સા .નાન  સામાન્ય નાન ભાગ-૫ નવનીત 

કમ્પ્યટૂર It’s My Computer (LEVEL-5)  

ણચત્રકામ 

કેતન ણચત્રકા ભાગ-૫ 

માય ડ્રોઈંગ બકુ (મીડીયમ સાઈઝ) 
નવનીત 

ી .ટી  શારીરરક ણશક્ષિ સ્વા.ોથી  ત્રમ 

 

કેમીન વોટર કર (૧૨ શડે) 

કમેીન 

ેર રો-૧ 

સ્ટીકર બે શીટ -૨ 

ણેન્સ બોક્સ -૧ નુંગ 

ણવષય નોટબુક(પ્રકાર) નુંગ 

ગુજરાતી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨નુંગ 

ણહન્દી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

અુંગ્રજેી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

સ્ોકન ઈંગ્ીશ  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૧ નુંગ 

યાષવરિ  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ  ૨ નુંગ 

ગણિત  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

કમ્પ્યટૂર  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૧ નુંગ 

સુંગીત  ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 
ી.ટી   ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 
ગહૃકાયષ  ૧૮૦ ેજ થ્રી ઇન વન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૧ નુંગ 

ટસે્ટબકુ  ૧૫૦ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૧ નુંગ 

હને્ડ રાઈટીંગ  ૧૭૨ ેજ ચાર ાઈન નોટબકુ  ૧ નુંગ 
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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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ધોરિ:૫ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 
ગજુયાતી 
(નલી બકુ ) 

ાઠ- ૧, 
વ્મા:વલયાભ ણચશન 

અનરુેખન-ણચત્ર 
લણયન 

,ાઠ- ૩ ,યૂક લાચન-૧, 
વ્મા:ળબ્દનો અથય બેદ  

વનફધં: એક નદીની 
આત્ભકથા ,યજા ણચઠ્ઠી  

કાવ્મ :૪,ાઠ- ૫  

યૂક લાચન -૨ 

વનફધં:ભશનેતનો ભર્શભા  

વલચાય વલસ્તાય  

ર્શન્દી ऩाठ -१,२ 

अनुऱेखन  

ऩाठ -३,ऩुनरावर्तन -१ 

व्या:क्कावारी क्रम  

ननबंध:वषातरुरु्, अनुवाद  

ऩाठ -४,५ 

व्या:लऱगं ऩररवर्तन  

ननबंध :मै सैननक बन ंगा 
चित्र वर्तन   

અંગે્રજી  Little Step- 1 to 5 
GRAMMER- UNIT : 
1 TO 3  

Little Step-6  to 10 
GRAMMER- UNIT : 
4,5 
EASSY:THE MONSSON 

Little Step- 11 to 15 
EASSY:THE PEACOCK 
GRAMMER- UNIT : 
6 TO 8 

ગણણત પ્રકયણ-૧   પ્રકયણ-૨,૩(અણૂય) પ્રકયણ-૩,૪ 
માયલયણ  ાઠ-૧,૨,૩ ાઠ-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 ,૨ ાઠ-૩ 

ણચત્રકાભ યંગોની વભજૂતી  

બૌવભવતક બાત 

અક્ષય રેખન  

 

મકુ્ત શસ્ત ણચત્ર 

ળા .કે.  લજન–ઊંચાઈ,ઊંચાઈ 
પ્રભાણે ગોઠલણ 

કવયતનાદાલ૧થી૫,દોડ,સ્ટે
ન્ડીંગબ્રોડજમ્,ધનયુાન 

 

  સમૂય નભસ્કાય  

સ્ટેન્ડીંગ બ્રોડ જમ્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ધોરિ:૫ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ ઓગષ્ટ  વપ્ટેમ્ફય ઓક્ટોફય  

ગજુયાતી 
(નલી બકુ ) 

ાઠ : ૬ 

વ્મા:વજં્ઞા  

વનફધં:નભયદા ભૈમા  

 લાતાય: રોબી ખેડૂત 

કાવ્મ :૭ 

વનફધં:ર્દલાી 
ત્ર રેખન 

 

