
પ્રશ્ન-૧

૧

૨

૩

૪

૫

પ્રશ્ન-૨

ટેસ્ટ તારીખ;- ૨૨/૨/૨૦૨૦

વિદ્યાર્થીન ું નામ:-.......................................................................... સમય:-૧ કલાક

અધ્યયન વનષ્પવિ :-  િાતાા/પવરચ્છેદન ું િાુંચન કરી અર્થાગ્રહણ કર ેછે.

નીચે આપેલા ફકરાન ું િાુંચન કરી પ્રશ્નોનાું જિાબ આપો. ગ ણ:-૫

નીચેના ટેબલમાું આપેલી વિગતોના આધાર ેઉદાહરણ મ જબ એક rhyme બનાિો. ગ ણ:-૫

Faizan is from  …………………………

     People

     Horse

     Dog

     Snake

સામવયક મૂલયાુંકન પ ન: કસોટી

શાળાન ું નામ:- ...................................................... ધોરણ:- ૬ (છ)

ક લ ગ ણ:- ૨૫  વિષય- અુંગ્રજેી

   People: Iam laughing

   I am laughing, look at me

   Can you Laugh as I do?

   Horse: No,I can't. No I can't.

   Horse: I am running……….

અધ્યયન વનષ્પવિ :-  નામને અન રૂપ વિયાસૂચક શબ્દોનો ઉપયોગ કરી િાક્ય (rhyme)ને આગળ 

િધાર ેછે.

ઉદાહરણ:Yes

       Laugh

       Run

       Smell

       Hiss

Animal-Who

Did Faizan speak Gujarati ?

What is Fizan ?

                                    Faizan is a wild life fhotographer. He is from tamil nadu. Last week, 

he went to the gir forest. There he lost his way. He asked laxmi, a girl from Gir, to help him. 

Laxmi is in standard 7. She was not able to speak English properly. On the other side, 

Faizan was not able to understand Gujarati. Was Laxmi able to help him ? Let's see...

Where is Fizan from?

Can Laxmi talk in English ?
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b…t…les

f…rtn…ght

અધ્યયન વનષ્પવિ :-  લોનિર્ડસાસવહત આશર ે500 જટેલા નિીન શબ્દો જાણી અને તેનો ઉપયોગ કર ે

છે.

નીચે આપેલા શબ્દોમાું ખૂટતો અક્ષર મૂકો. ગ ણ:-૫

C…mp…t…r

C…m…l

St…ma…h

Th…r…s

d…s…rt

f…re…t

Today Yesterday

e…er…d…y

t…ng…e

નીચે આપેલ બુંને વચત્રોને આધાર ેત્રણ - ત્રણ િાક્યો અુંગ્રજેીમાું લખો. ગ ણ:-૬

અધ્યયન વનષ્પવિ :-  િતામાન અને ભૂતકાળની ઘટનાઓની વિગતો અલગ તારિ ેછે.

નીચે આપેલા િાકયોને yesterday અને today ના યોગ્ય વિભાગમાું લખો. ગ ણ:-૪

અધ્યયન વનષ્પવિ :-  વચત્ર કે િસ્ત ઓન ું ત્રણ ર્થી પાુંચ િાકયોમાું િણાન કર ેછે.

I am at home today. He is the student of the year.

Mahesh is on the playground. Rahul came to my home last sunday.

Hir was in the class. Haresh is in the classroom.

I wrote the poem. We played cricket.



પ્રાથમિક શાળાના મશક્ષકો િાટે નાની નાની 

બાબતોન ું સુંકલન કરતા વોટ્સેપ નુંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા મવનુંતી.

તિાિ પ ન: કસોટીઓ િેળવવા તિારી શાળા, 

તાલ કો અને મિલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરિાું લખીને 

તમામ પ ન: કસોટીઓ લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર 

વોટસેપ િેસેિ કરી િેળવી શકો. એક મદવસ 

સ ધીિાું ના િળી જાય તો બીિો િેસેિ કરવા 

મવનુંતી.

એકિ કસોટી પ મતતકાિા િ ેઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

મનષ્પમિિાું ટીક્િાકક  થયેલ હોય ત ેિ મનષ્પમિના 

પ્રશ્નની પ ન: કસોટી લેવી.

આ ફક્ત પ ન: કસોટીનો નિૂનો િ છે . તારીખ- 

૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના પમરપત્ર િાું મશક્ષકની ભૂમિકા 

વાુંચી ત ેિ િબ િરૂર પડે પ ન: કસોટી તૈયાર કરવી.

પ ન: કસોટી તરત ના લઇ શકાય ઉપચારાત્મક 

કાયા માટે ના વદિસો બાદ જ લેિી.


