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��������� ��� : રાવ કાજલબેન હડમતિસ�હ
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7 7 18 32 8 7 15 30 62 B2 29.82�જુરાતી
7 8 13 28 7 8 17 32 60 C1 43.86��ે 
7 8 15 30 7 6 16 29 59 C1 35.09!હ"દ$
7 7 16 30 7 6 14 27 57 C1 38.6સ&ં'ૃત
6 6 6 18 6 6 9 21 39 D 5.26ગ*ણત
6 6 7 19 6 6 13 25 44 C2 7.02િવ,ાન અન ેટ/'નૂોલો 
7 8 11 26 6 7 15 28 54 C1 38.6સામા2જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B&વા&5ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ:કોણાસન સાર$ ર$તે કર/ છે. 1. આસન મા ંયાદહ&તાસન સાર$ ર$તે કર/ છે.

C Cપ=પુાલન અને 

ડ/ર$ િવ,ાન

1. પ=ઓુને ઓળખી શક/ છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો*ગતા Dણે છે.

C B*ચ:કળા 1. Eગણીના ટ/રવા Fારા સરસ રંગGરૂણી કર$ શક/ છે. 1. &વHછતા Iબૂજ સાર$ દ/ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોKસ રમતમા ંચોKસ LMૂNOુ ંPદશQન કર$ શક/ છે. 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Rધૂી ધૈયQ Dળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક PTિૃતઓ 1. યોUય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર$ શક/ છે. 1. અXરો પરથી શYદો બનાવી શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશ[યો 1. બીDની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર$તે 
તેનો જવાબ આપી શક/ છે.

1. પ!રણામની સDગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક/ળવેલ છે.

][ુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર/કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ&તOુ ંપાલન કર/ છે.

વલણો 1. શાળાના કાયQ^મો તથા PTિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ/ છે. 1. �હૃકાયQના મહ_વની દઢતાGવૂQક તરફ/ણ કર/ છે.

+�� X� : 375/700 шY?���� X� : :ણ સો પચોfેર $�%&'�Z� �)*к : 28.07

'к����L : 53.57% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 180/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 2	.�� : 2347��� : IX - A

��������� ��� : ભીલ હ�તલબેન �પુતભાઈ
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7 7 20 34 7 8 14 29 63 B2 40.35�જુરાતી
6 7 15 28 7 7 17 31 59 C1 35.09��ે�
6 8 11 25 6 6 15 27 52 C1 14.04�હ દ"
7 8 17 32 7 6 13 26 58 C1 47.37સ%ં&ૃત
6 6 13 25 6 6 11 23 48 C2 38.6ગ)ણત
6 6 12 24 6 6 12 24 48 C2 29.82િવ-ાન અન ેટ�&નૂોલો�
7 8 9 24 6 7 16 29 53 C1 31.58સામા3જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B%વા%6ય અન ેશા. 

િશ.

1. ;ાણાયામ માટ� અ યને ;ો<સાહન આપે છે. 1. ?ાટક મા ંનજર@%થર સાર" ર"તે રાખે છે.

B+ BપDપુાલન અને 

ડ�ર" િવ-ાન

1. પDઓુની સારસભંાળ રાખી શક� છે. 1. ધાસચારો ક�ટલા ;માણમા ંઆપવો તે Iણે છે.

B B)ચ?કળા 1. ભાત)ચ?ના અવનવા આકારો સજJ શક� છે. 1. પદાથK )ચ?મા ંપો%ટર કલર Lારા સારો છાયા-;કાશ આપી શક�  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Nધૂી Iળવી શક� છે. 1. તાકાતOુ ંિનદશKન કર" બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક ;Pિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર" શક� છે. 1. હાવભાવ સાથે કાQયOુ ંપઠન કર" શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. બીIની સાથ હળ"મળ"ને રહ� છે. 1. ;Uના િનવારણ માટ�ના ંિવિવધ પાસા ંતથા V@ુWત-;V@ુWતની સમજ 
ક�ળવેલ છે.

XTુયો 1. ગમે તે પ�ર@%થિતમા ંઆનદંમા ંરહ" શકવાની Yમતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ�નને અZયાસકાયKમા ંમદદ કર� છે.

વલણો 1. શાળાના કાયK[મોમા ં%વૈિછક ર"તે યોગદાન આપે છે. 1. મા]�ૃિૂમ, દ�શ ;<યે હકારા<મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 381/700 шY?���� X� : ?ણ સો ઍcાસી $�%&'�Z� �)*к : 33.33

'к����L : 54.43% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL
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��������� ��� : મકવાણા કમલેશભાઈ હરદાશભાઈ
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7 8 16 31 8 7 16 31 62 B2 29.82�જુરાતી
6 8 12 26 8 8 14 30 56 C1 21.05��ે�
6 7 14 27 6 6 20 32 59 C1 35.09 હ!દ"
6 7 15 28 6 6 11 23 51 C1 14.04સ%ં&ૃત
8 7 10 25 6 6 10 22 47 C2 31.58ગ)ણત
8 7 11 26 6 6 11 23 49 C2 33.33િવ+ાન અન ેટ/&નૂોલો�
7 7 13 27 6 6 10 22 49 C2 12.28સામા2જક િવ+ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B%વા%4ય અન ેશા. 

િશ.

1. 8ંુકા �તરની દોડમા ં9%થાન સાર" ર"તે લે છે. 1. યોગ માટ/ અ!યને 9ો<સાહન આપે છે.

C Bપ@પુાલન અને 

ડ/ર" િવ+ાન

1. ધાસચારા િવશે મા હતગાર છે. 1. દોવાની પCધિતથી વાક/ફ છે.

B B)ચEકળા 1. )ચEમા ંસરસ પેચવકG આપીને રંગHરૂણી કર" શક/ છે. 1. આકારની સમજ સાર" છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Kમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણGયનો આદર કર/ છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક 9Lિૃતઓ 1. NવુાOય અને %પPટ અKરોએ લખી શક/ છે. 1. મૌ)લક િવચારો લખી શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશSયો 1. સકારા<મક ટ"કા- ટTપણ કર/ છે. 1. પોતાની તાણ-)ચUતાના ંકારણો તથા અસરોને Vણવાનો 9ય<ન કર/ છે.

WSુયો 1. િનખાલસતા અને િનHણૂતા સાથે કામ કર/ છે. 1. વગGકાયGમા ંબીVને મદદYપ થવા સતત ત<પર રહ/ છે.

વલણો 1. તZુંર%ત શાળાક"ય [ુ%સા\ુ ંિનદશGન કર" શક/ છે. 1. શાળાક"ય પયાGવરણિવષયક કાયG^મમા ંસ ^ય ભાગ લે છે.

+�� X� : 373/700 шY?���� X� : Eણ સો તોbેર $�%&'�Z� �)*к : 24.56

'к����L : 53.29% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL
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��������� ��� : રાજગોર િપનલબેન તગા�

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

8 8 17 33 8 7 15 30 63 B2 40.35�જુરાતી
7 8 10 25 7 7 14 28 53 C1 10.53��ે�
6 8 14 28 6 6 15 27 55 C1 17.54�હ�દ!
6 7 13 26 6 7 16 29 55 C1 28.07સ$ં%ૃત
6 7 10 23 6 7 10 23 46 C2 19.3ગ'ણત
0 7 12 19 6 6 12 24 43 C2 5.26િવ*ાન અન ેટ-%નૂોલો�
6 7 12 25 6 6 18 30 55 C1 45.61સામા0જક િવ*ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B$વા$3ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની �8યા મા ં%ુશળતા ક-ળવે છે. 1. કબ;! રમતમા ંહાથ વડ- $પશ= સાર! ર!તે કર- છે.

C Bપ?પુાલન અને 

ડ-ર! િવ*ાન

1. @કૂાચારા િવશે *ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Eણે છે.

B B'ચFકળા 1. રોજબરોજ બનતા Gસગંોને આકારવાની સમજ સાર! છે. 1. પદાથ='ચFમા ંદોરવામા ંઆવતા યોIય પદાથJને સરસ વળાકં 
આપી શક- છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ*ાિનક LMNટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા$ં%ૃિતક GQિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતSુ ંગાન કર- છે. 1. જોડણીને Tયાનમા ંલઈ લખી શક- છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશWયો 1. સ�8યપણે સાભંળ!, તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની Eત સાથે @લુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ GYયે હકારાYમક 
બનવાનો GયYન કર- છે.

ZWુયો 1. ગર!બ િવ[ાથ\ઓને મદદ]પ થવા મફત _$ુતકો `કુબે�કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાય=મા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. નેaYૃવના �ણુો ધરાવે છે. 1. પયા=વરણ GYયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર! સમb છે.

+�� X� : 370/700 шY?���� X� : Fણ સો િસfેર $�%&'�Z� �)*к : 22.81

'к����L : 52.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 5	.�� : 2350��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર અશોકભાઈ મશ�ભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 14 28 7 8 13 28 56 C1 14.04�જુરાતી
7 7 6 20 7 7 10 24 44 C2 5.26��ે�
6 6 11 23 6 6 10 22 45 C2 5.26�હ!દ#
7 7 11 25 6 6 13 25 50 C2 8.77સ&ં'ૃત
7 6 10 23 6 6 11 23 46 C2 19.3ગ*ણત
7 6 10 23 6 6 12 24 47 C2 19.3િવ.ાન અન ેટ1'નૂોલો�
7 7 6 20 6 6 16 28 48 C2 10.53સામા4જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B C&વા&7ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ=ખુ આસન સા?ુ કર1 છે. 1. �Aયાઓમા ંજયોિત Cાટકની �Aયા સાર# ર#તે કર1 છે.

C CપDપુાલન અને 

ડ1ર# િવ.ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Fણે છે. 1. ખાણદાણથી પ�ર*ચત છે.

C B*ચCકળા 1. *ચCમા ંપે&ટલ કલર કરવાની ર#ત Jબૂજ સરસ છે. 1. છાયા-Lકાશ દશાMવી શક1 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ# અ!ય ખેલાડ# સાથે Nમેુળ સાધંી શક1 છે. 1. ચકોર િનર#Pક તર#ક1 કાયM કર# શક1 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક LQિૃતઓ 1. મૌ*લક િનબધંલેખન કર# શક1 છે. 1. યોRય હાવભાવ તેમજ લયબSધ ગાન કર# શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોRય ર#તે શUદોનો ઉપયોગ કર# િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

1. પોતાની નબળાઈ તથા શVWતને ઓળખવાનો LયXન કર1 છે.

=Tુયો 1. &વય ંિશ&ત પાળે છે અને બીFને િશ&તમા ંરહ1વાની Nચૂના આપે છે. 1. વગMના નબળા િવYાથZઓને ભણાવી સહકારની ભાવના[ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ \?ંુૂ પાડ1 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયMAમોમા ંભાગ લેવા બીFને Lેરણા�પ બને છે. 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે.

+�� X� : 336/700 шY?���� X� : Cણ સો છCીસ $�%&'�Z� �)*к : 5.26

'к����L : 48% [/\ : C2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 6	.�� : 2351��� : IX - A

��������� ��� : મા�રાણા હર�શ�ુમાર ગણેશ�

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 16 29 7 8 16 31 60 C1 21.05�જુરાતી
6 7 11 24 7 8 14 29 53 C1 10.53��ે�
7 7 15 29 6 7 15 28 57 C1 24.56�હ�દ!
7 8 14 29 7 6 12 25 54 C1 24.56સ$ં�ૃત
6 6 12 24 6 6 12 24 48 C2 38.6ગ&ણત
6 6 13 25 6 6 10 22 47 C2 19.3િવ)ાન અન ેટ��નૂોલો�
6 8 12 26 7 7 15 29 55 C1 45.61સામા0જક િવ)ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B$વા$4ય અન ેશા. 

િશ.

1. �7યાઓમા ંજયોિત 9ાટકની �7યા સાર! ર!તે કર� છે. 1. આસન મા ંગૌ=ખુ આસન સા?ુ કર� છે.

C CપAપુાલન અને 

ડ�ર! િવ)ાન

1. ખાણદાણથી પ�ર&ચત છે. 1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Eણે છે.

C B&ચ9કળા 1. છાયા-Gકાશ દશાHવી શક� છે. 1. &ચ9મા ંપે$ટલ કલર કરવાની ર!ત Iબૂજ સરસ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ચકોર િનર!Kક તર!ક� કાયH કર! શક� છે. 1. ખેલાડ! અ�ય ખેલાડ! સાથે Lમેુળ સાધંી શક� છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા$ં�ૃિતક GNિૃતઓ 1. યોOય હાવભાવ તેમજ લયબQધ ગાન કર! શક� છે. 1. મૌ&લક િનબધંલેખન કર! શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશRયો 1. પોતાની નબળાઈ તથા શTUતને ઓળખવાનો GયVન કર� છે. 1. હાવભાવ સાથે તથા યોOય ર!તે શWદોનો ઉપયોગ કર! િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

=Rુયો 1. વગHના નબળા િવXાથYઓને ભણાવી સહકારની ભાવનાZુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ [?ંુૂ પાડ� છે.

1. $વય ંિશ$ત પાળે છે અને બીEને િશ$તમા ંરહ�વાની Lચૂના આપે છે.

વલણો 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે. 1. શાળાના કાયH7મોમા ંભાગ લેવા બીEને Gેરણા\પ બને છે.

+�� X� : 374/700 шY?���� X� : 9ણ સો aમૂોbેર $�%&'�Z� �)*к : 26.32

'к����L : 53.43% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 7	.�� : 2352��� : IX - A

��������� ��� : બારોટ િવમલાબેન ગણપતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 13 28 8 7 14 29 57 C1 15.79�જુરાતી
7 8 11 26 8 8 15 31 57 C1 26.32!�ે"
7 7 13 27 7 7 10 24 51 C1 12.28#હ%દ'
7 7 11 25 6 6 13 25 50 C2 8.77સ*ં+ૃત
6 6 10 22 6 6 11 23 45 C2 12.28ગ-ણત
6 6 10 22 6 6 12 24 46 C2 10.53િવ.ાન અન ેટ0+નૂોલો"
6 7 9 22 7 7 22 36 58 C1 57.89સામા2જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B*વા*6ય અન ેશા. 

િશ.

1. કબ;' રમતમા ંહાથ વડ0 *પશ= સાર' ર'તે કર0 છે. 1. જલનેતી ની #?યા મા ં+ુશળતા ક0ળવે છે.

B CપAપુાલન અને 

ડ0ર' િવ.ાન

1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Dણે છે. 1. Eકૂાચારા િવશે .ાન ધરાવે છે.

B B-ચHકળા 1. પદાથ=-ચHમા ંદોરવામા ંઆવતા યોJય પદાથKને સરસ વળાકં 
આપી શક0 છે.

1. રોજબરોજ બનતા Lસગંોને આકારવાની સમજ સાર' છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે. 1. વૈ.ાિનક OPQટકોણ રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા*ં+ૃિતક LRિૃતઓ 1. જોડણીને Tયાનમા ંલઈ લખી શક0 છે. 1. હાવભાવ સાથે ગીતUુ ંગાન કર0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશWયો 1. પોતાની Dત સાથે Eલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ LXયે હકારાXમક 
બનવાનો LયXન કર0 છે.

1. સ#?યપણે સાભંળ', તેને યાદ રાખે છે.

ZWુયો 1. સમાજ અને શાળાના કાય=મા ંસતત જોડાય છે. 1. ગર'બ િવ[ાથ\ઓને મદદ]પ થવા મફત _*ુતકો `કુબે%કમા ંજમા 
કરાવે છે.

વલણો 1. પયા=વરણ LXયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર' સમa છે. 1. નેbXૃવના �ણુો ધરાવે છે.

