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સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    �ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન�ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૮૮૮૮    (આઠઆઠઆઠઆઠ)

�ુલ�ુલ�ુલ�ુલ     ણુ ણુ ણુ ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:-  જુરાતી જુરાતી જુરાતી જુરાતી ટ()ટટ()ટટ()ટટ()ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૧૨૧૨૧૨૧/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- કા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4ત, િવચારિવચારિવચારિવચાર    િવ)તારિવ)તારિવ)તારિવ)તાર, 63ૂ4ત63ૂ4ત63ૂ4ત63ૂ4ત, કહ(વતોકહ(વતોકહ(વતોકહ(વતો    અનેઅનેઅનેઅને    ગ:ગ:ગ:ગ:    - પ:�ુંપ:�ુંપ:�ુંપ:�ુ ં   )વત;ં)વત;ં)વત;ં)વત;ં    

િવ:ાથ=�ુંિવ:ાથ=�ુંિવ:ાથ=�ુંિવ:ાથ=�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- )વા�ભુવો)વા�ભુવો)વા�ભુવો)વા�ભુવો, િવચારોિવચારોિવચારોિવચારો    અનેઅનેઅનેઅને    મતં2યોનેમતં2યોનેમતં2યોનેમતં2યોને    રોજનીશીમાંરોજનીશીમાંરોજનીશીમાંરોજનીશીમા ં   ન?ધીન?ધીન?ધીન?ધી    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

આપણેઆપણેઆપણેઆપણે    ક(વાક(વાક(વાક(વા    સકંપોસકંપોસકંપોસકંપો    કર�કર�કર�કર�    શક�એશક�એશક�એશક�એ    ? યાદ�યાદ�યાદ�યાદ�    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો    ?  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫
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અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- કા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4ત, િવચારિવચારિવચારિવચાર    િવ)તારિવ)તારિવ)તારિવ)તાર, 63ૂ4ત63ૂ4ત63ૂ4ત63ૂ4ત, કહ(વતોકહ(વતોકહ(વતોકહ(વતો    અનેઅનેઅનેઅને    ગ:ગ:ગ:ગ:    - પ:�ુંપ:�ુંપ:�ુંપ:�ુ ં   )વત;ં)વત;ં)વત;ં)વત;ં    
લેખનલેખનલેખનલેખન    તથાતથાતથાતથા    સારસારસારસાર    લેખનલેખનલેખનલેખન    કર�કર�કર�કર�    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    વાFનોવાFનોવાFનોવાFનો    અથGઅથGઅથGઅથG    દશાGવતીદશાGવતીદશાGવતીદશાGવતી    કા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4તકા2યપ3ં4ત    વળાવીવળાવીવળાવીવળાવી    બાબાબાબા    આવીઆવીઆવીઆવી    અનેઅનેઅનેઅને    શHઆતશHઆતશHઆતશHઆત    
કર�એકર�એકર�એકર�એ    કા2યનેકા2યનેકા2યનેકા2યને    આધાર(આધાર(આધાર(આધાર(    લખોલખોલખોલખો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૪૪૪૪

સવાર(સવાર(સવાર(સવાર(    ભાભીનોભાભીનોભાભીનોભાભીનો    ભયIભયIભયIભયI    પJરવારપJરવારપJરવારપJરવાર    લઇનેલઇનેલઇનેલઇને    ભાઇભાઇભાઇભાઇ    ઊપડNાઊપડNાઊપડNાઊપડNા.

આખાઆખાઆખાઆખા    ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ં   િવરહિવરહિવરહિવરહ    2યાપેલો2યાપેલો2યાપેલો2યાપેલો    જોયોજોયોજોયોજોયો    એટલેએટલેએટલેએટલે    PુPુPુPુ:ખથીખથીખથીખથી    ભાગંીભાગંીભાગંીભાગંી    પડ(લીપડ(લીપડ(લીપડ(લી    તેતતેેતે    પગિથએપગિથએપગિથએપગિથએ    જજજજ    બેસીબેસીબેસીબેસી    
પડ�પડ�પડ�પડ�.

આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણને    QવનમાંQવનમાંQવનમાંQવનમા ં   RRRR    મSTુંમSTુંમSTુંમSTુ ં   એનેએનેએનેએને    સૌથીસૌથીસૌથીસૌથી    સવાTુંસવાTુંસવાTુંસવાTુ ં   કર�નેકર�નેકર�નેકર�ને    ભિવ/યનીભિવ/યનીભિવ/યનીભિવ/યની    ભેટભેટભેટભેટ    ધર�એધર�એધર�એધર�એ.

