
õ& ¡ÉoÉ©É »ÉmÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 1 Ê´ÉºÉ«É & H±Éù´É (NÉÖWùÉlÉÒ-~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ)

¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉ. ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

WÚ{É

+ÉàNÉº÷

»É~÷à©¥Éù

+ÉàH÷Éà¥Éù

4.  +É´É ùà ´Éù»ÉÉq

5.  +©Éà »ÉÉä
ö  ¶ÉÉH§ÉÉY +{Éà
    £³Éà{ÉÉ {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ

~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

1.  ¶ÉÉ³É lÉl~ÉùlÉÉ - 1
2.  ¶ÉÉ³É lÉl~ÉùlÉÉ - 2
ö  £Ý±ÉÉà +{Éà ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ.
«ÉÖÊ{É÷ H»ÉÉà÷Ò-1

3.  +W¥É Wà´ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà.

ö  ¶ÉùÒù{ÉÉ +ÅNÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ.

5 oÉÒ 21
22 oÉÒ 36

WÖ ±ÉÉ>

50 oÉÒ 65

66 oÉÒ 81

õ
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©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ 

( ~ÉÉU³ WÖ+Éà )

{ÉÉáyÉ &õ «ÉÖÊ{É÷ ÷à»÷{ÉÖÅ »É©É«É~ÉmÉH
lÉÉùÒLÉ

6-8-2018

9-8-2018

»ÉÉà©É´ÉÉù

NÉÖ°´ÉÉù

´ÉÉù Ê´ÉºÉ«É

NÉÖWùÉlÉÒ

NÉÊiÉlÉ

©ÉÚ³ÉKÉùÉà
ö »´Éù, ´«ÉÅW{É
   ¥ÉÉùÉKÉùÒ

õ

37 oÉÒ 49



õ& ÊwlÉÒ«É »ÉmÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 1

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉ. ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

{É´Éà©¥Éù

£àúÉÖ+ÉùÒ

©ÉÉSÉÇ

+àÊ¡É±É

6.  ©ÉX ~Éeà, ©ÉX ~Éeà

10.  ´ÉeqÉqÉ
ö  ¶ÉÉH§ÉÉY, £³ +{Éà
    £Ý±É{ÉÉ {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ.
ö  lÉ¾à´ÉÉùÉà +{Éà lÉà©ÉÉ
    +É´ÉlÉÒ ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É
    HùÉ´É´ÉÉ.

©ÉÚ±«ÉÉÅH{É - 1, 2

~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

169 oÉÒ 176

õ

7.  SÉ~É÷Ò ´ÉÉNÉÒ
ö  »ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉ
    {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ.

8.  ¾ÖÅ lÉÉà ©ÉÉà÷Éà oÉ>¶É
ö  ´«É´É»ÉÉ«ÉHÉùÉà{ÉÉ {ÉÉ©É
    +{Éà »ÉÉyÉ{ÉÉà HùÉ´É´ÉÉ.

9.  ~ÉÉà~É÷à LÉÉyÉÒ ~ÉÉHÒ HàùÒ
ö  ~ÉÅLÉÒ+Éà +{Éà ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ
    {ÉÉ©É HùÉ´É´ÉÉ.

97 oÉÒ 110

111 oÉÒ 125

126 oÉÒ 148

Êe»Éà©¥Éù

X{«ÉÖ+ÉùÒ

82 oÉÒ 96

149 oÉÒ 168
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©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ

Ê´ÉºÉ«É & H±Éù´É (NÉÖWùÉlÉÒ-~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ)
¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19



õ& ¡ÉoÉ©É »ÉmÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 1 Ê´ÉºÉ«É & NÉÊiÉlÉ NÉ©©ÉlÉ ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉ. ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

WÚ{É

+ÉàNÉº÷

»É~÷à©¥Éù

+ÉàH÷Éà¥Éù

1.  +ÉHÉùÉà +{Éà WN«ÉÉ
2.  +àH oÉÒ {É´É »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ

