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સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૪૪૪૪    (ચારચારચારચાર)

�ુલ�ુલ�ુલ�ુલ     ણુ ણુ ણુ ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ગ%ણતગ%ણતગ%ણતગ%ણત-ગ'મતગ'મતગ'મતગ'મત તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ...........................

િવ)ાથ+�ુંિવ)ાથ+�ુંિવ)ાથ+�ુંિવ)ાથ+�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ-યયનઅ-યયનઅ-યયનઅ-યયન    િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0    :- ઘ2ડયાળનાઘ2ડયાળનાઘ2ડયાળનાઘ2ડયાળના    સમયનેસમયનેસમયનેસમયને    કલાકકલાકકલાકકલાક    અનેઅનેઅનેઅને    િમનીટમાંિમનીટમાંિમનીટમાંિમનીટમા ં   6ૂવે6ૂવે6ૂવે6ૂવે    છેછેછેછે    તથાતથાતથાતથા    am અનેઅનેઅનેઅને    pmમાંમાંમાંમા ં   
સમયસમયસમયસમય    બતાવેબતાવેબતાવેબતાવે    છેછેછેછે.

ઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમા ં   જોઇજોઇજોઇજોઇ    સમયસમયસમયસમય    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૩૩૩૩

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    સમયનેસમયનેસમયનેસમયને    ઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમાંઘ2ડયાળમા ં   દશા>વોદશા>વોદશા>વોદશા>વો, સમયસમયસમયસમય    �માણે�માણે�માણે�માણે    કાટંાકાટંાકાટંાકાટંા    દોરોદોરોદોરોદોરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૩૩૩૩
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ખાલીખાલીખાલીખાલી    જAયામાંજAયામાંજAયામાંજAયામા ં   સમયસમયસમયસમય    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૬૬૬૬

તમારો સવારB નાCતાનો સમય : .....................................................

તમારો શિનવારB શાળા જવાનો સમય : .....................................................

તમારો શિનવારB શાળા Dટવાનો સમય : .....................................................

તમારો શિનવારB 2રશેષનો સમય : .....................................................

શાળામા ંમ-યાહન ભોજનનો સમય : .....................................................

તમારો  હૃકાય> કરવાનો સમય : .....................................................

િમિનટિમિનટિમિનટિમિનટ    કાટંોકાટંોકાટંોકાટંો    ૫૫૫૫    થીથીથીથી    શHશHશHશH    થઇનેથઇનેથઇનેથઇને    ફર�ફર�ફર�ફર�    પાછોપાછોપાછોપાછો    ૫૫૫૫    JધુીJધુીJધુીJધુી    પહKચતાપહKચતાપહKચતાપહKચતા    કBટલીકBટલીકBટલીકBટલી    િમિનટિમિનટિમિનટિમિનટ    લાગેલાગેલાગેલાગે    
? કBટલાકBટલાકBટલાકBટલા    કલાકકલાકકલાકકલાક    થાયથાયથાયથાય    ?  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૨૨૨૨
? કBટલાકBટલાકBટલાકBટલા    કલાકકલાકકલાકકલાક    થાયથાયથાયથાય    ?

તમામ ધોરણની �નુ: કસોટ�ઓ માટB વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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અ-યયનઅ-યયનઅ-યયનઅ-યયન    િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0    :- ૨૪૨૪૨૪૨૪    કલાકનીકલાકનીકલાકનીકલાકની    ઘ2ડયાળનેઘ2ડયાળનેઘ2ડયાળનેઘ2ડયાળને    ૧૨૧૨૧૨૧૨    કલાકનીકલાકનીકલાકનીકલાકની    ઘ2ડયાળઘ2ડયાળઘ2ડયાળઘ2ડયાળ    સાથેસાથેસાથેસાથે    સરખાવેસરખાવેસરખાવેસરખાવે    છેછેછેછે.

૨૪૨૪૨૪૨૪    કલાકનીકલાકનીકલાકનીકલાકની    ઘ2ડયાળઘ2ડયાળઘ2ડયાળઘ2ડયાળ    �માણે�માણે�માણે�માણે    સમયસમયસમયસમય    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૧૧૧૧

બપોરના ૨ કલાક =   .....................................................................

