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અનકુ્રભણિકા 

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 
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નોટબુકની વિગત: 

વિષય  સુ્તકનુું નામ  પ્રકાશક  
ગુજરાતી ગુજરાતી ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

વહન્દી વહન્દી  ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

અુંગ્રજેી 
 

અુંગ્રજેી ાઠ્યસુ્તક 
અુંગ્રજેી ગ્રામર 

ગુ.ા.ુ.મું 

િી.સી.ખત્રી 

સા.વિજ્ઞાન સા.વિજ્ઞાન  ાઠ્યસુ્તક 

નકશાોથી 

ગુ.ા.ુ.મું 

નિનીત 
ગવિત ગવિત ાઠ્યસુ્તક ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમું 

ગજુીશ માધ્યમ : English. Med(Guj.Board) 

વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન  ાઠ્યસુ્તક ગજુરાતી માધ્યમ :  ગ.ુા..ુમું 

ગજુીશ માધ્યમ : English. Med(Guj.Board) 

સુંસ્કતૃ સુંસ્કતૃ  ાઠ્યસુ્તક ગુ.ા.ુ.મું 

કમ્પ્યટૂર It’s My Computer (LEVEL-8)  

વિત્રકામ કેતન વિત્રકા ભાગ 

માય ડ્રોઈંગ બકુ (ફૂ સાઈઝ ) 
નિનીત 

ી.ટી શારીરરક વશક્ષિ સ્િા.ોથી ત્રમ 
 ્ાવસ્ટક ક્રયેોન કર  (૨૪ શડે) 

િોટર કર(૧૨ શેડ) 
કેમીન 

 
 
 

ેર રો-૧ 

સ્ટીકર બે શીટ -૨ 

 વેન્સ બોક્સ -૧ નુંગ  

વિષય નોટબુક(પ્રકાર) નુંગ 

ગુજરાતી 
 

 ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૩ નુંગ 

વહન્દી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

અુંગ્રજેી  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

સામાવજક વિજ્ઞાન  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

વિજ્ઞાન  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

સુંસ્કતૃ  ૧૭૨ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૨ નુંગ 

ગવિત  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 

ટસે્ટબકુ  ૧૭૨ ેજ સીંગ ાઈન A4 સાઈઝ નોટબકુ ૨ નુંગ 

ી.ટી  ૭૬ ેજ સીંગ ાઈન નોટબકુ ૧ નુંગ 

હને્ડ રાઈટીંગ  ૧૭૨ જે િાર ાઈન નોટબકુ  ૧ નુંગ 

  

ાઠ્યસુ્તકની યાદી શકૈ્ષવિક િષષ ૨૦૨૨-૨૩ 

અડાજિ બ્રાન્િ 

 

ધોરિ:૮(ગજુરાતી માધ્યમ/દ્વિભાષી (ગજુીશ)માધ્યમ) 
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 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 નલવર્જન 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 
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Important Days & Celebrations 

 

અ.
ન ં

ભહશનો ઉજલિી 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 
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યીક્ષાનુ ંઆમોજન -૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

યીક્ષા નુ ંનાભ કુર ગિુ ધોયિ યીક્ષાનો વભમગાો અભ્માવક્રભ 

 

પ્રથભ ભાનવક કવોટી 

(UNIT TEST-1) 

 

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

એનપ્રર ,ભે ,જૂન 

૫૦ ધોયિ – ૧૦,૧૨ 

પ્રથભ વાભનમક 
યીક્ષા 

(SA-1) 

 

 

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

પ્રથભ વત્ર 

(એનપ્રર થી 
વપ્ટેમ્ફય) 

૮૦ ધોયિ – ૬ થી ૮ 

૫૦ ધોયિ – ૯,૧૧ 

૮૦ ધોયિ – ૧૦ 

૧૦૦ ધોયિ – ૧૨ 

દ્વિતીમ ભાનવક કવોટી 

(UNIT TEST-2) 

 

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

ઓક્ટોફય 

થી  
ર્ડવેમ્ફય ૫૦ ધોયિ – ૧૦,૧૨ 

દ્વિતીમ યીક્ષા 

 

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

ઓક્ટોફય  
થી  

જાન્યઆુયી 
૮૦ ધોયિ – ૧૦ વુંણૂચ 

૧૦૦ ધોયિ – ૧૨ વુંણૂચ 

લાનિક યીક્ષા 

 

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

વુંણૂચ 

દ્વિતીમ વાભનમક 
યીક્ષા 

(SA-2) 

 

૫૦ ધોયિ – 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. 
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યીક્ષા ભાહકિંગ વીસ્ટભ-૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

ધોયિ-૧ થી ૮ 

 

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

આંતહયક મલૂમાકંનના  ગિુ 

 વલધાથીઓની શાજયી                           ૦૫ ગિુ 

 લગયકામયની નોટ અને ગશૃકામય                  ૦૫ ગિુ 

 વલધાથીની લગયની લતયણકૂ અને વળસ્ત          ૦૫ ગિુ 

 પ્રોજેક્ટ કામય                                    ૦૫ ગિુ 

 લીકરી ટેસ્ટ હયિાભ                           ૦૫ ગિુ 

 કુર ગિુ  ૨૫ ગિુ 

      યીક્ષા ભહશનો રેણખત  

યીક્ષા 
આંતહયક  

મલૂમાકંન 

કુર ગિુ 

    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 
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ધોરિ:૮  (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ એવપ્રર જૂન જુરાઈ 

