
õ& ¡ÉoÉ©É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 2 Ê´ÉºÉ«É & NÉÖWùÉlÉÒ ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉy«ÉÉ«É ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

WÚ{É

+ÉàNÉ»÷

»É~÷à©¥Éù

+ÉàH÷Éà¥Éù

1.  ©Éà³É©ÉÉÅ
2.  ©ÉÉùÉà ~ÉÊù´ÉÉù

5 oÉÒ 20
21 oÉÒ 39

6.  ~ÉÅLÉÒ Aeà £ùùù
7.  SÉÉ±ÉÉà £ùÒ+à
8.  +©Éà ¥ÉyÉÉÅ
9.  +©É{Éà ©ÉX ~Éeà
Ê{É¥ÉÅyÉ &õ NÉÉ«É,  »ÉÚùW
+Éq¶ÉÇ ¡É·{É~ÉmÉ
~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É. »É©ÉOÉ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É.

3.  +ÉeÖÅ - +´É³ÖÅ
4.  W©ÉiÉ´ÉÉù
5.  ©ÉX ~Éeà

40 oÉÒ 58
59 oÉÒ 75
76 oÉÒ 80

81 oÉÒ 94
95 oÉÒ 110
111 oÉÒ 125
126 oÉÒ 131
     õ
132 oÉÒ 136

5 oÉÒ 18
19 oÉÒ 32
33 oÉÒ 42
43 oÉÒ 59
   õ

82 oÉÒ 96
97 oÉÒ 106

60 oÉÒ 65
66 oÉÒ 81

107 oÉÒ 118
119 oÉÒ 125
     õ

WÚ±ÉÉ>

©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É

Ê{É¥ÉÅyÉ &õ ©ÉÉùÉà ~ÉÊùSÉ«É, ©Éà³Éà

õ& ÊwlÉÒ«É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉy«ÉÉ«É ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà

~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù
{É´Éà©¥Éù

X{«ÉÖ+ÉùÒ

£àúÉÖ+ÉùÒ

©ÉÉSÉÇ

+àÊ¡É±É

1.  ùÅNÉ¥ÉàùÅNÉÒ ù©ÉHeÉÅ
2.  ©ÉÉY{Éà LÉÉ´ÉÉ ~ÉÉB§ÉÉY

5.  ´ÉÉ¾...§ÉÉ>...´ÉÉ¾
6.  ¥ÉNÉÒSÉÉ©ÉÉÅ
7.  ]Ée »ÉÉoÉà
8.  ùX{ÉÒ ©ÉX
9.    SÉÉÅqÉ©ÉÉ©ÉÉ
10.  »Éù»É...»Éù»É...

+Éq¶ÉÇ ¡É·{É~ÉmÉ  ö  ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É. »É©ÉOÉ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É.

3.  +É~ÉiÉÉà lÉ¾à´ÉÉù
4.  {ÉqÒ +Éà³ÅNÉÒ+à

Êe»Éà©¥Éù

Ê{É¥ÉÅyÉ &õ ©ÉÉùÉà Ê¡É«É lÉ¾à´ÉÉù, ©ÉÉùÒ ¶ÉÉ³É.

Ê{É¥ÉÅyÉ &õ ]Ée, ´Ée, +É¥ÉÉà

( ~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

1



õ& ¡ÉoÉ©É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 2 Ê´ÉºÉ«É & NÉÊiÉlÉ NÉ©©ÉlÉ ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉy«ÉÉ«É ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà
~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

WÚ{É

+ÉàNÉº÷

»É~÷à©¥Éù

+ÉàH÷Éà¥Éù

¶ÉÖÅ ±ÉÉÅ¥ÉÖ Uà ? ¶ÉÖÅ NÉÉà³ Uà ?
WÚoÉ©ÉÉÅ NÉiÉ´ÉÖÅ

5 oÉÒ 13
14 oÉÒ 28

1.
2.

~Éà÷{ÉÇ
~ÉNÉ{ÉÒ UÉ~É

5.
6.
7.
8.

~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É.
©ÉÉùÉà ©ÉX{ÉÉà Êq´É»É

»É©ÉOÉ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É.
96 oÉÒ 108

0
9.

lÉ©Éà Hà÷±ÉÖÅ DSÉHÒ ¶ÉHÉà ?
q»É-q»É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ
1 oÉÒ 5 PÉÊe«ÉÉ{ÉÖÅ
~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ

29 oÉÒ 37
38 oÉÒ 47
    õ

3.
4.

