ુ રાતી (010)
ધોરણ- 9 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-I (પ્રથમ સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

1.

છપ્પા

છપ્પા

અખો

3.

ુ રાતી
જયાું જયાું િસે એક ગજ

ઊવમિગીત

ખબરદાર

5.

ત ુંુ તારા દદલનો દીિો

ઊવમિગીત

ભોગીલાલ ગાુંધી

ક્રમ

પાઠન ુંુ નામ

લેખકન ુંુ નામ

6.

ભાષા જાય તો સુંસ્કૃવત જાય

વનબુંધ

ફાધર િાલેસ

11.

િારસાગત

ુ થા
લઘક

દુગે શ ઓઝા

પ્રકાર

પ ૂરક િાુંચન
3.

ઉપમન્ય ુ

કથાિાતાા

નાનાભાઇ ભટ્ટ

Question Paper Design,2021-22
Class IX- Gujarati (Code No.010)
Term-I- Objectives
(Timing-90 Min)

Section

Details of Topics

Total Marks

Reading
(15 Marks)

Question from unseen prose passage
Question from unseen prose passage

5
5

Question from unseen prose poetry

5

Question from prose and poetry

15

Pronoun

2
2

Literature
(15 Marks)
Grammar
(10 Marks)

Conjunction (Only 4)
(Sanyojak – તો, અને, એટલે, જ્યારે -ત્યારે )
Synonyms from the text book
Antonyms from the text book

2
2

Gender

2

Total

40 Marks

ુ રાતી (010)
ધોરણ- 9 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22

Term-II-(દ્વિતીય સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

10

એ લોકો

અછાુંદસ કાવ્ય

વપ્રયકાુંત મણણયાર

12.

તો જાણ ુંુ

ઊવમિગીત

સરુ ે શ દલાલ

22.

ુ ાવ્યો
લઘક

દુહો,મક્ુ તક,હાઇકુ

ુ પાઠક,રાિજી પટેલ
હસમખ

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

13.

ઘડિૈયા

રે ખાણચત્ર

નાનાભાઇ જેબણલયા

15.

સો ટચન ુંુ સોન ુંુ

ટૂુંકી િાતાા

ુ ા મ ૂવતિ
સધ

17.

છબી ભીતરની

સુંસ્મરણ

અવિન મહેતા

પ ૂરક િાુંચન
4.

જન્મી રહેલા બાળક અને ભગિાન િચ્ચેનો

સુંિાદ લેખન

આઈ.કે.િીજળીિાળા

સુંિાદ

Question Paper Design,2021-22
Class IX- Gujarati (Code No.010)
Term-II- Subjective
Section
Literature
(15 Marks)

Grammar
(7 Marks)
Writing
(18 Marks)

(Timing-2 Hrs.)
Details of Topics
Poetry
Poetry Comprehension
(from the text) (2 out of 3)
Answer in two /three sentences (2 out of 4)
Prose
Prose Comprehension (From purak vachan)
(3 out of 4)
Answer in details (2 out of 4)

Total Marks
2
4
3
6

Idioms from the text book
Correct the Sentences
Essay of at least 200 words on contemporary issues,
Choice will be provided. (1 out of 3)
Story building from given points

3
4
7

Official Letter (Application, Compliant)
OR
Advertisement.
Total

5

6

40-Marks

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class IX (Ed.2016) published by Gujarat
Rajya Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.

ુ રાતી (010)
ધોરણ- 10 ગજ
અભ્યાસક્રમ – 2021-22 ( Curriculum III)

Term-I (પ્રથમ સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

1.

મોરલી

પદ

મીરાુંબાઈ

4.

જીિન અંજલી થાજો

પ્રાથાના

કરસનદાસ માણેક

9.

હાથ મેળિીએ

ઊવમિકાવ્ય

વનરું જન ભગત

પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

3.

પ્રયાણ

નિલકથા અંશ

રમણભાઈ નીલકું ઠ

6.

સામગ્રી તો સમાજની જ છે ને?

પ્રસુંગકથા

વિકાસ શમાા

પ ૂરક િાુંચન
1.

ભારતીય સુંસ્કૃવતના જયોવતધાર

રે ખાણચત્ર

કુ મારપાળ દે સાઈ

2.

