
૧

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:- િવ"ાનિવ"ાનિવ"ાનિવ"ાન ટ#$ટટ#$ટટ#$ટટ#$ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૮૨૮૨૮૨૮/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
િવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :-  અવલોક�અવલોક�અવલોક�અવલોક�    શકાયશકાયશકાયશકાય    તેવાતેવાતેવાતેવા    �ણુધમ3ના�ણુધમ3ના�ણુધમ3ના�ણુધમ3ના    આધાર#આધાર#આધાર#આધાર#    વ$5 ુવ$5 ુવ$5 ુવ$5,ુ સ6વસ6વસ6વસ6વ    અનેઅનેઅનેઅને    78�યા�ું78�યા�ું78�યા�ું78�યા�ુ ં   
વગ,કરણવગ,કરણવગ,કરણવગ,કરણ    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    મા=યામા=યામા=યામા=યા    7માણે7માણે7માણે7માણે    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.
નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    @ચAમાં@ચAમાં@ચAમાં@ચAમા ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતામળતામળતામળતા    િનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનના    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    બેબબેેબે    CિવકCિવકCિવકCિવક    અનેઅનેઅનેઅને    બેબબેેબે    
અCિવકઅCિવકઅCિવકઅCિવક    ઘટકોઘટકોઘટકોઘટકો    દશા3વોદશા3વોદશા3વોદશા3વો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

૨

૩

૪ એવીએવીએવીએવી    િનજ,વિનજ,વિનજ,વિનજ,વ    વ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુ ં   ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    આપોઆપોઆપોઆપો    KKKK    સ6વનાસ6વનાસ6વનાસ6વના    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    બેબબેેબે    લLણોલLણોલLણોલLણો    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :-  7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા    સરળસરળસરળસરળ    તપાસતપાસતપાસતપાસ    હાથહાથહાથહાથ    ધર#ધર#ધર#ધર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.

િનવાસ$થાનિનવાસ$થાનિનવાસ$થાનિનવાસ$થાન    એટલેએટલેએટલેએટલે    MુંMુંMુંMુ ં   ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

અહNઅહNઅહNઅહN    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    @ચAમાં@ચAમાં@ચAમાં@ચAમા ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતીમળતીમળતીમળતી    ગિતનોગિતનોગિતનોગિતનો    7કાર7કાર7કાર7કાર    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    બતાવોબતાવોબતાવોબતાવો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

.............................      ........................................      ........................................

૪ એવીએવીએવીએવી    િનજ,વિનજ,વિનજ,વિનજ,વ    વ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુંવ$5�ુ ુ ં   ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    આપોઆપોઆપોઆપો    KKKK    સ6વનાસ6વનાસ6વનાસ6વના    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    બેબબેેબે    લLણોલLણોલLણોલLણો    
ધરાવતાધરાવતાધરાવતાધરાવતા    હોયહોયહોયહોય.

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨



૫

૬

૭

૮

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    મા=યામા=યામા=યામા=યા    	જુબ	જુબ	જુબ	જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.

આવત3આવત3આવત3આવત3    ગિતનાગિતનાગિતનાગિતના    બેબબેેબે    ઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણોઉદાહરણો    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

જમીનજમીનજમીનજમીન    પરપરપરપર    રહ#નારાંરહ#નારાંરહ#નારાંરહ#નારા ં   7ાણીઓ7ાણીઓ7ાણીઓ7ાણીઓ    ક#ક#ક#ક#    વન$પિતનાવન$પિતનાવન$પિતનાવન$પિતના    િનવાસનેિનવાસનેિનવાસનેિનવાસને    
......................................... કહ#કહ#કહ#કહ#    છેછેછેછે.