ાઠ:૮ 

વનફધં:આણી યાષ્રીમ મદુ્રા  

યજા ણચઠ્ઠી 
નુયાલતયન 

ર્શન્દી ऩाठ -६,७,ऩुनरावर्तन -२ 

व्या:विन ऩररवर्तन  

ननबंध:गांधीजी 
ऩत्र ऱेखन 

ऩाठ -८ 

ननबंध:दशहरा  

कहानी ऱेखन 

ऩुनरावर्तन,ऩाठ -९ 

ननबंध:ऩुस्र्काऱय  

अनुवाद 

અંગે્રજી  Unit-1 
What is in this unit? 
EASSY:FUN FAIR 
GRAMMER- UNIT : 
9 TO 11 

Unit-2 
Umbrellas are 
colorful 
EASSY:RAXABANDHA
N  
GRAMMER- UNIT : 
12,13 

Unit-3  
Travel time 
Revision 

ગણણત પ્રકયણ-૫ પ્રકયણ-૬ પ્રકયણ-૭, નુયાલતયન 

માયલયણ  ાઠ-૯,૧૦,૧૧ ાઠ-૧૨,૧૩ ાઠ-૧૪,૧૫ 

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

ાઠ-૧૬,૧૭,૧૮ 

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

ણચત્રકાભ  રેન્ડ સ્કે ણચત્ર 
વમંોજન (Save Water) 

સ્મવૃત ણચત્ર યભતો યભતા ં
છોકયા ં–છોકયી 

વત્રકોણભા ંઅથલા ગોભા ંઅરકૃંત 
બાત 

ળા .કે.  ભત્સ્માવન  

ખો-ખો, નેક ફેરેન્વ 

 

 ફધં મદુ્રા 
સ્લયક્ષણ નુયાલતયન 

 
 

 

લજન –ઊંચાઈ  

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

ધોયણ-૫ 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ વોભલાય ગજુયાતી ાઠ-૧,૨,૩ 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય ગણણત પ્રકયણ-   1 to 3 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય ર્શન્દી ાઠ – ૧ થી ૩ 

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય અંગે્રજી 
little steps 1 to 10 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય માયલયણ Ch-  1 to  5 
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પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રનપતત્ર ર્યપ 

 

વલમ – ગજુયાતી                    કુર ગણુ- ૨૫ 
(અભ્માવક્રભ-૧,૨,૩) 

 

પ્ર.૧  (અ) કૌવભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી નીચેના વલધાનોની ખારી  જગ્મા યુો. [04]    

         (ફ) કોણ ફોરે છે તે રખો.                                                        [03] 

         (ક) નીચેનાપ્રનપતોના ઉતય એક-એક લાક્યભા ંરખો.                                  [04]    

         (ડ) પર્ઢપ્રમોગોના અથય આી લાક્યોભા ંપ્રમોગ કયો.                               [04] 

પ્ર.૨  (અ) વભાનાથી ળબ્દો રખો                                                            [02] 

  (ફ)વલયોધી ળબ્દો રખો.                                                             [02] 

(ક) જોડણી સધુાયો .                                                               [02] 

(ડ) ળબ્દવમશૂ ભાટે એક-એક ળબ્દ આો.                                         [02] 

(ઈ) નીચેના ળબ્દોને ળબ્દકોળની કક્કાલાયીના ંક્રભભા ંગોઠલો.     [02] 

  
વલમ – हिन्दी                     કુર ગણુ- ૨૫  

(અભ્માવક્રભ:  1 to 3 )                                  

प्र. १  (अ) ररक्र् स्थानों की ऩ नर् त कीजजए |                   [०५] 

          (ब) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उर्र एक –एक वाक्य में लऱखखए |                [१०] 

प्र. २  (अ) गुजरार्ी शब्द के सामने हहन्दी शब्द लऱखो|                 [०५] 

         (ब) सही जोड़ ेलमऱाइए|                    [०५] 

 

 વલમ-Engl i sh              કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ: little steps 1 to 10 ) 

Q- 1  (A) look at the picture and answer the following question.    (05) 

