
                                               

 

તારીખ : ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ-૧ 

સજુ્ઞ ાલીશ્રી, 

પ્રથમ ષામાયિક રીક્ષાનો અભ્િાષક્રમ અને ેર સ્ટાઈલ નીચ ેઆપ્િા મજુફ રસવેે. 

 

 

 

 
 

1
ST

 TERMINAL EXAM                               કુલ ગણુ-૫૦                                                                   

તારીખ ષમિ ાર યશિ અભ્િાષક્રમ 

07/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રાર ગણિત  
પ્રકરણ 1 to 5, અંક 1 થી 20 ,  
ટેફલ 1,2,3 

08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વયનાર હસન્દી 
ાનાાં ન- 3 to 38,  ગીનતી 1 to 5 

 
09/10/2022 રજા 
10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ષોમાર ર્ાારિ ાઠ ૧ થી ૫ 

11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ માંગળાર ગજુરાતી 
ાઠ ૧ થી ૫ 

   યનફાંધ: ચકલી, ફગીચો,ાઘ 
12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુાર 

અંગે્રજી 

A to Z , a to z , A to Zની સ્ેલલિંગ , 
1 to 20 સ્ેલલિંગ , 
1 to 50 અંક ઉચ્ચારવાસ્ત્ર 

પળના નામ 

13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુાર કમ્પ્યટુર ાઠ ૧ થી ૭ 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રાર ષા.જ્ઞાન ાઠ ૧ થી ૧૫, મલૂિાાંકન ૧  

15/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વયનાર ણિત્રકામ ષેમ -૧ 



 
પ્રથમ ષામાયર્ક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

 
   યશિ : ગજુરાતી                                                  કુલગણુ – ૫૦ No. of 

Question 

Marks for each 

question 
Total 

marks 

પ્રશ્ન-૧ (અ) નીિે આેલા યકલ્ોમાાંથી ર્ોગ્ર્ યકલ્ ષાંદ કરી ષાિો યકલ્    

 લખો.  

૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (બ)  ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.     ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ક) ખરાાં કે ખોટાાંની યનવાની કરો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન-૨ (અ) વબ્દો બનાો.    ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (બ) માાંગ્ર્ા મજુબ લખો. (યરોધી, ષમાનાથી, જોડિી, ખટૂતાાં અક્ષર) ૧૨ ૦૧ ૧૨ 

પ્રશ્ન-3 (અ) આેલ વબ્દનો ઉર્ોગ કરી ાક્ય બનાો.   ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (બ) કોઠા રથી વબ્દ બનાો.(િાર વબ્દો)  ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

પ્રશ્ન-૪ (અ) એક ાક્યમાાં જાબ લખો. (ગમે તે ાાંિ)    ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (બ) એક વબ્દમાાં જાબ લખો. (ગમે તે િાર)   ૦૪ ૦૧ ૦૪ 

પ્રશ્ન-૫ (અ) નીિે આેલા યશર્ ર યનબાંધ લખો. (ગમ ેતે એક) ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 
 
 

 યશિ :અંગે્રજી                                                          કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન 1 (અ) ઉચ્િાર ષામ ેસ્ેણલિંગ લખો.   05 01 05 

 (બ) ઉચ્િાર ષામ ેઅંગે્રજી મળૂાક્ષર લખો.    05 01 05 

 (ક) ગજુરાતી મળૂાક્ષર પ્રમાિે સ્ેણલિંગ લખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન 2 (અ) અંગે્રજી મળૂાક્ષર ષામે ઉચ્િાર લખો.   05 01 05 

 (બ) સ્ેણલિંગ ષામ ેઅથા લખો.  05 01 05 

પ્રશ્ન-3 (અ) જોડકાાં જોડો.    05 01 05 

 (બ) ણિત્ર જોઈ સ્ેણલિંગ લખો.  05 01 05 

પ્રશ્ન 4 (અ) અંક ષામ ેસ્ેણલિંગ લખો.   05 01 05 

 (બ) ગજુરાતી અંક ષામે અંગે્રજી અંક લખો.    05 01 05 

પ્રશ્ન 5 (અ) સિૂના મજુબ કરો. 
(આગળ ાછળ અંક (૦૩), ચ્િેનો અંક (૦૨))  

05 01 05 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



       

    યશિ : હસન્દી                                                કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

 

પ્રશ્ન 1 (અ) ગજુરાતી મળૂાક્ષર ષામ ેહસન્દી મળૂાક્ષર લખો . 04 01 04 

 (બ) આગળનો મળૂાક્ષર લખો.   03 01 03 

 (ક) ાછળનો મળૂાક્ષર લખો.   03 01 03 

પ્રશ્ન-2 (અ) ષરખાાં મળૂાક્ષર જોડો. 05 01 05 

 (બ) નીિે આેલા ાક્યોન ેસુાંદર અક્ષરે લખો.   04 01 04 

 (ક) હસન્દી વબ્દ ષામ ેગજુરાતી વબ્દ લખો. 04 01 04 

પ્રશ્ન 3 (અ) ગજુરાતી વબ્દ ષામે હસન્દી વબ્દ લખો.    04 01 04 

 (બ) ર્ોગ્ર્ મળૂાક્ષર ષાંદ કરી જગ્ર્ા પરૂો. 04 01 04 

પ્રશ્ન 4 (અ) આેલ મળૂાક્ષરથી બનતા બે-બે વબ્દો લખો.   04 01 04 

 (બ) ણિત્ર જોઈ કૌંષમાાંથી ર્ોગ્ર્ વબ્દ ષાંદ કરી લખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન 5 (અ) સિૂના મજુબ કરો. 
(ણિત્ર ગિી હસન્દી અંક લખો.)   (૦૩) 

(ગજુરાતી અંક ષામ ેહસન્દી અંક લખો.)  (૦૨) 

(હસન્દી અંક ષામ ેગજુરાતી અંક લખો.)  (૦૨) 

(આગળનો- ાછળનો અંક લખો.)      (૦૩) 

10 01 10 

 
 
 

 યશર્ :ગલણત                                                  કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન 1 (અ) અંકમાાંથી વબ્દો (Word) માાં લખો.   04 01 04 

 (બ) સિૂના મજુબ કરો.  