+�� X� : 364/700 шY?���� X� : Hણ સો ચોસઠ $�%&'�Z� �)*к : 15.79

'к����L : 52% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 8	.�� : 2353��� : IX - A

��������� ��� : બારોટ ભગવતીબેન �રુાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�
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�)*к
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�4�-4 
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%/�-�
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�%�-1 

[67%]
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[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 19 34 8 7 18 33 67 B2 66.67�જુરાતી
7 8 15 30 7 7 12 26 56 C1 21.05��ે�
6 7 17 30 7 7 17 31 61 B2 47.37�હ!દ#
7 7 15 29 7 6 16 29 58 C1 47.37સ&ં'ૃત
6 7 10 23 6 6 11 23 46 C2 19.3ગ)ણત
7 7 10 24 6 6 11 23 47 C2 19.3િવ,ાન અન ેટ.'નૂોલો�
7 7 11 25 7 6 16 29 54 C1 38.6સામા2જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B&વા&6ય અન ેશા. 

િશ.

1. યોગ માટ. અ!યને ;ો<સાહન આપે છે. 1. @ંુકા �તરની દોડમા ં;&થાન સાર# ર#તે લે છે.

B BપBપુાલન અને 

ડ.ર# િવ,ાન

1. દોવાની પCધિતથી વાક.ફ છે. 1. ધાસચારા િવશે મા�હતગાર છે.

B C)ચGકળા 1. આકારની સમજ સાર# છે. 1. )ચGમા ંસરસ પેચવકI આપીને રંગJરૂણી કર# શક. છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. પચંના િનણIયનો આદર કર. છે. 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Mમતા ધરાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક ;Nિૃતઓ 1. મૌ)લક િવચારો લખી શક. છે. 1. QવુાRય અને &પSટ અMરોએ લખી શક. છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશUયો 1. પોતાની તાણ-)ચVતાના ંકારણો તથા અસરોને Wણવાનો ;ય<ન કર. છે. 1. સકારા<મક ટ#કા-�ટXપણ કર. છે.

YUુયો 1. વગIકાયIમા ંબીWને મદદZપ થવા સતત ત<પર રહ. છે. 1. િનખાલસતા અને િનJણૂતા સાથે કામ કર. છે.

વલણો 1. શાળાક#ય પયાIવરણિવષયક કાયI\મમા ંસ�\ય ભાગ લે છે. 1. ત]ુંર&ત શાળાક#ય ^ુ&સા_ુ ંિનદશIન કર# શક. છે.

+�� X� : 389/700 шY?���� X� : Gણ સો નdેયાસી $�%&'�Z� �)*к : 38.6

'к����L : 55.57% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 9	.�� : 2354��� : IX - A

��������� ��� : મા�રાણા ભરતભાઈ ર�વાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 17 30 7 7 13 27 57 C1 15.79�જુરાતી
6 7 13 26 7 7 14 28 54 C1 15.79��ે�
6 6 15 27 7 7 17 31 58 C1 29.82�હ�દ!
6 6 14 26 7 6 15 28 54 C1 24.56સ$ં%ૃત
6 6 10 22 6 6 11 23 45 C2 12.28ગ(ણત
6 6 11 23 6 6 11 23 46 C2 10.53િવ*ાન અન ેટ�%નૂોલો�
7 6 11 24 7 6 15 28 52 C1 28.07સામા1જક િવ*ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B$વા$4ય અન ેશા. 

િશ.

1. 9ાટક મા ંનજર:$થર સાર! ર!તે રાખે છે. 1. >ાણાયામ માટ� અ�યને >ો?સાહન આપે છે.

B BપBપુાલન અને 

ડ�ર! િવ*ાન

1. ધાસચારો ક�ટલા >માણમા ંઆપવો તે Eણે છે. 1. પBઓુની સારસભંાળ રાખી શક� છે.

B C(ચ9કળા 1. પદાથI (ચ9મા ંપો$ટર કલર Jારા સારો છાયા->કાશ આપી શક�  
છે.

1. ભાત(ચ9ના અવનવા આકારો સજK શક� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. તાકાતLુ ંિનદશIન કર! બતાવે છે. 1. એકા�તા લાબંા સમય Oધૂી Eળવી શક� છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા$ં%ૃિતક >Pિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે કાQયLુ ંપઠન કર! શક� છે. 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર! શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. >Uના િનવારણ માટ�ના ંિવિવધ પાસા ંતથા V:ુWત->V:ુWતની સમજ 
ક�ળવેલ છે.

1. બીEની સાથ હળ!મળ!ને રહ� છે.

XTુયો 1. નાના ભાઈ-બહ�નને અYયાસકાયIમા ંમદદ કર� છે. 1. ગમે તે પ�ર:$થિતમા ંઆનદંમા ંરહ! શકવાની Zમતા ધરાવે છે.

વલણો 1. મા[\ૃિૂમ, દ�શ >?યે હકારા?મક ભાવના ધરાવે છે. 1. શાળાના કાયI^મોમા ં$વૈિછક ર!તે યોગદાન આપે છે.

+�� X� : 366/700 шY?���� X� : 9ણ સો છાસઠ $�%&'�Z� �)*к : 19.3

'к����L : 52.29% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 10	.�� : 2355��� : IX - A

��������� ��� : બારોટ અ�પશેભાઈ �હરાલાલ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 13 27 7 7 18 32 59 C1 19.3�જુરાતી
7 8 8 23 8 7 16 31 54 C1 15.79!�ે"
6 6 13 25 6 6 11 23 48 C2 7.02�હ#દ%
6 6 16 28 6 6 11 23 51 C1 14.04સ(ં)ૃત
7 6 13 26 6 6 12 24 50 C2 64.91ગ,ણત
7 6 13 26 6 6 11 23 49 C2 33.33િવ0ાન અન ેટ2)નૂોલો"
7 6 6 19 6 6 15 27 46 C2 7.02સામા5જક િવ0ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B(વા(9ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંયાદહ(તાસન સાર% ર%તે કર2 છે. 1. આસન મા ંિ>કોણાસન સાર% ર%તે કર2 છે.

C Bપ?પુાલન અને 

ડ2ર% િવ0ાન

1. ધાસચારાની ઉપયો,ગતા Cણે છે. 1. પ?ઓુને ઓળખી શક2 છે.

B C,ચ>કળા 1. (વGછતા Hબૂજ સાર% દ2ખાય છે. 1. Iગણીના ટ2રવા Jારા સરસ રંગKરૂણી કર% શક2 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમા ં!િતમ સમય Lધૂી ધૈયN Cળવી રાખે છે. 1. કોઈ ચોOસ રમતમા ંચોOસ PQૂRSુ ંTદશNન કર% શક2 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક TUિૃતઓ 1. અVરો પરથી શXદો બનાવી શક2 છે. 1. યોYય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર% શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશ�યો 1. પ�રણામની સCગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક2ળવેલ છે.

1. બીCની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર%તે 
તેનો જવાબ આપી શક2 છે.

\�ુયો 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ(તSુ ંપાલન કર2 છે. 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર2કને માન આપે છે.

વલણો 1. �હૃકાયNના મહ]વની દઢતાKવૂNક તરફ2ણ કર2 છે. 1. શાળાના કાયN`મો તથા TUિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ2 છે.

+�� X� : 357/700 шY?���� X� : >ણ સો સcાવન $�%&'�Z� �)*к : 10.53

'к����L : 51% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 11	.�� : 2356��� : IX - A

��������� ��� : વાધલેા ભમરિસ�ગ હ�રા�ભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 19 32 7 7 19 33 65 B2 52.63�જુરાતી
6 7 17 30 7 7 16 30 60 C1 43.86"�ે�
6 6 13 25 7 7 17 31 56 C1 21.05#હ$દ�
6 6 13 25 6 7 12 25 50 C2 8.77સ'ં(ૃત
6 6 14 26 6 6 10 22 48 C2 38.6ગ*ણત
8 6 10 24 6 6 11 23 47 C2 19.3િવ,ાન અન ેટ0(નૂોલો�
6 6 15 27 7 7 19 33 60 C1 68.42સામા3જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+'વા'8ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ=કોણાસન સાર� ર�તે કર0 છે. 1. આસન મા ંયાદહ'તાસન સાર� ર�તે કર0 છે.

B Bપ@પુાલન અને 

ડ0ર� િવ,ાન

1. પ@ઓુને ઓળખી શક0 છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો*ગતા Fણે છે.

C B*ચ=કળા 1. Gગણીના ટ0રવા Hારા સરસ રંગIરૂણી કર� શક0 છે. 1. 'વJછતા Kબૂજ સાર� દ0ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોMસ રમતમા ંચોMસ NOૂPQુ ંRદશSન કર� શક0 છે. 1. રમત-ગમતમા ં"િતમ સમય Tધૂી ધૈયS Fળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક RVિૃતઓ 1. યોWય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર� શક0 છે. 1. અYરો પરથી શZદો બનાવી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશ\યો 1. બીFની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર�તે 
તેનો જવાબ આપી શક0 છે.

1. પ#રણામની સFગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક0ળવેલ છે.

^\ુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર0કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ'તQુ ંપાલન કર0 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયS_મો તથા RVિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ0 છે. 1. �હૃકાયSના મહ`વની દઢતાIવૂSક તરફ0ણ કર0 છે.

+�� X� : 386/700 шY?���� X� : =ણ સો છયાસી $�%&'�Z� �)*к : 35.09

'к����L : 55.14% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 12	.�� : 2357��� : IX - A

��������� ��� : 
�પિત િવ�લુભાઈ ય�ુંભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 19 34 8 7 21 36 70 B2 85.96�જુરાતી
7 8 18 33 8 7 16 31 64 B2 61.4!�ે"
6 8 15 29 8 7 16 31 60 C1 40.35#હ%દ'
7 8 15 30 7 7 14 28 58 C1 47.37સ)ં*ૃત
8 8 10 26 6 6 11 23 49 C2 54.39ગ-ણત
6 8 11 25 6 6 13 25 50 C2 47.37િવ/ાન અન ેટ3*નૂોલો"
7 8 13 28 7 7 18 32 60 C1 68.42સામા7જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B)વા);ય અન ેશા. 

િશ.

1. 
ાણાયામ માટ3 અ%યને 
ો>સાહન આપે છે. 1. Aાટક મા ંનજરB)થર સાર' ર'તે રાખે છે.

B+ BપFપુાલન અને 

ડ3ર' િવ/ાન

1. પFઓુની સારસભંાળ રાખી શક3 છે. 1. ધાસચારો ક3ટલા 
માણમા ંઆપવો તે �ણે છે.

B C-ચAકળા 1. ભાત-ચAના અવનવા આકારો સજK શક3 છે. 1. પદાથL -ચAમા ંપો)ટર કલર Mારા સારો છાયા-
કાશ આપી શક3  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Pધૂી �ળવી શક3 છે. 1. તાકાતQુ ંિનદશLન કર' બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા)ં*ૃિતક 
Rિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર' શક3 છે. 1. હાવભાવ સાથે કાSયQુ ંપઠન કર' શક3 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશVયો 1. બી�ની સાથ હળ'મળ'ને રહ3 છે. 1. 
Wના િનવારણ માટ3ના ંિવિવધ પાસા ંતથા XBુYત-
XBુYતની સમજ 
ક3ળવેલ છે.

ZVુયો 1. ગમે તે પ#રB)થિતમા ંઆનદંમા ંરહ' શકવાની [મતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ3નને અ\યાસકાયLમા ંમદદ કર3 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયL]મોમા ં)વૈિછક ર'તે યોગદાન આપે છે. 1. મા_ ૃ̀ િૂમ, દ3શ 
>યે હકારા>મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 411/700 шY?���� X� : ચાર સો અ-ગયાર $�%&'�Z� �)*к : 63.16

'к����L : 58.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 13	.�� : 2358��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર જયશે�ુમાર રામ�ભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 21 34 7 8 23 38 72 B1 89.47�જુરાતી
7 7 22 36 7 8 23 38 74 B1 96.49��ે�
7 8 18 33 8 7 22 37 70 B2 84.21�હ દ"
7 8 19 34 8 7 17 32 66 B2 85.96સ%ં�ૃત
7 8 14 29 7 7 16 30 59 C1 89.47ગ(ણત
7 8 13 28 7 7 10 24 52 C1 57.89િવ,ાન અન ેટ0�નૂોલો�
7 9 18 34 6 6 24 36 70 B2 89.47સામા4જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+%વા%9ય અન ેશા. 

િશ.

1. ;ંુકા �તરની દોડમા ં<%થાન સાર" ર"તે લે છે. 1. યોગ માટ0 અ યને <ો?સાહન આપે છે.

B+ B+પAપુાલન અને 

ડ0ર" િવ,ાન

1. ધાસચારા િવશે મા�હતગાર છે. 1. દોવાની પDધિતથી વાક0ફ છે.

B B(ચFકળા 1. (ચFમા ંસરસ પેચવકH આપીને રંગIરૂણી કર" શક0 છે. 1. આકારની સમજ સાર" છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Lમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણHયનો આદર કર0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં�ૃિતક <Mિૃતઓ 1. OવુાPય અને %પQટ અLરોએ લખી શક0 છે. 1. મૌ(લક િવચારો લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. સકારા?મક ટ"કા-�ટUપણ કર0 છે. 1. પોતાની તાણ-(ચVતાના ંકારણો તથા અસરોને Wણવાનો <ય?ન કર0 છે.

XTુયો 1. િનખાલસતા અને િનIણૂતા સાથે કામ કર0 છે. 1. વગHકાયHમા ંબીWને મદદZપ થવા સતત ત?પર રહ0 છે.

વલણો 1. ત[ુંર%ત શાળાક"ય \ુ%સા]ુ ંિનદશHન કર" શક0 છે. 1. શાળાક"ય પયાHવરણિવષયક કાયH_મમા ંસ�_ય ભાગ લે છે.

+�� X� : 463/700 шY?���� X� : ચાર સો Fસેઠ $�%&'�Z� �)*к : 85.96

'к����L : 66.14% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 14	.�� : 2359��� : IX - A

��������� ��� : મકવાણા અિ��ન�ુમાર ર�વાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 17 31 7 8 21 36 67 B2 66.67�જુરાતી
6 7 17 30 7 7 20 34 64 B2 61.4#�ે$
7 7 14 28 7 6 17 30 58 C1 29.82%હ'દ)
7 8 14 29 7 6 15 28 57 C1 38.6સ,ં�ૃત
6 7 10 23 6 6 16 28 51 C1 70.18ગ/ણત
6 7 12 25 6 6 12 24 49 C2 33.33િવ0ાન અન ેટ��નૂોલો$
7 8 11 26 6 6 18 30 56 C1 50.88સામા5જક િવ0ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+,વા,8ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની %<યા મા ં�ુશળતા ક�ળવે છે. 1. કબ@) રમતમા ંહાથ વડ� ,પશC સાર) ર)તે કર� છે.

B+ BપDપુાલન અને 

ડ�ર) િવ0ાન

1. Eકૂાચારા િવશે 0ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Jણે છે.

B B/ચKકળા 1. રોજબરોજ બનતા Lસગંોને આકારવાની સમજ સાર) છે. 1. પદાથC/ચKમા ંદોરવામા ંઆવતા યોNય પદાથOને સરસ વળાકં 
આપી શક� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ0ાિનક QRSટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા,ં�ૃિતક LUિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતWુ ંગાન કર� છે. 1. જોડણીને Xયાનમા ંલઈ લખી શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

$વન કૌશZયો 1. સ%<યપણે સાભંળ), તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની Jત સાથે Eલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ L\યે હકારા\મક 
બનવાનો Lય\ન કર� છે.