WÖ±ÉÉ>

2

©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É

õ& ÊwlÉÒ«É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
©ÉÉ»É ¡ÉHùiÉ »´ÉÉy«ÉÉ«É ~ÉÉàoÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà

~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ¥Éù

{É´Éà©¥Éù

X{«ÉÖ+ÉùÒ

£àúÉÖ+ÉùÒ

©ÉÉSÉÇ

+©ÉÉùÉ +ÅHà A©ÉàùÉà 109 oÉÒ 11910.

+É~ÉÉà +{Éà ±ÉÉà.
»ÉÉäoÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÖÅ eNÉ±ÉÖÅ
10 {ÉÉà PÉÊe«ÉÉà

133 oÉÒ 148
149 oÉÒ 158
      õ

12.
13.

~ÉKÉÒ+Éà +É´Éà, ~ÉKÉÒ+Éà X«É
Hà÷±ÉÒ SÉÉà÷±ÉÒ Uà ?
1 oÉÒ 10 PÉÊe«ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

159 oÉÒ 172
173 oÉÒ 180

14.
15.

~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É »É©ÉOÉ ~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É

±ÉÒ÷Ò+Éà W ±ÉÒ÷Ò+Éà
8 +{Éà 9 {ÉÉà PÉÊe«ÉÉà

120 oÉÒ 132
      õ

11.Êe»Éà©¥Éù

WNÉ +{Éà ©ÉNÉ
q¶ÉH +{Éà +àH©É
6 +{Éà 7 {ÉÉà PÉÊe«ÉÉà

48 oÉÒ 61
62 oÉÒ 73
74 oÉÒ 85
86 oÉÒ 95
    õ

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



»ÉNÉÉ - »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ +ÅOÉàY ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.
¶ÉùÒù{ÉÉÅ +ÅNÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉ +ÅOÉàY ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.

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

+{Éà

´ÉNÉÇLÉÅe©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ {ÉÉ©ÉÉà HùÉ´É´ÉÉÅ  -  Page 20, 21, 22

{ÉÒ »~ÉàÊ±ÉÅNÉ HùÉ´É´ÉÒ.

´ÉNÉÔHùiÉ +{Éà »~ÉàÊ±ÉÅNÉ HùÉ´É´ÉÒ.

3

Revision.

Capital letters and small letters1)

2)

3)

4)

5)

[ Cap, Man, Fan, Tap, Map, Leg, Hen, Bed, Ten, Bell,
  Pig, Six, Pin, Oil, Fish, Toy, Boy, Fox, Dog, Frog,
  Cup, Sun, Duck, Bus, Mug ]

21 to 50

1 to 20

Tame Animals, Wild Animals, Birds -

[ cow,  dog,  cat,  goat,  sheep,

lion,  bear,  fox,  pig,  deer,

hen,  kite,  owl,  duck, clock ]

Rhyme :- Little bird.   ( Page - 31 )

Rhyme - 1   -   L
[Page - 31,  V. C. Khatri]

ittle stars

ÊSÉmÉ +É~ÉÒ ASSÉÉù ±ÉLÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´É´ÉÖÅ.

»´ÉùoÉÒ ¥É{ÉlÉÉ ¶É¥qÉà HùÉ´É´ÉÉ.
( {ÉÒSÉà +É~Éà±É »~ÉàÊ±ÉÅNÉ ©ÉÉàhà HùÉ´ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÚU´ÉÖÅ. )

( LÉÚ÷lÉÉ +ÅHÉà HùÉ´É´ÉÉ )

Vehicles Fruits ASSÉÉù HùÉ´É´ÉÉ.

õ& ¡ÉoÉ©É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 2 Ê´ÉºÉ«É & +ÅOÉàY ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É

WÚ{É &

WÖ±ÉÉ> &

+ÉàNÉ»÷ &

»É~÷à©¥Éù&

+ÉàH÷Éà.&

ö +É©ÉÉÅoÉÒ W ~ÉÚU´ÉÖÅ



{ÉÉÅ

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

ö ©ÉÉäÊLÉH ùÒlÉà HùÉ´É´ÉÖÅ  -  ASSÉÉùÉà HùÉ´É´ÉÉ.

+àH»É{É »ÉÉoÉà HùÉ´É´ÉÉ.

