
ક્રભ ાઠન ું નાભ

1 રયચિત તેભજ કાલ્નનક રયસ્થથનતભાું થતાું વાભાન્મ વુંલાદોભાું નાના લાકમો ફોરી ળકળે

2 ચિત્રના આધાયે લથત   ન ું નાભ કે રક્રમા વુંથકૃત ભાું રખી ળકળે

3 ઉદાશયણના આધાયે વુંથકૃત બાાભાું નલાું લાક્યો રખી ળકળે.

4 વુંથકૃત બાાભાું વાભાન્મ વ્મલશાયભાું ઉમોગી વુંબાણ કયી ળકળે.

5 વય દ્યો તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથા વાુંબીને વભજી ળકળે

6
વય દ્યોનો શ ધ્ધાઠ કયી ળકળે તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથાઓ  વભજીને કશી 

ળકળે..

7 રયચિત તેભજ કાલ્નનક રયસ્થથનતભાું થતા વાભાન્મ વુંલાદોભાું નાના લાકમો ફોરી ળકળે

8 વુંનધય ક્ત ળબ્દો વાથેના લાક્યો તેભજ નાના પકયાઓન ું શ દ્ધ લાિન કયી ળકળે

9 ગદ્યાુંળોન ું આયોશ અલયોશ અને શાલબાલ વાથે લાુંિન કયી ળકળે.

10 ાઠયપ થતકના આધાયે પ  છેરા વાદા પ્રશ્નોના જલાફ વુંથકૃતભાું રખી ળકળે.

11 વય દ્યો તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથા વાુંબીને વભજી ળકળે

12
વય દ્યોનો શ ધ્ધાઠ કયી ળકળે તેભજ ટ ુંકી લાતાા ફોધકથા પ્રવુંગકથાઓ  વભજીને કશી 

ળકળે..

13 ાઠયપ થતકના આધાયે પ  છેરા વાદા પ્રશ્નોના જલાફ વુંથકૃતભાું રખી ળકળે.

14 વાદી વય લાતિીત અને લણાન વાુંબીને વભજી ળકળે

15 વાદી વય લાતિીત અને લણાન ને રગતા િાય જેટરા લાક્ય ફોરી ળકળે

16 વુંનધય ક્ત ળબ્દો વાથેના થલતુંત્ર લાક્યો તેભજ નાના પકયાઓન ું શ દ્ધ લાિન કયી ળકળે.

17 ઉદાશયણના આધાયે વુંથકૃત બાાભાું નલાું લાક્યો રખી ળકળે.

18 વય ગ જયાતીલાક્યોનો વુંથકૃતભાું અન લાદ કયી ળકળે.

19 વાદી વય લાતિીત અને લણાન વાુંબીને વભજી ળકળે

20 વાદી વય લાતિીત અને લણાનને રગતા િાય જેટરા લાક્ય ફોરી ળકળે

21 વાદી વય લાતિીત અને લણાનને રગતાું િાય જેટરાું દલાાું લાક્યો લાુંિી ળકળે.

22 વાદા તેભજ જોડાક્ષય ય ક્ત દો વાથેના રયચ્છેદન ું શ્ર તરેખન કયી ળકળે

23 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા વાુંબીને વભજી ળકળે.

24 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા વભજીને ફોરી ળકળે.

25 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા લાુંિી ળકળે.

26 1 થી 100 સ ધીની વુંખ્મા ળબ્દોભાું અને અંકોભાું રખી ળકળે.

27 ાુંિ અને દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તે વાથેનો વભમ વાુંબીને વભજી ળકળે.

28 ાુંિ અને દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તે વાથેનો વભમન ું કથન કયી ળકળે.

29 ઘરડમા જોઈને ાુંિ કે દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી લાા વભમન ું લાુંિન કયી ળકળે.

30 રદનિમાા, પ્રવુંગલણાન તથા કથાને રગતાું લાક્યોન ું થલતુંત્ર રેખન કયી ળકળે.

31
ાુંિ કે દળ નભનનટ લધાયે કે ઓછી શોમ તેલા વભમન ું રેખન ળબ્દોભાું અને અંકોભાું કયી 

ળકળે.

32 વુંબાણ ભાટે વ્મલશારયક વ્માકયણની રેચખત અચબવ્મસ્ક્ત કયી ળકળે

33 વુંથકૃત બાાના વ્મલશારયક વ્માકયણ અને ભાતબૃાાના વ્માકયણ લચ્િેની વામ્મતા જાણળે
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