
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.44 ‚t.13-8-19 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 
 

rð»tÞ :- Ätuhý-1 y™u h {tk Ët{trÞf (rºt{trËf) fËtuxe yk‚„o‚ xu÷eftuLVhLË{tk yt5ðt{tk 

ytðu÷ {t„oŒþof ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ‚t.10-8-19™e xu÷eftuLVhLË. 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu, 

‚t.10-8-2019 þr™ðthu Ëðthu 10-00 Úte 11-00 f÷tf ŒhBÞt™ ƒtÞËu„™t {tæÞ{Úte ðkŒu„wsht‚ 

[u™÷-1 …h xu÷eftuLVhLË Þtusðt{tk ytðu÷ n‚e. ËŒh xu÷eftuLVhLË «tÚtr{f þt¤t™t {wÏÞ rþûtftu, 

Ätu.1 y™u h {tk rþûtýftÞo fhtð‚t rð»tÞ rþûtftu,Þw.yth.Ëe.Ëe., Ëe.yth.Ëe.Ëe. ‚u{s ƒe.yth.…e. 

«¿tt™t rþûtftuyu r™nt¤u÷ Au. xu÷eftuLVhLË{tk yt…ðt{tk ytðu÷ {t„oŒþof ƒtƒ‚tu ™e[u {wsƒ Au su™tu 

y{÷ fhðt™tu hnuþu. 

Ätuhý-1 y™u h {tk Ët{trÞf (rºt{trËf) fËtuxe „wsht‚e {tæÞ{ {txu ‚t.13-8-19 y™u 14-

8-19™t htus ÷uðe sÞthu „wsht‚e rËðtÞ™t ‚{t{ {tæÞ{ {txu ‚t.20-8-19 y™u ‚t.21-8-19™t 

htus ÷uðt™e hnuþu.  

� � к���� ���	 1,2 � ે ���� �ш�к ���� �ે����� ��шે. 

� � к���� ���к ���к��  �!"# ��ે �ે���� �$�шે. 

� � к������� %&��' ��� (&���� )*���+��� ����ેш к������ � �� ,ે. 

� � к���� �- ����к �ે����� ��шે.� $�ે ."����,/01&��� )�ે 2�3���� 

�ે��шે. 

� к���� ����4 &� ��5$6� ' �ે'� ���� ��к������ ��шે. 

� к���� 7�8& к��9 :$��� ���к� ��;ે �<-�= >	9 �����	 ?@&� к��� ���� 

����� 3A B�C. к�����.. 

� D >E���к� ��= >	9 �F;�;� ;�� ે G&� HI�� ,ે. 

� к������� ���к� �ે��ે� J&	 3K��� �:ે� D >E���к� ш�����  �х���� 

,ે.��� .���'� M��� 20N� к����� ;�� ,ે.��� /	 ��O �ш�� 

)PQ��� ���� к������ ��шે. 

� ���ે ������ к���� ���к�2 ��R к����� ;� ��S:�C ���5� <��� 

к������ ��ે�� ,ે. 
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� H� к�' ���к ���	 2 ��� $�� )�ે � к������ D >E���к� ��T��� 2 

���к�� ���	 1 3��	ે�� ��S:�C��� к7�� H��� ��ે � 2 ���к�4&� 

�ш�	к��9 ���	 1 �� !F;� 3��	ે к�A&�. 

� ���х 10/8/19 �� ��H ��P�к�0X�0���� �:ે� ��� ��#9�ш9� )�ે 

(&7��.�� )�� к���. 

� J&H���   ( ���	 : 1 )  

� ���	 1 ��� J&H��� к������� Y&� 4 3K��� ����ેш к������ � �� ,ે.� 

25 J&	�� к���� �$�шે. 

� 3K : 1 ��� ���к ���к�ે  �!"# ��ે к�' :	 #� к� H�Mк	��� 7�� 

���� #��� к$�A&�.� ���к #�' шк� ે�� ���� 5 J&	 �:���� �$�шે. 

� 3K : 2 ��� ���к��ે 3K:-��� �:ે� ( >7��. :<к� к�' :	 :��7 

( >7��. D&H� �9� к��� к$�A&�.���к ��7� �9� ���� 1 J&	 �:��.:��7 ��7� 

�9� ���� Y&� 5 J&	 �:���� �$�шે. 

