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�જુરાત શૈ��ણક  સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાંધીનગર 

િવષય   :- �જુરતી 

ધોરણ  :- ૩ થી ૫ 

(બનેં સ� માટ�) 

�ણુભાર 

�ુલ �ણુ  - ૪૦ 

 

 હ�� ુલ�ી �કારના ��ો  ૩૦%   �ણુ-૧૨  

 �ૂંક જવાબી �કારના ��ો  ૫૦%   �ણુ-૨૦  

 િનબધં �કારના ��ો   ૨૦%   �ણુ-૦૮ 

 

હ��ઓુ �માણે �ણુની ટકાવાર� :  

 �ાન-   ૩૦%      

 સમજ-   પ૦% 

 ઉપયોજન-   ૧૦%  

 કૌશ� ય-   ૧૦% 

 

ક�ઠનતા ��ૂ ય �માણે ટકાવાર� :  

• સરળ ��ો-  ર૦% 

• મ� યમ ��ો-   ૬૦% 

• ક�ઠન ��ો-     ર૦%   
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૩  

(�થમ સ� માટ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) ખાલીજ�યા �રુો.         (૩) 

       (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

   (બ) એક વા�મા ંજવાબ આપો       (૩) 

      (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

    (ક) એક-બે વા�મા ંજવાબ આપો       (૪) 

    ગમે ત ેબે (ર ��ો – એકના ૨ �ણુ) 

 ��-૨  (અ) અ�લેુખન         (૨) 

       (૧ �� –  ૨ �ણુ) 

   (બ) ખરા ંક� ખોટા         (૨) 

      (૨ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

    (ક) કા�યપ�ં�ત �ણૂ� કરો.        (૨) 

      (૧ �� –  ૨ �ણુ) 

   (ડ) ઘટના�મ �માણે વાકય ફર�થી લખો.      (૪) 

      (ચાર વા�ો) 

��-૩ (અ) �ચૂના �માણે કરો. 

   (૧) િવરોધી શ�દો લખો. (ગમે ત ેએક)      (૧) 

      (૧ ��  – ૧ �ણુ)  

   (૨) સમાનાથ� શ�દો લખો. ગમે ત ેએક (બે સમાનાથ� શ�દો આપવા)  (૧) 

      (– ૧ �ણુ)  

   (૩) જોડણી �ધુારો. (બે જોડણી આપવી)      (૧) 

      (ગમ ેત ેએક – ૧ �ણુ)  

   (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ. (બે શ�દ સ�હૂ આપવા)    (૧) 

      (ગમ ેત ેએક – ૧ �ણુ) 

(બ) નીચેનામાથંી કોઇપણ એક િવષય પર પાચં-છ વા�ો લખો.    (૪)  

      (�ણ િવષય આપવા) 

(ક) કારણ આપો. (�ણ �� આપવા)       (૨)  

      (૧ �� – ૧ �ણુ) 
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��– ૪(અ) ��ઢ�યોગનો અથ� આપી વા�મા ં�યોગ કરો.       (૧) 

                  (૨ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ)  

  (બ) નીચનેા િવધાન કોણ બોલે છે અને કોન ેકહ� છે ? તે લખો.    (૪) 

   ગમે ત ેબ ે(�ણ િવધાન આપવા) (૨ ��ો – દર�કના ૨ �ણુ)  

  (ક) જોડકા જોડો.          (૩) 

      (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ)  

  (ડ) નીચેના ��ોના ઉ�ર બે –�ણ વા�ોમા ંલખો. ગમે ત ેએક    (૨) 

   (બ ે��ો આપવા)  (૧ �� – ૨ �ણુ)  
   
.......................................................................................................................... 
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૪  

(�થમ સ� માટ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) નીચેના દર�ક ��ના ઉ�ર માટ� આપો. િવક�પોમાથંી સાચો  

   િવક�પ શોધી "O" કરો.         (૩) 

       (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (બ) નીચેના શ�દોનો ઉપયોગ કર� વા� બનાવો.      (૪) 

      (૪ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

   (ક) નીચેના ��ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો      (૩) 

   ગમે ત ે�ણ (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

 ��-૨  (અ) નીચે આપલ ફરકો સારા અ�ર� લખો.      (૪) 

       (૧ �� –  ૪ �ણુ) 

   (બ) કા�યપ�ં�ત �ણૂ� કરો        (૩) 

      (૧ �� – ૧ �ણુ) 

    (ક) નીચેના ��ોના સિવ�તાર જવાબ લખો.      (૩) 

    ગમે ત ેએક  (૧ �� – ૩ �ણુ) 

 ��-૩ �ચૂના �માણે કરો. 