Jદવાળ�નીJદવાળ�નીJદવાળ�નીJદવાળ�ની    રVઓરVઓરVઓરVઓ    �રૂ��રૂ��રૂ��રૂ�    થઇથઇથઇથઇ    અનેઅનેઅનેઅને    ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ં   JદવસોથીJદવસોથીJદવસોથીJદવસોથી    RRRR    શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત    હતીહતીહતીહતી    તેનોતેનોતેનોતેનો    ભગંભગંભગંભગં    થયોથયોથયોથયો.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- આશર(આશર(આશર(આશર(    500 RટલાRટલાRટલાRટલા    શXદોશXદોશXદોશXદો    VણેVણેVણેVણે    અનેઅનેઅનેઅને    શXદકોશનોશXદકોશનોશXદકોશનોશXદકોશનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    2યાવહાJરક2યાવહાJરક2યાવહાJરક2યાવહાJરક    
2યાકરણ2યાકરણ2યાકરણ2યાકરણ    VણીVણીVણીVણી    શકશેશકશેશકશેશકશે.
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કZસમાથંીકZસમાથંીકZસમાથંીકZસમાથંી    યો[યયો[યયો[યયો[ય    િવકપિવકપિવકપિવકપ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર�કર�કર�કર�    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જ[યાજ[યાજ[યાજ[યા    �રૂ��રૂ��રૂ��રૂ�    ફકરોફકરોફકરોફકરો    �ણૂG�ણૂG�ણૂG�ણૂG    કરોકરોકરોકરો.  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- 2યાવહાJરક2યાવહાJરક2યાવહાJરક2યાવહાJરક    2યાકરણનો2યાકરણનો2યાકરણનો2યાકરણનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

              એક ગામ પાસે જગંલમા ંએક બાવાQ ..................... બનાવી રહ(તા હતા
અને એક નાના ....................... �Vૂ પાઠ કરતા હતા. બાવાQ રોજ જગંલમાથંી તાVં,
પાકા ં....................... અને ....................... લઇ આવતા.
             એક વાર બાવાQ જગંલમા ંગયા હતા ]યાર( એક ....................... એમની
^પંડ�એ આવી પહ?_યા. તાVં, પાકા ંફળો, શાકભાQ જોઇને સ)સાભાઈ તો
....................... થઇ ગયા. એ તો બાવાQની ^પડ�મા ંaસુી ગયા અને bદરથી
....................... બધં કર� દ�cુ.ં પછ� િનરાતંે ફળો અને શાકભાQ ....................... લા[યા.
              થોડ� વાર( બાવાQ આ2યા તો એમણે જોTુ ંક( ^પંડ��ુ ંબારdુ ંબધં છે.
બાવાQએ િવચાTુe ક( અહf જગંલમા ંએમની ^પડ�મા ંકોણ ....................... ગTુ ંહશે?
એમણે બારdુ ં.......................  �છૂgુ,ં "ભાઈ, bદર કોણ છે?"

( ખાવા,  ^પંડ�, સસલાભાઈ, મJંદરમા,ં બારdુ,ં ફળો, ખટખટાવી, શાકભાQ, રાQ રાQ, 
aસુી )

6ચૂના6ચૂના6ચૂના6ચૂના    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    કરોકરોકરોકરો  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૬૬૬૬

રામ સીતા વનમા ંગયા.   -  આ વાFમા ંસમાસ શોધી બતાવો.
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હ�મુાન JદવસેJદવસેJદવસેJદવસે રામની ભ34ત કરતા હતા.  - લીટ� દોર(લ શXદનો િવરોધી શXદ લખી 
વાF ફર�થી લખો.

રVઓ Jદવાળ�ની છે થઇ �રૂ�  - વાFને યો[ય પદiમમા ંગોઠવી ફર� લખો.

મને ક(jુ ંગામ ગમે ?
મને કયો િવષય ભણવો ગમે 

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :- પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની    લાગણીલાગણીલાગણીલાગણી, � ૂઝંવણ� ૂઝંવણ� ૂઝંવણ� ૂઝંવણ, અ�ભુવઅ�ભુવઅ�ભુવઅ�ભુવ    અનેઅનેઅનેઅને    િવચારનેિવચારનેિવચારનેિવચારને    અસરકારકઅસરકારકઅસરકારકઅસરકારક    ર�તેર�તેર�તેર�તે    રlૂરlૂરlૂરlૂ    
કર�કર�કર�કર�    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવષયિવષયિવષયિવષય    પૈક�પૈક�પૈક�પૈક�    કોઇકોઇકોઇકોઇ    એકએકએકએક    િવષયિવષયિવષયિવષય    પરપરપરપર    તમારાતમારાતમારાતમારા    િશnકિશnકિશnકિશnક    સમnસમnસમnસમn    આઠઆઠઆઠઆઠ    થીથીથીથી    
દશદશદશદશ    વાFોવાFોવાFોવાFો    બોલોબોલોબોલોબોલો.  ( વધારાનોવધારાનોવધારાનોવધારાનો    સમયસમયસમયસમય    લઈલઈલઈલઈ    શકાશેશકાશેશકાશેશકાશે)  ણુ ણુ ણુ ણુ:-૫૫૫૫

માર� શાળાની સફાઇ

નવી પરણેલી oી - શXદ સ�હૂ માટ( એક શXદ શોધી લખો.

પગિથTુ,ં Jદવાળ�, સતંાન, બપોર -  શXદકોશના સાચા iમમા ંલખો.

શરદ�નૂમની ...............................�ુ ંવાતાવરણ કિવઓને ગાડંા બનાવે છે.

૩ મને કયો િવષય ભણવો ગમે ?



�ાથિમક શાળાના િશnકો માટ( નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોpસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાqકુો અને rજલો bsેQ ક(પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક Jદવસ 6ધુીમા ંના મળ� 

Vય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �3ુ)તકામા R ઉપચારપા; 
અ.યયન િન/પિ1મા ંટ�4માકG થયેલ હોય તે 

જ િન/પિ1ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફ4ત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ-
    ૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પJરપ; મા ંિશnકની 

tિૂમકા વાચંી તે �જુબ જHર પડ( �નુ: કસોટ� 
તૈયાર કરવી.


