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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:- "જુરાતી"જુરાતી"જુરાતી"જુરાતી ટ()ટટ()ટટ()ટટ()ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૮૨૮૨૮૨૮/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

િવ.ાથ0�ુંિવ.ાથ0�ુંિવ.ાથ0�ુંિવ.ાથ0�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ2યયનઅ2યયનઅ2યયનઅ2યયન    િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5    :-  આશર(આશર(આશર(આશર(    4000 7ટલા7ટલા7ટલા7ટલા    શ8દોશ8દોશ8દોશ8દો    :ણશે:ણશે:ણશે:ણશે    અનેઅનેઅનેઅને    શ8દકોશશ8દકોશશ8દકોશશ8દકોશ, જોડણીજોડણીજોડણીજોડણી    તથાતથાતથાતથા    =યાવહા?રક=યાવહા?રક=યાવહા?રક=યાવહા?રક    
=યાકરણ=યાકરણ=યાકરણ=યાકરણ    :ણી:ણી:ણી:ણી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

(અઅઅઅ) આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    શ8દશ8દશ8દશ8દ    @ૂથમાથંી@ૂથમાથંી@ૂથમાથંી@ૂથમાથંી    અલગઅલગઅલગઅલગ    પડતાપડતાપડતાપડતા    શ8દશ8દશ8દશ8દ    પરપરપરપર    વB ુCળવB ુCળવB ુCળવB ુCળ    કરોકરોકરોકરો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪

શાળા, ગામ, Dુદંર, ખેતર, ફરવા, મ:

(કકકક) લીટ�લીટ�લીટ�લીટ�    દોર(લદોર(લદોર(લદોર(લ    શ8દનેશ8દનેશ8દનેશ8દને    )થાને)થાને)થાને)થાને    તેનાતેનાતેનાતેના    7વો7વો7વો7વો    અથCઅથCઅથCઅથC    ધરાવતોધરાવતોધરાવતોધરાવતો    અFયઅFયઅFયઅFય    શ8દશ8દશ8દશ8દ    �કૂ��કૂ��કૂ��કૂ�    
વાGવાGવાGવાG    ફર�થીફર�થીફર�થીફર�થી    લખોલખોલખોલખો "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૨૨૨૨

ફારસી,  સ)ં ૃત,  "જુરાતી,  ઇ)લામ
ઉ5ર,  આગળ,  દKLણ,  �વૂC
Dરૂજ,  DયૂC,  રિવ,  શશી
નીર,  પાણી,  જળ,  �Mુૃ
(બબબબ) આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    કોઇપણકોઇપણકોઇપણકોઇપણ    OણOણOણOણ    શ8દોનોશ8દોનોશ8દોનોશ8દોનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    એકએકએકએક    વાGવાGવાGવાG    એવીએવીએવીએવી    ર�તેર�તેર�તેર�તે     ુલ ુલ ુલ ુલ    
બેબબેેબે    વાGોવાGોવાGોવાGો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪
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નયનથી Mુિનયા દ(ખાય છે.

અ2યયનઅ2યયનઅ2યયનઅ2યયન    િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5    :-  �Rુા�Rુા�Rુા�Rુા    પરથીપરથીપરથીપરથી    વાતાCવાતાCવાતાCવાતાC, િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    પOોપOોપOોપOો    તથાતથાતથાતથા    િનબધંિનબધંિનબધંિનબધં    લખીલખીલખીલખી    શSશેશSશેશSશેશSશે.

�Rુા�Rુા�Rુા�Rુા    પરથીપરથીપરથીપરથી    વાતાCલેખનવાતાCલેખનવાતાCલેખનવાતાCલેખન    કરોકરોકરોકરો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૫૫૫૫

    એક ગામમા ંખેTતૂ- સોના�ુ ંUTુ આપતી મરઘી- ખેTતૂનો લોભ- મરઘીને માર� 
નાખવી- પેટમાથંી કંઇ ના મળXુ-ં ખેTતૂ�ુ ંપ)તાXુ.ં