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

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

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

       (B) write the Rhyming words.        (05)  
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વલમ-ગણણત.                           કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ:પ્રકયણ-  ૧,૨,૩)                                           

Q.1  (A)   Fill in the blanks.                                                                      [05] 
         (B)  Match the following.                                                               [05]   
          (C)  Classification (Angle)                                                                 [05] 
 Q.2   Do as directed                                                                                     [10] 
          (1)  Find out the perimeter                                                               [02]                                          
          (2)  Turn into Descending order.                                              [02] 
          (3)  Turn into Ascending order.                          [02] 
          (4)  Count the sums (Any two)                                                         [04] 

 

વલમ-માયલયણ.                              કુર  ગણુ-25 
(અભ્માવક્રભ:-૧,૨,૩,૪,૫)                          

Q-1  (a) Fill in the blanks.                                                                           [05] 
        (b) Write true or false.                                                                        [05] 
        (c) Match the following.                                                                    [05] 
        (d) Classification.                                                                                 [05] 
 Q.2  (a) Answer in one word.                                                  [05] 
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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 ગણણત 
પ્રકયણ ૧ થી ૬ 

3 ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય કમ્પ્યટુય 
ાઠ ૧ થી ૭ 

4 ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળવનલાય વા .જ્ઞાન  
ાઠ ૧ થી ૧૫મરૂ્લમાકંન   ૧ 

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

6 ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભગંલાય અંગે્રજી 
Grammar- Unit - 1 to 12 

7 ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય 

ર્શન્દી 

ાઠ-૧ થી ૮,  

વનફધં- वषषा ऋत,ु 15 अगस्त, 

दशिरष, व्यषकरण - शोदकब्श ,  

लऱ िंग पररवतान, वचन पररवतान 

8 ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય 

ગજુયાતી 

ાઠ-૧  થી ૭ યૂક લાચન-૧,૨, 
વનફધં-ર્યશ્રભ એ જ ાયવભણણ , 

એક નદી ની આત્ભકથા, ર્દલાી 
વ્માકયણ- વલયાભ ણચન્શો,  
ળબ્દ નો અથય બેદ 
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પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રનપતત્ર ર્યપ 

 

વલમ - ગજુયાતી        કુર ગણુ – ૫૦ 
(અભ્માવક્રભ : ાઠ-૧ થી ૭ યૂક લાચન-૧,૨, વનફધં- ર્યશ્રભ એ જ ાયવભણણ , એક નદી ની 
આત્ભકથા, ર્દલાી, વ્માકયણ- વલયાભ ણચન્શો, ળબ્દ નો અથય બેદ) 

      

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

        (ફ) મોગ્મ ળબ્દો લડે ખારી જગ્મા યૂો.      (૦૪) 

પ્રનપત-૨  (અ) નીચેના લાક્યો કોણ ફોરે છે તે રખો.                                (૦૩) 

        (ફ) નીચેના વલધાનો વાચા છે કે ખોટા      ભા ંવનળાની કયો.   (૦૪) 

        (ક) નીચેના ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય રખો.                    (૦૩) 

પ્રનપત-3  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૩) 

        (ફ) કાવ્મ કં્ક્ત ણૂય કયો.                                 (૦૩) 

 (ક) નીચેના પ્રનપતોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો.     (૦૩) 

 (ડ) નીચેના પ્રનપતોના જલાફ ત્રણ ચાય લાક્યભા ંરખો. (ગભે તે ફે)   (૦૪) 

પ્રનપત ૪ (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો                        (૦૨) 

       (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                         (૦૨) 

       (ક) વાચી જોડણી સધુાયી રખો.                               (૦૨) 

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

      (ઈ) પર્ઢપ્રમોગોના અથય આી લાક્ય રખો.                      (૦૨) 

પ્રનપત ૫ (અ) નીચેના ળબ્દોને કક્કાલાયી ક્રભભા ંગોઠલો.                         (૦૨) 

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

 

વલમ –અંગે્રજી       કુર ગણુ – ૫૦ 
(અભ્માવક્રભ : Grammar- Unit - 1 to 12) 

 

Q-1 (A) નીચેનાભાથંી મોગ્મ વલકર્લ(option) (Choose)વદં કયી ક્રભનો    (10) 

નફંય રખો.                                