4

Rhyme :- 4 - Every body says.  ( Page No. 32 )

Rhyme :- 3 - Little Doll ( page - 32 )

51 to 100

[ P. T. O. ]

Vegetable, My useful things, Colours

Days of the week

ö ©ÉÉäÊLÉH HùÉ´É´ÉÖÅ  ö  ASSÉÉùÉà HùÉ´É´ÉÉ.Month of the year

Verb

[ Eat,  Drink,  See,  Run,  Jump,  Walk,
  Clap, hear,  smell,  speak,  play,
  taste, Dance, read, write ]

Activity - 5  -   ( Page No. 29 )

Over all Revision.

õ& ÊwlÉÒ«É »ÉmÉÉÅlÉ &õ
yÉÉàùiÉ & 2 Ê´ÉºÉ«É & +ÅOÉàY ¶Éä. ´ÉºÉÇ & 2018-19

©ÉÉ»É´ÉÉù +§«ÉÉ»ÉJ©É

1) {É´Éà©¥Éù &

2) Êe»Éà©¥Éù &
ASSÉÉùÉà{ÉÖÅ ´ÉNÉÔHùiÉ HùÉ´É´ÉÖÅ.

3)

4)

5)

X{«ÉÖ+ÉùÒ &

£àúÉÖ+ÉùÒ &

©ÉÉSÉÇ &

[ Book  -  ]HùÉ´É´ÉÒ



5efJe<e³e ë efnvoer

efÜleer³e me$e

Je<e& ë 2018-19

Je<e& ë 2017-18

(+àÎG÷Ê´É÷Ò ¥Éà]) ©ÉÉ»É´ÉÉù +É«ÉÉàW{É +§«ÉÉ»ÉJ©É

JeCe&ceeuee  keÀ  mes  o lekeÀ

ef®e$eoMe&ve
ef®e$e osKees Deewj JeCese& keÀe GHe³eesie keÀjkesÀ Meyo yeveeDees ~

56
HegmlekeÀ DeeOeeefjle

JeCe&ceeuee  Oe mes %e lekeÀ
mJej - De mes Deë
yeejnKeæ[er - keÀ mes þ lekeÀ
mejue Meyo efueKees Deewj He{es

ef®e$e osKekeÀj Keeueer mLeeve ceW mener Meyo efueKees ~
ef®e$e osKekeÀj ieesuee keÀjes Deewj Meyo efueKees ~
He#eerDeeW kesÀ veece

HegmlekeÀ DeeOeeefjle
HegmlekeÀ DeeOeeefjle
58

ef®e$e kesÀ meeLe J³ebpeve keÀer Hen®eeve ~
yeekeÀer De#ej efueKees ~ Meyo ®egvekeÀj Keeueer peien Yejes ~
meceeve Meyoes keÀes pees[es ~
efieveleer - 1 mes 5  (DebkeÀ-Meyo)
JeekeÌ³e Heæ{es Deewj efueKees ~
ef®e$e Hen®eevekeÀj keÀes<þkeÀ Yejes ~

Gef®ele De#ej efueKekeÀj Meyo Hetje keÀjes ~
JeekeÌ³e Heæ{es Deewj efueKees ~
Debûespeer / iegpejeleer ceefnvees kesÀ veece efnvoer ceW efueKees ~

HegvejeJele&ve ~

54
HegmlekeÀ DeeOeeefjle
64

jbieHeefj®e³e
HegvejeJele&ve

21

2

2
2
51
HegmlekeÀ DeeOeeefjle
3, 4
HegmlekeÀ DeeOeeefjle
HegmlekeÀ DeeOeeefjle
62
HegmlekeÀ DeeOeeefjle

57

2

3

3

4

5

4

5

petve

efomecyej

petueeF&

peveJejer

Deiemle

HeÀjJejer

cee®e&

efmelecyej

DekeÌìgyej

veJecyej yeejnKeæ[er - [ mes %e
efieveleer - 6 mes 10  (DebkeÀ-Meyo)

2
62

1

keÀ#ee ë 2

keÀ#ee ë 2

veb. ceeme DeefYeveJe efnvoer ÒeJesefMekeÀe Yeeie-2 Heeþ³eHegmlekeÀ keÀe
Hevvee

( ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ 34 »ÉÖyÉÒ HùÉ´É´ÉÖÅ. )

ÒeLece me$e



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૨                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ચિત્રકામ               

   પ્રથમ સત્ર /દ્વિતીય સત્ર                   કુલ ગણુ:-૫૦                     

      (પ્રકરણ ૧ થી ૫)                               

                   

પ્ર.૧ નીચે આપેલ ચચત્રમ ાં રાંગપરૂણી કરો.      [૨૦] 

પ્ર.૨ નીચે આપેલ ચચત્ર દોરી તેમ ાં  રાંગપરૂણી કરો.        [30] 

નોંધ:-ચચત્ર દોરવ  મ ટે કેતન ચચત્રકલ નો ઉપયોગ કરવો. 