ગજુયાતી ગદ્ય દ્ય -૧,૨ 

સ્લય અને વ્મુંજન  

ગધ્માથચ ગ્રશણ 

ગદ્ય -૩,૫ દ્ય-૪ 

વ્મા:પે્રયક ,બાલે,કભચણી 
,કતચયી પ્રમોગ 
નનફુંધ: અનત 

નલચાય નલસ્તાય  

ગદ્ય દ્ય ૬,૭,૮ 

વ્મા:અરુંકાય 

નનફુંધ:લાત્વર્લમ મનૂતિ ભા  

વુંલક્ષપ્ત રખાણ  

હશન્દી कविता -१ ऩाठ  - २  

अनुिाद-विचाय विस्ताय  

ऩाठ-३,४ 

व्मा:िचनऩरयिततन  

ननफॊध:सौयाष्ट्र की सैय  

चचत्र िणतन 

 

ऩाठ-५,६ 

व्मा:उऩसर्त 
ननफॊध:डॉ अब्दरु कराभ 

कहानी :प्रमत्न से 
सपरता  

અંગે્રજી  UNIT :1  
GRAMMER 

UNIT :2 
GRAMMER, 
 ESSAY: SUNITA 
WILLIAMS 

UNIT :2 
GRAMMER, 
ESSAY: CORONA 
PANDEMIC 

વસં્કતૃ લન્દના , લચત્ર્દાનન 
૧,૨ 

પ્રકયણ-૩,૪,૫ 

 

પ્રકયણ ૯ 

નુયાલતચન-૧ 

Maths પ્રકયણ-૧,૨ પ્રકયણ-૩,૪ પ્રકયણ-૫,૬ 

Science પ્રકયણ-૧,૨ પ્રકયણ-૩,૪ પ્રકયણ-૫,૬ 

નુયાલતચન-૧  

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ-૧,૯ પ્રકયણ-૨,૧૦ પ્રકયણ-૧૫,૩,૧૧ 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩ 

ણિત્રકાભ વર્જનાત્ભક લચત્ર   થીમયી ાઠ-૧ અક્ષય રેખન 

ળા.કે. લજન ઊંચાઈ ,અષ્ટાુંગ 
મોગ મોગાવન- ૧,૨  

મોગાવન- ૩ થી ૭ મોગાવન- ૮ થી ૧૧  
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ધોરિ:૮  (પ્રથમ સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ ઓગષ્ટ  વ્ટેમ્પફય ઓક્ટોફય  

ગજુયાતી ગદ્ય  ૯  

વ્મા:વુંનધ  

નનફુંધ:ગજુયાતનુું 
ાટનગય ગાુંધીનગય 

લાતાચ: યસ્તા લચ્ચે થ્થય 

ગદ્ય  ૧૦  

નુયાલતચન-૨ 

નનફુંધ:એક શ્રભજીલી ની આત્ભકથા  

અશલેાર રેખન 

ગદ્ય ૧૧  

વ્મા:દ્વિ રુકત અને યાલાનકુાયી 
પ્રમોગ 

નનફુંધ:ળયદનુું વૌંદમચ  

નલચાય નલસ્તાય 

હશન્દી ऩाठ -७ 

व्मा:प्रत्मम 

ननफॊध:मेरा प्रिय त्यौहार  

पत्र लेखन 

पाठ-८ 

पुनरावर्तन-२ 

व्या:ललग पररवर्तन  

प्रनबंध:नदी की आत्मकथा  

गध समीक्षा 

पाठ -९ 

प्रनबंध:स्वछर्ा का महत्व 

प्रित्र-वर्तन 

व्या- संज्ञा के िकार 

અંગે્રજી  UNIT :2 
GRAMMER, 
LETTER WRITING 

UNIT:2 
ESSAY : MY VISIT TO A FAIR 

UNIT :1  
GRAMMER,  
Let’s Read More Unit-1 
STORY WRITING 

વસં્કતૃ પ્રકયણ-૬,૭ પ્રકયણ ૮  

નુયાલતચન-૨ 

પ્રકયણ ૧ 

Maths પ્રકયણ-૭,૮ પ્રકયણ ૯ કવોટી  પ્રકયણ ૧૦ 

Science પ્રકયણ-૭,૮ પ્રકયણ-૯ પ્રકયણ-૧૦ 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ-૪,૧૬ પ્રકયણ-૧૨,નુયાલતચન પ્રકયણ-૫,૬ 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૪ ાઠ-૪ નુયાલતચન 

ણિત્રકાભ થીમયી ાઠ-૨,૩ બાત લચત્ર બાતલચત્ર – કાચફો 
ાણી,થ્થય,ભાછરી લગેયે  

ળા.કે. પ્રાણામાભ ર્યચમ   નુયાલતચન લજન ઊંચાઈ  

મોગાવન- ૧ થી ૪ 
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      પ્રથભ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩  (UNIT TEST -1) 

ધોયિ-૭ 

 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૧૮/૭/૨૦૨૨ વોભલાય હશન્દી ાઠ – ૧ થી ૪ 

વ્મા. લિન હયલતયન 

૨ ૧૯/૭/૨૦૨૨ ભગંલાય વા.વલ ાઠ- ૧,૨,૯ 

૩ ૨૦/૭/૨૦૨૨ બધુલાય ગણિત 
Ch-1,2,3    

૪ ૨૧/૭/૨૦૨૨ ગરુુલાય વસં્કૃત ાઠ – ૧ થી ૪   

૫ ૨૨/૭/૨૦૨૨ શકુ્રલાય 

ગજુયાતી 
ાઠ – ૧ થી ૫ 

વ્મા.કતયહય,કભયિી,બાલે, 

પે્રયક લાક્યપ્રમોગ 

૬ ૨૩/૭/૨૦૨૨ ળવનલાય અંગે્રજી 
unit- 1,2   

૭ ૨૫/૭/૨૦૨૨ વોભલાય વલજ્ઞાન 
Ch – 1,2   
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પ્રથભ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગિુ–૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૫, વ્મા.કતયહય, કભયિી, બાલે, પે્રયક લાક્યપ્રમોગ) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભાું ઉત્તય રખો.     (૧૦)  

