
 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૬                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા          ુલ ણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૧,૨,૩,૪ 

     [ ણુભાર – [૪ x ૧૦=૪૦] 

 

 યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો.                                            [૪૦] 

 

નોંધ :  

      ૪૦ ણુ પે્રક્ટિકલ  

       ૪૦ ણુ લેખખત 

       ૨૦ ણુ આંતરરક લૂ્યાકંન 

      ૧૦૦  

નોંધ :- પ્રશ્નપત્ર માિે ભાવિકની સ્િાધ્યાયપોથીનો ઉપયોગ કરિો તેમજ વિવિષ્ઠ પ્રશ્નોમાથંી પછૂવુ ં
નરિ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૬                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા          ુલ ણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૫,૬,૭,૯ 

 

    [ ણુભાર ->  પ્રકરણ – ૫,૬ = ૧૩x૨= ૨૬ 

    પ્રકરણ – ૭,૯ = ૭x૨= ૧૪ 

                                   ૪૦ ણુ 

 

 યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લાખો. 
નોંધ:       

       ૪૦ ણુ પે્રક્ટિકલ  

       ૪૦ ણુ લેખખત 

       ૨૦ ણુ આંતરરક લૂ્યાકંન 

      ૧૦૦  

નોંધ :- પ્રશ્નપત્ર માિે ભાવિકની સ્િાધ્યાયપોથીનો ઉપયોગ કરિો તેમજ વિવિષ્ઠ પ્રશ્નોમાથંી પછૂવુ ં
નરિ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૬                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

     વવર્ય:- સામાજિક વવજ્ઞાન 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

માસ પ્રકરણ 

જૂન ૧. ઈવતિાસ જાણિાના સ્ત્રોત 

 ૨. ચાલો,નકિો સમજીએ 

  

જુલાઈ ૩. નાગરરકતા 
 ૪. માનિજીિનની િરૂઆત 

  

ઓગષ્િ ૫. આપણુ ંઘર પથૃ્િી 
પનુરાિતતન -૧ 

 ૬. સ્થાયી જીિનની િરૂઆત 

 ૭. જુરાત : સ્થાન, સીમા અને પૂષૃ્ઠ 

  

સપ્િેમ્બર ૮. વિવિધતામા ંએકતા 
 ૯. પ્રાચીન નગરો 

પનુરાિતતન – ૨ 

  

ઓટિોબર પનુરાિતતન 



     દ્વિતીય સત્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નિેમ્બર ૧. પ્રાચીન સમાજજીિન 

 ૨. જુરાતની આબોિિા અને ુદરતી સિંાધન 

  

ડીસેમ્બર ૩. મિાજાનપદ સમયની િાસનવ્યિસ્થા 
 ૪. સ્થાવનક સરકાર (ગ્રામીણ)  

 ૫. જુરાત : ખતેી,ઉદ્યોગ અને પરરિિન 

   પનુરાિતતન – ૧ 

  

જાન્ આુરી ૬. સ્થાવનક સરકાર (િિરે) 

 ૭. િાવંત અને અરિિંસાનો સગંમ 

 ૮. આપણ ે જુરાતી 
 ૯. સમ્રાિ અિોક 
  

ફેબ્રઆુરી ૧૦. આપવિ અને વ્યિસ્થાપન 

 ૧૧. િક અને ફરજ ( વસક્કાની બનેં બાજુ) 
 ૧૨. પુ્ત સામ્રાજ્ય 

  

માચત ૧૩. ખડં પરરચય : અજાયબ ખડં એન્િાકત રિકા 
 અને ઓસ્રેખલયા 
પનુરાિતતન – ૨ 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી      ુલ ણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૪)                           

 પ્ર. ૧ (અ) ખાલીજગ્યા પરૂો.           (૫) 

      ( બ ) નીચેના વિધાનો સામે ખરા-ખોિાની વનિાની કરો.       (૫) 

      (ક) બધં-બેસતા જોડકા રચો.         (૫) 

પ્ર. ૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક િબ્દમા ંજિાબ લખો.         (૫) 

      (બ) નીચેના પ્રશ્નનોના એક-બે િાક્યમા ંજિાબ લખો.       (૧૦) 

 

                             

  



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા     ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૯)                           

 

        પ્ર. ૧ (અ) નીચેના વિકલ્પોમાથંી સાચો વિકલ્પ લખો.       (૫) 

      (બ) ખાલી જગ્યા પરૂો.          (૫) 

      (ક) વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તે વનિાની કરો.      (૪) 

      (ડ) જોડકા જોડો.           (૪)         
 પ્ર. ૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ૂંકમા ંઉિર લખો. ( છ માથંી પાચં)     (૧૦) 

          ( બ ેપ્રશ્નો ઇવત, બ ેપ્રશ્નો ગૂોળ, બે પ્રશ્નો નાગ)  

      (બ) નીચેના પ્રશ્નોના એક િાક્યમા ંઉિર લખો.      (૪) 

           (પાચં પ્રશ્નો પછૂિા , ઇવત, ગૂોળના બ ેપ્રશ્નો, નાગ- ૧ પ્રશ્ન ) 

પ્ર. ૩ નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર લખો. ( દરેકના ૩ ણુ)      (૧૨) 

      ( ૫ પ્રશ્નનો પછૂિા - ઇવત, ગૂોળના બે પ્રશ્નો, નાગ- ૧ પ્રશ્ન ) 

પ્ર. ૪ (અ) ૂંકનોંધ લખો. ( ૩ માથંી ૨ )       (૬) 

           (ઈવતિાસ, ગૂોળમાથંી પછૂિી.) 

      (બ) સવિસ્તાર ઉિર લખો. (૩ માથંી ૨ )       (૬) 

          (ઈવતિાસ, નાગરરકમાથંી પછૂિા.) 

      (ક) આપેલા જુરાતના રેખારંકત નકિામા ંઆપેલ મારિતી યોગ્ય સ્થાને દિાતિો.   (૪) 

           ( પાડોિી રાજ્ય, અખાત, સાગર, પિતત, નદી, બદંર, રણ, કકતવિૃ, પાિનગર ) 

            (૫ માથંી ૪) 

નોંધ : વુનિ િેસ્િના અભ્યાસક્રમમાથંી ફટત ૧૫ ણુના પ્રશ્નોિર પછૂિા. 

  



 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી      ુલ ણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૫)                           

પ્ર. ૧ (અ) ખાલી જગ્યા પરૂો.        (૫) 

      (બ) નીચેના વિધાનો સામે ખરા કે ખોિાની વનિાની કરો.    (૫) 

      (ક) બધં બેસતા જોડકા રચો.       (૫) 

પ્ર. ૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના એક િબ્દમા ંજિાબ લખો.    (૫) 

      (બ) નીચેના પ્રશ્નોના એક-બે િાક્યો મા ંજિાબ લખો.   (૧૦) 

 

 

  



     

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  સામાજિક વવજ્ઞાન 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા            ુલ ણુ:-૬૦                     

    પ્રકરણ-૧ થી ૧૩ 

પ્ર. ૧ (અ) નીચેના વિકલ્પોમાથંી સાચો વિકલ્પ લખો.       (૫) 

       (બ) ખાલી જગ્યા પરૂો.          (૫) 

       (ક) વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તેની વનિાની કરો.             (૪) 

       (ડ) જોડકા જોડો.          (૪) 

પ્ર. ૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ૂંકમા ંઉિર લખો. (૬ માથંી ૫ )     (૧૦) 

          (ઈવતિાસ, ગૂોળ, નાગરરક માથંી બ-ેબે પ્રશ્નો)  

 

      (બ)  નીચેના પ્રશ્નોના એક િાક્યમા ંઉિર લખો.      (૪)  

           ( પાચં પ્રશ્નો પછૂિા, ઇવત, ગૂોળના ૨ પ્રશ્નો, નાગ ૧ પ્રશ્ન ) 

પ્ર. ૩ નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર લખો. ( દરેકના ૩ ણુ)       (૧૨) 

           ( પાચં પ્રશ્નો પછૂિા, ઇવત, ગૂોળના ૨ પ્રશ્નો, નાગ ૧ પ્રશ્ન ) 

પ્ર. ૪ (અ) ૂંકનોંધ લખો. ( ૩ માથંી ૨ )        (૬) 

         (ઈવતિાસ, ગૂોળમાથંી પછૂિી.) 

