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ગાય

તારા

સરખી ......................... �ય��તને િ�ય લખાય છે.  (વય)

%ૂધની મીઠ� ધાર ...................... ના પેટ* ભર*લી છે.  ( ગાય)

અ-યયન િન.પિ/ :- આશર* ૨૦૦૦ 3ટલા શ4દો સમ6 અને શ4દકોશનો ઉપયોગ કર� શક* છે.

અ-યયન િન.પિ/ :- શ4દોનો ઉપયોગ કર� વા8 બનાવી શક* છે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    શ4દોનોશ4દોનોશ4દોનોશ4દોનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    વા8વા8વા8વા8    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો. :ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:-૫૫૫૫

<બલાની ટોચે .......................... પહ?ચતો નથી.  ( કર )

કAસમાંકAસમાંકAસમાંકAસમા ં   આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    શ4દનાશ4દનાશ4દનાશ4દના    સમાનસમાનસમાનસમાન    અથCવાળાઅથCવાળાઅથCવાળાઅથCવાળા    શ4દશ4દશ4દશ4દ    વડ*વડ*વડ*વડ*    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જFયાજFયાજFયાજFયા    GરૂોGરૂોGરૂોGરૂો. :ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:-૫૫૫૫

તમે સદાય ................. મા ંરહો તેવી HભુેIછા પાઠJુ ંK.  (Lશુ)

વેક*શનમા ંપછ� Mુ ં................... મા ંઆવીશ.  (િનશાળ)

ટપાલી

િવNાથOPુંિવNાથOPુંિવNાથOPુંિવNાથOPુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    QRૂયાકંનQRૂયાકંનQRૂયાકંનQRૂયાકંન    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળાPુંશાળાPુંશાળાPુંશાળાPુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૪૪૪૪    (ચારચારચારચાર)

SુલSુલSુલSુલ    :ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- :જુરાતી:જુરાતી:જુરાતી:જુરાતી ટ*Uટટ*Uટટ*Uટટ*Uટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૧૪૧૪૧૪૧૪/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
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મને ફરવા ................... મX પડ� છે.

ટ�લડ� મોરલોની પ�છ� ................... જડ*લી છે.

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    વા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમા ં   LટૂતાLટૂતાLટૂતાLટૂતા    �Yયયો�Yયયો�Yયયો�Yયયો    કAસમાથીકAસમાથીકAસમાથીકAસમાથી    શોધીનેશોધીનેશોધીનેશોધીને    લખોલખોલખોલખો.

અ-યયન િન.પિ/ :- કા�યની અZરૂ� પ�ં�ત GણૂC કર� શક* છે.

તમારાતમારાતમારાતમારા    િશ[કિશ[કિશ[કિશ[ક    સમ[સમ[સમ[સમ[    M ૂઁM ૂઁM ૂઁM ૂ ઁ   તોતોતોતો    GKૂંGKૂંGKૂંGKૂં    કા�યPુંકા�યPુંકા�યPુંકા�યPુ ં   વારાફરથીવારાફરથીવારાફરથીવારાફરથી    ગાનગાનગાનગાન    કરોકરોકરોકરો. :ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:-૫૫૫૫

પ]રવારપ]રવારપ]રવારપ]રવાર    સાથેસાથેસાથેસાથે    ફરવાફરવાફરવાફરવા    જવાPુંજવાPુંજવાPુંજવાPુ ં   હોવાથીહોવાથીહોવાથીહોવાથી    શાળામાથંીશાળામાથંીશાળામાથંીશાળામાથંી    રXરXરXરX    લેવાલેવાલેવાલેવા    માટ*માટ*માટ*માટ*    તમારાતમારાતમારાતમારા    વગCવગCવગCવગC    
િશ[કિશ[કિશ[કિશ[ક    નેનનેેને    રX^ચ_ીરX^ચ_ીરX^ચ_ીરX^ચ_ી    લખોલખોલખોલખો. :ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:-૫૫૫૫

:ણુ:ણુ:ણુ:ણુ:-૫૫૫૫

( ની , મા ં, થી , ને , નો )

અ-યયન િન.પિ/ :-  પ]ર�Uથિત અPસુાર રX^ચ_ી લખે છે.

મારો પ` વાચંી .............................. પ` લખજો.

તેણે સામે ............... મને પ` લaયો.

પ` પર પોUટઓ]ફસ ................. િસcો હોય છે.

અ-યયન િન.પિ/ :- ^લdગ, વચન, કાળ, િવરામ^ચeો, કcાવાર� અને �Yયયનો સમજGવૂCક 
ઉપયોગ કર� શક* છે.



 

�ાથિમક શાળાના િશ[કો માટ* નાની નાની 
બાબતોPુ ંસકંલન કરતા વોfસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ Gનુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાhકુો અને iજRલો jkે6 ક*પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક ]દવસ mધુીમા ંના મળ� 

Xય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