� 3K : 3 ��� ш]�� )�ે ��^4&� ���7� к�����4&� ,ે.���� ш]���� ���к 

$������ 3 ш]�� �:ે�� ,ે ����;� к�' :	 �ે ш]��4&� ���7� к�����4&� ,ે.H� 

���ે ш]�� ��7� ���7ે � 2 J&	 )�ે 2к ш]� ��7� ���7ે � 1 J&	 ,2к :	 

��7� � ���7ે � 0 J&	 �:��.2 ��ે ��� $������;� ш]��4&� ���7� 

к���A&�._�� $������ �ે ��^� �:ે�� ,ે ����;� к�' :	 2к ��^4&� ���7� 

к���A&�.H� ��= >	9 ��^4&� ���7� к�� ���к � 2 J&	 �:���� ,ે.� 3K�� Y&� 

10 J&	 �$�шે. 

� 3K : 4 ��� `&�ેх� к�����4&� ,ે.�  �!"# к�����4&� ,ે.���� �:ે�� 

ш]�����;� к�' :	 5 ш]��4&� `&�ેх� к�����4&� ,ે.���к ��7� ш]� ���� 1 J&	 

�:���� ,ે.��� Y&� 5 J&	 �$�шે. 
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J&H��� (���	 : 2) 
� ���	 2 ��� J&H��� к������� Y&� 4 3K��� ����ેш к������ � �� ,ે.� 

25 J&	�� к���� �$�шે. 

� ���7�,);9O$	,P7- �	9� )�ે `&�ેх��� ����ેш к������ � �� ,ે. 

� 3K : 1 ��� Y&� 10 $��� �:����� ��� ,ે.���� 9 $��� ш]���� )�ે 

2к $��� ��^�� ,ે.���к�ે ���к $������ �:ે� 4 ш]��4&� ���7� к���A&�.H� 

��� ш]��4&� ��b&� ���7� к�� � H 2к J&	 �:�� ;� _�� $����� 

��^��� :	 ��= >	9 ��b&� ���7� к�� � H 2к J&	 �:��.2� � 3K�� 10 J&	 

,ે.� 3K��� ���7� ����  ���	 1 ��� ���к�2 ш�хે� )c��� ��S:�C�� 

����ેш к������ ��ે� ,ે. 

� 3K : 2 ���7� );9O$	�� 3K ,ે.���к� Xк��4&� ���7� к���4&� ,ે.6��� ��� 

�ш�к� �:ે� 3K� ���к�ે = >,� ે�� H��� �ે���� ,ે.���к ��7� H��� ���� 1 

J&	 �:���� ,ે.Y&� :��7 3K��� ��7� H����� 5 J&	 ,ે.���� ���к� Xк��4&� 

���7� к���4&� ,ે �ш�к� Xк��4&� ���7� к���4&� �;�.� Xк����� ���	 1 �� 3;� 

4 2� �����Fd &�� ����ેш к������ ��ે� ,ે. 

� 3K : 3 2 P7- �	9��� ,ે.(1)�ш�к� �:ે� P7- ���к�ે ���� 2 P7- 

��шે 2 ��^ �ePхк ��ે �������� ,ે.H� ���к P7- �	9� к�� ���ે ��7� ��^� 

���ે � 3 J&	 �:���� ,ે.H� 2к H ��^ ��b&� ���ે � 2 J&	 )�ે H� ���к 

��^ ���ે :��d & ે P7- ���Qf � $�� � :	 1 J&	 �:���� ,ે.���к к' � 

���ે � 0 J&	 �:���� ,ે.(2)$�ે , ���к�ે 2 H P7- ���Qf 2к ��^4&� �ેх� 

к���4&� к$���4&� ,ે.H� ���к ��b&� ��^4&� �ેх� к�� � 2 J&	 �:���� ,ે.3K�� 

Y&� 5 J&	 �$�шે. 

� 3K : 4 `&�ેх��� 3K ,ે.���� ���к��ે ��D&5$к к�  �!"# ��ે 

`&�ેх� к�����4&� ,ે.:��7 ш]��4&� �ેх� к�����4&� ,ે.���� ���к ��7� ш]� ���� 

1 J&	 �:���� ,ે.Y&� 5 J&	 �$�шે. 
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� #P	 ( ���	 : 1 )  

� ���	 1 ��� #P	 к������� Y&� 4 3K��� ����ેш к������ � �� ,ે.� 25 

J&	�� к���� �$�шે. 