      (બ) સવિસ્તાર ઉિર લખો. (૩ માથંી ૨ )        (૬) 

         (ઈવતિાસ, નાગરરકમાથંી પછૂિા.) 

       (ક) આપેલા જુરાતના રેખારંકત નકિામા ંઆપેલ મારિતી યોગ્ય સ્થાને દિાતિો.   (૪) 

            ( પાડોિી રાજ્ય, અખાત, સાગર, પિતત, નદી, બદંર, રણ, કકતવિૃ, પાિનગર ) 

              (૫ માથંી ૪) 

નોંધ : વુનિ િેસ્િના અભ્યાસક્રમમાથંી ફટત ૧૫ ણુના પ્રશ્નોિર પછૂિા. 

  



 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
           ધોરણ:-૬                શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

     SEM – 1     અભ્યાસક્રમ 

   પ્રથમસત્ : 1 TO 7 પ્રકરણ 

   યવુનટ – 1 : 1 ,2,3 પ્રકરણ 

   પ્રથમસત્ર ુ ંગખણત ુ ંમાળ ુ ં

પ્રકરણ પ્રશ્ન – ૧ પ્રશ્ન – ૨ પ્રશ્ન – ૩ પ્રશ્ન – ૪ 

 ૧ ણુના  ૧૮ ૨ x ૮ = ૧૬ ૩ x ૬ = ૧૮ ૪ x ૨ = ૮ 

૧ ખાલીજગ્યા = ૫ ૧ - ૧ 

૨ ખરા-ખોિા = ૪ ૧ - ૧ 

૩ જોડકા ં= ૪ ૧ ૨ - 

૪ M.C.Q. = ૫ ૨ ૧ - 

૫ ુલ = ૧૮ ૧ ૧ - 

૬ વુનિ કસોિી 
વસિાયના 
પ્રકરણમાથંી 
પછૂવુ.ં 

૧ ૨ - 

૭ ૧ ૧ ૧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
           ધોરણ:-૬                શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    SEM – 2     અભ્યાસક્રમ 

   દ્વિતીયસત્ : 8 TO 14 પ્રકરણ 

   દ્વિતીય સત્નુ ંગણણતનુ ંમાળ ુ ં

   યવુનટ – 2 : 8,10,11 પ્રકરણ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ પ્રશ્ન – ૧ પ્રશ્ન – ૨ પ્રશ્ન – ૩ પ્રશ્ન – ૪ 

 ૧ ણુના ૨ x ૮ = ૧૬ ૩ x ૬ = ૧૮ ૪ x ૨ = ૮ 

8 ખાલીજગ્યા = 5 ૧ ૧,૧ - 

9 ખરા ખોિા = 4 ૧ - ૧ 

10 જોડકા ં= 4 - ૧,૧ - 

11 m.c.q.= 5 ૧,૧ ૧ - 

12 ુલ = 18 ૧ ૧,૧ - 

13 

 

14 

વુનિ કસોિી  

વસિાયના 
પ્રકરણમાથંી 
પછૂવુ.ં 

૧,૧ 

૧ 

- - 

1 or 1 

 



      અભ્યાસક્રમ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યવુનટ ટેસ્ટ ૧ અને ૨ નુ ંમાળ ુ ં ુલ ૩૦ ણુ 

 

પ્રશ્ન ૧ . ખાલીજગ્યા, ખરાખોિા, જોડકા, વિકલ્પ.       (૨૦) 

પ્રશ્ન ૨ પાચં દાખલા પછૂિા.         (૧૦) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જૂન 1,2 

જુલાઈ 3,4 

ઓગષ્િ 5 

સપ્િેમ્બર 6,7 

ઓટિોબર 8 

નિેમ્બર 11 

ડીસેમ્બર 9,10 

જાન્ આુરી 12,13 

ફેબ્રઆુરી 14 

માચત  

પનુરાિતતન એવપ્રલ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
           ધોરણ:-૬                શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

     પ્રથમ સત્  

માસ અભ્યાસક્રમ 

જૂન અક્ષરલેખન ૧ જનસેિા ૨ INDIA 

કેલીગ્રાફી િકત  
થીયરી – રેખાના પ્રકારો અને મિત્િ 

જુલાઈ સમચોરસમા ંઅલં ૃત આકારો િડ ેભાતખચત્ર  

રંગચક્ર દોરિવુ.ં 
વથયરી – રંગની મેળિણી, ઠંડા અને ગરમ રંગો  

કોઈપણ એક ટુત િસ્ત ખચત્ર  

૭ સે.મી. વત્રજ્યા િાળા િર્ુતળમા ંભૌવમવતક આકાર દોરી રંગ પરુણી કરાિિી. 
ઓગષ્િ પદાથત ખચત્ર પા ુ ંન ૧૩ છાયા પ્રકાિ સાથે  

ુજામા ંડીઝાઇન દોરાિી રંગ પરુણી 
પ્ર ૃવત ખચત્ર “કરેણની ડાળી” રંગકામ સાથ ે

સપ્િેમ્બર ખચત્ર સયંોજન : માનિ આ ૃવતની રચના 
“ખેતરે જતો ખે તૂ” રંગકામ સાથે  

ફુગ્ગાિાળો : 
ઓટિોબર ભાતખચત્ર : પખંાની ભાત દોરાિી રંગકામ કરવુ ં

રદિાળીકાડત  
અક્ષર લેખન : “ HAPPY DIWALI  

 

 પનુરાિતતન 

નોંધ : વથયરી : ૧. કલા રુૂ શ્રી રવિિકંર રાિળ 

                 ૨. શ્રી સોમલાલ િાિ 

                 ૩. શ્રી રવસકલાલ પરીખ 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  ણિત્કામ 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા            ુલ ણુ:-૪૦                     

    

પ્ર.૧ નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપો (૧૦ પ્રશ્નો)        (૨૦) 

         (૧) છ પ્રશ્નો કલકારોના જીિનચરરત્રમાથંી પછૂિા. 

         (૨) રેખામાથંી ૨ પ્રશ્નો પછૂિા.  

         (૩) રંગચક્રના બે પ્રશ્નો પછૂિા. 

પ્ર.૨ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પરૂો.         (૧૦) 

          (૧) પાચં ખાલી જગ્યા રંગચક્રની  

          (૨) પાચં ખાલી જગ્યા રેખાના પ્રકારોમાથંી પછૂિી 

પ્ર.૩ નીચે આપેલા વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તે વનિાની કરો.      (૧૦) 

          (૧) પાચં િાક્યો રંગચક્રમાથંી લેિા. 

          (૨) પાચં િાક્યો રેખાના પ્રકારોમાથંી પછૂિા. 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
           ધોરણ:-૬                શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

     વવર્ય– ણિત્કામ 

     દ્વિતીય સત્  

માસ અભ્યાસક્રમ 

નિેમ્બેર રદિાળી ઉત્સિ ખચત્ર સયંોજન કરાિવુ.ં 
વત્રકોણમા ંભોમીતી આકારો િડ ેભાત દોરી રંગ કામ કરાવ્િવુ.ં 
ુદરતી દ્રશ્યખચત્ર તૈયાર કરાિવુ.ં  

થીયરી : પનુરાકંનની સમાજ આપિી. 
ડીસેમ્બર  િસ્ર્ ુખચત્ર, પદાથત ખચત્ર પા ુ ંન ૨૪ કેતન ખચત્રકલા 

ખચત્ર સયંોજન ન ૧. માછલુિંાળુ 

ુતરા ુ ંખચત્ર ૨. બતકિાળંુ પાના ન ૩૦ પરના તૈયાર કરાિિા.  

જાન્ આુરી પદાથત ખચત્ર પા ુ ંન ૨૯ છાયા પ્રકાિ સાથે  
ખચત્ર સયંોજન પાનાન ન ૧૭ પર ુ ં 

વથયરી વિસ્તરણની સમજ આપી પ્રશ્નો કરાિિા  

ફેબ્રઆુરી પ્ર ૃવત ખચત્ર બારમાસી ુ ંખચત્ર તૈયાર કરાિવુ.ં 
િાકભાજી, ફળના ખચત્રો કરાિિા. 
પખંાની ભાત તૈયાર કરાિિી.  