        (ફ) જોડકા જોડો.         (૦૩) 

        (ક) સ્લચ્છ અને સુુંદય અક્ષયે કાવ્મુંક્ક્ત ણૂચ કયો.     (૦૨) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ભાુંગ્મા મજુફ ઉત્તય રખો.(વ્માકયણ નલબાગ)     (૦૭) 

        (ફ) નીચેના નલધાનો કોણ ફોરે છે, કોને કશ ેછે તે રખો.    (૦૩) 

 

વલમ-હશન્દી              કુર ગિુ -૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૪, વ્મા. લિન હયલતયન)      

        
प्रश्न-१ (अ) रयक्त स्थानों की ऩूनतत कीजजए |                                                 (०५) 

(फ) ननम्नलरखित प्रश्नों के उतय एक शब्द भें लरखिए |                                   (०५)  

प्रश्न-२ (अ) ननम्नलरखित प्रश्नोके उतय एक-दो िाक्मों भें लरखिए |     (१०)                                            
प्रश्न-३ (अ) काव्मऩॊजक्त ऩूणत कये|                    (०२)                                

(फ)िचन ऩरयिततन|         (०१) 
(क) सॊज्ञा का प्रकाय|         (०१) 
(ड)भुहािये का अथत लरखिए|        (०१) 
      

વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગિુ-25 
(અભ્માવક્રભ: Unit  1,2)  
       

Q-1  (A) Read the passage and answers the question.        (05) 
        (B) Fill in the blanks.         (04) 
        (C) True or False.         (03) 
 (D) Change the degree.        (03) 
Q-2  (A) Join the sentences with conjunction.      (03) 
        (B)Who said to whom?        (03)  
 (C) Do as directed.          

(I) Past Form - (Verb)         (02) 
(ii) Opposite Words.           (02) 
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વલમ –ગણિત (ગજુયાતી)     કુર ગિુ –૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: Ch-1,2,3)     

 

પ્રશ્ન 1 (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (04) 
 (ફ) ખયાું છે કે ખોટાું જણાલો.        (04) 
 (ક) કહ્યા પ્રભાણે જણાલો.        (07) 

પ્રશ્ન 2 (અ) દાખરા ગણો.(એક દાખરો ફે ગણુ)      (04)  

 (ફ) દાખરા ગણો. (એક દાખરો ત્રણ ગણુ)      (06) 

 

વલમ –ગણિત (ગજુરીળ)     કુર ગિુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch-1,2,3) 
 

Q-1  (A) Fill in the blanks.         (04) 
 (B) True or false.         (04) 

(C) Do as directed.         (07) 

Q-2 (A) Solve the sums. (one sum two marks)             (04) 

 (B) Solve the sums. (one sum two marks)      (06) 

 
વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)     કુર ગિુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 1,2)           
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) નલકર્લ આો.         (૦૫) 

(ફ) ખયાું - ખોટાું         (૦૫) 

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

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

        (ક) આકૃનત દોયો.         (૦૨) 

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

(ફ) વ્માખ્માનમત કયો. (વ્માખ્મા આો)      (૦૨) 

 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)     કુર ગિુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch – 1,2) 
 

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) 
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(C) Draw figure.         (02) 
Q-3 (A) Answer in one-two sentences.       (03) 

(B) Define the given word.                (02) 

 
વલમ –વાભાજીક વલજ્ઞાન     કુર ગિુ –૨૫ 

(Syllabus : ાઠ- ૧,૨,૯) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) મોગ્મ ળબ્દો લડે નીચેનાું નલધાનોની ખારી જગ્મા યૂો.    (૦૫) 

(ફ) આેરા નલધાનો ખયાું છે કે ખોટાું તે જણાલો.     (૦૫) 

(ક) નીચેના પ્રશ્નોના એક ળબ્દભાું ઉત્તય આો.     (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) આેરા પ્રશ્નોના એક ફે લાક્યભાું જલાફ આો.     (૧૦) 

 

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

પ્રશ્ન-૧  (અ) વુંસ્કૃત ળબ્દ વાભે અથચ ળોધીને રખો.      (૦૫) 

(ફ) દયેક પ્રશ્નોનાું ઉત્તય એક લાક્યભાું વુંસ્કૃતભાું જ રખો.     (૦૫) 

(ક) નીચે આેરા પ્રશ્નોનાું ઉત્તય એક-ફે લાક્યભાું ગજુયાતીભાું રખો.   (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) વુંસ્કૃત લાક્યોનુું ગજુયાતીભાું અનલુાદ કયો.     (૦૫) 

     (ફ) વુંસ્કૃત ળબ્દોના વાચાું વભાનાથી ળબ્દ ળોધીને રખો.     (૦૫) 
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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 ર્શન્દી Ch – 1 to 9 

૩ ૭/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વા.નલ 
Ch – 1,2,3,9,10,11,15 

૪ ૮/૧૦/૨૦૨૨ ળનનલાય કમ્પ્યટુય 

P.E 

Ch – 1 to 4 
Ch-1,2,3,4,7,9,14 

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

૬ ૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય ગજુયાતી ાઠ – ૧ થી ૧૦ 

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

૮ ૧૩/૧૦/૨૦૨૨ ગરુુલાય અંગે્રજી 
Ch – 1 to 4 

૯ ૧૪/૧૦/૨૦૨૨ શકુ્રલાય વુંસ્કૃત પ્રકયિ – ૧ થી ૯ 
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પ્રથભ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગિુ–૮૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ – ૧ થી ૧૦) 
 

પ્રશ્ન.૧  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક-ફે લાક્યભાું જલાફ રખો.(ગભે તે દવ)    (૧૦) 

