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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ‐6                સામા જક િવ ાન       તા. 07/12/2019  

સમય: 1 કલાક         ુલ  ણુ‐25 

અ.િન.  ાચીનકાળના િવિવધ ધમના િવચારો અને ૂ યો ુ ંિવ લેષણ કર છે.   

-1 (A)  નીચે આપેલા ોના િવક પોમાથંી યો ય િવક પ પસદં કર  ઉ ર લખો.    (2) 

1.  બૌ  ગ્રથંોમા ંનીચેનામાથંી કયા ગ્રથંનો સમાવેશ થતો નથી ?   

  A. સ ૂ  િપ ક  B. િવનય િપ ક     C. અિભધ મ િપ ક      D. અિભનય િપ ક   

2.  નીચેનામાથંી કયુ ં થળ ગૌતમ બુ  સાથે સકંળાયેલ નથી?   

  A. કિપલવ ત ુ B.સારનાથ    C. બોિધગયા     D. કાશી   

-1 (B)  નીચેના ોના જવાબ એક વા  ક શ દમા ંઆપો.    (3) 

1.  વધર્માન: મહાવીર વામી      િસ ાથર્ : _________________  

2.  ન ધમર્ના પ્રથમ તીથર્ંકર કોણ હતા ?  

3.  મહાવીર વામી કયા થળે િનવાર્ણ પા યા હતા ?  

-1 (C)  નીચેના ોના જવાબ આપો.  (6) 
1.  મહાન સધુારક તરીકે ગૌતમ બુ ે કરેલા કાય  વણર્વો.  

2.  મહાવીર વામીએ આપેલ પચં તોનુ ંવણર્ન કરો.   

અ.િન.  મહ વના રા યો તથા રાજવશંોના ન ધપા  યોગદાનની યાદ  બનાવે છે. દા.ત. મહાજન 
પદોની શાસન યવ થા, અશોકના િશલાલેખો, ુ ત વશંના િસ ાઓ, પ લવ વશંના રથમં દરો. 

 

-2 (A)  યો ય જોડકા જોડો.  (4) 

        ‘અ’         ‘બ’   

  (1) અથર્શા   A. િવશાખાદ  

(2) ઇિ ડકા               B. દીપવશં અને મહાવશં 

(3) બૌ  ગ્રથંો              C. આચાયર્ િવ ણગુુ ત 

(4) મદુ્રારાક્ષસ              D. િબંદુસાર 

               E. મેગે થનીસ 

 

-2 (B)  નીચેની ખાલી જ યા રૂો.    (2) 

1.  િગરનાર પવર્તમાથંી નીકળતી નદીઓ પર બધં બાધંીને પુ યગુ તે..................... તળાવનુ ં 
િનમાર્ણ કરા યુ ંહત ુ.ં 

 

2.  શેરશાહ સરૂીએ પોતાના શાસનકાળમા.ં......................... રોડનુ ંપનુઃિનમાર્ણ કરા યુ ંહત ુ.ં  

-3 (A)  ૂંકનોધ લખો.               (6) 
1.  મૌયર્યગુનુ ંવહીવટીતતં્ર  

2.  ધમર્પ્રચારક તરીકે અશોક  

-3 (B)  મૌયર્ સામ્રા યના અિભલેખો કયા ંકયા ં થળોએ મળી આ યા છે? (2) 

                



Page 1 of 2 
 

       

સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

Std. 6           English                           તાર ખ: 21/12/2019 

સમયઃ 1 કલાક                                                                                              ુલ ણુ : 25 

               

L.O. િવનતંી કર છે અને િવનતંીનો િતભાવ આપે છે.  

