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1.6.4 પ્રાદેશક ગીતો, કથાઓ ળાાંચે અને શમજે.

1.6.8 બ્દકોનો વ્યળષારરક ઉયોગ કરી કે.

2.6.8 દ્યસકૂ્તતઓનો શળચાર કરી કે

4.6.1 રૂબરૂ મુાકાત ળખતે પ્રશ્નોત્તરી કરે.

1.6.1 ળાતાા-રકસ્શા શાાંભલે, ળાાંચે, અને શમજે.

1.6.6 શમાચારત્રો, શામશયકો, શાંદભાશારષત્યો ળાાંચે અને શમજે.

2.6.1 રરચચત રરક્સ્થશતમાાં ખચકાટ શળના બોી કે.

2.6.3 ાઠ્યશામગ્રી શળવે મારષતી મેલળળા પ્રશ્નો પછેૂ અને પ્રશ્નોના જળાબ આે.

3.6.5 શાંદેાવ્યળષારના માધ્યમોની શમજ મેલળી તેનો ઉયોગ કરી કે.

1.6.1 ળાતાા-રકસ્શા શાાંભલે, ળાાંચે, અને શમજે.

1.6.4 પ્રાદેશક ગીતો, કથાઓ ળાાંચે અને શમજે.

3.6.3 પ્રોજેતટળકા કરી કે.

4.6.5 દૃશ્યશ્રાવ્ય શાધનોણા ઉયોગથી અથાગ્રષણ કરે.

1.6.3 પ્રવશૃત્તઓ, મુાકાતો, પછુરછ દ્વારા શમજ કેલળી કે.

2.6.7 શાાંભલેી કે ળાાંચેી શામગ્રીમાાંથી યોગ્ય તારણો કાઢી પ્રશ્નોના જળાબ કાઢી કે.

3.6.4 ત્રેખન કરી કે.

3.6.6 પ્રશાંગોચચત અષળેાેખન અરી કે.

4.6.3 શાંકેતના બોર્ા શમયત્રક, શશગ્નો, નકાઓ ઓલખે.

1.6.1 ળાતાા-રકસ્શા શાાંભલે, ળાાંચે, અને શમજે.

1.6.5 દૃશ્યશ્રાવ્ય શાધનોથી મલતી મારષતી શમજી કે.

5.6.3 ાઠ્યશામગ્રીમાાંથી કાયાકારણ શાંબાંધ તારળી જળાબ આી કે.

4.6.6 વ્યળષારરક વ્યાકરણ જાણે.

3.6.6 પ્રશાંગોચચત અષળેાેખન અરી કે.
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2.6.2 રરચચત સ્થલ, પ્રશાંગ કે રરક્સ્થશતનુાં ળણાન કરી કે.

2.6.9 ાંક્તતઓનુાં ેખન કરી કે.

3.6.1 ચચત્રળણાન કરી કે.

3.6.3 પ્રોજેતટળકા કરી કે.

1.6.4 પ્રાદેશક ગીતો, કથાઓ ળાાંચે અને શમજે.

1.6.6 શમાચારત્રો, શામશયકો, શાંદભાશારષત્યો ળાાંચે અને શમજે.

2.6.4 ટુચકા-ળાતાાઓ, ોતાના અનભુળોની રજુઆત કરી કે.

2.6.5 યોગ્ય મરોર્ માન્ય જોર્ણી અને શળરામચચહ્નો શાથે ેખન કરી કે.

3.6.7 મદુ્દા રથી ળાતાાેખન કરી કે.

2.6.3 ાઠ્યશામગ્રી શળવે મારષતી મેલળળા પ્રશ્નો પછેૂ અને પ્રશ્નોના જળાબ આે.

2.6.6 શદુ્ધેખન કરી કે.

3.6.3 પ્રોજેતટળકા કરી કે.

3.6.4 ત્રેખન કરી કે.

3.6.5 શાંદેાવ્યળષારના માધ્યમોની શમજ મેલળી તેનો ઉયોગ કરી કે.

2.6.7 શાાંભલેી કે ળાાંચેી શામગ્રીમાાંથી યોગ્ય તારણો કાઢી પ્રશ્નોના જળાબ કાઢી કે.

2.6.8 દ્યસકૂ્તતઓનો શળચાર કરી કે

2.6.9 ાંક્તતઓનુાં ેખન કરી કે.

4.6.6 વ્યળષારરક વ્યાકરણ જાણે.

5.6.1 શાાંભલેી શારી-નરશી બાબતો અંગે ચચિંતન કરી યોગ્ય શનણાય ઇ કે.
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