      (ફ)નીચેના પ્રશ્નોનાું મદુાવય જલાફ રખો. (ગભે તે ાુંચ)    (૧૦) 

પ્રશ્ન.૨  (અ) નીચેના નલધાનો કોણ ફોરે છે ,કોને કશ ેછે તે રખો.    (૦૭) 

        (ફ) નીચે આેર કાવ્મુંક્ક્ત સ્લચ્છ અને સુુંદય અક્ષયે ણૂચ કયો.   (૦૩) 

        (ક) નીચે આેરા નલમ ય અશલેાર રેખન રખો.     (૦૫) 

        (ડ) નીચે આેરા જોડકાું જોડો.       (૦૫) 

પ્રશ્ન.૩  નીચેના પ્રશ્નોનાું ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.(વ્માકયણ નલબાગ)    (૨૦) 

પ્રશ્નો.૪ (અ) નીચે આેરા લચત્રનુું લણચન તભાયા ળબ્દોભાું કયો.    (૦૫) 

        (ફ) નીચે આેર ગધાથચગ્રશણને આધાયે પ્રશ્નોના જલાફ રખો.   (૦૫) 

પ્રશ્ન.૫ (અ) નીચે આેરા મદુ્દાઓને આધાયે નનફુંધ રખો.(ગભે તે એક)    (૦૭) 

       (ફ) નીચે આેરા લાક્યોભાું મોગ્મ નલયાભલચન્શનો મકૂી લાક્ય પયીથી રખો.  (૦૩) 
 

વલમ-હશન્દી              કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 9)      
 

प्रश्न.१ (अ) ननम्नलरखित रयक्तस्थानों की ऩूनत त ककजजए |     (०७)           

(फ) ननम्नलरखित सही िाक्माॊश चनुकय िाक्म कपयसे लरखिए |   (०५) 
(क) ननम्नलरखित काव्मऩॊजक्त ऩूणत कयो |      (०३) 

प्रश्न.२ (अ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय एक शब्दभें लरखिए |    (०६) 
(फ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय एक-दो िाकमों भें लरखिए |    (१०) 

प्रश्न.३ (अ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय चाय-ऩाॉच िाकमों भें लरखिए |(ककन्ही ऩाॉच) (१०) 
(फ) ननम्नलरखित िाक्म सही है मा र्रत लरखिए|     (०६) 

प्रश्न.४ सुचना अनुसाय लरखिए | (व्माकयण विबार्)      (१६) 
प्रश्न.५ (अ) ननम्नलरखित ऩरयछेद को ऩढकय नीचे ददए र्ए प्रश्नो के उत्तय लरखिए | (०५) 

(फ) ननम्नलरखित रुऩयेिा के आधाय ऩय कहानी लरखिए ओय उचचत शीर्तक  

दीजजए |          (०४) 
(क) ननम्नलरखित ककसी एक विर्म ऩय ननफॊध लरखिए |     (०७) 
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વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગિુ-80 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 4) 
  

Q.1  Read the paragraph and answers the question.     (20) 
Q.2  (A) Write True or False.        (05) 
     (B) Frame questions to get the underlined words as answer.   (06) 
     (C) See the data and answers the following question.    (05) 
 (D) Change the degree.        (06) 
Q.3  (A) Fill in the blanks using the proper form of the verb given in the brackets. (08) 

     (B) Give opposites words.        (04) 

(C) Use the proper form of the degree of comparison of the word given  

In the bracket and fill in the blanks.       (06) 

(D) Fill in the blanks with the words given from the brackets.   (04) 
Q.4  (A) Write a letter.         (08) 

     (B) Write an essay.         (08) 

 

વલમ – વાભાજીક વલજ્ઞાન                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1,2,3,9,10,11,15)  

 

પ્રશ્ન.૧  (અ)નીિેના પ્રશ્નોના એક ફે લાક્ય ભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે દવ )    (૧૦) 
        (ફ)નીિેના પ્રશ્નોના ફે-ત્રિ લાક્યભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે ાિં)          (૧૦) 
પ્રશ્ન.૨  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક ળબ્દોભા ંજલાફ રખો.     (૦૮) 
        (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના વવલસ્તાય ઉત્તય રખો. (ગભે તે િાય)     (૧૨) 
પ્રશ્ન.૩  (અ) નીિેના વલધાનોના ઐવતશાવવક કાયિો રખો.(ગભે તે ફે)                        (૦૬) 
        (ફ) નીિે આેરા જોડકા ંજોડો.       (૦૪) 
પ્રશ્ન.૪  (અ) નીિેના વલધાનો ખયા છે કે ખોટા તે જિાલો.     (૦૮) 
        (ફ) નીિે આેરા વલધાનો વાિા ફને એભ ખારી જગ્મા પયૂો.   (૦૮) 
        (ક) વકંલના વભજાલો .        (૦૪) 
પ્રશ્ન.૫  (અ) ટૂંક નોંધ રખો.(ગભે તે ફે)       (૦૫) 
        (ફ) નીિે આેરી વલગતો નકળાભા ંદળાયલો .      (૦૫) 
 

વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 8)  
 

પ્રશ્ન-૧ નીિેના દયેક પ્રશ્નોના ઉત્તય ભાટે આેરા વલકલોભાથંી વાિો વલકલ ળોધો.  (૧૦) 
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પ્રશ્ન-૨ (અ) ખારી જગ્મા પયૂો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૦૫) 
        (ક) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૫) 
       (ડ) લગીકયિ 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 – ત્રિ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૪) 
 (ફ) લૈજ્ઞાવનક કાયિો 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 ગિુ-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) 
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વલમ – ગણિત(ગજુયાતી)                                   કુર ગિુ-૮0 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 7) 
 

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

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

 

