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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.

પાનાપાનાપાનાપાના    નંન ંન ંન-ં 21 પરપરપરપર    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    $ાફનો$ાફનો$ાફનો$ાફનો    અ'યાસઅ'યાસઅ'યાસઅ'યાસ    કરોકરોકરોકરો    અનેઅનેઅનેઅને    વા)ોવા)ોવા)ોવા)ો    ખરાંખરાંખરાંખરા ં   છેછેછેછે    ક�ક�ક�ક�    ખોટાખોટાખોટાખોટા    તેતતેેતે    કહોકહોકહોકહો.

1. An Elephant is smaller than a rabbit..   …………….

2. A deer is bigger than a horse. …………….

3. A bus is faster than a bullock cart.  …………….

4. A bicycle is slower than a train.  …………….

5. The Narmada is the longest river in the world.  …………….

6. The pacific is the largest ocean in the world.  …………….

Give the answer in Yes or No . -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૬૬૬૬

Study the graph given (page no. 21) and say whether following 
sentences are true or false.

-ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૫૫૫૫

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    વા)ોનોવા)ોનોવા)ોનોવા)ોનો    હાહાહાહા    ક�ક�ક�ક�    નાનાનાના    માંમાંમાંમા ં   જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

1. London is less polluted than Mexico city.   …………….

2. Mexico city is as populated as Newyork. …………….

3. Tokyo has 20 million population.  …………….

4. Tokyo is the most populated city in the world.  …………….

5. Kolkata has more population than Delhi.  …………….

અ1યયનઅ1યયનઅ1યયનઅ1યયન    િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4    :-  પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના    પયા5વરણનીપયા5વરણનીપયા5વરણનીપયા5વરણની    સદં8ભ:તસદં8ભ:તસદં8ભ:તસદં8ભ:ત    બાબતોનેબાબતોનેબાબતોનેબાબતોને    ;લુના;લુના;લુના;લુના    કર�કર�કર�કર�    ર<ૂઆતર<ૂઆતર<ૂઆતર<ૂઆત    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

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

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    A�ૂયાકંનA�ૂયાકંનA�ૂયાકંનA�ૂયાકંન    	નુ	નુ	નુ	નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા@ુંશાળા@ુંશાળા@ુંશાળા@ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;- ૮૮૮૮    [આઠઆઠઆઠઆઠ]

EુલEુલEુલEુલ    -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - G$ેHG$ેHG$ેHG$ેH તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ...........................

અ1યયનઅ1યયનઅ1યયનઅ1યયન    િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4    :-  8ચJ8ચJ8ચJ8ચJ, $ાફ$ાફ$ાફ$ાફ, નકશાનકશાનકશાનકશા, વાતા5વાતા5વાતા5વાતા5    અનેઅનેઅનેઅને    પKરLછેદનીપKરLછેદનીપKરLછેદનીપKરLછેદની    િવગતો@ુંિવગતો@ુંિવગતો@ુંિવગતો@ુ ં   વગ?કરણવગ?કરણવગ?કરણવગ?કરણ    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.
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A

5. The earth

4. The Sun

3. Sun-stroke

2. Solar system

1. Solar energy

                  B

4. a set of planets moving around the sun.

3. power produce by the sun

2. bright star

1. planet

5. illness caused by too much exposure to the sun.

પાનાપાનાપાનાપાના    નંન ંન ંન-ં 24-25-26 ઉપરઉપરઉપરઉપર    �Oિૃ4�Oિૃ4�Oિૃ4�Oિૃ4-3માંમાંમાંમા ં   આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    પJપJપJપJ    વાચંીવાચંીવાચંીવાચંી    નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    હાહાહાહા    ક�ક�ક�ક�    નાનાનાના    માંમાંમાંમા ં   
જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

યોQયયોQયયોQયયોQય    જોડકાંજોડકાંજોડકાંજોડકા ં   જોડોજોડોજોડોજોડો.

2. Did Vinu follow his advice ? …………….

3. Did Tina visit Dhola veera ?  …………….

4. Was the giant wheel really huge ? …………….

5. Did Meena visit two different fairs last month ?  …………….

અ1યયનઅ1યયનઅ1યયનઅ1યયન    િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4    :-  લોનવડ5સલોનવડ5સલોનવડ5સલોનવડ5સ    સKહતસKહતસKહતસKહત    આશર�આશર�આશર�આશર�    500 SટલાSટલાSટલાSટલા    નવાનવાનવાનવા    શTદોશTદોશTદોશTદો    UણેUણેUણેUણે    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેનોતેનોતેનોતેનો    
ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

Match A with B appropriately. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૫૫૫૫

અ1યયનઅ1યયનઅ1યયનઅ1યયન    િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4    :-  ઉલટઉલટઉલટઉલટ    ��ો��ો��ો��ો    ( Inversion question ) 	છેૂ	છેૂ	છેૂ	છેૂ    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેવાતેવાતેવાતેવા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપેઆપેઆપેઆપે    
છેછેછેછે.

Answer the questions in Yes or No based on the letter given in 
Activity -3 (page no-24-25-26)

-ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૫૫૫૫

1. Was Vinu cutting the same branch ?   …………….

અ1યયનઅ1યયનઅ1યયનઅ1યયન    િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4િન3પિ4    :-  અથ5	ણૂ5અથ5	ણૂ5અથ5	ણૂ5અથ5	ણૂ5    સદંભ5માંસદંભ5માંસદંભ5માંસદંભ5મા ં   આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    શTદોશTદોશTદોશTદો, વા)ોવા)ોવા)ોવા)ો    અનેઅનેઅનેઅને    પKરLછેદ@ુંપKરLછેદ@ુંપKરLછેદ@ુંપKરLછેદ@ુ ં   AકૂવાચંનAકૂવાચંનAકૂવાચંનAકૂવાચંન    - 
અથ5$હણઅથ5$હણઅથ5$હણઅથ5$હણ    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

Fill in the blanks using appropriate word from the bracket. -ણુ-ણુ-ણુ-ણુ:-૪૪૪૪

કVસમાંકVસમાંકVસમાંકVસમા ં   આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    શTદનોશTદનોશTદનોશTદનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    ખાલીજQયાખાલીજQયાખાલીજQયાખાલીજQયા    	રૂો	રૂો	રૂો	રૂો.

Vinu ……………….. Up a tree. He …………. On a branch.
He ……………….. Cutting the same ………………. An oldman
……………. The boy. He said 'oh Vinu ! Don't ………………that
branch. You …………….. Fall. "The boy ………………… at the oldman.

(  laughed, sat, saw, climbed, cut, will, branch, was )


