
 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: - ____________________ 

STD: - __________      DIV: - ________ 

Roll No :- _______ 



 

અનકુ્રભણણકા 

નફંય  વલગત ાના ન ં 

૧  બકુ લરસ્ટ  ૩ 

૨ યજાનુું લરસ્ટ  ૪ 

૩ ડે વેલરબે્રળન ૫ 

૪ યીક્ષાઓનુું આમોજન  ૬ 

૫ યીક્ષા ભાર્કિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ ૭ 

૭ અભ્માવક્રભ (વેભ -૧ ) ૮ 

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

૯ યનુનટ ટેસ્ટ-૧  ેય સ્ટાઈર ૧૧ 

૧૦ પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા વભમ ત્રક - અભ્માવક્રભ (SA-1) ૧૪ 

૧૨ પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૧૫ 

 અભ્માવક્રભ (વેભ -૨ ) ૨૦ 

૧૩ યનુનટ ટેસ્ટ-૨  વભમ ત્રક- અભ્માવક્રભ (UNIT TEST-2) ૨૨ 

૧૫ યનુનટ ટેસ્ટ-૨  ેય સ્ટાઈર ૨૩ 

૧૬ દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા વભમ ત્રક- અભ્માવક્રભ (SA-2) ૨૬ 

૧૭ દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા ેય સ્ટાઈર ૨૭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

નોટબકુની વિગત: 
 

વિષય નોટબુક(પ્રકાર) નગં 

ગુજરાતી  ૧૭૨ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબુક ૩ નગં 

વહન્દી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નગં 

અંગ્રજેી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નગં 

સામાવજક વિજ્ઞાન  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નગં 

વિજ્ઞાન  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નગં 

સસં્કતૃ  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન નોટબુક ૨ નગં 
ગવિત  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નગં 

કમ્પ્યટૂર  ૧૭૨  ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૧ નગં 

સંગીત  ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નગં 
ટસે્ટબકુ  ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબુક ૨ નગં 

ી .ટી   ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નગં 
હને્ડ રાઈટીંગ  ૧૭૨ જે ચાર ાઈન નોટબકુ  ૧ નગં 

 

વિષય  ુસ્તકનું નામ  પ્રકાશક  

ગુજરાતી ગુજરાતી ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા..ુમ ં

વહન્દી વહન્દી  ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા..ુમ ં

અંગ્રજેી અંગ્રજેી ાઠ્યસુ્તક 

અંગ્રજેી ગ્રામર 

ગુ.ા..ુમ ં

િી.સી.ખત્રી 

ગવિત ગવિત ાઠ્યસુ્તક ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમ ં

ગજુીશ માધ્યમ : English. Med(Guj.Board) 

વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન  ાઠ્યસુ્તક ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમ ં

ગજુીશ માધ્યમ : English. Med(Guj.Board) 

સા.વિજ્ઞાન સા.વિજ્ઞાન  ાઠ્યસુ્તક 

નકશાોથી 
ગુ.ા..ુમ ં

નિનીત 
સસં્કતૃ સસં્કતૃ  ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા..ુમ ં
કમ્પ્યટૂર It’s My Computer (LEVEL-6)  
વચત્રકામ કેતન વચત્રકા ભાગ 

માય િાયોટે ડ્રોઈંગ બકુ (મીડીયમ) 
નિનીત 

ી .ટી  શારીરરક વશક્ષિ સ્િા ોથી ત્રમ 

 િોટર કર(૧૨ શડે) કેમીન 

 ેર રો-૧, સ્ટીકર ેબ શીટ -૨  
વેન્સ બોક્સ -૧ નંગ 

 

ાઠ્યસુ્તકની યાદી શકૈ્ષવિક િષષ ૨૦૨૨-૨૩ 

અડાજિ બ્રાન્ચ 
 

  ધોરિ:૬(ગુજરાતી માધ્યમ/ દ્વિભાષી (ગુજીશ)માધ્યમ)  

 
 
 

 

 



 

 

 

 યજાનુ ંણરસ્ટ  (૨૦૨૨-૨૩) 
ભહશનો તાયીખ લાય વલગત યજા યવલલાય કામયહદલવ 

 

 

 

એનપ્રર -૨૨ 

૧૦/૪/૨૦૨૨ યનલલાય યાભ નલભી ૦  

 

 

૪ 

 

 

 

૧૮ 

૧૪/૪/૨૦૨૨ ગરુુલાય આંફેડકય જમુંનત 

ભશાલીય જમુંતી 

 

૧ 

૧૫/૪/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગડુ ફ્રાઇડે ૧ 

ભે-૨૨ : ૦૯/૫/૨૦૨૨ 
થી ૩૧/૫/૨૨ 

- ઉનાળુ લેકેળન  

૨૦ 

 

૫ 

 

૦૬ 

 ઉનાળુ 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 ળાાનુું વત્ર ળરુ 

  જુરાઈ -૨૨ - - - ૦ ૫         ૨૬ 

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

૧૫/૮/૨૦૨૨ વોભલાય સ્લાતુંત્ર્મ ર્દન 

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

ગણેળ ચતથુી  
વપ્ટેમ્ફય-૨૨ ૯/૯/૨૦૨૨ શકુ્રલાય ગણેળ નલવજૉન ૧ ૪ ૨૫ 

 

ઓક્ટોફય-૨૨ 

૨/૧૦/૨૦૨૨ યનલલાય ગાુંધી જમુંનત ૦  

 

 

૫ 

 

 

 

૧૫ 

૫/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય દળેયો ૧ 

૨૦/૧૦/૨૨ 
થી 

૩૦/૧૦/૨૨ 

 ર્દલાી લેકેળન ૧૧ 

 હદલાી 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 યનલલાય ર્ક્રવભવ          ૦              ૪               ૨૭ 

જાન્યઆુયી-
૨૩ 

૧૪/૦૧/૨૦૨૩ ળનનલાય ભકયવુંક્રાુંનત ૧  

૫ 

 

૨૪ 
૨૬/૦૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય પ્રજાવત્તાક ર્દન ૧ 

પેબ્રઆુયી-૨૩ ૧૮/૨/૨૦૨૩ ળનનલાય ભશા નળલયાત્રી ૧ ૪ ૨૩ 

ભાચચ -૨૩ ૦૮/૦૩/૨૦૨૩ બધુલાય ધેૂટી ૧ ૪ ૨૬ 

    ૫૫ ૫૨ ૨૫૩ 



 

Important Days & Celebrations 

 

અ.
ન ં

ભહશનો ઉજલણી તાયીખ 

૧ 
 

એનપ્રર 

લેરકભ ડે ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૨ લર્લડચ શયેીટેજ ડે ૧૮/૪/૨૦૨૨ 

૩ બકુ ડે ૨૩/૪/૨૦૨૨ 

૪ 
 

જૂન 

નલશ્વ માચલયણ ર્દલવ ૫/૬/૨૦૨૨ 

૫ પાધવચ ડે ૧૯/૬/૨૦૨૨ 

૬ ઇન્ટયનેળનર મોગા ડે ૨૧/૬/૨૦૨૨ 

૭ 

      જુરાઈ 

ડોકટવચ ડે ૧/૭/૨૦૨૨ 

૮ તાીભાતા જન્ભર્દન ૬/૭/૨૦૨૨ 

૯ 
લર્લડચ ોપ્યરુેળન ડે ૧૧/૭/૨૦૨૨ 

૧૦ 
લર્લડચ યથુ સ્કીર્લવ ડે 

    ૧૫/૭/૨૦૨૨ 

૧૧ 
 

 

