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[અ] �ી�
ુતના [બ] સ��ુ�
ુતના [ક] ચ�ં�
ુત બી�ના [ડ] ���દ�
ુતના

�
ુતવશંનો �થાપક કોણ હતો ?

[ક] ચ�ં�
ુત બી�ના [ડ] ���દ�
ુત

હષ$ચ%રતમના લેખક ...................................... હતા.

(બબબબ) ખાલીખાલીખાલીખાલી    જ,યાજ,યાજ,યાજ,યા    .રૂો.રૂો.રૂો.રૂો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

(અઅઅઅ) નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    યો,યયો,યયો,યયો,ય    િવક1પિવક1પિવક1પિવક1પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કર2કર2કર2કર2    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

�
ુતવશંનો છે1લો રા� ................................. હતો.

%દ1લી ખાતે લોહ�તભં6ુ ંિનમા$ણ કોના સમયમા ંથ7ુ ં?

[અ] �ી�
ુત [બ] સ��ુ�
ુત

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    �1ૂયાકંન�1ૂયાકંન�1ૂયાકંન�1ૂયાકંન    .નુ.નુ.નુ.નુ: કસોટ2કસોટ2કસોટ2કસોટ2
શાળા6ુંશાળા6ુંશાળા6ુંશાળા6ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૬૬૬૬    (છછછછ)

<ુલ<ુલ<ુલ<ુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:-  સામા>જકસામા>જકસામા>જકસામા>જક    િવ?ાનિવ?ાનિવ?ાનિવ?ાન ટ@�ટટ@�ટટ@�ટટ@�ટ    તાર2ખતાર2ખતાર2ખતાર2ખ;;;;- - - - ૮૮૮૮////૨૨૨૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦

િવCાથD6ુંિવCાથD6ુંિવCાથD6ુંિવCાથD6ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અEયયનઅEયયનઅEયયનઅEયયન    િનFપિGિનFપિGિનFપિGિનFપિG    :-  મહHવનામહHવનામહHવનામહHવના    રાIયોરાIયોરાIયોરાIયો    તથાતથાતથાતથા    રાજવશંોનારાજવશંોનારાજવશંોનારાજવશંોના    નJધપાKનJધપાKનJધપાKનJધપાK    યોગદાનનીયોગદાનનીયોગદાનનીયોગદાનની    યાદ2યાદ2યાદ2યાદ2    બનાવેબનાવેબનાવેબનાવે    છેછેછેછે    
દાદાદાદા.તતતત. મહાજનપદોનીમહાજનપદોનીમહાજનપદોનીમહાજનપદોની    શાસનMયવ�થાશાસનMયવ�થાશાસનMયવ�થાશાસનMયવ�થા, અશોકનાઅશોકનાઅશોકનાઅશોકના    િશલાલેખિશલાલેખિશલાલેખિશલાલેખ, �
ુતવશંોના�
ુતવશંોના�
ુતવશંોના�
ુતવશંોના    િસNાઓિસNાઓિસNાઓિસNાઓ, પ1લવપ1લવપ1લવપ1લવ    વશંનાવશંનાવશંનાવશંના    
રથરથરથરથ    મ%ંદરોમ%ંદરોમ%ંદરોમ%ંદરો.
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(4) વરાહિમ%હર (ડ) િ�યદિશQકા

અEયયનઅEયયનઅEયયનઅEયયન    િનFપિGિનFપિGિનFપિGિનFપિG    :-  RRRR    તેતતેેતે    સમયનીસમયનીસમયનીસમયની    સા%હ>Hયકસા%હ>Hયકસા%હ>Hયકસા%હ>Hયક    રચનામાંરચનામાંરચનામાંરચનામા ં   દશા$વેલદશા$વેલદશા$વેલદશા$વેલ    ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ, બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો    અનેઅનેઅનેઅને    મહાનમહાનમહાનમહાન    
MયT�તઓનાMયT�તઓનાMયT�તઓનાMયT�તઓના    ચ%રK6ુંચ%રK6ુંચ%રK6ુંચ%રK6ુ ં   વણ$નવણ$નવણ$નવણ$ન    કર@કર@કર@કર@    છેછેછેછે.