વલમ – ગણિત(ગજુરીળ)                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 7) 
 
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 ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: પ્રકયિ – ૧ થી ૮) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેરા ગદ્યખડંોનુ ંગજુયાતીબાાભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 
 (ફ) નીિે આેરા શ્રોકોનુ ંગજુયાતીબાાભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 

(ક) નીિે આેરા વસં્કુત ળબ્દોનો વાિો અથય તેની વાભે આેરા વલકલભાથંી  
ળોધીને રખો.          (૦૪) 
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પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિે આેરા શ્રોકોની સુદંય અક્ષયે પવૂતિ કયો.     (૦૪) 
 (ફ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયીને પ્રશ્ન લાક્ય ફનાલો.   (૦૪) 
 (ક) નીિે આેરા લાક્યોને ઘટના ક્રભ મજુફ ગોઠલીને લાક્ય પયીથી રખો.  (૦૪)  
 (ડ) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૪) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય વસં્કૃતભા ંરખો.     (૦૮) 
 (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય ગજુયાતીભા ંરખો.     (૦૮) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોભાથંી મોગ્મ વલકલ વદં કયી ખારી જગ્મા પયુો. (૦૮) 
 (ફ) નીિે આેરા વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે જિાલો.    (૦૮) 
પ્રશ્ન-૫ ભાગ્મા મજુફ કયો. (વ્માકયિ)        (૧૬) 
 

વલમ – કમ્પ્યટુય(થીમયી)                                   કુર ગિુ-૩૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 4) 

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

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

 

વલમ – ણિત્રકાભ                                   કુર ગિુ-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 ગિુ ને ાત્ર ગિાળે 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 ગિુ-૨૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch-1,2,3,4,7,9,14) 
 

પ્રશ્ન-૧  મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (૨૦) 
 

નોંધ : - ી.ટી. પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૩૦ ગિુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જિાલલાભા ંઆલળે.  
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ધોરિ:-૮ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ નલેમ્પફય હડવેમ્પફય જાન્યઆુયી 
ગજુયાતી ગદ્ય દ્ય -૧૨,૧૩,૧૪ 

નનફુંધ:કમ્પ્યટુય આધનુનક 
યગુની અજામફી 
ગધાથચ ગ્રશણ 

વ્મા.દ્રીરુક્ત કે યલાનકુાયી 

ગદ્ય દ્ય ૧૫,૧૬,૧૭ 

વ્મા:વાદુું,વુંયકુ્ત અને વુંકુર 
લાક્ય  

ત્રરેખન 

નનફુંધ:ર્દવ્માુંગ 
(અુંગ)યલુાનની આત્ભકથા 

ગદ્ય દ્ય ૧૮,૧૯,૨૦ 

નનફુંધ:લામયા લામા લવુંતના 
પ્રેવનોટ   

હશન્દી पाठ -१, २ 

प्रविार प्रवस्र्ार  

पुनरावर्तन 
 

पाठ-३,४ 

प्रनबंध: प्रवजन भारर्: २०२० 

कहानी 

व्या-सवतनाम के िकार  

 

पाठ-५,६ 

व्या:मुहावरे ,उपसगत 

प्रनबंध:मेरे प्रिय नेर्ा  

पत्र लेखन 

व्या-प्रवशेषर् के िकार  

English UNIT :2 
GRAMMER, ESSAY 
Let’s Read More Unit-2 
EASSY:MY SCHOOL 
LIBRARY 

UNIT :2 
GRAMMER, Let’s Read More 
Unit-3 
EASSY:WINTER 
 

UNIT :2 
GRAMMER,ESSAY, Let’s Read 
More Unit-4 
EASSY:ENVIORMENT 
AWERNESS 

વસં્કૃત પ્રકયણ ૨,૩,૪  પ્રકયણ-૫,૬ 

નુયાલતચન-૧ 

પ્રકયણ-૭,૮ 

Maths પ્રકયણ -10,11 પ્રકયણ- 12,13 પ્રકયણ- 14,15 

Science પ્રકયણ-૧૧,૧૨ પ્રકયણ -૧૩,૧૪,૧૫ 

નુયાલતચન-૧ 

પ્રકયણ -૧૬,૧૭ 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ-૧૩ 

 

પ્રકયણ-૭,૧૭ પ્રકયણ-૮,૧૪ 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૧ ાઠ-૨ ાઠ-૩ 

ણિત્રકાભ ,બાત લચત્ર વર્જનાત્ભક 
લચત્ર  

પ્રચાય લચત્ર 

 
 

લચત્ર વુંમોજન ,નથમયી ાઠ-૪ 

ળા.કે. મોગાવન -૫,૬,૭,૮ મોગાવનો ૧૩ પ્રાણામાભ  
 
 

પ્રાણામાભ ર્યચમ   
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ધોરિ:- ૮ (રિતીય સત્ર ) 

અભ્યાસ ક્રમ 

 

વલમ પેબ્રઆુયી ભાિય 

ગજુયાતી ગદ્ય-૨૨ 

નનફુંધ:ભાતબૃાાનુું ભશત્લ  

અશલેાર રેખન  

અરુંકાય 

નુયાલતચન  

વુંલક્ષપ્ત રખાણ 

હશન્દી पाठ- ७,८ 

प्रनबंध:यदद मै डॉक्टर होर्ा ? 
व्या- ललग पररवर्तन 

गध समीक्षा  

पाठ- ९ 

अव्यय के िकार 
 

English UNIT :5 
REVISION 
Let’s Read More Unit-5 

નુયાલતચન 

વસં્કૃત બાા વજ્જનતા  નુયાલતચન 

Maths પ્રકયણ-16 ,નુયાલતચન,કવોટી  નુયાલતચન 

Science પ્રકયણ-૧૮ નુયાલતચન -૨ નુયાલતચન 

વા.વલજ્ઞાન  પ્રકયણ-૧૮,૧૯ નુયાલતચન 

કમ્પ્યટુય ાઠ-૪ નુયાલતચન 

ણિત્રકાભ અક્ષય રેખન,નથમયી ાઠ-
૫,૬ 

નુયાલતચન 

ળા.કે. પ્રાણામાભ યીક્ષા  ,

નુયાલતચન 
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                         દ્વિતીમ ભાવવક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(UNIT TEST -2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