Q. 1 આપેલા િવક પોના આધારે સવંાદ પણૂર્ કરો.       06 

 (Of course,   What do you want now,    I haven’t,     Here it is,      
  Can you please give me some water,  Thank you) 

 

 Ravi: Good morning, sir. 
Teacher: Good morning Ravi. What do you want? 
Ravi: __________________________________?  
Teacher: Yes. ________________ .  
Ravi:  __________________ , sir.  
Teacher: Anything else? 
Ravi: Sir, will you please give me some tea leaves? 
Teacher: _____________________. Here they are.  
Ravi: Thank you, sir.  
Teacher: ________________________________? 
Ravi: Sir, I need some ‘Ilaichi’. 
Teacher: Oh! Sorry. _______________________ .  

 

L.O. લોનવ ્સ સ હત આશર 500 ટલા નવીન શ દો ણી અને તેનો ઉપયોગ કર છે.    

Q. 2 (A) નીચે આપેલા વાક્યોમાથંી action word શોધીને ક સમા ંલખો.                       05 

 Example: Teacher showed a picture in the class.         action word: showed 
 

 

 1. The shopkeeper cleaned the bottles.         ( ___________ ) 
2. The cook decorated the dining table.        ( ___________ ) 
3. Do you know who the cook was?             ( ___________ ) 
4. Please, give me the stethoscope.              ( ___________ ) 
5. Grind some  chillies   and garlic.              ( ___________ ) 

 

 

Q. 2 (B)  આપેલ િવક પોમાથંી યોગ્ય  િવક પ ખાલી જગ્યામા ંમકૂી ફકરો પણૂર્ કરો. 04 

 (wanted,     lived,  helped,  talked,  flew,  were,   happy,  worked ) 
 

 

 A peacock and a parrot _______ good friends. They ________ with each other 

everyday. But the parrot _______ in a cage in Sarita’s house. Sarita gave the 

parrot good food. The peacock  ________ for food.  Peacock  was very  

________ outside  the cage. But the parrot ________  to come out of the cage. 

So, the peacock  ________  him to open the cage. Both the friends  ________  

away in the open sky. 

 



Page 2 of 2 
 

                                                                         
                                                      
     
 
                                          

 

 

 

 
L.O. મા હતી મેળવવા Wh (When, Where, What, How many ) ો છેૂ છે અને 

તેવા ોના જવાબ આપે છે.  

 

Q. 3 નીચે આપેલા પ્ર ોના જવાબ લખો.                               05 

 1. If tomorrow is Wednesday, what day is it today?  
2. You want to divide a page into six identical columns. How many lines will 

you draw?     
3. There are nine students in the class. If each student has four books. How 

many  books are there   in the class? 
4. Which  season comes before winter? 
5. There are two parrots, three sparrows and seven peacocks in the garden. 

How many birds are there in the garden?  
 

 

L.O.   ચ  ક વ ઓુ ુ ં ણ ક પાચં વા ોમા ંવણન કર છે.  

Q. 4 નીચે આપેલા િચત્ર પરથી પાચં વાક્યો બનાવો.           05 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



અ

1

 

2

 

 

અ

3

4

 

ધોરણ-6 

સમય : 1

 

અ.િન. અવલ
 નીચે 

1. નીચે 

2. અહી 

અ.િન. ોન
 નીચે

3 આપ
4 કયા 

 

                   

1 કલાક  

લોક  શકાય તે

આપેલ પ્ર ો

આપેલ િચત્ર

આપેલ િચત્ર

ના જવાબ મેળ

ચે આપેલ પ્ર ો

પણી આસપાસ

લક્ષણોના ંઆ

             

તેવા ણુધમન

ોના ંમાગ્યા પ્ર

ત્રમા ંજોવા મળ

મા ંજોવા મળ

ળવવા સરળ 

ોના ંજવાબ લ

સ રહલેી સિૃ ટ

આધારે આપણે 

                   

                    

ના ંઆધાર વ

માણે જવાબ

ળતા િનવાસ થ

ળતી ગિતનો પ્ર

 

તપાસ હાથ 

લખો.  

મા ંશુ ંસજીવ

વન પિતને સ

સામિયક ૂ
            િવ
                   

વ ,ુ સ વ અ

લખો.  

થાનના કોઈ પ

પ્રકાર ઓળખી

ધર છે. 

