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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� – 2022-23 પ્ર�પત્ર પ�ર�પ 

ધોરણ:-૩                                            માળ� ુ                     િવષય:-�જુરાતી 

પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G307 કાવ્યાત્મક લખાણમાથંી વાચન 

અથર્ગ્રહણ કર� છે. (પાઠ��સુ્તક ને 

આધાર� પ્ર�ો લેવા.)   

 કાવ્યમાથંી પ્ર�ો �છૂવા  

�ૂંકજવાબી 4 1 4 

2 G305  વણર્નાત્મક લખાણમાથંી વાચન 

અથર્ગ્રહણ કર� છે. (પાઠ��સુ્તક ને 

આધાર� પ્ર�ો લેવા.) 

 પાઠને આધાર� પ્ર�ો �છૂવા.  

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

3 G306  મા�હતીલક્ષી લખાણમાથંી વાચન 

અથર્ગ્રહણ કર� છે. 

 અપ�ર�ચત ફકરા વગેર� ને આધાર� પ્ર�ો 

લેવા. 

હ��લુક્ષી 5 1 5 

4 G312  ભાષા સજ્જતા તેમજ વ્યાકરણના 

િવિવધ ઘટકોને નામ ઓળખાવ્યા િવના 

ઓળખે-સમ� છે તથા તેનો વ્યવહા�ુ 

ઉપયોજન કર� શક� છે. અધ્યયન 

િનષ્પિ�મા ં સમાિવષ્ટ તમામ �દુ્દાને 

ધ્યાનમા ં રાખવા (બી� સત્રમા ં

આવતા)   

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

5 G313  પ�ર�ચત શબ્દો અને એના સમાનાથ� 

અને િવ�ુદ્ધાથ� શોધી તેમનો વાકયમા ં

ઉપયોગ કર� શક� છે. અધ્યયન 

િનષ્પિ�મા ં સમાિવષ્ટ તમામ �દુ્દાને 

ધ્યાનમા ં  રાખવા (બી� સત્રમા ં

આવતા)   

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

6 G308  પ્રક�ણર્, �ટાછવાયા લખાણમાથંી 

વાચન અથર્ગ્રહણ કર� છે. �હ�રાત, 

બીલ, �રસીપ્ટ વગેર� લઇ શકાય  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

7 G310  લેખનની �ુદ�-�ુદ� ��ઢ પ્રમાણે લે�ખત 

અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક� (પ્રસગં)  

િનબધં 1 5 5 

8 G310  લેખનની �ુદ�-�ુદ� ��ઢ પ્રમાણે લે�ખત 

અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક� છે. (સ્થળ ક� 

વ્ય�ક્ત િવશે)   

િનબધં 1 5 5 

�ુલ     40 
 

 

 



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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� – 2022-23 પ્ર�પત્ર પ�ર�પ 

માળ� ુ 

ધોરણ:-4                                                                                  િવષય:-�જુરાતી 

પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G408  કાવ્યાત્મક લખાણને વાચેં,માણે અને 

સમ� છે. (પાઠ��સુ્તક ને આધાર� પ્ર�ો 

લેવા.) કાવ્યમાથંી પ્ર�ો �છૂવા  

�ૂંક જવાબી 4 1 4 

2 G407  વણર્નાત્મક લખાણ વાચંી શક� છે અને 

સમ� શક� છે. (પાઠ��સુ્તક ને આધાર� 

પ્ર�ો લેવા.)  

 પાઠને આધાર� પ્ર�ો લેવા 

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

3 G409  પ્રક�ણર્ લખાણ,�ટાછવાયા, �હ�રાત બોડર્ 

વગેર� લખાણને વાચંીને સમ� શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

4 G412  નામ ઓળખાવ્યા િવના વ્યાકરણના ં

ઘટકો ઓળખે છે અને પ્રયો� છે. 