માચત ખચત્ર સયંોજન : પા ુ ંન ૨૬ િાથી માછલી  
િાતાત ખચત્ર તૈયાર કરાિવુ ં 

અક્ષરલેખન  “SAVE WATER  

                        પાણી બચાિો. 
 નોંધ : બીજા સત્રની પરીક્ષા સત્રાતં પરીક્ષાના ૧૫ રદિસ પિલેા તારીખ નક્કી કરી 

પણૂત કરાિિી. 
 ૪૦ માકત ુ ંએક ખચત્ર દોરિા માિે આપવુ.ં 

૧. અક્ષર લેખન ૨. ભાત ખચત્ર ૩. ખચત્ર સયંોજન (૩ માથંી ૧ ખચત્ર) 

 વથયરી : ત્રણ ખચત્રકારો : પનુરાકંન  

વિસ્તરણ – રંગપરુણી-રેખાના આધારે પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવુ.ં 
ખચત્રકારો ુ ંજીિનચરરત્ર (૪,૫,૬ ના) 

શ્રી છગનલાલ જાદિ : ખોડીદાસ પરમાર 

શ્રી ન ુભાઈ પરીખ  

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  ણિત્કામ 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા            ુલ ણુ:-૪૦                     

    

પ્ર.૧ નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપો (૧૦ પ્રશ્નો)        (૨૦) 

           ૧) છ પ્રશ્નો ખચત્રકારો માથંી પછૂિા 

           ૨) રેખા- રંગ- પનુરાકંન- વિસ્તરણ માથંી ચાર પ્રશ્નો પછૂિા. 

પ્ર.૨ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પરૂો.         (૧૦) 

          ૧) રેખા- રંગ- પનુરાકંન- વિસ્તરણ માથંી ખાલી જગ્યા લેિી. 

પ્ર.૩ નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તે વનિાની કરો.       (૧૦) 

          ૧) રેખા- રંગ- પનુરાકંન- વિસ્તરણમાથંી પછૂિા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    Subject : English 

   First semester  Monthly  Planning 

Month Unit Grammar Essay 

June Unit – 1 *Use of preposition On, In , 

Under, Over, Near, Behind, Into, 

At. 

* Introductory there  

* Past tense of to be : Was, Were. 

* Use of Where 

* Preparatory If  

* Past Continues tense 

* Special use of do. 

A Garden 

 

July Unit – 2 

 

 

 

Poem 

 Use of past tense 

 Action verbs 

 Use of Had  

 Use of future tense  

 The Rainbow  

Festival of Diwali  

Story:The hare and the 

tortoise. 

August Unit – 3 

 

 

 

Poem 

 Simple Present Tense 

 Use of can could 

 Telling the time What 

time is it ? 

 Watch your watch  

Story:The Lion and the 

mouse. 

September Unit – 4 

Poem 

 

 A Funny Town  

The Clock 

October  Revision Revision 

 

  



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી            ુલ ણુ:-૩૦                     

 

Q.1 Answer the following questions. ( Any five)       (10) 

Q.2 (A) પાઠને આધારે “True  કે “ False  તે જણાિો.       (5) 

    (B) આપેલ અંગ્રજેી િબ્દનો જુરાતી અથત અને જુરાતી િબ્દનો અંગ્રજેી સ્પેખલિંગ લખો.   (5) 

Q.3 (A) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. (પાઠ ને આધારે)    (5) 

     (B) કૌંસમાથંી આપેલ PREPOSITION માથંી યોગ્ય PREPOSITION પસદં કરી ખાલીજગ્યા પરૂો.  (5) 

    (preposition મા ંખાલીજગ્યા ની બાજુમા ંકૌસ આપિા.) 

 અભ્યાસક્રમ – વુનિકસોિી – ૧ માિે [ June . July] 

 Unit – 1 , Unit – 2 

 Grammar unit -1 , Grammar unit - 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા                         ુલ ણુ:-૬૦                    

Q.1  (A)  કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલીજગ્યા પરૂો.      (5) 

     (B)  નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તે જણાિો.       (5) 

     (C) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.      (4) 

     (D) નીચેના િાક્યો કોણ બોલે છે ? તે લખો.        (4) 

Q.2 (A) નીચેના પેરેગ્રાફ િાચંો અને આપેલ પ્રશ્નોના જિાબ લખો.       (6) 

        ( વુનિ ૩,૪) 

     (B) નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ લખો. (ગમે તે ચાર) (પાઠને આધારે)     (8) 

Q. 3 (A) કાવ્યપકં્ટત પણૂત કરો. ( The Rainbow – Page No 23, A funny town page no 47)     (4) 

     (B) ચૂવ્યા પ્રમાણ ેલખો.            (6) 

            ૧. wh  િડ ેપ્રશ્નિાક્ય બનાિો. 

            ૨. રોમન અંકો લખો. 

            ૩. િાક્યમા ં“There  નો ઉપયોગ કરો. 

            ૪. વિરોધી અથત લખો. (બે પછૂિા) 

            ૫. તૂકાળના રૂપ લખો. ( બ ેપછૂિા) 

            ૬. જુરાતી અથિા  અંગ્રજેી અથત આપો. ( બે પછૂિા ) 

     ( C) નીચે આપલે સમયને અંગ્રેજી િબ્દમા ંલખો.       (4) 

           ( 3 ઘરડયાળ આપિા. ) 

 

 

 



 

 

 

Q. 4 (A)  નીચેના િાક્યો ુ ંઅંગ્રેજીમા ંભાષાતંર કરો. ( ગમે તે બે )     (2) 

     (B) નીચેના િાક્યો ુ ં જુરાતીમા ંભાષાતંર કરો. ( ગમે તે બે )     (2) 

    ( C ) નીચેનામાથંી ગમ ેતે એક વિષય પર સાત- આઠ િાક્યો લખો.  

           ( 1. A Garden. 2. Festival of Diwali   3. The Clock )      (6) 

    (D) નીચે આપેલ ુ ા ને આધારે િાતાત લખો .       (4) 

      (story:1   The hare and the tortoise 2)The lion and the mouse) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    Subject : English 

   Second Semester Monthly Planning 

Month Unit Grammer Essay 

November Unit -1  

Prose 

 Use of Simple Past tense 

 Use of can  for seeking 

permission. 

The Camel 

December Lesson-1 

 

 

Poem 

 Use of Simple Future tense. 

 Opppsites 

My home (page-66) 

 

January Unit -2 

Unit -3  

Prose 

 

Lesson-2 

 

 Use of van  to denote ability 

 જાણિા જેવુ,ંOppsite 

 Simple future tense 

 Use of Prepostiton 

 nextto  , behind  

I will become 

February Unit -4 

 

Prose 

Lesson-3 

Poem 

 Simple future tense question 

with Wh  

 

 

The night Sky  

Visite to the 

Market 

March Unit -5 Cardinal and ordinal numbers 

જાણિા જેવુ ં
Revision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  અંગે્રજી 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                         ુલ ણુ:-૩૦                     

Q-1   (A ) Answer the following question.(Any five)                (10) 

                નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ લખો. (ગમ ેતે પાચં) 

         (B)  Fill in the blanks to use proper option in the brackets.          (05) 

               કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. 

          (પાઠ ને આધારે) 

         (C) Say the following  Sentence are True  or false .           (05) 

              નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોિા તે જણાિો.    

Q-2   (A)  Fill in the blanks using Can  or cant  can અથિા  can t નો ઉપયોગ કરી ખાલીજગ્યા પરૂો.  ( 03) 

         (B)  Give Gujarati meanings.             (02) 

                જુરાતી અથત આપો. 
      (C)  Give opposite words.               (03) 

              વિરોધી િબ્દ આપો.  

         (D)  Give Past tense form.                (02) 

                તૂકાળના રૂપો લખો.   