છે અને શુ ંિન

સજીવ ગણીએ

1 

ૂ યાકંન કસોટ
ાન 

                   

અને યા ું

પણ બ ે િવક

ી બતાવો. 

નજીર્વ તે તમે 

એ છીએ ? 

ટ  

                   

વગ કરણ કર

ક અને બ ેઅ

કઈ રીતે નક્કી

               તા
                ુલ

ર છે. 

િવક ઘટકો દ

ક્કી કરશો ? 

ાર ખ : 28/12/

લ ણુ : 25 

શાર્વો.   

 

/2019 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

3 

2 
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અ.િન. યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ છે.  

 નીચે આપેલ પ્ર ોના ંજવાબ લખો.  
 

 

5 માછલીને પાણીમા ંરહવેામા ંકોઈ મુ કેલી પડતી નથી. શા માટે ?   3 

6 ઊંટના પગ લાબંા હોય છે. શા માટે ?     1 

7 ઊંટ ખબૂ ઓછા પ્રમાણમા ંમતૂ્રનો યાગ કરે છે, તે પાછળનુ ંકારણ શુ ંહશે ?   1 

અ.િન. ભૌિતક રાિશઓને માપે છે અને તેને SI (System International) એકમમા ં  ર ૂ કર છે.  

 

 

 નીચે આપેલ પ્ર ોના ંમાગ્યા મજુબ જવાબ લખો.  
 

 

8 લબંાઈ માપવા માટેના કોઈ પણ બે પ્રમાિણત એકમો લખો.               2 

9 નીચે આપેલ માપોને SI (System International) એકમમા ંરજૂ કરો. 3 

 િવ ાથ  / વ ુ ુ ંનામ ચાઈ / લબંાઈ ુ ંમાપ  SI એકમમા ંમાપ 

મહશે 100 cm  

ઘરનુ ંબારણુ ં 2000mm  

ઘરથી શાળાનુ ંઅંતર  1 િકલોમીટર   

 

 
10 

 

નીચે આપેલ પ્ર નો જવાબ લખો.            
 
2 

 િચ ટુની મ મી તેના માટે વેટર ગ ૂથેં છે. તેમની પાસે વેટર ગ ૂથંવા અને બટન ટાકંવા માટે અલગ 

અલગ માપની બે સોય છે. િચ ટુની મ મી તેને આ બનંે  સોયની લબંાઈ માપવાનુ ંકહ ેછે. િચ ટુ તે માટે ટપ ી 

પર અલગ અલગ જગ્યાએ સોય મકૂીને આ લબંાઈ માપે છે. તો તેને આ લબંાઈનુ ંસાચુ ંમાપ મેળવવામા ંતમે 

મદદ કરો. જવાબ નીચે કો ટકમા ંલખો. 

 

 

માકં 
ટપ ી પર સોયના એક છેડા ુ ં

વાચન 

ટપ ી પર સોયના બી   

છેડા ુ ંવાચન 

સોયની લબંાઈ 

સે ટ મીટરમા ં

સોય – 1 2.0 cm 7.5 cm  

સોય – 2 3.5 cm 13.8 cm  

 
 
 
 

અ.િન રચના, આયોજન અને ા ય સસંાધનોના ઉપયોગમા ંસ ના મકતા દિશત કર છે.    

11 કોઈ એક કીડી જમીન પરથી પસાર થાય છે. આ કીડીની એક િનિ ત મસુાફરીની  લબંાઈ માપવા માટે તમે 

જ રી વ તઓુની યાદી બનાવો. આ માટે કઈ પ્રિક્રયાને અનસુરશો ? 

3 

 



1 
 

                                                                સામિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 
ધોરણ-6                                             ગજુરાતી                                        તારીખ- 11/01/2020       

સમય-1 કલાક                                                                                ગણુ- 25 

 

અ.િન. પા. .ુ અને અ ય પાઠ સામ ી િવશે મા હતી મેળવવા ‘શા માટ?’,  ‘કવી ર તે ?’ વા ો છેૂ 

અને ોના જવાબ આપી શકશે. 

