
��-૧

��-૨
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અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3:- સાદાસાદાસાદાસાદા    તેમજતેમજતેમજતેમજ    જોડા8ર9:ુતજોડા8ર9:ુતજોડા8ર9:ુતજોડા8ર9:ુત    પદોપદોપદોપદો    સાથેનાસાથેનાસાથેનાસાથેના    પ;ર<છેદ�ુંપ;ર<છેદ�ુંપ;ર<છેદ�ુંપ;ર<છેદ�ુ ં   અ�લુેખનઅ�લુેખનઅ�લુેખનઅ�લુેખન    કર�કર�કર�કર�    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

નીચેના પ;ર<છેદ�ુ ં@ ુદંર અ8ર( લેખન કરો. !ણુ:-૫

નીચેનો ફકરો વાચંી તેની નીચે આપેલા ��ોના ંસ%ં�ૃતમા ંજવાબ લખો. !ણુ:-૫

    *viv(kinindsyi *viwiiliy( K(limih(tsivi: cili*ti £ biiliki: p{sinnii: si*nti £ siv(^ k)Silisyi 
p{dSi^nI kt_^mi ecC*nti £ k#Hi*citi wiivinispiwii^ cili*ti £ biiliki: p{yitnip|vi^ko Si&W{tiyii wiivi*nti £

       *viv(kinindsyi *viwiiliy( K(limih(tsivi: cili*ti £ biiliki: p{sinnii: si*nti £ siv(^ k)Silisyi 

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3:- પાઠC�%ુતકનેપાઠC�%ુતકનેપાઠC�%ુતકનેપાઠC�%ુતકને    આધાર(આધાર(આધાર(આધાર(    �છેૂલા�છેૂલા�છેૂલા�છેૂલા    સાદાસાદાસાદાસાદા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    સ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમા ં   લખીલખીલખીલખી    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.
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siv(^ ksyi p{dSi^nI kt_^mi ecC*nti ?

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3:- ઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણઉદાહરણ    આધાર(આધાર(આધાર(આધાર(    સ%ં�ૃતસ%ં�ૃતસ%ં�ૃતસ%ં�ૃત    ભાષામાંભાષામાંભાષામાંભાષામા ં   નવાનવાનવાનવા    વાHવાHવાHવાH    લખીલખીલખીલખી    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

K(limih(tsivi: k#Hi cili*ti ?

ઉદાહરણ- kVMik: mindo cili*ti £  વાH- kVMiki: mindo cili*nti £

k\ p{sinnii: si*nti ? 

k`&Dk: *kmi *xipi*ti ?

biiliki: *ko vid*nti ?

ઉદાહરણમા દશાIJયા �જુબ ફ(રફાર કર� વાH ફર�થી લખો. !ણુ:-૫

CiHi: piiQo piQ*ti £

       *viv(kinindsyi *viwiiliy( K(limih(tsivi: cili*ti £ biiliki: p{sinnii: si*nti £ siv(^ k)Silisyi 
p{dSi^nI kt_^mi ecC*nti £ k#Hi*citi wiivinispiwii^ cili*ti £ biiliki: p{yitnip|vi^ko Si&W{tiyii wiivi*nti £ 
k*tipiyibiiliki: ucc): vid*nti "wiivit_ wiivit_ tvi*rtio wiivit_ £"
       k#HiI*pi gi(lix(pikspiwii^ cili*ti £ kmiSi: k`&Dk: li(hgi(liko *xipi*ti £
       k#Hii*pi kibiDD& cili*ti £ k#Hii*pi k`&Dk: d&wi^liênI kr(*ti £ simyiktiyii sivii^: spiwii^: 
p|Nii^: Bivi*nti £
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CiHi: piiQo piQ*ti £

k`&Dk: li(hgi(liko *xipi*ti £
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અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3:- કંઠ%થકંઠ%થકંઠ%થકંઠ%થ    કર(લકર(લકર(લકર(લ    @ભુાિષત@ભુાિષત@ભુાિષત@ભુાિષત    ક(ક(ક(ક(    પ,નાપ,નાપ,નાપ,ના    કોઈપણકોઈપણકોઈપણકોઈપણ    ભાગ�ુંભાગ�ુંભાગ�ુંભાગ�ુ ં   લેખનલેખનલેખનલેખન    કર�કર�કર�કર�    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.

નીચે આપેલ કાJય પNં:ત �ણૂI કરો. !ણુ:-૫

ucc)mii^ BiMi S_nikvirik ................................ p_Hi& mimi Kil_ *ni¡i*ti £

*Sixik: *SixiNio ddi*ti £

નીચે અ િવભાગમા ંઆપેલ OચPોની સામે બ િવભાગમા ંઆપેલ શQદના જોડકા ં
!ણુ:-૫

mi*hlii piHI *liKi*ti £

bii*liki Si&G{ cili*ti £

cit_m_^Ki( ni ci ................................ Ajisnio wiinyiBixiNimi £

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3:- OચPોનાOચPોનાOચPોનાOચPોના    આધાર(આધાર(આધાર(આધાર(    એએએએ    વ%S�ુ ુંવ%S�ુ ુંવ%S�ુ ુંવ%S�ુ ુ ં   નામનામનામનામ    ક(ક(ક(ક(    ;Tયા;Tયા;Tયા;Tયા    સ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમાંસ%ં�ૃતમા ં   લખીલખીલખીલખી    શક(શક(શક(શક(    છેછેછેછે.
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નીચે અ િવભાગમા ંઆપેલ OચPોની સામે બ િવભાગમા ંઆપેલ શQદના જોડકા ં
જોડો,

!ણુ:-૫

Sy(ni:

m(Mi:

k#kk#T:

h*rNi:

અઅઅઅ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ બબબબ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ

giNDk:

h*rNi:



�ાથિમક શાળાના િશ8કો માટ( નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોUસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાWકુો અને Xજ�લો YZે[ ક(પીટલ લેટરમા ં

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

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �Nુ%તકામા ] ઉપચારપાP 
અ0યયન િન1પિ3મા ંટ�:માકI થયેલ હોય તે જ 

િન1પિ3ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફ:ત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પ;રપP મા ંિશ8કની ^િૂમકા 
વાચંી તે �જુબ જ_ર પડ( �નુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાbમકઉપચારાbમકઉપચારાbમકઉપચારાbમક    
કાયIકાયIકાયIકાયI    માટ(માટ(માટ(માટ(    નાનાનાના    ;દવસો;દવસો;દવસો;દવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