5.  q»É oÉÒ ´ÉÒ»É »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ

6.  »É©É«É

7.  ©ÉÉ~É{É, ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

3.  »Éù´ÉÉ³É
4.  ¥ÉÉq¥ÉÉHÒ

52 oÉÒ 60
61 oÉÒ 68

3 oÉÒ 8, 10 oÉÒ 12, 15 oÉÒ 19
24 oÉÒ 26, 32 oÉÒ 34,
39 oÉÒ 45

70 oÉÒ 79

81 oÉÒ 88

93 oÉÒ 100
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©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ

( ~ÉÉU³ WÖ+Éà )

WÖ ±ÉÉ>



õ& ÊwlÉÒ«É »ÉmÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 1 Ê´ÉºÉ«É & NÉÊiÉlÉ NÉ©©ÉlÉ ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉ. ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

{É´Éà©¥Éù

X{«ÉÖ+ÉùÒ

£àúÉÖ+ÉùÒ

©ÉÉSÉÇ

8.  +àH´ÉÒ»É oÉÒ ~ÉSÉÉ»É »ÉÖyÉÒ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ

11.  »ÉÅL«ÉÉ+Éà
12.  {ÉÉiÉÖÅ

13.  Hà÷±ÉÉ ?
       PÉÊe«ÉÉ - 1 oÉÒ 5

~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

  9.  ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ
10.  ~Éà÷{ÉÇ

109 oÉÒ 116Êe»Éà©¥Éù

104 oÉÒ 108

117 oÉÒ 122
123 oÉÒ 129

130 oÉÒ 132

õ
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©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ

{ÉÉáyÉ &õ ÊSÉmÉHÉ©É ©ÉÉ÷à HàlÉ{É ÊSÉmÉH±ÉÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà.



(~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ~ÉÖùÉ´É´ÉÖÅ, {ÉÉà÷©ÉÉÅ ±ÉLÉÉ´É´ÉÖÅ)

(~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ~ÉÖùÉ´É´ÉÖÅ, {ÉÉà÷©ÉÉÅ ±ÉLÉÉ´É´ÉÖÅ)

NÉÖWùÉlÉÒ +ÅH{ÉÒ »ÉÉ©Éà +ÅOÉàY +ÅH +{Éà lÉà{ÉÉ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.

»ÉNÉÉ-»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉÅ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ lÉà©ÉW ±ÉLÉÉ´É´ÉÉ.

¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ »ÉÉqÉ {ÉÉ©ÉÉà HùÉ´É´ÉÉ ( »~ÉàÊ±ÉÅNÉ »ÉÉoÉà )

ùÅNÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà{ÉÉ £GlÉ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.

{ÉÒ HùÉ´É´ÉÒ.

¶ÉùÒù{ÉÉÅ +ÅNÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉÅ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ lÉà©ÉW ±ÉLÉÉ´É´ÉÉ.

{ÉÒSÉà +É~Éà±É ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà W HùÉ´É´ÉÉ.

+{Éà

ÊSÉmÉ Xà> +ÅOÉàY©ÉÉÅ »~ÉàÊ±ÉÅNÉ +{Éà ASSÉÉù ±ÉLÉÉ´É´ÉÉ.

{ÉÒ »ÉÉ©Éà

©ÉÉmÉ mÉiÉ ±Éà÷»ÉÇ ´ÉÉ³Ò »~ÉàÊ±ÉÅNÉ W HùÉ´É´ÉÒ.

Xà>{Éà

NÉÖWùÉlÉÒ +ÅH{ÉÒ »ÉÉ©Éà +ÅOÉàY +ÅH +{Éà lÉà{ÉÉ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.

»ÉÉoÉà HùÉ´É´ÉÉ.

{ÉÉÅ XàeHÉÅ HùÉ´É´ÉÉ.
±ÉLÉ´ÉÉà lÉà{ÉÉoÉÒ C±É÷ÖÅ ~ÉiÉ HùÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É.