વોભલાય હશન્દી 
ાઠ – ૧ થી ૪ 

૨ ૩/૧/૨૦૨૩ ભગંલાય વા.વલ 
ાઠ- ૪,૫,૧૨,૧૬ 

૩ ૪/૧/૨૦૨૩ બધુલાય ગણિત 
પ્રકયિ- ૮,૯,૧૦ 

૪ ૫/૧/૨૦૨૩ ગરુુલાય વસં્કૃત 
ાઠ ૧ થી ૪ 

૫ ૬/૧/૨૦૨૩ શકુ્રલાય ગજુયાતી ાઠ – ૧૧ થી ૧૪ 

૬ ૨/૧/૨૦૨૩ 

 

ળવનલાય વલજ્ઞાન 
Ch – 9 TO 11 

૭ ૩/૧/૨૦૨૩ વોભલાય અંગે્રજી 
Unit 1,2   

 

 



23 
 

 
 

હિતીમ ભાવવક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગિુ–૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ– ૧૧ થી ૧૪) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક ફે લાક્યભા ંઉત્તય રખો.     (૧૦) 
 (ફ) જોડકા જોડો.         (૦૩) 

(ક) નીિે આેર કાવ્મકં્ક્ત સ્લચ્છ અને સુદંય અક્ષયે પિૂય કયો.   (૦૨) 
પ્રશ્ન-૨ (અ) ભાગં્મા મજુફ ઉત્તય રખો.        (૦૭) 
 (ફ) નીિેના લાક્યો કોિ ફોરે છે કોિે કશ ેછે તે રખો.    (૦૩) 

 

વલમ–હશન્દી                                                     કુર ગિુ–૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ –૧ થી ૪) 
 

प्रश्न-१ (अ) ननम्नलरखित रयक्त स्थानों की ऩूनत त कीजजए |     (०५) 
(फ) ननम्नलरखित प्रश्नों के उतय लरखिए | (ककन्ही ऩाॉच)    (१०) 

प्रश्न-२ (अ) काव्म ऩॊजक्त ऩूणत कयो |        (०३) 
(फ) सभानाथी शब्द लरखिए |        (०१) 
(क) विरुध्दाथी शब्द लरखिए |        (०१) 
(ड) िचन ऩरयिततन कीजजए |        (०१) 
(इ) येिाॊककत सॊज्ञाका प्रकाय लरिो |        (०१)  

(ई) लरॊर् ऩरयिततन कया |        (०१) 
(उ) भुहािये का अथत |         (०२) 
 

  વલમ–અંગે્રજી                                                     કુર ગિુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: Unit 1,2 ) 
 

Q-1 (A) Read the passage and answer the questions..     (05) 
 (B)  Fill in the blanks.         (04) 
 (C) Write true or false.        (03) 

 (D) Match A or B.         (03) 

Q-2 (A) Complete the following sentences using a proper question tag.   (03) 
 (B) Who said to whom?        (03) 
 (C) Give Synonyms of:         (02) 
 (D) Give past tense forms of:        (02) 
 

  



24 
 

 
 વલમ–ગણિત(ગજુયાતી)                                             કુર ગિુ–૨૫ 
(અભ્માવક્રભ: પ્રકયિ- ૮,૯,૧૦) 
 

પ્રશ્ન 1 (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (04) 

(ફ) ખયાું છે કે ખોટાું તે જણાલો.       (04) 

(ક) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.       (07) 

પ્રશ્ન 2 (અ) નીચેના દાખરા ગણો.        (04)

 (ફ) નીચેના દાખરા ગણો.        (06)  

વલમ –ગણિત (ગજુરીળ)     કુર ગિુ –૨૫ 
(Syllabus : પ્રકયિ - ૮,૯,૧૨) 
 

Q-1  (A) Fill in the blanks.         (04) 
 (B) True and False.         (04) 

(C) Answer the following questions.       (07) 
Q-2 (A) Solve the following problems.              (04) 
 (B) Solve the following problems.       (06) 

 
વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)     કુર ગિુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ: Ch – 10 TO 12)           
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૫) 

(ફ) ખયાું - ખોટાું         (૦૫) 

 (ક) જોડકાું જોડો.         (૦૩) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) વ્માખ્મા આો.         (૦૨)        

(ફ) તપાલત રખો.         (૦૨) 

 (ક) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય એક-ફે લાક્યભાું આો.     (૦૮) 

 

વલમ –વલજ્ઞાન(ગજુરીળ)     કુર ગિુ –૨૫ 
(Syllabus : Ch – 10 TO 12) 
 

Q-1  (A) Fill in the blanks.         (05) 
 (B) True or false.         (05)  
 (C) Match the column.        (03) 
Q-2 (A) Define the give word        (02)  
 (B) Write the difference        (02) 
Q-3 (A) Give answer in one or two sentences.      (08) 
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વલમ –વાભાજીક વલજ્ઞાન     કુર ગિુ –૨૫ 

(અભ્માવક્રભ : ાઠ- ૪,૫,૧૨,૧૬) 
 

પ્રશ્ન-૧  (અ) ખારી જગ્મા યૂો.        (૦૫) 

(ફ) ખયા કે ખોટા રખો.        (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) એક ળબ્દભાું જલાફ આો.       (૦૫) 