        - રાંગપરૂણી મ ટે બ ળકોન  ધોરણ પ્રમ ણે ચચત્ર મકૂી શક શે. 

     -મ ળખ ન  પ્ર.૨ મ ાં અભ્ય સક્રમ પ્રમ ણ ેકોઈપણ બે વવષય આપવ  તેમ ાંથી એક ચચત્ર દોરી તેમ ાં રાંગ 

પરૂવ નો રહશેે. 

અભ્યાસક્રમ  

પ્રથમ સત્ર :- જુન થી ઓક્ટોમ્બર  

દ્રિતીય સત્ર :- નવેમ્બર થી માિષ  

[નવનીત કેતન ચિત્રકલા –ધોરણ-૨] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૨                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી            

     પ્રથમ વુનટ કસોટી                          કુલ ગણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૫)                               

  પ્ર-૧નીિેના પ્રશ્નોના માત્ર એક શબ્દમા ંજવાબ લખો.     [૧૦] 

 (ગમે તે દસ) 

 પ્ર.૨(અ)કૌંસમાથંી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.     [૫] 

     (બ)નીિેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્યો બનાવો.     [૫]   

પ્ર.૩(અ)ન નુા પ્રમાણે શબ્દ બનાવો.        [૪] 

    (બ)ન નુા પ્રમાણે વાક્ય બનાવો.        [૨] 

    (ક)જોડકા જોડો.          [૪] 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૨                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી            

     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા                     કુલ ગણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૯)                               

 

પ્ર-૧(અ) કૌસમ ાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખ લી જગ્ય  પરૂો.     [૬] 

     (બ) વવધ ન સ મે ખર  કે ખોટ ની વનશ ની કરો.      [૬] 

      (ક) અલગ પડત  શબ્દ પર   ⃝ કરો.        [૬] 

પ્ર-૨(અ) નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ લખો.(ગમે તે પ ાંચ)             [૧૦] 

       (બ) નીચેન  શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વ ક્ય બન વો.      [૦૬] 

 પ્ર-3 (અ)નમનૂ  મજુબ વ ક્ય બન વો        [૦૪] 

       (બ)મ ગ્ય  મજુબ લખો.         [૧૦] 

           (૧) બે –બે ન મ લખો. 

           (૨) વ ાંચો અને લખો. 

           (૩) આડ - અવળ  શબ્દો લખો. 

           (૪) ટૂત  અક્ષરો લખો. 

           (૫) નમનુ  પ્રમ ણે શબ્દો બન વો. 

પ્ર.૪ (અ) નીચે આપલે ઉખ ણ ન  જવ બ લખો.       [૩] 

      (બ) તો ુ ાં થ ય તે લખો.         [૪]  

       (ક) ગમે ત ેએક વનબાંધ લખો. (બ ેપછૂવ )          [૫]                       

 નોંધ=વનબાંધો  

 ૧]મ રો પરરચય  

 ૨]મેળો 

 ૩]ગ ય 

 ૪]સરુજ  



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૨                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી            

     દ્વિતીય વુનટ કસોટી                          કુલ ગણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૪)                               

 

 

પ્ર.૧ પરુ  વ ક્યોમ ાં જવ બ આપો.(ગમ ેતે પ ાંચ )      [૧૦] 

પ્ર.૨(અ)ખ લી જગ્ય  પરૂો.(ગમે તે પ ાંચ )      [5] 

    (બ)વવધ નોની સ મે ખર  કે ખોટ ની વનશ ની કરો.     [5] 

પ્ર.૩(અ)નમનુ  મજુબ શબ્દ બન વો.       [૪] 

     (બ)સ ચ  જોડક  જોડો.        [3] 

     (ક)મ ાંગ્ય  મજુબ કરો.        [3] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૨                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી            

     દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા                   કુલ ગણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૧૦)                               

 

                                               