+ÅH HùÉ´É´ÉÉ.
( NÉÖWùÉlÉÒ +ÅH{ÉÒ »ÉÉ©Éà +ÅOÉàY +ÅH +{Éà lÉà{ÉÉ ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ)

5st1  Semester-2018-19
Std. : 1     Subject : English
[ Let's learn English book-1 ]

Monthly Planning

July :-

June :-

Novem. :-

Decem. :-

January:-

March  :-

August :-

Sept. :-

October :-    Revision.

March    :-    Revision.

Capital  small

Capital letters

31 to 50

Rhyme :- Page No. 39      5.  Haa !  Haa !  Haa !

Cat,   Pig,   Rat,   God,    Lion,   Fox,   Goat,   Cow.

1 to 10 Spellings

Capital letters

Capital letters

Capital letter

21 to 30

Small letters

Small letters

Small letter

Rhyme :- Page No. 38    2. The number Rhyme.

1 to 20.

LÉÚ÷lÉÉ +KÉùÉà ±ÉLÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉ.

{ÉÉáyÉ &ö {ÉÉÅ ÊSÉmÉÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà. (  ©ÉÉÅoÉÒ)bookAlphabet

nd2  Semester-2018-19

[ P. T. O. ]



6efJe<e³e ë efnvoer
ÒeLece me$e

efÜleer³e me$e

Je<e& ë 2018-19

Je<e& ë 2018-19

{ÉÅ.

{ÉÅ.

©ÉÉ»É

©ÉÉ»É

»Éù³ Ê¾{qÒ §ÉÉÊ´ÉH §ÉÉNÉ 1 ©ÉÉÅoÉÒ
©ÉÉ»É´ÉÉù +É«ÉÉàW{É +§«ÉÉ»ÉJ©É

»Éù³ Ê¾{qÒ §ÉÉÊ´ÉH §ÉÉNÉ 1 ©ÉÉÅoÉÒ
©ÉÉ»É´ÉÉù +É«ÉÉàW{É +§«ÉÉ»ÉJ©É

~ÉÉc¬~ÉÖ»lÉH{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.

~ÉÉc¬~ÉÖ»lÉH{ÉÉ
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ.

JeCe&ceeuee  ``keÀ  mes  Ie''

JeCe&ceeuee  ``ce  mes  ue''

JeCe&ceeuee  ``®e  mes  Pe''

JeCe&ceeuee  ``Je  mes  %e''

JeCe&ceeuee  ``ì  mes  o''

keÀ  mes  %e HetvejeJele&ve

JeCe&ceeuee  ``Oe  mes  Ye''
1 mes 10 efieveleer DebkeÀesceW

3 oÉÒ 8

25 oÉÒ 29

1

1

9 oÉÒ 12

30 oÉÒ 35

13 oÉÒ 16

36 oÉÒ 42

17 oÉÒ 19

43 oÉÒ 48

20 oÉÒ 24

2

2

3

3

4

4

5

petve

efomecyej

petueeF&

peveJejer

Deiemle

HeÀjJejer

efmelecyej

cee®e&

DekeÌlegyej

Ê¾{qÒ ©ÉÚ³ÉKÉùÉà «ÉÉàN«É ÊSÉmÉ »ÉÉoÉà
±ÉÒ÷Ò qÉàùÒ{Éà XàeÉà.

»ÉùLÉÉ Ê¾{qÒ ©ÉÚ³ÉKÉùÉà ±ÉÒ÷Ò qÉàùÒ{Éà XàeÉà.
Ê¾{qÒ ©ÉÚ³ÉKÉùÉà «ÉÉàN«É ÊSÉmÉ »ÉÉoÉà
±ÉÒ÷Ò qÉàùÒ{Éà XàeÉà.
+KÉùÉà ¶ÉÉàyÉÒ        HùÉà.

1.
2.

3.