 ઓગસ્ટ 

વુંસ્કૃત ર્દન ૧૨/૮/૨૦૨૨ 

૧૨ 
સ્લાતુંત્ર્મ ર્દન ૧૫/૮/૨૦૨૨ 

૧૩ લર્લડચ નવનીમય વીટીઝન ડે ૨૧/૮/૨૦૨૨ 

૧૪ કનલ નભચદ જન્ભ જમુંનત ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

૧૫ 

     વપ્ટેમ્ફય 

નળક્ષક ર્દન ૫/૯/૨૦૨૨ 

૧૬ ઈન્ટયનેળનર રીટયવી ડે ૮/૯/૨૦૨૨ 

૧૭ ગ્રાન્ડ ેયન્ટ ડે ૧૧/૯/૨૦૨૨ 

૧૮ ર્શન્દી ર્દલવ ૧૪/૯/૨૦૨૨ 

૧૯ લર્લડચ ઓઝોન ડે ૧૬/૯/૨૦૨૨ 

૨૦ 
 

 ઓક્ટોફય 
લર્લડચ નેચય ડે ૩/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૧ લર્લડચ ફૂડ ડે ૧૬/૧૦/૨૦૨૧ 

૨૨ 

    નલેમ્ફય 

નેળનર એજુકેળન ડે ૧૧/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૩ લચર્લરન ડે ૧૪/૧૧/૨૦૨૧ 

૨૪ 
 

     ર્ડવેમ્ફય 

હ્યભુન યાઈટ્વ ડે ૧૦/૧૨/૨૦૨૧ 

૨૫ એનજી કન્લઝેળન ડે ૧૪/૧૨/૨૦૨૧ 

 

 

 

 



 

યીક્ષાનુ ંઆમોજન -૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

યીક્ષા નુ ંનાભ કુર ગણુ ધોયણ યીક્ષાનો વભમગાો અભ્માવક્રભ 

 

પ્રથભ ભાનવક કવોટી 

(UNIT TEST-1) 

 

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

એનપ્રર ,ભે ,જૂન 

૫૦ ધોયણ – ૧૦,૧૨ 

પ્રથભ વાભનમક 
યીક્ષા 

(SA-1) 

 

 

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

પ્રથભ વત્ર 

(એનપ્રર થી 
વપ્ટેમ્ફય) 

૮૦ ધોયણ – ૬ થી ૮ 

૫૦ ધોયણ – ૯,૧૧ 

૮૦ ધોયણ – ૧૦ 

૧૦૦ ધોયણ – ૧૨ 

દ્વિતીમ ભાનવક 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 વુંણૂચ 

૧૦૦ ધોયણ – ૧૨ વુંણૂચ 

લાનિક યીક્ષા 

 

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

વુંણૂચ 

દ્વિતીમ વાભનમક 
યીક્ષા 

(SA-2) 

 

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

દ્વિતીમ વત્ર 

(ઓક્ટોફય થી 
ભાચચ) ૮૦ ધોયણ – ૬ થી ૮ 

 

ખાવ નોંધ:- ઉયોક્ત યીક્ષાના આમોજનભા ંવભમ અને વજંોગો ને આવધન પેયપાય ળક્ય છે. 

 
 
 
 



 

યીક્ષા ભાહકિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ધોયણ-૧ થી ૮ 

 

આંતહયક મલૂમાકંન ભાહકિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ (મખુ્મ વલમો ભાટે) 

આંતર્યક મરૂ્લમાુંકનના  ગણુ 

 નલધાથીઓની શાજયી                           ૦૫ ગણુ 

 લગચકામચની નોટ અને ગશૃકામચ                  ૦૫ ગણુ 

 નલધાથીની લગચની લતચણકૂ અને નળસ્ત          ૦૫ ગણુ 

 પ્રોજેક્ટ કામચ                                    ૦૫ ગણુ 

 લીકરી ટેસ્ટ ર્યણાભ                           ૦૫ ગણુ 

 કુર ગણુ  ૨૫ ગણુ 

 

      યીક્ષા ભહશનો રેણખત  

યીક્ષા 
આંતહયક  

મલૂમાકંન 

કુર ગણુ 

    પ્રથભ વત્ર 

  પ્રથભ ભાનવક કવોટી     જુરાઈ ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક  મરૂ્લમાુંકન    વપ્ટેમ્ફય -       ૨૫ ૨૫ 

  પ્રથભ વાભનમક યીક્ષા    ઓક્ટોફય ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

 

    ૧૦૦ 

દ્વિતીમ વત્ર 

  દ્વિતીમ ભાનવક કવોટી જાન્યઆુયી ૨૫ - ૨૫ 

  આંતર્યક   મરૂ્લમાુંકન પેબ્રઆુયી -        ૨૫ ૨૫ 

  દ્વિતીમ વાભનમક યીક્ષા    ભાચચ/ 

   એનપ્રર 

ધોયણ – ૧ થી ૫ 

(૫૦ ગણુ) 

- ૫૦ 

ધોયણ – ૬ થી ૮ 

(૮0 ગણુ) 

૮૦ 

    ૧૦૦ 



 

ધોરિ: ૬ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 
ગજુયાતી ાઠ – ૧, કાવ્મ -૨, 

વ્મા-‘વ’ અને ‘ળ’ લાા 
ળબ્દોના અથચબેદ,  

ગધાથચ ગ્રશણ  
 

ાઠ – ૩,૪  

વ્મા. જોડણીના નનમભો  

નનફુંધ:યેરલેની દુનનમા  

નલચાય નલસ્તાય 

 

કાવ્મ - ૫, ાઠ - ૬, 
દ્વિરૂક્ત અને સ્લાનકુાયી 
નનફુંધ:યનલળુંકય ભશાયાજ  

વુંલક્ષપ્ત રખાણ   

હશન્દી ऩाठ -१, काव्य –२    
अनुवाद-ववचार ववस्तार  

ऩाठ -३,४ 

सववनाम आरो उसके 
प्रकार  

ननबंध : बरसात का 
ऩहऱा ददन ,चचत्र वणवन  

ऩाठ -५,६ 

ववरमचचहन  

ननबंध : मेरा गााँव  

कहानी :शेठ की चतुराई  

 

અંગે્રજી  Unit :1  
TRANSALATION 

Unit :2 
GRAMMER : UNIT – 1 
ESSAY : MY 
CLASSROOM, The Rainy 
Season 

Unit :3 
GRAMMER : UNIT – 2 
ESSAY : THE ELEPHANT 

વસં્કતૃ લુંદના, લચત્રદાની  

૧ થી ૪ લતચભાનકા 

યસ્ભૈદના પ્રત્મમો   

પ્રકયણ -૨,૩,૪  પ્રકયણ -૫,૬  

નુયાલતચન-૧ 

Maths Chapter -1 Chapter -2,3 Chapter -4,5 

Science Chapter.1, 2  Chapter3,4,5 

(experiment) 

Chapter5(complete),6 

(experiment) 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ -૧,૨ પ્રકયણ – ૩,૧૦ પ્રકયણ -૯,૧૪   

કમ્પ્યટુય ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩,૪ 

ણિત્રકાભ યુંગનભશ્રણ – ૧ (ઓેડ) 

યુંગનભશ્રણ – ૨ (થીમયી) 

(લોટયકરય) –વભજ 

અક્ષયરેખન  

પ્રચાય લચત્ર  

 

સ્મનૃતલચત્ર  

વજૉનાત્ભક લચત્ર  

ળા.કે. લજન, ઊંચાઈ, ભાન, 
દોડ,  

મોગ એટરે શુું ?  

