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

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

ધોરણ : 6                િવષય : સસં્�ૃત   �ુલ �ણુ : 80   સમય : 3 કલાક 

પ્ર� ક્રમાકં  અધ્યયન િનષ્પિત ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�ોના પ્રકાર  પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટા પ્ર� દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

� તે 

પ્ર�ના �ુલ 

�ણુ 

1  Sn617  સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન કર� છે.  �ૂંક જવાબી  5 2 10 

2 (અ)  Sn620  સાદા પ્ર�ોના જવાબ એક શબ્દમા ંક� 

નાના વા�ોમા ંલખે છે.  

હ��લુક્ષી  10 1 20 

2(બ ) Sn620  સાદા પ્ર�ોના જવાબ એક શબ્દમા ંક� 

નાના વા�ોમા ંલખે છે. 

�ૂંક જવાબી 5 2 

3  Sn623  સરળ �જુરાતી શબ્દો અને સાદા 

વા�ોના સસં્�તૃમા ંઅ�વુાદ કર� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

4(અ)  Sn624  �ચત્રોના આધાર� તે વસ્��ુ ુ ંનામ ક� 

�ક્રયા ઓળખે અને સસં્�ૃતમા ંલખે છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 10 

4(બ ) Sn624  �ચત્રોના આધાર� તે વસ્��ુ ુ ંનામ ક� 

�ક્રયા ઓળખે અને સસં્�ૃતમા ંલખે છે. 

હ��લુક્ષી 5 1 

5(અ ) Sn625  ઉદાહરણ અથવા આપેલ િનદ�શને  

આધાર� સસં્�ૃત ભાષામા ંનવા શબ્દો 

અને વા�ોની રચના કર� છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 20 

5(બ)  Sn625  ઉદાહરણ અથવા આપેલ િનદ�શને  

આધાર� સસં્�ૃત ભાષામા ંનવા શબ્દો 

અને વા�ોની રચના કર� છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 

5(ક)  Sn625  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને  

આધાર� સસં્�ૃત ભાષામા ંનવા શબ્દો 

અને વા�ોની રચના કર� છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 

5(ડ)  Sn625  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને  

આધાર� સસં્�ૃત ભાષામા ંનવા શબ્દો 

અને વા�ોની રચના કર� છે.  

હ��લુક્ષી 5 1 

6  Sn626  કંઠસ્થ કર�લ �ભુાિષત ક� પદ્યના કોઈ 

ભાગ�ુ ંલેખન કર� છે.  

િનબધંલક્ષી   5 2 10 

�ુલ      80 

 ન�ધઃ  

પ્ર�- 4 (અ) �ચત્રોના આધાર� વસ્�નુા �ચત્રો �કૂ� શકાય.  

 (બ) �ક્રયા દશાર્વતા �ચત્રો �કૂ� શકાય.  

પ્ર�- 5 (અ) પ્ર. �.ુ એકવચન આધા�રત પ્ર�ો �છૂ� શકાય.  (ઉદા. अहं ____________ I (पठ्)  

 (બ) ષષ્ઠ� એકવચન આધા�રત પ્ર�ો �છૂ� શકાય. ( ઉદા. हस्त - हस्तस्य I )  

 (ક) કતાર્ બદલી વા� ફર�થી લખવાના �છૂ� શકાય. (ઉદા. अहं जल ं�पबा�म I (मीना �કૂ� વા� ફર�થી લખો.)  

 (ડ) ઉદાહરણ આપી પ્ર� �છૂ� શકાય.  �મક�ઃ  राम: �मत्रगहंृ गच्छ�त I   राम: कुत्र गच्छ�त ?  

ઉપરોક્ત પ્ર�ો ઉદાહરણ માટ� આપેલા છે. પ્ર�પત્રની સરંચના કરતી વખતે અધ્યયન િનષ્પિ�ને ક�ન્દ્રમા ંરાખીને �દ્વતીયસત્રના 

અભ્યાસક્રમના તમામ �દુ્દાઓ આવર� લેવાય તે ધ્યાનમા ંલેવાય.  



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

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

ધોરણ : 7           િવષય : સસં્�ૃત                              �ુલ �ણુ : 80   સમય : 3 કલાક 

પ્ર� ક્રમાકં  અધ્યયન િનષ્પિત ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�ોના પ્રકાર  પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટા પ્ર� દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

� તે 

પ્ર�ના �ુલ 

�ણુ 

1  Sn716   સરળ જોડાક્ષર �કુત શબ્દો સાથેના ં

વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન કર� છે.  