� 3K : 1 ��� ���к ��4&�-��g&�,_��-�$��,�e;� ��4&� �e;� ��g&�,?:�-

��7ે,�hк-i>�,�e;� �hк �e;� i>��� ��H �ે��ે ,ે. �ш�к� ���к��ે к�' :	 

�Fd &�� _�� к� �$�� �$��� �Fd &�� ��� = >,���� �$�шે.���� �#9�� �Fd &.�� :	 

?:��# к�� шк�шે.�:ે� ?��$�	 �ш����� 3K� :	 �ш�к = >,� шк� ,ે.:��d & , 

�ш�к� ���к ���к�ે 3 H 3K� = >,���� ,ે.��� ���к ��7� H��� ������ 1 J&	 

�:���� �$�шે.Y&� 3K�� 3 J&	 �$�шે. 

� 3K : 2 ��� ���к �Fd &�� Qe�к J&	��j�� ����� �#kк�	 к�шે.(1)�ш�к� 

���к�ે #�M� шк� ે�� 3 �Fd &.�� ��� = >,��.��� ���к ��7� H��� ������ 1 

J&	 �:���� �$�шે.Y&� 3K�� 3 J&	 �$�шે.(2)�ш�к� ���к�ે ш�к� шк� ે�� 3 

�Fd &.�� ��� = >,��. ��� ���к ��7� H��� ������ 1 J&	 �:���� �$�шે.Y&� 

3K�� 3 J&	 �$�шે.(3)�ш�к� �ે 3K� = >,���� ,ે.���� �e;� ����/�e;� ���� �Fd & 

к' ,ે ? ;� �e;� i>�/�e;� �hк�� �Fd & к' ,ે ? � 3K� �ш�к �#9х�M�� 

�Fd &�� ?:��#;� = >,� шк� ,ે.);�� 2к� 1 �� к�M9 ���� 3 )�ે 9 ������ 

к�M9�� ���� �l шк�шે.���� ���к ��7� 3K�� H��� ���� 1 J&	 �:���� 

,ે.�ે 3K��� ��7� H��� ���� Y&� 2 J&	 �:���� ,ે.�� , � 3K�� Y&� 8 

J&	 �$�шે. 

� 3K : 3 ��� ���к �Fd &�� �к���-�YB�C.�� ����� �#kк�	 к�шે.�ш�к� 

����� 4 �Fd &. �:� ે4&� �d&9�,7���,ш�Y& )�ે ���к����� �#kк�	 к���4&� 

к$���4&� ,ે.���� �ш�к� � �к����  4 )�# )�# �Fd & :��� к�� $�� ે �Fd &. 

���к ે�� �#kк�	 3��	ે #�m�� ���шે.�:ે� ��� 4 �к���� 2к 2к 

�Fd & �ે�� X�h�� �;�. ���к ��7� �Fd &�� �#kк�	�� 2к 2к J&	 ,ે.Y&� J&	 

4 �$�шે. 
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� 3K: 4 ��� 1 ;� 5 (&��4&� ��n��o�� 7к����4&� ,ે.(1)�ш�к� 1 ;� 5 �� 

p�ેшк�M9 ����� ે�ે q�� #�m�� ���к�ે к�' :	 �ે к�M9 ?:�M� ે��� :� 

�хે�� ��n�� .�х� ����� к$���4&� ,ે.2к ��7� ��n�� .�х ���� 1 J&	 2� 

���ે ��7� .�х ���� 2 J&	 �:���� ,ે.(2)1 ;� 5 �� p�ેшк�M9 q�� D >к� к�' 

:	 3 p�ેшк�M9 ��� X�� ?:�M�� к$�A&�.к�M9��� ��ે� ��n�� ���� D >9�Fd & 

#	��ે � ે к�M9�� ��%&��� к� к�M9 :� D&к��4&� к$�A&�.���к ��7� #	�� ���� 1 J&	 

)�ે 3 ��7� #	�� ���� 3 J&	 �:���� �$�шે.(3)1 ;� 5 ���;� ��� :��7 

��n��. ���;� �M�)��� +���� �ш�к� ���� ���к�ે :��х� �х���� ,ે.���к 

��7� :��х��� 2к J&	 )�ે :��7 ��7� :��х� ���� Y&� 5 J&	 �:���� ,ે.� 

3K�� Y&� J&	 10 �$�шે. 

