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તમામ �નુ: કસોટ�ઓ તથા �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�નાકસોટ�નાકસોટ�નાકસોટ�ના    સો��શુનસો��શુનસો��શુનસો��શુન માટ� વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    $�ૂયાકંન$�ૂયાકંન$�ૂયાકંન$�ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા'ુંશાળા'ુંશાળા'ુંશાળા'ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૩૩૩૩    (*ણ*ણ*ણ*ણ)

+ુલ+ુલ+ુલ+ુલ    -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયા0વરણપયા0વરણપયા0વરણપયા0વરણ) તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ...........................

(૧) ઠંડ� ................................ ઋ5મુા ંલાગે છે.

(૨) ................................ ઋ5મુા ંઆકાશમા ંમેઘધ'9ુય રચાય છે.

(બબબબ) નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    એકએકએકએક-બેબબેેબે    વા>માંવા>માંવા>માંવા>મા ં   લખોલખોલખોલખો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૪૪૪૪

િવ?ાથ@'ુંિવ?ાથ@'ુંિવ?ાથ@'ુંિવ?ાથ@'ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િન9પિCિન9પિCિન9પિCિન9પિC    :-  િવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓ    પાણીનીપાણીનીપાણીનીપાણીની    જDEરયાતજDEરયાતજDEરયાતજDEરયાત, વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ    (વરસાદવરસાદવરસાદવરસાદ    સમયનાસમયનાસમયનાસમયના    વાદળોવાદળોવાદળોવાદળો, 
મેઘધ'9ુયનીમેઘધ'9ુયનીમેઘધ'9ુયનીમેઘધ'9ુયની    રચનારચનારચનારચના), વરસાદથીવરસાદથીવરસાદથીવરસાદથી    થતાથતાથતાથતા    ફાયદાફાયદાફાયદાફાયદા, 'કુશાન'કુશાન'કુશાન'કુશાન    વગેર�વગેર�વગેર�વગેર�    બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો    િવશેિવશેિવશેિવશે    HણશેHણશેHણશેHણશે, વણ0નવણ0નવણ0નવણ0ન    કર�કર�કર�કર�    
શકશેશકશેશકશેશકશે.

(અઅઅઅ) નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જIયાજIયાજIયાજIયા    યોIયયોIયયોIયયોIય    શJદશJદશJદશJદ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર�કર�કર�કર�    �રૂો�રૂો�રૂો�રૂો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૨૨૨૨

(૧) ક�ળાનંા ંKMૃને પાણી ન મળે તો Nુ ંથાય ?

(૨) તમે કયા ંકયા ં�ાણીઓને પાણી પીતા જોયા ંછે ?

(૩) તમાર� આસપાસ ઉગતા KMૃોને પાણી >ાથંી મળે છે ?

(૪) તમારા ઘર� ક� ખેતર� છોડને કઇ ર�તે પાણી પીવડાવો છો ?

(કકકક) યોIયયોIયયોIયયોIય    જોડકાંજોડકાંજોડકાંજોડકા ં   જોડોજોડોજોડોજોડો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૫૫૫૫

અ    િવભાગ બ    િવભાગ

૧. છ*ી ૧. વીજળ�

૨. જમીન ખેડવી ૨. વરસાદ

૩. સRતરંગી ૩. ખેતર

૪. કરા ૩. મેઘધ'9ુય

૫. આકાશમા ં�કાશ ૪. બરફ સાથે વરસાદ
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ચાર ક� તેથી વધાર� પૈડાવંાળા

સડક પર દોડવાવાળા આકાશમા ંઉડવાવાળા પાણીમા ંચાલવાવાળા

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    વાહનો'ુંવાહનો'ુંવાહનો'ુંવાહનો'ુ ં   કોઠામાંકોઠામાંકોઠામાંકોઠામા ં   વગ@કરણવગ@કરણવગ@કરણવગ@કરણ    કરોકરોકરોકરો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૫૫૫૫

( U�Vટર, બસ, W+ૂટર, પેડલર�Mા, આગબોટ, છકડો, રોક�ટ, સબમર�ન, Xટલાર�, Uક )

પૈડા ંવગરનાં બે પૈડાવંાળા *ણ પૈડાવંાળા

(કકકક) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    એકએકએકએક    બેબબેેબે    વા>માંવા>માંવા>માંવા>મા ં   જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૩૩૩૩

(૧) તમારા ઘરમા ંકઇ કઇ વW5 ુશેક�ને બનાવવામા ંઆવે છે ?