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

      (C) Look at the Picture and following question.             (05) 

Q-2 (A) નીચેના લાક્યોનુ ંફહુલચન રખો.              (05) 

     (B) True- False.         (05) 

Q-3  (A) Make the sentences using ‘there’.      (04) 
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      (B) કૌવભાથંી આેરા ર્ક્રમાદની ભદદથી ખારી જગ્મા યૂો.    (03) 

Q-4 (A) Opposite Word.         (04) 

 (B) Answer the following questions. (Any five)     (05)  

Q-5 (A) fill in the blanks with have ,has.       (04)

 (B) Write a Essay.                                   (06) 
 

વલમ – ર્શન્દી        કુર ગણુ – ૫૦ 
(અભ્માવક્રભ : ાઠ-૧ થી ૮, વનફધં- वषषा ऋत,ु 15 अगस्त, दशिरष, व्यषकरण- शोदकब्श, लऱिंग 
पररवतान, वचन पररवतान) 

 

प्रश्न-१ (अ) प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लऱए हदए गए ववकल्ऩों में से सही ववकल्ऩ  (०५) 

िनुनए |                    

        (ब) कोष्टक में से सही ववकल्ऩ िनुकर ररक्र् स्थानों की ऩ नर् त कीजजए |          (०५) 

प्रश्न-२ (अ) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लऱखखए।                          (०६) 

 (ब) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उत्तर दो - र्ीन वाक्य में लऱखखए |   (०६) 

प्रश्न-3 (अ) काव्यऩंजक्र् ऩ र्त कीजजए |       (०३) 

 (ब) गुजरार्ी में अनुवाद कीजजए |       (०३) 

 (क) नीि ेहदए गए संख्या को शब्दों में लऱखो |     (०२) 

 (ड) नीि ेहदए गए संख्या को अकं में लऱखो |      (०२) 

प्रश्न-४ (अ) मुहावरे का अथत लऱखकर वाक्य प्रयोग कीजजए |    (०४) 

 (ब) ववरुधाथी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजजए |     (०३) 

 (क) ऩयातयवािी शब्द लऱखो |        (०३) 

प्रश्न-५ (अ)नीि ेहदए गए ववषय ऩर ऩत्रऱेखन कीजजए|                                     (०४) 

        (ब) नीि ेहदए गए ववषय ऩर ननबंध लऱखो |      (०६) 
 

વલમ- ગણણત        કુર ગણુ – ૫૦ 
(અભ્માવક્રભ: પ્રકયણ ૧ થી ૬) 

Q-1  (A) MCQ (Any Five)         (05) 

           (B) Write True or false(ખયા ં– ખોટા ંરખો)       (05)  

Q-2  (A) Fill in the blanks(ખારી જગ્મા યૂો)      (10)   

Q-3  (A) Matching  the following.(જોડકા ંજોડો)       (05) 

(B) Classification.(લગીકયણ કયો)       (05)   
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Q-4   (A) Count the sums(દાખરા ગણો) (Any – 5)       (05)                                                                                               

(B) Count the sums(દાખરા ગણો) (Any – 5)       (05) 

Q-5 (A) Count the sums(દાખરા ગણો) (Any – 5)       (10) 

 

વલમ – માયલયણ       કુર ગણુ – ૫૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch 1 to 7) 

Q-1 (A) MCQ            (05) 
         (B) Fill in the blanks                                       (05)  
Q-2  (A) Match the following                                      (05)  

         (B) Classification (લગીકયણ)                                 (05) 

  Q-3 (A) Differences between (તપાલત રખો)      (04) 

        (B) Answer in one word (એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો)                    (06)  

 Q-4  (A) Answer the following questions in one or two  

Sentences.(એક –ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો)            (04)  

         (B) Answer in two three sentences (ફે-ત્રણ લાક્યભા ંજલાફ રખો)   (06) 