   (૧) શ�દકોશના �મમા ંગોઠવો.       (૨) 

      (૪ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (૨) ક�સમાથંી યો�ય ��યય પસદ કર� ખાલી જ�યા �રૂો.    (૧) 

      (૪ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

   (૩) ��ઢ�યોગનો અથ� આપી વા�મા ં�યોગ કરો.      (૧) 

    (બે �� આપવા) ગમે તે એક (૧ ��– ૧ �ણુ)  

   (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ આપો. ગમે ત ેએક     (૧) 

     (બે �� આપવા) (૧ �� – ૧ �ણુ)  

  (૫) નીચનેામાથંી કોઇપણ એક િવષય પર પાચં-છ વા�ો લખો.   (૫)  

      (�ણ િવષય આપવા) 

��– ૪(અ) નીચેના ��ોના એક-બે વા�મા ંજવાબ આપો      (૬)  

     ગમે ત ે �ણ (૩ �� – દર�કના ૨ �ણુ) 
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  (બ) નીચનેા િવધાન કોણ બોલે છે અન ેકોને કહ� છે ? તે લખો.    (૪)

     (૪ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૫  

(�થમસ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) ખાલીજ�યા �રૂો.         (૩) 

       (૩ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (બ) નીચેના ��ોના એક-બ ેવા�મા ંજવાબ આપો      (૪) 

   કોઇપણ બે  (૨ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

   (ક) નીચેના ��ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો      (૩) 

      (�ણ ��ો– દર�કના ૧ �ણુ) 

 ��-૨  (અ) ખરા ંક� ખોટા કરો.        (૨) 

       (ર �� –  ૪ �ણુ) 

   (બ) પાઠના ઘટના�મ �માણે વા� લખો.      (૪) 

      (૧ �� –૪ �ણુ) 

    (ક) અ�લેુખન કરો.         (૨) 

      (૧ �� – ૨ �ણુ) 

   (ડ) કા�યપ�ં�ત �રૂણ કરો.        (૨) 

      (૧ �� – ૨ �ણુ) 

��-૩  (અ) �ચૂના �માણે કરો. 

   (૧) સમાનાથ� શ�દ લખો. (ગમ ેત ેએક)      (૧) 

    (બે �� આપવા)  (૧ �� – ૧ �ણુ)  

   (૨) િવરોધી શ�દ લખો. (ગમે ત ેએક)      (૧) 

    (બે �� આપવા)  (૧ �� – ૧ �ણુ)  

   (૩) જોડણી �ધુારો. (ગમે ત ેએક)       (૧) 

    (બે �� આપવા)  (૧ �� – ૧ �ણુ)  

     (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ આપો. (બે �� આપવા)    (૧) 

    (ગમે ત ેએક)   (૧ �� – ૧ �ણુ)  

   (બ) ��ઢ�યોગનો અથ� આપી વા�મા ં�યોગ કરો.      (૧) 

        (ર �� – ૧ �ણુ)  
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   (ક) નીચેનામાથંી કોઇપણ એક િવષય પર દસ વા�ોમા ંિનબધં લખો.  (પ) 

      (�ણ િવષય આપવા)    

��– ૪ (અ) નીચેના ��ોના બે-�ણ વા�મા ંજવાબ આપો. ગમે ત ેએક   (૩)  

      (૧ �� – ૩ �ણુ) 

   (બ) નીચેના િવધાન કોણ બોલે છે અન ેકોને કહ� છે ? તે લખો.   (૪) 

     ગમે ત ેબે (૨ �� – દર�કના ૨ �ણુ) 

   (ક) જોડકા જોડો. (�ણ �� – દર�કના ૧ �ણુ)     (૩) 

.......................................................................................................................... 
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�જુરાત શૈ��ણક  સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાંધીનગર 