      [Second semester unit test માિે]  November – December 

      Unit -1 ,unit -2  

      PrOse – unit -1 

    Grammar – unit-1,unit-2 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    Subject : English 

 

         Total Marks-60 

       Q -1 (A) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલીજગ્યા પરૂો. (પાઠને આધારે)     (05) 

         ( ) નીચેના વિધાનો ખરા ંછે કે ખોિા ંતે જણાિો.                   (05) 

         ( ) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલીજગ્યા પરૂો.                   (04) 

              (વ્યાકરણને આધારે) 

         ( ) અંગ્રજેી િબ્દ આપો. (બ ેપછૂિા)        (02) 

         ( ) જુરાતી અથત આપો. (બે પછૂિા)       (02) 

    Q-2 ( ) નીચેના પેરેગ્રાફ િાચંો અને આપેલ પ્રશ્નોના જિાબ લખો.                (06) 

             (બે પછૂિા e માથંી) 

         ( ) નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ લખો. (ગમે તે ચાર) (પાઠને આધારે)                                        (08) 

   Q-3  ( )  કાવ્યપકં્ટત પણૂત કરો. [ My Home Page No-66]                                                                  (04) 

                     [The Night Sky-Page No-66] 

               (B)  કૌંસમા ંઆપેલ િબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપેલ સિંાદ પણૂત કરો.                                       (04) 

          [ પાઠયપસુ્તકના પાનાન-ં૫૮,૫૯,૬૦,  unit-2 એકિીિીિી-૪ પાનાન-ં૧૭]  

          ( ) ચૂવ્યા પ્રમાણે લખો. (ગમે તે છ)       (06) 

                     (1) h િડ ેપ્રશ્નિાક્ય બનાિો. (Simple future tense) 

                     (2) નકારિાક્ય બનાિો. (Simple future tense) 

                     (3) વિરોધી અથત લખો. (બે પછૂિા) 

                    (4) અંકિાક્ય તેમજ ક્રમિાક્ય સખં્યા. (બે પછૂિા) 

                    (5) તૂકાળના રૂપ લખો. (બે પછૂિા) 

                    (6) િૂતા ળૂાક્ષર કુો. (બ ેપછૂિા) 

                    (7) ‘ e ’ કે ‘N ’ મા ં ૂંકમા ંજિાબ લખો.(‘ca  િાળુ િાક્ય)  



  Q-4  (A) નીચેના િાક્યો ુ ંઅંગ્રેજીમા ંભાષાતંર કરો. (ગમે તે બે)     (2) 

       ( ) નીચનેા િાક્યો ું જુરાતીમા ંભાષાતંર કરો. (ગમે તે બે)    (2) 

       ( ) નીચેના માથંી ગમે તે એક વિષય પર સાત-આઠ િાક્યો લખો.    (6) 

       [ (1) The camel (2) I will become (3) Visit to the market ] 

      (D) કૌંસમા ંઆપેલ િબ્દોનો ઉપયોગ કરી ચાર થી પાચં િાક્યોમા ંનીચે આપલે ખચત્રિણતન કરો. 

         [ A Garden,Fair,Classroom]        (4) 

 

-------------------------X-----------------------------------X--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

   પ્રથમ સત્ર માસિાર અભ્યાસક્રમ 

માસ પ્રકરણ  વ્યાકરણ 

જૂન ૧. ખચત્રપાઠ 

૨. એક જગત,એક લોક 

વિરામખચન્િ 

જુલાઈ ૩. સમજદાર નન્િી 
૪. ખગનતી ૬૧ થી ૧૦૦ 

      પનુરાિતતન-૧ 

સજં્ઞા,સિતનામ 

ઓગસ્ત ૫. ધરતી કો મિાકાય 

૬. બુિ 

િચન પરરિતતન વિિેષણ 

વસતમ્બર ૭. ઝુો તો જાને 

૮. રાજા કા રિસ્સા 
   પનુરાિતતન -૨ 

 

અટર્મુ્બર    પનુરાિતતન  

 

 

વનબધં – ૧) િષાતઋર્ુ ં૨) િમારા  દેિ ૩) રદિાલી 

કિાની -  ૧) િાર્નુી કછુિા ૨) પ્યાસા કૌઆ 

પત્ર    -  ૧) પ્રિાસ કી અ મુવત પાને કે ખલયે વપતાજી કો પત્ર 

          ૨) જન્મરદન પર વમત્ર કો વનમતં્રણ પત્ર 

 

ભાષાતંર -  પ્રકરણ – ૮ – રાજા કા રિસ્સા 

કાવ્ય     -  ૧) એક જગત,એક લોક 

             ૨) ધરતી કો મિાકાય 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

    રદ્રતીય સત્ર માસિાર અભ્યાસક્રમ 

માસ પ્રકરણ  વ્યાકરણ 

નિમ્બર ૧. ઇતની િક્ટત િમં ેદે ના દાતા 
૨. અ થેુ ઇન્સાન 

વિિેષણ 

ખલિંગ પરરિતતન 

કિાિત 

ડીસબંર ૩. જરા સુ્ ુરારૂએ 

૪. પસુ્તક – િમારી વમત્ર 

પત્ર લેખન 

જનિરી ૫. જય વિજ્ઞાન કી  

૬. ન્યાય 

કિાનીલેખન 

 

ફરિરી ૭. યિ ભી એક પરરક્ષા  

    પનુરાિતતન 

િચન પનુરાિતતન 

માચત              પનુરાિતતન  

 

 

વનબધં – ૧) પસુ્તક કા મિત્િ ૨) મકરસકં્રાવંત ૩) વિજ્ઞાન સે લાભ-િાની 

કિાની – ૧) ક તુર ઔર ખચિંતી  ૨) સચ્ચે વમત્ર 

પત્ર  - ૧) સ્ લૂ મેં મનાયે ગયે ગળતતં્ર સમારોિ કે બારે મેં વમત્ર કો પત્ર 

       ૨) પ્રિાસ કા િણતન કરતા આુ વમત્ર કો પત્ર 

ભાષાતંર – પ્રકરણ – ૬ – ન્યાય 

કાવ્ય  - ૧) ઇતની િક્ટત.......... 

         ૨) જય વિજ્ઞાન કી 
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     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                                 

     [પ્રકરણ – ૧ થી ૪] પનુરાવતષન -૧  

પ્રશ્ન -૧ [અ] કીન્િી તીન પ્રશ્નો કે દો તીન િાક્યો મેં ઉિર લીખીયે |    (06) 

        [બ] એક િબ્દ મેં ઉિર સામનેિાલ ે  મેં લીખીય ે|    (05) 

        [ક] વનમ્નખલખખત અંક કો િબ્દ મેં ઔર િબ્દો કો અંક મેં લીખીયે |    (04) 

પ્રશ્ન -૨ ચુના કે અ સુાર લીખીયે | 

          ૧) સમાનથી િબ્દ લીખીયે |        (૦૨) 

          ૨) વિરોધી િબ્દ લીખીયે |          (૦૨) 

          ૩) િુાિરે કા અથત દીજજયે |           (૦૨) 

          ૪) રરટત સ્થાનો કી પવુત કીજીયે |      (૦૨) 

          ૫) સિી [  √ ] યા ગલત [   ] કા ખચન્િ કીજીયે |        (૦૨) 

          ૬) િાક્યો મેં ઉખચત વિરામખચન્િ લગાયે |           (૦૨) 

          ૭) રિન્દી િબ્દો કે ખલયે જુરાતી િબ્દ લીખીયે |         (૦૩) 
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     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

      પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા                         ુલ ણુ:-૬૦                     

 

       [પ્રકરણ – ૧ થી ૮] પનુરાવતષન -૧ ,૨ 

પ્રશ્ન -૧  ચુના કે અ સુાર લીખીયે |  

        ૧) સમાનથી િબ્દ લીખીયે |         (૦૨) 

        ૨) વિરોધી િબ્દ લીખીયે |                (૦૨) 

        ૩) ખલિંગ પરરિતતન કીજીયે |        (૦૨) 

        ૪) િચન પરરિતતન રકયીએ |              (૦૨) 

        ૫) િુાિરે કા અથત કીજીએ |      (૦૨) 

        ૬) વિિેષણ પહ્ચાનીયે |      (૦૨) 

        ૭) સિતનામ પહ્ચાનીયે |        (૦૨) 

       ૮) સજં્ઞા પહ્ચાનીયે |        (૦૨) 