»ÉùLÉÉ Ê¾{qÒ ©ÉÚ³ÉKÉùÉà ±ÉÒ÷Ò qÉàùÒ{Éà XàeÉà.
          »ÉÉqÉ ¶É¥qÉà

ö  Ê¾{qÒ ´ÉÉH«ÉÉà ´ÉÉÅSÉÉà +{Éà ±ÉLÉÉà.
ö  +ÅHÉà XàeÒ{Éà ÊSÉmÉ ~ÉÚiÉÇ HùÒ ùÅNÉ ~ÉÚùÉà
ö  »ÉÉqÉ ¶É¥qÉà Ê¾{qÒ©ÉÉÅ
ö  »É©ÉOÉ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

NÉÖWùÉlÉÒ +{Éà Ê¾{qÒ +ÅHÉà ±ÉÒ÷Ò qÉàùÒ{Éà XàeÉà.

»ÉÉqÉ ¶É¥qÉà

»´Éù ±ÉLÉÉà  -

keÀ#ee ë 1

keÀ#ee ë 1

»ÉÉqÉ ¶É¥qÉà &- qÉ. lÉ. 
»ÉÉqÉ ´ÉÉH«ÉÉà &- qÉ. lÉ. peiele He{.

Heie,  veì.

»ÉÉqÉ ¶É¥qÉà ±ÉLÉÉà, »ÉÉqÉ ´ÉÉH«ÉÉà Ê¾{qÒ©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà.

11 mes 20 DebkeÀes cesW



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વવર્ય:- કલરવ ( જુરાતી-પયાષવરણ)                 

          પ્રથમ વુનટ કસોટી                    ુલ ણુ:-૩૦                     

 (પ્રકરણ ૧,૨)                                

  

પ્ર.૧.(અ) ટૂતા સ્વર  લખો.                                                   [૪] 

     (બ)અક્ષર ઓળખી       કરો. (છ પછૂવા)                   [૩]                             

     (ક )ચિત્ર ઓળખી શબ્દ લખો.                                 [૩]  

 (ફૂલો અને પ્રાણીઓના નામમાથંી જ પછૂવુ)ં 

પ્ર.૨.(અ) ટૂતી બારાક્ષરી લખો (કા,ખા,--,ઘા)                            [૫] 

       (બ)ચિત્ર સાથે યોગ્ય શબ્દ જોડો.                                                         [૫] 

 (ફૂલો અને પ્રાણીઓના ના વસવાયના ચિત્રો લેવા) 

પ્ર.3  (અ) ટૂતા ળૂાક્ષરો લખો.                                                             [૪] 

       (બ) વાક્ય જોઈ સુદંર અક્ષરે લખો.                                            [૩] 

        (ક) શબ્દ જોઈ સુદંર અક્ષરે લખો.                                               [૩] 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વવર્ય:- કલરવ ( જુરાતી-પયાષવરણ)                 

          પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા                    ુલ ણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૫)                               

પ્ર.૧(અ) ટૂતી બારાક્ષરી લખો.                                              [5] 

       (િ,િા,_,_,ચ,ુચ)ૂ 

      (બ) ખાલી જગ્યા પરૂો.                       [7]      

        (કૌંસમા ંશબ્દો આપવા) 

   (ક) ઓળખો અને જોડો.                                   [6] 

     (પાના ન:ં૪૧ જુબ ) 

      (બે        આપવા અને ત્રણ અક્ષર જોડવા આપવા) 

પ્ર.૨ (અ) માત્ર એક શબ્દમા ંજવાબ આપો.              [5] 

     (બ)સરખા શબ્દો જોડો.                   [4] 

       (ક)નીિે આપેલ શબ્દોમા ં ટૂતા અક્ષરો લખો.       [5]  

પ્ર.૩ (અ) ન નુા પ્રમાણે શબ્દ બનાવો                  [5] 

         (પાના નબંર:૫૫,૪૮ જુબ ) 

         (કૌંસમા ંશબ્દો આપવા ) 

       (બ) લીટી દોરેલા શબ્દોને            મા ંલખો.      [4] 

