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નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૬૬૬૬

વાસંળ�ની �મ �ંક ક� હવાથી વાગતા વા$ોના નામ લખો.

પ&થી બ'ંે િમ&ોને શો ફાયદો થયો.

સકંટ હરણ શ/દનો અથ1 સમ2વો.

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- કોઇકોઇકોઇકોઇ    એકએકએકએક    શ/દશ/દશ/દશ/દ    ક�ક�ક�ક�    િવચારિવચારિવચારિવચાર    પરથીપરથીપરથીપરથી    ફકરા8ુંફકરા8ુંફકરા8ુંફકરા8ુ ં   લેખનલેખનલેખનલેખન    કર�કર�કર�કર�    શક�શક�શક�શક�    છેછેછેછે.

સીતાસીતાસીતાસીતા    :વયવંર:વયવંર:વયવંર:વયવંર    િવશેિવશેિવશેિવશે    &ણ&ણ&ણ&ણ    થીથીથીથી    ચારચારચારચાર    વા;ોવા;ોવા;ોવા;ો    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- ઉ=ચારણઉ=ચારણઉ=ચારણઉ=ચારણ, િવરામ>ચ?ોિવરામ>ચ?ોિવરામ>ચ?ોિવરામ>ચ?ો, સ@ંાસ@ંાસ@ંાસ@ંા, નામપદનામપદનામપદનામપદ, ABયાપદABયાપદABયાપદABયાપદ, િવશેષણિવશેષણિવશેષણિવશેષણ, સારાશંસારાશંસારાશંસારાશં    લેખનલેખનલેખનલેખન    
�વા�વા�વા�વા    DયાવહાAરકDયાવહાAરકDયાવહાAરકDયાવહાAરક    DયાકરણનોDયાકરણનોDયાકરણનોDયાકરણનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    શક�શક�શક�શક�    છેછેછેછે.

(અઅઅઅ) યોEયયોEયયોEયયોEય    જોડકાંજોડકાંજોડકાંજોડકા ં   જોડ�જોડ�જોડ�જોડ�    અથ1Gણૂ1અથ1Gણૂ1અથ1Gણૂ1અથ1Gણૂ1    વા;ોવા;ોવા;ોવા;ો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

અઅઅઅ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ બબબબ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ
થીયેટર પર હાઉસ�લ8ુ ંપાAટJુ ં..... સર� પડKો.

મને િનરંજનની વાત ન.......... GછૂLુ.ં

અઠવાAડયા પછ� તપાસ .......... સમ2ઇ.

પેલો સનાતન �� એમના Nખુમાથંી ..... OલPુ ંહP ુ.ં

કરજો.

િવ$ાથQ8ુંિવ$ાથQ8ુંિવ$ાથQ8ુંિવ$ાથQ8ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :-  પાપાપાપા.GુGુG ુG.ુ અનેઅનેઅનેઅને    અRયઅRયઅRયઅRય    પાઠKસામSીપાઠKસામSીપાઠKસામSીપાઠKસામSી    િવશેિવશેિવશેિવશે    માAહતીમાAહતીમાAહતીમાAહતી    મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા    શાશાશાશા    માટ�માટ�માટ�માટ�    ? ક�વીક�વીક�વીક�વી    
ર�તેર�તેર�તેર�તે    ? �વા�વા�વા�વા    ��ો��ો��ો��ો    GછેૂGછેૂGછેૂGછેૂ    અનેઅનેઅનેઅને    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપીઆપીઆપીઆપી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    NUૂયાકંનNUૂયાકંનNUૂયાકંનNUૂયાકંન    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા8ુંશાળા8ુંશાળા8ુંશાળા8ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૬૬૬૬    (છછછછ)

WુલWુલWુલWુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી ટ�:ટટ�:ટટ�:ટટ�:ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૧૧૧૧૧૧૧૧/૧૧૧૧/૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦
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(બબબબ) યોEયયોEયયોEયયોEય    િવકUપિવકUપિવકUપિવકUપ    વડ�વડ�વડ�વડ�    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જEયાજEયાજEયાજEયા    Gરૂ�Gરૂ�Gરૂ�Gરૂ�    ફકરોફકરોફકરોફકરો    Gણૂ1Gણૂ1Gણૂ1Gણૂ1    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી    ક�ક�ક�ક�    વાચંેલીવાચંેલીવાચંેલીવાચંેલી    સામSીમાથંીસામSીમાથંીસામSીમાથંીસામSીમાથંી    યોEયયોEયયોEયયોEય    તારણતારણતારણતારણ    કાઢ�કાઢ�કાઢ�કાઢ�    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખીલખીલખીલખી    
શક�શક�શક�શક�    છેછેછેછે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    કાDયપ[ં\તનેકાDયપ[ં\તનેકાDયપ[ં\તનેકાDયપ[ં\તને    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    ��ોના��ોના��ોના��ોના    ઉ5રઉ5રઉ5રઉ5ર    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

ખેતર�યે કાઇં Oલી ર]ા છે મોલ, 
મોલે - મોલે � ૂથંી દ�ધા પર^_ૂએ મોતીડા ંર� લોલ.

પ[ં\તમા ંખેતર માટ� કયો શ/દ વપરાયો છે ?

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૫૫૫૫

મોલ એટલે `ુ ં?

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5િન4પિ5    :- NaુાNaુાNaુાNaુા    પરથીપરથીપરથીપરથી    વાતા1વાતા1વાતા1વાતા1    લેખનલેખનલેખનલેખન    કર�કર�કર�કર�    શકશેશકશેશકશેશકશે.

પ[ં\તમા ંમોિતડા ંશ/દનો અથ1 સમ2વો.

    (   લોભી,   ગર�બ,  ના8ુ,ં   સોનેર�  )

                               એક ................ ગામ હP ુ.ં તે ગામમા ં.................  ખેbતૂ 
રહ�તો હતો. તેના પાસે એક સોના8ુ ંcbુ આપતી ............... મરઘી હતી. તે દરરોજ એક 
સોના8ુ ંcbુ આપતી. ખેbતૂને બધાજ સોનાના cડા એક સાથે લેવાનો લોભ 2Eયો. 
.................. ખેbતૂે મરઘીને માર� નાખી પણ પેટમાથંી કંઇ ના મeJુ ંતેથી ખેbતૂને પ:તાfુ ં
પડg.ુ

રાવણ8ુંરાવણ8ુંરાવણ8ુંરાવણ8ુ ં   િમhયા>ભમાનિમhયા>ભમાનિમhયા>ભમાનિમhયા>ભમાન    કાDયનેકાDયનેકાDયનેકાDયને    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    તેનાતેનાતેનાતેના    �સગંને�સગંને�સગંને�સગંને    અ8iુપઅ8iુપઅ8iુપઅ8iુપ    વાતા1વાતા1વાતા1વાતા1    લખોલખોલખોલખો.



�ાથિમક શાળાના િશjકો માટ� નાની નાની 
બાબતો8ુ ંસકંલન કરતા વોkસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ Gનુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાoકુો અને pજUલો qSે_ ક�પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    GનુGનુGનુGનુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો. એક Aદવસ rધુીમા ંના મળ� 2ય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� G[ુ:તકામા � ઉપચારપા& 
અ3યયન િન4પિ5મા ંટ�\માક1 થયેલ હોય તે જ 

િન4પિ5ના ��ની Gનુ: કસોટ� લેવી.

આ ફ\ત Gનુ: કસોટ�નો નNનૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પAરપ& મા ંિશjકની ^િૂમકા 
વાચંી તે Nજુબ જiર પડ� Gનુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

GનુGનુGનુGનુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાtમકઉપચારાtમકઉપચારાtમકઉપચારાtમક    
કાય1કાય1કાય1કાય1    માટ�માટ�માટ�માટ�    નાનાનાના    AદવસોAદવસોAદવસોAદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


