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1.6.3 પછૂયછ અને પ્રોજેક્ટ કામય દ્વાયા વભજ કેલે

2.6.3 રયચિત પ્રવગં, સ્થ રયસ્સ્થતતન  ંલણયન કયે

3.6.1 ચિત્ર લણયન કયે, રખે

4.6.3 વભમત્રક ટ્રારપક તવગ્નર ની વભજ ભેલે

5.6.1 ચિત્ર ના આધાયે લાતાયકથન કયે

1.6.1 કાવ્મો લાિેં, વભજે, વાબંે

2.6.2 કાવ્મ મ ખાઠ કયે

2.6.10 મ ખાઠ કયેર કાવ્મસં્ક્ત ન  ંરેખન કયે

4.6.4 ફાતલશ્વકોળ અને ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયે

4.6.6 વ્મલશાર  વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

5.6.4 લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી કામયકાયણ વફંધં તાયલે

1.6.1 લાતાય લાિેં, વભજે

1.6.7 બાાની યજૂઆત વભજે

2.6.5 ટિૂકા, લાતાય યજૂ કયે

2.6.8 મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોના જલાફ આે

3.6.2 ળબ્દ કે તલિાય યથી પકયાન  રેખન કયે

3.6.7 અન રેખન અને અશલેાર રેખન કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મન  ંલાિંન કયે ભારશતી ભેલે

4.6.6 વ્મલશાર  વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

1.6.3 મ રાકાત, પછૂયછ દ્વાયા પ્રોજેક્ટ કામય કયે

1.6.8 ળબ્દ બડંો અને વ્મલશારયક વ્માકયણ જાણે

3.6.3 પ્રોજેક્ટ અને અશલેાર તૈમાય કયે

4.6.1 મ રાકાત પ્રશ્નોત્તયી કયી ળકે

5.6.2 વાયી-નયવી ફાફતો ન  ંચિિંતન કયી તનણયમ રઇ ળકે

યેરલે સ્ટેળન
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અધ્યયન નનષ્પનિઓ
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રશિંદભાતાને વફંોધન2

દ્વદ્વદર3

યતલળકંય ભશાયાજ4
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અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.1 કાવ્મ વભજે વાબંે

1.6.8 વ્મલશારયક વ્માકયણ જાણે

2.6.2 કાવ્મ મ ખાઠ અને બાલલાશી  ઠન કયે

2.6.8 વાબંેરી લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોત્તય કયે

3.6.6 પ્રવગંોચિત અન રેખન અશલેાર રેખન કયે

4.6.1 મ રાકાત અને પ્રશ્નોત્તયી કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મ દ્વાયા ભારશતી ભેલે

5.6.1 ચિત્રના આધાયે લાતાયકથન કયે

1.6.3 મ રાકાત પ્રોજેક્ટ દ્વાયા વભજ ભેલે

1.6.4 રોકકથા લાિેં અને વભજે

1.6.7 વાભાજજક વદંબે થતી યજૂઆત વભજે

2.6.4 પ્રશ્નોત્તયી ની વભજ ભેલે

2.6.5 લાતાય ટ િકા યજૂ કયે

2.6.9 કશલેત, સ સ્ક્તઓ નો તલસ્તાય કયે

4.6.5 વદંબય વારશત્મન  ંલાિંન કયે

4.6.6 વ્મલશારયક વ્માકયણ વભજે અને ઉમોગ કયે

5.6.4 કામયકાયણ વફંધં તાયલે જલાફો આે

1.6.1 લાતાય, કાવ્મો, લણયનો, નાટકો, િિાયઓ, રકસ્વાઓ વાબંી અને વભજી ળકળે.

1.6.5 દ્રશ્મ શ્રાવ્મ વાધનો દ્વાયા ભારશતી વભજીને તાયણ કયળે

2.6.2 રયચિત પ્રવગંો, સ્થો તલળે ોતાના અન બલ કશળેે

2.6.6 ળબ્દો લચ્િે મોગ્મ અંતય યાખી તલયાભચિિંશો તથા ભાન્મ જોડણી વાથેન  શ્રર તરેખન કયી ળકળે.

2.6.9 મ ખાાઠ કયેર કાવ્મસં્ક્તઓન  રેખન કયી ળકળે.

4.6.2 આત્ભતલશ્વાવપલૂયક ોતાની લાત યજૂ કયી ળકળે.

4.6.5 વભાિાયત્રો, વાભતમકો, યેરડમો, ટી.લી., જેલા વદંબય વારશત્મનો વભજપલૂયકનો ઉમોગ કયી ળકળે.

ભશનેત ની ભોવભ5

રેખણ ઝારી નો યશી6

ગરે ગરે7
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અધ્યયન નનષ્પનિઓ

1.6.2 રયચિતત -અરયચિતત રયસ્સ્થતતભા લાતિીત અને વલંાદો વભજી ળકળે

2.6.1 રયચિતત રયસ્સ્થતતભા શાલબાલ વાથે ફોરે

2.6.5
મોગ્મ ભયોડ વાથે ફે ળબ્દો લચ્િે મોગ્મ અંતય યાખી તલયાભચિિંશો તથા ભાન્મ જોડણી વાથે રેખન 

કયી ળકળે.

2.6.8 લાતિીત, ઘટના કે પ્રવગંન  લણયન રખી ળકળે, ગદ્ય દ્ય સસૂ્ક્તનો તલિાયતલસ્ત્તાય કયી ળકળે.

3.6.2 કોઇ એક ળબ્દ કે તલિાય યથી પકયાન  રેખન કયી ળકળે.

4.6.5 વભાિાયત્રો, વાભતમકો, યેરડમો, ટી.લી., જેલા વદંબય વારશત્મનો વભજપલૂયકનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.6.6
ઉચ્િાયણ, તલયાભચિહ્નોનો,વજં્ઞા, નાભદ, રિમાદ, તલળેણ વાયાળંરેખન જેલા વ્માલશારયક 

વ્માકયણનો ઉમોગ કયી ળકળે.

5.6.3 લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી કામયકાયણ વફંધં તાયલી જલાફ આી ળકળે

1.6.8 આળયે ૩૦૦૦ જેટરા ળબ્દો વભજી અને તેનો વ્માલશારયક ઉમોગ કયી ળકળે.

2.6.7 વાબંેરી લાિેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોના જલાફ રખળે

3.6.2
ઉચ્િાયણ, તલયાભચિહ્નોનો,વજં્ઞા, નાભદ, રિમાદ, તલળેણ વાયાળંરેખન જેલા વ્માલશારયક 

વ્માકયણનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.6.6 યોજજિંદા જીલનભા ઉદબલતી મ ૂઝંલણબયી રયસ્સ્થતતભાથી મોગ્મ ઉકેર ળોધી ળકળે.

5.6.2 વાયી-નયવી ફાફતો ન  ંચિિંતન કયી તનણયમ રઇ ળકે

ચફયફર ની ય સ્ક્ત8

ાદય9
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