� �ш�к� #	�� ���� )#�?;� D >9 �Fd &. )�ે p�ેшк�M9��  ��F;� к�� 

��х��. 

� #P	 ( ���	 : 2 )  

� ���	 2 ��� #P	 к������� Y&� 4 3K��� ����ેш к������ � �� ,ે.� 25 

J&	�� к���� �$�шે. 

� 3K : 1 ��� ���к Q��� )�ે $�к� :��;9�� d&��� к�� ,ે.�ш�к� )�# 

)�# �Fd & = >,� ���к�ે $�к� �Fd & к$��� к$�A&�.���� Y&� 4 3K� 

= >,��.�ш�к �:ે� �Fd &. �ш����� �Fd &. :	 = >,� шк� ,ે.���� ���к 

��7� H��� ������ 1 J&	 )�ે 4 3K��� ��7� H��� ������ Y&� 4 J&	 

�$�шે. 

� 3K : 2 ��� ���к� )4&��� к�� ,ે.�ш�к ���к��ે �:ે�� �Fd &.�� ��n�� 

30 к�� ����� к� .,� ે )4&��� к���4&� к$�шે.���� �ш�к ���� = >,��ે�� 

3K� ���к� )4&��� к�� шк� )�ે �:ે� ��n���� �hк�� $�� ે HI�� 

,ે.���к ��7� H��� ������ 1 J&	 2� Y&� :��7 3K��� ��7� J&	 ���� 5 

J&	 �:���� ,ે. 
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� 3K : 3 ��� ���к +�( >7к ��n�� ��шે /	ે ,ે.�ш�к ���к�ે ����� 

�Fd &. к� ���к� �����ે ���к�ે +�( >7к ��n��. ����� 4 3K� 

= >,���� ,ે.���� �:ે�� 4 3K� P7-���;� к� ���к��� �ેmк  ��F;��� 

����� = >,� шк��.���к H� +� = >,�� 7�� к$� � ��b&� �;� ���к 7�;� 

+� к$� � 2 ��7� H��� ,ે.���к ��7� H��� ���� 1 J&	 )�ે Y&� 4 

��7� H��� ���� 4 J&	 �$�шે. 

� 3K : 4 ��� ���к �ે _к�� ��n�� ��;ે к�� к�шે.(1)�ш�к� 21 ;� 40 

(&���� к�' :	 2к ��n���� � :,��� ��n�� )�ે к�' :	 ��n���� 

� :$����� ��n�� = >,���� ,ે.���� �ે H 3K� = >,���� ,ે.���� 2к 

:$����� )�ે 2к :,��� ��n�� = >,��.���к ��7� H��� ���� 1 J&	 

�:���� ,ે.Y&� 2 J&	 �$�шે.(2)�ш�к ���к�ે D >9 �Fd &�� ���;� %>; 

������4&� к$�шે.�ш�к� ���к�ે D >9 �Fd &. �:� �ે –�ે ,-	--	 )�ે :��7-

:��7�� 2� )�# )�# %>; ����4&� к$�шે.����;� к���� %>; ��шે? ે�� 

���к ��7� H��� ���� 1 J&	 2��� 3 3K��� ��7� H��� ���� 3 J&	 

�:���� �$�шે. (3)�ш�к 31 ;� 50  ���;� ��� ��n��.���;� к�' :	 

:��7 ��n�� ���� ���к�ે :��х� �х���� ,ે.���к ��7� :��х��� 2к J&	 

)�ે :��7 ��7� :��х� ���� Y&� 5 J&	 �:���� ,ે.�ેх� ���r&к к� 

F�ે���� �х��4&� ,ે.(4)�ш�к� 2 ������ )�ે 2 �����к��� ��х�� 

 �!"# ��ે �х������  ,ે.���� ���к ��7� ��х�� ������ 1  J&	 )�ે 

7�� ��7� 3K�� H��� ������ Y&� J&	 4 �$�шે.�� , � 3K�� Y&�   12 

J&	 �$�шે. 