કકકક લીટ�લીટ�લીટ�લીટ�    દોર(લદોર(લદોર(લદોર(લ    શ8દનેશ8દનેશ8દનેશ8દને    )થાને)થાને)થાને)થાને    તેનાતેનાતેનાતેના    7વો7વો7વો7વો    અથCઅથCઅથCઅથC    ધરાવતોધરાવતોધરાવતોધરાવતો    અFયઅFયઅFયઅFય    શ8દશ8દશ8દશ8દ    �કૂ��કૂ��કૂ��કૂ�    
વાGવાGવાGવાG    ફર�થીફર�થીફર�થીફર�થી    લખોલખોલખોલખો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૨૨૨૨

રિવની હાજર�મા ં�કાશસYંલેષણની ?Zયા થાય છે.
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અ2યયનઅ2યયનઅ2યયનઅ2યયન    િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5    :-  કા=યપ[ંSતકા=યપ[ંSતકા=યપ[ંSતકા=યપ[ંSત, િવચારિવચારિવચારિવચાર    િવ)તારિવ)તારિવ)તારિવ)તાર, D[ૂSતD[ૂSતD[ૂSતD[ૂSત, કહ(વતોકહ(વતોકહ(વતોકહ(વતો    અનેઅનેઅનેઅને    ગ.ગ.ગ.ગ.    પ.�ુંપ.�ુંપ.�ુંપ.�ુ ં   )વતOં)વતOં)વતOં)વતOં    લેખનલેખનલેખનલેખન    
કર�કર�કર�કર�    શકશેશકશેશકશેશકશે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    કા=યપ[ંSતનોકા=યપ[ંSતનોકા=યપ[ંSતનોકા=યપ[ંSતનો    િવચારિવચારિવચારિવચાર    િવ)તારિવ)તારિવ)તારિવ)તાર    કરોકરોકરોકરો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૫૫૫૫

હસંા �ીિત Gાયંની, િવપત પડ( ઊડ� :ય :
સાચી �ીત શેવાળની, જળ ભેગી Dકુાય.

અ2યયનઅ2યયનઅ2યયનઅ2યયન    િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5િન3પિ5    :-  જોયેલીજોયેલીજોયેલીજોયેલી. સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી    ક(ક(ક(ક(    વાચંેલીવાચંેલીવાચંેલીવાચંેલી    સામ^ીમાથંીસામ^ીમાથંીસામ^ીમાથંીસામ^ીમાથંી    યો_યયો_યયો_યયો_ય    તારણતારણતારણતારણ    કાઢ�કાઢ�કાઢ�કાઢ�    ��ોના��ોના��ોના��ોના    
જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખીલખીલખીલખી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    સમાચારનાસમાચારનાસમાચારનાસમાચારના    વાચંનનાવાચંનનાવાચંનનાવાચંનના    આધાર(આધાર(આધાર(આધાર(    નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૫૫૫૫
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કડકડતી ઠંડ�ને લીધે bુ ંથcુ ં?

મેદાનમા ંશાની છત પર બરફ જોવા મdયો ?

સમાચારમા ંકયા ?હલ )ટ(શનની વાત કરવામા ંઆવી છે ?

"eૂિશખરમા ંતાપમાન ક(ટલા ડ�^ી છે ?

બરફનો ન:રો માણવા સહ(લાણીઓનો જમાવડો Gા ંથયો ?

૫ મેદાનમા ંશાની છત પર બરફ જોવા મdયો ?



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

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાhકુો અને iજ�લો j^ેk ક(પીટલ લેટરમા ં

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

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �[ુ)તકામા 7 ઉપચારપાO 
અ2યયન િન3પિ5મા ંટ�SમાકC થયેલ હોય તે જ 

િન3પિ5ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફSત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પ?રપO મા ંિશLકની lિૂમકા 
વાચંી તે �જુબ જeર પડ( �નુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાnમકઉપચારાnમકઉપચારાnમકઉપચારાnમક    
કાયCકાયCકાયCકાયC    માટ(માટ(માટ(માટ(    નાનાનાના    ?દવસો?દવસો?દવસો?દવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