       ૯) યોગ્ય વિરામ ખચન્િ લગાયે |      (૦૨) 

પ્રશ્ન – ૨ [અ] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે ઉિર દો-તીન િાક્ય મેં લીખીયે |      [૦૬] 

                                                 [કીન્િી તીન] [ ગદ્ય] 

         [બ] પરરચ્છેદ કો પથ્કર ઉસકે સબંધં મેં પછેૂ ગયે પ્રશ્નો કે ઉિર લીખીયે |    [0૪] 

         [ક] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે એક િબ્દ મેં ઉિર લીખીયે |        [0૪] 

                                        [કીન્િી ચાર] [ ગદ્ય] 

પ્રશ્ન – ૩ [અ] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે ઉિર લીખીયે |        [0૮]  

                                         [કીન્િી ચાર] 

         [બ] કાવ્યપકં્ટત પણૂત કીજીયે |         [૦૨] 

         [ક]  વનમ્નખલખખત વિષય પર પત્ર લખેન કીજીયે |             [૦૪] 



પ્રશ્ન – ૪  [અ] વનમ્નખલખખત એક વિષય પર વનબધં લીખીયે |       [૦૬] 

           [બ] વનમ્નખલખખત પરરચ્છેદ કા માર્ભૃાષા મેં અ િુાદ કીજીયે |     [04] 

                                        [પ્રકરણ -૮ ] 

           [ક] કિાની લખેન |      [૦૪] 

નોંધ – કિાની -> િાર્નુી કછુિા , પ્યાસા કૌઆ 

      વનબધં લેખન -> િષાતઋર્ ુ, િમારા દેિ , રદિાલી 

      પત્ર લખેન -> ૧) પ્રિાસ કી અ મુવત પાને કે ખલયે વપતાજી કો પત્ર 

                     ૨)  જન્મરદન પર વમત્ર કો વનમતં્રણ પત્ર 

નોંધ – વુનિ કસોિીના અભ્યાસક્રમમાથંી ૧૫ ણુ ના સિાલ-જિાબ પછૂિા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

                       દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                                  

                                        પ્રકરણ ૧ થી ૪ 

પ્રશ્ન -૧ [અ] કીન્િી તીન પ્રશ્ન કે ઉિર દો – તીન િાક્ય મેં લીખીયે |      [૦૬] 

        [બ] રદયે ગયે પ્રશ્નો કે એક િબ્દ મેં ઉિર લીખીયે |      [૦૬] 

        [ક] વનમ્નખલખખત કાવ્યપકં્ટત પણૂત કીજીયે | [ઈતની િક્ટત િમે દેના દાતા]   [૦૪] 

પ્રશ્ન -૨  ચુના કે અ સુાર લીખીયે |  

        ૧) સમાનથી િબ્દ લીખીયે |         (૦૨) 

        ૨) વિરોધી િબ્દ લીખીયે |          (૦૨) 

        ૩) િુાિરે કા અથત કીજીએ |       (૦૨) 

        ૪) િાક્ય મેં સ ેસજં્ઞા પહ્ચાકર લીખીયે |        (૦૨) 

          ૫) િૈકલ્લ્પક પ્રશ્ન કે ઉિર દીજજયે |       (૦૨)  

             (પાઠ કે આધાર પર) 

         ૬) વનમ્નખલખખત રિન્દી કિાિતે કા અથત લીખીય ે|       (૦૨) 

         ૭) વનમ્નખલખખત રિન્દી િાક્યો કા માર્ભૃાષા મેં અ િુાદ કીજીયે |     (૦૨) 

 

 

 

 

   

 

          

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  રિન્દી 

      દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા                         ુલ ણુ:-૬૦                     

   [પ્રકરણ – ૧ થી ૭] પનુરાવતષન -૧ 

પ્રશ્ન -૧  ચુના કે અ સુાર કીજીયે |  

               ૧) રરટત સ્થાનો કી પવૂતિ કીજીયે |        (૦૨) 

               ૨) િાક્યો કૌન રકસે કિતા િૈ લીખીયે |        (૦૨) 

               ૩) સમાનથી િબ્દ લીખીયે |        (૦૨) 

               ૪) વિરુધારથી િબ્દ લીખીયે |         (૦૨) 

               ૫) ખલિંગ પરરિતતન કીજીયે |         (૦૨) 

               ૬) િચન પરરિતતન કીજીયે |         (૦૨)   

               ૭) િુાિરે કા અથત દેકર િાક્યપ્રયોગ કીજીયે |       (૦૨)  

               ૮) વિિેષણ પહ્ચાનીયે |          (૦૨) 

               ૯) સિતનામ પહ્ચાનીયે |         (૦૨) 

પ્રશ્ન -૨ [અ] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે દો તીન િાક્ય મેં ઉિર લીખીયે | (કીન્િી તીન) (ગદ્ય) |  [૦૬] 

        [બ] પરરચ્છેદ કો પઢકર ઉસકે સબંધં મેં પછેૂ ગયે પ્રશ્નો કે ઉિર લીખીયે |    (04) 

        [ક] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે એક િાક્ય મેં ઉિર લીખીયે |       (04) 

પ્રશ્ન -૩ [અ] વનમ્નખલખખત પ્રશ્નો કે દો તીન િાક્ય મેં ઉિર લીખીયે | (કીન્િી ચાર) (પદ્ય)   [08] 

        [બ] કાવ્યપકં્ટત પણૂત કીજીયે |          [૦૨] 

             કાવ્ય – જય વિજ્ઞાન કી  

        [ક] વનમ્નખલખખત વિષય પર પત્રલેખન લીખીયે |             [04] 

પ્રશ્ન -૪ [અ] વનમ્નખલખખત રકસી એક  વિષય પર વનબધં લીખીય ે|     [૦૬] 



        [બ] વનમ્નખલખખત પરરચ્છેદ કા માર્ભૃાષા મેં અ િુાદ કીજીયે | (પ્રકરણ -૬)    [04] 

        [ક] કિાની લખેન |           [04] 

વનબધં – પસુ્તક કા મિત્િ , મકરસકં્રાવંત , વિજ્ઞાન સે લાભ-િાવન 

પત્ર – ૧) સ્ લૂ મેં મનાયે  ગયે ગણતતં્ર સમારોિ કે બારે મેં વમત્ર કો પત્ર 

       ૨) પ્રિાસ કા િણતન કરતા આુ વમત્ર કો પત્ર 

કિાની – ૧) ક તુર ઔર ખચિંતી 

         ૨) સચ્ચ ેવમત્ર 

  



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  સસં્ ૃત 

    માસિાર અભ્યાસક્રમ 

ક્રમ માસ પ્રકરણ અને નામ 

૧ જુન િદંના 
૧. ખચત્રપદાની ૧થી ૪ 

૨ જુલાઈ ૨. આકાિ : પતવત 

૩. લેખનમ 

૪. સખં્યા 
૩ ઓગસ્િ ૫ િસતી િસતી િસતી 

૬ સપ્તિાસરા 
૭. કરોર્ ુ

પનુરાિતતન ૧ 

૪ સપ્િેબર ૮. કાટસ્ય ચાર્યુાતમ 

૯. સમય: 
પનુરાિતતન ૨ 

૫ ઓટિોબર સમગ્ર પનુરાિતતન  

  દ્વિતીય સત્ર 

૧ ઓટિોબર/ 

નિેમ્બેર 

૧. મમ: અગાની 
૨. દખક્ષણ: પાદમ 

૨ રડસેમ્બર ૩. કરોવમ 

૪. પ્રિખેલકા: 
પનુરાિતતન -૧ 

૩ જાન્ આુરી ૫. મમ વિદ્યાલય: 
૬. ભિર્ ુભારતમ 

પનુરાિતતન – ૨ 

૪ ફેબ્રઆુરી ૭. ભુાવષતાની 
૮. શ્રન્મોરદનોત્સિ: 

૫ માચત ૯. ટુતય: 
પનુરાિતતન – ૨ 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  સસં્ ૃત 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                                  

   (વદંના , પ્રકરણ ૧ થી ૪) 

 

પ્ર.૧ (અ) નીચે આપેલા સસં્ ૃત િબ્દોનો જુરાતી અથત લખો    (૫) 

