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ચાલો બેના તૈયાર જ �.ં .......................................................

તમને ગમે તે ઢગલો તમારો. .......................................................

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 2.3.8 ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    બેબબેેબે-�ણ�ણ�ણ�ણ    વા માંવા માંવા માંવા મા ં   લખીલખીલખીલખી    શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.

(બબબબ)  આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ફકરા)ુંફકરા)ુંફકરા)ુંફકરા)ુ ં   વાચંનવાચંનવાચંનવાચંન    કર+કર+કર+કર+    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૩૩૩૩

                         ગામને સીમાડ% ઇ1માઇલની વાડ+. ઇ1માઇલ ભાર% મહ%ન4.ુ વાડ+ 
બાર%માસ લીલીછમ રાખે. બાજર+ લણી નથી ક% 6ુવાર વાવી નથી. શાકભા7 પણ 
ઇ1માઇલની વાડ+ના વખાણાય.

ગામને સીમાડ% કોની વાડ+ હતી ?

તાર+ખતાર+ખતાર+ખતાર+ખ:- ...........................

િવ8ાથ9)ુંિવ8ાથ9)ુંિવ8ાથ9)ુંિવ8ાથ9)ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 1.3.2 પ:ર;ચતપ:ર;ચતપ:ર;ચતપ:ર;ચત    પ:ર<1થિતમાંપ:ર<1થિતમાંપ:ર<1થિતમાંપ:ર<1થિતમા ં   વાતચીતવાતચીતવાતચીતવાતચીત    અનેઅનેઅનેઅને    સવંાદોસવંાદોસવંાદોસવંાદો    સાભંળ+સાભંળ+સાભંળ+સાભંળ+    અનેઅનેઅનેઅને    સમ7સમ7સમ7સમ7    
શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.

(અઅઅઅ)  નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    વા વા વા વા     કોણકોણકોણકોણ    બોલેબોલેબોલેબોલે    છેછેછેછે    તેતતેેતે    કહોકહોકહોકહો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૨૨૨૨

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ?Aૂયાકંન?Aૂયાકંન?Aૂયાકંન?Aૂયાકંન    BનુBનુBનુBનુ: કસોટ+કસોટ+કસોટ+કસોટ+
શાળા)ુંશાળા)ુંશાળા)ુંશાળા)ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૩૩૩૩    (�ણ�ણ�ણ�ણ)

EુલEુલEુલEુલ    ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ,જુરાતી,જુરાતી,જુરાતી,જુરાતી
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?ળૂાHરો?ળૂાHરો?ળૂાHરો?ળૂાHરો    પરથીપરથીપરથીપરથી    અથIBણૂIઅથIBણૂIઅથIBણૂIઅથIBણૂI    શJદશJદશJદશJદ    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો. ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ- મમમમ    ઠઠઠઠ    ઇઇઇઇ    - મીઠાઇમીઠાઇમીઠાઇમીઠાઇ.

૨.   ભાઇ- ..............................

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 4.3.4  શJદશJદશJદશJદ    શJદશJદશJદશJદ    વMચેનોવMચેનોવMચેનોવMચેનો    બેદબેદબેદબેદ    સમ7સમ7સમ7સમ7    શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.

ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    ?જુબ?જુબ?જુબ?જુબ    NિતNિતNિતNિત    બદલીનેબદલીનેબદલીનેબદલીને    નવોનવોનવોનવો    શJદશJદશJદશJદ    લખોલખોલખોલખો.

ગામને સીમાડ% કોની વાડ+ હતી ?

ઇ1માઇલ વાડ+ને બાર%માસ ક%વી રાખતો ?

ઇ1માઇલની વાડ+)ુ ંOુ ંવખણા4 ુ ંહ4 ુ ં?

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 3.3.1 PટૂતાPટૂતાPટૂતાPટૂતા    અHરોઅHરોઅHરોઅHરો    ?કૂ+?કૂ+?કૂ+?કૂ+    અથIBણૂIઅથIBણૂIઅથIBણૂIઅથIBણૂI    શJદશJદશJદશJદ    બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી    શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.

,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૩૩૩૩

ક, ગ, ડ, .......................................................

ખ, ડ, ત, .....................................................

ઢ, ગ, લ, .....................................................

ઉદાહરણ- માતા- િપતા

૧.   માસા- ..............................

,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૩૩૩૩

૨.   ભાઇ- ..............................

૩.   દાદા- .............................. ૧.   ચક+- ..............................

૧.   માસા- ..............................

તમામ ધોરણની Bનુ: કસોટ+ઓ માટ% વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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હ ર દ મ ગ સા સો સૌ

,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૫૫૫૫

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 3.3.6  ;ચ�;ચ�;ચ�;ચ�    આધાર%આધાર%આધાર%આધાર%    વણIનવણIનવણIનવણIન    કર%કર%કર%કર%    છેછેછેછે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ;ચ�ને;ચ�ને;ચ�ને;ચ�ને    આધાર%આધાર%આધાર%આધાર%    ચારચારચારચાર    વા ોવા ોવા ોવા ો    લખોલખોલખોલખો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૪૪૪૪

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 3.3.2  શJદશJદશJદશJદ    રમતરમતરમતરમત    VારાVારાVારાVારા    નવોનવોનવોનવો    શJદશJદશJદશJદ    બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી    શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    કો�ટકમાથંીકો�ટકમાથંીકો�ટકમાથંીકો�ટકમાથંી    શJદોશJદોશJદોશJદો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો    અનેઅનેઅનેઅને    નીચેનીચેનીચેનીચે    લખોલખોલખોલખો.

હ ર દ મ ગ સા સો સૌ

ભા ર ત દ મા ગ બ પા

ઇ દ W ૂ િન Xા ર ત ક

બં ગ મ ગ H તા જ ગી

ધી ર જ મ ણ આ કા શ
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કાકા મારા  ........................... સાથે લાવે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    જોડકણાનંીજોડકણાનંીજોડકણાનંીજોડકણાનંી    BિૂતZBિૂતZBિૂતZBિૂતZ    કરોકરોકરોકરો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૪૪૪૪

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- 2.3.10  કા[યનીકા[યનીકા[યનીકા[યની    અ\રૂ+અ\રૂ+અ\રૂ+અ\રૂ+    પ<ં]તપ<ં]તપ<ં]તપ<ં]ત    BણૂIBણૂIBણૂIBણૂI    કર+કર+કર+કર+    શક%શક%શક%શક%    છેછેછેછે.


