
�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ,ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ�  : 2022-23 

િવષય : �ગે્ર�           ધોરણ – 4 

સમય : 2 કલાક                                                                                     �ુલ �ણુ : 40 

પ્ર� 

ક્રમાકં 

અધ્યયન િનષ્પિ� િવધાન ક્રમાકં અને પ્ર� બનાવટની 

િવગત 

પ્ર�નો પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર�દ�ઠ �ણુ �ુલ �ણુ 

  1  EN404 શબ્દોને અ��ુપ �ચત્રો સાથે જોડ� છે. (ઉદા. 

�ચત્ર + શબ્દો) 

હ��લુક્ષી 6 1 6 

 

 

2 EN407 ઉલટ પ્ર�ો (Iinversion Questions)ના �ૂંકા 

જવાબ આપે છે. (�ચત્ર+ પ્ર�ો- જવાબ ) ઉદા. 

Table- Is this a table? Yes, it is. 

�ૂંકજવાબી 4 1 4 

3 EN408 WH (Who, Where, When, What, how 

many) પ્ર�ોના જવાબ આપે છે. ઉદા. What 

is your mothers name?  

�ૂંકજવાબી 5 1 5 

4  EN409 લોનવ�્ર્સ સ�હત આશાર� 150 �ટલા શબ્દો 

�ણી અને તેનો ઉપયોગ કર� છે. ઉદા. 

b_sk_t 

હ��લુક્ષી 

 

3 1 3 

 

5 EN415 વા�મા ં�ક્રયા માટ�ના શબ્દને ઓળખે છે. ઉદા. 

Shruti is singing a song  

હ��લુક્ષી 

 

3 1 

 

   3 

6 EN410 This/That નો ઉપયોગ કર� વસ્�ઓુનો િનદ�શ 

કર� છે. ઉદા. �ચત્ર + વા� (ન�કની વસ્� ુ– 

This is a flower 

�ૂંકજવાબી 

 

4 1 4 

7 EN417 સાદા વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન કર� છે.  હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

8 EN411 િવદ્યાથ�ઓ વ્યવસાયકારોને ઓળખે છે અને 

કાયર્ને વ્યવસાય સાથે જોડ� છે.  

ઉદા.  Sewing machine – Tailor  

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

9 EN414 વસ્�નેુ આકાર, સખં્યા અને રંગના સદંભર્મા ં

શબ્દમા ંવણર્વે છે.  

ઉદા. Triangle -       

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

�ુલ    40  40 
 

 
 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ ,ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ�  :2022-23 પ�ર�પ  

ધોરણ  – 5                                                                            િવષય   : English 

�ુલ �ણુ - 40           સમય - 2   કલાક 

પ્ર� 

ક્રમાકં 
અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન 

પ્ર�નો 

પ્રકાર 

પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� દ�ઠ 

�ણુ 

� તે 

પ્ર�ના ં

�ુલ �ણુ 

1 
EN504  વાતાર્ \ પ�રચ્છેદ (ટ�બલ) �ુ ંવાચંન કર� અથર્ગ્રહણ કર� 

છે. 

�ૂંક જવાબી 
3 2 06 

2 

EN509  મા�હતી મેળવવા Wh- (Who, Where, When, What, 

How Many) પ્રકારના પ્ર�ો �છૂ� અને તેવા પ્ર�ોના 

જવાબ આપે છે. 

હ��લુક્ષી 

6 1 06 

3 EN 510 પ�ર�ચત પ�ર�સ્થિતમા ંસવંાદ કર� છે.  હ��લુક્ષી 4 1 04 

4 
EN511  લોનવ�્ર્સ સ�હત આશર� 500 �ટલા નવા શબ્દો �ણી 

અને તેનો ઉપયોગ કર� છે.   

હ��લુક્ષી 
3 + 3 1 06 

5 
EN512  પોતાના માતાિપતા - ભાઈ બહ�ન અને િમત્રોનો 

સામાન્ય પ�રચય આપે છે. 

