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ગાધંીબા� ુિવમાનમા ંબેસવાની ના શા માટ� પાડ� છે ?

ભી�ુ ંએની મા પાસે ખો ંુ ક�મ બોલે છે ?

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- 2.7.8  ()ુા()ુા()ુા()ુા    પરથીપરથીપરથીપરથી    વાતા-વાતા-વાતા-વાતા-, િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    પ.ોપ.ોપ.ોપ.ો    તથાતથાતથાતથા    િનબધંિનબધંિનબધંિનબધં    લખીલખીલખીલખી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

તમારાતમારાતમારાતમારા    ગામમાંગામમાંગામમાંગામમા ં   થયેલથયેલથયેલથયેલ    જ0મા&ટમીનીજ0મા&ટમીનીજ0મા&ટમીનીજ0મા&ટમીની    ઉજવણીનોઉજવણીનોઉજવણીનોઉજવણીનો    પ.પ.પ.પ.    તમારાતમારાતમારાતમારા    િમ.નેિમ.નેિમ.નેિમ.ને    લખોલખોલખોલખો. 3ણુ3ણુ3ણુ3ણુ:-૬૬૬૬

તાર5ખતાર5ખતાર5ખતાર5ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- 2.7.2  પ6ર7ચતપ6ર7ચતપ6ર7ચતપ6ર7ચત    �સગંો�સગંો�સગંો�સગંો, 9થળો9થળો9થળો9થળો    અનેઅનેઅનેઅને    પ6ર;9થિતપ6ર;9થિતપ6ર;9થિતપ6ર;9થિત    િવશેિવશેિવશેિવશે    પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના    અ<ભુવોનીઅ<ભુવોનીઅ<ભુવોનીઅ<ભુવોની    
ર=ૂઆતર=ૂઆતર=ૂઆતર=ૂઆત    કર5કર5કર5કર5    શ@શેશ@શેશ@શેશ@શે.

આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ો��ો��ો��ો    માટ�માટ�માટ�માટ�    યોAયયોAયયોAયયોAય    કારણકારણકારણકારણ    લખોલખોલખોલખો. 3ણુ3ણુ3ણુ3ણુ:-૬૬૬૬

મહાદ�વ "ઉપાડો પગ" એDુ ંશા માટ� કહ� છે ?

િવEાથF<ુંિવEાથF<ુંિવEાથF<ુંિવEાથF<ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-............................................................. -............................................................. -............................................................. -............................................................. સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- 3.7.3  મનપસદંમનપસદંમનપસદંમનપસદં    પા.પા.પા.પા.    ક�ક�ક�ક�    9થળ9થળ9થળ9થળ    િવશેિવશેિવશેિવશે    લેખનલેખનલેખનલેખન    કર5કર5કર5કર5    શકશેશકશેશકશેશકશે.

ગાધંીGગાધંીGગાધંીGગાધંીG, ભી�ુભી�ુભી�ુભી�,ુ દHુંદHુંદHુંદHુ ં   : આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    પા.ોમાથંીપા.ોમાથંીપા.ોમાથંીપા.ોમાથંી    તમનેતમનેતમનેતમને    ગમતાગમતાગમતાગમતા    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    એકએકએકએક    પા.પા.પા.પા.    
િવશેિવશેિવશેિવશે    પાચંથીપાચંથીપાચંથીપાચંથી    છછછછ    વાJવાJવાJવાJ    લખોલખોલખોલખો. 3ણુ3ણુ3ણુ3ણુ:-૩૩૩૩

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    (Kૂયાકંન(Kૂયાકંન(Kૂયાકંન(Kૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; ; ; ; કસોટ5કસોટ5કસોટ5કસોટ5
શાળા<ુંશાળા<ુંશાળા<ુંશાળા<ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:-:-:-:-૭૭૭૭    [[[[સાતસાતસાતસાત]]]]

MુલMુલMુલMુલ    3ણુ3ણુ3ણુ3ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- 3જુરાતી3જુરાતી3જુરાતી3જુરાતી

તમામ ધોરણની �નુ: કસોટ5ઓ માટ� વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- 7.6.10  સમાનાથFસમાનાથFસમાનાથFસમાનાથF, િવTુ$ધાથFિવTુ$ધાથFિવTુ$ધાથFિવTુ$ધાથF    વચનવચનવચનવચન, કાળકાળકાળકાળ, વાJનાવાJનાવાJનાવાJના    �કાર�કાર�કાર�કાર, સUંાસUંાસUંાસUંા, િવશેષણિવશેષણિવશેષણિવશેષણ    
સ6હતસ6હતસ6હતસ6હત    Vયાવહા6રકVયાવહા6રકVયાવહા6રકVયાવહા6રક    VયાકરણનોVયાકરણનોVયાકરણનોVયાકરણનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર5કર5કર5કર5    શકશેશકશેશકશેશકશે.

WચૂનાWચૂનાWચૂનાWચૂના    (જુબ(જુબ(જુબ(જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.

નીચેનામાથંી કયો શXદ "રાન"નો સમાનાથF શXદ નથી. 3ણુ:-૧

[અ] વન [બ] જગંલ

  - રાYુલ માર5 સામે ક�મ જોઇ રZો ?

  - રાYુલે અિવ[ાસભર5 નજર� શા માટ� જો\ુ ં?

ટાપસી �રૂવી-

નીચે આપેલા વાJમાથંી િવશેષણો ઓળખાવો. 3ણુ:-૩

  - ]પેર5 ચાદંો ઉAયો.

મીઠાઇ,  રાત,  _ુકાન,  `ઘ,  ક�ળવણી,  અbરૂ5

આપણને આપણા c સતંોષ જ Mુળદ�વતાએ આdયો રોટલો છે તેટલાથી જ 
માનવો. - શXદોને યોAય eમમા ંગોઠવી અથ-�ણૂ- વાJ બનાવો. 3ણુ:-૧

  - રાYુલ fુ ંજોઇ રZો ?

  - 7બરબલ ચgરુ �ધાન હતો.

  - અિપhત તેજ9વી િવEાથF છે.

[ક] અરiય [ડ] વ0ય

આપેલ િવિશ&ટ શXદનો ઉપયોગ કર5 વાJો બનાવો. 3ણુ:-૨

રાડ ફાટ5 જવી-

રાYુલ અિવ[ાસભર5 નજર� માર5 સામે જોઇ રZો હતો - ર�ખા6ંકત શXદ જવાબ 
તર5ક� મળે તેવો યોAય �� બનાવો.

શXદો શXદકોશમા ંઅ<eુમે તમને કયા eમમા ંજોવા મળશે. 3ણુ:-૧

ઉપર આપેલ ��-૪ના પેટા��-૬ મા ંઆપેલ શXદોમાથંી કોઇપણ બે શXદોનો 
ઉપયોગ કર5 એક અથ-�ણૂ- વાJની રચના કરો. 3ણુ:-૧

  - રાYુલ કોના તરફ અિવ[ાસભર5 નજર� જોઇ રZો ?

3ણુ:-૧