(આગળનો અંક, ાછળનો અંક, ચ્િેનો અંક)   

06 01 06 

પ્રશ્ન 2 (અ) આેલી ષાંખ્ર્ાન ેિડતા ક્રમમાાં (Ascending)  ગોઠો.  04 01 04 

 (બ) આેલી ષાંખ્ર્ાન ેઉતરતાાં ક્રમમાાં (Descending) ગોઠો. 04 01 04 

પ્રશ્ન 3  (અ) મોટી (big) ષાંખ્ર્ા ર       કરો.     05 01 05 

  (બ) નાની (small) ષાંખ્ર્ા ર       કરો.  05 01 05 

પ્રશ્ન 4 (અ)  ખાલી જગ્ર્ા ( Blanks ) પરૂો. 06 01 06 

 (બ) જોડકાાં  જોડો.  06 01 06 

પ્રશ્ન 5 (અ) દાખલા ગિો 

(ષરાળા, બાદબાકી)  

10 01 10 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 યશિ :િાારણ                                            કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

પ્રશ્ન 1  (અ) ર્ોગ્ર્ યકલ્ ષાંદ કરી તેનો ક્રમ        માાં લખો.  04 01 04 

 ((બ) ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.(Fill in the blanks)   06 01 06 

પ્રશ્ન-૨ (અ) બે - બે નામ (Name) લખો.    04 01 04 

 (બ) મને ઓળખો (Identify me).    04 01 04 

પ્રશ્ન 3  (અ) ખરા (✔ )કે ખોટા(✖ )ની યનવાની કરો.  04 01 04 

 (બ) ગીકરિ કરો.   04 01 04 

 (ક)   જોડકાાં (Match) જોડો.   05 01 05 

પ્રશ્ન 4  (અ) એક વબ્દમાાં જાબ (Answer) લખો. (ગમે તે િાર)   04 01 04 

 (બ) એક ાક્યમાાં જાબ (Answer) લખો. (ગમે તે ાાંિ)  05 01 05 

પ્રશ્ન 5 (અ) નીિેના ાક્યોમાાંથી ષારી ટે અન ેખરાબ ટે લખો. 05 01 05 

 (બ) ણિત્ર ઓળખી કૌંષમાાંથી નામ લખો. 05 01 05 

     
  

 યશિ : ષામાન્િજ્ઞાન                                    કુલગણુ – ૪૦ 

 

No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન–૧ (અ) ર્ોગ્ર્ યકલ્ ષાંદ કરી તેનો ક્રમ       માાં લખો. 05 01 05 

 બ) ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.   05 01 05 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ણિત્ર ઓળખી ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.  05 01 05 

  (બ) જોડકાાં જોડો. 05 01 05 

પ્રશ્ન-૩ (અ) ણિત્ર ઓળખી નામ લખો.  05 01 05 

 (બ) ખોટાાં વબ્દ ર છેકો મારો.  05 01 05 

પ્રશ્ન-૪ (અ) મને ઓળખી મારુાં નામ લખો. 05 01 05 

 (બ) માાંગ્ર્ા મજુબ કરો.  05 01 05 

     

 
     

 યશિ : લચત્રકામ                                       કુલગણુ – ૪૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન (૨) નીિે આેલા ણિત્ર માાં મનષાંદ રાંગપરૂો                                                    01 - 25 

પ્રશ્ન (૧) નીિે આેલા નાના ણિત્ર ને જોઇ તેના જેવુાં જ મોટુ ણિત્ર દોરો.  
(કાળી સ્કેિ ેન થી બોડાર કરી, રાંગ પરૂો નસીં).    

સિૂના:   

૧) નાનુાં ણિત્ર ગિુ ને લાર્ક ગિાવે નહસ. 

૨) ણિત્ર સ્ચ્છ અને સુાંદર દોરો. 
 ૩) ધારે ડતો રબરનો ઉર્ોગ કરો નસીં.                                                                 

01 - 15 

         
 
 



 

 યશિ : કમ્પપ્યટૂર                                         કુલગણુ – ૩૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન.૧  ષાિા યધાન માટે  ની અન ેખોટાાં યધાન માટે × ની યનવાની કરો. 
    

૧૦ ૦૧ ૧૦ 

પ્રશ્ન.૨ મને ઓળખી મારુાં નામ લખો.  ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન.૩ ખટૂતાાં અક્ષર લખો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન.૪ જોઈન ેષારા અક્ષરે લખો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

   પ્રશ્ન.૫ આેલ ણિત્રમાાં રાંગપરૂિી કરો.    ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 પે્રક્ટીકલની રીક્ષા - - ૨૦ 

 