કવયત દાલ ૧ થી ૧૦, 
ખો-ખો, અષ્ટાુંગ મોગ 
ર્યચમ એથ્રેર્ટક્વ 
આવનો- ૧,૨  

મોગાવન , આવન- 
૩,૪,૫,૬ખો-ખો, 
એથ્રેર્ટક્વ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ધોરિ: ૬ (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ ઓગષ્ટ  વ્ટેમ્પફય ઓક્ટોફય  

ગજુયાતી કાવ્મ - ૭, ાઠ - ૮, 
વ્મા. લાક્યના પ્રકાયો  

નનફુંધ:ભાયા વનાનુું બાયત 

લાતાચ :ળેઠની યકુ્ક્ત  

ાઠ - ૯  

વ્મા. ળબ્દકોળનો ઉમોગ 

નનફુંધ – આદળચ નલધાથી  

અશલેાર રેખન  

ાઠ -૧૦  

નનફુંધ:એક ફા એક ઝાડ 

નલચાય નલસ્તાય  

હશન્દી ऩाठ -७  

ववशेषण के प्रकार, 
ननबंध:राखी  

ऩत्र ऱेखन  

ऩाठ -८  

ननबंध:नदी कक आत्मकथा  

गध समीऺा 

काव्य -१  

संयुक्ताऺर 

ननबंध:ऩेड़ हमारे ममत्र  

चचत्र वणवन   

અંગે્રજી  Unit :4 
GRAMMER : UNIT - 3 
ESSAY: NAVARATRI 

Unit :4 
GRAMMER : UNIT – 4 
 

Unit -1 
GRAMMER : UNIT – 1 
PICTURE DISCRIPTION 
 

વસં્કતૃ પ્રકયણ- ૭,૮  

લતચભાનકા આત્ભનેદના 
પ્રત્મમો  

પ્રકયણ -૯ નુયાલતચન-૨ 

 

પ્રકયણ -૧ 

Maths Chapter -6,7 Chapter -8,Revision. Chapter-9 
Science Chapter7,8(half) 

(experiment) 

Chapter.8(complete) 
Revision . 

Chapter -9 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ -૧૨,૧૫ પ્રકયણ -૪ (નકળાનૂતિ)  નુયાલતચન 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૪,૫ ાઠ-૬ નુયાલતચન 

ણિત્રકાભ બાતલચત્ર 

બાતલચત્ર  

એક્ઝાભ નુયાલતચન  રેન્ડસ્કે  

ળા.કે. મોગાવન- ૭,૮  

ફેરેન્વ V, Tયભત દડાભાય, 
કફડ્ડી   

પ્રાણામાભ  

નુયાલતચન, 
યીક્ષા  

લજન - ઊંચાઈ  

ભાન  

સમૂચ નભસ્કાય   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ધોયણ-૬ 

 

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

unit  1,2 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય ગજુયાતી ાઠ -  ૧ થી ૪ 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય વલજ્ઞાન 
ch -  1 to 4 

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય ગણણત પ્રકયણ-   1 to 3 

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વસં્કૃત 
ch -  1 to 4 

૬ ૨૩/૭/૨૦૨૨ ળવનલાય હશન્દી ાઠ – ૧ થી ૪ 

૭ ૨૫/૭/૨૦૨૨ વોભલાય વા.વલ 
Ch- 1, 2,10 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગણુ–૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: અભ્માવક્રભ: ાઠ -  ૧ થી ૪) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોનાું એક-ફે લાક્યભાું જલાફ રખો.                        (૧૦) 

(ફ) નલયોધી ળબ્દ રખો.                                    (03) 

(ક) વભાનાથી ળબ્દ રખો.                                                        (૦૨) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચ ેઆેર કાવ્મુંક્ક્ત ણૂચ કયો.                                               (૦૨) 

(ફ) નીચેનાું પ્રશ્નનોના ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.                                      (૦૮) 

 

વલમ-હશન્દી              કુર ગણુ -૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૪)      
        

પ્રશ્ન 1 (अ) ररक्त स्थानों की ऩूनतव कीजजए |                                                 (०५) 
(ब) सही वाक्यांश चुनकर ववधानों को ऩूणव कीजजए |                                    (०५)  

(क) ननम्नमऱखखत प्रश्नों के उतर एक – एक वाक्य में मऱखखए |                             (०५)             
પ્રશ્ન-૨ (अ) ननम्नमऱखखत संख्याओं को अंको में मऱखखए |        (०२)                                            

(ब) ननम्नमऱखखत संख्याओं को शब्दों में मऱखखए |                    (०२)                                
(क) समानाथी शब्द मऱखखए |        (०२) 
(ड) ववरुधाथी शब्द मऱखखए |        (०२) 
(इ) मुहावरे का अथव देकर वाक्य में प्रयोग कीजजए |      (०२) 
      

વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગણુ-25 

(અભ્માવક્રભ: Unit  1,2)  
       

Q-1  (A) Answer the Following Question.       (06) 
 (B) Fill in the blanks with use of proper form of verbs given in the brackets. (04) 

(C) True False.           (05) 
Q-2 (A) Do as Directed                                                  (10) 

 

વલમ –ગણણત (ગજુયાતી)     કુર ગણુ –૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 1 to 3)              

 

પ્રશ્ન 1 (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (05) 
 (ફ) ખયાું છે કે ખોટાું જણાલો.        (05) 
 (ક) જોડકાું જોડો.         (05) 

પ્રશ્ન 2 (અ) ગણતયી કયી પ્રશ્નોના જલાફ આો.       (10) 
    

 
 

 



 
વલમ –ગણણત (ગજુરીળ)     કુર ગણુ –૨૫ 

(Syllabus : Ch- 1 to 3) 
 

Q-1  (A) Fill in the blanks.         (05) 
 (B) True or false.         (05) 

(C) Match the following.        (05) 
Q-2 (A) Answer the following questions with calculation.           (10) 
 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)     કુર ગણુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: Ch - 1 to  4)           
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નલકર્લ           (૦૫) 

(ફ) ખયાું - ખોટાું         (૦૫) 

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

     (ફ)  ‘A’ & ‘B’ જોડકાું જોડો.        (૦૩) 

        (ક) ખોટી લસ્ત ુય છેકો કયો.        (૦૨) 

પ્રશ્ન-૩ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક-ફે લાક્યભાું જલાફ આો.     (૦૩) 

(ફ) વ્માખ્યામાનમત કયો. (વ્માખ્યામા આો)      (૦૨) 

 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)     કુર ગણુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch- 1 to 4) 
 

Q-1  (A) M.C.Q.          (05) 
 (B) True or false.         (05)  
Q-2 (A) Fill ups.          (05) 
 (B) Match the column ‘A’ and ‘B’.       (03) 

(C) Remove the unfit item.        (02) 
Q-3 (A) Answer in one-two sentences.       (03) 

(B) Define the given word.                (02) 
 

વલમ –વાભાજીક વલજ્ઞાન     કુર ગણુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch- 1,2,10) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૩) 

(ફ) ખયા કે ખોટા રખો.        (૦૨) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ આો.       (૦૨) 

     (ફ) જોડકા જોડો.         (૦૩) 

પ્રશ્ન-૩ (અ) એક લાક્યભાું જલાફ આો.       (૦૫) 

(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ફે ત્રણ લાક્યભાું જલાફ રખો.      (૧૦) 

 

 



 

વલમ –વસં્કૃત       કુર ગણુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch - 1 to 4) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) કૌવભાું આેર ળબ્દોભાુંથી મોગ્મ ળબ્દ વુંદ કયી ખારી જગ્મા યૂો.  (૦૫) 

(ફ) નીચે આેરા વુંસ્કૃત ળબ્દોના વાચા અથચ તેની વાભે આેરા    (૦૫) 

નલકર્લોભાુંથી ળોધીને રખો.  