    (ક)ન નુા પ્રમાણે શબ્દ બનાવો.              [5] 

          (પાન ન:ં૬૨,૭૭,૮૦ પ્રમાણે) 



પ્ર.૪(અ) માગં્યા જુબ નામ લખો.         [6] 

       (શાકભાજી,ફળો,ફૂલો,પ્રાણી,શરીરના અંગોના નામ) 

          (આમાથંી કોઈપણ બે વવશે પછૂવુ)ં 

          (ત્રણ-ત્રણ નામ પછૂવુ ં) 

      (બ)નીિેના વાક્યો સુદંર અક્ષરે લખો.       [4] 

    (ક)મૌચખક શબ્દ લખો.                [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વવર્ય:- કલરવ ( જુરાતી-પયાષવરણ)                 

          દ્વિતીય વુનટ કસોટી                  ુલ ણુ:-૩૦                     

      (પ્રકરણ ૬,૭)                               

પ્ર.૧(અ)ખાલી જગ્યા પરૂો.         [5] 

      (બ)અક્ષરો ઓળખી       કરો.        [3] 

      (ક)નીિેના પ્રશ્નોના એક શબ્દમા ંજવાબ લખો.             [4] 

પ્ર.૨ (અ) ચિત્ર ઓળખી શબ્દ લખો.       [4] 

              (કૌંસમા ંશબ્દો આપવા) 

       (બ)પહલેા અક્ષર પરથી શબ્દ બનાવો      [4] 

               ન નુા : ’પ’ પરથી શરૂ થતા  

               પ : પગ , પવન  

પ્ર.3(અ)શબ્દમા ં ટૂતો અક્ષર પરૂો.       [3] 

     (બ)સરખા શબ્દ જોડો.               [4] 

     (ક)નીિેના વાક્યો સુદંર અક્ષરે લખો.       [3] 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- કલરવ ( જુરાતી-પયાષવરણ)                 

          દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા                    ુલ ણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૬ થી ૧૦)                               

પ્ર.૧(અ) ખાલી જગ્યા પરૂો.          [૮] 

      (બ)વવધાનો સામે ખરા ખોટાની વનશાની કરો.              [૫] 

      (ક) વાક્યોમાથંી અક્ષર શોધી         કરો.        [૩] 

પ્ર.૨(અ)નીિેના પ્રશ્નોના પરુા વાક્યમા ંજવાબ લખો.(છ પ્રશ્નો પછૂવા )            [૫] 

      (બ) પહલેા અક્ષર પરથી શરૂ થતા શબ્દો લખો.       [૪] 

      (ક)ન નુા પ્રમાણે શબ્દ બનાવો.         [૪] 

            દા.ત: લખ- લખો. (૧૩૧,૧૪૦ પાના ન ં જુબ) 

      (ડ)તીરની દદશામા ંવાિંીને શબ્દ બનાવો.        [3] 

પ્ર.3(અ)નીિેના પ્રશ્નોના એક શબ્દમા ંજવાબ લખો.        [૪] 

     (બ)બધં બેસતા જોડકા જોડો          [૫] 

      ૧.(વ્યવસાયકારોના નામ અને તેમના સાધનોના ચિત્ર ) 

      ૨.તહવેારોના નામ અને વસ્તઓુના ચિત્રો  

     (ક)નીિે આપેલા ઉખાણાના જવાબ લખો.       [૩] 

પ્ર.૪ (અ) અલગ તારવી લખો. (ગમે ત ે૨ પછુવા)      [૬]  

      (ફળ,ફૂલ,શાકભાજી,પખંી,પ્રાણી)(ત્રણ-ત્રણ નામ પછુવા) 

     (બ) ટૂતા અક્ષરો લખો.         [૫] 

       (ક)કાવ્યપકં્તત સુદંર અક્ષરે લખો.        [૫] 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- ગચણત  

       પ્રથમ વુનટ કસોટી-૧                           ુલ ણુ:-૩૦                     

      (પ્રકરણ ૧,૨,૩)                                