પ્ર:૧ (અ) કૌસમ ાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખ લી જગ્ય  પરૂો.      (૬) 

      (બ) વવઘ ન સ મે ખર ાં કે ખોટ ની વનશ ની કરો.      (૭) 

      (ક) જોડક  જોડો.          (૫) 

પ્ર:૨ (અ) નીચેન  પ્રશ્નોનોન  જવ બ લખો. (ગમે ત ેપ ાંચ)     (૧૦) 

       (બ) નીચેન  વ ક્યો કોણ બોલે ત ેલખો.       (૪) 

પ્ર:૩ (અ) મ ત્ર એક શબ્દમ ાં જવ બ લખો.       (૫) 

      (બ) નીચે આપેલ શબ્દ પરથી વ ક્યો બન વો.      (૫) 

       (ક) ટૂત  અક્ષર લખો.         (૪) 

પ્ર:૪ (અ) નમનૂ  પ્રમ ણે શબ્દ બન વો.         (૫) 

      (બ) નમનૂ  પ્રમ ણ ેવ ક્ય બન વો.        (૪) 

       (ક) ગમે તે એક વનબાંધ લખો. (બ ેવનબાંધ પછૂવ )      (૫) 

           (મ રો વપ્રય તહવે ર,મ રી શ ળ ,ઝ ડ=આંબો,વડ)                                   
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 વવર્ય:-  ગચણત            

     પ્રથમ વુનટ કસોટી                            કુલ ગણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૪)                               

 

પ્ર.૧ (અ) ખ લી જગ્ય  પરૂો.         [5] 

     (બ) જોડક  જોડો.          [5] 

પ્ર.૨ મ ાંગ્ય  મજુબ લખો. 

    (૧) ટૂતી સાંખ્ય  લખો.                        [૨] 

    (૨) ચડત  ક્રમમ ાં ગોઠવો.         [૨] 

    (૩) ઉતરત  ક્રમમ ાં ગોઠવો.         [૨] 

    (૪) આપેલ ખ લી      મ ાં વસ્તઓુ દોરી જૂથ પણૂણ કરો.     [૪] 

પ્ર.૩(અ) નીચેની વસ્તઓુ મ ટે       મ ાં ગબડતી વસ્તઓુ મ ટે √ અને સરકતી વસ્ત ુમ ટે x કરો. [૨] 

    (બ) નીચેની વસ્તઓુ મ ટે આપેલ      મ ાં થપ્પી થઈ શકતી હોય તેન  મ ટે √ અને થપ્પી ન થઇ       

 શકતી હોય તેન  મ ટે x કરો.        [૨] 

    (ક) નીચે આપેલ વસ્તઓુ મ ાં   હલકી વસ્તઓુ મ ટે √ અને ભ રે વસ્ત ુમ ટે x ની         [૨] 

 વનશ ની કરો.  

    (ડ) જુથમ ાં ગણો અને સરવ ળ  કરો.        [૪] 

    (નમનુ  આપવ ) 
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     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા                     કુલ ગણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૧ થી ૮)                               

 

પ્ર.૧(અ) ખ લી જગ્ય  પરૂો.         [૧૦] 

    (બ) જોડક  જોડો.          [૫] 

પ્ર.૨ (અ) નીચે આપેલ વસ્તઓુની રકન રી પર પેન્સસલ ફેરવત  કયો આક ર મળશે તે વસ્ત ુન  [૫] 

          ન મને તેન  આક ર સ થે જોડો.        

     (બ) મ ાંગ્ય  મજુબ લખો. 

     (૧) નીચે આપેલ ચચત્રમ ાંથી આક રો શોધીને ગણો અને લખો.(એક ચચત્ર આપ ુાં)  [૪] 

     (૨) પેટનણ મજુબ ખ લી જગ્ય  પરૂો.        [૨] 

     (3) પેટનણ આગળ વધ રો.         [૨] 

     (૪) પેટનણમ ાં ુ ાં અલગ પડ ેછે તેન  પર √ ની વનશ ની કરો.     [૨] 

પ્ર.૩ (અ) સરવ ળો કરો (ગમે તે ત્રણ)        [૬] 

     (બ) બ દબ કી કરો. (ગમે તે ત્રણ)        [૬] 

     (ક) કોયડ  ઉકેલો. (ગમે તે ત્રણ)        [૬] 

