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સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    �ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;----૭૭૭૭    [[[[સાતસાતસાતસાત]]]]

�ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- સ$ં�ૃતસ$ં�ૃતસ$ં�ૃતસ$ં�ૃત ટ&$ટટ&$ટટ&$ટટ&$ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ;;;;- - - - ૭૭૭૭////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

િવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-............................................................. -............................................................. -............................................................. -............................................................. સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1:- સરળસરળસરળસરળ    જોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુત    શ7દોશ7દોશ7દોશ7દો    સાથેનાસાથેનાસાથેનાસાથેના    વા:ો�ુંવા:ો�ુંવા:ો�ુંવા:ો�ુ ં   અ�લુેખનઅ�લુેખનઅ�લુેખનઅ�લુેખન    કર�કર�કર�કર�    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે.

આપેલ વા:ો�ુ ં= ુદંર અ4ર& લેખન કરો. �ણુ:-૫

nii*rk\li: viVxiig{viisi& a*sti £

l(Kini& kVMNim_Ki& a*sti £

kst_r& miVgiiti jiiyit( £

piidrxik: pirpiidni gicC*ti £4
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piidrxik: pirpiidni gicC*ti £

Ci\*Tki d\h*vivi*ji^tii a*sti £

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1:- પાઠ?�$ુતકનેપાઠ?�$ુતકનેપાઠ?�$ુતકનેપાઠ?�$ુતકને    આધાર&આધાર&આધાર&આધાર&    �છેૂલા�છેૂલા�છેૂલા�છેૂલા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    સ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમા ં   લખીલખીલખીલખી    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે.

યોBય િવકપ પસદં કર� ��ોના જવાબ આપો. �ણુ:-૫

tvigvisHiwiir& k: a*sti £   [ C(T&ki, miijii^r&, nii*rk\li:, *jihvii ]

*Hini\Hiwiir& k: a*sti £    [b{hmii, *viMN_:, SioYkr:, endX: ]

pi�ciBiHi&^ ki a*sti £     [ flii*ni, kst|r&, piio�ciili&, *sIh: ]

kst|r& ksmiiti% jiiyit( £    [ *sIh:, miVgiiti%:, kitir:, pi*xiriji: ]

5 ki sHi& d\h*vivi*ji^tii a*sti ?    [ miy|r:, giRD:, kik:, Ci\*Tki ]
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અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1:- સરળસરળસરળસરળ    �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી    વા:ોનોવા:ોનોવા:ોનોવા:ોનો    સ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમાંસ$ં�ૃતમા ં   અ�વુાદઅ�વુાદઅ�વુાદઅ�વુાદ    કર�કર�કર�કર�    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે.

નીચે આપેલ વા:ોનો સ$ં�ૃતમા ંઅ�વુાદ કરો. �ણુ:-૫

દાતં િવનાનો છતા ંપFથરો ખાય છે.

તે કાળા �ખુવાળ� છે.

ક$Gરૂ� શેમાથંી ઉIપન થાય છે.

િસJહ હાથીઓના ટોળાને માર� નાખે છે.

તે Mી નર અને નાર�થી જNમેલ છે.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1:- ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    અથવાઅથવાઅથવાઅથવા    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િનદOશિનદOશિનદOશિનદOશ    નેનનેેને    આધાર&આધાર&આધાર&આધાર&    સ$ં�ૃતસ$ં�ૃતસ$ં�ૃતસ$ં�ૃત    ભાષામાંભાષામાંભાષામાંભાષામા ં   નવાનવાનવાનવા    શ7દોશ7દોશ7દોશ7દો    અનેઅનેઅનેઅને    
વા:ોનીવા:ોનીવા:ોનીવા:ોની    રચનારચનારચનારચના    કર�કર�કર�કર�    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે.

ઉદાહરણમા ંદશાQRયા �જુબ a*sti, nii*sti નો ઉપયોગ કર� વા:ો�ુ ંલેખન કરો. �ણુ:-૫��-૪
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*Hin(Hiwiir& ni ci S|lipii*Ni £

ઉદાહરણ- viVxiig{viisi& ni ci pi*xiriji: £ વા:- viVxiig{viisi& a*sti pi*xiriji: nii*sti £

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1:- સાદાસાદાસાદાસાદા    સરળસરળસરળસરળ    જોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુતજોડા4ર56ુત    શ7દોશ7દોશ7દોશ7દો    સાથેનાસાથેનાસાથેનાસાથેના    ગેયગેયગેયગેય    =ભુાિષત=ભુાિષત=ભુાિષત=ભુાિષત    અનેઅનેઅનેઅને    ગીતો�ુંગીતો�ુંગીતો�ુંગીતો�ુ ં   
લયબ.ધલયબ.ધલયબ.ધલયબ.ધ    પઠનપઠનપઠનપઠન    કર�કર�કર�કર�    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    ગાનગાનગાનગાન    કર�કર�કર�કર�    શક&શક&શક&શક&    છેછેછેછે.

tvigvisHiwiir& ni ci *siwwiyi(gi& £

ઉદાહરણમા ંદશાQRયા �જુબ a*sti, nii*sti નો ઉપયોગ કર� વા:ો�ુ ંલેખન કરો. �ણુ:-૫

�હ&Tલકા એકમના Vલોક નબંર ૧ થી ૩ �ુ ંW.ુધ ઉXચારણ સાથે તમારા િશ4ક 
સમ4 વાચંન કરો. �ણુ:-૫

*Ù*ji±i ni ci si*pi^Ni& £

kVMNim_Ki& ni ci miijii^r& £

pi�ciBiHi&^ ni ci pii�ciili& £

વાચંન માટ& વધારાનો સમય લઇ શકાશે.



Ci\*Tki d\h*vivi*ji^tii a*sti 
£

*Hini\Hiwiir& k: a*sti £    
 [b{hmii, *viMN_:, Sikr:, 

endX: ]

 

�ાથિમક શાળાના િશ4કો માટ& નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોZસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તા\કુો અને ]જલો ^_ે` ક&પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક aદવસ =ધુીમા ંના મળ� 

bય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