 

પ્ર .1 નીચેના પ્ર ોના જવાબ લખો.               

 1. 'એક જાદુઈ પત્રની વાતાર્' ના ંજાદુઈ પત્રનો ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરશો ? 2  

 2. લોકગીત કોને કહવેાય ?    2  

 3. વયવંર શ દનો અથર્ સમજાવો. 2 

અ.િન. કોઈ એક શ દ ક િવચાર પરથી ફકરા ુ ંલેખન કર  શક છે.     

પ્ર .2 તમારે પત્ર લખવાની જ ર પડે તેવા પ્રસગંો અંગે ત્રણ થી ચાર વાક્યોમા ંજણાવો. 3 

અ.િન. ઉ ચારણ, િવરામ ચ ો, સં ા, નામપદ, યાપદ, િવશેષણ, સારાશં લેખન વા યાવહા રક 

યાકરણનો ઉપયોગ કર  શક છે. 

 

પ્ર .3(અ)  યોગ્ય જોડકા જોડી અથર્પણૂર્ વાક્યો બનાવો.  4 

                A                                                                    B  

 1. િનરંજને મને પત્ર............                                   પહ ચી ગયો.  

 2. પત્ર લઈને હુ ંકંપનીની હડેઑિફસે...........            માગં ુ .ં  

 3. મારંુ અમોઘ શ  મેં...........                                 આ યો.  

 4. મેં ક ુ ંકે હુ ંમેનેજર સાહબેને મળવા..........          વાપયુર્ં.  

પ્ર -૩(બ)  યોગ્ય િવક પ વડે ખાલી જગ્યા પરૂી ફકરો પણૂર્ કરો. 4 

 (સફેદ,    નાનકડી,   તાજી,   નાનકડો,   ખુ લુ,ં   આખી,  િનદ ષ, વ છ)  

     ઘરના ............... આંગણામા ં ઉભેલી..................... ગાય જોઈ...............બાળકી ગાયને 

.................. બનેલી રોટલી ખવડાવવા આવી. સહજેપણ ડર વગર એણે પોતાનો................... હાથ 

લબંા યો. ગાય પણ જાણે ડાહીડમરી હોય તેમ તેણે પોતાનુ ં................... મોઢુ ંઆગળ કયુર્ં. જીભ વડે 

................... રોટલી મ  મા લઈ લીધી. બાળકીના ચહરેા ઉપર...................હા ય ઝળકી ર ુ.ં 

 

અ.િન. સાભંળેલી ક વાચેંલી સામ ી માથી યો ય તારણ કાઢ  ોના જવાબ લખી શક છે.   

પ્ર -4 આપેલ કા યપિંક્તને આધારે પ્ર ોના ંઉ ર આપો. 3 

 આ યા- આ યા ઓતરા દશના મેહ, 

પાદરડા ંખેતરડા ંરે હિર કેરા ંછલી વ યા ંરે લોલ. 

ોઃ 

 

 1. આ પિંક્તમા ંઉ ર િદશા માટે  કયો શ દ વપરાયો છે? 

2. પાદરડા ંઅને ખેતરડા ંએટલે શુ?ં 

3. આ પિંક્ત પરથી 'વરસાદ મશૂળધાર આ યો હશે' એવુ ંકઈ રીતે કહી શકાય? 

 

અ.િન. ુ ા પરથી વાતા લેખન કર  શકશે.  

પ્ર -5 'રાવણનુ ંિમ યાિભમાન' કા યને આધારે તેમા ંવણર્વેલા પ્રસગંને વાતાર્ પે લખો.                    5 
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सामियक मू यांकन कसौटी 

कक्षा- 6                                                             िह दी                                        िदनाकं-18.01.2020  

समय- 1 घंटा                                                                                                    अंक  - 25  

 

 

अ. िन. छात्र 'कौन '  कारक के पोवाले प्र न  के उ तर िलिखत प म यक्त कर सकगे ।  

प्र न-1   िन निलिखत प्र न  के उ तर दो-तीन वाक्य म िलिखए । [8] 

 (1) 'मन का िव वास कमजोर हो ना' ऐसा किव क्य  कहते है ? 