પ્ર.૪ વ્યવહ રરક દ ખલ  ગણો.(ગમે ત ેચ ર)       [૧૨] 
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     (પ્રકરણ ૯ થી ૧૧)                               

 

પ્ર.૧(અ) નીચે આપેલ ખ લી જગ્ય   પરૂો.      [૫]  

    (બ) જોડક  જોડો.         [૫] 

પ્ર.૨ (અ) મ ત્ર એક શબ્દમ ાં જવ બ આપો.      [૫]   

     (બ) લીટીઓ પરથી અંક બન વો. અથવ   

          લીટીઓ પરથી મળૂ ક્ષરો બન વો.      [૫] 

 (બે મ થી ગમે તે એક પછૂ ુાં) 

પ્ર.3 સરવ ળો કરો.(ગમે ત ેપ ાંચ)       [૧૦] 
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     દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા                          કુલ ગણુ:-૬૦                     

     (પ્રકરણ ૯ થી ૧૫)                               

 

પ્ર.૧(અ) ખ લી જગ્ય  પરૂો.         [૮] 

    (બ) મ ત્ર એક શબ્દમ ાં જવ બ આપો.       [૬] 

પ્ર.૨(અ) નીચે આપેલ કોષ્ટકન  આધ રે પ્રશ્નોન  જવ બ આપો.     [૪] 

     (બ) નીચેન  દ ખલ  ગણો. (ગમે તે છ)      [૧૨] 

પ્ર.૩(અ) જોડક  જોડો.          [૫] 

     (બ) ખર  કે ખોટ ની વનશ ની કરો.        [૫] 

     (ક) આડ  ઉભ  સરવ ળ  કરો અને ખ લી સ્થ ન પણૂણ કરો.     [૪] 

પ્ર.૪(અ) નીચે આપેલ વ્યવહ રરક દ ખલ  ગણો.(ગમે ત ેચ ર )    [૧૨] 

     (બ) લીટીઓ અને વળ ાંકોનો ઉપયોગ કરી ચચત્ર બન વો.     [૪] 

     (મ છલી ,પતાંગ,ફૂલ,ગ્લ સ,ધડીય ળ,લેમ્પ,મોટરક ર,ચક્ર,સરુજ-આમ ાંથી જ પછૂ ુાં) 
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     પ્રથમ સત્ર                             કુલ ગણુ:-૫૦                     

       

પ્ર.૧(અ) ટૂતી  લખો.(capi a    અને  a  સ થે પછૂવી.)    [૧૦] 

        (૨૦ ખ લી જગ્ય  પછૂવી) 

    ( ) નીચેન મ ાં ટૂત  અંકો મકુો.(1 થી 50)      [૫] 

    ( ) નીચે આપેલ ખ લી જગ્ય મ ાં યોગ્ય સ્વર મકૂી સ ચી સ્પેચલિંગ બન વો.  [૫] 

 (અભ્ય સક્રમમ ાં દશ ણવેલ સ્પેચલિંગમ ાંથી જ પછૂ ુાં.) 

પ્ર.૨( )નીચ ેઆપેલ જુર તી અંકોની સ મે અંગ્રજેી અંક અને ઉચ્ચ ર લખો.(21 થી 50) [૬] 

    (ત્રણ પછૂવ )  

    ( )નીચે આપેલ સગ  સબાંધીઓન  ન મની સ મ ે અંગ્રેજી ઉચ્ચ ર લખો.(ત્રણ પછૂવ ) [૨]  

    (c)નીચે આપલે જોડક  યોગ્ય રીતે જોડો.      [૩] 

       ( જુર તી શરીરન  અંગો સ થે ઉચ્ચ ર) 

    ( )નીચ ેઆપલે અંકોની સ્પેચલિંગ લખો.      [૪] 

      (1 થી 20 મ ાંથી પછૂ ુાં-પ ાંચ પછૂ ુાં) 

પ્ર.3 ( ) કૌસમ ાં આપેલ શબ્દોને , ,અને  - મ ાં વગીકરણ કરો. 

        (ગમ ેતે બે વગીકરણ મ ાં પછૂ ુાં) (ઉચ્ચ ર પછૂવ  ૮ પછૂવ )   [૪]  

    

     ( )નીચ ેઆપલે ચચત્રો જોઈ તેની સ મે અંગ્રજેી ઉચ્ચ ર લખો.    [૫] 

          (  અને FRUITS  મ ાંથી જ પછૂ ુાં) 

     ( )નીચે આપેલ ‘ Y ’ જોઇને સુાંદર અક્ષરે બ જુમ ાં આપલે જગ્ય મ ાં લખો. [૬] 
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Q1(A) GLR[ આપેલ A,B,C,D  પણૂષ કરો. s 5}KJF S[l58, VG[ :DM, ,[8;"  સાથે પછૂવા.) 

