
��������-૧૧૧૧ આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    નકશાનકશાનકશાનકશા    પરથીપરથીપરથીપરથી    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન     નુ નુ નુ નુ: કસોટ"કસોટ"કસોટ"કસોટ"
શાળા$ુંશાળા$ુંશાળા$ુંશાળા$ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૫૫૫૫    [પાચંપાચંપાચંપાચં]

'ુલ'ુલ'ુલ'ુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ગ+ણતગ+ણતગ+ણતગ+ણત

િવ-ાથ.$ુંિવ-ાથ.$ુંિવ-ાથ.$ુંિવ-ાથ.$ુ ં   નામનામનામનામ:- .......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

ટ/0ટટ/0ટટ/0ટટ/0ટ    તાર"ખતાર"ખતાર"ખતાર"ખ:- ૧૪૧૪૧૪૧૪/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

અ6યયન િન7પિ8:- નકશા પરથી ��ોના જવાબ આપે છે.

૧

૨

૩

(અ) માનિસ;હ રોડ અને શાહજહા ંરોડ

જો તમે રાજપથ ચાલી ર>ા હોય તો ઇ@Aડયા ગેટ પછ" તમાર" કઇ બાBુ +ચ�Cન પાકD 
આવેલો છે ?

(બ) અશોક રોડ અને માનિસ;હ રોડ

(ક) માનિસ;હ રોડ અને રાજપથ

નીચે આપેલ ર0તાઓની જોડમાથંી કઇ જોડ સૌથી મોટો Gણૂો બનાવે છે ?

ઉપર આપેલ ર0તાઓની જોડમાથંી કઇ જોડ કાટGણૂો બનાવે છે ?૩ ઉપર આપેલ ર0તાઓની જોડમાથંી કઇ જોડ કાટGણૂો બનાવે છે 



૪

૫

��������-૨૨૨૨ નકશોનકશોનકશોનકશો    જોઈજોઈજોઈજોઈ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૬૬૬૬

િતલક માગDથી માનિસ;હ રોડ જતા ંવચમા ંકયો ગેટ આવે ?

નેશનલ 0ટ/ડ"યમની બાBુમા ંકયા રોડ આવેલા છે ?

૧

૨

૩

નકશામા ં'ુKબુિમનારથી લોટસ મLંદર થઈ ઈ@Aડયા ગેટ પહNચતા ક/ટલા Lકમી થાય ?

O6ુધ જયતંી પાકD થી જતંરમતંર$ુ ંPતર અને 'ુKબુિમનારથી લોટસ મLંદર$ુ ંPતર આ 
બે Pતરમા ંકQુ ંPતર ઓR ંછે ?

ભરત ઈ@Aડયા ગેટ થી લોટસ મLંદર Tય છે Uયાર/ રમીલા 'ુKબુિમનારથી લોટસ મLંદર 
Tય છે કોણે વધાર/ Pતર કાVQુ ંહશે ?



��������-૩૩૩૩ નકશોનકશોનકશોનકશો    જોઈજોઈજોઈજોઈ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

૧

૨

૩

૪

૫

પોરબદંર Wજ�લાને કયા કયા Wજ�લાની હદ અડ/ છે.

વલસાડથી ભXુચ જતા ંકયા કયા Wજ�લામાથંી પસાર થYુ ંપડ/ ?

અમદાવાદથી બનાસકાઠંા જવા માટ/ કઈ Lદશામા ં�સુાફર" કરવી પડ/ ?

પાટણની ઉ8ર Lદશાએ કયો Wજ�લો આવેલો છે ?

ભાવનગરથી Bૂનાગઢ કઈ Lદશામા ંઆવે^ુ ંછે ?



��������-૪૪૪૪

��������-૫૫૫૫

અ6યયનઅ6યયનઅ6યયનઅ6યયન    િન7પિ8િન7પિ8િન7પિ8િન7પિ8:- ઘરઘરઘરઘર, વગDખડંવગDખડંવગDખડંવગDખડં    અનેઅનેઅનેઅને    શાળાનાશાળાનાશાળાનાશાળાના    સાદાસાદાસાદાસાદા    નકશાઓમાંનકશાઓમાંનકશાઓમાંનકશાઓમા ં   +ચ`ો+ચ`ો+ચ`ો+ચ`ો, સaંાઓસaંાઓસaંાઓસaંાઓ, LદશાનાLદશાનાLદશાનાLદશાના    
આધાર/આધાર/આધાર/આધાર/    કોઈકોઈકોઈકોઈ    વ0K ુવ0K ુવ0K ુવ0K ુ   ક/ક/ક/ક/    0થળ$ું0થળ$ું0થળ$ું0થળ$ુ ં   0થાન0થાન0થાન0થાન    દશાDવેદશાDવેદશાDવેદશાDવે    છેછેછેછે.

Pહ"Pહ"Pહ"Pહ"    1 સેમીસેમીસેમીસેમી    માપવાળ"માપવાળ"માપવાળ"માપવાળ"    Tળ"Tળ"Tળ"Tળ"    પરપરપરપર    ફળફળફળફળ    દોર/લદોર/લદોર/લદોર/લ    છેછેછેછે    આઆઆઆ    ફળફળફળફળ    બાBુમાંબાBુમાંબાBુમાંબાBુમા ં   આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    2 
સેમીસેમીસેમીસેમી    માપવાળ"માપવાળ"માપવાળ"માપવાળ"    Tળ"માંTળ"માંTળ"માંTળ"મા ં   દોરોદોરોદોરોદોરો. તમેતમેતમેતમે    દોર/લદોર/લદોર/લદોર/લ    ફળફળફળફળ    $ું$ ું$ ું$ ુ ં   +ચb+ચb+ચb+ચb    �ળૂ�ળૂ�ળૂ�ળૂ    +ચb+ચb+ચb+ચb    કરતાંકરતાંકરતાંકરતા ં   
ક/ટ^ુંક/ટ^ુંક/ટ^ુંક/ટ^ુ ં   ગcુંગcુંગcુંગcુ ં   થાયથાયથાયથાય    ?

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    નકશાનેનકશાનેનકશાનેનકશાને    6યાનથી6યાનથી6યાનથી6યાનથી    BૂવોBૂવોBૂવોBૂવો    તથાતથાતથાતથા    ��ોનાં��ોનાં��ોનાં��ોના ં   જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

અ6યયન િન7પિ8:- �માણમાપની મદદથી +ચbો અને નકશાને નાના ક/ મોટા 0વdપે દોર/ છે.

૧

૨

૩

૪

દરવામા ં�વેશતા જમણી બાBુ કQુ ંબોડD છે ?

eલેકબોડDની બરાબર સામે કQુ ંબોડD છે ?

દરવાજમા ં�વેશતા નોLટસબોડD તરફ જવા કઇ બાBુમા ંજYુ ંપડ/ ?

કબાટની નfક કQુ ંબોડD છે ?

૫ પાટલીઓની સgંયા ક/ટલી છે ?



 

�ાથિમક શાળાના િશhકો માટ/ નાની નાની 
બાબતો$ુ ંસકંલન કરતા વોiસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ  નુ: કસોટ"ઓ મેળવવા તમાર" શાળા, 
તા^કુો અને Wજ�લો Pkેf ક/પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ     નુ નુ નુ નુ: કસોટ"ઓકસોટ"ઓકસોટ"ઓકસોટ"ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર" 
મેળવી શકો. એક Lદવસ lધુીમા ંના મળ" 

Tય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


