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

િવાથ��ુંિવાથ��ુંિવાથ��ુંિવાથ��ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- િવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓ     ુદ	 ુદ	 ુદ	 ુદ	- ુદ	 ુદ	 ુદ	 ુદ	    વય ૂથનીવય ૂથનીવય ૂથનીવય ૂથની    $ય%&તઓના$ય%&તઓના$ય%&તઓના$ય%&તઓના    આહારઆહારઆહારઆહાર    િવશેનીિવશેનીિવશેનીિવશેની    બાબતોબાબતોબાબતોબાબતો    અનેઅનેઅનેઅને    
ઉપલ./ધઓઉપલ./ધઓઉપલ./ધઓઉપલ./ધઓ    િવશેિવશેિવશેિવશે    1ણશે1ણશે1ણશે1ણશે, ખોરાકખોરાકખોરાકખોરાક    માટ4નીમાટ4નીમાટ4નીમાટ4ની    ચીજોચીજોચીજોચીજો    7ાથંી7ાથંી7ાથંી7ાથંી    મળેમળેમળેમળે    છેછેછેછે    તેતતેેતે    િવશેનીિવશેનીિવશેનીિવશેની    1ણકાર	1ણકાર	1ણકાર	1ણકાર	    �ા:ત�ા:ત�ા:ત�ા:ત    કરશેકરશેકરશેકરશે.

(અઅઅઅ)  ��ના��ના��ના��ના    ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર    માટ4માટ4માટ4માટ4    સાચોસાચોસાચોસાચો    િવક;પિવક;પિવક;પિવક;પ    શોધોશોધોશોધોશોધો. <ણુ<ણુ<ણુ<ણુ:-૫૫૫૫

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    >;ૂયાકંન>;ૂયાકંન>;ૂયાકંન>;ૂયાકંન    ?નુ?નુ?નુ?નુ: કસોટ	કસોટ	કસોટ	કસોટ	
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૩૩૩૩    (@ણ@ણ@ણ@ણ)

AુલAુલAુલAુલ    <ણુ<ણુ<ણુ<ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયાCવરણપયાCવરણપયાCવરણપયાCવરણ)

નીચેનામા ંકઠોળ કEુ ંછે ?

[અ] ચણા [બ] ઘG

આપણે હમંેશા ક4વો ખોરાક ન ખાવો જોઇએ.

[અ] વાસી [બ] ઢાકં4લો

[ક] તાજો [ડ] ઘરનો

રોટલી શેના લોટમાથંી બનાવવામા ંઆવે છે.

[અ]  ુવાર [બ] ઘG

[ક] મકાઇ [ડ] બાજર	
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(બબબબ) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ના��ના��ના��ના    ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર    એકએકએકએક-બેબબેેબે    વા7માંવા7માંવા7માંવા7મા ં   આપોઆપોઆપોઆપો.

તમને મનપસદં કોઇ પણ બે ફળના નામ જણાવો. <ણુ:- ૧

રાધંણછઠના Nદવસે તમારા ઘર4 કઇ કઇ વાનગીઓ બનાવવામા ંઆવે છે. <ણુ:- ૧

તળેલો ખોરાક પચવામા ંક4વો હોય છે ?

[અ] પોચો [બ] સરળ

[ક] અઘરો [ડ] ઝડપી

નીચેનામાથંી શેનો સમાવેશ કઠોળમા ંથતો નથી.

[અ] ચણા [બ] Qવુેર

[ક] મગ [ડ] બાજર	

[અ] ચણા [બ] ઘG

[ક] મકાઇ [ડ] બાજર	

આપણે ખોરાક શા માટ4 ખાવો જોઇએ. <ણુ:- ૨

તમામ ધોરણની ?નુ: કસોટ	ઓ માટ4 વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- િવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓ    િવિશ�ટિવિશ�ટિવિશ�ટિવિશ�ટ    જTNરયાતવાળાજTNરયાતવાળાજTNરયાતવાળાજTNરયાતવાળા    લોકોનીલોકોનીલોકોનીલોકોની    જTNરયાતજTNરયાતજTNરયાતજTNરયાત    સમUસમUસમUસમU    શકશેશકશેશકશેશકશે. તેમનેતેમનેતેમનેતેમને    
ઓળખીનેઓળખીનેઓળખીનેઓળખીને    મદદTપમદદTપમદદTપમદદTપ    થવાનીથવાનીથવાનીથવાની    ભાવનાભાવનાભાવનાભાવના    ક4ળવશેક4ળવશેક4ળવશેક4ળવશે. િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    પNર%WથિતમાંપNર%WથિતમાંપNર%WથિતમાંપNર%Wથિતમા ં   ચહ4રાનાચહ4રાનાચહ4રાનાચહ4રાના    હાવભાવનીહાવભાવનીહાવભાવનીહાવભાવની    ઓળખઓળખઓળખઓળખ    
ક4ળવીક4ળવીક4ળવીક4ળવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