]Zુયો 1. ગર)બ િવ^ાથ_ઓને મદદ`પ થવા મફત b,ુતકો cકુબે'કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાયCમા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. નેd\ૃવના �ણુો ધરાવે છે. 1. પયાCવરણ L\યેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર) સમe છે.

+�� X� : 402/700 шY?���� X� : ચાર સો બે $�%&'�Z� �)*к : 54.39

'к����L : 57.43% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 15	.�� : 2360��� : IX - A

��������� ��� : છ�ા�ળયા મ�ેલુ �દનશેભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 15 29 8 7 19 34 63 B2 40.35�જુરાતી
6 8 13 27 7 7 18 32 59 C1 35.09$�ે%
7 6 15 28 7 6 19 32 60 C1 40.35�હ'દ(
6 7 12 25 6 6 18 30 55 C1 28.07સ+ં,ૃત
7 7 11 25 6 6 12 24 49 C2 54.39ગ�ણત
7 7 12 26 7 7 11 25 51 C1 52.63િવ2ાન અન ેટ5,નૂોલો%
6 7 14 27 6 6 20 32 59 C1 64.91સામા8જક િવ2ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+વા+<ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ@ખુ આસન સાBુ કર5 છે. 1. �Cયાઓમા ંજયોિત �ાટકની �Cયા સાર( ર(તે કર5 છે.

B+ BપGપુાલન અને 

ડ5ર( િવ2ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Iણે છે. 1. ખાણદાણથી પ�ર�ચત છે.

B B�ચ�કળા 1. �ચ�મા ંપે+ટલ કલર કરવાની ર(ત Lબૂજ સરસ છે. 1. છાયા-Nકાશ દશાOવી શક5 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ( અ'ય ખેલાડ( સાથે Pમેુળ સાધંી શક5 છે. 1. ચકોર િનર(Rક તર(ક5 કાયO કર( શક5 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા+ં,ૃિતક NSિૃતઓ 1. મૌ�લક િનબધંલેખન કર( શક5 છે. 1. યોTય હાવભાવ તેમજ લયબUધ ગાન કર( શક5 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

%વન કૌશVયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોTય ર(તે શWદોનો ઉપયોગ કર( િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

1. પોતાની નબળાઈ તથા શXYતને ઓળખવાનો NયZન કર5 છે.

@Vુયો 1. +વય ંિશ+ત પાળે છે અને બીIને િશ+તમા ંરહ5વાની Pચૂના આપે છે. 1. વગOના નબળા િવ[ાથ\ઓને ભણાવી સહકારની ભાવના]ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ^Bંુૂ પાડ5 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયOCમોમા ંભાગ લેવા બીIને Nેરણા_પ બને છે. 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે.

+�� X� : 396/700 шY?���� X� : �ણ સો છcુ $�%&'�Z� �)*к : 50.88

'к����L : 56.57% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 16	.�� : 2361��� : IX - A

��������� ��� : ઠાકોર નર�શ�ુમાર દશરથભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 20 35 7 7 18 32 67 B2 66.67�જુરાતી
7 7 18 32 8 7 17 32 64 B2 61.4 �ે!
6 7 15 28 6 6 22 34 62 B2 56.14"હ$દ%
6 8 16 30 7 6 19 32 62 B2 68.42સ(ં�ૃત
6 6 10 22 6 6 10 22 44 C2 10.53ગ+ણત
6 6 15 27 6 6 16 28 55 C1 66.67િવ/ાન અન ેટ��નૂોલો!
6 8 13 27 6 6 19 31 58 C1 57.89સામા4જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(6ય અન ેશા. 

િશ.

1. "9યાઓમા ંજયોિત ;ાટકની "9યા સાર% ર%તે કર� છે. 1. આસન મા ંગૌ?ખુ આસન સાAુ કર� છે.

B BપCપુાલન અને 

ડ�ર% િવ/ાન

1. ખાણદાણથી પ"ર+ચત છે. 1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Fણે છે.

B B+ચ;કળા 1. છાયા-Hકાશ દશાIવી શક� છે. 1. +ચ;મા ંપે(ટલ કલર કરવાની ર%ત Jબૂજ સરસ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ચકોર િનર%Lક તર%ક� કાયI કર% શક� છે. 1. ખેલાડ% અ$ય ખેલાડ% સાથે Mમેુળ સાધંી શક� છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં�ૃિતક HOિૃતઓ 1. યોPય હાવભાવ તેમજ લયબQધ ગાન કર% શક� છે. 1. મૌ+લક િનબધંલેખન કર% શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

!વન કૌશRયો 1. પોતાની નબળાઈ તથા શSTતને ઓળખવાનો HયUન કર� છે. 1. હાવભાવ સાથે તથા યોPય ર%તે શVદોનો ઉપયોગ કર% િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

?Rુયો 1. વગIના નબળા િવWાથXઓને ભણાવી સહકારની ભાવનાYુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ZAંુૂ પાડ� છે.

1. (વય ંિશ(ત પાળે છે અને બીFને િશ(તમા ંરહ�વાની Mચૂના આપે છે.

વલણો 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે. 1. શાળાના કાયI9મોમા ંભાગ લેવા બીFને Hેરણા[પ બને છે.

+�� X� : 412/700 шY?���� X� : ચાર સો બાર $�%&'�Z� �)*к : 64.91

'к����L : 58.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 17	.�� : 2363��� : IX - A

��������� ��� : દવ ેભાિવક�ુમાર �ુ�ચતંલાલ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

8 8 18 34 8 7 19 34 68 B2 77.19�જુરાતી
7 8 18 33 8 7 17 32 65 B2 73.68!�ે"
6 7 15 28 6 6 19 31 59 C1 35.09#હ%દ&
6 7 15 28 7 6 19 32 60 C1 57.89સ(ં�ૃત
6 6 10 22 6 6 13 25 47 C2 31.58ગ+ણત
6 6 16 28 6 6 16 28 56 C1 71.93િવ-ાન અન ેટ1�નૂોલો"
6 6 12 24 6 6 17 29 53 C1 31.58સામા4જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(6ય અન ેશા. 

િશ.

1. કબ;& રમતમા ંહાથ વડ1 (પશ> સાર& ર&તે કર1 છે. 1. જલનેતી ની #@યા મા ં�ુશળતા ક1ળવે છે.

B BપBપુાલન અને 

ડ1ર& િવ-ાન

1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Eણે છે. 1. Fકૂાચારા િવશે -ાન ધરાવે છે.

B B+ચHકળા 1. પદાથ>+ચHમા ંદોરવામા ંઆવતા યોJય પદાથKને સરસ વળાકં 
આપી શક1 છે.

1. રોજબરોજ બનતા Lસગંોને આકારવાની સમજ સાર& છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે. 1. વૈ-ાિનક OP�ટકોણ રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં�ૃિતક LQિૃતઓ 1. જોડણીને Sયાનમા ંલઈ લખી શક1 છે. 1. હાવભાવ સાથે ગીતUુ ંગાન કર1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશWયો 1. પોતાની Eત સાથે Fલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ LXયે હકારાXમક 
બનવાનો LયXન કર1 છે.

1. સ#@યપણે સાભંળ&, તેને યાદ રાખે છે.

ZWુયો 1. સમાજ અને શાળાના કાય>મા ંસતત જોડાય છે. 1. ગર&બ િવ[ાથ\ઓને મદદ]પ થવા મફત _(ુતકો `કુબે%કમા ંજમા 
કરાવે છે.

વલણો 1. પયા>વરણ LXયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર& સમa છે. 1. નેbXૃવના �ણુો ધરાવે છે.

+�� X� : 408/700 шY?���� X� : ચાર સો આઠ $�%&'�Z� �)*к : 61.4

'к����L : 58.29% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 18	.�� : 2364��� : IX - A

��������� ��� : મારાણા દલપતભાઈ મગનભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 18 32 7 8 18 33 65 B2 52.63�જુરાતી
6 7 16 29 7 7 18 32 61 B2 49.12 �ે
6 7 15 28 7 7 19 33 61 B2 47.37!હ#દ$
6 8 14 28 7 7 19 33 61 B2 61.4સ'ં(ૃત
8 6 10 24 6 6 12 24 48 C2 38.6ગ*ણત
8 6 14 28 6 6 16 28 56 C1 71.93િવ-ાન અન ેટ0(નૂોલો
6 7 7 20 7 7 17 31 51 C1 21.05સામા3જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'6ય અન ેશા. 

િશ.

1. યોગ માટ0 અ#યને :ો;સાહન આપે છે. 1. >ંુકા  તરની દોડમા ં:'થાન સાર$ ર$તે લે છે.

C BપAપુાલન અને 

ડ0ર$ િવ-ાન

1. દોવાની પBધિતથી વાક0ફ છે. 1. ધાસચારા િવશે મા!હતગાર છે.

B B*ચFકળા 1. આકારની સમજ સાર$ છે. 1. *ચFમા ંસરસ પેચવકH આપીને રંગIરૂણી કર$ શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. પચંના િનણHયનો આદર કર0 છે. 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Lમતા ધરાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક :Mિૃતઓ 1. મૌ*લક િવચારો લખી શક0 છે. 1. PવુાQય અને 'પRટ અLરોએ લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

વન કૌશTયો 1. પોતાની તાણ-*ચUતાના ંકારણો તથા અસરોને Vણવાનો :ય;ન કર0 છે. 1. સકારા;મક ટ$કા-!ટWપણ કર0 છે.

XTુયો 1. વગHકાયHમા ંબીVને મદદZપ થવા સતત ત;પર રહ0 છે. 1. િનખાલસતા અને િનIણૂતા સાથે કામ કર0 છે.

વલણો 1. શાળાક$ય પયાHવરણિવષયક કાયH\મમા ંસ!\ય ભાગ લે છે. 1. ત]ુંર'ત શાળાક$ય ^ુ'સા_ુ ંિનદશHન કર$ શક0 છે.

+�� X� : 403/700 шY?���� X� : ચાર સો Fણ $�%&'�Z� �)*к : 56.14

'к����L : 57.57% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 19	.�� : 2365��� : IX - A

��������� ��� : રાવળ �દ�લપભાઈ પરબતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 18 31 7 8 17 32 63 B2 40.35�જુરાતી
6 7 11 24 8 7 15 30 54 C1 15.79 �ે!
7 7 11 25 7 6 19 32 57 C1 24.56�હ#દ$
6 7 16 29 7 6 19 32 61 B2 61.4સ'ં(ૃત
6 7 11 24 6 6 12 24 48 C2 38.6ગ�ણત
6 7 15 28 6 6 13 25 53 C1 63.16િવ-ાન અન ેટ1(નૂોલો!
6 7 8 21 6 6 18 30 51 C1 21.05સામા5જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'8ય અન ેશા. 

િશ.

1. <ાટક મા ંનજર='થર સાર$ ર$તે રાખે છે. 1. Aાણાયામ માટ1 અ#યને AોBસાહન આપે છે.

B BપDપુાલન અને 

ડ1ર$ િવ-ાન

1. ધાસચારો ક1ટલા Aમાણમા ંઆપવો તે Gણે છે. 1. પDઓુની સારસભંાળ રાખી શક1 છે.

B B�ચ<કળા 1. પદાથI �ચ<મા ંપો'ટર કલર Jારા સારો છાયા-Aકાશ આપી શક1  
છે.

1. ભાત�ચ<ના અવનવા આકારો સજK શક1 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. તાકાતLુ ંિનદશIન કર$ બતાવે છે. 1. એકા�તા લાબંા સમય Nધૂી Gળવી શક1 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક AOિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે કાPયLુ ંપઠન કર$ શક1 છે. 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર$ શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

!વન કૌશSયો 1. ATના િનવારણ માટ1ના ંિવિવધ પાસા ંતથા U=ુVત-AU=ુVતની સમજ 
ક1ળવેલ છે.

1. બીGની સાથ હળ$મળ$ને રહ1 છે.

WSુયો 1. નાના ભાઈ-બહ1નને અXયાસકાયIમા ંમદદ કર1 છે. 1. ગમે તે પ�ર='થિતમા ંઆનદંમા ંરહ$ શકવાની Yમતા ધરાવે છે.

વલણો 1. માZ[ૃિૂમ, દ1શ ABયે હકારાBમક ભાવના ધરાવે છે. 1. શાળાના કાયI]મોમા ં'વૈિછક ર$તે યોગદાન આપે છે.

+�� X� : 387/700 шY?���� X� : <ણ સો િસBયાસી $�%&'�Z� �)*к : 36.84

'к����L : 55.29% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 20	.�� : 2366��� : IX - A

��������� ��� : મા�રાણા ભરતભાઈ કરસનભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 16 29 7 8 18 33 62 B2 29.82�જુરાતી
6 7 14 27 7 8 16 31 58 C1 29.82��ે�
6 7 11 24 7 7 18 32 56 C1 21.05�હ�દ!
6 6 15 27 7 6 19 32 59 C1 54.39સ#ં$ૃત
6 6 10 22 6 6 11 23 45 C2 12.28ગ'ણત
6 6 12 24 6 6 13 25 49 C2 33.33િવ*ાન અન ેટ-$નૂોલો�
6 6 8 20 6 6 18 30 50 C2 15.79સામા1જક િવ*ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B#વા#3ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંયાદહ#તાસન સાર! ર!તે કર- છે. 1. આસન મા ંિ:કોણાસન સાર! ર!તે કર- છે.

B Bપ<પુાલન અને 

ડ-ર! િવ*ાન

1. ધાસચારાની ઉપયો'ગતા @ણે છે. 1. પ<ઓુને ઓળખી શક- છે.

B B'ચ:કળા 1. #વDછતા Eબૂજ સાર! દ-ખાય છે. 1. Gગણીના ટ-રવા Hારા સરસ રંગIરૂણી કર! શક- છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Jધૂી ધૈયL @ળવી રાખે છે. 1. કોઈ ચોMસ રમતમા ંચોMસ NOૂPQુ ંRદશLન કર! શક- છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા#ં$ૃિતક RSિૃતઓ 1. અTરો પરથી શVદો બનાવી શક- છે. 1. યોWય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર! શક- છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશYયો 1. પ�રણામની સ@ગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક-ળવેલ છે.

1. બી@ની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર!તે 
તેનો જવાબ આપી શક- છે.

[Yુયો 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ#તQુ ંપાલન કર- છે. 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર-કને માન આપે છે.

વલણો 1. �હૃકાયLના મહ\વની દઢતાIવૂLક તરફ-ણ કર- છે. 1. શાળાના કાયL_મો તથા RSિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ- છે.

+�� X� : 379/700 шY?���� X� : :ણ સો ઓગણcસી $�%&'�Z� �)*к : 31.58

'к����L : 54.14% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 21	.�� : 2367��� : IX - A

��������� ��� : દ�સાઈ ગણેશભાઈ ચમનભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 11 26 8 7 19 34 60 C1 21.05�જુરાતી
7 8 12 27 8 7 16 31 58 C1 29.82 �ે!
6 6 13 25 6 6 18 30 55 C1 17.54"હ$દ%
6 6 12 24 6 6 17 29 53 C1 17.54સ'ં(ૃત
6 6 10 22 6 6 11 23 45 C2 12.28ગ*ણત
6 6 10 22 6 6 15 27 49 C2 33.33િવ-ાન અન ેટ�(નૂોલો!
6 6 13 25 6 6 19 31 56 C1 50.88સામા3જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'6ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ:કોણાસન સાર% ર%તે કર� છે. 1. આસન મા ંયાદહ'તાસન સાર% ર%તે કર� છે.

B Bપ=પુાલન અને 

ડ�ર% િવ-ાન

1. પ=ઓુને ઓળખી શક� છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો*ગતા Cણે છે.