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભાું ગજુયાતીભાું રખો.    (૦૫) 

     (ફ) નીચે આેરા લાક્યોનુું ગજુયાતીભાું બાાુંતય કયો.    (૦૫) 

(ક) નીચે આેરા અંકોને વુંસ્કૃત ળબ્દોભાું રખો.     (૦૫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રથભ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-1) 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૪/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય લચત્રકાભ 
Sem - 1 

૨ ૬/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય વુંસ્કૃત પ્રકયણ – ૧ થી ૯ 

૩ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય અંગે્રજી 
Unit – 1 to 4,  
Grammar – 1 to 4 

૪ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળનનલાય કમ્પ્યટુય 

P.E 

Ch – 1 to 6 
Sem - 1 

૫ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ વોભલાય ગલણત 
Ch – 1 to 8 

૬ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય ગજુયાતી Ch – 1 to 9 

૭ ૧૨/૧૦/૨૦૨૨ બધુલાય નલજ્ઞાન 
Ch – 1 to 8 

૮ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય ર્શન્દી Ch – 1 to 8 

૯ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વા .નલ  
Ch – 1,2,3,4,9,10,12,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગણુ–૮૦ 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 9) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નીચે આેરા નલકર્લોભાુંથી  વાચો નલકર્લો વુંદ કયી રખો.    (૦૬)  

(ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયા છે કે ખોટા તે જણાલો.    (૦૪) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના  ઉતય એક લાક્યભાું રખો.     (૦૬) 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉતયે ફે–ત્રણ લાક્યભાું રખો.     (૦૪) 
પ્રશ્ન-૩ ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.         (૧૫) 

(ક) વભાનથી ળબ્દ રખો.         (૦૩) 

(ખ) નલયોધી ળબ્દ રખો.         (૦૩) 

(ગ) વાચી જોડણી રખો.         (૦૨) 

(ઘ) રૂર્ઢપ્રમોગના અથચ આી લાક્ય પ્રમોગ કયો.      (૦૪) 

(ચ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.       (૦૩) 

પ્રશ્ન-૪ (અ) કાવ્મુંક્ક્ત ણૂચ કયો.(કોઈ ણ ફે)      (૦૬) 

(ફ) જોડકાું જોડો.         (૦૪) 

(ક) નીચેના ળબ્દ નલળે ાુંચ – વાત લાક્ય રખો.     (૦૫) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) નીચેના ગધ્મથચખુંડ લાુંચી તેની નીચે આેરા પ્રશ્નના ઉતય આો.   (૦૫) 

(ફ) નીચે આે ુંક્ક્તનો નલચાય નલસ્તાય રખો.      (૦૫) 

પ્રશ્ન-૬ (અ) નીચે આેર નલમ ય ત્ર રેખન કયો.      (૦૫) 

(ફ) નીચે આેરા મદુ્દા યથી લાતાચરેખન કયો.      (૦૫) 
 

વલમ-હશન્દી              કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8)      
 

प्रश्न-१ (अ) प्रत्येक प्रश्न के उतर के मऱए ददए गए ववकल्ऩों से सही ववकल्ऩ चुननए | (०५) 
(ब) कोष्टक से उचचत शब्द चनुकर ररक्त स्थानों की ऩूनत व ककजजए |  (०५) 

प्रश्न-२ (अ) ननम्नमऱखखत प्रश्नो के उतर एक वाक्य में मऱखों |     (०८) 
(ब) ननम्नमऱखखत प्रश्नों के उतर दो - तीन वाक्य में मऱखों |   (०८) 

प्रश्न-३ (अ) गुजराती में अनुवाद कीजजए |        (०४) 
(ब) काव्य ऩंजक्त ऩूणव ककजजए |        (०६) 
(क) सही जोड ममऱाइए |        (०४) 

प्रश्न-४ (अ) ननम्नमऱखखत ऩररच्छेद को ऩढकर प्रश्न के उतर मऱखखए |    (०५) 
(ब) कहानी ऱेखन ककजजए |         (०५) 

प्रश्न-५ (अ) मुहावरे का अथव देकर वाक्य प्रयोग ककजजये |      (०४) 
 

 



 

(ब) ववरुधाथी शब्द मऱखों |         (०३)  

(क) ऩयावयवाची शब्द मऱखों |         (०३) 
(ड) नीच ेददए गए शब्दों में से संऻा और कियाऩद ढंूढकर मऱखखए |  (०५) 

प्रश्न-६ (अ) नीच ेददए गए ववषय ऩर ऩत्रऱेखन कीजजए |      (०५) 
(ब) ननम्नमऱखखत ववषय ऩर ननबंध मऱखो |       (१०) 

   
વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગણુ-80 

(અભ્માવક્રભ: Unit – 1 to 4, Grammar – 1 to 4)  
 

Q.1   Read the paragraph and Answer the following question.    (20) 

Q.2   (A) Write True or false.        (05) 
(B) See the picture and answer the following question.    (05) 
(C) Fill in the blanks with use of proper preposition.     (05) 

Q.3   (A) Do as directed.         (15) 
 (B) Fill in the blanks with use of proper forms of verbs.    (05) 
Q.4  (A) See the clock and telling the time.      (04) 
 (B) Change the tense.         (04) 
 (C) Which day indicates the following sentences?     (04) 
 (D) Write opposite word.        (03) 
Q-5 (A) Complete the dialogue.        (04) 
 (B) Write an essay.         (06) 

 

વલમ – વાભાજીક વલજ્ઞાન                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1,2,3,4,9,10,12,14,15)  

 

પ્રશ્ન–૧ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક – ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે દવ)   (૧૦) 
 (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના ફે – ત્રણ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ાિં)  (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંજલાફ રખો.     (૦૬) 
 (ફ) નીિે આેરા ાહયબાવક ળબ્દોની વભજુતી આો.    (૦૨) 
 (ક) નીિેના પ્રશ્નોના વવલસ્તાય ઉત્તય રખો. (ગભે તે િાય)    (૧૨) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા વલધાનોના ઐવતશાવવક કાયણો રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૫) 
 (ફ) નીિે આેરા જોડકા ંજોડો.       (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૧૦) 
 (ફ) નીિે આેરા વલધાનો વાિા ફને એભ ખારી જગ્મા પયૂો.   (૧૦) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)       (૦૫) 
 (ફ) નીિે આેરા વલગતો નકળાભા ંદળાયલો.      (૦૫) 
  

 
 
 



 
વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)                                   કુર ગણુ-૮0 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8)  
 

