
                                               

 

તાયીખ : ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ-૨ 

સજુ્ઞ ાલીશ્રી, 

પ્રથમ ષામાયિક રીક્ષાનો અભ્િાષક્રમ અને ેર સ્ટાઈલ નીચ ેઆપ્િા મજુબ 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 થી 7 

ઘડડિા -1 થી 5 

08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વયનાર 
ગજુયાતી 

ાઠ-૧ થી ૫, 

યનબધં- ઊંટ ,મેળો , 
દડરિો , ડદાળી 

09/10/2022 રજા 
10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ષોમાર અંગે્રજી 

Lesson - 1 to 5, Baraxri, 

Myself , My family, 1 to 50 spelling 

11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ મગંળાર 

હશન્દી 

સ્ર, વ્િજંન, 

ગગનતી- १ થી १० , 
ાના નબંર - 2 થી 43  

ડરચિ - गाय, गुऱाब, सूरज 

12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુાર માાલયિ ાઠ ૧ થી ૫ 

13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુાર કમ્પ્યટુય ૧ થી ૬ 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રાર વા.જ્ઞાન ાઠ ૧ થી ૧૫, મલૂિાંકન -  ૧ 

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



 

પ્રથમ ષામાયિક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર ડરરૂ 
 

        

 
 
 
 

 

 યશિ : ગજુરાતી                                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

Question 

Marks for each 

question 
Total 

marks 

પ્રશ્ન-૧ (અ) મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી તેનો ક્રભ       ભા ંરખો. ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ફ) ખારી જગ્મા પયૂો.  ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ક) ખયા ંકે ખોટાનંી વનળાની કયો. ૦૫ ૦૧ ૦૫ 
પ્રશ્ન-૨ (અ) એક-ળબ્દભા ંજલાફ રખો. ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ફ) નીિે આેરા લાક્યો કોિ ફોરે છે ૦૫ ૦૧ ૦૫ 
પ્રશ્ન-3 (અ) નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો.  ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ફ) ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનાલી રખો. ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

પ્રશ્ન-૪ સિૂના મજુફ કયો.    

 (અ) વભાનાર્થી ળબ્દ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ફ) જોડિી સધુાયો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ક) વલયોધી ળબ્દ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ડ) નીિેના ળબ્દોનો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ઈ) ખટૂતા ંઅક્ષય રખો.  ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

પ્રશ્ન-૫ (અ) ફીજા ફે – ફે નાભ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ફ) નીિે આેરા વલમ ય વનફધં રખો. (ગભે તે એક) ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 

 
યશિ :અંગે્રજી                          કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન-1    (અ) નીિે આેરા નાભોની સ્ેણરિંગ રખો.                                                    05 01 05 

 (ફ) પ્રાિીઓના ઉચ્િાયની વાભે ગજુયાતી અર્થા રખો.                                                                           05 01 05 

પ્રશ્ન-2 (અ) પ્રાિીઓના નાભ વાભે તેની સ્ણેરિંગ રખો. 05 01 05 

 (ફ) લાશનોના નાભો મોગ્મ ણિત્રો વાર્થે જોડો.                                   05 01 05 

પ્રશ્ન-3 (અ) ફોક્વભા ંઆેરા ળબ્દોનો ઉમોગ કયી ક્ષીઓના નીિે 
સ્ેણરિંગ રખો. 

05 01 05 

 (ફ) વભાન ઉચ્િાયલાા ળબ્દો રખો.  05 01 05 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીિે આેરા અંકો વાભે તેના સ્ેણરિંગ રખો .                               05 01 05 

 (ફ) ણિત્રો ગિો અને અંકો તર્થા ળબ્દભા ંરખો.                             05 01 05 

પ્રશ્ન-5 (અ) ણિત્ર જોઈ a, e, i, o, u લડે ખારી-જગ્મા પયૂો.                                                   05 01 05 

 (ફ) નીિેનાભારં્થી કોઈિ એક વલમ ય વનફધં રખો.                                     01 05 05 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 યશિ : ડસન્દી                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન:1 (અ) આગનો અને ાછનો મૂાક્ષય રખો.                                                 05 01 05 

 (ફ) ગજુયાતી મૂાક્ષય વાભે હશન્દી મૂાક્ષય રખો.                                   05 
 

01 05 
 

પ્રશ્ન-2 (અ) ગજુયાતી ળબ્દ વાભે હશન્દી ળબ્દ રખો. 05 01 05 

 (ફ) ગજુયાતી અંક વાભે હશન્દી અંક અને અર્થા રખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન:3 (અ) ણિત્ર ઓખીને ખાના પયૂો. 05 01 05 

 (ફ) જોડકા ંજોડો.  05 01 05 

પ્રશ્ન-4 (અ) હશન્દી ળબ્દ વાભે ગજુયાતી ળબ્દ રખો 05 01 05 

 (ફ) સુદંય અક્ષયે રખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીિે આેરા ણિત્રો જોઈ કૌંવભારં્થી મોગ્મ ળબ્દ ળોધીન ેરખો. 05 01 05 