(2) नेपोिलयन और उसकी बहन के वभाव म क्या अतंर था ? 

(3)  'बापू' के बारे म आप क्या जानते है  ? 

(4) आपको चटुकुले पसदं है ? क्य ? 

 

अ. िन. घटना का वणर्न कर सकगे ।    

प्र न- 2   आपके गाँव म घटी कोई एक घटना के बारे म 8 वाक्य िलिखए । [4] 

अ. िन. िलगं भेद को समझकर वाक्य म प्रयोग कर सकगे |    

प्र न- 3 िलगं पिरवतर्न करके   वाक्य म प्रयोग  कीिजए ।   

 उदा. पुत्र - पुत्री   वाक्य: समुन निलनीबहन की पुत्री है ।  

 1. कुमार         2. िहरन     3. ग्वाला      4. शरे [4] 

अ. िन. सजं्ञा, सवर्नाम और िवशषेण को समझकर वाक्य म प्रयोग कर सकगे । [5] 

प्र न-4 िवशषेण  का उपयोग करके वाक्य बनाईए।  

 उदा:  दशर्नीय -      वाक्य: कुतुबिमनार दशर्नीय थल है।  

 1.पीला    2.दसूरा    3.िववेकी     4.दैिनक    5.वंदनीय  

अ. िन. वाक्य या पिर छेद का मातभृाषा म अनवुाद कर सकगे ।   

प्र न-5 मातभृाषा म अनुवाद कीिजए |   [4] 

 महा मा गाँधी जब पाठशाला म पढ़ते थ,े उस वक्त की बात है । उनकी पाठशाला म एक 

िनरीक्षक आए । कक्षा म उ ह ने ब चो से सवाल पूछे । मोहन उसका उ तर नहीं दे पाये थे । 
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સામિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 

ધોરણ-6                              સં કૃત     તા: 18-01-2020 

સમય-1 કલાક     કુલ ગણુ - 25 

 

અ.િન. સરળ વા ો ુ ંઅ લેુખન કર  શક છે.  

પ્ર -1 નીચેના વાક્યોનુ ંસુદંર અક્ષરે લેખન કરો. (5) 

 (1) मम नाम पूजा। 
(2) अहं नृ यशालां ग छािम। 
(3) अहं पत्र ंिलखािम। 
(4) अहं भोजनालयं ग छािम। 
(5) सवार्ंग ंिह पुर कु । 

 

 

અ.િન. ચ ોના આધાર તે વ ુ ુ ંનામ ક યા સં ૃતમા ંલખી શક છે.  

પ્ર -2 િચત્ર જોઈ તેની સામે આપેલા િવક પમાથંી યોગ્ય િવક પ પસદં કરી લખો   (6) 

 (1)   અ. केशाः  બ. िज वा  ક. नेत्रम ्

 
 

 

 (2)   અ. चरणः  બ. ह तः  ક. वक्षः 
 

 

 

 (3)   અ. ओ ठः  બ. नािसका  ક. ललाटम ्

 
 

 

 (4)   અ. पादः         બ. जानुः  ક. वामः 
 

 

 

 (5)   અ. ग्रीवा        બ. उदरम ्  ક. कणर्ः 
 

 

 

 (6)   અ.केशाः        બ. द ताः  ક. ललाटम ्

 
 

 

 

અ.િન. કંઠ થ કરલ ભુાિષત ક પ ના કોઈપણ ભાગ ુ ંલેખન કર  શક છે.  

પ્ર -3  આપેલ સભુાિષત પણૂર્ કરો.  (2) 

 (1) दिक्षणपादं पुर कु ।…………........................................ 