પ્રશ્ન-૧ નીિેના દયેક પ્રશ્નોના ઉત્તય ભાટે આેરા વલકલોભાથંી વાિો વલકલ ળોધો.  (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) ખારી જગ્મા પયૂો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૦૫) 
        (ક) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૫) 
       (ડ) લગીકયણ કયો.         (૦૫) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો.     (૦૫) 
 (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના એક ળબ્દભા ંઉત્તય રખો.     (૦૫) 
 (ક) ખોટી લસ્ત ુય છેકો કયો.        (૦૫) 
 (ડ) ભને ઓખો.         (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના ફે – ત્રણ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૪) 
 (ફ) લૈજ્ઞાવનક કાયણો આી વભજાલો. (ગભે તે ફે)     (૦૪) 
 (ક) આકૃવત દોયો.         (૦૩) 
 (ડ) તપાલત આો.         (૦૪) 
પ્રશ્ન-૫  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના વલસ્તતૃ ઉત્તય રખો. (ગભે તે ફે)    (૦૬) 
 (ફ) ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે એક)       (૦૪) 

 

વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8) 
 

Q-1  (A) MCQ           (10) 
Q-2  (A) Fill ups           (05) 
 (B) True-false.           (05) 
 (C) Matching.           (05) 
 (D) Classification.          (05) 
 (E) Write Definition.          (05) 
Q-3  (A) Answer in One two sentence.        (05) 
 (B) Answer in one word.          (05) 
 (C) Remove the unfit item.         (05) 
 (D) Who am I?          (05) 
Q-4  (A) Answer in Two Three Sentence. (Any 2)       (04) 
 (B) Give reason. (Any 2)         (04) 
 (C) Draw Figure.          (03) 
 (D) Difference between.         (04) 
Q-5 (A) Long question answer. (Any 2)        (06) 
        (B) Write short note. (Any 1)         (04) 
 
 
 
 
 



 
વલમ – ગણણત(ગજુયાતી)                                   કુર ગણુ-૮0 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) ખારી જગ્મા પયુો.         (૦૪) 
(ફ) ખયા ંછે કે ખોટા જણાલો.        (૦૮) 

        (ક) જોડકા ંજોડો.          (૦૪) 
     (ડ) M.C.Q. (વલકલ)          (૦૪) 
પ્રશ્ન-૨ નીિેના દાખરા ગણો. (૨ ભાકયવના ૬)      (૧૨) 
પ્રશ્ન-૩ નીિેના દાખરા ગણો. (૩ ભાકયવના ૪)        (૧૨) 
પ્રશ્ન-૪ નીિેના દાખરા ગણો. (૪ ભાકયવના ૩)       (૧૨) 
પ્રશ્ન-૫ ભાગ્મા પ્રભાણે ગણો.          (૨૪) 
     (અ) નીિેના પ્રશ્નો ના જલાફ આો. (૨ ભાકયવના ૫)     (૧૦) 
     (ફ) નીિેની ગણતયી કયો. (૨ ભાકયવના ૫)        (૧૦) 
     (ક) આકૃવત યથી દાખરા ગણો.        (૦૪) 

 

વલમ – ગણણત(ગજુરીળ)                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8) 
 
Q-1  (A) Fill in the blanks.          (04) 
 (B) True & False.          (08) 
 (C) Matching.           (04) 

(D) M.C.Q.           (04) 
Q-2  Calculate the sums. (2 marks of 6)       (12) 
Q-3  Calculate the sums. (3 marks of 4)       (12) 
Q-4  Calculate the sums. (4 marks of 3)       (12) 
Q-5  Do as directed.          (24) 

(A) Answer the following question.       (10) 
(B) Solve the sums.          (10) 
(C) Calculate the sums with diagrammed.       (04) 

 

વલમ – વસં્કૃત                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: પ્રકયણ – ૧ થી ૯) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેરા લાક્યોનુ ંસ ુદંય અક્ષયે અનરેુખન કયો.    (૦૫) 
(ફ) નીિે આેરા વસં્કુત ળબ્દોનો વાિો અથય તેની વાભે આેરા વલકલભાથંી  
ળોધીને રખો.          (૦૫) 

       (ક) નીિે આેરા ગદ્યખડંનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિે આેરા શ્રોકનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૪) 
        (ફ) નીિે આેરા શ્રોકની સુદંય અક્ષયે પવૂતિ કયો.     (૦૪) 
        (ક)નીિે આેરા અંકોને વસં્કૃત ળબ્દભા ંરખો.     (૦૪) 



 
(ડ) નીિે આેરા ગજુયાતી ળબ્દનો વસં્કૃત અથય રખો.    (૦૪) 

પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય વસં્કૃતભા ંરખો.     (૦૬) 
        (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય ગજુયાતીભા ંરખો.     (૦૬) 
        (ક) નીિે આેરા વભમને વસં્કૃત ળબ્દભા ંરખો.     (૦૪) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોભાથંી મોગ્મ વલકલ વદં કયી ખારી જગ્મા પયુો.  (૦૬) 
        (ફ) નીિે આેરા વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે જણાલો.    (૦૬) 
        (ક) નીિે આેરા લાક્યોને ઘટના ક્રભ મજુફ ગોઠલીને લાક્ય પયીથી રખો.  (૦૪) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) જોડકા ંજોડો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ભાગ્મા મજુફ ઉતય રખો.     (૧૧)  
 

વલમ – કમ્પ્યટુય(થીમયી)                                   કુર ગણુ-૩૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 6) 
 

પ્રશ્ન-૧ મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (30) 

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

 

વલમ – ણિત્રકાભ                                   કુર ગણુ-૪૦ 
(અભ્માવક્રભ: Sem - 1) 
 

પ્રશ્ન-૧ નીિે આેરા પ્રશ્નના ંએક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.     (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ નીિે આેરા ણિત્રોભાથંી ગભે તે એક ણિત્ર દોયો અને તેભા ંભનવદં યંગ પયૂો. (૩૦) 

સિૂના: ૧) નાનુ ંણિત્ર ગણુ ને ાત્ર ગણાળે નહશ.  
૨) સ્લસ્છતા ય પયૂત ુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળે. 
૩) ણિત્રભા ંપક્ત લોટય કરય જ પયુલા. 
૪) ટેક્ષ્િય કે ટેકનીક ફતાલલા ભાટે ્રાસ્સ્ટક, પેવલકોર, ટીશ્ય ુેય જેલા ફીજા 
અન્મ ભાધ્મભ નો ઉમોગ કયી ળકાળે. 

 

વલમ – ી.ટી(થીમયી)                                 કુર ગણુ-૧૦ 
(અભ્માવક્રભ: Sem - 1) 
 

પ્રશ્ન-૧   મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (૧૦) 
 

નોંધ : - ી.ટી. પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૪૦ ગણુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જણાલલાભા ંઆલળે.  

