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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નિઓ 

નલમ : અંગે્રજી (દ્વિનિમ વત્ર) ધોયણ-6  

અધ્મમન કે્ષત્રો -1.અર્વગ્રશણ, 2.પ્રત્મામન, 3.વ્માલશાકયિ ઉમોજન, 4.અભબવ્મક્તિ, 5.વર્જનાત્ભિિા   

1.6.1 ટુાંિી કયભિિ લાિાવઓ વાાંબી અને વશામિ વાભગ્રીની ભદદર્ી લાિાવ િશી ળિળે. 

1.6.5 લાિાવ, કયચ્છેદન ુલાિન િયી અર્વગ્રશણ િયી ળિળે.  

1.6.6 અર્વપણૂવ લાક્યોન ુઅનરેુખન િયી ળિળે. 

1.6.8 આેરી નલગિોભાર્ી અિાકિિિ ળબ્દો િાયલી િેને ફદરે મોગ્મ ળબ્દોનો ઉમોગ િયી ળિળે. 

1.6.9 ઘટના િેભજ લાિાવના ાત્રો, સ્ર્ો અને ઘટનાક્રભની નલગિોની િાયલણી િયી ળિળે.  

1.6.10 ભિત્ર અને કયચ્છેદની નલગિોન ુલગીિયણ િયી ળિળે. 

2.6.4 ભાકશિી ભેલલા Wh (who,where, when, what, How many) પ્રશ્નો પછૂી અને િેલા પ્રશ્નોના  

      જલાફ આી ળિળે. 

2.6.5 કયભિિ કયક્સ્ર્નિભા વાંલાદ િયી ળિળે.  

3.6.4 લિવભાન અને ભિૂિાની ઘટનાઓની નલગિો અરગ િાયલી ળિળે. 

3.6.5 કયભિિ કે્ષત્રભા ફનેરી કક્રમાઓન ુલણવન િયી ળિળે. 

3.6.6 વ્મલવામિાયોનો કયિમ ભેલી અને આી ળિળે. 

3.6.7 કયિમકે્ષત્રની બનલષ્મની કક્રમાઓન ુલણવન િયી ળિળે. 

3.6.9 સ્ર્ાનનિ માવલયણભા ઉરબ્ધ કયચ્છેદ અંગે્રજીભા લાાંિી ળિળે. 

3.6.11 ટેફર, ગ્રાપ, નિળાના આધાયે નલગિો િાયલીને જણાલી ળિળે. 

3.6.15 ળબ્દિોળનો ઉમોગ િયી ળિળે. 

4.6.2 ભિત્ર િે લસ્તઓુન ુત્રણ ર્ી ાાંિ લાક્યોભા લણવન િયી ળિળે.  

5.6.1 નાભને અનરુૂ કક્રમાસિૂિ ળબ્દનો ઉમોગ િયી િાવ્મ (Rhymes )  ને આગ લધાયી ળિળે. 
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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નિઓ 

નલમ : અંગે્રજી (દ્વિનિમ વત્ર) ધોયણ-7   

અધ્મમન કે્ષત્રો -1.અર્વગ્રશણ, 2.પ્રત્મામન, 3.વ્માલશાકયિ ઉમોજન, 4.અભબવ્મક્તિ, 5.વર્જનાત્ભિિા   

1.7.1 લાિાવઓ વાાંબી ોિાના ળબ્દોભા લાિાવ િશી ળિળે. 

1.7.5 લાિાવ, કયચ્છેદ અને િાવ્મને વભજી અર્વગ્રશણ િયી ળિળે. 

1.7.6 પિયાન ુઅનરેુખન િયી ળિળે. 

1.7.7 પિયાન ુશ્રિુરેખન િયી ળિળે. 

1.7.8 આેરા નલધાનોભાર્ી અિાકિિિ ળબ્દો િાયલીને નલધાન સધુાયી ળિળે. 

1.7.10 ભિત્ર અને કયચ્છેદની નલગિન ુલગીિયણ િયી ળિળે. 

2.7.4 ભાકશિી ભેલલા Wh (who,where, when, what, How many) પ્રશ્નો પછૂી અને િેલા પ્રશ્નોના  

      જલાફ આી ળિળે. 