  Q-5  (A) Write the reason with detail. (કાયણ આો)(Any there)                   (06)  

          (B) Short note (Any two)        (04) 
    

વલમ – વાભાન્મ જ્ઞાન       કુર ગણુ – ૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૧૫, મરૂ્લમાકંન - ૧) 

પ્રનપત-1 (અ) કૌંવભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી નીચેની ખારી જગ્મા યૂો    (૦૫) 

                (ફ) ખારી જગ્મા યુો.         (૦૫) 

પ્રનપત-2 (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યુો.                    (૦૫) 

         (ફ) જોડકા ંજોડો.               (૦૫) 

પ્રનપત-3 (અ) ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.       (૦૫) 

        (ફ) નીચેના દયેક પ્રનપતોનો એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો (ગભે તે ાચં)          (૦૫) 
પ્રનપત-૪  (અ) ભને ઓખો.          (૦૫) 

        (ફ) ભાગ્મા મજુફ કયો.        (૦૫) 

 

વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)      કુર ગણુ – ૩૦ 
 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૭) 

 

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

પ્રનપત-૨  ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.        (૦૫) 

 

નોંધ : - કમ્પ્યટૂય પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૨૦ ગણુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જણાલલાભા ંઆલળે.   
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વલમ- ણચત્રકાભ       કુર ગણુ – ૪૦ 

(અભ્માવક્રભ: વેભ - ૨) 

 

પ્રનપત -૧ નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ ણ એક વલમ વદં કયી ણચત્ર દોયો.કાી સ્કેચેનથી  (૪૦) 

ફોડયય કયલી અને યંગ યૂલો. (ઓપ્વન આલાભા ંઆલળે)     

     

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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ધોરિ:-૫ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ નલેમ્ફય ર્ડવેમ્ફય 

ગજુયાતી ાઠ-૯,૧૦,યૂકલાચન -૪ 

વ્મા:વલયનાભ  

અનરુેખન-ણચત્ર લણયન  

 

કાવ્મ :૧૧,ાઠ-૧૨ 

વ્મા:લચન 

વનફધં:ટેણરવલઝનના રાબ-શાવન  

વલચાય વલસ્તાય  
ર્શન્દી ऩाठ-९,१० 

अनुऱेखन 

 

ऩाठ-११,१२ 

ऩुनरावर्तन -३ 

ननबंध:मेरी हदनियात  

चित्र वर्तन 
English Unit-4 

I am learning English 
GRAMMER- UNIT : 1 
EASSY:THE WINTER 

Unit-4  
EASSY:CHRISTMUS 
GRAMMER- UNIT : 2 

ગણણત  પ્રકયણ-૮,૯ પ્રકયણ-૧૦,૧૧ 
માયલયણ (નલી બકુ) ાઠ-૧૬,૧૭ ાઠ-૧૮,૧૯ 

જી .કે  ાઠ-૧૯,૨૦,૨૧  ાઠ-૨૨,૨૩,૨૪ 

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૧ ાઠ-૨ 

ણચત્રકાભ અક્ષય રેખન  ફૂર નેચય 

ળા .કે.   વતંરુન એક્ગે  

ગૌમખુાવન  

સખુાવન  

ભકયાવન  
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ધોરિ:-૫ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ જાન્યઆુયી પેબ્રઆુયી ભાચય 
ગજુયાતી ાઠ-૧૩,કાવ્મ-૧૪ 

વ્મા:વલળેણ   

વનફધં: ૨૬ ભી જાન્યઆુયી 
લાતાય:એક અગંની આત્ભકથા 

ાઠ-૧૫ 

યૂકલાચન -૬ 

વનફધં: ઉનાાનો ફોય  

ત્ર રેખન 

નુયાલતયન  

ર્શન્દી ऩाठ-१३,१४ 

व्या:संज्ञा, क्रक्रया  

ननबंध:जऱ ही जीवन हैं 
ऩत्र ऱेखन 

ऩाठ-१५,१६ 

ऩुनरावर्तन -८ 

ननबंध:होऱी 
कहानी ऱेखन  

નુયાલતયન  

English Unit-5 
Helping Hand 
GRAMMER- UNIT : 3 
EASSY:REPUBLIC DAY 

Unit-6 
I stupid Helping hands 
GRAMMER- UNIT : 4 
EASSY:VISIT TO A ZOO 

નુયાલતયન 

ગણણત  પ્રકયણ-૧૨,૧૩ પ્રકયણ-૧૪ નુયાલતયન 

માયલયણ 
(નલી બકુ) 

