
 

 

તાયીખ :૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ-6 

સજુ્ઞ લારીશ્રી, 

પ્રથભ વાભાયમક યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ અને ેય સ્ટાઈર નીચ ેઆપ્મા મજુફ યશળેે. 
 

        

 

 

1
ST

 TERMINAL EXAM                                                            કુ ગણુ-50                                                                 
તારીખ શમય ળાર વળવય અભ્યાશક્રમ 

07/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રળાર ગણણત Ch – 1 to 8 

08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વનળાર 

વસં્કૃત 

પ્રકરણ – ૧ થી ૯ , વ્યાકરણ: 
ળતતમાનકાલ રસ્મૈદ, આત્મનેદ 
પ્રત્યય 

09/10/2022 રજા 

10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શોમળાર વા.યલ 
Ch – 1,2,3,4,9,10,12,14,15 

નકાપવૂતિ 
11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ મગંલળાર અંગે્રજી 

Unit – 1 to 4,  
Grammar – 1 to 4, Essay 

12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુળાર યલજ્ઞાન પ્રકરણ – ૧ થી ૮ 
13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુળાર હશન્દી Ch – 1 to 8 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રળાર ગજુયાતી Ch – 1 to 9 

15/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વનળાર કમ્પપ્યટુય 

P.E 

Ch – 1 to 6 
Ch – 1,2,5,7,9,11,13,14 

16/10/2022 રજા 

17/10/2022 ાલા શમય દરમ્યાન શોમળાર ણચત્રકાભ 

(T + P) 

Sem - 1 



  પ્રથભ વાભાયમક - ેય સ્ટાઈર 

 

 

 વળવય : ગજુરાતી                                              કુગણુ – ૫૦ No. of 

Question 

Marks for each 

question 
Total 

marks 

પ્ર.૧ (અ) નીચ ેઆેરા યલકલ્ોભાથંી મોગ્મ યલકલ્ વદં કયી વાચો 
યલકલ્ રખો.    

૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ંએક લાક્યભા ંજલાફ રખો.   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ક) નીચે આેરા પ્રશ્નોના ઉત્તય ફે ત્રણ લાક્યભા ંરખો. ૦૨ ૦૨ ૦૪ 
પ્ર.૨  ભાગં્મા મજુફ જલાફ રખો.    

 (ક) વભાનાથી ળબ્દ રખો  ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ખ) યલયોધી ળબ્દ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ગ) વાચી જોડણી રખો  ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ઘ) રૂઢીપ્રમોગનો અથથ આી લાક્ય પ્રમોગ કયો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
 (ચ) ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

પ્ર.૩ (અ) કાવ્મકં્તત પણૂથ કયો. ૦૧ ૦૩ ૦૩ 

 (ફ) નીચે આેર કં્તતનો યલચાય યલસ્તાય રખો. ૦૧ ૦૫ ૦૫ 
પ્ર.૪ (અ) નીચે આેર યલમ ય ત્ર રેખન કયો. ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 (ફ) નીચે આેર મદુા યથી લાતાથ રેખન કયો. ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

પ્ર.૫ (અ) નીચે આેર યલમ ય યનફધં રખો. 
(યનફધં : યેલ્લેની દુયનમા, યયલળકંય ભશાયાજ, ભાયા સ્લપ્નનુ ંબાયત, 
આદળથ યલદ્યાથી) 

૦૧ ૦૮ ૦૮ 

 વળવય : Science(Gujlish)                                 કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

Q.1 (A)M.C.Q 05 01 05 

Q.2 (A) Fill in the blanks. 04 01 04 

 (B) True-False. 03 01 03 

 (C)Matching. 03 01 03 

 (D) Classification. 03 ½ 03 

 (E)Write Definition.(any four) 04 01 04 

Q.3 (A) Answer in One or two sentences.(any four) 04 01 04 

 (B) Remove the unfit item. 03 01 03 

Q.4 (A) Answer in two or three sentences.(any two) 02 02 04 

 (B) Give reason.(any two) 02 02 04 

 (C)Draw Figure.(any one) 01 03 03 

 (D)Difference between. 01 04 04 

Q.5 Long question answer.(any two) 02 03 06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 વળવય : Science(Gujlish)                                 કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

Q.1 (અ) યલકલ્ો. 05 01 05 

Q.2 (અ) ખારી જગ્મા પયૂો. 04 01 04 

 (ફ) ખયા-ંખોટા.ં 03 01 03 

 (ક) જોડકા ંજોડો. 03 01 03 

 (ડ) લગીકયણ કયો. 03 ½ 03 

 (ઈ)વ્માખ્મા આો.(ગભે તે ચાય) 04 01 04 

Q.3 (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક-ફે લાક્યોભા ંરખો.(ગભેં તે ચાય) 04 01 04 

 (ફ) ખોટી લસ્ત ુય છેકો ભાયો. 03 01 03 

Q.4 (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ ફ-ેત્રણ લાક્યોભા ંરખો.(ગભે તે ફે) 02 02 04 