 
 
 
 
 



 
ધોરિ:-૫ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ નલેમ્પફય હડવેમ્પફય 

ગજુયાતી ાઠ -૧૧, કાવ્મ – ૧૨,૧૩, 
નલળેણ અને નલળેષ્મ 

નનફુંધ – સુુંદય અક્ષ્રયનુું ભશત્લ  

ગધાથચ ગ્રશણ 

ાઠ -૧૪, કાવ્મ -૧૫  

ર્ક્રમાનલળેણ 

ત્ર રેખન, નનફુંધ – કચ્છનુું યણ  

ત્ર રેખન  

હશન્દી ऩाठ -१,२,३ 

ववचार ववस्तार  

ऩाठ -४,५ 

मऱगं ऩररवतवन  

ननबंध :एक घायऱ ऩंखी की 
आत्मकथा ,कहानी ऱेखन 

English Unit -2 
GRAMMER : UNIT - 2 

Unit -3 
GRAMMER : UNIT – 3 
ESSAY: MY FAVOURITE 
CRICKETER 
 

વસં્કતૃ પ્રકયણ -૨,૩ ‘અ’કાયાન્ત 
લુર્લરિંગ ‘યાભ’ પ્રત્મમોની 
વભજ   

પ્રકયણ -૪,૫  

નુયાલતચન-૧ 

Maths Chapter-10, 
 

Chapter-11,12 

Science Chapter -1૦,11 

Experiment 

Chapter -12,13 

Experiment 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ -૫,૧૧ પ્રકયણ -૧૬,૬ 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૧ ાઠ-૨ 

ણિત્રકાભ થીમયી વત્ર-૨   બાત લચત્ર  

સ્મનૃત લચત્ર   

ળા.કે. ફેઠકના દાલ ૧ થી ૫ 
મોગાવન -૧,૨,૩ એથ્રેર્ટક્વ  

મોગાવન ૪,૫,૬,૭  

ફટાકા યેવ, કફડ્ડી   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ધોરિ:- ૫ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ જાન્યઆુયી પેબ્રઆુયી ભાિય 
ગજુયાતી ાઠ -૧૬,૧૭  

ર્ક્રમાદ,નાભદ 

નનફુંધ – પ્રલાવનુું જીલન 
ધડતયભાું સ્થાન ,પે્રવ નોટ   

કાવ્મ -૧૮  

વ્મા.-નલયાભલચહ્નો 
નનફુંધ:આણી કુટેલો  

અશલેાર રેખન   

નુયાલતચન  

વુંલક્ષપ્ત રખાણ   

હશન્દી ऩाठ -६  

ननबंध : श्रम का महत्व  

ऩत्र ऱेखन 

 

ऩुनरावतवन -७   

ननबंध:ऱोहऩुरुष सरदार 
वल्ऱभभाई ऩटेऱ  

गधसमीऺा 
 

નુયાલતચન  

English Unit -4 
GRAMMER : UNIT – 4  
ESSAY: VISIT TO A FAIR  

Unit -5 
GRAMMER : UNIT – 5 
 ESSAY: THE CAMEL 

નુયાલતચન 

વસં્કતૃ પ્રકયણ -૬,૭ પ્રકયણ -૮,૯   નુયાલતચન 

Maths Chapter -13 

 

 Chapter -14 
 

નુયાલતચન 

Science Chapter -14,15 

 

Chapter -16Revision. નુયાલતચન 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ -૧૩,૭  પ્રકયણ -૧૭,૮  

(નકળાનૂતિ) 
નુયાલતચન  

નુયાલતચન 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૩,૪ ાઠ-૪,૫ નુયાલતચન 

ણિત્રકાભ પ્રચાય લચત્ર  

અક્ષય રેખન   

વજૉનાત્ભક લચત્ર   નુયાલતચન 

ળા.કે. મોગાવનો ૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨  લોરીફોર મોગાવન 
૧૩,૧૪ પ્રાણામાભ 
નુયાલતચન યીક્ષા  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                         દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 
૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય અંગે્રજી 
Unit 1 to 3, Grammar – 1 to 3 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય વલજ્ઞાન 
Ch –9 to 11 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુલાય ગજુયાતી 
ાઠ -  ૧૦ થી ૧૨ 

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય ગણણત 
પ્રકયણ -  8,9,10 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય વસં્કૃત ાઠ – ૧ થી ૪ 

૬ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

ળવનલાય હશન્દી 
ાઠ –૧ થી ૪ 

૭ ૩/૧/૨૦૨૩ વોભલાય વા .વલ  Ch- 5, 11, 16 

 

 

 

 



 

હિતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગણુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ:ાઠ -  ૧૦ થી ૧૨) 

 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેરા વલકલભાથંી વાિો વલકલ વદં કયી રખો.   (૦૫) 
 (ફ)નીિે આેરા પ્રશ્નોના ંએક-ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો.    (૦૫) 

(ક)નીિેના વલધાનો કોણ ફોરે છે અને કોને કશ ેછે.     (૦૫) 
પ્રશ્ન-૨ ભાગં્મા મજુફ જલાફ રખો. 
 (અ) વભાનાથી ળબ્દ રખો.        (૦૨) 

(ફ) વલયોધી ળબ્દ રખો.         (૦૨) 
(ક) રૂહઢપ્રમોગનો અથય રખો.         (૦૨) 
(ડ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.       (૦૨) 
(ઈ) ળબ્દકોળનો ક્રભ રખો.         (૦૨) 

 

વલમ–હશન્દી                                                     કુર ગણુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: ાઠ –૧ થી ૪) 
 

प्रश्न-१ (अ) ररक्त स्थानोंकी ऩूनत व कीजजए |       (०५) 
(ब) सही ववकल्ऩ चनुनए |        (०५) 
(क) प्रश्नों के उतर एक – एक वाक्य में मऱखखए |     (०५) 

प्रश्न-२ सूचना अनुसार मऱखखए | 
(अ) समानाथी शब्द मऱखखए |        (०३) 

(ब) मुहावरे का अथव मऱखखए |        (०२) 
(क) मऱगं ऩररवतवन कीजीए |        (०३)  

(ड) कहावत का अथव मऱखखए |       (०२) 
 

  વલમ–અંગે્રજી                                                      કુર ગણુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: Unit 1 to 3, Grammar – 1 to 3) 

 
Q-1 (A) Answer the Following Question.       (06) 
 (B)  True or False.         (05) 
 (C) Who speak this sentence?        (04) 
Q-2 (A) Do as Directed.         (10) 
 

  વલમ–ગણણત(ગજુયાતી)                                             કુર ગણુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: પ્રકયણ -  8,9,10) 
 

પ્રશ્ન 1 (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (05) 
 (ફ) ખયાું છે કે ખોટાું જણાલો.        (05) 
 (ક) જોડકાું જોડો.         (05) 

 



 

પ્રશ્ન 2 (અ) ગણતયી કયી પ્રશ્નોના જલાફ આો.       (10)  

વલમ –ગણણત (ગજુરીળ)     કુર ગણુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch -  8,9,10) 
 

Q-1  (A) Fill in the blanks.         (05) 
 (B) True or false.         (05) 

(C) Match the following.        (05) 
Q-2 (A) Answer the following questions with calculation.           (10) 
 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)     કુર ગણુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: Ch –9 to 11)           
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નલકર્લ           (૦૫) 

(ફ) ખયાું - ખોટાું         (૦૫) 

 (ક) ખારી જગ્મા યૂો.         (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક-ફે લાક્યભાું જલાફ આો.     (૦૫)       
 (ફ) જોડકાું જોડો.         (૦૫) 

 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)     કુર ગણુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch –9 to 11) 
 

Q-1  (A) M.C.Q.          (05) 
 (B) True or false.         (05)  
 (C) Fill in the blanks.         (05) 
Q-2 (A) Answer in one-two sentences.        (05)  
 (B) Match the following.         (05) 

              

વલમ –વાભાજીક વલજ્ઞાન     કુર ગણુ –૨૫ 
(અભ્માવક્રભ : Ch- 5, 11, 16) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૩) 

(ફ) ખયા કે ખોટા રખો.        (૦૨) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ આો.       (૦૨) 