     (બ) નીચે આપેલા જુરાતી િબ્દોનો સસં્ ૃત િબ્દ  લખો    (૫) 

          ખચત્રપદાની ૧ થી ૪ 

પ્ર.૨ (અ) નીચે આપેલા શ્ર્લોકની પવૂતિ કરો      (૩) 

     (બ) નીચે આપેલા શ્ર્લોક ુ ંભાષાતંર કરો  (િદંના)     (૪)  

     (ક) નીચેના પ્રશ્ર્નોના જુરાતીમા ંજિાબ લખો      (૩) 

 (િદંના આકાિ: પતવત) 

પ્ર.૩ (અ) નીચેના અંકોને સસં્ ૃત િબ્દમા ંલખો      (૪) 

     (બ) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો    (૪) 

     (ક) નીચેના િાક્યો ુદંર અક્ષરે લખો      (૨) 

          

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  સસં્ ૃત 

    પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા                      ુલ ણુ:-૬૦                                  

   (વદંના , પ્રકરણ ૧ થી ૯) 

પ્ર. ૧(અ) યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો      (૫) 

     (બ) જુરાતી િબ્દનો સસં્ ૃત  િબ્દલખો       (૩) 

     (ક) સસં્ ૃત િબ્દનો જુરાતી અથત લખો       (૩) 

     (ડ) જોડકા જોડો (સમય ના આધારે)      (૪) 

     (ઈ) નીચ ેઆપેલી સખં્યાને સસં્ ૃત િબ્દમા ંલખો      (૩) 

પ્ર. ૨(અ) નીચે આપેલા ગદ્યખડંો ુ ં જુરાતીમા ંઅ િુાદ કરો( ત્રણ માથંી બે)   (૮) 

     (બ) નીચે આપેલા શ્ર્લોક પણૂત કરો (ત્રણ માથંી બે)      (૬) 

 (િદંના, િસ્તી – િસ્તી) 

પ્ર. ૩( અ ) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉિર જુરાતીમા ંલખો.     (૫) 

       (બ) નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના ઉિર સસં્ ૃતમા ંલખો.      (૫) 

       (ક) સસં્ ૃતમા ંિારના નામ લખો.        (૨) 

       (ડ) નીચે આપેલા િાક્યો ુ ં ુદંર અક્ષરે અ લુેખન કરો.     (૨) 

પ્ર.૪ (અ) નીચે આપલેા શ્લોક ુ ં જુરાતીમા ંભાષાતંર કરો. (૩ માથંી ૨)   (૮) 

  ( િદંના, િસ્તી – િસ્તી)  

     (બ) નીચે આપેલા સસં્ ૃત િાક્યો ુ ં જુરાતીમા ંઅ િુાદ કરો.    (૪) 

     (ક) નીચે આપેલા સમયને સસં્ ૃત િબ્દમા ંલખો.      (૨) 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  સસં્ ૃત 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                                  

       (પ્રકરણ ૧ થી ૪) 

પ્રશ્ન-૧ માગ્યા જુબ ઉિર લખો.  

   ૧) જુરાતી િબ્દનો સસં્ ૃત િબ્દ લખો.      (૨) 

           ૨) સસં્ ૃત િબ્દનો જુરાતી અથત લખો.        (૨) 

           ૩) કૌંસમાથંી યોગ્ય િબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.     (૪) 

           ૪) નીચ ેઆપેલા િાક્યો ખરા છે કે ખોિા તે જણાિો.      (૨) 

           ૫) નીચનેા પ્રશ્નોના જુરાતીમા ંજિાબ લખો.       (૨) 

પ્ર.૨ (અ) નીચે આપલેા શ્લોક ુ ંભાષાતંર કરો.        (૪) 

     (બ) નીચે આપેલ શ્લોક પવૂતિ કરો.        (૪)  

પ્ર. ૩ (અ) નીચે આપેલા ફકરા ુ ં જુરાતીમા ંઅ િુાદ કરો.      (૬) 

      (બ) િરીરના અંગોના નામ સસં્ ૃતમા ંલખો.       (૪) 

       

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  સસં્ ૃત 

    દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા                      ુલ ણુ:-૬૦                                  

      પ્રકરણ- ૧ થી ૯    

પ્રશ્ન -૧ [અ] યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.     [05] 

        [બ] જુરાતી િબ્દનો સસં્ ૃત િબ્દ લખો.      [૦૩] 

        [ક] સસં્ ૃત િબ્દનો જુરાતી અથત લખો.             [૦૩]  

        [ડ] જોડકા જોડો. [પાઠયપસુ્તક પાના ન-ં૧૬,૨૬]            [04]  

        [ઈ] નીચે આપેલ િાક્યોની સામે ખરા ંછે કે ખોિાની વનિાની કરો.          [૦૩] 

પ્રશ્ન -૨ [અ] નીચે આપેલા ગદ્યખડંો ુ ં જુરાતીમા ંઅ િુાદ કરો.            [0૮] 

              (ગમે તે બે )  (પ્રકરણ -૪ – મમ વિદ્યાલય , ૮- જન્મોરદનોત્સિ:] 

        [બ] નીચ ેઆપેલા શ્ર્લોક પણૂત કરો. (ગમે તે બ)ે         [૦૬] 

                [૨- દખક્ષણ પાદમ , ૭ ભુાવષતાવન ] 

પ્રશ્ન -૩ [અ] નીચે આપેલા શ્ર્લોકો ુ ંભાષાતંર કરો. (ગમે તે બે )     [૦૮] 

                [૪ – પ્રિલીકા: , ૬- ભિર્ ુભારતમ] 

        [બ] નીચ ેઆપેલા સસં્ ૃત િાક્યો ુ ં જુરાતીમા ંઅ િુાદ કરો.   [૦૩] 

        [ક] નીચે આપેલા જુરાતી િાક્યો ુ ંસસં્ ૃતમા ંઅ િુાદ કરો.    [૦૩] 

પ્રશ્ન -૪ [અ] નીચે આપેલા સસં્ ૃત પ્રશ્નોના સસં્ ૃતમા ંજિાબ લખો.     [05] 

        [બ] નીચ ેઆપેલા પ્રશ્નોના જુરાતીમા ંજિાબ લખો.      [05] 

        [ક] નીચે આપેલી કૂ્ટતઓ ુ ંઅ િુાદ કરી ભાિાથત સમજાિો. (ગમે તે બે )  [04] 

 

      

   

 

         

        

        

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

   માસિાર અભ્યાસક્રમ ુ ંઆયોજન 

પ્રથમ સત્  

માસ પાઠનો પ્રકાર વનબધં 

જૂન ૧. ખચત્રપાઠ રેલ્િે સ્િેિન 

પદ્ય ૨.-> રિિંદમાતાને સભંોધન 

 (કંઠસ્થ) 

મારંુ જુરાત 

જુલાઈ ગદ્ય -> ૩. વિદલ િષાતઋર્ ુ

 ગદ્ય -> ૪. રવિિકંર મિારાજ 

િબ્દકોિનો ઉપયોગ,િાક્ય ના પ્રકારો 

 

ઓગસ્િ પદ્ય -> ૫. મેિનત ની મોસમ 

(કંઠસ્થ) 

૧)સમાજસેિક રવિિકંર મિારાજ 

 ગદ્ય -> ૬. લેખણ ઝાલી નો રિી ૨) ુ ા પર થી િાતાત 
 વ્યા -> વિરામખચન્િો સજં્ઞા અને તેના પ્રકારો  

સપ્િેમબર પદ્ય -> ૭. પગલે પગલ ે ૧) પરરશ્રમ એજ પારસમણી 
 ગદ્ય -> ૮. ખબરબલની કુ્ટત ૨) પત્ર લેખન 

ઓકિોબર ગદ્ય -> ૯. પાદર 

(સમગ્ર પનુરાિતતન) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                  

પ્રશ્ન ૧: અ) નીચેના પ્રશ્નના ુ ાસર ઉિર લખો.(ગમે તે ૨)      (૦૪) 

 બ) નીચેના પ્રશ્નના એક – બે િાક્યમા ંજિાબ લખો. (ત્રણ પછૂિા)     (૩) 

         ક) કાવ્યપકં્ટત પણૂત કરો.         (૩) 

 પ્રશ્ન ૨: માગં્યા જુબ લખો. 