ાઠ-૨૦,૨૧ ાઠ-૨૨,૨૩ નુયાલતયન 

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

કમ્પ્યટૂય ાઠ-૩,૪ ાઠ-૫ નુયાલતયન 

ણચત્રકાભ સ્મવૃત ણચત્ર  

માયલયણ  

રેન્ડ સ્કે  

 

નુયાલતયન 

ળા .કે.  સ્લચ્છતા 
ળટર યનીંગ 

તાડાવનભા ંવીધા –
ઉરટા ચારવુ ં

નુયાલતયન 
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                          દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય માયલયણ 
8 to 11 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય અંગે્રજી 
unit – 3,4 grammar 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુલાય ર્શન્દી ९, ,०१ ,००   

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય ગણણત 
7 to 9 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય ગજુયાતી ાઠ-૮,૯,૧૦,૧૧ , 
યૂકલાચન – ૪ 
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ર્દ્રતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રનપતત્ર ર્યપ 

 

વલમ - ગજુયાતી                   કુર ગણુ- ૨૫        

(અભ્માવક્રભ: ાઠ-૮,૯,૧૦,૧૧ ,યૂકલાચન - ૪) 

પ્ર.૧  (અ)મોગ્મ વલકર્લ વદં કયી       ભા ંતેનો ક્રભ રખો     [05] 

      (ફ) મોગ્મ ળબ્દો લડ ેનીચનેી ખારી જગ્માઓ યુો.                         [04] 

      (ક) નીચેના વલધાનો ખયા છે કે ખોટા ંતે રખો.                               [03]  

        (ડ) નીચેના પ્રનપતોના ઉત્તય એક લાક્યભા ંરખો.                           [03] 

પ્ર.૨  (અ) જોડણી સધુાયો.          [02] 
(ફ) વભાનથી ળબ્દ રખો.                              [02] 

      (ક) વલયોધી ળબ્દ રખો.                               [02] 

      (ડ) પર્ઢપ્રમોગોનો અથય આી લાક્ય પ્રમોગ કયો.                                           [02] 

      (ઈ) ળબ્દ વમશૂો ભાટે એક-એક ળબ્દ રખો.                            [02]  

                        

વલમ-हिन्दी                       કુર ગણુ- ૨૫ 
(અભ્માવક્રભ  : ९ ,१०, ११  ) 

प्र-१  (अ) ररक्र् स्थानों की ऩ नर् त कीजजए |                    (०५)  

    (ब) सही वाक्याश िुनकर लऱखखए|                    (०५) 
प्र-२  (अ) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उर्र लऱखखए |      (०६) 

     (ब) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उर्र दो - र्ीन वाक्य में लऱखखए |             (०४) 
प्र-३ (अ) समानाथी शब्द लऱखखए |        (०२) 

  (ब) ववरोधी शब्द लऱखखए |        (०२) 

  (क) शब्द सम ह के लऱए एक शब्द लऱखखए |       (०१) 
 

વલમ-English                    કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ : Unit – 3,4 grammar ) 

 

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

        (B) True or false.          (05) 
  Q-2 (A) opposite words.         (05)  

       (B) ણચત્ર જોઈ કૌવભાથી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી ખારી જગ્મા યૂો .   (03) 

Q -3  (A) Answer the following question.       (03) 

    (B) યેખારં્કત ળબ્દોને ભતૂકા ફનાલી લાક્ય રખો.      (04) 
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વલમ-ગણણત.                         કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ:7 to 9) 