અધ્યયન િનષ્પિ�મા ં સમાિવષ્ટ તમામ 

�દુ્દાને ધ્યાનમા ંરાખવા   

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

5 G401  શબ્દ અને વા�ો�ુ ંસકં�તીકરણ કર� શક� 

છે. અધ્યયન િનષ્પિ�મા ં સમાિવષ્ટ 

વ્યાકરણના તમામ �દુ્દાને ધ્યાનમા ં

રાખવા   

હ��લુક્ષી 

 

5 1 5 

6 G411  લે�ખત અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક� છે.(વાતાર્) િનબધં 1 5 5 

7 G411  લે�ખત અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક� છે. 

(�ચત્રવણર્ન) 

િનબધં 1 5 5 

8 G406  મા�હતીલક્ષી લખાણ લખી/કર� શક� છે. 

વાતાર્� ુ ંસ�ન તથા અધ્યયન િનષ્પિ�મા ં

સમાિવષ્ટ તમામ �દુ્દાને ધ્યાનમા ંરાખવા   

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

�ુલ     40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� પ�ર�પ 

પ્રકરણ : 6 થી 10 

ધોરણ : ૫                  િવષય : �જુરાતી  �ુલ �ણુ : ૪૦ 
 

પ્ર� 

ક્ર . 

અ. િન. ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટાપ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટાપ્ર�

દ�ઠ �ુલ 

�ણુ 

� તે 

પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G506.2 સમાનાથ� , િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દ યાદ કર�, શોધે અને 

ઉપયોગ કર�.                                                    

* આપેલ શબ્દનો િવરોધી ક� સમાનાથ� શબ્દ 

લખો  . 

�ૂંકજવાબી 5 1 5 

2 G504.4 ગદ્ય/પદ્ય/�ૃશ્યાત્મક સામગ્રીને આધાર� 

લે�ખત/શા�બ્દક/અશા�બ્દક/�ૃશ્યાત્મક ર�ૂઆત  

કર� છે.                                                             

* પાઠ��સુ્તકના પ્રકરણ (�દ્વિતય સત્ર)માથંી 

પ્ર�ો �છૂવા.  

 * પ્ર�ો શા માટ�, ક�વી ર�તે �વા હોય તે 

અપે�ક્ષત છે. 

�ૂંકજવાબી 5 1 5 

3 G505 - ભાષાસજ્જતા વ્યાકરણની પ�રભાષાનો ઉપયોગ 

કયાર્ િવના િનયત કર�લ ભાષા રચનાના ઘટકો 

ઓળખે અને પ્રયો�.                                                                                                                    

* �દ્વતીય સત્રમા ંઆવતા પાઠના આધાર�  

�ૂંકજવાબી 5 1 5 

4 G503.3 િવગતોનો ઉપયોગ કર� છે.  (ગદ્ય)                                 

* ફકરો વાચંી પ્ર�ોના જવાબ આપો. 

�ૂંકજવાબી 5 1 5    

5 G504.7 આપેલા  શબ્દોનો ઉપયોગ કર� અથર્�ણૂર્ વા�, 

સવંાદ, પ�રચ્છેદની રચના કર� છે.                                 

 *દસ શબ્દો આપવા. બે શબ્દોનો ઉપયોગ કર� 

વા� બનાવે. ઉદાહરણ આપ�ુ.ં    

 * કૌસમા ંઆપેલા શબ્દોમાથંી દર�ક વાકયમા ંબે 

શબ્દોનો ઉપયોગ કર� પાચં વા�ો બનાવો.                                                                                                                               

�ૂંકજવાબી  

5 

1 5 

6 G505.9 ઘટના / પ્રસગં /વાતાર્ ક� સવંાદની પછ�ની 

ઘટના /વાતાર્ ક� સવંાદ�ુ ંઅ�મુાન/કલ્પના કર� 

છે.                                                                                

* સામાન્ય વાતચીત, વ્યવહારના સવંાદ �કૂવા. 

આગળ પાછળની વાતચીતને આધાર� તકર્ કર� 

સવંાદ �ણૂર્ કર�.                               

*પાચં �ણુ હોવાથી પાચં ખાલી જગ્યા �રૂવા 

માટ� આપવી. ઉદાહરણ આપ�ુ.ં                                                                                                                  

�ૂંકજવાબી 5 1 5 



પ્ર� 

ક્ર . 

અ. િન. ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટાપ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટાપ્ર�

દ�ઠ �ુલ 

�ણુ 

� તે 

પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

7 G503.2 િવગતો વચ્ચેનો સબંધં સમ� છે.                           

* જોડકા ંજોડો .                                                               

'અ' િવભાગમા ંઆપેલા વા�ના અડધા �ુકડાને 

'બ' િવભાગના વા�ના અડધા �ુકડા સાથે જોડો. 