     (ફ) જોડકા જોડો.         (૦૩) 

પ્રશ્ન-૩ (અ) એક લાક્યભાું જલાફ આો.       (૦૫) 

(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ફે ત્રણ લાક્યભાું જલાફ રખો.      (૧૦) 

 

 

 

 

 



 
વલમ –વસં્કૃત       કુર ગણુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ – ૧ થી ૪) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) કૌવભાું આેર ળબ્દોભાુંથી મોગ્મ ળબ્દ વુંદ કયી ખારી જગ્મા યૂો.  (૦૫) 

(ફ) નીચે આેરા અંકોને વુંસ્કૃત ળબ્દોભાું રખો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાક્યભાું ગજુયાતીભાું રખો.    (૦૫) 

     (ફ) નીચે આેરા લાક્યોનુું ગજુયાતીભાું બાાુંતય કયો.    (૦૫) 

(ક) નીચે આેરા વુંસ્કૃત ળબ્દોના વાચા અથચ તેની વાભે આેરા    (૦૫) 

નલકર્લોભાુંથી ળોધીને રખો.  

     
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ વોભ કમ્પ્યટુય 

P.E 

ાઠ – ૧ થી ૫ 

Sem-2 
૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ ભગં ણિત્રકાભ 

Sem-2 

૩ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુુ વસં્કૃત 
Ch- 1 TO 9 

૪ ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ શકુ્ર યજા 

૫ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન વલજ્ઞાન 
Ch- 9 to 16 

૬ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ ગણણત 
Ch- 8 to 14 

૭ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં હશન્દી पाठ - १  ी ७  

૮ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ 
અંગે્રજી 

Unit - 1 to 5 

Supplementary  

reading- 1 to 4 

૯ ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ ગરુુ વા .વલ  
Ch-5,6,7,8,11,13,16,17 

૧૦ ૦૭/૦૪/૨૦૨૩ શકુ્ર ગજુયાતી ાઠ - ૧૦ થી ૧૮ 

 

 

 
 
 

 

 



 

હિતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગણુ–૮૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ - ૧૦ થી ૧૮) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નીચે આેરા નલકર્લોભાુંથી  વાચો નલકર્લો વુંદ કયી રખો.    (૦૬)  

(ફ) નીચે આેરા નલધાન ખયા છે કે ખોટા તે જણાલો.    (૦૪) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના  ઉતય એક લાક્યભાું રખો.     (૦૬) 

(ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉતયે ફે–ત્રણ લાક્યભાું રખો.     (૦૪) 
પ્રશ્ન-૩ ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.         (૧૫) 

(ક) વભાનથી ળબ્દ રખો.         (૦૩) 

(ખ) નલયોધી ળબ્દ રખો.         (૦૩) 

(ગ) વાચી જોડણી રખો.         (૦૨) 

(ઘ) રૂર્ઢપ્રમોગના અથચ આી લાક્ય પ્રમોગ કયો.      (૦૪) 

(ચ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો.       (૦૩) 

પ્રશ્ન-૪ (અ) કાવ્મુંક્ક્ત ણૂચ કયો.(કોઈ ણ ફે)      (૦૬) 

(ફ) જોડકાું જોડો.         (૦૪) 

(ક) નીચેના ળબ્દ નલળે ાુંચ – વાત લાક્ય રખો.     (૦૫) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) નીચેના ગધ્મથચખુંડ લાુંચી તેની નીચે આેરા પ્રશ્નના ઉતય આો.   (૦૫) 

(ફ) નીચે આે ુંક્ક્તનો નલચાય નલસ્તાય રખો.      (૦૫) 

પ્રશ્ન-૬ (અ) નીચે આેર નલમ ય ત્ર રેખન કયો.      (૦૫) 

(ફ) નીચે આેરા મદુ્દા યથી લાતાચરેખન કયો.      (૦૫) 

 

વલમ-હશન્દી              કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: पाठ- १  ी ७)      
 

प्रश्न-१ (अ) प्रत्येक प्रश्न के उतर के मऱए ददए गए ववकल्ऩों से सही ववकल्ऩ चुननए | (०५) 
(ब) कोष्टक से उचचत शब्द चनुकर ररक्त स्थानों की ऩूनत व ककजजए |  (०५) 

प्रश्न-२ (अ) ननम्नमऱखखत प्रश्नो के उतर एक वाक्य में मऱखों |     (०८) 
(ब) ननम्नमऱखखत प्रश्नों के उतर दो - तीन वाक्य में मऱखों |   (०८) 

प्रश्न-३ (अ) गुजराती में अनुवाद कीजजए |        (०४) 
(ब) काव्य ऩंजक्त ऩूणव ककजजए |        (०६) 
(क) सही जोड ममऱाइए |        (०४) 

प्रश्न-४ (अ) ननम्नमऱखखत ऩररच्छेद को ऩढकर प्रश्न के उतर मऱखखए |    (०५) 
(ब) कहानी ऱेखन ककजजए |         (०५) 

प्रश्न-५ (अ) मुहावरे का अथव देकर वाक्य प्रयोग ककजजये |      (०४) 
 
 



 

(ब) ववरुधाथी शब्द मऱखों |         (०३)  

(क) ऩयावयवाची शब्द मऱखों |         (०३) 
(ड) नीच ेददए गए शब्दों में से संऻा और कियाऩद ढंूढकर मऱखखए |  (०५) 

प्रश्न-६ (अ) नीच ेददए गए ववषय ऩर ऩत्रऱेखन कीजजए |      (०५) 
(ब) ननम्नमऱखखत ववषय ऩर ननबंध मऱखो |       (१०) 

   
વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગણુ-80 

(અભ્માવક્રભ: Unit - 1 to 5,Supplementary reading- 1 to 4)  

Q.1   Read the paragraph and Answer the following question.    (20) 

Q.2   (A) Fill in the blanks with use of verb forms.      (06) 

 (B) Fill in the blanks with use of bracket words.     (04) 
Q.3   (A) Do as directed.         (15) 
 (B) Write true or false.        (05) 
Q.4  (A) Change the text.         (04) 
 (B) Write ordinal number.        (06) 
 (C) Make sentences from the table.       (06) 
 (D) Fill in the blanks using ‘can’ or ‘can’t’.      (04) 
Q-5 (A) Complete the dialogue with use of option.     (04) 
 (B) Write an essay.         (06) 

 

વલમ – વાભાજીક વલજ્ઞાન                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch-5,6,7,8,11,13,16,17)  

 

પ્રશ્ન–૧ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક – ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે દવ)   (૧૦) 
 (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના ફે – ત્રણ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ાિં)  (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંજલાફ રખો.     (૦૬) 
 (ફ) નીિે આેરા ાહયબાવક ળબ્દોની વભજુતી આો.    (૦૨) 
 (ક) નીિેના પ્રશ્નોના વવલસ્તાય ઉત્તય રખો. (ગભે તે િાય)    (૧૨) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા વલધાનોના ઐવતશાવવક કાયણો રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૫) 
 (ફ) નીિે આેરા જોડકા ંજોડો.       (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૧૦) 
 (ફ) નીિે આેરા વલધાનો વાિા ફને એભ ખારી જગ્મા પયૂો.   (૧૦) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)       (૦૫) 
 (ફ) નીિે આેરા વલગતો નકળાભા ંદળાયલો.      (૦૫) 
  

 
 
 
 