         ૧) ખાલી જગ્યા પરૂો.          (૫) 

         ૨) સમાનાથી િબ્દ લખો.         (૩) 

         ૩) વિરોધી િબ્દ લખો.          (૩) 

         ૪) િબ્દ સ િૂ માિે એક િબ્દ લખો.         (૩) 

         ૫) રૂઢીપ્રયોગનો અથત આપી િાક્ય મા ંપ્રયોગ કરો.        (૨) 

         ૬) જોડણી ધુારો.           (૨) 

         ૭) કક્કાિારી ક્રમ મા ંગોઠિો.          (૨) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

  પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા                       ુલ ણુ:-૬૦                  

    પ્રકરણ 

 પ્રશ્ન ૧: ચૂના જુબ લખો. 

                    ૧) નીચનેી ખાલી જગ્યા ભરો.       (૦૩) 

                    ૨) નીચનેા િાક્યો ખરા છે કે ખોિા તે લખો.      (૦૩) 

                    ૩) સમાનાથી િબ્દ લખો.       (૦૧) 

                    ૪) વિરોધી િબ્દ લખો.             (૦૧) 

                    ૫) િબ્દ સ િૂ માિે એક િબ્દ લખો.      (૦૨) 

                    ૬) સજં્ઞા ઓળખી પ્રકાર લખો.       (૦૨) 

                    ૭) િાક્યમા ંયોગ્ય વિરામ ખચન્િો કુો.      (૦૧) 

                    ૮) જોડણી ધુારો.         (૦૨) 

                    ૯) િાક્યોનો પ્રકાર બતાિો.        (૦૧) 

                   ૧૦) જોડણી ધુારો.         (૦૨) 

પ્રશ્ન ૨ : અ) નીચનેા ચાર પ્રશ્નોમાથંી ત્રણ પ્રશ્નોના ુ ાસર ઉિર લખો (ગદ્ય).    (૦૬) 

         બ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર એક – બે િાક્યમા ંલખો (ગદ્ય).      (૦૪) 

         ક)  ગદ્ય સમીક્ષા કરો.          (૦૪) 

પ્રશ્ન ૩:  અ) નીચનેા ચાર પ્રશ્નમાથંી ત્રણ પ્રશ્નોના ુ ાસર ઉિર લખો (પદ્ય).    (0૬) 



         બ)  નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર એક – બે િાક્યમા ંલખો (પદ્ય).  (૦૪) 

         ક)  કાવ્યપકં્ટત પણૂત કરો.  (૦૪) 

પ્રશ્ન ૪ : અ) ગમે ત ેએક વિષય પર વનબધં લખો.  (૦૮) 

          બ) નીચે આપેલ ુ ા પરથી િાતાત લખો.  (૦૪) 

                                  અથિા 

          બ) પત્રલેખન કરો.  

          ક) રૂઢીપ્રયોગનો અથત આપી િાક્યો લખો.  (૦૨) 

 

  અભ્યાસક્રમ – પ્રકરણ ૧ થી ૯ 

                યવુનટ કસોટી (પ્રકરણ ૧ થી ૫) 

                (૧૫ માર્કસષનુ ંપ્રશ્ન-૧ પછૂવુ)ં 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

     રદ્રતીય સત્ર  

માસ પાઠ વનબધં 

નિેમ્બર ૧૦. આલાલીલા િાસંડીયા 
(કંઠસ્થ) 

વિયાળા ની સિાર 

 ૧૧. એક જા ુઈ પત્રની િાતાત 
વ્યા. નામપદ 

 

ડીસેમ્બર ૧૨. રાિણ ુ ંવમથ્યાખભમાન િાતાતલેખન 

 ૧૩. સાગરકાઠાનો પ્રિાસ મારો યાદગર પ્રિાસ 

 પરૂક િચન -૧ િેરીએ આિે સાદ 

(કંઠસ્થ) 

વ્યા. રક્રયાપદ 

 

જાન્ આુરી ૧૪. સારા અક્ષર મારો વપ્રય તિિેાર 
 ૧૫. જુરાત મોરી રે (કંઠસ્થ)   

 પરૂક િાચન – ૨ કા લુી 
વ્યા. વિિેષણ, વિિેષ્ય 

 

ફેબ્રઆુરી ૧૬. માર્હૃ્રદય  

 પરૂક િાચન – ૩. રૂપાળુ મારંુ ગામ ુ  ં ઉનાળાની બપોર 
           ૪. સાચી વિદ્યા 

વ્યા. રક્રયા વિિેષણ 

 

માચત ૧૭. ગુધં કચ્છની...! પત્રલેખન 

 ૧૮. ભુાવષત 

પરૂક િાચન ૫. સેિા વૂતિ પરરખક્ષત લાલ 
મજ દુાર 

વિચારવિસ્તાર 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

    દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                        ુલ ણુ:-૩૦                  

પ્રશ્ન-૧ અ) નીચેના ત્રણ પ્રશ્નોમાથંી બ ેપ્રશ્નોના ુ ાસર ઉિર લખો.      (૦૪) 

       બ) નીચેના ગમે તે ત્રણ પ્રશ્નોના ૂંકમા ંજિાબ લખો.       (૦૩) 

       ક) નીચે આપેલ કાવ્યપકં્ટત પણૂત કરો.          (૦૩) 

પ્રશ્ન-૨ માગ્યા જુબ લખો. 

        ૧) ખાલી જગ્યા પરૂો.          (૫) 

        ૨) સમાનાથી િબ્દ લખો.         (૩) 

        ૩) વિરોધી િબ્દ લખો.           (૩) 

        ૪) િબ્દ સ િૂ માિે એક િબ્દ લખો.          (૧) 

 ૫) રૂઢીપ્રયોગનો અથત આપી િાક્ય મા ંપ્રયોગ કરો.       (૨) 

        ૬) જોડણી ધુારો.           (૨) 

        ૭) કક્કાિારી ક્રમ મા ંગોઠિો.          (૨) 

 

 

            

       

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

      વવર્ય:-  િુરાતી 

  દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા                       ુલ ણુ:-૬૦                  

પ્રશ્ન -૧ ચૂના જુબ લખો. 

        ૧) નીચેની ખાલી જગ્યા ભરો.          (૦૪) 

        ૨) નીચેના િાક્યો ખરા છે કે ખોિા તે લખો.      (૦૩) 

        ૩) સમાનાથી િબ્દ લખો.         (૦૨) 

         ૪) વિરોધી િબ્દ લખો.          (૦૨) 

         ૫) વિિેષણ ઓળખાિી લખો.         (૦૧) 

     ૬) િાક્યનો પ્રકાર ઓળખી લખો.        (૦૧) 

         ૭) રક્રયાવિિેષણ ઓળખી લખો.        (૦૧) 

 ૮)  નામપદ ઓળખી લખો.         (૦૧)  

 ૯) રૂઢીપ્રયોગનો અથત આપો.         (૦૧) 

 ૧૦) િબ્દ સ િૂ માિે એક િબ્દ લખો.        (૦૨) 

  પ્રશ્ન -૨ અ) નીચેના ચાર પ્રશ્નોમાથંી ત્રણ પ્રશ્નોના ુ ાસર ઉિર લખો. (ગદ્ય)    (૦૬) 

           બ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર એક- બે િાક્યમા ંલખો. (ગદ્ય)     (૦૪) 

            ક) વિચાર વિસ્તાર કરો.         (૦૪). 

   પ્રશ્ન – ૩  અ) નીચેના ચાર પ્રશ્નોમાથંી ત્રણ પ્રશ્નોના ુ ાસર ઉિર લખો. (પદ્ય)    (૦૬) 

                 બ) નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર એક- બે િાક્યમા ંલખો. (ગદ્ય)     (૦૪) 



                  ક) નીચે આપેલી કાવ્ય પકં્ટત પણૂત કરો.      (૦૪) 

       પ્રશ્ન – ૪  અ) ગમે તે  એક વિષય પર વનબધં લખો.      (૦૮) 

                  બ) નીચે આપેલ ુ ાપરથી િાતાત લખો.       (૦૪) 

                                અથિા 

                          પત્રલેખન કરો. 