પ્ર.૧(અ)નાની-મોટી વસ્તઓુ      પર  કરો.             [૨]             

     (બ)ઉપર અને નીિેની વસ્તઓુ પર  √  કરો.          [૨]     

     (ક)નજીક અને દૂરની વસ્તઓુ પર    √  કરો.                      [૨]            
      

પ્ર.૨(અ)સરખા આકારોની જોડ બનાવો.       [૪] 

        (બ)ઓછી અને વધારે વસ્તઓુ પર  √    કરો.     [૨] 

     (ક)નીિે આપેલી સખં્યા જુબ ચિત્ર ગણી રંગ પરૂો.    [૪]  

પ્ર.૩(અ)તરત પહલેાની સખં્યા લખો.       [૨] 

        (બ)તરત પછીની સખં્યા લખો.       [૨] 

પ્ર.૪ (અ)આપેલ ચિત્રને આધારે સરવાળો કરો.      [૫] 

         (બ)સરવાળો કરો.         [૫] 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

          વવર્ય:- ગચણત ગમ્મત                

          પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા                    ુલ ણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૭)                               

પ્ર.૧(અ)ખાલી જગ્યા પરૂો.        [10] 

     (બ)સરકતી કે ગબડતી વસ્ ઓુ પર  √    કરો.             [2] 

     (ક)આકારો ઓળખી નામ લખો.        [4] 

પ્ર.૨(અ)નીચેની સખં્યા અંક અને શબ્દોમા ંલખો.       [4] 

    (બ)ગણો અને જોડો.          [2] 

    (ક)દસ દસના જૂથ બનાવો.         [2] 

પ્ર.૩(અ)સૌથી નાની સખં્યા પર          અને સૌથી મોટી સખં્યા પર         કરો.   [2] 

     (બ)લાબંી અને ટૂંકી વસ્ ઓુ પર  √  કરો.               [2] 

     (ક)જાડી અને પાતળી વસ્ ઓુ પર       કરો.       [2] 

      (ડ)પહલેા અને પછી ની સખં્યા લખો .       [૪] 

પ્ર.4(અ) સરવાળો કરો.          [5] 

    (બ)બાદબાકી કરો.          [5] 

    (ક)નીચેના દાખલા ગણો(ગમે તે બે)        [૪] 

પ્ર.૫ (અ)ગણો અને સખં્યા પર      કરો.        [4] 

      (બ)અંક જેટલા     કરો.         [3] 

      (ક) 0+૧=૧ ઘડીયો લખો.         [5] 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- ગચણત  ગમ્મત 

       દ્વિતીય વુનટ કસોટી                           ુલ ણુ:-૩૦                     

      (પ્રકરણ ૮,૯,૧૦)                                

પ્ર.૧(અ)ખાલી જગ્યા પરૂો.(ગમે તે પાિં)             [5] 

     (બ)જોડકા જોડો.         [5] 

પ્ર.૨ માગં્યા જુબ લખો.        [10] 

     (૧)મોટી સખં્યા પર       કરો.  [૨] 

     (૨)નાની સખં્યા પર      કરો.  [૨] 

     (3)તરત પછીની સખં્યા લખો.   [2] 

     (૪)તરત પહલેાની સખં્યા લખો. [2] 

     (૫)વચ્િેની સખં્યા લખો.        [2] 

પ્ર.3 (અ)નીિે આપેલ ચિત્ર પરથી આકારો ગણી સખં્યા લખો.   [5] 

     (બ) ટૂતી સખં્યા લખો.         [5] 

         (૨,૫,૧૦, ઉમેરી સખં્યા બનાવવી ) 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
ધોરણ:-૧    શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

          વવર્ય:- ગચણત ગમ્મત                

          દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા                    ુલ ણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૮ થી ૧૩)                               

 

પ્ર.૧(અ)ખાલી જગ્યા પરૂો.          [૧0] 

    (બ)માગં્યા મજુબ જવાબ લખો.        [૮] 

     (૧) તરત પહલેાની સખં્યા લખો. 