�ૂંક જવાબી 
4 2 08 

6 EN515  �તૂકાળની �ક્રયાઓ વણર્વે છે.  હ��લુક્ષી 3 1 03 

7 
EN521  �ચત્ર ક� વસ્�ઓુ�ુ ંએકથી બે વા�મા ંવણર્ન કર� છે. 

Loan word  

િનબધં 

પ્રકાર 
1 4 04 

8 
EN524  �ક્રયા�ચૂક શબ્દોનો ઉપયોગ કર� કાવ્ય આગળ વધાર� 

છે. 

�ૂંક જવાબી 
1 3 03 

�ુલ    28  40 

 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� : 2022 - 23 પ�ર�પ 

ધોરણ-6          �ુલ �ણુ - 80                  સમયઃ ૩ કલાક           English 

 
પ્ર� 

ક્રમાકં  
અધ્યયન િનષ્પિત ક્રમાકં અને િવધાન 

પ્ર�નો 

પ્રકાર  

પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા  

પ્ર� 

દ�ઠ 

�ણુ  

� તે 

પ્ર�ના 

�ુલ 

�ણુ  

1 EN604  વાતાર્/પ�રચ્છેદ/ટ�બલ �ુ ંવાચન કર� અથર્ગ્રહણ કર� છે. �ૂંક જવાબી  5 2 10 

2 EN605  અથર્�ણૂર્ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન કર� છે.  

 

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

3 EN608  ઘટના તેમજ વાતાર્ના પાત્રો, સ્થળો અને ઘટના ક્રમની 

િવગતોની તારવણી કર� છે. 

હ��લુક્ષી 5 1 5 

4 EN612  ઉલટપ્ર�ો (Inversion Question) �છૂ� અને તેવા પ્ર�ોના 

જવાબ આપે છે. 

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

5 EN613  મા�હતી મેળવવા  (‘wh’ Question When, where, What, How 

many) �છૂ� અને તેવા પ્ર�ોના જવાબ આપે છે.  

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

6 EN616  વસ્�ઓુના સ્થાન અને સ્થળોનો િનદ�શ કર� છે. હ��લુક્ષી  5 1 5 

7 EN617  વતર્માન અને �તૂકાળની ઘટનાઓની િવગતો અલગ તારવે છે. �ૂંક જવાબી 5 2 10 

8 EN627 ક્રમ�ચૂક �ક �ગે્ર�મા ંદશાર્વે છે. હ��લુક્ષી 5 1 5 

9 EN620  પ�ર�ચત કે્ષત્રમા ંભિવષ્યની �ક્રયાઓ�ુ ંવણર્ન કર� છે. હ��લુક્ષી 5 1 5 

10 EN618  પ�ર�ચત કે્ષત્રમા ંબનેલી �ક્રયા�ુ ંવણર્ન કર� છે. િનબધંલક્ષી  1 10 10 

11 EN630  �ચત્ર ક� વસ્�ઓુ�ુ ંત્રણ ક� પાચં વા�ોમા ંવણર્ન કર� છે. િનબધંલક્ષી  1 5 5 

   47  80 

 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� : 2022 – 23 પ�ર�પ 

ધોરણ – 7            �ુલ �ણુ- 80                 સમયઃ ૩ કલાક                 િવષય : English 

પ્ર� 

ક્રમાકં 
અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર 

પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� દ�ઠ 

�ણુ 

� તે 

પ્ર�ના ં

�ુલ �ણુ 

1 EN705  વાતાર્, પ�રચ્છેદ અને કાવ્યને સમ� અથર્ગ્રહણ કર� છે.  �ૂંક જવાબી 5 2 10 

2 EN708  આપેલા િવધાનોમાથંી અતા�ક�ક શબ્દો તારવીને િવધાન 

�ધુાર� છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 05 

3 EN709  ઘટના તેમજ વાતાર્ના ંપાત્રો, સ્થળો અને ઘટનાક્રમની 

િવગતો તારવે છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 05 

4 EN713  ઉલટ પ્ર�ો (Inversion Questions) �છૂ� અને તેના 

જવાબ આપે છે.  