હ��લુક્ષી 

(જોડકા)ં 

5 1 5 

8 G509.7  લેખન કરવાના પ્રસગંોમા ંપોતાની ભાષાક�ય 

સજ્જતાનો ઉપયોગ કર� છે.                              

*કોઈપણ એક િવશે પાચં ક�  છ વાકયોમા ંવણર્ન 

કરો. 

િનબધં 1 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� – 2022-23 પ્ર�પત્ર પ�ર�પ 

માળ� ુ 

ધોરણ:-6                                                                                  િવષય:-�જુરાતી 

પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G611 પાઠ��સુ્તક અને વાચેંલી, સાભંળેલી, 

જોયેલી સામગ્રીમાથંી મા�હતી મેળવવા 

શા માટ�?ક�વી ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂ� 

કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ આપે 

છે, ઉક�લ મેળવે છે. 

 (કાવ્યને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો અને પાઠને 

આધાર� ત્રણ પ્ર�ો �મા ં શા માટ�? ક�વી 

ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂવા �ણુને પણ 

ધ્યાને રાખવા )  

િનબધં 

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

3 

 

         

2 

 

4 

 

      

       4 

      

12 

 

    

8 

2 G612 જોયેલી, સાભંળેલી ક� વાચેંલી 

અ�ભુવજન્ય સામગ્રીમાથંી યોગ્ય તારણ 

કાઢ� વૈક�લ્પક તથા અન્ય પ્ર�ોના ં

જવાબ લખે છે. (કાવ્યને આધાર� ત્રણ 

પ્ર�ો અને પાઠને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો 

�ણુને પણ ધ્યાને રાખવા )  

�ૂંક જવાબી   

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

8 

 

 

8 

3 G615  કાવ્ય પ�ંક્તઓ�ુ ંપદ્યમાથંી ગદ્યમા ંતેમજ 

ગદ્યમાથંી પદ્યમા ંલેખન કર� છે.કાવ્ય�િૂત� 

કર� છે અને ગદ્ય- પદ્ય ��ૂક્તનો 

િવચારિવસ્તાર કર� છે.  

િનબધં  1 3 3 

4 G618  સ્થાિનક સમસ્યાઓ ક� સાભંળેલી સાર�- 

નરસી બાબતો ક� વ્ય�ક્તગત 

� ૂઝંવણભર� પ�ર�સ્થિતમા ં યોગ્ય ઉક�લ 

શોધી લખે છે.  

િનબધં 1 3 3 

5 G607 સકં�તના બોડર્, સમયપત્રક, ટ્રા�ફક 

િસગ્નલ, નકશા, પ્રતીકો, �ચત્રો, સમાચાર 

પત્રો, સામિયકો, અને સદંભર્ સા�હત્ય 

વગેર� વાચંી સમ� શક� છે તથા િવગતો 

તારવી શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

6 G602  પ�ર�ચત ક� અપ�ર�ચત પ�ર�સ્થિતમા ં

પ્રસગંો, તથા સ્થળો િવશે વાતચીત અને 

સવંાદ સમ� તથા ર�ૂઆત કર� છે. 

(વાતચીત અને સવંાદને લગતા પ્ર�ો 

�કૂવા)   

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

7 G616  સ્વતતં્ર લેખન કર� છે.  િનબધં 1 7 7 

8 G614 આપેલ સવંાદ ક� ફકરાને આધાર� 

સમજ�વૂર્ક પ્ર�ોના જવાબ લખી શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 



પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

9 G609 િશક્ષકની મદદથી શબ્દકોશ, બાળકોશ, 

અને બાળિવ�કોશનો ઉપયોગ કર� 

આશર� 3000 �ટલા શબ્દો સમ� અને 

તેનો વ્યાવહા�રક ઉપયોગ કર� છે.    