………………..............................। गोलाकारं वयं भ्रम।। 
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અ.િન. ઉદાહરણ અથવા આપેલ િનદશને આધાર સં તૃ ભાષામા ંનવા શ દો અને વા ોની રચના કર  શક છે.  

પ્ર -4(અ) આપેલ ઉદાહરણ મજુબ વાક્યોની રચના કરો. (4) 

 ઉદાહરણઃ- जयेशः पठित। अहं पठािम।  

 (1) िप्रतेशः क्रीडित।  अहं ....................................। 
(2) रीटा खादित।      अहं .......................................। 
(3) लता िलखित ।    अहं ......................................। 
(4) रोनकः तरित ।   अहं .....................................। 

 

 

પ્ર -4(બ) આપેલ ઉદાહરણ મજુબ ક સમા ંઆપેલા શ દોનો ઉપયોગ કરીને ખાલી જગ્યા પરૂો.  (3) 

 ઉદાહરણઃ  अहं ............... खादािम।  (मोदक:)          ઉ રઃ  अहं मोदकं खादािम।  

 (1) अहं  .................  िलखािम।    (कथा)     
(2) अहं  .................. करोिम।     (भोजनम)् 

(3) अहं  ...................... प यािम।  (गजः) 
 

 

અ.િન. સરળ સાદા વા ો ુ ં ુ  ઉ ચારણ સાથે પઠન કર  શક છે.  

પ્ર -5  એકમ-3 ‘करोिम’માથંી ગમે તે પાચં વાક્યોનુ ંતમારા િશક્ષક સમક્ષ વારાફરતી મોટેથી વાચંન કરો. 

(ન ધઃ પ્ર -5 અંતગર્ત િશક્ષકે િવ ાથીર્ઓ પાસે યિક્તગત મખુવાચન કરાવવુ.ં આ માટે િશક્ષક  

       વધારાનો  સમય લઈ શકશે.) 

(5) 
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    સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ–6                                                  ગણત                                         તાર ખ : 01/02/2020 

         સમય : 1 કલાક                                                                                                        ુલ ણુ : 25 
   

LO રો જદ  પ ર થિતમા ં દશાશં અ ણૂાકવાળ  સં યાના સરવાળા-બાદબાક  આધા રત 

યવહા ુ કોયડા ઉકલે છે. 

 

 1.  સમુનની થેલીમા ં 10 િકલોગ્રામ શાકભાજી છે. તેમા ં 4 િકગ્રા 500 ગ્રામ બટાકા, 3 િકગ્રા 
750 ગ્રામ ડુગંળી અને બાકીના ંટમેટા છે, તો ટમેટાનુ ંવજન કેટલુ ંહશે ? 

2 

 2.  ટીનાએ તેના ભાઈના ંશટર્  માટે 3 મીટર 20 સેમી અને પે ટ માટે 2 મીટર 25 સેમી કાપડ 

લીધુ,ં તો ટીનાએ કુલ કેટલુ ંકાપડ ખરી ુ ં? 

 

2 

LO પ રિમિત આધા રત યવહા ુ કોયડા ઉકલે છે.  

 3. રાિહલ 60 મીટર ચોરસ બાગની ફરતે બે આંટા ફરે છે અને અનજુ 70 મીટર લબંાઈ અને 40 

મીટર પહોળાઈના ંલબંચોરસ બાગની ફરતે ત્રણ આંટા ફરે છે, તો કોણ વધ ુઅંતર ફરે છે ? 

3 

 4. એક ખેડતૂના ખેતરની લબંાઈ અને પહોળાઈ અનકુ્રમે 260 મીટર અને 150 મીટર છે. 

ખેતરના ફરતે ચાર વખત દોરડુ ંવીંટાળી વાડ બનાવવા માટે કેટલુ ંદોરડુ ંજોઈએ ? 

 

3 

LO ે ફળ આધા રત યવહા ુ કોયડા ઉકલે છે.  

 5. નીચેની આકૃિતઓને લબંચોરસમા ં િવભાિજત કરીને તેમનુ ં ક્ષેત્રફળ શોધો. (માપ 
સેમી.મા ંઆપેલ છે.) 