� �ш�к� #	�� ���� )#�?;� D >9 �Fd &.  ��F;� к�� ��х��. 
 

rƒztý :- {qÕÞtkf™ þex  

 

‚t.13-8-19                ztì. yu÷.ze.ŒuËtE          

          þtMtLttrÄfthe 



ધોરણ-1     ગુજરાતી    ( 13-14 ઓગષ્ટ  2019) 

પ્રશ્ન 1 (અધ્યયન નનષ્પનિ- જોડકણાાં અને ગીતો ગાય છે)                  5 ગણુ  
દરેક નળદ્યાથીને વ્યક્તતગત રીતે કોઈ એક ગીતની ચાર ીટી અથળા જોડકણુાં ગાળા કહવે ુાં.  
પ્રશ્ન 2 (અધ્યયન નનષ્પનિ- સરલ મૌખિક સચૂના સમજે છે)                5 ગણુ  
નીચે પૈકી કોઈ પણ પાાંચ સચૂનાઓ આપો. નળદ્યાથી સચૂના મજુબ ળતતન કરે તો પ્રત્યેક સાચા ળતતન 

માટે એક ગણુ આપો.  
ઊભા થાઓ  એક હાથ ઊંચો કરો બે હાથ ઊંચા કરો  
માથ ું હાળો  આંખો બુંધ કરો  નાક કડો  
કાન કડો  માથા ર હાથ મકૂો  બે તાી ાડો  
એક તાી ાડો  એક ચટી ળગાડો  બે ચટી ળગાડો 

પ્રશ્ન 3  ળાચન (અધ્યયન નનષ્નિ- બ્દો અને ળાક્યો ળાુંચે છે.)                          10 ગ ણ 
નળદ્યાથી ાસે નીચેના બ્દોની ચાર હરોલ દીઠ બે  બે બ્દો  અને ાુંચમી હરોલનાું બે ૈકી એક 

ળાક્ય વ્યક્તતગત રીતે ળુંચાળો. દરેક સાચા બ્દનો એક ગ ણ અને સાચા ળાક્યના બે ગ ણ 
આળા– ક  10 ગ ણ  
નમ મગ જમ 2 ગ ણ 
માન ગામ  મજા 2 ગ ણ 
મગજ નમન મગન 2 ગ ણ 
નાગ મામા  નમાજ  2 ગ ણ 

જાગ જમના જાગ ગગન ગામ જા 2 ગ ણ  
પ્રશ્ન -4  શ્ર તેખન (અધ્યયન નનષ્નિ- સાદા બ્દો સાુંભલીને ખે છે)                  5 ગ ણ  
નીચેના  બ્દો ૈકી ાુંચ બ્દો તમામ નળદ્યાથીઓને એક સાથે ખાળળા. પ્રત્યેક સાચા બ્દનો એક 

ગ ણ આળો  
 

નમ મગ જમ 
માન ગામ  મજા 
મગજ નમન મગન 
નાગ મામા  નમાજ   

 



નળદ્યાથી મલૂયાુંકન ીટ ધોરણ 1 ગ જરાતી  

ક્રમ નળદ્યાથીન ું 
નામ  

જોડકણા-
ગીત  
(5) 

મૌખખક 
સચૂના   
(5) 

ળાચન  
 

(10) 

શ્ર ત 
ેખન  
(5) 

ક  ગ ણ  
 

(25) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



ધોરણ-1     ગણણત    ( 13-14 ઓગષ્ટ  2019) 

 

અધ્યયન નનષ્નિ: અંદર-બહાર, નાન ું મોટ ું, સૌથી નાન ું સૌથી મોટ ું, ઉર- નીચે, નજીક –દૂર, 
સૌથી નજીક સૌથી દૂર, ની નીચે- ની ઉર ળગેરેની સમજ કેલળે છે.  
 પ્રશ્ન ૧:(૩ ગ ણ) 

સચૂના: શક્ષકે ોતાના શળદ્યાથીઓને કોઈ ણ ળસ્તનુી અંદર કે બહાર  રહેી ળસ્તનુાાં નામ પછૂળા. 

આળા ત્રણ પ્રશ્નો પછૂળા. દા.ત.  

 - ફરણીની અંદર કઈ ળસ્ત ુછે?  

        - થેીની ફહાર કઈ ળસ્ત ુછે? 

        - ટોીની અંદર દેખાતી કોઈ એક ળસ્તનુ ુાં નામ આો. 

અધ્યયન નનષ્નિ: ળસ્ત  ઓને તેમના ભૌનતક ગ ણધમો જેળાું કે, આકાર, કદ અને બીજી કોઈ 

જોઈ કાય તેળી ાક્ષણણકતાઓ જેમકે, ગબડવ ું અને સરકવ ું ના આધારે ળગીકૃત કરે છે. 