UૂંકનોધUૂંકનોધUૂંકનોધUૂંકનોધ    લખોલખોલખોલખો.    -   સ��ુ�
ુતસ��ુ�
ુતસ��ુ�
ુતસ��ુ�
ુત �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

(1) આય$ભW (અ) XહૃZસ%ંહતા

(2) વાગભW (બ) ગ[ણતશા\ી

(3) હષ$વધ$ન (ક) આ7વુ]દ

હષ$ચ%રતમના લેખક હતા

અEયયનઅEયયનઅEયયનઅEયયન    િનFપિGિનFપિGિનFપિGિનFપિG    :-  સ�ં<ૃિતસ�ં<ૃિતસ�ં<ૃિતસ�ં<ૃિત    અનેઅનેઅનેઅને    િવ?ાનનાિવ?ાનનાિવ?ાનનાિવ?ાનના    ^ેKમાં^ેKમાં^ેKમાં^ેKમા ં   ભારત6ુંભારત6ુંભારત6ુંભારત6ુ ં   નોધપાKનોધપાKનોધપાKનોધપાK    યોગદાનયોગદાનયોગદાનયોગદાન    વણ$વેવણ$વેવણ$વેવણ$વે    છેછેછેછે. 
દાદાદાદા.તતતત. ખગોળશા\ખગોળશા\ખગોળશા\ખગોળશા\, ઔષિધયઔષિધયઔષિધયઔષિધય    િવ?ાનિવ?ાનિવ?ાનિવ?ાન, ગ[ણતશા\ગ[ણતશા\ગ[ણતશા\ગ[ણતશા\, ધા`શુા\ધા`શુા\ધા`શુા\ધા`શુા\    વગેર@વગેર@વગેર@વગેર@

યો,યયો,યયો,યયો,ય    જોડકાંજોડકાંજોડકાંજોડકા ં   જોડોજોડોજોડોજોડો �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

અ િવભાગ બ િવભાગ
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અEયયનઅEયયનઅEયયનઅEયયન    િનFપિGિનFપિGિનFપિGિનFપિG    :-  %દશાઓ%દશાઓ%દશાઓ%દશાઓ, �માણમાપ�માણમાપ�માણમાપ�માણમાપ    તથાતથાતથાતથા    aઢaઢaઢaઢ    સ?ંાઓનોસ?ંાઓનોસ?ંાઓનોસ?ંાઓનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર2કર2કર2કર2    પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની    
આસપાસનાઆસપાસનાઆસપાસનાઆસપાસના    �દ@શના�દ@શના�દ@શના�દ@શના    નકશાઓનકશાઓનકશાઓનકશાઓ    સમRસમRસમRસમR    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    દોર@દોર@દોર@દોર@    છેછેછેછે.

મા,યામા,યામા,યામા,યા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

( પાવાગઢ, .વૂ$ઘાટ, કોટોપ�સી, રોક2ઝ, િવeEય, ફg>ૂજયામા,ં હો�ટ$ , િવhિુવયસ )

iેડ પવ$ત ખડં પવ$ત jવાળા�ખુી પવ$ત અવિશFટ પવ$ત

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

(બબબબ) નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    પવ$તોનેપવ$તોનેપવ$તોનેપવ$તોને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    �કાર�કાર�કાર�કાર    �માણે�માણે�માણે�માણે    વગD<ૃતવગD<ૃતવગD<ૃતવગD<ૃત    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

(અઅઅઅ) પવ$તનાપવ$તનાપવ$તનાપવ$તના    �kુય�kુય�kુય�kુય    �કારો�કારો�કારો�કારો    કયાકયાકયાકયા    છેછેછેછે    ?