પ્રશ્ન-૩ (અ) એક લાક્યભાું જલાફ આો.       (૦૬) 

(ફ) નીચેના પ્રશ્નોના ફે ત્રણ લાક્યભાું જલાફ રખો.      (૦૪) 

 

વલમ –વસં્કૃત       કુર ગિુ –૨૫ 
(અભ્માવક્રભ : ાઠ – ૧ થી ૪) 
 

 

પ્રશ્ન-૧  (અ) વુંસ્કૃત ળબ્દ વાભે અથચ ળોધીને રખો.      (૦૫) 

(ફ) પ્રશ્નોના ઉત્તય વુંસ્કૃતભાું રખો.       (૦૫) 

(ક) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય ગજુયાતીભાું રખો.      (૦૫) 

પ્રશ્ન-૨ (અ) વુંસ્કૃત લાક્યોનુું ગજુયાતીભાું અનલુાદ કયો.     (૦૫) 

     (ફ) વુંસ્કૃત ળબ્દના વાચા વભાનથી ળબ્દ ળોધીને રખો.    (૦૫) 
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દ્વિતીમ વાભવમક કવોટી-૨૨-૨૩ 

(SA-2) 

ક્રભ તાયીખ લાય વલમ અભ્માવક્રભ 

૧ ૨૮/૦૩/૨૦૨૩ ભગં કમ્પ્યટુય 

P.E 

ાઠ – ૧ થી ૪ 

Ch- 5,6,8,10,12,13 

૨ ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ બધુ ણિત્રકાભ 
Sem-2 

૩ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ ગરુૂ વસં્કૃત 
Ch- 1 to 9 

૪ ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ શકુ્ર યજા 

૫ ૦૧/૦૪/૨૦૨૩ ળવન વલજ્ઞાન 
Ch- 9 to 18 

૬ ૦૩/૦૪/૨૦૨૩ વોભ ગણિત 
Ch-  8 to 16 

૭ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ ભગં હશન્દી पाठ- १ थी ९ 

૮ ૦૫/૦૪/૨૦૨૩ બધુ અંગે્રજી 
Unit - 1 to 5 

૯ ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ ગરુૂ વા.વલ 
Ch-  5,6,7,8,12,13,14,17,18,19 

૧૧ ૦૭/૦૪/૨૦૨૩ શકુ્ર ગજુયાતી ાઠ -૧૧ થી ૨૨ 
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હિતીમ વાભાવમક યીક્ષા પ્રશ્નત્ર હયરૂ 
 

વલમ–ગજુયાતી                                                    કુર ગિુ–૮૦ 

(અભ્માવક્રભ: ાઠ -૧૧ થી ૨૨) 
 

પ્રશ્ન.૧  (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક-ફે લાક્યભાું જલાફ રખો.(ગભે તે દવ)    (૧૦) 

      (ફ)નીચેના પ્રશ્નોનાું મદુાવય જલાફ રખો. (ગભે તે ાુંચ)    (૧૦) 

પ્રશ્ન.૨  (અ) નીચેના નલધાનો કોણ ફોરે છે ,કોને કશ ેછે તે રખો.    (૦૭) 

        (ફ) નીચે આેર કાવ્મુંક્ક્ત સ્લચ્છ અને સુુંદય અક્ષયે ણૂચ કયો.   (૦૩) 

        (ક) નીચે આેરા નલમ ય ત્રરેખન રખો.     (૦૫) 

        (ડ) નીચે આેરા જોડકાું જોડો.       (૦૫) 

પ્રશ્ન.૩  નીચેના પ્રશ્નોનાું ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.(વ્માકયણ નલબાગ)    (૨૦) 

પ્રશ્નો.૪ (અ) નીચે આેર ુંક્ક્તનો નલચાયનલસ્તાય રખો.     (૦૫) 

        (ફ) નીચે આેર ધાથચગ્રશણને આધાયે પ્રશ્નોના જલાફ રખો.   (૦૫) 

પ્રશ્ન.૫ (અ) નીચે આેરા મદુ્દાઓને આધાયે નનફુંધ રખો.(ગભે તે એક)    (૦૭) 

       (ફ) ાત્રારેખન કયો.(ગભે તે ફે)       (૦૩) 
 

વલમ-હશન્દી              કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: पाठ- १ थी ९)      
 

प्रश्न.१ (अ) ननम्नलरखित रयक्तस्थानों की ऩूनत त ककजजए |     (०७)           

(फ) ननम्नलरखित सही िाक्माॊश चनुकय िाक्म कपयसे लरखिए |   (०५) 
(क) ननम्नलरखित काव्मऩॊजक्त ऩूणत कयो |      (०३) 

प्रश्न.२ (अ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय एक शब्दभें लरखिए |    (०६) 
(फ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय एक-दो िाकमों भें लरखिए |    (१०) 

प्रश्न.३ (अ) ननम्नलरखित प्रश्नो के उत्तय चाय-ऩाॉच िाकमों भें लरखिए |(ककन्ही ऩाॉच) (१०) 
(फ) ननम्नलरखित िाक्म सही है मा र्रत लरखिए|     (०६) 

प्रश्न.४ सुचना अनुसाय लरखिए | (व्माकयण विबार्)      (१६) 
प्रश्न.५ (अ) ननम्नलरखित ऩरयछेद को ऩढकय नीचे ददए र्ए प्रश्नो के उत्तय लरखिए | (०५) 

(फ) ननम्नलरखित रुऩयेिा के आधाय ऩय कहानी लरखिए ओय उचचत शीर्तक  

दीजजए |          (०४) 
(क) ननम्नलरखित ककसी एक विर्म ऩय ननफॊध लरखिए |     (०७) 
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વલમ – અંગે્રજી                                         કુર ગિુ-80 
(અભ્માવક્રભ: Unit - 1 to 5) 
  