�ૂંક જવાબી  5 1 5 

2 Sn723  �ચત્રોના આધાર� તે વસ્��ુ ુ ંનામ ક� �ક્રયા 

ઓળખે અને સસં્�ૃતમા ંલખે છે 

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

3 (અ)  Sn722  સરળ �જુરાતી શબ્દો તથા વા�ોનો  

સસં્�તૃમા ંઅ�વુાદ કર� છે.(શબ્દો)  

હ��લુક્ષી  

 

10 1 10 

3 (બ)  Sn722  સરળ �જુરાતી શબ્દો તથા વા�ોનો  

સસં્�તૃમા ંઅ�વુાદ કર� છે.(વા�ો) 

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

4 (અ)  Sn724  �ચત્રો, સારણી, કોષ્ટક, સમયપત્રક, 

�હ�રાત વગેર�ના આધાર� સસં્�ૃતમા ં

વા�ો લખી શક� છે. અને �છૂાયેલા 

સાદા પ્ર�ોના જવાબ આપી શક� છે.   

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

4 (બ)  Sn724  �ચત્રો, સારણી, કોષ્ટક, સમયપત્રક, 

�હ�રાત વગેર�ના આધાર� સસં્�ૃતમા ં

વા�ો લખી શક� છે. અને �છૂાયેલા 

સાદા પ્ર�ોના જવાબ આપી  શક� છે. ( 

�ચત્ર પરથી પાચં વા�ો) 

   

િનબધંલક્ષી  1 5 5 

5 (અ)  Sn725  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને 

આધાર� સસં્�ૃતભાષામા ંનવા શબ્દો અને 

વા�ોની રચના કર� છે. 

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

5 (બ)  Sn725  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને 

આધાર� સસં્�ૃતભાષામા ંનવા શબ્દો અને 

વા�ોની રચના કર� છે. 

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

6 (અ) Sn725  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને 

આધાર� સસં્�ૃતભાષામા ંનવા શબ્દો અને 

વા�ોની રચના કર� છે. 

હ��લુક્ષી  

 

4 1 4 

6 (બ)  Sn725  ઉદાહરણ  અથવા આપેલ િનદ�શને 

આધાર� સસં્�ૃતભાષામા ંનવા શબ્દો અને 

વા�ોની રચના કર� છે. 

હ��લુક્ષી  

 

4 1 4 

7  Sn726   કંઠસ્થ કર�લ �ભુાિષત ક� પદ્યના 

કોઈ ભાગ�ુ ંલેખન કર� છે. 

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

8  Sn719  પાઠ��સુ્તક્ના આધાર� તેમજ વ્યવહા�રક 

ભાષા, ફકરા, કાવ્યપ�ંક્ત વગેર�ના 

આધાર� �છેૂલા પ્ર�ોના જવાબ સસં્�ૃતમા ં

લખે છે. (��ૂક્ત સમ�વો)  

�ૂંક જવાબી 2 3 6 



પ્ર� ક્રમાકં  અધ્યયન િનષ્પિત ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�ોના પ્રકાર  પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટા પ્ર� દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

� તે 

પ્ર�ના �ુલ 

�ણુ 

9  Sn719  પાઠ��સુ્તક્ના આધાર� તેમજ 

વ્યાવહા�રક ભાષા, ફકરા, કાવ્યપ�ંક્ત 

વગેર�ના આધાર� �છેૂલા પ્ર�ોના જવાબ 

સસં્�ૃતમા ંલખે છે. (કોઈ િવષય પર પાચં 

વા�ો લખવા)ં  

િનબધંલક્ષી 1 10 10 

�ુલ      80 
 

   
ન�ધઃ  

પ્ર�- 5(અ) ષષ્ઠ� એકવચન ઉદાહરણ આપી પ્ર�ો �છૂ� શકાય. ( ઉદા. �सहं  - �सहंस्य )  

 (બ) �.ૃ �.ુ બ�વુચન ઉદાહરણ આપી પ્ર�ો �છૂ� શકાય. ( ઉદા. नम ्  - नमिन्त  )  

પ્ર�- 6 (અ) કોષ્ટકમા ંઆપેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કર� ઉદાહરણ પ્રમાણે વા� બનાવો. 

      ઉદા. उष्ट्र: वने अट�त I  

 (બ)  एव , �किञ्चत , वा, अिस्त, नािस्त વગેર� �વા શબ્દોનો ઉપયોગ કર� વા�ો બનાવો. (ઉદાહરણ આપ�ુ.ં)  

 ઉપરોક્ત પ્ર�ો ઉદાહરણ માટ� આપેલા છે. પ્ર�પત્રની સરંચના કરતી વખતે અધ્યયન િનષ્પિ�ને ક�ન્દ્રમા ંરાખીને 

�દ્વતીયસત્રના અભ્યાસક્રમના તમામ �દુ્દાઓ આવર� લેવાય તે ધ્યાનમા ંલેવાય.  