B B*ચ:કળા 1. Dગણીના ટ�રવા Eારા સરસ રંગFરૂણી કર% શક� છે. 1. 'વGછતા Hબૂજ સાર% દ�ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોJસ રમતમા ંચોJસ KLૂMNુ ંOદશPન કર% શક� છે. 1. રમત-ગમતમા ં િતમ સમય Qધૂી ધૈયP Cળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક OSિૃતઓ 1. યોTય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર% શક� છે. 1. અVરો પરથી શWદો બનાવી શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

!વન કૌશYયો 1. બીCની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર%તે 
તેનો જવાબ આપી શક� છે.

1. પ"રણામની સCગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક�ળવેલ છે.

[Yુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર�કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ'તNુ ંપાલન કર� છે.

વલણો 1. શાળાના કાયP\મો તથા OSિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ� છે. 1. �હૃકાયPના મહ]વની દઢતાFવૂPક તરફ�ણ કર� છે.

+�� X� : 376/700 шY?���� X� : :ણ સો છોbેર $�%&'�Z� �)*к : 29.82

'к����L : 53.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 22	.�� : 2368��� : IX - A

��������� ��� : બારોટ પરવતભાઈ પોપટભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 18 32 8 7 19 34 66 B2 57.89�જુરાતી
7 7 19 33 7 7 16 30 63 B2 56.14��ે�
7 8 15 30 7 7 18 32 62 B2 56.14�હ�દ!
7 8 15 30 7 7 19 33 63 B2 73.68સ$ં%ૃત
6 6 12 24 6 6 13 25 49 C2 54.39ગ(ણત
6 6 17 29 6 6 15 27 56 C1 71.93િવ+ાન અન ેટ.%નૂોલો�
7 8 15 30 7 7 17 31 61 B2 77.19સામા2જક િવ+ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B$વા$5ય અન ેશા. 

િશ.

1. :ાણાયામ માટ. અ�યને :ો;સાહન આપે છે. 1. >ાટક મા ંનજર?$થર સાર! ર!તે રાખે છે.

B BપBપુાલન અને 

ડ.ર! િવ+ાન

1. પBઓુની સારસભંાળ રાખી શક. છે. 1. ધાસચારો ક.ટલા :માણમા ંઆપવો તે Gણે છે.

B C(ચ>કળા 1. ભાત(ચ>ના અવનવા આકારો સજI શક. છે. 1. પદાથJ (ચ>મા ંપો$ટર કલર Kારા સારો છાયા-:કાશ આપી શક.  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Mધૂી Gળવી શક. છે. 1. તાકાતNુ ંિનદશJન કર! બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા$ં%ૃિતક :Oિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર! શક. છે. 1. હાવભાવ સાથે કાPયNુ ંપઠન કર! શક. છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશSયો 1. બીGની સાથ હળ!મળ!ને રહ. છે. 1. :Tના િનવારણ માટ.ના ંિવિવધ પાસા ંતથા U?ુVત-:U?ુVતની સમજ 
ક.ળવેલ છે.

WSુયો 1. ગમે તે પ�ર?$થિતમા ંઆનદંમા ંરહ! શકવાની Xમતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ.નને અYયાસકાયJમા ંમદદ કર. છે.

વલણો 1. શાળાના કાયJZમોમા ં$વૈિછક ર!તે યોગદાન આપે છે. 1. મા\]ૃિૂમ, દ.શ :;યે હકારા;મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 420/700 шY?���� X� : ચાર સો વીસ $�%&'�Z� �)*к : 70.18

'к����L : 60% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 23	.�� : 2369��� : IX - A

��������� ��� : 	દુ�શા અ�ુ �ન�ુમાર સોનારામ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

8 8 18 34 8 8 18 34 68 B2 77.19�જુરાતી
7 8 13 28 8 7 16 31 59 C1 35.09 �ે!
7 8 16 31 7 7 17 31 62 B2 56.14"હ$દ%
7 8 14 29 7 7 17 31 60 C1 57.89સ'ં�ૃત
6 7 15 28 6 6 13 25 53 C1 75.44ગ*ણત
6 7 16 29 6 6 16 28 57 C1 78.95િવ.ાન અન ેટ��નૂોલો!
7 8 12 27 7 7 18 32 59 C1 64.91સામા2જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'5ય અન ેશા. 

િશ.

1. 9ંુકા  તરની દોડમા ં:'થાન સાર% ર%તે લે છે. 1. યોગ માટ� અ$યને :ો=સાહન આપે છે.

B Bપ@પુાલન અને 

ડ�ર% િવ.ાન

1. ધાસચારા િવશે મા"હતગાર છે. 1. દોવાની પCધિતથી વાક�ફ છે.

C B*ચFકળા 1. *ચFમા ંસરસ પેચવક� આપીને રંગHરૂણી કર% શક� છે. 1. આકારની સમજ સાર% છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Kમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણ�યનો આદર કર� છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં�ૃિતક :Lિૃતઓ 1. 	વુાNય અને 'પOટ અKરોએ લખી શક� છે. 1. મૌ*લક િવચારો લખી શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

!વન કૌશRયો 1. સકારા=મક ટ%કા-"ટSપણ કર� છે. 1. પોતાની તાણ-*ચTતાના ંકારણો તથા અસરોને Uણવાનો :ય=ન કર� છે.

VRુયો 1. િનખાલસતા અને િનHણૂતા સાથે કામ કર� છે. 1. વગ�કાય�મા ંબીUને મદદXપ થવા સતત ત=પર રહ� છે.

વલણો 1. તYુંર'ત શાળાક%ય �ુ'સાZુ ંિનદશ�ન કર% શક� છે. 1. શાળાક%ય પયા�વરણિવષયક કાય�\મમા ંસ"\ય ભાગ લે છે.

+�� X� : 418/700 шY?���� X� : ચાર સો અઢાર $�%&'�Z� �)*к : 68.42

'к����L : 59.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 24	.�� : 2370��� : IX - A

��������� ��� : ચમાર કમલેશ�ુમાર ના�ભુાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

8 8 18 34 8 8 24 40 74 B1 91.23�જુરાતી
7 8 22 37 7 8 21 36 73 B1 92.98��ે 
7 8 17 32 7 6 22 35 67 B2 77.19!હ#દ%
7 7 18 32 7 7 19 33 65 B2 82.46સ(ં�ૃત
8 8 12 28 7 7 16 30 58 C1 87.72ગ+ણત
8 8 13 29 7 7 16 30 59 C1 85.96િવ/ાન અન ેટ2�નૂોલો 
6 8 19 33 6 6 23 35 68 B2 87.72સામા5જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(7ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની !;યા મા ં�ુશળતા ક2ળવે છે. 1. કબ?% રમતમા ંહાથ વડ2 (પશB સાર% ર%તે કર2 છે.

B+ B+પDપુાલન અને 

ડ2ર% િવ/ાન

1. Eકૂાચારા િવશે /ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Iણે છે.

B B+ચJકળા 1. રોજબરોજ બનતા Kસગંોને આકારવાની સમજ સાર% છે. 1. પદાથB+ચJમા ંદોરવામા ંઆવતા યોMય પદાથNને સરસ વળાકં 
આપી શક2 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ/ાિનક PQRટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં�ૃિતક KTિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતVુ ંગાન કર2 છે. 1. જોડણીને Wયાનમા ંલઈ લખી શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશYયો 1. સ!;યપણે સાભંળ%, તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની Iત સાથે Eલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ K[યે હકારા[મક 
બનવાનો Kય[ન કર2 છે.

\Yુયો 1. ગર%બ િવ]ાથ^ઓને મદદ_પ થવા મફત a(ુતકો bકુબે#કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાયBમા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. નેc[ૃવના �ણુો ધરાવે છે. 1. પયાBવરણ K[યેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર% સમd છે.

+�� X� : 464/700 шY?���� X� : ચાર સો ચોસઠ $�%&'�Z� �)*к : 87.72

'к����L : 66.29% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 25	.�� : 2371��� : IX - A

��������� ��� : ચમાર સ�ધાભાઈ કાિંતલાલ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 19 34 7 7 21 35 69 B2 80.7�જુરાતી
6 7 21 34 7 7 17 31 65 B2 73.68 �ે!
7 8 13 28 7 6 19 32 60 C1 40.35"હ$દ&
7 7 17 31 7 6 18 31 62 B2 68.42સ'ં(ૃત
7 7 13 27 6 6 17 29 56 C1 85.96ગ+ણત
7 7 12 26 7 6 13 26 52 C1 57.89િવ.ાન અન ેટ2(નૂોલો!
6 8 16 30 6 6 22 34 64 B2 82.46સામા5જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B'વા'8ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ>ખુ આસન સા@ુ કર2 છે. 1. "Bયાઓમા ંજયોિત Dાટકની "Bયા સાર& ર&તે કર2 છે.

B+ BપGપુાલન અને 

ડ2ર& િવ.ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Iણે છે. 1. ખાણદાણથી પ"ર+ચત છે.

B B+ચDકળા 1. +ચDમા ંપે'ટલ કલર કરવાની ર&ત Lબૂજ સરસ છે. 1. છાયા-Nકાશ દશાOવી શક2 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ& અ$ય ખેલાડ& સાથે Pમેુળ સાધંી શક2 છે. 1. ચકોર િનર&Qક તર&ક2 કાયO કર& શક2 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક NRિૃતઓ 1. મૌ+લક િનબધંલેખન કર& શક2 છે. 1. યોSય હાવભાવ તેમજ લયબTધ ગાન કર& શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

!વન કૌશUયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોSય ર&તે શVદોનો ઉપયોગ કર& િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

1. પોતાની નબળાઈ તથા શWXતને ઓળખવાનો NયYન કર2 છે.

>Uુયો 1. 'વય ંિશ'ત પાળે છે અને બીIને િશ'તમા ંરહ2વાની Pચૂના આપે છે. 1. વગOના નબળા િવZાથ[ઓને ભણાવી સહકારની ભાવના\ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ]@ંુૂ પાડ2 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયOBમોમા ંભાગ લેવા બીIને Nેરણા^પ બને છે. 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે.

+�� X� : 428/700 шY?���� X� : ચાર સો અઠયાવીસ $�%&'�Z� �)*к : 73.68

'к����L : 61.14% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 26	.�� : 2372��� : IX - A

��������� ��� : વાધલેા સજંયભાઈ હરગોિવ�દભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 15 29 7 7 21 35 64 B2 47.37�જુરાતી
6 7 21 34 7 7 20 34 68 B2 84.21"�ે#
6 7 17 30 7 7 19 33 63 B2 63.16$હ%દ&
7 8 15 30 6 7 20 33 63 B2 73.68સ'ં(ૃત
6 7 11 24 6 6 13 25 49 C2 54.39ગ*ણત
6 7 10 23 6 6 14 26 49 C2 33.33િવ,ાન અન ેટ0(નૂોલો#
6 7 15 28 6 6 16 28 56 C1 50.88સામા3જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B'વા'7ય અન ેશા. 

િશ.

1. $;યાઓમા ંજયોિત =ાટકની $;યા સાર& ર&તે કર0 છે. 1. આસન મા ંગૌAખુ આસન સાCુ કર0 છે.

B+ BપFપુાલન અને 

ડ0ર& િવ,ાન

1. ખાણદાણથી પ$ર*ચત છે. 1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Jણે છે.

C B*ચ=કળા 1. છાયા-Lકાશ દશાMવી શક0 છે. 1. *ચ=મા ંપે'ટલ કલર કરવાની ર&ત Nબૂજ સરસ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ચકોર િનર&Pક તર&ક0 કાયM કર& શક0 છે. 1. ખેલાડ& અ%ય ખેલાડ& સાથે Qમેુળ સાધંી શક0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક LRિૃતઓ 1. યોSય હાવભાવ તેમજ લયબTધ ગાન કર& શક0 છે. 1. મૌ*લક િનબધંલેખન કર& શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

#વન કૌશUયો 1. પોતાની નબળાઈ તથા શVWતને ઓળખવાનો LયXન કર0 છે. 1. હાવભાવ સાથે તથા યોSય ર&તે શYદોનો ઉપયોગ કર& િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

AUુયો 1. વગMના નબળા િવZાથ[ઓને ભણાવી સહકારની ભાવના\ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ]Cંુૂ પાડ0 છે.

1. 'વય ંિશ'ત પાળે છે અને બીJને િશ'તમા ંરહ0વાની Qચૂના આપે છે.

વલણો 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે. 1. શાળાના કાયM;મોમા ંભાગ લેવા બીJને Lેરણા^પ બને છે.

+�� X� : 412/700 шY?���� X� : ચાર સો બાર $�%&'�Z� �)*к : 64.91

'к����L : 58.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 27	.�� : 2373��� : IX - A

��������� ��� : વાઘલેા મહ�શભાઈ હરગોિવ�દભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 13 27 7 8 19 34 61 B2 28.07�જુરાતી
7 7 17 31 8 8 17 33 64 B2 61.4!�ે"
6 7 13 26 7 7 17 31 57 C1 24.56#હ$દ%
7 8 15 30 6 6 16 28 58 C1 47.37સ(ં)ૃત
6 6 10 22 6 6 14 26 48 C2 38.6ગ+ણત
6 6 13 25 7 7 10 24 49 C2 33.33િવ-ાન અન ેટ�)નૂોલો"
6 7 11 24 6 6 17 29 53 C1 31.58સામા2જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(5ય અન ેશા. 

િશ.

1. કબ:% રમતમા ંહાથ વડ� (પશ= સાર% ર%તે કર� છે. 1. જલનેતી ની #?યા મા ં)ુશળતા ક�ળવે છે.

B+ BપBપુાલન અને 

ડ�ર% િવ-ાન

1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Eણે છે. 1. Fકૂાચારા િવશે -ાન ધરાવે છે.

B B+ચIકળા 1. પદાથ=+ચIમા ંદોરવામા ંઆવતા યોKય પદાથLને સરસ વળાકં 
આપી શક� છે.

1. રોજબરોજ બનતા Mસગંોને આકારવાની સમજ સાર% છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે. 1. વૈ-ાિનક OPQટકોણ રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક MRિૃતઓ 1. જોડણીને Tયાનમા ંલઈ લખી શક� છે. 1. હાવભાવ સાથે ગીતUુ ંગાન કર� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશWયો 1. પોતાની Eત સાથે Fલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ MXયે હકારાXમક 
બનવાનો MયXન કર� છે.

1. સ#?યપણે સાભંળ%, તેને યાદ રાખે છે.

ZWુયો 1. સમાજ અને શાળાના કાય=મા ંસતત જોડાય છે. 1. ગર%બ િવ[ાથ\ઓને મદદ]પ થવા મફત _(ુતકો `કુબે$કમા ંજમા 
કરાવે છે.

વલણો 1. પયા=વરણ MXયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર% સમa છે. 1. નેbXૃવના �ણુો ધરાવે છે.

+�� X� : 390/700 шY?���� X� : Iણ સો નRેુ ં $�%&'�Z� �)*к : 40.35

'к����L : 55.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 28	.�� : 2374��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર �કરણભાઈ મછંાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 15 29 7 7 19 33 62 B2 29.82�જુરાતી
6 8 14 28 7 7 17 31 59 C1 35.09��ે�
7 7 16 30 7 6 20 33 63 B2 63.16�હ!દ#
6 7 16 29 6 6 15 27 56 C1 33.33સ%ં&ૃત
7 7 10 24 6 6 13 25 49 C2 54.39ગ)ણત
7 7 13 27 7 7 11 25 52 C1 57.89િવ,ાન અન ેટ0&નૂોલો�
6 7 11 24 6 6 15 27 51 C1 21.05સામા4જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B%વા%7ય અન ેશા. 

િશ.

1. યોગ માટ0 અ!યને <ો=સાહન આપે છે. 1. ?ંુકા �તરની દોડમા ં<%થાન સાર# ર#તે લે છે.