અનોખ ુ મૈત્રીપિા

પ્રાણીકથા

દહમાુંશી શેલત

Question Paper Design, 2021-22
Class X- Gujarati (Code No.010)
Term-I- Objectives
(Timing-90 Min)

Section
Section –A Reading
(15 Marks)

Literature
(15 Marks)
Grammar
(10 Marks)

Details of Topics
Question from unseen prose passage
Question from unseen prose passage
Question from unseen prose poetry

Total
Marks
5
5
5

Question from prose and poetry

15

Prepositional Suffix (અનુગ- નામયોગી)

2

Give one word to many
Synonyms from the text book
Antonyms from the text book

3
3
2

Total

40-Marks

ુ રાતી (010)
ધોરણ- 10 ગજ
અભ્યાસક્રમ - 2021-22 ( Curriculum III)

Term-II-(દ્વિતીય સત્ર)
કાવ્યન ુંુ નામ

ક્રમ.

કવિન ુંુ નામ

પ્રકાર

11.

દીિાનખાનામાું

અછાુંદસ કાવ્ય

પન્ના નાયક

15.

તે બેસે અહીં

ગઝલ

સ્નેહી પરમાર

18.

ુ ાવ્યો
લઘક

દુહા,મક્ુ તક,હાઇકુ
પાઠન ુંુ નામ

ક્રમ

લેખકન ુંુ નામ

પ્રકાર

8.

સ ૂરજ તો બધે જ સરખો

હાસ્ય વનબુંધ

વિનોદ ભટ્ટ

12.

ઝબક જયોત

એકાુંકી

કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

14.

જેઠીબાઈ

લોકકથા

દુલેરાય કારાણી

17.

દટદફન

ુ થા
લઘક

પ્રેમજી પટેલ

પ ૂરક િાુંચન
2.

અનોખ ુ મૈત્રીપિા

પ્રાણીકથા

દહમાુંશી શેલત

3.

સત્યવ્રત

િાતાા

ઉમાશુંકર જોશી

Question Paper Design, 2021-22
Class X- Gujarati (Code No.010)
Section
Literature
(15 Marks)

Grammar
(7 Marks)
Writing
(18 Marks)

Term-II - Subjective
(Timing-2 Hrs.)
Details of Topics
Poetry
Poetry Comprehension
(from the text) (2 out of 3)
Answer in two /three sentences (2 out of 4)
Prose
Prose Comprehension (From purak vachan)
(3 out of 4)
Answer in details (2 out of 4)
Idioms from the text book
Correct the Sentences
Essay of at least 200 words on contemporary issues, Choice
will be provided. (1 out of 3)
Story building from given points
Official Letter (Application, Compliant)
OR
Advertisement.
Total

Total Marks
2
4
3
6
3
4
7
6
5

40-Marks

Prescribed Text Book : ‘Gujarati’ (Dwitiya Bhasha) for class X (Ed.2017) published by Gujarat Rajya
Shala Pathya Pustak Mandal Vidhyayan, Sector 10A, Gandhinagar, Gujarat.

Class IX-X
Theory (80 Marks)
Term I: 40 Marks and Term II: 40 Marks

-

Internal Assessment (20 Marks):
Term I (10 Marks)






Periodic Tests (3 Marks) (Periodic Tests would be restricted 3 in each subject in the year; as
per the situation the school may conduct 1 periodic test in Term 1 and 2 periodic test in Term
II or vice versa)
Multiple Assessment – 2 Marks (Teachers can decide as per the context towards addressing the
goal of assessment)
Portfolios - 2 Marks (a collection of student work over time that provides evidence and
reflections demonstrating knowledge, abilities & understanding)
Subject Enrichment Activities – 3 Marks (Listening & Speaking Skill –e.g. Reading
Comprehension, Follow the directions, Relay the message, Elocution, Debate etc.)

Term II (10 Marks)






Periodic Tests (3 Marks) (Periodic Tests would be restricted 3 in each subject in the year; as
per the situation the school may conduct 1 periodic test in Term 1 and 2 periodic test in Term
II or vice versa)
Multiple Assessment – 2 Marks (Teachers can decide as per the context towards addressing the
goal of assessment)
Portfolios - 2 Marks (a collection of student work over time that provides evidence and
reflections demonstrating knowledge, abilities & understanding)
Subject Enrichment Activities – 3 Marks (Listening & Speaking Skill –e.g. Reading
Comprehension, Follow the directions, Relay the message, Elocution, Debate etc.)