(૨) Yયૂ0 �કાશની મદદથી રસોઇ બનાવવા માટ� કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

(૩) રાBંયા વગર તમે Nુ ંબનાવી શકો ?

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િન9પિCિન9પિCિન9પિCિન9પિC    :-  િવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓ    આવાગમનનાઆવાગમનનાઆવાગમનનાઆવાગમનના    (વાહનવાહનવાહનવાહન    ZયવહારનાZયવહારનાZયવહારનાZયવહારના) સાધનોસાધનોસાધનોસાધનો    તથાતથાતથાતથા    અ[યઅ[યઅ[યઅ[ય    સાધનોસાધનોસાધનોસાધનો    
\વા\વા\વા\વા    ક�ક�ક�ક�    એ]J�લુ[સએ]J�લુ[સએ]J�લુ[સએ]J�લુ[સ, પોલીસવાનપોલીસવાનપોલીસવાનપોલીસવાન, ફાયર^_ગેડફાયર^_ગેડફાયર^_ગેડફાયર^_ગેડ    વાનવાનવાનવાન    િવશેિવશેિવશેિવશે    માEહતીમાEહતીમાEહતીમાEહતી    મેળવશેમેળવશેમેળવશેમેળવશે    અનેઅનેઅનેઅને    કહ�કહ�કહ�કહ�    શકશેશકશેશકશેશકશે.

૧. તળ�ને બનાવી શકાય. ૧. ઇડલી

૨. બાફ�ને બનાવી શકાય. ૨. ભાખર�

૩. શેક�ને બનાવી શકાય. ૩. �રૂ�

(અ)  ભ`યા      (બ) પાપડ        (ક)  રોટલા         (ડ)  ભાત

નીચેનામાથંી કઇ વW5 ુકાચી ખાઇ શકાય તેવી નથી ?

(અ)  $ળૂો        (બ) ટામેટા        (ક) પરવળ         (ડ)  બીટ

(બબબબ) યોIયયોIયયોIયયોIય    ર�તેર�તેર�તેર�તે    જોડકાંજોડકાંજોડકાંજોડકા ં   જોડોજોડોજોડોજોડો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૩૩૩૩

અ    િવભાગ બ    િવભાગ

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િન9પિCિન9પિCિન9પિCિન9પિC    :-  િવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓિવ?ાથ@ઓ    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    રહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણ/ શાળાનાશાળાનાશાળાનાશાળાના    રસોડામાંરસોડામાંરસોડામાંરસોડામા ં   બનતીબનતીબનતીબનતી    વાનગીઓવાનગીઓવાનગીઓવાનગીઓ, રસોઇનારસોઇનારસોઇનારસોઇના    
વાસણોવાસણોવાસણોવાસણો, ગેસગેસગેસગેસ, aધણaધણaધણaધણ    અનેઅનેઅનેઅને    રસોઇરસોઇરસોઇરસોઇ    બનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાનીબનાવવાની    �b�યા�b�યા�b�યા�b�યા    િવશેિવશેિવશેિવશે    HણશેHણશેHણશેHણશે.

(અઅઅઅ) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    દર�કદર�કદર�કદર�ક    ��ના��ના��ના��ના    ઉCરઉCરઉCરઉCર    માટ�માટ�માટ�માટ�    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    િવક�પોમાથંીિવક�પોમાથંીિવક�પોમાથંીિવક�પોમાથંી    સાચોસાચોસાચોસાચો    િવક�પિવક�પિવક�પિવક�પ    
શોધોશોધોશોધોશોધો. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૩૩૩૩

નીચેનામાથંી ક�ુ ંસાધન રસોડા'ુ ંનથી ?

(અ)  વાડક�       (બ) લોટો          (ક)  વેલણ         (ડ)  ચRપલ

નીચેનામાથંી કઇ વાનગી બાફ�ને બનાવવામા ંઆવે છે ?