હ��લુક્ષી  7 1 7 

10 G619  ઉચ્ચારણ, િવરામ�ચહ્નો , સજં્ઞા, નામપદ, 

�ક્રયાપદ, િવશેષણ, જોડણી, ��ઢપ્રયોગ, 

સમાનાથ�, િવ�ુદ્ધાથ� વગેર� �વા 

વ્યાવહા�રક વ્યાકરણ �ણે છે અને તેનો 

ઉપયોગ કર� છે. (બી� સત્રના  ભાષા 

સજ્�તાના �દુ્દાને ધ્યાને રાખવા)   

હ��લુક્ષી  8 1 8 

�ુલ     80 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� – 2022-23 પ્ર�પત્ર પ�ર�પ માળ� ુ

ધોરણ:-7                                                                                  િવષય:-�જુરાતી 

પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G711  પાઠ��સુ્તક ક� સાભંળેલી ક� વાચેંલી 

અ�ભુવજન્ય સામગ્રીમાથંી યોગ્ય તારણ 

કાઢ� વૈક�લ્પક તથા અન્ય પ્ર�ોના ં

જવાબ લખે છે. (કાવ્યને આધાર� ત્રણ 

પ્ર�ો અને પાઠને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો.)  

�ણુને પણ ધ્યાને રાખવા   

િનબધં 

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

3 

 

         

2 

 

4 

 

      

       4 

      

12 

 

    

8 

2 G712  જોયેલી સાભંળેલી,ક� વાચેંલી, 

સામગ્રીમાથંી મા�હતી મેળવવા શા માટ�? 

ક�વી ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂ� કાયર્કારણ 

સબંધંો તારવી જવાબ આપે છે, ઉક�લ 

મેળવે છે,.( કાવ્યને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો 

અને પાઠને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો �મા ંશા 

માટ�? ક�વી ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂવા.) 

�ણુને પણ ધ્યાને રાખવા 

�ૂંક જવાબી   

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

8 

 

 

8 

3 G715  કાવ્ય પ�ંક્તઓ�ુ ંપદ્યમાથંી ગદ્યમા ંતેમજ 

ગદ્યમાથંી પદ્યમા ંલેખન કર� છે.કાવ્ય�િૂત� 

કર� છે અને ગદ્ય- પદ્ય ��ૂક્તનો 

િવચારિવસ્તાર કર� છે.  

િનબધં  1 3 3 

4 G718  સ્થાિનક સમસ્યાઓ ક� સાભંળેલી સાર�- 

નરસી બાબતો ક� વ્ય�ક્તગત 

� ૂઝંવણભર� પ�ર�સ્થિતમા ંયોગ્ય ઉક�લ 

શોધી લખે છે.  

િનબધં 1 3 3 

5 G707  સમાચાર પત્રો, સામિયકો, ર�લ્વે- બસ 

સમયપત્રક,કોષ્ટ્ક , ટાઇમટ�બલ  વગેર� 

�વી િવગતો વાચેં છે તથા જ�ર� િવગતો 

તારવે છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

6 G702  પ�ર�ચત ક� અપ�ર�ચત પ�ર�સ્થિત 

વાતચીત, વક્તવ્ય, ચચાર્ સમ� અને 

યોગ્ય હાવભાવ સાથે સહજ ર�તે 

ર�ૂઆત કર� છે.   

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

7 G716   સ્વતતં્ર લેખન કર� છે.  િનબધં 1 7 7 

8 G714  આપેલ સવંાદ ક� ફકરાને આધાર� 

સમજ�વૂર્ક પ્ર�ોના જવાબ લખી શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 



9 G709  આશર� 4000 �ટલા શબ્દો �ણે   છે. 

અને  શબ્દકોશ, જોડણી, તથા 

વ્યાવહા�રક  વ્યાકરણ અને બાળકોશનો 

ઉપયોગ કર� છે.    

હ��લુક્ષી 7 1 7 

10 G719  સમાનાથ�, િવ�ુદ્ધાથ�,વચન, કાળ, 

વા�ના પ્રકાર, સજં્ઞા, િવશેષણ,  

િવરામ�ચહ્નો, કહ�વતો, , ��ઢપ્રયોગ  

જોડણી,  સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણ 

�ણે છે અને તેનો ઉપયોગ કર� છે. 