     (૨) તરત પછીની સખં્યા લખો. 

     (૩) વચ્ચેની સખં્યા લખો. 

     (૪) સૌથી મોટી સખં્યા પર      અને સૌથી નાની સખં્યા પર        ની નનશાની કરો. 

પ્ર.૨(અ)આપેલી સખં્યાને અંકમા ંલખો.        [૪] 

     (બ)આપેલી સખં્યાન ેશબ્દમા ંલખો.        [૪] 

     (ક)જોડકા જોડો.          [૪] 

     (ડ)ખાલી જગ્યા પરૂો.(પાઠ ૧૨ ના ુમંાથંી લેવી)      [૪] 

પ્ર.૩ (અ)આપેલી સખં્યામાથંી એકમ અને દસકની સખં્યા છૂટી પાડી લખો.    [૪] 

      (બ)પાચં-પાચં ઉમેરી ગણતરી કરો.       [૪] 

      (ક)દસ-દસ ઉમેરી ગણતરી કરો.        [૪] 

પ્ર.૪(અ)     મા ંઆપલેા અંક જેવા જ અંક શોધી જોડો                                              [૪] 

     (બ) પલાખા લખો                                                                             [૧૦]  

 

 

                

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- દહન્દી  

       પ્રથમ સત્રાતંપરીક્ષા-૧                           ુલ ણુ:-૫૦                     

      (પ્રકરણ )                                

 

પ્ર.૧ નનમ્નલલલખત વણણમાળા પણૂણ કીજીયે         [૧૦] 

     ટૂતો કક્કો લખો. 

પ્ર.૨ હહન્દી મળૂાક્ષરો કે સામને જુરાતી મળૂાક્ષરો કો લલખે.    [૧૦] 

     (હહન્દી મળૂાક્ષરો સામે જુરાતી મળૂાક્ષર લખો.) 

પ્ર.૩ મળૂાક્ષરો કો પહચાનો    ⃝ કરો.       [૫] 

     (મળૂાક્ષરો શોધી    ⃝  કરો.) 
પ્ર.૪ હહન્દી મળૂાક્ષરો કો જોડીએ               [૫]  

     (હહન્દી મળૂાક્ષર જોડો ) 

પ્ર.૫ સરળ શબ્દો લલખો ઘર,મન                                                         [૫] 

પ્ર.૬  લગનતી લલખો                                                                        [૧૦]  

     ૧ સે ૧૦ અંકમા ંલખો (હહન્દીમા)ં  

પ્ર.૭  હહન્દી મળૂાક્ષરો કો લચત્ર કે સાથ જોડો                                                [૫] 

      હહન્દી મળૂાક્ષરો ને યોગ્ય લચત્ર સાથે જોડો               
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- દહન્દી  

       દ્વિતીય સત્રાતંપરીક્ષા-૨                          ુલ ણુ:-૫૦                     

      (પ્રકરણ )                                

 

પ્ર.૧ નનમ્નલલલખત વણણમાળા પણૂણ કીજીયે         [૧૦] 

     ( ટૂતો કક્કો પણૂણ કરો)  

પ્ર.૨ સહી હહન્દી સ્વરોકો નમલાયે         [૫] 

     ( સાચા હહન્દી સ્વરો જોડો ) 

પ્ર.૩ ૧૧ સે ૨૦ તક લગનતી લલખો અંકો મેં.       [૧૦]   

   (૧૧ થી ૨૦ અંકો હહન્દીમા ંલખો.) 

પ્ર.૪         મેં હદયે ગઈ અક્ષરો કો પહચાનો ઓર      કીજીએ    

 [૮] 

    (ચોરસમા ંઆપેલા અક્ષરોને ઓળખી     કરો).      