 પ્રશ્ન ૨: 

સચૂના: ગબડી કે તેળી ત્રણ ળસ્તનુા નામ પછૂળાાં  (૩ ગ ણ) 

સચૂના: સરકી કે તેળી ત્રણ ળસ્તનુા નામ પછૂળા. (૩ ગ ણ) 

સચૂના: નીચેના ફે પ્રશ્ન માટે એકમ ૧ના ૩ નાંફરના(ગુાફી) અને ૯ નાંફરના(ીો) કાર્ડ ઈને 

અથળા ળગડખાંર્ની ળસ્તઓુના આધારે પ્રશ્ન પછૂળા. 

  સૌથી નાની/સૌથી મોટી ળસ્ત ુકઈ છે? (૧ ગ ણ) 

 સૌથી દૂર/સૌથી નજીક ની ળસ્ત ુકઈ છે ? (૧ ગ ણ) 

અધ્યયન નનષ્નિ: આકારો અને આકૃનતઓન ું તેનાું જોઈ કાય તેળાું ક્ષણોને આધારે ળણણન 
કરે છે. 

 પ્રશ્ન ૩:  શક્ષકે શળદ્યાથીને શળશળધ ૪ ળસ્તઓુ કે ચચત્રો આીને તેમને ચોરસ, ળતુડલ, ાંકુ અને 

નલાકાર આકારમાાં ળગીકરણ કરળા કહવે ુાં. (૪ ગ ણ) 



અધ્યયન નનષ્નિ: ૧ થી ૫ સ ધીની સુંખ્યા સાથે કામ કરે છે. 
 પ્રશ્ન ૪:  

શક્ષકે ૧ થી ૫ ના ફ્ેકાર્ડ ઊંધા મકૂી શળદ્યાથીને કોઈણ ફે કાર્ડ ઉાર્ી તેમના ર ખેી સાંખ્યા 

ઓલખી ફતાળળા કહવે ુાં. (૨  ગ ણ) 

 શક્ષક  શળદ્યાથીને ૧ થી ૫ના ઊંધા મકેૂા ફ્ેકાર્ડમાાંથી કોઈણ ત્રણ કાર્ડ ળારાપરતી ઉાર્ી તેના 

ર ખેી સાંખ્યા જેટી મતૂડળસ્ત ુગણીને જે તે કાર્ડ ર કે ફાજુમાાં મકૂળા કહેે. (૩ ગ ણ) 
 શક્ષક ૧ થી ૫ સધુીની તમામ ાાંચ સાંખ્યાઓ આર્ાઅળલા ક્રમમાાં ફોે અને શળદ્યાથી ોતાની  

સ્ેટ કે નોટબકુમાાં ખીને ફતાળે.(ાખાાં) (૫ ગ ણ) 



નળદ્યાથી મલૂયાુંકન ીટ ધોરણ 1 ગણણત 

ક્રમ નળદ્યાથીન ું નામ  પ્રશ્ન 1 
 (૩) 

પ્રશ્ન 2 
 (8) 

પ્રશ્ન 3 
(4) 

પ્રશ્ન 4 
 (10) 

ક  ગ ણ  
(25) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 



 

ધોરણ-2     ગુજરાતી    ( 13-14 ઓગષ્ટ  2019) 

 
 

પ્રશ્ન- 1 

ળબ્દ લાચન (અધ્મમન નનષ્નિ- ળબ્દો અને લાક્યો લાાંચે છે.) 
નલદ્યાથી ાવે નીચેના ળબ્દો અને લાક્ય વ્મક્તતગત યીતે લાંચાલો. દયેક શયોના ચાયેમ ળબ્દો અને 

દવમુાં લાક્ય વાચાાં લાાંચે તો જ એક ગણુ આલો.  – કુર 10 ગણુ  
1. જગ, ભજા, નભાજ, નાગ     

2. યવભ, લેદ, લયવાદ, વેલન  

3. કાફય, અદા, છેક, આજે  

4. ડી, લીણા, નતનભય, ભાઈક  

5. રટકે, કાચરી, ખરેર, ૈવા 

6. ઝશે, ઘયાઉ, ઊનાળુ, ઝબકૂ  

7. ByB)t, ફૌજી, Bi[Li[, Frt) 

8. ઠાંડુાં, ટાઢ, અથાણુાં, ળાંકય  

9. નલત્ર, નલમ, જ્ઞાની, નત્રકા 

10. વૌ ફાકોભાાં દોડાદોડી કયલાનો ઉભાંગ છે. 