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

જમીનજમીનજમીનજમીન, પાણીપાણીપાણીપાણી    અનેઅનેઅનેઅને    હવાએહવાએહવાએહવાએ    િનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનનાિનવાસ$થાનના    ....................................... ઘટકોઘટકોઘટકોઘટકો    છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :-  ભૌિતકભૌિતકભૌિતકભૌિતક    રાશીઓનેરાશીઓનેરાશીઓનેરાશીઓને    માપેમાપેમાપેમાપે    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેનેતેનેતેનેતેને    SI (System International) 
એકમમાંએકમમાંએકમમાંએકમમા ં   રSૂરSૂરSૂરSૂ    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.

નીચેનીનીચેનીનીચેનીનીચેની    યાદ�માંયાદ�માંયાદ�માંયાદ�મા ં   કઇકઇકઇકઇ    વ$5 ુવ$5 ુવ$5 ુવ$5 ુ   િનજ,વિનજ,વિનજ,વિનજ,વ    છેછેછેછે    ? તેતતેેતે    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

હળ, મશTમ, સીવવાનો સચંો, ર#ડ�યો, હોડ�, જળ�ંુભ, અળિસVું

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :-  78�યા78�યા78�યા78�યા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાનેઘટનાનેઘટનાનેઘટનાને    કારણોકારણોકારણોકારણો    સાથેસાથેસાથેસાથે    જોડ#જોડ#જોડ#જોડ#    છેછેછેછે.

૯

૧૦

૧૧

સોય-2 4.5  cm 16.2  cm

સોય-1 3.0  cm 9.5  cm

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

છેડા�ુ ંવાચંન કર� સોયની લબંાઇ લખો.

8માકં WટપXી પર સોયના એક 
છેડા�ુ ંવાચંન

WટપXી પર સોયના બીY 
છેડા�ુ ંવાચંન

સોયની લબંાઇ 
સેZટ�મીટરમાં

ઘરની બાર� 1000  mm

ઘરથી ખેતર�ુ ં[તર 2  \કલોમીટર

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    માપોનેમાપોનેમાપોનેમાપોને    SI (System International) એકમમાંએકમમાંએકમમાંએકમમા ં   રSૂરSૂરSૂરSૂ    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩

િવ*ાથ, / વ$5�ુ ુ ંનામ ]ચાઇ / લબંાઇ�ુ ંમાપ SI એકમમા ંમાપ

રમેશ 200  cm

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    :-  રચનારચનારચનારચના, આયોજનઆયોજનઆયોજનઆયોજન    અનેઅનેઅનેઅને    7ા^ય7ા^ય7ા^ય7ા^ય    સસંાધનોનાસસંાધનોનાસસંાધનોનાસસંાધનોના    ઉપયોગમાંઉપયોગમાંઉપયોગમાંઉપયોગમા ં   સ_ના`મકતાસ_ના`મકતાસ_ના`મકતાસ_ના`મકતા    
7દિશaત7દિશaત7દિશaત7દિશaત    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    7<ોના7<ોના7<ોના7<ોના    મા=યામા=યામા=યામા=યા    	જુબ	જુબ	જુબ	જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો.

તમારાતમારાતમારાતમારા    ઘરથીઘરથીઘરથીઘરથી    ...................... ( શાળાશાળાશાળાશાળા, મ\ંદરમ\ંદરમ\ંદરમ\ંદર, પચંાયતપચંાયતપચંાયતપચંાયત     ) bધુીbધુીbધુીbધુી    ચાલતાચાલતાચાલતાચાલતા    જતાજતાજતાજતા    �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    
લબંાઇલબંાઇલબંાઇલબંાઇ    માપવામાપવામાપવામાપવા    તમેતમેતમેતમે    MુંMુંMુંMુ ં   કરશોકરશોકરશોકરશો    ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૩૩૩૩



7ાથિમક શાળાના િશLકો માટ# નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોcસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાdકુો અને eજ�લો [fે6 ક#પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો. એક \દવસ bધુીમા ંના મળ� Yય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �gુ$તકામા K ઉપચારપાA 
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