 (ફ) લૈજ્ઞાયનક કાયણો આી વભજાલો.(ગભે તે ફે) 02 02 04 

 (ક) આકૃયત દોયો.(ગભે તે એક) 01 03 03 

 (ડ) તપાલત રખો. 01 04 04 

Q.5 નીચેના પ્રશ્નોના યલસ્તતૃ ઉત્તય રખો.(ગભે તે ફે) 02 03 06 

 વળવય :Maths(Gujlish)                                       કુગણુ – ૫૦ 
 

No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q.1 (A) M.C.Q 03 01 03 

 (B) Fill in the blanks. 03 01 03 

 (C) True or False. 03 01 03 

 (D) Matching. 03 01 03 

Q.2 Calculate the following sums.(each question 2 marks) 04 02 08 

Q.3 Calculate the following sums.(each question 3 marks) 02 03 06 

Q.4 Calculate the following sums.(each question 4 marks) 02 04 08 

Q.5 Do as directed.    

 (A)Answer the following questions.(Each question 2 marks) 04 02 08 

 (B) Solve the following sums.(Each question 2 marks) 04 02 08 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 વળવય :Maths(Gujarati)                                      કુગણુ – ૫૦ 
 

No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q.1 (અ) યલકલ્ો. 03 01 03 

 (ફ) ખારી જગ્મા પયૂો. 03 01 03 

 (ક) ખયા-ંખોટા.ં 03 01 03 

 (ડ) જોડકા ંજોડો. 03 01 03 

Q.2 ગણતયી કયી જલાફ આો.(એક વલારના ફે ભાતવથ) 04 02 08 

Q.3 ગણતયી કયી જલાફ આો.(એક વલારના ત્રણ ભાતવથ) 02 03 06 

Q.4 ગણતયી કયી જલાફ આો.(એક વલારના ચાય ભાતવથ) 02 04 08 

Q.5 ભાગં્મા મજુફ ગણો.    

 (અ) પ્રશ્નોના જલાફ આો.(એક વલારના ફ ેભાતવથ) 04 02 08 

 (ફ) નીચેના ંદાખરા ગણો.(એક વલારના ફ ેભાતવથ) 04 02 08 

 વળવય :અંગે્રજી                                             કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q - 1 (A) Read the paragraph and answer the following 
question.   

06 01 06 

 (B) true or false         04 01 04 

Q-2 (A) Fill in the blanks with use of preposition given in 
the brackets. 

05 01 05 

 (B) Who Says These Sentences. 05 01 05 

Q-3 (A) Change the tense. 03 01 03 

 (B) Which day indicate the sentences. 02 01 02 

 (C) Fill in the blanks with use of proper form of verbs 
Given in the brackets. 

05 01 05 

Q-4 Do as directed.   10 01 10 

Q-5 (A)See the clock and telling the time. 04 01 04 

 (B)Write an Essay.          
(Essay : The rainy Season, My Classroom, The 
elephant, Navratri) 

01 06 06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વળવય :હષન્દી                         કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 

question 

Total 

Marks 

प्रश्न-१ 

(अ) प्रत्येक प्रश्न के उतर के लऱए ददए गए विकल्ऩों से सही 
विकल्ऩ चुननए | ०५ ०१ ૦५ 

 

(ब) कोष्टक से उचचत शब्द चुनकर ररक्त स्थानों की ऩनूत ि 
ककजिए | ०५ ०१ ૦५ 

प्रश्न-२ (अ) ननम्नलऱखित प्रश्नो के उतर एक िाक्य में लऱिों | ०५ ०१ ૦५ 

 (ब) ननम्नलऱखित प्रश्नों के उतर दो - तीन िाक्य में लऱिों | ०२ ०२ ૦४ 

प्रश्न-३ (अ) गिुराती में अनिुाद कीजिए |  ०४ ०१ ૦४ 

 (ब) काव्य ऩजंक्त ऩरू्ि ककजिए |  ०३ ०१ ૦३ 

प्रश्न-४ (अ) महुािरे का अथि देकर िाक्य प्रयोग ककजिये | ०३ ०१ ૦३ 

 (ब) विरुधाथी शब्द लऱिों | ०२ ०१ ૦२ 

 (क) ऩयाियिाची शब्द लऱिों | ०२ ०१ ૦२ 

प्रश्न-५ (अ) कहानी ऱेिन ककजिए | ०१ ०५ ૦५ 

 (ब) नीचे ददए गए विषय ऩर ऩत्रऱेिन कीजिए | ०१ ०५ ૦५ 

 

(क)नीचे ददए गए विषय ऩर ननबधं लऱिों | 

(ननबधं : बरसात का ऩहेऱा ददन, मेरा गॉि, रािी, नदी की 
आत्मकथा) ०१ ०७ ૦७ 



 

 

 

 

 

 વળવય :શસં્કૃત                            કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 

question 

Total 

Marks 

પ્ર.૧ (અ)કૌવભા ંઆેર ળબ્દોભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી ખારી 
જગ્મા પયૂો. 