(બી� સત્રના  ભાષા સજ્�તાના �દુ્દાને 

ધ્યાને રાખવા)  

હ��લુક્ષી 8 1 8 

�ુલ     80 
 

 

 
 
 
 
 



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

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� – 2022-23 પ્ર�પત્ર પ�ર�પ માળ� ુ

ધોરણ:-8                                                                                 િવષય:-�જુરાતી 

પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

1 G811  પાઠ��સુ્તકમાથંી સાભંળેલી ક� વાચેંલી 

અ�ભુવજન્ય સામગ્રીમાથંી યોગ્ય તારણ 

કાઢ� વૈક�લ્પક તથા અન્ય પ્ર�ોના ં

જવાબ લખે છે. (કાવ્યને આધાર� ત્રણ 

પ્ર�ો અને પાઠને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો.)  

�ણુને પણ ધ્યાને રાખવા 

િનબધં 

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

3 

 

         

2 

 

4 

 

      

       4 

      

12 

 

    

8 

2 G812  જોયેલી સાભંળેલી,ક� વાચેંલી 

સામગ્રીમાથંી મા�હતી મેળવવા શા માટ�? 

ક�વી ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂ� કાયર્કારણ 

સબંધંો તારવી જવાબ આપે છે, ઉક�લ 

મેળવે છે. ( કાવ્યને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો 

અને પાઠને આધાર� ત્રણ પ્ર�ો �મા ંશા 

માટ�? ક�વી ર�તે? �વા પ્ર�ો �છૂવા.) 

�ણુને પણ ધ્યાને રાખવા 

�ૂંક જવાબી   

(અ) ગદ્ય  

 

 

(બ) પદ્ય 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

8 

 

 

8 

3 G815  કાવ્ય પ�ંક્તઓ�ુ ંપદ્યમાથંી ગદ્યમા ંતેમજ 

ગદ્યમાથંી પદ્યમા ંલેખન કર� છે.કાવ્ય�િૂત� 

કર� છે અને ગદ્ય- પદ્ય ��ૂક્તનો 

િવચારિવસ્તાર કર� છે.  

િનબધં  1 3 3 

4 G818  અ�ભુવેલી સાર� બાબતો �ગે �ચ�તન 

કર� િવકટ  પ�ર�સ્થિતમા ંયોગ્ય ઉક�લ 

શોધીને લખે છે.  

િનબધં 1 3 3 

5 G807  સમયપત્રક,સામિયકો, ર�લ્વે- બસ 

ટાઇમટ�બલ, કોષ્ટ્ક  વગેર� �વી �વન  

ઉપયોગી િવગતો  વાચેં છે જ�ર� િવગતો 

તારવે છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

6 G802  પ�ર�ચત ક� અપ�ર�ચત પ�ર�સ્થિતમા ં

સવંાદ,ચચાર્ વણર્ન િવશ્લેષણ કર� 

પોતાના અ�ભપ્રાયો વ્યક્ત કર� છે.    

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

7 G816   ગદ્ય અને પ��ુ ંસ્વતતં્ર લેખન કર� છે. 

(અધ્યયન િનષ્પિ�મા ંસમાિવષ્ટ તમામ 

�દુ્દાને ધ્યાનમા ંરાખવા. તથા સત્રને પણ 

ધ્યાન મા ંરાખી િવષય આપવા ) 

િનબધં 1 7 7 

8 G814  આપેલ સવંાદ ક� ફકરાને આધાર� 

સમજ�વૂર્ક પ્ર�ોના જવાબ લખી શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 1 5 



પ્ર� 

�માક 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાક અને િવધાન પ્ર�નો પ્રકાર પેટા 

પ્ર�ોની સખં્યા 

પેટા પ્ર�દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

�-તે પ્ર�ના 

�ુલ �ણુ 

9 G809  આશર� 5000 �ટલા શબ્દો �ણે   છે. 

અને  શબ્દકોશ, જોડણી, તથા 

વ્યાવહા�રક  વ્યાકરણ ઉપયોગ કર� છે.    

હ��લુક્ષી 7 1 7 

10 G819  વ્યાવહા�રક વ્યાકરણ �ણે છે અને તેનો 

ઉપયોગ કર� છે. (બી� સત્રના  ભાષા 

સજ્�તાના �દુ્દાને ધ્યાને રાખવા) 

હ��લુક્ષી 8 1 8 

�ુલ     80 
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