          ક) નીચેના િબ્દોને િબ્દકોિના ક્રમમા ંલખો.      (૦૨) 

 

              નોંધ :  

                     વનબધં: ૧) વિયાળા ની સિાર 

                      ૨) મારો યાદગાર પ્રિાસ 

                              ૩)  મારો વપ્રય તિિેાર 

                             ૪) ઉનાળાની બપોર 

                  પત્રલખેન : ૧) તમે કરેલ પ્રિાસ ુ ંિણતન કરતો પત્ર તમારા વમત્રને લખો. 

                               ૨) તમારા અક્ષર ધુારિા તમે કેિા પ્રયત્ન’ કરો છો તે વપતાજીને પત્ર  

                   કાવ્યકંઠસ્થ : ૧) આલાલીલા િાસંળીયા 

                                 ૨) િેરીએ આિ ેસાદ 

                                 ૩) જુરાત મોરી મોરી રે. 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન           

    પ્રથમ સત્                   

    માસિાર અભ્યાસક્રમ                   
  

  

   

 

 

 

 

 

    પ્રથમ યવુનટ ટેસ્ટનુ ંમાળ ુ ં

                                    (પાઠ:૧ થી ૩)     ુલ ણુ:૩૦ 

 પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરા ંઅને ખોિા,ંજોડકા,ંએક િબ્દમા ંજિાબ, વિકલ્પ િગેરે જેિા પ્રશ્નો પછૂિા.   (૨૦) 

 પ્રશ્ન:૨ કારણ,તફાિત,વ્યાખ્યા, કૂાપ્રશ્નો, િગેરે જેિા પ્રશ્નો પછૂિા.      (૧૦) 

 (૨-માકતસના ં૬ પ્રશ્નો પછૂિા) (ગમે તે પાચં લખિા)ં 

 

 

 

માસ પાઠ ણુભાર 
જૂન 

 

જુલાઈ 

૧ 

૨ 

૩ 

૧૫ ણુ ુ ંપછૂવુ ં
(ઓબજેકિીિ પછૂવુ ં

નિી) 
ઓગષ્િ ૪ 

૫ 

૬ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

સપ્િેમ્બર ૭ 

૮ 

૦૯ 

૦૯ 

ઓટિોબર પનુરાિતતન - 

 ુલ ણુ ૬૦ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન            

      પ્રથમ સત્ાતંપરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૮)                               

 

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરા-ંખોિા,ંજોડકા,ંએક િબ્દમા ંજિાબ,વિકલ્પ િગેરે પ્રશ્નો પછૂિા.   (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ ચૂવ્યા પ્રમાણે કરો. (૧૦ માથંી ૯ લખિા)ં      (૧૮) 

        (વ્યાખ્યા,કારણ,તફાિત, કૂા પ્રશ્નો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલા,ંકાયો)     

પ્રશ્ન:૩ પ્રશ્નનોના જિાબ આપો. (૫ માથંી ૪)       (૧૨) 

        (િગીકરણ,આ ૃવત,પ્રશ્નો, કૂનોધ) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) પ્રયોગ અથિા પ્રયોગ         (૪) 

        (બ) નીચેના પ્રશ્નોનોના ંસવિસ્તાર જિાબ આપો. (૩ માથંી ૨)     (૮) 

પ્રથમ સત્ના ંપ્રયોગ 

પ્રયોગ:૧ આપેલ ઘન પદાથો પાણીમા ંદ્રાવ્ય છે કે નરિ તે તપાસવુ.ં (પાઠ:૪ Page No:67) 

પ્રયોગ:૨ બાષ્પીભિનની રીતથી મીઠાના દ્રાિણમાથંી મી ુ ં મેળિવુ.ં (પાઠ:૫ Page No:92) 

પ્રયોગ:3 િનસ્પવતના ંપણો બાષ્પોત્સજન ારા િધારા ુ ંપાણી બાષ્પ રૂપે બિાર કાઢે છે. 

         (પાઠ:૭ Page No:132) 

પ્રયોગ:૪ િનસ્પવત ળૂ ારા જમીનમાથંી પાણી અને ખનીજક્ષારોના દ્રાિણ ુ ંિોષણ કરે છે.  

         (પાઠ:૭ Page No:134) 

પ્રયોગ:૫ પ્રકાિસસં્લષેણની રક્રયા માિે યૂત પ્રકાિની િાજરી અવનિાયત છે. (પાઠ:૭ Page No:133)  



         શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન           

    દ્વિતીય સત્                   

   માસિાર અભ્યાસક્રમ                   
  

  

 

 

 

 

 

 

નોધ:  

           દ્વ તીય વુનિ ટસોિી ુ ંમાળ ુ ં પ્રથમ વુનિ કસોિીના માળખા પ્રમાણે રિિેે. 

                 દ્વિતીય વુનિ કસોિી  

                                    (પાઠ:૯ થી ૧૧)      ુલ ણુ:૩૦ 

 પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરા ંઅને ખોિા,ંજોડકા,ંએક િબ્દમા ંજિાબ, વિકલ્પ િગેરે જેિા પ્રશ્નો પછૂિા.   (૨૦) 

 પ્રશ્ન:૨ કારણ,તફાિત,વ્યાખ્યા, કૂાપ્રશ્નો, િગેરે જેિા પ્રશ્નો પછૂિા.      (૧૦) 

 (૨-માકતસના ં૬ પ્રશ્નો પછૂિા) (ગમે તે પાચં લખિા)ં 

 

માસ    પાઠ ણુભાર 
ઓકિોબર 
નિેમ્બર   
ડીસેમ્બર        

૯ 

૧૦  
૧૧ 

૧૫ ણુ ુ ંપછૂવુ ં
(ઓબજેકિીિ પછૂવુ ં
નિી)        

જાન્ આુરી      ૧૨   
૧૩  
૧૪  

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

ફે આુરી    ૧૫     

૧૬    

૦૯ 

૦૯ 

માચત    પનુરાિતતન  -    

 ુલ ણુ  ૬૦ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૬                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  વવજ્ઞાન            

      દ્વિતીય સત્ાતંપરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૯ થી ૧૬)                               

           દ્વ તીય સત્રાતં પરીક્ષા ુ ંમાળ ુ ંપ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષાના માળખા પ્રમાણ ેરિિેે. 

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરા-ંખોિા,ંજોડકા,ંએક િબ્દમા ંજિાબ,વિકલ્પ િગેરે પ્રશ્નો પછૂિા.   (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ ચૂવ્યા પ્રમાણે કરો. (૧૦ માથંી ૯ લખિા)ં      (૧૮) 

        (વ્યાખ્યા,કારણ,તફાિત, કૂા પ્રશ્નો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલા,ંકાયો)     

પ્રશ્ન:૩ પ્રશ્નનોના જિાબ આપો. (૫ માથંી ૪)       (૧૨) 

        (િગીકરણ,આ ૃવત,પ્રશ્નો, કૂનોધ) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) પ્રયોગ અથિા પ્રયોગ         (૪) 

        (બ) નીચેના પ્રશ્નોનોના ંસવિસ્તાર જિાબ આપો. (૩ માથંી ૨)     (૮) 

     દ્વિતીય સત્ના ંપ્રયોગ 

પ્રયોગ-૧ પ્રકાિ સીધી રેખામા ંગવત કરે છે. (પાઠ:૧૧ Page No:216) 

પ્રયોગ-૨ આપેલ િસ્ર્ઓુ વિ તુ િુાિક છે કે વિ તુ અિાિક તે નક્કી કરવુ.ં (પાઠ:૧૨ Page No:236) 

પ્રયોગ-3 ગજજયા ચબુકને ટુત કરી િકે તેમ લિકાિતા ંતે ઉતર દખક્ષણ રદિામંા ંક્સ્થર થાય છે.  

          (પાઠ:૧૩ Page No:263) 

પ્રયોગ-૪ દિન માિે િિા જરૂરી છે. (પાઠ:૧૫ Page No:282) 

પ્રયોગ-૫ પાણીમા ંિિા દ્રાવ્ય િોય છે. (પાઠ:૧૫ Page No:283) 

પ્રયોગ-૬ િિા જગ્યા રોકે છે. (પાઠ:૧૫ Page No:291) 



 