    



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

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

ધોરણ : 8                  િવષય : સસં્�ૃત    સમય : 3 કલાક       �ુલ �ણુ : 80 

પ્ર� ક્રમાકં  અધ્યયન િનષ્પિત ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર�ોના પ્રકાર  પેટા 

પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પેટા પ્ર� દ�ઠ 

�ુલ �ણુ 

� તે 

પ્ર�ના �ુલ 

�ણુ 

1   Sn816   સાદા તેમજ  જોડાક્ષર �કુ્ત  પદો 

સાથેના ં  વા�ો તથા પ�રચ્છેદ�ુ ં

અ�લેુખન કર� શક� છે. ( ગદ્યમાથંી 

પાચં વા�ો આપવા)   

�ૂંક જવાબી  5 2 10 

2  Sn824   �ચત્રોના આધાર� વસ્��ુ ુ ં નામ ક� �ક્રયા 

ઓળખે અને સસં્�ૃતમા ંલખી શક� છે.  

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

3   Sn822  ઉદાહરણના આધાર� સસં્�ૃતભાષામા ં

નવા શબ્દો અને વા�ોની લખી શક� છે.  

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

4   Sn823   સરળ �જુરાતી શબ્દો તથા વા�ોનો  

સસં્�તૃમા ંઅ�વુાદ કર� છે.(વા�ો) 

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

5 (અ)  Sn827 સભંાષણ માટ� આવશ્યક      

વ્યાવહા�રક વ્યાકરણની લે�ખત 

અ�ભવ્ય�ક્ત કર� શક�.    

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

5 (બ)  Sn827  સભંાષણ માટ� આવશ્યક વ્યાવહા�રક 

વ્યાકરણની લે�ખત અ�ભવ્ય�ક્ત કર� 

શક�.    

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

6  Sn826 કંઠસ્થ કર�લ �ભુાિષત ક� પદ્યના કોઈ 

ભાગ�ુ ંલેખન કર� શક� છે.  

િનબધંલક્ષી 2 5 10 

7  Sn825   �ચત્રો, સારણી, કોષ્ટક, સમયપત્રક, 

�હ�રાત વગેર�ના આધાર� સસં્�ૃતમા ં

વા�ો લખી શક� છે. અને    �છૂાયેલા 

પ્ર�ોના જવાબ આપી શક� છે.    

�ૂંક જવાબી 5 1 5 

8   Sn827   સભંાષણ માટ� આવશ્યક વ્યાવહા�રક 

વ્યાકરણની લે�ખત અ�ભવ્ય�ક્ત કર� 

શક�.    

હ��લુક્ષી  

 

5 1 5 

9  Sn818  પાઠ��સુ્તક્ના આધાર� તેમજ 

વ્યાવહા�રક વાત�ચત, ફકરા, 

કાવ્યપ�ંક્ત વગેર�ના આધાર� �છેૂલા 

સાદા પ્ર�ોના જવાબ સસં્�ૃતમા ં લખી 

શક� છે.  

�ૂંક જવાબી 5 2 10 

10  Sn819   �દનચયાર્, પ્રસગંવણર્ન તથા કથાને 

લગતા વા�ો�ુ ંસ્વતતં્ર લેખન કર� શક� 

છે. ( પાચં વા�ો )     

િનબધંલક્ષી 1 10 10 

�ુલ      80 
 

   



ન�ધઃ  

પ્ર�- 5 (અ) વા� સામાન્ય ભિવષ્યકાળમા ંફ�રવો એવો પ્ર� �છૂ� શકાય. ( ઉદા. रमेश: खाद�त I रमेश: खा�दष्य�त I)  

 (બ) ષષ્ઠ� િવભ�ક્ત આધા�રત પ્ર�ો �છૂ� શકાય. (ઉદા. रमेश: , धनम ्- रमेशस्य धनम ्अिस्त I)   

પ્ર�- 8 ઉદાહરણ આપી હ્યસ્તન �તૂકાળ આધા�રત પ્ર� �છૂ� શકાય. (ઉદા. वद् - अवदत ्) 

  

 ઉપરોક્ત પ્ર�ો ઉદાહરણ માટ� આપેલા છે. પ્ર�પત્રની સરંચના કરતી વખતે અધ્યયન િનષ્પિ�ને ક�ન્દ્રમા ંરાખીને 

�દ્વતીયસત્રના અભ્યાસક્રમના તમામ �દુ્દાઓ આવર� લેવાય તે ધ્યાનમા ંલેવાય.  

    