િવષય   :- �જુરતી 

ધોરણ  :- ૬ થી ૮ 

(�થમસ� માટ�) 

�ણુભાર 

�ુલ �ણુ  - ૮૦ 

 

 હ�� ુલ�ી �કારના ��ો  ૨૫%   �ણુ-૨૦  

 �ૂંક જવાબી �કારના ��ો  ૪૦%   �ણુ-૩૨  

 િનબધં �કારના ��ો   ૩૫%   �ણુ-૨૮ 

 

હ��ઓુ �માણે �ણુની ટકાવાર� :  

 �ાન-   ૩૦%      

 સમજ-   પ૦% 

 ઉપયોજન-   ૧૦%  

 કૌશ� ય-   ૧૦% 

 

ક�ઠનતા ��ૂ ય �માણે ટકાવાર� :  

• સરળ ��ો-  ર૦% 

• મ� યમ ��ો-   ૬૦% 

• ક�ઠન ��ો-     ર૦%   
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૬  

(�થમસ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) નીચેના ��ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

       (૬ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (બ) �ૃિત અન ેકતા�ન ેયોગય ર�ત ેજોડો.        (૫) 

      (૧ �� – ૫ �ણુ) 

   (ક) કા�યપ�ં�ત �ણૂ� કરો.         (૪) 

      (૧ �� – ૪ �ણુ) 

 ��-૨ (અ) નીચેના ��ોના બે-�ણ વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

    ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ) 

 (બ) સિવ�તાર જવાબ લખો.        (૮) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� –  દર�કના ૪ �ણુ) 

  (ક) કારણો આપો.          (૬) 

   ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ) 

��-૩  �ચૂના �માણે કરો. 

  (૧) ��ઢ�યોગનો અથ� આપી વા�મા ં�યોગ કરો.        (૨) 

   ગમે ત ેબે (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (ર) નીચેના વા�ોમાથંી ��યાિવ�લષેણ ઓળખીન ેલખો.      (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

  (૩) નીચેના વા�ોમાથંી નામપદ ઓળખીન ેલખો.       (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ આપો.        (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

   (૫) નીચેના વા�ોના �કાર ઓળખીને લખો.       (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (૬) નીચેના વા�મા ં��યાપદ ક�ુ ંછે ? તે લખો.       (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (૭) નીચેના શ�દોના સમાનાથ� શ�દ લખો.        (૧) 

     (૨ �� – દર�કના ૧/૨ �ણુ) 
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  (૮) નીચેની જોડણી �ધુર�ને લખો.         (૨) 

     (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

��– ૪(અ) પ�લેખન / �દુા પરથી વાતા�. (ગમ ેત ેએક)      (૫)  

     (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) કોઇપણ એક િવષય પર િનબધં લખો.       (૧૦) 

    �ણ િવષય આપવા (૧ �� – ૧૦ �ણુ) 

��– ૫(અ) ફકરો વાચંી ��ોના જવાબ આપો.       (૫)  

     (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) પ�લેખન કરો. (ગમે ત ેબે)        (૪) 

    �ણ િવષય આપવા (ર �� –૪ �ણુ) 

  (ક) �ણ-ચાર વા�ોમા ંજવાબ આપો. (ગમ ેત ે�ણ)      (૬) 

    ચાર �� આપવા (૩�� –૬ �ણુ) 
 
.......................................................................................................................... 
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૭  

(�થમસ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) નીચેના ��ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

       (૬ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (બ) જોડકા જોડો.           (૫) 

      (૫ �� – ૫ �ણુ) 

   (ક) કા�યપ�ં�ત �ણૂ� કરો.         (૪) 

      (૧ �� – ૪ �ણુ) 

 ��-૨ (અ) નીચેના ��ોના બે-�ણ વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

    ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ) 

 (બ) સિવ�તાર જવાબ લખો.        (૮) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� –  દર�કના ૪ �ણુ) 

  (ક) કારણો આપો.          (૬) 

   ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ) 

��-૩  �ચૂના �માણે કરો. 

