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ધોરણ : 6          સ�ં�ૃત 

111...    �ભુાિષતો�ભુાિષતો�ભુાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને �હ��લકા અને ગીતો અને �ૂંકા વા�ો સાભંળ�ને 

સમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છેસમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છેસમ� છે અને ��ુ ઉ�ચાર સાથે બોલે છે અને વાચેં છે. . .    

222...      �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર �વ પ�રચયને લગતા ં�ૂંકા ��ો સમ� છે અને મૌ�ખક ઉ�ર 

આપે છેઆપે છેઆપે છે. . .    

333...      1 1 1 થી થી થી 12 12 12 �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા તથા સમય તથા સમય તથા સમય સમ� છેસમ� છેસમ� છે. . .    

444...      સરળ સરળ સરળ વા�ોવા�ોવા�ો, , , ��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો��ૂ�તઓ અને �ભુાિષતો�ુ ં��ુ વાચંન અને �ુ ં��ુ વાચંન અને �ુ ં��ુ વાચંન અને 

ગાન કર� છેગાન કર� છેગાન કર� છે...   

555...      શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા શ�દો અને સરળ વા�ો�ુ ંઅ�લેુખન અને �તુલખેન તથા 

સાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછેસાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછેસાદા ��ોના જવાબ �ૂંકમા ંલખ ેછે. . .    

666...      �જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે�જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે�જુરાતી શ�દોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કર� છે...   

777...      સ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છેસ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છેસ�ં�ૃત ભાષામા ંનવા શ�દો અને વા�ો રચે છે. . .    
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ધોરણ : 7          સ�ં�ૃત 

111...   �ુ�ુ�ભુાિષતોભાિષતોભાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો   તેમજ �ચ�વાતા�ઓ તેમજ �ચ�વાતા�ઓ તેમજ �ચ�વાતા�ઓ 

સાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છેસાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છેસાભંળ�ને સમ� છે અને કહ� છે. . .    

222...   પ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓપ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓપ�ર�ચત પ�ર��થિતમા ંસાદ� �ચૂનાઓ, , , આદ�શો અને ��ો આદ�શો અને ��ો આદ�શો અને ��ો 

સાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છેસાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છેસાભંળ�ને સમ� છે અને સ�ં�ૃતમા ંજવાબ આપે છે. . .    

333...   1 1 1 થી થી થી 50 50 50 �ધુીની સ�ંયા અને �ધુીની સ�ંયા અને �ધુીની સ�ંયા અને સમયસમયસમય   બોલ ેછેબોલ ેછેબોલ ેછે, , , વાચેં છે અને વાચેં છે અને વાચેં છે અને 

લખ ેછેલખ ેછેલખ ેછે. . .    

444...   �જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ�જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ�જુરાતી વા�ોનો સ�ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ   કર� છેકર� છેકર� છે...   

555...   �ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ં�ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ં�ચ� પરથી સ�ં�ૃતમા ંવા� લેખન અને વા� લેખન અને વા� લેખન અને નવા શ�દો અને નવા શ�દો અને નવા શ�દો અને 

વા�ોની રચના કર� છેવા�ોની રચના કર� છેવા�ોની રચના કર� છે. . .    
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111...   �ભુાિષતો�ભુાિષતો�ભુાિષતો, , , �હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો�હ��લકા અને ગીતો   તેમજ �ૂંતેમજ �ૂંતેમજ �ૂંક�વાતા�ક�વાતા�ક�વાતા� , , , બોધકથા બોધકથા બોધકથા 

અને �અને �અને �સગંકથા સગંકથા સગંકથા સાભંળ�ને સાભંળ�ને સાભંળ�ને કહ� છેકહ� છેકહ� છે. . .    

222...   પ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પપ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પપ�ર�ચત તેમજ કા�પિનક પ�ર��થિતમા ંથતા સવંાદો �ર��થિતમા ંથતા સવંાદો �ર��થિતમા ંથતા સવંાદો બોલ ેબોલ ેબોલ ે

છે અને વાચેં છેછે અને વાચેં છેછે અને વાચેં છે.   .   .      

333...   1 1 1 થી થી થી 100 100 100 �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા �ધુીની સ�ંયા તેમજ સમય તેમજ સમય તેમજ સમય બોલ ેછેબોલ ેછેબોલ ેછે, , , વાચેં છે વાચેં છે વાચેં છે 

અને લખ ેછેઅને લખ ેછેઅને લખ ેછે. . .    

444...   જોડા�રો જોડા�રો જોડા�રો સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ સાથેના �વત�ં વા�ો અને નાના ફકરાઓ�ુ ં��ુ 

વાંવાંવાંચનચનચન   તથા �તુતથા �તુતથા �તુલેખન કર� છેલેખન કર� છેલેખન કર� છે. . .    

555...   સાદા ��ોસાદા ��ોસાદા ��ોના જવાબના જવાબના જવાબ, , , �દનચયા��દનચયા��દનચયા� , , , �સગંવણ�ન  તથા કથાને �સગંવણ�ન  તથા કથાને �સગંવણ�ન  તથા કથાને 

લગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છેલગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છેલગતા વા�ો�ુ ંસ�ં�ૃતમા ં�વત�ં લેખન કર� છે...   

666...   આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� આવ�યક �યાવહા�રક �યાકરણની લે�ખત અ�ભ�ય��ત કર� 

છેછેછે. . .    

 