અ    િવભાગ બ    િવભાગ

(અઅઅઅ) <ણુ<ણુ<ણુ<ણુ:-૪૪૪૪

(૧)  �XાચYુ (અ)  શર	રના Zગની ખામી

(૨)  માનિસક [િતવા\ં (બ)  ભણવામા ં]બૂ જ ધી>ું

(૩)  િવકલાગં (ક)  ^ખોથી જોઇ ન શકનાર

(૪)  >કૂબિધર (ડ)  ભણવામા ં]બૂ જ ધી>ું

(ઇ)  બોલી અને સાભંળ	 ન શકનાર

(બબબબ)  નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    િવધાનોમાથંીિવધાનોમાથંીિવધાનોમાથંીિવધાનોમાથંી    સાચાસાચાસાચાસાચા    િવધાનોિવધાનોિવધાનોિવધાનો    સામેસામેસામેસામે    √ અનેઅનેઅનેઅને    ખોટાખોટાખોટાખોટા    િવધાનોિવધાનોિવધાનોિવધાનો    સામેસામેસામેસામે    × 
ખોટાનીખોટાનીખોટાનીખોટાની    િનશાનીિનશાનીિનશાનીિનશાની    કરોકરોકરોકરો. <ણુ<ણુ<ણુ<ણુ:-૨૨૨૨

@ણ મNહના� ુબાળક ચાલી શક4 છે........................

નાટકમા ંચહ4રાના હાવભાવ >_ુય બાબત છે........................

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    :- િવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓિવાથ�ઓ    સમાનતાઓસમાનતાઓસમાનતાઓસમાનતાઓ, અસમાનતાઓઅસમાનતાઓઅસમાનતાઓઅસમાનતાઓ    `મક4`મક4`મક4`મક4    : રંગરંગરંગરંગ-TપTપTપTપ, રહ4ઠાણરહ4ઠાણરહ4ઠાણરહ4ઠાણ-ભોજનભોજનભોજનભોજન, 
આવનઆવનઆવનઆવન-1વન1વન1વન1વન, પસદંપસદંપસદંપસદં-નાપસદંનાપસદંનાપસદંનાપસદં    કોઇકોઇકોઇકોઇ    અaયઅaયઅaયઅaય    લ[ણોલ[ણોલ[ણોલ[ણો    અ�સુારઅ�સુારઅ�સુારઅ�સુાર    વWQઓુવWQઓુવWQઓુવWQઓુ    પખંીઓપખંીઓપખંીઓપખંીઓ    UવજQંઓુUવજQંઓુUવજQંઓુUવજQંઓુ    
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આવનઆવનઆવનઆવન-1વન1વન1વન1વન, પસદંપસદંપસદંપસદં-નાપસદંનાપસદંનાપસદંનાપસદં    કોઇકોઇકોઇકોઇ    અaયઅaયઅaયઅaય    લ[ણોલ[ણોલ[ણોલ[ણો    અ�સુારઅ�સુારઅ�સુારઅ�સુાર    વWQઓુવWQઓુવWQઓુવWQઓુ    પખંીઓપખંીઓપખંીઓપખંીઓ    UવજQંઓુUવજQંઓુUવજQંઓુUવજQંઓુ    
�bિૃ�ઓનો�bિૃ�ઓનો�bિૃ�ઓનો�bિૃ�ઓનો     ુદા ુદા ુદા ુદા- ુદા ુદા ુદા ુદા    ZગોનાZગોનાZગોનાZગોના    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    dારાdારાdારાdારા    ઓળખીનેઓળખીનેઓળખીનેઓળખીને    તેનોતેનોતેનોતેનો    સ>હૂસ>હૂસ>હૂસ>હૂ    બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

(અઅઅઅ)  નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ના��ના��ના��ના    ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર    એકએકએકએક    શ/દમાંશ/દમાંશ/દમાંશ/દમા ં   આપોઆપોઆપોઆપો. <ણુ<ણુ<ણુ<ણુ:-૫૫૫૫

કEુ ંપ[ી <ટૂર < ૂ ંબોલે છે ? ........................................

કયા પ[ીને જમફળ અને લીલા ંમરચા ભાવે છે ? ........................................

કEુ ંપ[ી ગદંગી સાફ કર4 છે ? ........................................

કEુ ંપ[ી કા... કા... બોલે છે ? ........................................

(બબબબ)  નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ના��ના��ના��ના    ઉ�રઉ�રઉ�રઉ�ર    આપોઆપોઆપોઆપો.

પખંીઓ માટ4 કર4લ સાર	 �bિૃ� લખો. <ણુ:-૨

ગીધ eુ ંખાય છે ? <ણુ:-૧

લfડખોદ eુ ંખાય છે ? <ણુ:-૧

કયા પ[ીની ચાચં સોય `વી હોય છે ? <ણુ:-૧

કEુ ંપ[ી વરસાદ પડ4 એટલે નાચી કળા કર4 છે ? ........................................

૪ પખંીઓ માટ4 કર4લ સાર	 �bિૃ� લખો. <ણુ:-૨