  



પ્રશ્ન-૨ લાચન અથથગ્રશણ  

પકયાનુાં લાચન અને પ્રશ્નોિયી (અધ્મમન નનષ્નિ- નલગતને અનરુૂ પ્રશ્નોના જલાફ આે છે.) 
નીચેનો  ફકરો વિદ્યાથીને િાાંચિા કહો. ત્યારબાદ ફકરા નીચેના પ્રશ્ર્નો પછૂો.  દરેક સાચા જિાબનો એક ગણુ છે. (આ 

ફકરો વિદ્યાથીએ જાતે િાાંચિાનો છે, વિક્ષકે િાાંચિાનો કે સમજાિિાનો નથી.)     5 ગણુ  
 
 

   નવભયન નાભની ફકયી લડ નીચે જભે છે. વાગના ાનાભાાં ાડ, દાડભ, 
ફદાભ અને કાકડી છે. નવભયનને જભલાની ભજા આલે છે. એકાએક 
અલાજ આલે છે. નવભયન આભતેભ નજય કયે છે. ફા યે ! વા ! 
લડલાઈ ય વા ! 

   નવભયન ન ડયી. તે વાને કાતય ફતાલે છે. વાને ડય રાગે છે, તે 
વયયય બાગે છે.  

 
પ્રશ્નો : 
૧. ફકયીનુાં નાભ શુાં છે ? 
૨. આ પકયાભાાં આલતી કોઈણ ફે ખાલાની લસ્તઓુનાાં નાભ કશો. 
૩. ફકયી ક્યાાં જભે છે? 
૪. લડલાઈ ય શુાં છે? 
૫. વાચુાં કે ખોટુાં પછૂો. (આ ફાંને વાચાાં શોમ તો જ એક ગણુ આલો) 

 વા ફકયીથી ડયીને બાગે છે. 
 ફકયી વાથી ડયીને બાગે છે. 

 
 
  
 

 
 

 

  



પ્રશ્ન – 3 

ચચત્ર લણથન (અધ્મમન નનષ્નિ- ચચત્રનુાં લણથન કયે છે) 

નીચેનુાં  ચચત્ર વિદ્યાથીને બતાિો અને આ ચચત્ર વિિે બે િાક્ય બોિા અને એક િાક્ય ખિા કહો. (કુ 5 ગણુ) 
(બે સાચાાં બોાયેાાં િાક્યોના 3 ગણુ અને એક સાચા ખાયેા િાક્યના 2 ગણુ આપિા) 
 

 

 

પ્રશ્ન  – 4 શ્રતુરેખન  

નીચેના ળબ્દોનુાં શ્રતુરેખન કયાલો. (અધ્મમન નનષ્નિ- રયચચત ળબ્દો અને 
લાક્યોનુાં શ્રતુરેખન કયે છે.) – 5 ગણુ  

૧. ગાજય  
૨. આણી 
૩. ચકાટ 
૪. સખુડી 
૫. ઢાંઢેયો  
 



નલદ્યાથી મલૂમાાંકન ળીટ ધોયણ 2 ગજુયાતી  

ક્રભ નલદ્યાથીનુાં 
નાભ  

લાચન  
 

(10) 

અથથગ્રશણ  
 

(5) 

ચચત્રલણથન  શ્રતુ 
રેખન  
(5) 

કુર ગણુ  
 

(25) 
ભૌચખક 
(3) 

રેચખત  
(2) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



ધોરણ-2     ગણણત    ( 13-14 ઓગષ્ટ  2019) 

કુ ગણુ:૨૫ 

અધ્યયન નનષ્નિ: સાદા ત્રાજવાાંના ઉયોગથી ભારે અને હકા દાથથની તુના કરે છે. 
 પ્રશ્ન ૧:       (૪ ગણુ)  

નીચેની ળસ્તઓુમાાંથી શામાન્ય રીતે કઈ ળસ્ત ુષકી ષોય છે તે જણાળો. 

 (૧) તાળાં કે ચાળી?  

 (૨) મોજો કે બટુ?  

 (૩) ળાટકી કે થાલી?  

 (૪) ડસ્ટર કે ચોક?  