B BપAપુાલન અને 

ડ0ર# િવ,ાન

1. દોવાની પBધિતથી વાક0ફ છે. 1. ધાસચારા િવશે મા�હતગાર છે.

B B)ચFકળા 1. આકારની સમજ સાર# છે. 1. )ચFમા ંસરસ પેચવકH આપીને રંગIરૂણી કર# શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. પચંના િનણHયનો આદર કર0 છે. 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Lમતા ધરાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક <Mિૃતઓ 1. મૌ)લક િવચારો લખી શક0 છે. 1. PવુાQય અને %પRટ અLરોએ લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. પોતાની તાણ-)ચUતાના ંકારણો તથા અસરોને Vણવાનો <ય=ન કર0 છે. 1. સકારા=મક ટ#કા-�ટWપણ કર0 છે.

XTુયો 1. વગHકાયHમા ંબીVને મદદZપ થવા સતત ત=પર રહ0 છે. 1. િનખાલસતા અને િનIણૂતા સાથે કામ કર0 છે.

વલણો 1. શાળાક#ય પયાHવરણિવષયક કાયH\મમા ંસ�\ય ભાગ લે છે. 1. ત]ુંર%ત શાળાક#ય ^ુ%સા_ુ ંિનદશHન કર# શક0 છે.

+�� X� : 392/700 шY?���� X� : Fણ સો બાcું $�%&'�Z� �)*к : 47.37

'к����L : 56% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 29	.�� : 2375��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર કરશનભાઈ અમરતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 17 31 7 7 24 38 69 B2 80.7�જુરાતી
7 7 18 32 7 7 20 34 66 B2 77.19��ે�
7 7 21 35 6 7 25 38 73 B1 91.23�હ!દ#
6 7 11 24 6 6 23 35 59 C1 54.39સ&ં'ૃત
8 6 10 24 6 6 15 27 51 C1 70.18ગ*ણત
8 6 10 24 6 6 14 26 50 C2 47.37િવ.ાન અન ેટ0'નૂોલો�
6 7 12 25 6 6 24 36 61 B2 77.19સામા4જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B&વા&6ય અન ેશા. 

િશ.

1. :ાટક મા ંનજર;&થર સાર# ર#તે રાખે છે. 1. ?ાણાયામ માટ0 અ!યને ?ો@સાહન આપે છે.

B+ BપCપુાલન અને 

ડ0ર# િવ.ાન

1. ધાસચારો ક0ટલા ?માણમા ંઆપવો તે Fણે છે. 1. પCઓુની સારસભંાળ રાખી શક0 છે.

B B*ચ:કળા 1. પદાથI *ચ:મા ંપો&ટર કલર Jારા સારો છાયા-?કાશ આપી શક0  
છે.

1. ભાત*ચ:ના અવનવા આકારો સજK શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. તાકાતLુ ંિનદશIન કર# બતાવે છે. 1. એકા�તા લાબંા સમય Oધૂી Fળવી શક0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક ?Pિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે કાQયLુ ંપઠન કર# શક0 છે. 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર# શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશTયો 1. ?Uના િનવારણ માટ0ના ંિવિવધ પાસા ંતથા V;ુWત-?V;ુWતની સમજ 
ક0ળવેલ છે.

1. બીFની સાથ હળ#મળ#ને રહ0 છે.

XTુયો 1. નાના ભાઈ-બહ0નને અYયાસકાયIમા ંમદદ કર0 છે. 1. ગમે તે પ�ર;&થિતમા ંઆનદંમા ંરહ# શકવાની Zમતા ધરાવે છે.

વલણો 1. મા[\ૃિૂમ, દ0શ ?@યે હકારા@મક ભાવના ધરાવે છે. 1. શાળાના કાયI^મોમા ં&વૈિછક ર#તે યોગદાન આપે છે.

+�� X� : 429/700 шY?���� X� : ચાર સો ઓગણ:ીસ $�%&'�Z� �)*к : 75.44

'к����L : 61.29% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 30	.�� : 2376��� : IX - A

��������� ��� : વારચા કમલેશભાઈ અમરતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 20 35 8 8 16 32 67 B2 66.67�જુરાતી
7 8 20 35 8 8 20 36 71 B1 89.47��ે 
7 8 24 39 8 8 27 43 82 A2 96.49!હ#દ%
7 7 19 33 8 8 22 38 71 B1 92.98સ(ં)ૃત
9 8 12 29 7 7 19 33 62 B2 92.98ગ,ણત
9 8 13 30 8 8 22 38 68 B2 96.49િવ/ાન અન ેટ)નૂોલો 
7 8 19 34 6 7 23 36 70 B2 89.47સામા4જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(6ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંયાદહ(તાસન સાર% ર%તે કર છે. 1. આસન મા ંિ<કોણાસન સાર% ર%તે કર છે.

B+ B+પ?પુાલન અને 

ડર% િવ/ાન

1. ધાસચારાની ઉપયો,ગતા Bણે છે. 1. પ?ઓુને ઓળખી શક છે.

C B,ચ<કળા 1. (વGછતા Hબૂજ સાર% દખાય છે. 1. Jગણીના ટરવા Kારા સરસ રંગLરૂણી કર% શક છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Mધૂી ધૈયO Bળવી રાખે છે. 1. કોઈ ચોPસ રમતમા ંચોPસ QRૂSTુ ંUદશOન કર% શક છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક UVિૃતઓ 1. અWરો પરથી શYદો બનાવી શક છે. 1. યોZય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર% શક છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશ\યો 1. પ!રણામની સBગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા કળવેલ છે.

1. બીBની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર%તે 
તેનો જવાબ આપી શક છે.

^\ુયો 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ(તTુ ંપાલન કર છે. 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદરકને માન આપે છે.

વલણો 1. �હૃકાયOના મહ_વની દઢતાLવૂOક તરફણ કર છે. 1. શાળાના કાયObમો તથા UVિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ છે.

+�� X� : 491/700 шY?���� X� : ચાર સો એકાgું $�%&'�Z� �)*к : 92.98

'к����L : 70.14% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 31	.�� : 2377��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર સજંય�ુમાર હરચદંભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 14 28 7 8 19 34 62 B2 29.82�જુરાતી
8 8 11 27 7 8 20 35 62 B2 52.63��ે 
6 7 15 28 6 6 20 32 60 C1 40.35!હ"દ#
6 8 13 27 7 6 17 30 57 C1 38.6સ$ં�ૃત
6 6 10 22 6 6 16 28 50 C2 64.91ગ'ણત
6 6 7 19 6 6 16 28 47 C2 19.3િવ+ાન અન ેટ/�નૂોલો 
6 7 7 20 6 6 23 35 55 C1 45.61સામા3જક િવ+ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+$વા$7ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ;કોણાસન સાર# ર#તે કર/ છે. 1. આસન મા ંયાદહ$તાસન સાર# ર#તે કર/ છે.

B Bપ=પુાલન અને 

ડ/ર# િવ+ાન

1. પ=ઓુને ઓળખી શક/ છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો'ગતા Cણે છે.

C B'ચ;કળા 1. Eગણીના ટ/રવા Fારા સરસ રંગGરૂણી કર# શક/ છે. 1. $વHછતા Iબૂજ સાર# દ/ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોKસ રમતમા ંચોKસ LMૂNOુ ંPદશQન કર# શક/ છે. 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Rધૂી ધૈયQ Cળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા$ં�ૃિતક PTિૃતઓ 1. યોUય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર# શક/ છે. 1. અWરો પરથી શXદો બનાવી શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશZયો 1. બીCની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર#તે 
તેનો જવાબ આપી શક/ છે.

1. પ!રણામની સCગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક/ળવેલ છે.

\Zુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર/કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ$તOુ ંપાલન કર/ છે.

વલણો 1. શાળાના કાયQ]મો તથા PTિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ/ છે. 1. �હૃકાયQના મહ^વની દઢતાGવૂQક તરફ/ણ કર/ છે.

+�� X� : 393/700 шY?���� X� : ;ણ સો ;ાdું $�%&'�Z� �)*к : 49.12

'к����L : 56.14% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 32	.�� : 2378��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર અરિવ�દભાઈ કાિંતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 15 29 7 7 19 33 62 B2 29.82�જુરાતી
7 7 13 27 7 8 21 36 63 B2 56.14��ે 
6 7 14 27 6 6 22 34 61 B2 47.37!હ#દ$
6 7 12 25 7 6 17 30 55 C1 28.07સ&ં'ૃત
6 6 10 22 6 6 14 26 48 C2 38.6ગ*ણત
6 6 5 17 6 6 16 28 45 C2 8.77િવ,ાન અન ેટ/'નૂોલો 
6 8 8 22 6 6 22 34 56 C1 50.88સામા3જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B&વા&5ય અન ેશા. 

િશ.

1. :ાણાયામ માટ/ અ#યને :ો;સાહન આપે છે. 1. >ાટક મા ંનજર?&થર સાર$ ર$તે રાખે છે.

B B+પCપુાલન અને 

ડ/ર$ િવ,ાન

1. પCઓુની સારસભંાળ રાખી શક/ છે. 1. ધાસચારો ક/ટલા :માણમા ંઆપવો તે Hણે છે.

C B+*ચ>કળા 1. ભાત*ચ>ના અવનવા આકારો સજJ શક/ છે. 1. પદાથK *ચ>મા ંપો&ટર કલર Lારા સારો છાયા-:કાશ આપી શક/  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Oધૂી Hળવી શક/ છે. 1. તાકાતPુ ંિનદશKન કર$ બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક :Qિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર$ શક/ છે. 1. હાવભાવ સાથે કાRયPુ ંપઠન કર$ શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશUયો 1. બીHની સાથ હળ$મળ$ને રહ/ છે. 1. :Vના િનવારણ માટ/ના ંિવિવધ પાસા ંતથા W?ુXત-:W?ુXતની સમજ 
ક/ળવેલ છે.

YUુયો 1. ગમે તે પ!ર?&થિતમા ંઆનદંમા ંરહ$ શકવાની Zમતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ/નને અ[યાસકાયKમા ંમદદ કર/ છે.

વલણો 1. શાળાના કાયK\મોમા ં&વૈિછક ર$તે યોગદાન આપે છે. 1. મા^_ૃિૂમ, દ/શ :;યે હકારા;મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 390/700 шY?���� X� : >ણ સો નQેુ ં $�%&'�Z� �)*к : 40.35

'к����L : 55.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 33	.�� : 2379��� : IX - A

��������� ��� : સોલકં� જયિંતભાઈ ઈ�રભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 17 31 7 7 22 36 67 B2 66.67�જુરાતી
6 7 10 23 8 7 18 33 56 C1 21.05��ે 
6 7 15 28 6 7 24 37 65 B2 71.93!હ#દ�
6 7 12 25 6 7 19 32 57 C1 38.6સ%ં&ૃત
6 7 10 23 6 6 14 26 49 C2 54.39ગ)ણત
6 7 14 27 6 6 15 27 54 C1 64.91િવ,ાન અન ેટ0&નૂોલો 
6 7 10 23 7 6 22 35 58 C1 57.89સામા3જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+%વા%7ય અન ેશા. 

િશ.

1. ;ંુકા �તરની દોડમા ં<%થાન સાર� ર�તે લે છે. 1. યોગ માટ0 અ#યને <ો?સાહન આપે છે.

B B+પBપુાલન અને 

ડ0ર� િવ,ાન

1. ધાસચારા િવશે મા!હતગાર છે. 1. દોવાની પEધિતથી વાક0ફ છે.

C B+)ચGકળા 1. )ચGમા ંસરસ પેચવકI આપીને રંગJરૂણી કર� શક0 છે. 1. આકારની સમજ સાર� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Mમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણIયનો આદર કર0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક <Nિૃતઓ 1. PવુાQય અને %પRટ અMરોએ લખી શક0 છે. 1. મૌ)લક િવચારો લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશUયો 1. સકારા?મક ટ�કા-!ટVપણ કર0 છે. 1. પોતાની તાણ-)ચWતાના ંકારણો તથા અસરોને Xણવાનો <ય?ન કર0 છે.

YUુયો 1. િનખાલસતા અને િનJણૂતા સાથે કામ કર0 છે. 1. વગIકાયIમા ંબીXને મદદ[પ થવા સતત ત?પર રહ0 છે.

વલણો 1. ત\ુંર%ત શાળાક�ય ]ુ%સા^ુ ંિનદશIન કર� શક0 છે. 1. શાળાક�ય પયાIવરણિવષયક કાયI`મમા ંસ!`ય ભાગ લે છે.

+�� X� : 406/700 шY?���� X� : ચાર સો છ $�%&'�Z� �)*к : 59.65

'к����L : 58% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 34	.�� : 2380��� : IX - A

��������� ��� : વણકર �કુ�શભાઈ હર�ભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 19 32 7 7 23 37 69 B2 80.7�જુરાતી
6 8 17 31 8 7 21 36 67 B2 78.95��ે�
6 7 19 32 6 7 25 38 70 B2 84.21 હ!દ#
6 7 17 30 6 7 21 34 64 B2 80.7સ&ં'ૃત
8 7 10 25 6 6 16 28 53 C1 75.44ગ*ણત
8 7 11 26 6 6 20 32 58 C1 82.46િવ,ાન અન ેટ�'નૂોલો�
6 7 15 28 6 6 20 32 60 C1 68.42સામા4જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+&વા&7ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની  ;યા મા ં'ુશળતા ક�ળવે છે. 1. કબ?# રમતમા ંહાથ વડ� &પશB સાર# ર#તે કર� છે.

B B+પCપુાલન અને 

ડ�ર# િવ,ાન

1. Dકૂાચારા િવશે ,ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Iણે છે.

B B+*ચJકળા 1. રોજબરોજ બનતા Kસગંોને આકારવાની સમજ સાર# છે. 1. પદાથB*ચJમા ંદોરવામા ંઆવતા યોMય પદાથNને સરસ વળાકં 
આપી શક� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ,ાિનક PQRટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક KTિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતVુ ંગાન કર� છે. 1. જોડણીને Wયાનમા ંલઈ લખી શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશYયો 1. સ ;યપણે સાભંળ#, તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની Iત સાથે Dલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ K[યે હકારા[મક 
બનવાનો Kય[ન કર� છે.

�Yુયો 1. ગર#બ િવ\ાથ]ઓને મદદ^પ થવા મફત `&ુતકો aકુબે!કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાયBમા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. નેb[ૃવના �ણુો ધરાવે છે. 1. પયાBવરણ K[યેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર# સમc છે.

+�� X� : 441/700 шY?���� X� : ચાર સો ઍકતાલીસ $�%&'�Z� �)*к : 82.46

'к����L : 63% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 35	.�� : 2382��� : IX - A

��������� ��� : મકવાણા જગદ�શભાઈ દ�પાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 22 36 7 7 26 40 76 B1 94.74�જુરાતી
6 8 18 32 8 7 24 39 71 B1 89.47��ે 
7 8 25 40 8 6 26 40 80 B1 94.74!હ#દ�
7 7 24 38 8 8 21 37 75 B1 96.49સ&ં'ૃત
9 9 14 32 9 9 16 34 66 B2 94.74ગ)ણત
9 9 13 31 8 8 21 37 68 B2 96.49િવ+ાન અન ેટ/'નૂોલો 
7 9 20 36 7 7 23 37 73 B1 92.98સામા3જક િવ+ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B&વા&5ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ;ખુ આસન સા=ુ કર/ છે. 1. !?યાઓમા ંજયોિત Aાટકની !?યા સાર� ર�તે કર/ છે.

B+ B+પCપુાલન અને 

ડ/ર� િવ+ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Eણે છે. 1. ખાણદાણથી પ!ર)ચત છે.