 
વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)                                   કુર ગણુ-૮0 

(અભ્માવક્રભ: Ch- 9 to 16)  
 

પ્રશ્ન-૧ નીિેના દયેક પ્રશ્નોના ઉત્તય ભાટે આેરા વલકલોભાથંી વાિો વલકલ ળોધો.  (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) ખારી જગ્મા પયૂો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૦૫) 
        (ક) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૫) 
       (ડ) લગીકયણ કયો.         (૦૫) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો.     (૦૫) 
 (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના એક ળબ્દભા ંઉત્તય રખો.     (૦૫) 
 (ક) ખોટી લસ્ત ુય છેકો કયો.        (૦૫) 
 (ડ) ભને ઓખો.         (૦૫) 
પ્રશ્ન-૪  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના ફે – ત્રણ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૪) 
 (ફ) લૈજ્ઞાવનક કાયણો આી વભજાલો. (ગભે તે ફે)     (૦૪) 
 (ક) આકૃવત દોયો.         (૦૩) 
 (ડ) તપાલત આો.         (૦૪) 
પ્રશ્ન-૫  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના વલસ્તતૃ ઉત્તય રખો. (ગભે તે ફે)    (૦૬) 
 (ફ) ટૂંકનોંધ રખો. (ગભે તે એક)       (૦૪) 

 

વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 9 to 16) 
 

Q-1  (A) MCQ           (10) 
Q-2  (A) Fill ups           (05) 
 (B) True-false.           (05) 
 (C) Matching.           (05) 
 (D) Classification.          (05) 
 (E) Write Definition.          (05) 
Q-3  (A) Answer in One two sentence.        (05) 
 (B) Answer in one word.          (05) 
 (C) Remove the unfit item.         (05) 
 (D) Who am I?          (05) 
Q-4  (A) Answer in Two Three Sentence. (Any 2)       (04) 
 (B) Give reason. (Any 2)         (04) 
 (C) Draw Figure.          (03) 
 (D) Difference between.         (04) 
Q-5 (A) Long question answer. (Any 2)        (06) 
        (B) Write short note. (Any 1)         (04) 
 
 
 
 
 



 
વલમ – ગણણત(ગજુયાતી)                                   કુર ગણુ-૮0 

(અભ્માવક્રભ: Ch- 8 to 14) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) ખારી જગ્મા પયુો.         (૦૪) 
(ફ) ખયા ંછે કે ખોટા જણાલો.        (૦૮) 

        (ક) જોડકા ંજોડો.          (૦૪) 
     (ડ) M.C.Q. (વલકલ)          (૦૪) 
પ્રશ્ન-૨ નીિેના દાખરા ગણો. (૨ ભાકયવના ૬)      (૧૨) 
પ્રશ્ન-૩ નીિેના દાખરા ગણો. (૩ ભાકયવના ૪)        (૧૨) 
પ્રશ્ન-૪ નીિેના દાખરા ગણો. (૪ ભાકયવના ૩)       (૧૨) 
પ્રશ્ન-૫ ભાગ્મા પ્રભાણે ગણો.          (૨૪) 
     (અ) નીિેના પ્રશ્નો ના જલાફ આો. (૨ ભાકયવના ૫)     (૧૦) 
     (ફ) નીિેની ગણતયી કયો. (૨ ભાકયવના ૫)        (૧૦) 
     (ક) આકૃવત યથી દાખરા ગણો.        (૦૪) 

 

વલમ – ગણણત(ગજુરીળ)                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 8 to 14) 
 
Q-1  (A) Fill in the blanks.          (04) 
 (B) True & False.          (08) 
 (C) Matching.           (04) 

(D) M.C.Q.           (04) 
Q-2  Calculate the sums. (2 marks of 6)       (12) 
Q-3  Calculate the sums. (3 marks of 4)       (12) 
Q-4  Calculate the sums. (4 marks of 3)       (12) 
Q-5  Do as directed.          (24) 

(A) Answer the following question. (2 marks of 5)      (10) 
(B) Solve the sums.(2 marks of 5)        (10) 
(C) Calculate the sums with diagrammed.       (04) 

 

વલમ – વસં્કૃત                                   કુર ગણુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 1 TO 9) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેરા લાક્યોનુ ંસ ુદંય અક્ષયે અનરેુખન કયો.    (૦૫) 
(ફ) નીિે આેરા ગદ્યખડંનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 
(ક) નીિે આેરા વસં્કુત ળબ્દોનો વાિો અથય તેની વાભે આેરા વલકલભાથંી  
ળોધીને રખો.          (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિે આેરા શ્રોકનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૪) 
        (ફ) નીિે આેરા શ્રોકની શદુ્ધ અને સુદંય અક્ષયે પવૂતિ કયો.    (૦૪) 
        (ક)નીિે આેરા અંગોને વસં્કૃત ળબ્દભા ંરખો.     (૦૪) 



 
        (ડ) નીિે આેરા લાક્યનુ ંવસં્કૃતભા ંબાાતંય કયો.(ગભે તે ત્રણ)   (૦૪) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય વસં્કૃતભા ંરખો.     (૦૬) 
        (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય ગજુયાતીભા ંરખો.     (૦૬) 
        (ક) નીિેના લાક્યોભા ંયેખાહંકત દના સ્થાને કૌવભાનંા ળબ્દનો ઉમોગ કયી  

લાક્ય ફનાલો.          (૦૪) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) નીિે આેરા વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે જણાલો.    (૦૬) 
        (ફ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોભાથંી મોગ્મ વલકલ વદં કયી ખારી જગ્મા પયુો.  (૦૬) 
        (ક) નીિે આેરી સકૂ્ક્તનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયી વભજૂતી રખો.   (૦૪) 
પ્રશ્ન-૫ (અ) જોડકા ંજોડો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ભાગ્મા મજુફ ઉતય રખો.     (૧૧)  
 

વલમ – કમ્પ્યટુય(થીમયી)                                   કુર ગણુ-૩૦ 
(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૫) 
 

પ્રશ્ન-૧ મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (30) 

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

 

વલમ – ણિત્રકાભ                                   કુર ગણુ-૪૦ 
(અભ્માવક્રભ: Sem - 2) 
 

પ્રશ્ન-૧ નીિે આેરા પ્રશ્નના ંએક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.     (૧૦) 
પ્રશ્ન-૨ નીિે આેરા ણિત્રોભાથંી ગભે તે એક ણિત્ર દોયો અને તેભા ંભનવદં યંગ પયૂો. (૩૦) 

સિૂના: ૧) નાનુ ંણિત્ર ગણુ ને ાત્ર ગણાળે નહશ.  
૨) સ્લસ્છતા ય પયૂત ુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળે. 
૩) ણિત્રભા ંપક્ત લોટય કરય જ પયુલા. 
૪) ટેક્ષ્િય કે ટેકનીક ફતાલલા ભાટે ્રાસ્સ્ટક, પેવલકોર, ટીશ્ય ુેય જેલા ફીજા  
અન્મ ભાધ્મભ નો ઉમોગ કયી ળકાળે. 

 
વલમ – ી.ટી(થીમયી)                                 કુર ગણુ-૧૦ 

(અભ્માવક્રભ: Sem - 2) 
 

પ્રશ્ન-૧  મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (૧૦) 
 

નોંધ : - ી.ટી. પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૪૦ ગણુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જણાલલાભા ંઆલળે.  

 
 

 