Q-1 (A) MCQ           (05) 
       (B) Fill the blanks         (05) 
      (C) Match the  Following.         (05)  
Q-2  Do as directed.                           
     (A)Convert in to rupee.                        (02) 
    (B) Convert in to paise.                        (02) 
    (C)  Convert in to decimal fraction.                      (02) 
     (D)  Convert in to cm.            (02) 
  (E)  Convert in to meter.           (02) 
                                            

વલમ-માયલયણ.                       કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ: 8 to 11) 

Q-1  (A) MCQ          [05] 
       (B) Fill in the blanks                                 [05] 
        (c) Match the following.                                [05] 
Q-2  (A) Difference between.                                [02]  
         (B) Answer in one word.                                [03] 
         (C) Answer in one or two sentences.                              [05] 
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દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

1 ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ ભગં વાભાન્મજ્ઞાન 
વેભ – ૨ 

2 ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણચત્રકાભ 
વેભ -૨ 

3 ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ કમ્પ્યટુય 
Ch – 1 to 5 

4 ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન ર્શન્દી 
पषठ – ९ थी १६ 

5 ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ માયલયણ 
Ch – 8 to 16 

6 ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં અંગે્રજી 
Unit- 3 to 6 , Grammar-1 to 4 

7 ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ ગજુયાતી ાઠ-૮ થી ૧૫  

યુક્લાચન- ૩,૪,૫ 

8 ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ ગરુુ ગણણત 
7 to 14 
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ર્દ્રતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રનપતત્ર ર્યપ 

વલમ - ગજુયાતી                  કુર ગણુ :૫૦ 

(અભ્માવક્રભ:ાઠ-૮ થી ૧૫ યુક્લાચન- ૩,૪,૫) 

 

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

        (ફ) નીચેના લાક્યો કોણ ફોરે છે તે રખો      (૦૫)                               
પ્રનપત-૨ (અ) નીચેના વલધાનો વાચા છે કે ખોટા    ભા ંવનળાની કયો.    (૦૪) 

        (ફ) મોગ્મ ળબ્દો લડે ખારી જગ્મા યૂો.       (૦૪) 

        (ક) કાવ્મ કં્ક્ત ણૂય કયો.                                 (૦૨)  
પ્રનપત-૨ (અ) નીચેના ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનલો                        (૦૩) 

 (ફ) નીચેના પ્રનપતોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો.     (૦૩) 

 (ક) નીચેના પ્રનપતોના જલાફ ત્રણ ચાય લાક્યભા ંરખો. (ગભે તે ફે)   (૦૬) 

પ્રનપત ૪ (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો                        (૦૨) 

       (ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.                         (૦૨) 

        (ક) વલયનાભ ઓખલો.         (૦૨) 

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

        (ઈ) વલળેણ ઓખલો.         (૦૨) 

  પ્રનપત ૫ (અ) પર્ઢપ્રમોગોના અથય આી લાક્ય રખો.                      (૦૨) 

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

 

વલમ – ર્શન્દી                           કુર ગણુ :૫૦ 

(અભ્માવક્રભ:पषठ- ९ थी १६)  

 

प्रश्न-१ (अ) प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लऱए हदए गए ववकल्ऩों में से सही ववकल्ऩ िनुनए | (०५)                    

        (ब) कोष्टक में से सही ववकल्ऩ िनुकर ररक्र् स्थानों की ऩ नर् त कीजजए |          (०५) 

प्रश्न-२ (अ) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लऱखखए।                          (०६) 

 (ब) ननम्नलऱखखर् प्रश्नों के उत्तर दो - र्ीन वाक्य में लऱखखए |   (०६) 

प्रश्न-3 (अ) काव्यऩंजक्र् ऩ र्त कीजजए |       (०३) 

 (ब) गुजरार्ी में अनुवाद कीजजए |       (०३) 

 (क) नीि ेहदए गए संख्या को शब्दों में लऱखो |     (०२) 

 (ड) नीि ेहदए गए संख्या को अकं में लऱखो |      (०२) 

प्रश्न-४ (अ) मुहावरे का अथत लऱखकर वाक्य प्रयोग कीजजए |    (०४) 