અધ્યયન નનષ્નિ:આે માહહતી રથી અનમુાન કરે છે. 
 પ્રશ્ન ૨:       (૫ ગણુ)  

નીચે આેી ળસ્તઓુની શાંખ્યા ૩૦ કરતા ળધારે ષોય છે કે ઓછી તે અનમુાન ગાળો. 

 (૧) તમારા મોઢામાાં રષેા દાાંતની શાંખ્યા  

 (૨) તમારા માથાના ળાલની શાંખ્યા  

 (૩) આખી ભરેી દીળાશલીની ેટીમાાં રષેી દીળાશલીની શાંખ્યા  

 (૪) દાડમમાાં રષેા દાણાની શાંખ્યા  

 (૫) રાંગના બોક્શમાાં આળતા રાંગોની શાંખ્યા  

 

નવનિષ્ટ હતે:ુ ક્રમસચૂક સાંખ્યા નવિે જાણે છે અને યોગ્ય હરસ્થથનતમાાં તેમનો ઉયોગ કરે છે. 
 પ્રશ્ન ૩:       (૪ ગણુ)  

ચચત્ર બતાળીને અથળા ળગગખાંડમાાં વળવળધ ળસ્તઓુ કે વળદ્યાથીઓ બતાળીને વળદ્યાથીઓને ક્રમસચૂક 

શાંખ્યાઓ શાંબાંવધત નીચેના જેળા ચાર પ્રશ્નો પછૂળા. 

 (૧) ચચત્રમાાં ઉંદરનો ક્રમ કયો છે?  

 (૨) ત્રીજા ક્રમે કોણ બેઠુાં છે?  

 (૩) મનીવા કયા ક્રમે બેઠી છે?  

 (૪) ષલેુાં કોણ છે?  



 

અધ્યયન નનષ્નિ: બે અંકની સાંખ્યા સાથે કામ કરે છે. ૯૯ સધુીની સાંખ્યા વાાંચે છે અને ખે 
છે. 

 પ્રશ્ન ૪:  

વક્ષકે ૨૧ થી ૪૦ સધુીની કોઈ ણ એક શાંખ્યાની તરતની છીની શાંખ્યા અને કોઈ ણ એક 

શાંખ્યાની તરતની ષેાની શાંખ્યા પછૂળી. દા.ત.,     (૨ ગણુ) 

 (૧) ૨૪ની તરતની છીની શાંખ્યા કઈ?  

 (૨) 3૭ની તરતની છીની શાંખ્યા કઈ?  

 (૩) ૨૯ની તરતની ષેાની શાંખ્યા કઈ?  

 (૪) ૩૨ની તરતની ષેાની શાંખ્યા કઈ?  

  મતૂગળસ્તનુી મદદથી ગણતરી કરીને જળાબ આો.  

નીચેના ૈકી કોઈ એક પ્રશ્ન પછૂળો        ( ૧ ગણુ) 

(૧) ૧૮ મતૂગળસ્તનુા બે-બેના કેટા જૂથ બને? 

(૨) ૨૧ મતૂગળસ્તનુા ત્રણ-ત્રણના કેટા જૂથ બને? 

(૩) ૩૦ મતૂગળસ્તનુા ાાંચ ાાંચનાાં કેટા જૂથ બને? 

 વક્ષક ૩૧ થી ૫૦ સધુીની કોઈ ણ ાાંચ શાંખ્યા બોે અને વળદ્યાથી તે શાંખ્યા સ્ેટ કે નોટબકુમાાં 

ખીને બતાળ.ે(ાખાાં)        (૫ ગણુ) 

 એક અંકની બે શાંખ્યાઓના શરળાલાના બે દાખા તેમજ એક અંકની શાંખ્યામાાંથી એક અંકની શાંખ્યા 
અને બે અંકની શાંખ્યામાાંથી એક અંકની શાંખ્યાની બાદબાકીના બે દાખા વ્યસ્તતગત રીતે ગણાળળા. 

દાખા તરીકે,           (૪ ગણુ)   

   

(૧) ૮ + ૬   (૨) ૭ + ૮    

(૩) ૯ – ૩   (૪) ૧૬- ૫  

  



નવદ્યાથી મલૂયાાંકન િીટ ધોરણ 2 ગણણત 

ક્રમ નવદ્યાથીનુાં નામ  પ્રશ્ન 1 
 (4) 

પ્રશ્ન 2 
 (5) 

પ્રશ્ન 3 
(4) 

પ્રશ્ન 4 
 (12) 

કુ ગણુ  
(25) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


