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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:- સૌનીસૌનીસૌનીસૌની    આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયા(વરણપયા(વરણપયા(વરણપયા(વરણ) ટ)*ટટ)*ટટ)*ટટ)*ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૮૨૮૨૮૨૮/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

િવ0ાથ2�ુંિવ0ાથ2�ુંિવ0ાથ2�ુંિવ0ાથ2�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ4યયનઅ4યયનઅ4યયનઅ4યયન    િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6    :- આહારનાઆહારનાઆહારનાઆહારના    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    *વાદ*વાદ*વાદ*વાદ    િવશેિવશેિવશેિવશે    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

કોઈપણકોઈપણકોઈપણકોઈપણ    <ણ<ણ<ણ<ણ    વાનગીનાવાનગીનાવાનગીનાવાનગીના    નામનામનામનામ    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    તેનોતેનોતેનોતેનો    *વાદ*વાદ*વાદ*વાદ    લખોલખોલખોલખો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૬૬૬૬

મનેમનેમનેમને    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    કાઢોકાઢોકાઢોકાઢો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૩૩૩૩

માર� જમીન સૌથી વA ુફળCપુ હોય છે  ............................................

મારામા ંર)તી�ુ ં�માણ સૌથી વA ુહોય છે  ............................................

મરEુ ં-

ધાણા -

FGંુ -

મર� -

અ4યયનઅ4યયનઅ4યયનઅ4યયન    િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6    :- *થાિનક*થાિનક*થાિનક*થાિનક    જમીનનીજમીનનીજમીનનીજમીનની    િવિવધતાિવિવધતાિવિવધતાિવિવધતા    HણીHણીHણીHણી    તેનાતેનાતેનાતેના    બધંારણનેબધંારણનેબધંારણનેબધંારણને    સમFસમFસમFસમF    શકશેશકશેશકશેશકશે.

મારામા ંમાટ��ુ ં�માણ સૌથી વA ુહોય છે  ............................................

અ4યયનઅ4યયનઅ4યયનઅ4યયન    િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6    :- રસોડામાંરસોડામાંરસોડામાંરસોડામા ં   વપરાતાવપરાતાવપરાતાવપરાતા    મસાલાઓનીમસાલાઓનીમસાલાઓનીમસાલાઓની    ઉપયોLગતાઉપયોLગતાઉપયોLગતાઉપયોLગતા    HણીHણીHણીHણી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    મસાલાઓનોમસાલાઓનોમસાલાઓનોમસાલાઓનો    એકએકએકએક    એકએકએકએક    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    જણાવોજણાવોજણાવોજણાવો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪
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મારો આવવાનો સમયગાળો માચ( થી Oૂન છે .....................................

Pુ ંઆQુ ંએટલે લોકો ઊની કપડા ંપહ)રવા�ુ ંપસદં કર) છે ......................................

Pુ ંઆQુ ંએટલે લોકો ર)ઇનકોટ ક) છ<ી લઈ ને ફર) છે ......................................

માર� ઋUમુા ંનાતાલનો તહ)વાર આવે છે  .............................................

Pુ ંHંV ુલઈને આવતી ઋU ુW ...........................................

Xા ંજોQુ ં? Yુ ંજોવા મZ[ુ ં?

પારદશ(ક પા<મા ંપાણીની \દર ઢ)ફાની 
આOુ બાOુ અને ઉપર તરફ Oૂવો.

અ4યયનઅ4યયનઅ4યયનઅ4યયન    િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6    :-  િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    ઋUઓુઋUઓુઋUઓુઋUઓુ    િવષેિવષેિવષેિવષે    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

શોધોશોધોશોધોશોધો    PુંPુ ંPુ ંPુ ં   કઈકઈકઈકઈ    ઋU ુઋU ુઋU ુઋU ુ   WWWW. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૫૫૫૫

અ4યયનઅ4યયનઅ4યયનઅ4યયન    િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6િન5પિ6    :- જમીનનાજમીનનાજમીનનાજમીનના    ઘટકો�ુંઘટકો�ુંઘટકો�ુંઘટકો�ુ ં   વગ2કરણવગ2કરણવગ2કરણવગ2કરણ    કર�કર�કર�કર�    શકશેશકશેશકશેશકશે.

માટ�નામાટ�નામાટ�નામાટ�ના    ઢ)ફાનેઢ)ફાનેઢ)ફાનેઢ)ફાને    કાચનાકાચનાકાચનાકાચના    ^યાલામાં^યાલામાં^યાલામાં^યાલામા ં   પાણીમાંપાણીમાંપાણીમાંપાણીમા ં   _ૂબાડ�_ૂબાડ�_ૂબાડ�_ૂબાડ�    નેનનેેને    જોતાંજોતાંજોતાંજોતા ં   YુંYુંYુંYુ ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળેમળેમળેમળે    ? "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૩૩૩૩

ર)તાળર)તાળર)તાળર)તાળ    જમીનજમીનજમીનજમીન    અનેઅનેઅનેઅને    માટ�યાળમાટ�યાળમાટ�યાળમાટ�યાળ    જમીનજમીનજમીનજમીન    તફાવતનાતફાવતનાતફાવતનાતફાવતના    બેબબેેબે-બેબબેેબે    ુ̀ ાુ̀ ાુ̀ ાુ̀ ા    લખોલખોલખોલખો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪



�ાથિમક શાળાના િશaકો માટ) નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોbસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાcકુો અને dજ�લો \eેF ક)પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો. એક fદવસ gધુીમા ંના મળ� Hય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �hુ*તકામા i ઉપચારપા< 
અ4યયન િન5પિ6મા ંટ�jમાક( થયેલ હોય તે જ 

િન5પિ6ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફjત �નુ: કસોટ�નો નનૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પfરપ< મા ંિશaકની kિૂમકા 
વાચંી તે જુબ જlર પડ) �નુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાnમકઉપચારાnમકઉપચારાnમકઉપચારાnમક    
કાય(કાય(કાય(કાય(    માટ)માટ)માટ)માટ)    નાનાનાના    fદવસોfદવસોfદવસોfદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