અEયયનઅEયયનઅEયયનઅEયયન    િનFપિGિનFપિGિનFપિGિનFપિG    :-  ભારતનાભારતનાભારતનાભારતના    નકશામાંનકશામાંનકશામાંનકશામા ં   �થાન�થાન�થાન�થાન, સીમાસીમાસીમાસીમા    િવ�તારિવ�તારિવ�તારિવ�તાર, પવ$તોપવ$તોપવ$તોપવ$તો, ઉlચ�દ@શોઉlચ�દ@શોઉlચ�દ@શોઉlચ�દ@શો, મેદાનોમેદાનોમેદાનોમેદાનો, 
નદ2ઓનદ2ઓનદ2ઓનદ2ઓ, રણ�દ@શોરણ�દ@શોરણ�દ@શોરણ�દ@શો    વગેર@વગેર@વગેર@વગેર@    RવીRવીRવીRવી    ભૌગો[લકભૌગો[લકભૌગો[લકભૌગો[લક    લા^[ણકતાઓલા^[ણકતાઓલા^[ણકતાઓલા^[ણકતાઓ    દશા$વેદશા$વેદશા$વેદશા$વે    છેછેછેછે.

��������-૫૫૫૫

૧૧૧૧

૨૨૨૨

1 -

2 -

3 -

4 -

3

                (૨)  વાદળ2

                (૩)  લીલો

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    િવગતિવગતિવગતિવગત    નકશામાંનકશામાંનકશામાંનકશામા ં   કયાકયાકયાકયા    રંગરંગરંગરંગ    વડ@વડ@વડ@વડ@    દશા$વવામાંદશા$વવામાંદશા$વવામાંદશા$વવામા ં   આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે    તેતતેેતે    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

રંગ6ુ ંનામ િવગત

                (૧)  કnથાઇ / બદામી

નીચેનીનીચેનીનીચેનીનીચેની    aઢaઢaઢaઢ    સ?ંાઓસ?ંાઓસ?ંાઓસ?ંાઓ    નકશામાંનકશામાંનકશામાંનકશામા ં   pુંpુંpુંpુ ં   દશા$વેદશા$વેદશા$વેદશા$વે    છેછેછેછે    તેનાંતેનાંતેનાંતેના ં   નામનામનામનામ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

મા,યામા,યામા,યામા,યા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

તમેતમેતમેતમે    ઉગતાઉગતાઉગતાઉગતા    hયૂ$hયૂ$hયૂ$hયૂ$    સામેસામેસામેસામે    ઊભાઊભાઊભાઊભા    છોછોછોછો    તોતોતોતો    તમાર2તમાર2તમાર2તમાર2    ડાબીડાબીડાબીડાબી    બાrુએબાrુએબાrુએબાrુએ    કઈકઈકઈકઈ    %દશા%દશા%દશા%દશા    હશેહશેહશેહશે    ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

૩ લીલો

                (૪) પીળો



�ાથિમક શાળાના િશ^કો માટ@ નાની નાની 
બાબતો6ુ ંસકંલન કરતા વોuસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ .નુ: કસોટ2ઓ મેળવવા તમાર2 શાળા, 
તાwકુો અને >જ1લો xiેy ક@પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    .નુ.નુ.નુ.નુ: કસોટ2ઓકસોટ2ઓકસોટ2ઓકસોટ2ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર2 મેળવી 
શકો. એક %દવસ hધુીમા ંના મળ2 �ય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ2 .Tુ�તકામા R ઉપચારપાK 
અEયયન િનFપિGમા ંટ2�માક$ થયેલ હોય તે જ 

િનFપિGના ��ની .નુ: કસોટ2 લેવી.

આ ફ�ત .નુ: કસોટ2નો ન�નૂો જ છે . તાર2ખતાર2ખતાર2ખતાર2ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પ%રપK મા ંિશ^કની zિૂમકા 
વાચંી તે �જુબ જaર પડ@ .નુ: કસોટ2 તૈયાર 

કરવી.

.નુ.નુ.નુ.નુ: કસોટ2કસોટ2કસોટ2કસોટ2    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાHમકઉપચારાHમકઉપચારાHમકઉપચારાHમક    
કાય$કાય$કાય$કાય$    માટ@માટ@માટ@માટ@    નાનાનાના    %દવસો%દવસો%દવસો%દવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