B B+)ચAકળા 1. )ચAમા ંપે&ટલ કલર કરવાની ર�ત Iબૂજ સરસ છે. 1. છાયા-Kકાશ દશાLવી શક/ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ� અ#ય ખેલાડ� સાથે Mમેુળ સાધંી શક/ છે. 1. ચકોર િનર�Oક તર�ક/ કાયL કર� શક/ છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક KPિૃતઓ 1. મૌ)લક િનબધંલેખન કર� શક/ છે. 1. યોQય હાવભાવ તેમજ લયબRધ ગાન કર� શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશSયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોQય ર�તે શTદોનો ઉપયોગ કર� િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

1. પોતાની નબળાઈ તથા શUVતને ઓળખવાનો KયWન કર/ છે.

;Sુયો 1. &વય ંિશ&ત પાળે છે અને બીEને િશ&તમા ંરહ/વાની Mચૂના આપે છે. 1. વગLના નબળા િવXાથYઓને ભણાવી સહકારની ભાવનાZુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ [=ંુૂ પાડ/ છે.

વલણો 1. શાળાના કાયL?મોમા ંભાગ લેવા બીEને Kેરણા\પ બને છે. 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે.

+�� X� : 509/700 шY?���� X� : પાચં સો નવ $�%&'�Z� �)*к : 98.25

'к����L : 72.71% [/\ : B1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 37	.�� : 2384��� : IX - A

��������� ��� : સોલકં� �રુ�શભાઈ �કાશભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 16 30 8 7 22 37 67 B2 66.67�જુરાતી
7 7 15 29 7 8 20 35 64 B2 61.4!�ે"
6 8 15 29 6 6 23 35 64 B2 68.42#હ%દ�
7 8 14 29 6 6 27 39 68 B2 89.47સ'ં(ૃત
6 6 12 24 7 7 15 29 53 C1 75.44ગ+ણત
6 6 17 29 6 6 17 29 58 C1 82.46િવ/ાન અન ેટ�(નૂોલો"
6 7 12 25 6 6 21 33 58 C1 57.89સામા5જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B'વા'8ય અન ેશા. 

િશ.

1. કબ=� રમતમા ંહાથ વડ� 'પશ@ સાર� ર�તે કર� છે. 1. જલનેતી ની #Bયા મા ં(ુશળતા ક�ળવે છે.

B+ BપEપુાલન અને 

ડ�ર� િવ/ાન

1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Hણે છે. 1. �કૂાચારા િવશે /ાન ધરાવે છે.

B B++ચKકળા 1. પદાથ@+ચKમા ંદોરવામા ંઆવતા યોMય પદાથNને સરસ વળાકં 
આપી શક� છે.

1. રોજબરોજ બનતા �સગંોને આકારવાની સમજ સાર� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે. 1. વૈ/ાિનક QRSટકોણ રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક �Tિૃતઓ 1. જોડણીને Vયાનમા ંલઈ લખી શક� છે. 1. હાવભાવ સાથે ગીતWુ ંગાન કર� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશYયો 1. પોતાની Hત સાથે �લુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ �Zયે હકારાZમક 
બનવાનો �યZન કર� છે.

1. સ#Bયપણે સાભંળ�, તેને યાદ રાખે છે.

\Yુયો 1. સમાજ અને શાળાના કાય@મા ંસતત જોડાય છે. 1. ગર�બ િવ]ાથ^ઓને મદદ_પ થવા મફત a'ુતકો bકુબે%કમા ંજમા 
કરાવે છે.

વલણો 1. પયા@વરણ �Zયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર� સમc છે. 1. નેdZૃવના �ણુો ધરાવે છે.

+�� X� : 432/700 шY?���� X� : ચાર સો બKીસ $�%&'�Z� �)*к : 78.95

'к����L : 61.71% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 38	.�� : 2385��� : IX - A

��������� ��� : ચોહાણ મહ����ુમાર �દનશેભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

8 8 19 35 8 8 23 39 74 B1 91.23�જુરાતી
8 9 20 37 8 7 21 36 73 B1 92.98#�ે$
7 8 21 36 8 8 24 40 76 B1 92.98�હ�દ%
7 8 16 31 7 8 21 36 67 B2 87.72સ(ં�ૃત
8 8 12 28 7 7 18 32 60 C1 91.23ગ+ણત
8 8 10 26 7 7 17 31 57 C1 78.95િવ.ાન અન ેટ��નૂોલો$
7 8 15 30 7 7 22 36 66 B2 84.21સામા3જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+(વા(7ય અન ેશા. 

િશ.

1. યોગ માટ� અ�યને ;ો<સાહન આપે છે. 1. @ંુકા #તરની દોડમા ં;(થાન સાર% ર%તે લે છે.

B+ B+પBપુાલન અને 

ડ�ર% િવ.ાન

1. દોવાની પCધિતથી વાક�ફ છે. 1. ધાસચારા િવશે મા�હતગાર છે.

C B++ચGકળા 1. આકારની સમજ સાર% છે. 1. +ચGમા ંસરસ પેચવકI આપીને રંગJરૂણી કર% શક� છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. પચંના િનણIયનો આદર કર� છે. 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Mમતા ધરાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં�ૃિતક ;Nિૃતઓ 1. મૌ+લક િવચારો લખી શક� છે. 1. QવુાRય અને (પSટ અMરોએ લખી શક� છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

$વન કૌશUયો 1. પોતાની તાણ-+ચVતાના ંકારણો તથા અસરોને Wણવાનો ;ય<ન કર� છે. 1. સકારા<મક ટ%કા-�ટXપણ કર� છે.

YUુયો 1. વગIકાયIમા ંબીWને મદદ[પ થવા સતત ત<પર રહ� છે. 1. િનખાલસતા અને િનJણૂતા સાથે કામ કર� છે.

વલણો 1. શાળાક%ય પયાIવરણિવષયક કાયI]મમા ંસ�]ય ભાગ લે છે. 1. તં̂ ુ ર(ત શાળાક%ય _ુ(સા`ુ ંિનદશIન કર% શક� છે.

+�� X� : 473/700 шY?���� X� : ચાર સો તોeેર $�%&'�Z� �)*к : 89.47

'к����L : 67.57% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 39	.�� : 2386��� : IX - A

��������� ��� : ચોહાણ �કરણ�ુમાર હરગોિવ�દભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 16 30 7 8 21 36 66 B2 57.89 જુરાતી
6 8 17 31 7 8 21 36 67 B2 78.95$�ે%
7 8 17 32 7 7 21 35 67 B2 77.19�હ&દ'
6 8 18 32 7 7 16 30 62 B2 68.42સ*ં�ૃત
6 8 10 24 6 6 17 29 53 C1 75.44ગ,ણત
6 8 15 29 6 6 19 31 60 C1 87.72િવ-ાન અન ેટ1�નૂોલો%
7 8 16 31 7 7 22 36 67 B2 85.96સામા4જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+*વા*8ય અન ેશા. 

િશ.

1. =ાટક મા ંનજર>*થર સાર' ર'તે રાખે છે. 1. Bાણાયામ માટ1 અ&યને BોCસાહન આપે છે.

B B+પFપુાલન અને 

ડ1ર' િવ-ાન

1. ધાસચારો ક1ટલા Bમાણમા ંઆપવો તે Hણે છે. 1. પFઓુની સારસભંાળ રાખી શક1 છે.

B B,ચ=કળા 1. પદાથK ,ચ=મા ંપો*ટર કલર Lારા સારો છાયા-Bકાશ આપી શક1  
છે.

1. ભાત,ચ=ના અવનવા આકારો સજM શક1 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. તાકાતNુ ંિનદશKન કર' બતાવે છે. 1. એકા�તા લાબંા સમય Qધૂી Hળવી શક1 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા*ં�ૃિતક BRિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે કાSયNુ ંપઠન કર' શક1 છે. 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર' શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

%વન કૌશVયો 1. BWના િનવારણ માટ1ના ંિવિવધ પાસા ંતથા X>ુYત-BX>ુYતની સમજ 
ક1ળવેલ છે.

1. બીHની સાથ હળ'મળ'ને રહ1 છે.

ZVુયો 1. નાના ભાઈ-બહ1નને અ[યાસકાયKમા ંમદદ કર1 છે. 1. ગમે તે પ�ર>*થિતમા ંઆનદંમા ંરહ' શકવાની \મતા ધરાવે છે.

વલણો 1. મા] ૃ̂ િૂમ, દ1શ BCયે હકારાCમક ભાવના ધરાવે છે. 1. શાળાના કાયK`મોમા ં*વૈિછક ર'તે યોગદાન આપે છે.

+�� X� : 442/700 шY?���� X� : ચાર સો બેતાલીસ $�%&'�Z� �)*к : 84.21

'к����L : 63.14% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 40	.�� : 2387��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર સજંયભાઈ રમશેભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 16 30 7 7 22 36 66 B2 57.89�જુરાતી
7 7 12 26 7 7 23 37 63 B2 56.14��ે�
6 7 15 28 6 7 25 38 66 B2 75.44 હ"દ$
6 8 17 31 6 6 20 32 63 B2 73.68સ%ં&ૃત
8 7 11 26 6 6 17 29 55 C1 84.21ગ)ણત
8 7 10 25 6 6 19 31 56 C1 71.93િવ-ાન અન ેટ1&નૂોલો�
6 7 13 26 6 6 22 34 60 C1 68.42સામા5જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+%વા%9ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંયાદહ%તાસન સાર$ ર$તે કર1 છે. 1. આસન મા ંિ>કોણાસન સાર$ ર$તે કર1 છે.

B Bપ?પુાલન અને 

ડ1ર$ િવ-ાન

1. ધાસચારાની ઉપયો)ગતા Cણે છે. 1. પ?ઓુને ઓળખી શક1 છે.

B C)ચ>કળા 1. %વHછતા Iબૂજ સાર$ દ1ખાય છે. 1. Kગણીના ટ1રવા Lારા સરસ રંગMરૂણી કર$ શક1 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Nધૂી ધૈયP Cળવી રાખે છે. 1. કોઈ ચોQસ રમતમા ંચોQસ RSૂTUુ ંVદશPન કર$ શક1 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક VWિૃતઓ 1. અXરો પરથી શZદો બનાવી શક1 છે. 1. યો[ય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર$ શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશ]યો 1. પ રણામની સCગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક1ળવેલ છે.

1. બીCની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર$તે 
તેનો જવાબ આપી શક1 છે.

_]ુયો 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ%તUુ ંપાલન કર1 છે. 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર1કને માન આપે છે.

વલણો 1. �હૃકાયPના મહ`વની દઢતાMવૂPક તરફ1ણ કર1 છે. 1. શાળાના કાયPcમો તથા VWિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ1 છે.

+�� X� : 429/700 шY?���� X� : ચાર સો ઓગણ>ીસ $�%&'�Z� �)*к : 75.44

'к����L : 61.29% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 41	.�� : 2388��� : IX - A

��������� ��� : 
રુ ક�ભુાઈ પોપટભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 20 33 8 7 23 38 71 B1 87.72�જુરાતી
6 7 18 31 8 8 21 37 68 B2 84.21��ે�
7 8 26 41 8 8 25 41 82 A2 96.49 હ"દ
7 8 21 36 8 7 23 38 74 B1 94.74સ&ં'ૃત
8 8 19 35 9 9 19 37 72 B1 96.49ગ*ણત
8 8 14 30 8 8 16 32 62 B2 91.23િવ.ાન અન ેટ1'નૂોલો�
7 8 21 36 7 8 22 37 73 B1 92.98સામા5જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+&વા&8ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ=કોણાસન સાર રતે કર1 છે. 1. આસન મા ંયાદહ&તાસન સાર રતે કર1 છે.

B+ B+પ?પુાલન અને 

ડ1ર િવ.ાન

1. પ?ઓુને ઓળખી શક1 છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો*ગતા Fણે છે.

B B*ચ=કળા 1. Gગણીના ટ1રવા Hારા સરસ રંગIરૂણી કર શક1 છે. 1. &વJછતા Kબૂજ સાર દ1ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોMસ રમતમા ંચોMસ NOૂP�ુ ંQદશRન કર શક1 છે. 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Sધૂી ધૈયR Fળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક QUિૃતઓ 1. યોVય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર શક1 છે. 1. અXરો પરથી શYદો બનાવી શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશ[યો 1. બીFની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક રતે 
તેનો જવાબ આપી શક1 છે.

1. પ રણામની સFગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક1ળવેલ છે.

][ુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર1કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ&ત�ુ ંપાલન કર1 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયR^મો તથા QUિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ1 છે. 1. �હૃકાયRના મહ_વની દઢતાIવૂRક તરફ1ણ કર1 છે.

+�� X� : 502/700 шY?���� X� : પાચં સો બે $�%&'�Z� �)*к : 96.49

'к����L : 71.71% [/\ : B1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 42	.�� : 2389��� : IX - A

��������� ��� : ચોહાણ અશોકભાઈ અમરતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 15 30 8 7 20 35 65 B2 52.63�જુરાતી
7 7 15 29 7 8 20 35 64 B2 61.4��ે 
6 7 13 26 6 7 22 35 61 B2 47.37!હ"દ$
6 7 12 25 6 6 20 32 57 C1 38.6સ'ં(ૃત
6 6 11 23 6 6 11 23 46 C2 19.3ગ+ણત
6 7 10 23 6 6 15 27 50 C2 47.37િવ.ાન અન ેટ1(નૂોલો 
6 7 11 24 6 6 18 30 54 C1 38.6સામા4જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+'વા'7ય અન ેશા. 

િશ.

1. ;ાણાયામ માટ1 અ"યને ;ો<સાહન આપે છે. 1. @ાટક મા ંનજરA'થર સાર$ ર$તે રાખે છે.

C BપEપુાલન અને 

ડ1ર$ િવ.ાન

1. પEઓુની સારસભંાળ રાખી શક1 છે. 1. ધાસચારો ક1ટલા ;માણમા ંઆપવો તે Iણે છે.

B B+ચ@કળા 1. ભાત+ચ@ના અવનવા આકારો સજJ શક1 છે. 1. પદાથK +ચ@મા ંપો'ટર કલર Lારા સારો છાયા-;કાશ આપી શક1  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Oધૂી Iળવી શક1 છે. 1. તાકાતPુ ંિનદશKન કર$ બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક ;Qિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર$ શક1 છે. 1. હાવભાવ સાથે કાRયPુ ંપઠન કર$ શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશUયો 1. બીIની સાથ હળ$મળ$ને રહ1 છે. 1. ;Vના િનવારણ માટ1ના ંિવિવધ પાસા ંતથા WAુXત-;WAુXતની સમજ 
ક1ળવેલ છે.

YUુયો 1. ગમે તે પ!રA'થિતમા ંઆનદંમા ંરહ$ શકવાની Zમતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ1નને અ[યાસકાયKમા ંમદદ કર1 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયK\મોમા ં'વૈિછક ર$તે યોગદાન આપે છે. 1. મા^_ૃિૂમ, દ1શ ;<યે હકારા<મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 397/700 шY?���� X� : @ણ સો સdંાeું $�%&'�Z� �)*к : 52.63

'к����L : 56.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 43	.�� : 2390��� : IX - A

��������� ��� : નટ તાપભાઈ બા�ભુાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 13 26 7 7 24 38 64 B2 47.37�જુરાતી
6 7 8 21 7 7 22 36 57 C1 26.32��ે�
6 6 16 28 6 6 25 37 65 B2 71.93�હ!દ#
6 6 12 24 6 6 20 32 56 C1 33.33સ&ં'ૃત
6 6 13 25 6 6 11 23 48 C2 38.6ગ*ણત
6 8 15 29 6 6 10 22 51 C1 52.63િવ.ાન અન ેટ0'નૂોલો�
6 6 12 24 6 7 12 25 49 C2 12.28સામા5જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B+&વા&:ય અન ેશા. 