અ-યયનઅ-યયનઅ-યયનઅ-યયન    િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0    :- રોPજQદારોPજQદારોPજQદારોPજQદા    RવનમાંRવનમાંRવનમાંRવનમા ં   બનતીબનતીબનતીબનતી    ઘટનાઓનાઘટનાઓનાઘટનાઓનાઘટનાઓના    સમયગાળાનાસમયગાળાનાસમયગાળાનાસમયગાળાના    સરવાળાસરવાળાસરવાળાસરવાળા, બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�બાદબાક�    
વગેરBવગેરBવગેરBવગેરB    મૌ%ખકમૌ%ખકમૌ%ખકમૌ%ખક    ર�તેર�તેર�તેર�તે    કરBકરBકરBકરB    છેછેછેછે.

અ-યયનઅ-યયનઅ-યયનઅ-યયન    િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0િન.પિ0    :- સામાTયસામાTયસામાTયસામાTય    વCUઓુનેવCUઓુનેવCUઓુનેવCUઓુને    ઉપરથીઉપરથીઉપરથીઉપરથી, સામેથીસામેથીસામેથીસામેથી    અનેઅનેઅનેઅને    બા6ુએથીબા6ુએથીબા6ુએથીબા6ુએથી    જોતાંજોતાંજોતાંજોતા ં   કBવીકBવીકBવીકBવી    દBખાયદBખાયદBખાયદBખાય    ? તેતતેેતે    
%ચX%ચX%ચX%ચX    દોર�નેદોર�નેદોર�નેદોર�ને    બતાવેબતાવેબતાવેબતાવે    છેછેછેછે.

નીશા�ુંનીશા�ુંનીશા�ુંનીશા�ુ ં   2દવાળ�2દવાળ�2દવાળ�2દવાળ�    વેકBશનવેકBશનવેકBશનવેકBશન    ૫૫૫૫-૧૧૧૧૧૧૧૧-૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮    થીથીથીથી    ૨૬૨૬૨૬૨૬-૧૧૧૧૧૧૧૧-૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮૨૦૧૮    Jધુી�ુંJધુી�ુંJધુી�ુંJધુી�ુ ં   હU ુંહU ુંહU ુંહU ુ.ં તોતોતોતો    તેનાતેનાતેનાતેના    
2દવાળ�2દવાળ�2દવાળ�2દવાળ�    વેકBશનનાવેકBશનનાવેકBશનનાવેકBશનના    2દવસોની2દવસોની2દવસોની2દવસોની    સYંયાસYંયાસYંયાસYંયા    જણાવોજણાવોજણાવોજણાવો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૨૨૨૨

ટBબલનોટBબલનોટBબલનોટBબલનો    સામેનોસામેનોસામેનોસામેનો    દBખાવદBખાવદBખાવદBખાવ    અનેઅનેઅનેઅને    ઉપરનોઉપરનોઉપરનોઉપરનો    દBખાવદBખાવદBખાવદBખાવ    દોરોદોરોદોરોદોરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૪૪૪૪
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નીચેનીચેનીચેનીચે    તમારાતમારાતમારાતમારા    વગ>ખડં�ુંવગ>ખડં�ુંવગ>ખડં�ુંવગ>ખડં�ુ ં   %ચX%ચX%ચX%ચX    દોરBZુંદોરBZ ુંદોરBZ ુંદોરBZ ુ ં   છેછેછેછે. %ચXને%ચXને%ચXને%ચXને    આધારBઆધારBઆધારBઆધારB    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૪૪૪૪

વગ>ખડંમા ંટ�વી કBટલી છે ? : .....................................................

ટBબલની સૌથી નRક [ુ ંછે : .....................................................

જો તમે બારણામા ં�વેશો તો કબાટ તમાર� કઇ બા6ુ હશે ? .......................................

જો તમે બારણામા ં�વેશો તો ટBબલ તમાર� કઇ બા6ુ હશે ? .......................................૪ જો તમે બારણામા ં�વેશો તો ટBબલ તમાર� કઇ બા6ુ હશે ? .......................................