04 01 04 

 (ફ)નીચેના ંયલધાનો ભાથંી વાચા ંયલધાનો વાભે  ની અને ખોટા ં
યલધાનો વાભે  ની યનળાની કયો.      

06 01 06 

પ્ર.૨ (અ) નીચે આેરા ગદ્યખડંનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.   02 03 06 

 (ફ) નીચે આેરા શ્રોકનુ ંગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કયો.    02 02 04 

પ્ર.૩ (અ)નીચે આેરા ગજુયાતી ળબ્દના વસં્કૃત અથથ રખો.  03 01 03 

 (ફ) નીચે આેરા વભમને વસં્કૃત ળબ્દભા ંરખો.   03 01 03 

 (ક)નીચે આેરા શ્રોકનુ ંશધુ્ધ અને સુદંય અક્ષયે પયૂતિ કયો.  01 02 02 

 (ડ) નીચે આેરા અંકોને વસં્કૃત ળબ્દભા ંરખો   02 01 02 

પ્ર.૪ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય ગજુયાતીભા ંરખો.    05 01 05 

 (ફ)નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય વસં્કૃતભા ંરખો.    05 01 05 

પ્ર.૫ (અ)નીચે આેરા વસં્કૃત ળબ્દના વાચા વભાનાથી ળબ્દો તેની 
વાભે આેરા યલકલ્ોભાથંી ળોધીને રખો.        

04 01 04 

 (ફ)નીચે આેરા ંવસં્કૃત ળબ્દના ગજુયાતી અથથ યલકલ્ભાથંી 
ળોધીને રખો.   

02 01 02 

 (ક) નીચે આેરા ંળબ્દભાથંી નાભદ અને હક્રમાદ ળોધીને 
રખો. 

04 1/2 02 

 (ડ)નીચે આેર કાના પ્રત્મમનુ ંકોષ્ટક પણૂથ કયો.   04 ½  02 

 વળવય : ચિત્રકામ                                      કુગણુ – ૪૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્ર.૧ નીચે આેરા પ્રશ્નના ંએક ળબ્દભા ંજલાફ રખો.  10 01 10 

પ્ર.૨ નીચે આેરા ણચત્રોભાથંી ગભે તે એક ણચત્ર દોયો અને તેભા ં
ભનવદં યંગ પયૂો.     

- - 30 

 સચૂના:  ૧) નાનુ ંણચત્ર ગણુ ને ાત્ર ગણાળે નહશ.    

 ૨) સ્લસ્છતા ય પયૂત ુ ંધ્માન આલાભા ંઆલળે    

 ૩) ણચત્રભા ંપતત લોટય કરય જ પયુલા.    

 ૪) ટેક્ષ્ચય કે ટેહકન્ક ફતાલલા ભાટે પ્રાસ્સ્ટક, પેયલકોર, ટીશ્ય ુ
ેય જેલા ફીજા અન્મ ભાધ્મભ નો ઉમોગ કયી ળકાળે.  

 

   



 

 

 

 

 

 વળવય :Social Science                              કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્ર.૧ (અ) નીચેના યલકલ્ોભાથંી વાચો યલકલ્ વદં કયી ઉત્તય રખો. 06 01 06 

 (ફ) ાહયબાયક ળબ્દોની વભજૂતી આો.(ગભે તે ફે)  02 02 04 

પ્ર.૨ (અ) કૌવભા ંઆેર ળબ્દોભાથંી મોગ્મ ળબ્દ વદં કયી ખારી 
જગ્મા પયૂો.     

05 01 05 

 (ફ) ખયા-ંખોટા જણાલો.      05 01 05 

પ્ર.૩ (અ) એક-ફે ળબ્દભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે ાચં)  05 01 05 

 (ફ) જોડકા જોડો.       05 01 05 

પ્ર.૪ (અ) એક ફે લાક્યભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે છ)   06 01 06 

 (ફ) ફે ત્રણ લાક્યોભા ંજલાફ રખો.(ગભે તે ફે)   02 02 04 

પ્ર.૫ (અ) મદુાવય જલાફ રખો. (ગભે તે ફે)    02 03 06 

 (ફ) નીચેની યલગતો નકળાભા ંદળાથલો.  

(બાયત યાજકીમ(નદી, યાજ્મો, વમદુ્ર, લથત))  
04 01 04 

 વળવય : કમ્્યટૂર                                    કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન.૧ આેરા યલકલ્ભાથંી મોગ્મ યલકલ્ વદં કયી જલાફ રખો. ૩૦ ૦૧ ૩૦ 

 પ્રેતટીકર યીક્ષા   ૨૦ 

 વળવય : ી.ટી                         કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 
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