િશ.

1. ?ંુકા �તરની દોડમા ં&થાન સાર# ર#તે લે છે. 1. યોગ માટ0 અ!યને ોBસાહન આપે છે.

C BપDપુાલન અને 

ડ0ર# િવ.ાન

1. ધાસચારા િવશે મા�હતગાર છે. 1. દોવાની પGધિતથી વાક0ફ છે.

C B*ચIકળા 1. *ચIમા ંસરસ પેચવકK આપીને રંગLરૂણી કર# શક0 છે. 1. આકારની સમજ સાર# છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Oમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણKયનો આદર કર0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક Pિૃતઓ 1. RવુાSય અને &પTટ અOરોએ લખી શક0 છે. 1. મૌ*લક િવચારો લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશWયો 1. સકારાBમક ટ#કા-�ટXપણ કર0 છે. 1. પોતાની તાણ-*ચYતાના ંકારણો તથા અસરોને Zણવાનો યBન કર0 છે.

[Wુયો 1. િનખાલસતા અને િનLણૂતા સાથે કામ કર0 છે. 1. વગKકાયKમા ંબીZને મદદ\પ થવા સતત તBપર રહ0 છે.

વલણો 1. ત]ુંર&ત શાળાક#ય ^ુ&સા_ુ ંિનદશKન કર# શક0 છે. 1. શાળાક#ય પયાKવરણિવષયક કાયKaમમા ંસ�aય ભાગ લે છે.

+�� X� : 390/700 шY?���� X� : Iણ સો નPેુ ં $�%&'�Z� �)*к : 40.35

'к����L : 55.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 44	.�� : 2391��� : IX - A

��������� ��� : 
�પિત િવ�મ રજનીકાતં

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 14 29 7 7 21 35 64 B2 47.37�જુરાતી
7 8 12 27 7 7 20 34 61 B2 49.12��ે 
7 8 18 33 7 7 24 38 71 B1 89.47!હ#દ%
7 8 16 31 7 7 18 32 63 B2 73.68સ'ં(ૃત
8 6 10 24 6 6 10 22 46 C2 19.3ગ+ણત
8 6 15 29 6 6 14 26 55 C1 66.67િવ-ાન અન ેટ0(નૂોલો 
7 8 15 30 7 6 20 33 63 B2 80.7સામા4જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'6ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની !�યા મા ં(ુશળતા ક0ળવે છે. 1. કબ=% રમતમા ંહાથ વડ0 'પશ? સાર% ર%તે કર0 છે.

B Bપ@પુાલન અને 

ડ0ર% િવ-ાન

1. Aકૂાચારા િવશે -ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે �ણે છે.

B B+ચFકળા 1. રોજબરોજ બનતા 
સગંોને આકારવાની સમજ સાર% છે. 1. પદાથ?+ચFમા ંદોરવામા ંઆવતા યોHય પદાથIને સરસ વળાકં 
આપી શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ-ાિનક KLMટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક 
Pિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતRુ ંગાન કર0 છે. 1. જોડણીને Sયાનમા ંલઈ લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશVયો 1. સ!�યપણે સાભંળ%, તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની �ત સાથે Aલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ 
Xયે હકારાXમક 
બનવાનો 
યXન કર0 છે.

YVુયો 1. ગર%બ િવZાથ[ઓને મદદ\પ થવા મફત ^'ુતકો _કુબે#કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાય?મા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. ને`Xૃવના �ણુો ધરાવે છે. 1. પયા?વરણ 
Xયેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર% સમa છે.

+�� X� : 423/700 шY?���� X� : ચાર સો Fવેીસ $�%&'�Z� �)*к : 71.93

'к����L : 60.43% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 45	.�� : 2392��� : IX - A

��������� ��� : મા�રાણા શલૈેશ કાળાભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 
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%/�-2 
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[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 6 20 7 7 18 32 52 C1 5.26�જુરાતી
6 8 12 26 7 7 20 34 60 C1 43.86��ે�
6 7 7 20 7 7 16 30 50 C2 8.77 હ"દ$
6 7 5 18 6 6 16 28 46 C2 5.26સ'ં(ૃત
6 7 10 23 6 6 12 24 47 C2 31.58ગ+ણત
6 6 10 22 6 6 12 24 46 C2 10.53િવ.ાન અન ેટ2(નૂોલો�
6 6 8 20 6 6 13 25 45 C2 5.26સામા5જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B'વા'7ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ=ખુ આસન સા?ુ કર2 છે. 1.  Aયાઓમા ંજયોિત Cાટકની  Aયા સાર$ ર$તે કર2 છે.

B BપEપુાલન અને 

ડ2ર$ િવ.ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Gણે છે. 1. ખાણદાણથી પ ર+ચત છે.

C B+ચCકળા 1. +ચCમા ંપે'ટલ કલર કરવાની ર$ત Kબૂજ સરસ છે. 1. છાયા-Mકાશ દશાNવી શક2 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ$ અ"ય ખેલાડ$ સાથે Oમેુળ સાધંી શક2 છે. 1. ચકોર િનર$Qક તર$ક2 કાયN કર$ શક2 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક MRિૃતઓ 1. મૌ+લક િનબધંલેખન કર$ શક2 છે. 1. યોSય હાવભાવ તેમજ લયબTધ ગાન કર$ શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશUયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોSય ર$તે શVદોનો ઉપયોગ કર$ િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

1. પોતાની નબળાઈ તથા શWXતને ઓળખવાનો MયYન કર2 છે.

=Uુયો 1. 'વય ંિશ'ત પાળે છે અને બીGને િશ'તમા ંરહ2વાની Oચૂના આપે છે. 1. વગNના નબળા િવZાથ[ઓને ભણાવી સહકારની ભાવના\ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ]?ંુૂ પાડ2 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયNAમોમા ંભાગ લેવા બીGને Mેરણા^પ બને છે. 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે.

+�� X� : 346/700 шY?���� X� : Cણ સો છેતાલીસ $�%&'�Z� �)*к : 7.02

'к����L : 49.43% [/\ : C2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 46	.�� : 2393��� : IX - A

��������� ��� : સોની �� ુલાખનિસ�હ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]
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[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 13 27 7 7 19 33 60 C1 21.05�જુરાતી
7 7 11 25 7 7 14 28 53 C1 10.53��ે 
6 7 13 26 6 6 12 24 50 C2 8.77!હ"દ$
6 6 11 23 6 6 14 26 49 C2 7.02સ&ં'ૃત
6 6 10 22 6 6 12 24 46 C2 19.3ગ*ણત
6 7 10 23 6 6 11 23 46 C2 10.53િવ-ાન અન ેટ0'નૂોલો 
6 6 10 22 6 6 16 28 50 C2 15.79સામા3જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+&વા&7ય અન ેશા. 

િશ.

1. !<યાઓમા ંજયોિત >ાટકની !<યા સાર$ ર$તે કર0 છે. 1. આસન મા ંગૌBખુ આસન સાCુ કર0 છે.

B BપEપુાલન અને 

ડ0ર$ િવ-ાન

1. ખાણદાણથી પ!ર*ચત છે. 1. પાણીના ઉપયોગ િવશે �ણે છે.

B B*ચ>કળા 1. છાયા-Jકાશ દશાKવી શક0 છે. 1. *ચ>મા ંપે&ટલ કલર કરવાની ર$ત Lબૂજ સરસ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ચકોર િનર$Nક તર$ક0 કાયK કર$ શક0 છે. 1. ખેલાડ$ અ"ય ખેલાડ$ સાથે Oમેુળ સાધંી શક0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા&ં'ૃિતક JQિૃતઓ 1. યોRય હાવભાવ તેમજ લયબTધ ગાન કર$ શક0 છે. 1. મૌ*લક િનબધંલેખન કર$ શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશUયો 1. પોતાની નબળાઈ તથા શWXતને ઓળખવાનો JયYન કર0 છે. 1. હાવભાવ સાથે તથા યોRય ર$તે શZદોનો ઉપયોગ કર$ િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

BUુયો 1. વગKના નબળા િવ[ાથ\ઓને ભણાવી સહકારની ભાવના�ુ ંઉતમ 
ઉદાહરણ ]Cંુૂ પાડ0 છે.

1. &વય ંિશ&ત પાળે છે અને બી�ને િશ&તમા ંરહ0વાની Oચૂના આપે છે.

વલણો 1. શાળાની સપંિતને માન આપે છે. 1. શાળાના કાયK<મોમા ંભાગ લેવા બી�ને Jેરણા^પ બને છે.

+�� X� : 354/700 шY?���� X� : >ણ સો ચૉપન $�%&'�Z� �)*к : 8.77

'к����L : 50.57% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 48	.�� : 2395��� : IX - A

��������� ��� : રાવળ જયશે�ુમાર જયિંતલાલ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 12 25 8 7 14 29 54 C1 10.53�જુરાતી
6 7 13 26 7 8 18 33 59 C1 35.09��ે 
6 7 13 26 6 6 16 28 54 C1 15.79!હ#દ%
7 6 10 23 6 7 17 30 53 C1 17.54સ'ં�ૃત
6 6 6 18 6 6 10 22 40 D 8.77ગ*ણત
6 6 14 26 6 6 11 23 49 C2 33.33િવ,ાન અન ેટ0�નૂોલો 
6 7 7 20 7 7 17 31 51 C1 21.05સામા3જક િવ,ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B'વા'7ય અન ેશા. 

િશ.

1. યોગ માટ0 અ#યને :ો;સાહન આપે છે. 1. ?ંુકા �તરની દોડમા ં:'થાન સાર% ર%તે લે છે.

B BપAપુાલન અને 

ડ0ર% િવ,ાન

1. દોવાની પBધિતથી વાક0ફ છે. 1. ધાસચારા િવશે મા!હતગાર છે.

C B*ચFકળા 1. આકારની સમજ સાર% છે. 1. *ચFમા ંસરસ પેચવકG આપીને રંગHરૂણી કર% શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. પચંના િનણGયનો આદર કર0 છે. 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Kમતા ધરાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં�ૃિતક :Lિૃતઓ 1. મૌ*લક િવચારો લખી શક0 છે. 1. OવુાPય અને 'પQટ અKરોએ લખી શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશSયો 1. પોતાની તાણ-*ચTતાના ંકારણો તથા અસરોને Uણવાનો :ય;ન કર0 છે. 1. સકારા;મક ટ%કા-!ટVપણ કર0 છે.

WSુયો 1. વગGકાયGમા ંબીUને મદદYપ થવા સતત ત;પર રહ0 છે. 1. િનખાલસતા અને િનHણૂતા સાથે કામ કર0 છે.

વલણો 1. શાળાક%ય પયાGવરણિવષયક કાયG[મમા ંસ![ય ભાગ લે છે. 1. ત]ુંર'ત શાળાક%ય ^ુ'સા_ુ ંિનદશGન કર% શક0 છે.

+�� X� : 360/700 шY?���� X� : Fણ સો સાઇંઠ $�%&'�Z� �)*к : 12.28

'к����L : 51.43% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 49	.�� : 2396��� : IX - A

��������� ��� : બારોટ શ��તિસ�હ જસવતંિસ�હ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 15 30 7 7 22 36 66 B2 57.89�જુરાતી
7 6 15 28 7 7 20 34 62 B2 52.63!�ે"
6 8 22 36 6 6 16 28 64 B2 68.42#હ$દ&
6 7 14 27 6 6 17 29 56 C1 33.33સ'ં(ૃત
6 6 10 22 6 6 12 24 46 C2 19.3ગ+ણત
6 6 10 22 6 6 13 25 47 C2 19.3િવ-ાન અન ેટ0(નૂોલો"
6 6 10 22 6 6 16 28 50 C2 15.79સામા4જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B+'વા'8ય અન ેશા. 

િશ.

1. <ાટક મા ંનજર�'થર સાર& ર&તે રાખે છે. 1. @ાણાયામ માટ0 અ$યને @ોAસાહન આપે છે.

B BપDપુાલન અને 

ડ0ર& િવ-ાન

1. ધાસચારો ક0ટલા @માણમા ંઆપવો તે Gણે છે. 1. પDઓુની સારસભંાળ રાખી શક0 છે.

C B+ચ<કળા 1. 'વLછતા Mબૂજ સાર& દ0ખાય છે. 1. ભાત+ચ<ના અવનવા આકારો સજN શક0 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. તાકાતOુ ંિનદશPન કર& બતાવે છે. 1. એકા�તા લાબંા સમય Rધૂી Gળવી શક0 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક @Sિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે કાTયOુ ંપઠન કર& શક0 છે. 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર& શક0 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશWયો 1. @Xના િનવારણ માટ0ના ંિવિવધ પાસા ંતથા Y�ુ�ત-@Y�ુ�તની સમજ 
ક0ળવેલ છે.

1. બીGની સાથ હળ&મળ&ને રહ0 છે.

ZWુયો 1. નાના ભાઈ-બહ0નને અ\યાસકાયPમા ંમદદ કર0 છે. 1. ગમે તે પ#ર�'થિતમા ંઆનદંમા ંરહ& શકવાની ]મતા ધરાવે છે.

વલણો 1. મા^_ૃિૂમ, દ0શ @Aયે હકારાAમક ભાવના ધરાવે છે. 1. શાળાના કાયPaમોમા ં'વૈિછક ર&તે યોગદાન આપે છે.

+�� X� : 391/700 шY?���� X� : <ણ સો એકાfું $�%&'�Z� �)*к : 45.61

'к����L : 55.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 50	.�� : 2397��� : IX - A

��������� ��� : પડં�ા મ�ેલુભાઈ અમરતભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 7 11 25 7 8 20 35 60 C1 21.05�જુરાતી
7 8 16 31 7 7 19 33 64 B2 61.4��ે 
7 7 15 29 6 6 22 34 63 B2 63.16!હ#દ%
7 8 15 30 7 6 18 31 61 B2 61.4સ'ં(ૃત
7 6 11 24 6 6 12 24 48 C2 38.6ગ+ણત
7 6 15 28 6 6 15 27 55 C1 66.67િવ/ાન અન ેટ2(નૂોલો 
7 7 13 27 6 6 15 27 54 C1 38.6સામા5જક િવ/ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B'વા'9ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંયાદહ'તાસન સાર% ર%તે કર2 છે. 1. આસન મા ંિ@કોણાસન સાર% ર%તે કર2 છે.

B BપAપુાલન અને 

ડ2ર% િવ/ાન

1. ધાસચારાની ઉપયો+ગતા Eણે છે. 1. પAઓુને ઓળખી શક2 છે.

B B+ચ@કળા 1. 'વIછતા Jબૂજ સાર% દ2ખાય છે. 1. Lગણીના ટ2રવા Mારા સરસ રંગNરૂણી કર% શક2 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમા ં�િતમ સમય Oધૂી ધૈયQ Eળવી રાખે છે. 1. કોઈ ચોRસ રમતમા ંચોRસ STૂUVુ ંWદશQન કર% શક2 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા'ં(ૃિતક WXિૃતઓ 1. અYરો પરથી શ[દો બનાવી શક2 છે. 1. યો\ય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર% શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશ^યો 1. પ!રણામની સEગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક2ળવેલ છે.

1. બીEની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર%તે 
તેનો જવાબ આપી શક2 છે.

`ુ̂ યો 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ'તVુ ંપાલન કર2 છે. 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર2કને માન આપે છે.

વલણો 1. �હૃકાયQના મહaવની દઢતાNવૂQક તરફ2ણ કર2 છે. 1. શાળાના કાયQdમો તથા WXિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ2 છે.