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

5 EN714  મા�હતી મેળવવા Wh (Who, where, when, what, 

how many) પ્ર�ો �છૂ� અને તેવા પ્ર�ોના જવાબ આપે 

છે. 

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

6 EN715  પ�ર�ચત પ�ર�સ્થિતમા ંસવંાદ કર� છે. હ��લુક્ષી 5 1 05 

7 EN716  Loan word સ�હત આશર� 500 �ટલા નવા શબ્દો 

�ણી અને તેનો ઉપયોગ કર� છે.  

હ��લુક્ષી 5  1 05 

8 EN721  ભિવષ્યની સભંાવનાઓ અને આયોજનો�ુ ંવણર્ન કર� 

છે.  

િનબધં પ્રકાર 1 10 10 

9 EN722  સ્થાિનક પયાર્વરણમા ંઉપલબ્ધ �ગે્ર� વાચેં છે.  �ૂંક જવાબી 5 2 10 

10 EN730  �ચત્ર ક� વસ્�ઓુ�ુ ંપાચંથી સાત વા�મા ંવણર્ન કર� છે.   િનબધં પ્રકાર 1 10 10 

   42  80 

 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ ,ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ�  :2022-23 પ�ર�પ 

ધોરણ  – 8               �ુલ �ણુ - 80                   સમયઃ ૩ કલાક         િવષય   : English 

પ્ર� 

ક્રમાકં અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન 
પ્ર�નો 

પ્રકાર 

પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� દ�ઠ 

�ણુ 

� તે પ્ર�ના ં

�ુલ �ણુ 

1 EN804  વાતાર્ \ પ�રચ્છેદ \ અને કાવ્યને સમ�  

અથર્ગ્રહણ કર� છે. 

�ૂંક 

જવાબી 
5 2 10 

2 EN806  પ�રચ્છેદમાથંી અતા�ક�ક શબ્દો  તારવીને િવધાન 

�ધુાર� છે. 

હ��લુક્ષી 
5 1 05 

3 EN810  મા�હતી મેળવવા Wh- (Who, Where, What, 

When, Why, How Many) પ્રકારના પ્ર�ો �છૂ� અને 

તેવા પ્ર�ોના જવાબ આપે છે. 

�ૂંક 

જવાબી 5 2 10 

4 EN811  વ્યાવહા�રક અને નાટક�ય સવંાદ કર� છે.   હ��લુક્ષી 5 1 05 

5 EN813  લોનવ�્ર્સ સ�હત આશર� 800 �ટલા નવા શબ્દો 

�ણી અને તેનો ઉપયોગ કર� છે.   

હ��લુક્ષી 
5 1 05 

6 EN818  સ્થાિનક પયાર્વરણમા ંઉપલબ્ધ �ગે્ર� વાચેં છે. �ૂંક 

જવાબી 
5 2 10 

7 EN822  પોતાના પયાર્વરણની સદં�ભ�ત બાબતોની �લુના 

કર� ર�ૂઆત કર� છે. 

હ��લુક્ષી 
5 1 05 

8 EN823  કાયર્કારણ સબંધંો ર�ૂ કર� છે. હ��લુક્ષી 5 1 05 

9 EN826  પોતાને ગમતી વસ્�ઓુ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, પસદં-

નાપસદં સ�હતની પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કર� છે. 

હ��લુક્ષી 
5 1 05 

10 EN827  �ચત્ર ક� વસ્�ઓુ�ુ ંફકરા સ્વ�પે વણર્ન કર� છે. િનબધં 

પ્રકાર 
1 10 10 

11 EN828  શબ્દો, શબ્દસ�હૂો, અન્ય મા�હતી પરથી પ�રચ્છેદ 

લખે છે.   

િનબધં 

પ્રકાર 
1 10 10 
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