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whip some curd.                            (  ………………………………..  )

 (B)  આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવકપોમાથંીિવકપોમાથંીિવકપોમાથંીિવકપોમાથંી    યો�યયો�યયો�યયો�ય    િવકપિવકપિવકપિવકપ    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જ�યામાંજ�યામાંજ�યામાંજ�યામા ં   �કૂ��કૂ��કૂ��કૂ�    ફકરોફકરોફકરોફકરો    �ણૂ��ણૂ��ણૂ��ણૂ�    કરોકરોકરોકરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫

A crow and a dove were good friends. They talked with each
other everyday. But the dove …………………….. In a cage in Rahul's house. Rahul
……………………. The dove good food. The crow ……………………. For food
crow was very ………………………….. Outside the cage. The dove wantedto come
out of the cage so the crow ............................................ him to open the cage Both the
friends flew away in the open sky.

(  helped, lived, happy, gave, worked  )

Example : Teacher showe a picture in the class.     (  showed  )

The king left the kitchen.              (  ………………………………..  )

He put them in a big pot.              (  ………………………………..  )

Everyone liked it very much.        (  ………………………………..  )

Take whole wheat atta.                 (  ………………………………..  )

add salt and oil.                             (  ………………………………..  )

Rupesh : sir. ……………………………………………………………………?

Mr. Parikh : of course, ……………………..………………………………….  

Rupesh : …………………………………………..…………………………sir.

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- લોનવડ�સલોનવડ�સલોનવડ�સલોનવડ�સ    સ*હતસ*હતસ*હતસ*હત    આશર.આશર.આશર.આશર.    500 /ટલા/ટલા/ટલા/ટલા    નવીનનવીનનવીનનવીન    શ1દોશ1દોશ1દોશ1દો    3ણી3ણી3ણી3ણી    અનેઅનેઅનેઅને    તેનોતેનોતેનોતેનો    
ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર.કર.કર.કર.    છેછેછેછે.

 (A)  નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    વા8ોમાથંીવા8ોમાથંીવા8ોમાથંીવા8ોમાથંી    action word શોધીનેશોધીનેશોધીનેશોધીને    ક:સમાક:સમાક:સમાક:સમા    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૬૬૬૬

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- િવનતંીિવનતંીિવનતંીિવનતંી    કર.કર.કર.કર.    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    િવનતંીનોિવનતંીનોિવનતંીનોિવનતંીનો    �િતભાવ�િતભાવ�િતભાવ�િતભાવ    આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.

આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    િવકપોનાિવકપોનાિવકપોનાિવકપોના    આધાર.આધાર.આધાર.આધાર.    સવંાદસવંાદસવંાદસવંાદ    �ણૂ��ણૂ��ણૂ��ણૂ�    કરોકરોકરોકરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૪૪૪૪

( Thank you,  will you please give me some tea-leaves,   what's the matter,   Here 
they ar     )

Rupesh : Good evening sir.

Mr. Parikh : oh, Rupesh ! Good evening.  …………………………………….  ?

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    �ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા?ુંશાળા?ુંશાળા?ુંશાળા?ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૬૬૬૬    (છછછછ)

@ુલ@ુલ@ુલ@ુલ     ણુ ણુ ણુ ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- BCેDBCેDBCેDBCેD ટ.Eટટ.Eટટ.Eટટ.Eટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૧૨૧૨૧૨૧/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

િવHાથI?ુંિવHાથI?ુંિવHાથI?ુંિવHાથI?ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક
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અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- KચLKચLKચLKચL    ક.ક.ક.ક.    વEMઓુ?ુંવEMઓુ?ુંવEMઓુ?ુંવEMઓુ?ુ ં   LણLણLણLણ    ક.ક.ક.ક.    પાચંપાચંપાચંપાચં    વા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમા ં   વણ�નવણ�નવણ�નવણ�ન    કર.કર.કર.કર.    છેછેછેછે.

તમારાતમારાતમારાતમારા    વગ�ખડં?ુંવગ�ખડં?ુંવગ�ખડં?ુંવગ�ખડં?ુ ં   વણ�નવણ�નવણ�નવણ�ન    પાચંપાચંપાચંપાચં    વા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમાંવા8ોમા ં   કરોકરોકરોકરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫

If today is Monday what dat will it tomorrow ?

you went to divide a page in to nine identicale columns How many lines will you draw 
?

There are eight students in the class if each students has five books How many book 
are there in the class ?

which season comes after winter ?

There are five tigers, nine lions and seven elephants in the forest How many animals 
are there in the forest ?

અ$યયનઅ$યયનઅ$યયનઅ$યયન    િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'િન&પિ'    :- મા*હતીમા*હતીમા*હતીમા*હતી    મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા    Wh ( When, Where, What, Hoe many ) ��ો��ો��ો��ો    �છેૂ�છેૂ�છેૂ�છેૂ    છેછેછેછે    
અનેઅનેઅનેઅને    તેવાતેવાતેવાતેવા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫



�ાથિમક શાળાના િશPકો માટ. નાની નાની 
બાબતો?ુ ંસકંલન કરતા વોQસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાSકુો અને Tજલો BCેD ક.પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક *દવસ Vધુીમા ંના મળ� 

3ય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �WુEતકામા / ઉપચારપાL 
અ$યયન િન&પિ'મા ંટ�Xમાક� થયેલ હોય તે 

જ િન&પિ'ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફXત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ-
    ૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પ*રપL મા ંિશPકની 

Yિૂમકા વાચંી તે �જુબ જZર પડ. �નુ: કસોટ� 
તૈયાર કરવી.