 (ब) ववरुधाथी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजजए |     (०३) 

 (क) ऩयातयवािी शब्द लऱखो |        (०३) 
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प्रश्न-५ (अ)नीिहेदए गए ववषय ऩर ऩत्र ऱेखन कीजजए|                                     (०४) 

        (ब) नीि ेहदए गए ववषय ऩर ननबंध लऱखो |      (०६) 
    

વલમ :- ENGLISH       કુર ગણુ :૫૦ 

(અભ્માવક્રભ: Unit- 3 to 6 , Grammar-1 to 4) 

 

Q-1 (A) નીચેનાભાથંી મોગ્મ વલકર્લ(option) (Choose)વદં કયી   ક્રભનો   (10) 

નફંય રખો.                                

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

      (C) Write the answer in yes and no ભા ંજલાફ રખો      (05) 

Q-2 (A) નીચેના લાક્યોનુ ંફહુલચન રખો.              (05) 

     (B) True- False.         (05) 

Q-3  (A) Make the sentences using ‘there’.      (04) 

(B) કૌવભાથંી આેરા ર્ક્રમાદની ભદદથી ખારી જગ્મા યૂો.    (03) 

Q-4 (A) Opposite Word.         (04) 

 (B) Answer the following questions. (Any five)     (05)  

Q-5 (A) fill in the blanks with have ,has.       (04)

 (B) Write a Essay.                                   (06) 
 
  
 

વલમ – ગણણત                         કુર ગણુ-50 

(અભ્માવક્રભ : 7 to 14) 

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

Q-2  (A) Matching the following.(જોડકા જોડો)      (05) 

(B) Answer the following question.       (05)  

Q-3   (A) Count the sums.           (05)                                                                                               
(B) Count the sums.          (05) 

Q-4 Do ae Directed                                                                                                          (10) 

Q-5  Word Problem slove કયો. (Any Five)       (10) 
       

વલમ :- માયલયણ                       કુર ગણુ-50 

(અભ્માવક્રભ : Ch – 8 to 16) 

 

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

Q-2  (A) Match the following                                       (05)  
(B) Classification                                        (05) 

Q-3 (A) Differences between        (04) 
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(B) Answer in one word                                      (06)  
Q-4  (A) Answer the following questions in one or two sentences          (04)  

(B) Answer in two three sentences                                      (06) 
Q-5  (A) Write the reason with detail.                                     (06)  

(B) Short note (Any two)        (04) 
     

વલમ – વાભાન્મ જ્ઞાન       કુર ગણુ – ૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: વેભ -૨) 

પ્રનપત-1 (અ) કૌંવભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી નીચેની ખારી જગ્મા યૂો    (૦૫) 

             (ફ) ખારી જગ્મા યુો.         (૦૫) 

પ્રનપત-2 (અ) ણચત્ર ઓખી ખારી જ્ગગ્મા યુો.                    (૦૫) 

       (ફ) જોડકા ંજોડો.               (૦૫) 

પ્રનપત-3 (અ) ણચત્ર ઓખી નાભ રખો.       (૦૫) 

        (ફ) નીચેના દયેક પ્રનપતોનો એક ળબ્દભા ંજલાફ રખો (ગભે તે ાચં)          (૦૫) 
પ્રનપત-૪  (અ) ભને ઓખો.          (૦૫) 

        (ફ) ભાગ્મા મજુફ કયો.        (૦૫) 

 

વલમ –કમ્પ્યટૂય(થીમયી)      કુર ગણુ – ૩૦ 
 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ ૧ થી ૭) 

 

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

પ્રનપત-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 - ૨) 

 

પ્રનપત -૧ નીચે આેરા વલમભાથંી કોઈ ણ એક વલમ વદં કયી ણચત્ર દોયો.કાી સ્કેચેનથી  (૪૦) 

ફોડયય કયલી અને યંગ યૂલો. (ઓપ્વન આલાભા ંઆલળે)     

     

સચૂના:   
૧) નાનુ ંણચત્ર ગણુ ને રામક ગણાળે નર્શ. 
૨) ણચત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 

 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં. 

 
 