+�� X� : 405/700 шY?���� X� : ચાર સો પાચં $�%&'�Z� �)*к : 57.89

'к����L : 57.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 51	.�� : 2398��� : IX - A

��������� ��� : સોલકં� �યો�સનાબેન અના�

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 10 25 8 7 14 29 54 C1 10.53�જુરાતી
7 8 5 20 7 7 16 30 50 C2 7.02#�ે�
7 8 13 28 7 7 20 34 62 B2 56.14$હ&દ�
7 8 13 28 7 7 19 33 61 B2 61.4સ(ં)ૃત
6 6 6 18 6 6 9 21 39 D 5.26ગ,ણત
6 6 10 22 6 6 12 24 46 C2 10.53િવ0ાન અન ેટ2)નૂોલો�
7 7 6 20 7 7 19 33 53 C1 31.58સામા5જક િવ0ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B(વા(7ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંિ;કોણાસન સાર� ર�તે કર2 છે. 1. આસન મા ંયાદહ(તાસન સાર� ર�તે કર2 છે.

B Bપ>પુાલન અને 

ડ2ર� િવ0ાન

1. પ>ઓુને ઓળખી શક2 છે. 1. ધાસચારાની ઉપયો,ગતા Eણે છે.

C B,ચ;કળા 1. Gગણીના ટ2રવા Hારા સરસ રંગIરૂણી કર� શક2 છે. 1. (વJછતા Kબૂજ સાર� દ2ખાય છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. કોઈ ચોMસ રમતમા ંચોMસ NOૂPQુ ંRદશSન કર� શક2 છે. 1. રમત-ગમતમા ં#િતમ સમય Tધૂી ધૈયS Eળવી રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક RVિૃતઓ 1. યોWય હાવ ભાવ સાથે ગાન કર� શક2 છે. 1. અZરો પરથી શ[દો બનાવી શક2 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશ]યો 1. બીEની લાગણીઓને ઓળખે છે, વાચા આપે છે તથા અસરકારક ર�તે 
તેનો જવાબ આપી શક2 છે.

1. પ$રણામની સEગતા સાથે આવી લાગણીઓનો જવાબ આપે તથા 
સભાનતા ક2ળવેલ છે.

_]ુયો 1. સમાજમા ંનાના-ંમોટા ંદર2કને માન આપે છે. 1. રમતના મેદાન ઉપર િશ(તQુ ંપાલન કર2 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયS`મો તથા RVિૃતઓમા ંિનયિમત હાજર રહ2 છે. 1. �હૃકાયSના મહ�વની દઢતાIવૂSક તરફ2ણ કર2 છે.

+�� X� : 365/700 шY?���� X� : ;ણ સો પાસઠ $�%&'�Z� �)*к : 17.54

'к����L : 52.14% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 52	.�� : 2401��� : IX - A

��������� ��� : રાઠોડ િવ�મભાઈ રણછોડભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 8 11 25 7 8 12 27 52 C1 5.26�જુરાતી
6 7 9 22 8 7 13 28 50 C2 7.02��ે 
6 6 15 27 7 6 21 34 61 B2 47.37!હ#દ%
6 7 11 24 6 6 17 29 53 C1 17.54સ(ં)ૃત
6 6 13 25 6 6 13 25 50 C2 64.91ગ,ણત
6 6 11 23 6 6 16 28 51 C1 52.63િવ-ાન અન ેટ1)નૂોલો 
6 7 9 22 6 6 12 24 46 C2 7.02સામા4જક િવ-ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C B(વા(8ય અન ેશા. 

િશ.

1. <ાણાયામ માટ1 અ#યને <ો=સાહન આપે છે. 1. @ાટક મા ંનજરA(થર સાર% ર%તે રાખે છે.

B BપDપુાલન અને 

ડ1ર% િવ-ાન

1. પDઓુની સારસભંાળ રાખી શક1 છે. 1. ધાસચારો ક1ટલા <માણમા ંઆપવો તે Iણે છે.

B C,ચ@કળા 1. ભાત,ચ@ના અવનવા આકારો સજJ શક1 છે. 1. પદાથK ,ચ@મા ંપો(ટર કલર Lારા સારો છાયા-<કાશ આપી શક1  
છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. એકા�તા લાબંા સમય Oધૂી Iળવી શક1 છે. 1. તાકાતPુ ંિનદશKન કર% બતાવે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક <Qિૃતઓ 1. આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કર% શક1 છે. 1. હાવભાવ સાથે કાRયPુ ંપઠન કર% શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

 વન કૌશTયો 1. બીIની સાથ હળ%મળ%ને રહ1 છે. 1. <Uના િનવારણ માટ1ના ંિવિવધ પાસા ંતથા VAુWત-<VAુWતની સમજ 
ક1ળવેલ છે.

XTુયો 1. ગમે તે પ!રA(થિતમા ંઆનદંમા ંરહ% શકવાની Yમતા ધરાવે છે. 1. નાના ભાઈ-બહ1નને અZયાસકાયKમા ંમદદ કર1 છે.

વલણો 1. શાળાના કાયK�મોમા ં(વૈિછક ર%તે યોગદાન આપે છે. 1. મા\]ૃિૂમ, દ1શ <=યે હકારા=મક ભાવના ધરાવે છે.

+�� X� : 363/700 шY?���� X� : @ણ સો @સેઠ $�%&'�Z� �)*к : 14.04

'к����L : 51.86% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 53	.�� : 2402��� : IX - A

��������� ��� : નટ બ�ણીચા શકંરભાઈ રાધ�ેયામ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

6 7 12 25 7 7 14 28 53 C1 8.77 જુરાતી
6 7 12 25 8 8 17 33 58 C1 29.82$�ે%
6 6 14 26 7 6 19 32 58 C1 29.82&હ(દ*
7 7 13 27 7 6 13 26 53 C1 17.54સ,ં-ૃત
6 6 10 22 6 6 13 25 47 C2 31.58ગ0ણત
6 6 14 26 6 6 10 22 48 C2 29.82િવ3ાન અન ેટ5-નૂોલો%
7 6 10 23 6 6 17 29 52 C1 28.07સામા9જક િવ3ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B B,વા,;ય અન ેશા. 

િશ.

1. >ંુકા $તરની દોડમા ં?,થાન સાર* ર*તે લે છે. 1. યોગ માટ5 અ(યને ?ોBસાહન આપે છે.

B B+પFપુાલન અને 

ડ5ર* િવ3ાન

1. ધાસચારા િવશે મા&હતગાર છે. 1. દોવાની પGધિતથી વાક5ફ છે.

B B0ચIકળા 1. 0ચIમા ંસરસ પેચવકK આપીને રંગLરૂણી કર* શક5 છે. 1. આકારની સમજ સાર* છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ઝડપથી ખસવા-દોડવાની Oમતા ધરાવે છે. 1. પચંના િનણKયનો આદર કર5 છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા,ં-ૃિતક ?Pિૃતઓ 1. RવુાSય અને ,પTટ અOરોએ લખી શક5 છે. 1. મૌ0લક િવચારો લખી શક5 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

%વન કૌશWયો 1. સકારાBમક ટ*કા-&ટXપણ કર5 છે. 1. પોતાની તાણ-0ચYતાના ંકારણો તથા અસરોને �ણવાનો ?યBન કર5 છે.

ZWુયો 1. િનખાલસતા અને િનLણૂતા સાથે કામ કર5 છે. 1. વગKકાયKમા ંબી�ને મદદ[પ થવા સતત તBપર રહ5 છે.

વલણો 1. ત\ુંર,ત શાળાક*ય ]ુ,સા^ુ ંિનદશKન કર* શક5 છે. 1. શાળાક*ય પયાKવરણિવષયક કાયK`મમા ંસ&`ય ભાગ લે છે.

+�� X� : 369/700 шY?���� X� : Iણ સો ઓગણિસeેર $�%&'�Z� �)*к : 21.05

'к����L : 52.71% [/\ : C1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 54	.�� : 2403��� : IX - A

��������� ��� : 
ુધંી સોનલબેન યોગેશ�ુમાર

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 17 32 7 8 19 34 66 B2 57.89
જુરાતી
7 8 16 31 8 7 21 36 67 B2 78.95!�ે"
7 7 20 34 6 7 22 35 69 B2 82.46#હ%દ'
7 7 16 30 7 7 21 35 65 B2 82.46સ(ં�ૃત
6 7 13 26 6 6 13 25 51 C1 70.18ગ*ણત
6 7 19 32 6 6 17 29 61 B2 89.47િવ.ાન અન ેટ1�નૂોલો"
7 7 15 29 7 7 17 31 60 C1 68.42સામા3જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

C C(વા(6ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની #9યા મા ં�ુશળતા ક1ળવે છે. 1. કબ<' રમતમા ંહાથ વડ1 (પશ? સાર' ર'તે કર1 છે.

B BપAપુાલન અને 

ડ1ર' િવ.ાન

1. Bકૂાચારા િવશે .ાન ધરાવે છે. 1. ખાણદાણના ંઉપયોગ િવશે Fણે છે.

B B*ચGકળા 1. *ચGમા ંપે(ટલ કલર કરવાની ર'ત Hબૂજ સરસ છે. 1. પદાથ?*ચGમા ંદોરવામા ંઆવતા યોJય પદાથKને સરસ વળાકં 
આપી શક1 છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ.ાિનક MNOટકોણ રાખે છે. 1. સઘંભાવના જોવા મળે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં�ૃિતક RSિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતUુ ંગાન કર1 છે. 1. જોડણીને Vયાનમા ંલઈ લખી શક1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

"વન કૌશYયો 1. સ#9યપણે સાભંળ', તેને યાદ રાખે છે. 1. પોતાની Fત સાથે Bલુેહ સાધે તથા નબળાઈઓ R[યે હકારા[મક 
બનવાનો Rય[ન કર1 છે.

\Yુયો 1. ગર'બ િવ]ાથ^ઓને મદદ_પ થવા મફત a(ુતકો bકુબે%કમા ંજમા 
કરાવે છે.

1. સમાજ અને શાળાના કાય?મા ંસતત જોડાય છે.

વલણો 1. નેc[ૃવના 
ણુો ધરાવે છે. 1. પયા?વરણ R[યેની સવેંદનશીલતા તથા જવાબદાર' સમd છે.

+�� X� : 439/700 шY?���� X� : ચાર સો ઓગણચાલીસ $�%&'�Z� �)*к : 80.7

'к����L : 62.71% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : 0/200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 56	.�� : 2405��� : IX - A

��������� ��� : પરમાર ભરતભાઈ ગણેશભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

9 9 19 37 7 7 25 39 76 B1 94.74�જુરાતી
9 9 24 42 7 7 22 36 78 B1 98.25��ે�
9 9 15 33 6 7 24 37 70 B2 84.21�હ દ"
9 9 25 43 7 6 19 32 75 B1 96.49સ%ં&ૃત
7 7 14 28 6 6 13 25 53 C1 75.44ગ(ણત
7 7 19 33 6 6 17 29 62 B2 91.23િવ+ાન અન ેટ/&નૂોલો�
9 9 23 41 6 6 23 35 76 B1 96.49સામા3જક િવ+ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B+%વા%7ય અન ેશા. 

િશ.

1. આસન મા ંગૌ=ખુ આસન સા?ુ કર/ છે.

BપAપુાલન અને 

ડ/ર" િવ+ાન

1. પાણીના ઉપયોગ િવશે Cણે છે.

B+(ચEકળા 1. રોજબરોજ બનતા Hસગંોને આકારવાની સમજ સાર" છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. ખેલાડ" અ ય ખેલાડ" સાથે Jમેુળ સાધંી શક/ છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા%ં&ૃિતક HLિૃતઓ 1. મૌ(લક િનબધંલેખન કર" શક/ છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશNયો 1. હાવભાવ સાથે તથા યોOય ર"તે શPદોનો ઉપયોગ કર" િવનયતાથી 
જવાબ આપે છે.

=Nુયો 1. %વય ંિશ%ત પાળે છે અને બીCને િશ%તમા ંરહ/વાની Jચૂના આપે છે.

વલણો 1. શાળાના કાયQRમોમા ંભાગ લેવા બીCને HેરણાSપ બને છે.

+�� X� : 490/700 шY?���� X� : ચાર સો નLે ુ ં $�%&'�Z� �)*к : 91.23

'к����L : 70% [/\ : B2 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : /200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL



��� ���� : 57	.�� : 2406��� : IX - A

��������� ��� : ભગોરા િન�કતાબેન ધન�ભાઈ

����� : �[�] : ���� �� ����� � !"���к�

$�%&'�(� 

�)*к

�ેડ+�� 

[100%]

%/�-2 

[50%]

�%�-2 

[30%]

�4�-4 

[10%]

�4�-3 

[10%]

%/�-�

[50%]

�%�-1 

[67%]

�4�-2 

[10%]

�4�-1 

[10%]

�� �

7 8 25 40 8 8 26 42 82 A2 98.25�જુરાતી
6 6 16 28 8 8 24 40 68 B2 84.21!�ે�
7 7 23 37 7 7 17 31 68 B2 80.7�હ#દ%
8 7 21 36 7 6 19 32 68 B2 89.47સ(ં)ૃત
8 7 22 37 9 9 17 35 72 B1 96.49ગ+ણત
6 7 15 28 9 9 18 36 64 B2 94.74િવ.ાન અન ેટ1)નૂોલો�
7 7 26 40 7 6 24 37 77 B1 98.25સામા5જક િવ.ાન

+��

����� : �[�8] : �9к:"$к �� ����� � !"���к�

�ેડ�ેડ ;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк��� �

B+(વા(8ય અન ેશા. 

િશ.

1. જલનેતી ની �=યા મા ં)ુશળતા ક1ળવે છે.

BપAપુાલન અને 

ડ1ર% િવ.ાન

1. Bકૂાચારા િવશે .ાન ધરાવે છે.

B+ચDકળા 1. +ચDમા ંપે(ટલ કલર કરવાની ર%ત Eબૂજ સરસ છે.

����� : C[�]� : %D-ш9EFк BG H�IJ [��I-��I K�/ ш��LM�к N�] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

રમત-ગમત 1. વૈ.ાિનક GHIટકોણ રાખે છે.

����� : C[�]C : %D-ш9EFк BG H�IJ [%�MDOP�к, %��R+H�Iк K�/ %���OSк] ��� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�BG H�I

સા(ં)ૃિતક KLિૃતઓ 1. હાવભાવ સાથે ગીતOુ ંગાન કર1 છે.

����� : C[�8] : %D-ш9EFк E/>���� T�UVIP� ��к�% ��')��� ��W�к X����� � !"���к�

;<�=� %> �� ��?@шк�B�� %> �� ��?@шк�X��

�વન કૌશQયો 1. સ�=યપણે સાભંળ%, તેને યાદ રાખે છે.

SQુયો 1. ગર%બ િવTાથUઓને મદદVપ થવા મફત X(ુતકો Yકુબે#કમા ંજમા 
કરાવે છે.

વલણો 1. નેZ[ૃવના �ણુો ધરાવે છે.

+�� X� : 499/700 шY?���� X� : ચાર સો નવા^ું $�%&'�Z� �)*к : 94.74

'к����L : 71.29% [/\ : B1 $M��� : પાસ

$M��� I��Lх : 05/05/2014 ш�^� _�`� ����8 I��Lх : 10/06/2014 D�S�L : : /200

Grading Scale :-

����� : 1[�] : ���� �� �� :-

              [91 - 100 : A1]     [81 - 90 : A2]     [71 - 80 : B1]     [61 - 70 : B2]

              [51 - 60 : C1]       [41 - 50 : C2]     [33 - 40 : D]       [21 - 32 : E1]     [0 - 20 : E2]        

����� : 1[�8] : �9к:"$к �� �� :-

             [90 - 100 : A+]       [75 - 89 : A]       [60 - 74 : B+]       [45 - 59 : B]       [33 - 44 : C] 

�_��a�8 %DL��a �шEк�8 %DL


