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Viewers are requested by swith off their phones.

He talked on the people of nes.

Don't use plastic of the jungle.

I am on the post office.

The cinema hall is with the Town hall and bank.

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:- +,ે.+,ે.+,ે.+,ે.

િવ/ાથ1"ુંિવ/ાથ1"ુંિવ/ાથ1"ુંિવ/ાથ1"ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  વ
7ઓુનાવ
7ઓુનાવ
7ઓુનાવ
7ઓુના    
થાન
થાન
થાન
થાન    અનેઅનેઅનેઅને    
થળનો
થળનો
થળનો
થળનો    િનદ:શિનદ:શિનદ:શિનદ:શ    કર	કર	કર	કર	    છેછેછેછે    .

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ?ચૂના?ચૂના?ચૂના?ચૂના    / @હ	રાત@હ	રાત@હ	રાત@હ	રાત    તમેતમેતમેતમે    કયાકયાકયાકયા    
થળે
થળે
થળે
થળે    સાભંળોસાભંળોસાભંળોસાભંળો    /CૂવોCૂવોCૂવોCૂવો    છોછોછોછો    તેતતેેતે    +,ે.માં+,ે.માં+,ે.માં+,ે.મા ં   
લખોલખોલખોલખો. (ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:-૫૫૫૫

How can I open an account here ?    …………………………………….

Where is the principal's office ?    …………………………………….

How much for one dozen bananas ?    …………………………………….

Where is the 'storybooks' section ?    …………………………………….

Please do not pluck flowers.     …………………………………….

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    િવધાનોમાથીિવધાનોમાથીિવધાનોમાથીિવધાનોમાથી    અતાDકEકઅતાDકEકઅતાDકEકઅતાDકEક    શFદોશFદોશFદોશFદો    તારવીનેતારવીનેતારવીનેતારવીને    િવધાનિવધાનિવધાનિવધાન    ?ધુાર	?ધુાર	?ધુાર	?ધુાર	    છેછેછેછે.

કGસમાંકGસમાંકGસમાંકGસમા ં   આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    શFદોનોશFદોનોશFદોનોશFદોનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    િવધાનિવધાનિવધાનિવધાન    ?ધુારો?ધુારો?ધુારો?ધુારો. (ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:-૫૫૫૫

(    with,   in,   at,   between,   to   )
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Maheshbhai is a Farmer.  (what)

Cut the paper in diamond shape.

Ticket-master : Yes. Here you are. 1200 rupees please.

(ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:-૫૫૫૫

Paresh goes to school at 10 o'clock.  (when)

Rakesh plays cricket.  (who)

There is a one students in the class.  (How many)

Take a paper and two sticks.

They go to Bombay.  (where)

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  ઘટનાઘટનાઘટનાઘટના    તેમજતેમજતેમજતેમજ    વાતાLનાવાતાLનાવાતાLનાવાતાLના    પાMોપાMોપાMોપાMો, 
થળો
થળો
થળો
થળો    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાNમનીઘટનાNમનીઘટનાNમનીઘટનાNમની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    તારવેતારવેતારવેતારવે    છેછેછેછે.

અહOઅહOઅહOઅહO    KITE બનાવવાબનાવવાબનાવવાબનાવવા    માટ	નામાટ	નામાટ	નામાટ	ના    િવધાનોિવધાનોિવધાનોિવધાનો    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    છેછેછેછે    તેમનેતેમનેતેમનેતેમને    યોQયયોQયયોQયયોQય    NમમાંNમમાંNમમાંNમમા ં   ગોઠવોગોઠવોગોઠવોગોઠવો. (ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:-૫૫૫૫

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  માDહતીમાDહતીમાDહતીમાDહતી    મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા    wh (who, where, when, what, how many ) ��ો��ો��ો��ો    
�છૂ��છૂ��છૂ��છૂ�    અનેઅનેઅનેઅને    તેનાતેનાતેનાતેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.

કGસમાંકGસમાંકGસમાંકGસમા ં   આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    શFદોનોશFદોનોશFદોનોશFદોનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    ��ો��ો��ો��ો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો.

 ……………………………………..………. Two tickets.

Passenger : Here you are. ………………………………….. For your help.

Ticket-master : You are welcome.

your kite is ready.

make the tail.

Ticket-master : sorry.  ……………………………………………………..

Passenger : OK. How about a ticket in the 1st Class ?

Glue the both sticks on the paper.

Ticket-master : Let me check.  (after a few minutes )

Yes. ……………………………………………………….. .

Passenger :

(it's available, Thank you, No tickets are availble, Please give me, It arrives at 10:30)

Passenger : When does the train arrive ?

Ticket-master :  …………………………………. But it could be 15 minutes late.

Passenger : I want 2nd Class tickets for Bharuch.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવક�પોનાિવક�પોનાિવક�પોનાિવક�પોના    આધાર	આધાર	આધાર	આધાર	    સવંાદસવંાદસવંાદસવંાદ    �ણૂL�ણૂL�ણૂL�ણૂL    કરોકરોકરોકરો. (ણુ(ણુ(ણુ(ણુ:-૫૫૫૫
અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  પDરSચતપDરSચતપDરSચતપDરSચત    પDરT
થિતમાંપDરT
થિતમાંપDરT
થિતમાંપDરT
થિતમા ં   સવંાદસવંાદસવંાદસવંાદ    કર	કર	કર	કર	    છેછેછેછે.



�ાથિમક શાળાના િશUકો માટ	 નાની નાની 
બાબતો"ુ ંસકંલન કરતા વોVસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાXકુો અને Yજ�લો +,ે. ક	પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો. એક Dદવસ ?ધુીમા ંના મળ� @ય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �Tુ
તકામા [ ઉપચારપાM 
અ3યયન િન4પિ6મા ંટ�\માકL થયેલ હોય તે જ 

િન4પિ6ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફ\ત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પDરપM મા ંિશUકની ^િૂમકા 
વાચંી તે �જુબ જ_ર પડ	 �નુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાcમકઉપચારાcમકઉપચારાcમકઉપચારાcમક    
કાયLકાયLકાયLકાયL    માટ	માટ	માટ	માટ	    નાનાનાના    DદવસોDદવસોDદવસોDદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