  (૧) ��ઢ�યોગનો અથ� આપી વા�મા ં�યોગ કરો.        (૨) 

      (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (ર) િવ��ાથ� શ�દ લખો.          (૨) 

      (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

  (૩) નીચેના વા�ોના �કાર લખો.         (૨) 

      (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ આપો.        (૨) 

     કોઇપણ બે (બે �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (૫) નીચેના વા�નો �કાર ઓળખો.        (૨) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

 (૬) કહ�વતનો અથ� લખો. ગમે ત ેએક        (૧) 

      (૧ �� –  ૧ �ણુ) 

 (૭) નીચેના શ�દોના સમાનાથ� શ�દ લખો.        (૨) 

   કોઇપણ બે  (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 
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 (૮)  સાચી જોડણી લખો.          (૨) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

��– ૪(અ) પ�લેખન          (૫)  

      (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) કોઇપણ એક િવષય પર િનબધં લખો.       (૧૦)

    �ણ િવષય આપવા (૧ �� – ૧૦ �ણુ) 

��– ૫(અ) ફકરો વાચંી ��ોના જવાબ આપો.       (૫)  

      (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) િવચાર િવ�તાર કરો. (ગમ ેત ેએક)       (૪)

   બે �� આપવા (૧ �� –૪ �ણુ) 

  (ક) ��ોના �ણ-ચાર વા�ોમા ંજવાબ આપો. (ગમે ત ે�ણ)    (૬) 

   ચાર �� આપવા (૩ �� – દર�કના ૨ �ણુ) 
 
.......................................................................................................................... 
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�જુરાતી 

ધોરણ  :- ૮  

(�થમસ�) 

��પ��ુ ં પ�ર�પ 

 

��-૧  (અ) નીચેના ��ોના એક વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

       (૬ ��ો – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (બ) જોડકા જોડો.           (૫) 

      (૫ �� – ૫ �ણુ) 

   (ક) કા�યપ�ં�ત �ણૂ� કરો.         (૪) 

      (૧ �� – ૪ �ણુ)  

 ��-૨ (અ) નીચેના ��ોના બે-�ણ વા�મા ંજવાબ આપો      (૬) 

    ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ) 

 (બ) સિવ�તાર જવાબ લખો.        (૮) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� –  દર�કના ૪ �ણુ) 

  (ક) કારણો આપો.          (૬) 

   ગમે ત ે�ણ  (૩ �� –  દર�કના ૨ �ણુ)  

��-૩  �ચૂના �માણે કરો. 

  (૧) સિંધ �ટ� પાડો.            (૨) 

   ગમે ત ેબે   (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (ર) અલકંાર ઓળખો.          (૨) 

   ગમે ત ેબે   (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

  (૩) સમાસ ઓળખાવો.          (૨) 

   ગમે ત ેબે   (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

  (૪) શ�દસ�હૂ માટ� એક શ�દ આપો.        (૨) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

   (૫) વા�મા ંલીટ� દોર�લા િવ�લેષણનો �કાર ઓળખો.     (૨) 

   ગમે ત ેબે   (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ) 

 (૬) કહ�વતનો અથ� લખો.          (૧) 

   ગમે ત ેએક   (૧ �� –  ૧ �ણુ) 

 (૭) નીચેના શ�દોના સમાનાથ� શ�દ લખો.        (૨) 
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   ગમે ત ેબે  (ર �� – દર�કના ૧ �ણુ) 
  

 (૮)  સાચી જોડણી લખો.          (૨) 

   ગમે ત ેબે  (૨ �� – દર�કના ૧ �ણુ)  

��– ૪(અ) પ�લેખન          (૫)  

      (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) કોઇપણ એક િવષય પર િનબધં લખો.       (૧૦)

    �ણ િવષય આપવા (૧ �� – ૧૦ �ણુ) 

��– ૫(અ) ફકરો વાચંી ��ોના જવાબ આપો.       (૫)  

      (૧ �� – ૫ �ણુ) 

  (બ) પા�ાલેખન કરો. (ગમે ત ેબે)        (૪)

   �ણ �� આપવા (૧ �� –૪ �ણુ)  

  (ક) ��ોના �ણ-ચાર વા�ોમા ંજવાબ આપો. (ગમે ત ે�ણ)    (૬) 

   ચાર �� આપવા (૧ �� –૪ �ણુ) 
 
.......................................................................................................................... 