 [૧૦] 

            (૨૦ ખ લી જગ્ય  પછૂવી.)  

   ( ) જુર તી ન મની સ મે અંગે્રજી ઉચ્ચ ર લખો.      [૫] 

             (  અને  મ ાંથી જ પછૂ ુાં.)                                         
     ( ) નીચે આપેલ જુર તી વ રન  ન મોની સ મે અંગે્રજી ઉચ્ચ ર લખો. 
     (પ ાંચ પછૂવ .)                                                                    [૫] 

2( ) નીચે આપેલ જુર તી અંકોની સ મે અંગે્રજી અંક અને ઉચ્ચ ર લખો. 
     (ત્રણ પછૂવ .)                                                                     [૬] 

   ( ) નીચે આપેલ અંકોની તરત પછીનો અંક લખો.(ત્રણ પછૂવ )     [૩] 

   ( ) કૌસમ ાં આપેલ શબ્દને , Y   અને  મ ાં    
        વગીકરણ કરો.  (ગમે તે બે પછૂવ .)(ફક્ત ઉચ્ચ ર જ આપ ુાં.)                [૬] 

3( ) નીચે આપેલ જોડક  યોગ્ય રીતે જોડો. 
        ( જુર તી રક્રય ઓની સ મે અંગે્રજી ઉચ્ચ ર લખો.)                             [૫] 

   ( ) નીચેન મ ાં ટૂત  અક્ષરો મકૂી સ ચી સ્પેચલિંગ બન વો.         

        ( Y પ ાંચમ ાંથી પછૂ ુાં)                                                  [૪] 

     ( ) નીચે આપલે ‘ Y ’ જોઇને સુાંદર અક્ષરે બ જુમ ાં આપેલ જગ્ય મ ાં લખો.           [૬] 
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પ્ર.૧ (અ) મલુ ક્ષરોકી પવૂતિ કીજીયે .(ક થી જ્ઞ સધુી )                                                   [૮] 

     (બ)સ્વરો રક પવૂતિ કીજીએ             [૫] 

પ્ર.૨ (અ)વનમ્નચલચખત બ ર ખડી કો પણૂણ કીજીએ          [૧૦] 

     (બ)ચચત્ર પહચ નકર ન મ ચલખો.(કૌસમ ાં ન મ આપવ )         [૫] 

પ્ર.૩ (અ)ચગનતી કરકે સાંખ્ય  અંકો તથ  શબ્દો મેં ચલખો         [૧0] 

     (બ)સમ ન શબ્દો રક જોડ વમલ યે             [૪] 

પ્ર.૪ (અ)કીસહી પ ાંચ રાંગો કે ન મ રહસદી મેં લીખયે           [૫] 

     (બ)વ ક્યો પઢો ઓર ચલખો              [૩] 
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પ્ર.૧ (અ)વનમ્નચલચખત મળૂ ક્ષરો રક બ ર ખડી લીખીએ       [૧૦] 

    (ક થી ક: સધુી આખી બ રક્ષરી લેવી.) 

   દ .ત.ઘ,_વધ_,_ઘ_ે    

     (બ)વનમ્નચલચખત જુર તી અંકો કો રહસદી અંક તથ  શબ્દ મેં લીખીએ    [૧૦] 

 (૬ થી ૧૦ અંકો લેવ )    

પ્ર.૨(અ) ચચત્ર દેખકર ખ લી સ્થ નો મેં સહી શબ્દ લીખીએ      [૬] 

    (બ)કીસહી સ ત ન મ લીખીએ         [૭]  

    (રાંગ,ફૂલ,પક્ષીમ ાંથી કોઈ પણ એક લે ુ ાં)  

પ્ર.૩ (અ) ઉચચત અક્ષર ચલખકર શબ્દ પરુ  કીજીએ       [૬] 

     (બ) અ સે અ:તક સ્વર લીખીએ         [૫] 

પ્ર.૪ વ ક્ય પઢો  ઓર સુાંદર અક્ષરો મેં ચલખો.       [૬] 
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