પ્ર.૫ શબ્દ પઢો ઓર લલખો.        [૭] 

  ( શબ્દો વાચંો અને લખો ) 

પ્ર.૬ હહન્દી વાક્યો કો પઢો ઓર લલખો.       [૧૦] 

  ( હહન્દી વાક્યો વાચંી ન ેલખો.)  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- અંગે્રજી 

       પ્રથમ સત્રાતંપરીક્ષા-૧                           ુલ ણુ:-૫૦                     

         

 

.1 નીચે આપેલ ખાલી  જગ્યામા ંમળૂાક્ષર લખો.       [૧૦] 

     ( api a  e e  પછૂવા ) 

     (૨૦ ખાલી જગ્યા આપવી) 

.૨( ) નીચે આપેલ જોડકા જોડો.        [૧૦] 

     ( api a  e e  સાથે a  e e  અને a  e e  સાથે api a  e e  પછૂવુ)ં 

     (પાચં-પાચં પછૂવુ ં) 

    ( )નીચે આપેલ લચત્રો ગણીને તનેી સામે અંગ્રેજી  અંક લખો.(1 થી 20 માથંી પછૂવા)  [૭] 

    ( )નીચ ેઆપેલ જુરાતી અંકોની સામે અંગ્રજેી અંક અને ઉચ્ચાર લખો.(પાચં પછૂવા)  [૫] 

-3 ( ) નીચ ેઆપલે લચત્રો જોઈ તેની સામે અંગ્રેજી સ્પેલલિંગ અન ેઉચ્ચાર લખો.   [૬] 

      (ત્રણ પછૂવા)         

     (બકુમાથંી આલ્ફાબેટ માથંી લચત્રો પસદં કરવા માત્ર ત્રણ મળૂાક્ષરવાળી સ્પેલલિંગ લેવી. 

     ( ) નીચે આપેલ પ્રાણીઓની જુરાતી નામોની સામે અંગ્રેજી સ્પેલલિંગ અને ઉચ્ચાર લખો. [૬] 

 (બકુ માથી જ આપવુ)ં  

     ( ) નીચે આપલે H M  જોઇને સારા અક્ષરે બાજુમા ંઆપેલ જગ્યામા ંલખો.  [૬] 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૧           શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

        વવર્ય:- અંગે્રજી 

       દ્વિતીય સત્રાતંપરીક્ષા                          ુલ ણુ:-૫૦                     

 

.1 નીચે આપેલ ખાલી  જગ્યામા ંમળૂાક્ષર લખો.       [૧૦] 

 ( a  e e  પછૂવા ) 

        (૨૦ ખાલી જગ્યા આપવી) 

Q.2 ( ) નીચે આપેલ જુરાતી અંકોની સામે અંગ્રેજી અંક અને ઉચ્ચાર લખો.             [૬] 

 (૧ થી 30 માથંી જ પછૂવુ ં)    (ત્રણ પછૂવુ)ં 

      ( ) નીચ ેઆપલે અંકોની અંકોની સ્પેલલિંગ લખો.      [૫] 

         (૧ થી ૧૦ માથંી જ પછૂવુ)ં 

          (ગમે તે પાચં લખો.) 

    ( ) નીચે આપેલ જોડકા જોડો. 

        (સગાસબધંીઓના જુરાતી નામો સામે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર આપવા)(પાચં પછૂવા)  [૫] 

    ( )નીચે આપેલ રંગોના નામોની સામ ેઅંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખો.     [૬] 

      (ગમે તે છ લખો,સાત પછૂવા) 

-૩ ( ) નીચે આપેલ શરીરના અંગોના નામોની સામે ઉચ્ચાર લખો.    [૬] 

      ( ) નીચે આપેલ પ્રાણીઓના જુરાતી નામોની સામે અંગ્રેજી સ્પેલલિંગ અને ઉચ્ચાર લખો. [૬] 

      ( )નીચે આપલે H M  જોઇને સારા અક્ષરે બાજુમા ંઆપેલ જગ્યામા ંલખો.  [૬] 
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