2.7.5 કયભિિ કયક્સ્ર્નિભા વાંલાદ િયી ળિળે.  

3.7.4 કયભિિ કે્ષત્રભા ફનેરી કક્રમાઓન ુલણવન િયી ળિળે. 

3.7.10 ટેફર, ગ્રાપ, નિળાના આધાયે નલગિો િાયલીને જણાલી ળિળે. 

3.7.12 અભ્માવના કે્ષત્ર વારે્ વાંિામેરી પ્રકિમાઓન ુલણવન િયી ળિળે. 

3.7.13 ળબ્દિોળનો ઉમોગ િયી ળિળે. 

4.7.2 ભિત્ર િે લસ્તઓુન ુાાંિ ર્ી વાિ લાક્યોભા લણવન િયી ળિળે. 

4.7.3 ળબ્દો, ળબ્દવમશૂો અન્મ ભાકશિી યર્ી કયચ્છેદ રખી ળિળે. 

5.7.1 અંગે્રજી રમનો યવાસ્લાદ ભાણી ળિળે. 

5.7.3 અંગે્રજીભા નલભઝટીંગ િાડવવ િૈમાય િયી ળિળે. 
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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નિઓ 

નલમ : અંગે્રજી (દ્વિનિમ વત્ર) ધોયણ-8   

અધ્મમન કે્ષત્રો -1.અર્વગ્રશણ, 2.પ્રત્મામન, 3.વ્માલશાકયિ ઉમોજન, 4.અભબવ્મક્તિ, 5.વર્જનાત્ભિિા   

1.8.3 અર્વપણૂવ વાંદબવભા આેરા ળબ્દો, લાક્યો અને કયચ્છેદન ુમિૂલાિન િયી ળિળે. 

1.8.4 લાિાવ, કયચ્છેદ અને િાવ્મને વભજી અર્વગ્રશણ િયી ળિળે. 

1.8.7 ઘટના િેભજ લાિાવના ાત્રોની રાક્ષભણિિા, સ્ર્ો અને ઘટનાક્રભની નલગિો િાયલી ળિળે. 

1.8.8 ભિત્ર, ગ્રાપ, નતળા, લાિાવ અને કયચ્છેદની નલગિોન ુલગીિયણ િયી ળિળે. 

2.8.9 માવલયણીમ પ્રદૂણ નનલાયલાના ઉામો જણાલી ળિવે. 

2.8.2 ભાકશિી ભેલલા Wh (who,where, when, what, How many) પ્રશ્નો પછૂી અને િેલા પ્રશ્નોના  

      જલાફ આી ળિળે. 

2.8.3 વ્માલશાકયિ અને નાટિીમ વાંલાદ િયી ળિળે. 

2.8.4 ોિાના ગભા, અણગભા અને રાગણીઓને વાંલાદભા દળાવલી ળિળે. 

3.8.6 સ્ર્ાનનિ માવલયણભા ઉરબ્ધ અંગે્રજી લાાંિી ળિળે. 

3.8.7 ત્ર, ઇ-ભેઇર રખી અને િેનો જલાફ આી ળિળે. 

3.8.8 પસુ્િિારમભાર્ી લાિાવના પસુ્િિો, ફા વાભનમિો, લિવભાનત્રો લાાંિી ળિળે. અને ઇન્ટયનેટનો 

      ઉમોગ િયી ળિળે. 

3.8.9 ટેફર, ગ્રાપ, નતળા, િાડવપોભવની ભાકશિીને કયચ્છેદ સ્લરૂે રખી ળિળે. 

3.8.11 િામવિાયણ વાંફાંધો યજૂ િયી ળિળે. 

3.8.13 ળબ્દિોળનો ઉમોગ િયી ળિળે. 

4.8.2 ભિત્ર િે લસ્તઓુન ુપિયા સ્લરૂે લણવન િયી ળિળે. 

4.8.3 ળબ્દો, ળબ્દવમશૂો અન્મ ભાકશિી યર્ી કયચ્છેદ રખી ળિળે. 

5.8.3 લાિાવ, ઘટનાઓ, ાત્રોની અદરા-ફદરી િયી િેને નલીન સ્લરૂે યજૂ િયી ળિળે. 
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