 (ફ) નીિે આેરા કોઈિ એક વલમ ય હયિમ રખો.                               01 05 05 

 યશિ :ગગણત                              કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીિે આેરા દાખરા ગિો.                                               03 02 06 

 (ફ) ેટનૅ (Pattern) આગ લધાયો.                                               04 01 04 

પ્રશ્ન-2  (અ) દવ-દવની ગિતયી કયી ખટૂતી વખં્મા રખો .                                       04 01 04 

 (ફ) ાિં-ાિંના જૂર્થ ફનાલો.                                 03 01 03 

 (ક) લસ્ત ુય ેન્ન્વર પેયલતા કમો આકાય ભે તે રખો.                            03 01 03 

પ્રશ્ન-3  (અ) ઘહડમાના આધાયે ખારી-જગ્મા પયૂો.                                                06 01 06 

  (ફ) નીિેની લસ્તઓુ ભાટે આેરા[] ભા ંબાયે ભાટે ✓ની અને શરકી 
ભાટે ×ની વનળાની કયો.                                                                                 

04 01 04 

પ્રશ્ન-4  (અ) કેટરા રૂવમા (Rupees)ચકૂલલા ડ?ેપ્રશ્નોના જલાફ રખો 05 01 05 

  (ફ) તયત શરેાની (Before) વખં્મા રખો.                                  03 01 03 

  (ક) લચ્િેની વખં્મા રખો.                                   02 01 02 

પ્રશ્ન-5 (અ) કોમડા ઉકેર.                                                    04 02 08 

 (ફ) ખટૂતી વખં્મા રખો.                                       02 01 02 



 

 

 યશિ : ષામાન્િજ્ઞાન                                    કુરગિુ – ૪૦ 

 

No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન–૧ (અ) મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી તેનો ક્રભ       ભા ંરખો. 05 01 05 

 ફ) ખારી જગ્મા પયૂો.   05 01 05 

પ્રશ્ન-૨ (અ) ણિત્ર ઓખી ખારી જગ્મા પયૂો.  05 01 05 

  (ફ) જોડકા ંજોડો. 05 01 05 

પ્રશ્ન-૩ (અ) ણિત્ર ઓખી નાભ રખો.  05 01 05 

 (ફ) ખોટા ંળબ્દ ય છેકો ભાયો.  05 01 05 

પ્રશ્ન-૪ (અ) ભને ઓખી ભારંુ નાભ રખો. 05 01 05 

 (ફ) ભાગં્મા મજુફ કયો.  05 01 05 

     

 

     

 યશિ : ગચત્રકામ                                       કુરગિુ – ૪૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન (૨) નીિે આેરા ણિત્ર ભા ંભનવદં યંગપયૂો                                                    01 - 25 

પ્રશ્ન (૧) નીિે આેરા નાના ણિત્ર ને જોઇ તેના જેવુ ંજ ભોટુ ણિત્ર દોયો.  
(કાી સ્કેિ ેન ર્થી ફોડાય કયલી, યંગ પયૂલો નશીં).    

સિૂના:   

૧) નાનુ ંણિત્ર ગિુ ને રામક ગિાળ ેનહશ. 

૨) ણિત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 
 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં.                                                                 

01 - 15 

         
 
 

 

 

 યશિ :િાારણ                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

પ્રશ્ન-1 (અ) મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી તેનો       ક્રભ રખો                                                    05 01 05 

 (ફ) ખારી-જગ્મા( blanks) પયૂો                                  05 01 05 

પ્રશ્ન-2 (અ) ખયા કે ખોટાની વનળાની કયો.                                                 05 01 05 

 (ફ) એક-ળબ્દભા ંજલાફ રખો.                                               05 01 05 

પ્રશ્ન-3 (અ) ભને ઓખી ભારુ નાભ(Name) રખો.                                                 05 01 05 

 (ફ) જોડકા(ંMatching) જોડો. 05 01 05 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો. 10 01 10 

પ્રશ્ન-5 (અ) ણિત્ર ઓખી તેનુ ંનાભ(Name) રખો 06 01 06 

 (ફ) નીિે આેરા િોયવ ખાનાઓભા ંહદળાઓના ંનાભ રખો.                        04 01 04 



 

 

 યશિ : કમ્પપ્યટૂર                                         કુરગિુ – ૩૦ No. of 

questions 
Marks for 

each question 
Total 

Marks 

પ્રશ્ન.૧  મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી જલાફ રખો.    ૧૦ ૦૧ ૧૦ 

પ્રશ્ન.૨ વાિા ંવલધાન વાભે  ની અને ખોટા ંવલધાન વાભે  ની વનળાની 
કયો.  

૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન.૩ જોઈને વાયા અક્ષયે રખો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન.૪ જોઈને વાયા અક્ષયે રખો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 પ્રશ્ન.૫ ટલૂ્વ અને કીઝ ના ણિત્ર ઓખી કૌંવભારં્થી નાભ ળોધીને રખો.  ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 પે્રક્ટીકલની રીક્ષા - - ૨૦ 

 

 
 

 