Q.1  Read the paragraph and answers the question.     (20) 
Q.2  (A) Complete the following sentences using a proper question tag.   (05) 

(B) Fill in the blanks using the opposite of the underlined words in the  
Following sentences.         (05) 

     (C) Frame the question using ‘how many’ or ‘how much’.    (05) 
Q.3  (A) Do as directed.         (10) 

     (B) Write who said to whom.        (05) 

(C) Write true or false.        (05) 

Q.4  (A) Make Sentences using the given words.      (05) 

     (B) Fill in the blanks with ‘because’ or ‘therefore’.     (05) 

 (C) Put proper punctuation marks and capital letters.    (05) 
Q.5  (A) Complete the dialogue with the help of the brackets.    (03) 
 (B) Write an essay.         (07) 
 

વલમ – વાભાજીક વલજ્ઞાન                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch-  5,6,7,8,12,13,14,17,18,19)  

 

પ્રશ્ન.૧  (અ)નીિેના પ્રશ્નોના એક ફે લાક્ય ભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે દવ )    (૧૦) 
        (ફ)નીિેના પ્રશ્નોના ફે-ત્રિ લાક્યભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે ાિં)          (૧૦) 
પ્રશ્ન.૨  (અ) નીિેના પ્રશ્નોના એક ળબ્દોભા ંજલાફ રખો.     (૦૮) 
        (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના વવલસ્તાય ઉત્તય રખો. (ગભે તે િાય)     (૧૨) 
પ્રશ્ન.૩  (અ) નીિેના વલધાનોના ઐવતશાવવક કાયિો રખો.(ગભે તે ફે)                        (૦૬) 
        (ફ) નીિે આેરા જોડકા ંજોડો.       (૦૪) 
પ્રશ્ન.૪  (અ) નીિેના વલધાનો ખયા છે કે ખોટા તે જિાલો.     (૦૮) 
        (ફ) નીિે આેરા વલધાનો વાિા ફને એભ ખારી જગ્મા પયૂો.   (૦૮) 
        (ક) વકંલના વભજાલો .        (૦૪) 
પ્રશ્ન.૫  (અ) ટૂંક નોંધ રખો.(ગભે તે ફે)       (૦૫) 
        (ફ) નીિે આેરી વલગતો નકળાભા ંદળાયલો .      (૦૫) 
 

વલમ – વલજ્ઞાન(ગજુયાતી)                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 9 to 18)  
 

પ્રશ્ન-૧ નીિેના દયેક પ્રશ્નોના ઉત્તય ભાટે આેરા વલકલોભાથંી વાિો વલકલ ળોધો.  (૧૦) 
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પ્રશ્ન-૨ (અ) ખારી જગ્મા પયૂો.         (૦૫) 
        (ફ) નીિેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો.     (૦૫) 
        (ક) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૫) 
       (ડ) લગીકયિ 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 – ત્રિ લાક્યભા ંજલાફ રખો. (ગભે તે ફે)   (૦૪) 
 (ફ) લૈજ્ઞાવનક કાયિો 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 ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 9 to 18) 
 

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) 
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વલમ – ગણિત(ગજુયાતી)                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch-  8 to 16) 
 

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

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

 

વલમ – ગણિત(ગજુરીળ)                                   કુર ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch-  8 to 16) 
 
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 ગિુ-૮0 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 1 to 9) 
 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેરા ગદ્યખડંોનુ ંગજુયાતીબાાભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 
 (ફ) નીિે આેરા શ્રોકોનુ ંગજુયાતીબાાભા ંઅનલુાદ કયો.    (૦૬) 

(ક) નીિે આેરા વસં્કુત ળબ્દોનો વાિો અથય તેની વાભે આેરા વલકલભાથંી  
ળોધીને રખો.          (૦૪) 
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પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિે આેરા શ્રોકોની સુદંય અક્ષયે પવૂતિ કયો.     (૦૪) 
 (ફ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયીને પ્રશ્ન લાક્ય ફનાલો.   (૦૪) 
 (ક) નીિે આેરા લાક્યોને ઘટના ક્રભ મજુફ ગોઠલીને લાક્ય પયીથી રખો.  (૦૪)  
 (ડ) મોગ્મ જોડકા ંજોડો.        (૦૪) 
પ્રશ્ન-૩ (અ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય વસં્કૃતભા ંરખો.     (૦૮) 
 (ફ) નીિે આેરા પ્રશ્નોના ઉતય ગજુયાતીભા ંરખો.     (૦૮) 
પ્રશ્ન-૪ (અ) કૌવભા ંઆેરા ળબ્દોભાથંી મોગ્મ વલકલ વદં કયી ખારી જગ્મા પયુો. (૦૮) 
 (ફ) નીિે આેરા વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે જિાલો.    (૦૮) 
પ્રશ્ન-૫ ભાગ્મા મજુફ કયો. (વ્માકયિ)        (૧૬) 
 

વલમ – કમ્પ્યટુય(થીમયી)                                   કુર ગિુ-૩૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch – 1 to 4) 

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

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

 

વલમ – ણિત્રકાભ                                   કુર ગિુ-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 ગિુ ને ાત્ર ગિાળે 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 ગિુ-૨૦ 
(અભ્માવક્રભ: Ch- 5,6,8,10,12,13) 
 

પ્રશ્ન-૧  મોગ્મ વલકલ વદં કયી જલાફ રખો.      (૨૦) 
 

નોંધ : - ી.ટી. પે્રક્ટીકરની યીક્ષા ૩૦ ગિુની યશળેે. જેનો અભ્માવક્રભ છીથી જિાલલાભા ંઆલળે.  

 