4 

 

 

 

 6. એક ભ યતિળયાની લબંાઈ 6 મીટર અને પહોળાઈ 4 મીટર છે. તેના પર 3 મીટર બાજુવાળી 
એક ચોરસ શેતરંજી પાથરી છે, તો શેતરંજી પાથયાર્ િસવાયના ભાગનુ ંક્ષેત્રફળ શોધો. 
 

3 

LO મા હતીને અ ુ પ ચ  આલેખ ુ ંઅથઘટન કર છે.  

 7. નીચેના કોઠામા ંઅઠવાિડયાના જુદા-જુદા િદવસે બ બના થયેલ વેચાણની િવગત 
દશાર્વેલ છે તેના આધારે પ્ર ોના જવાબ આપો.   (     = 4 બ બ) 

4 

 
િદવસ બ બનીસખં્યા 
સોમવાર  

મગંળવાર  

બધુવાર  

ગરુુવાર  

શકુ્રવાર  

શિનવાર  

રિવવાર  

 

2 

6

2

3 3

5 5

2

2 

12 10 

8 

2 

10 
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1. કયા િદવસે સૌથી ઓછા બ બ વેચવામા ંઆ યા ? કેટલા? 

2. મગંળવારે કુલ કેટલા બ બ વેચાયા? 

3. કયા િદવસે સૌથી વધ ુબ બ વેચવામા ંઆ યા ? કેટલા બ બ વેચાયા? 

4. કયા કયા િદવસે સરખી સખં્યામા ંબ બ વેચવામા ંઆ યા? 

 

 

LO મા હતીને અ ુ પ લબંાલેખ દોર છે.  

 8. એક દુકાનદારે સળંગ પાચં િદવસ દરિમયાન વેચેલ ગિણતના પુ તકોની માિહતી નીચે   
    દશાર્વેલ છે. 

4 

 
 

િદવસ સોમવાર મગંળવાર બધુવાર ગરુુવાર શકુ્રવાર 

વેચેલ પુ તકોની સખં્યા 45 60 40 30 70 

 

 તમારી પસદંગીનુ ંપ્રમાણમાપ લઈ ઉપરની માિહતીનો લબંાલેખ દોરો. 
 

 

 
 

 
   



સામિયક �લૂ્યાકંન કસોટ� 

Std. 6                English             Date: 22/02/2020 

Time: 1 Hour               Marks : 25 

અ.િન. વાતાર્/પ�રચ્છેદ�ુ ંવાચંન કર� અથર્ગ્રહણ કર� છે.  

Q. 1 નીચે આપેલ ફકરો વાચંો અને તેની નીચે આપેલા પ્ર�ોના ંજવાબ લખો. 05 

             Alka, her friend Shabana and Yuvraj are on a visit to a circus. They are visiting 

it in day time. They are in a big canvas tent. The manager is talking to them.  

 Manager:  Come this way, children! We have many animals and birds. They can do   

                       wonderful tricks.  

 Alka:         Oh yes, we heard about it. 

 Manager:   Look at this monkey. His name is Appu. Appu can count upto ten and tell us. 

 Alka:       Shabana, give him six pebbles. Let him count.  

 Shabana:  I can’t believe this! Appu is showing six fingers. 

 

 1. Who visit the circus?  

 2. What Appu can do?      

 3. How many children visit the circus?  

 4. There isn’t any bird or animal in the circus. True or false?  

 5. Birds and animals can do..........................  

અ.િન. નામને અ��ુપ �ક્રયા�ચૂક શબ્દોનો ઉપયોગ કર� કાવ્ય (rhyme)ને આગળ વધાર� છે.  

Q. 2 નીચેના ટ�બલમા ંઆપેલી િવગતોના આધાર� ઉદાહરણ �જુબ એક rhyme બનાવો. 05 

 ઉદાહરણઃ 

Bat:  I am flying 
         I am flying, look at me 
        Can you fly as I do?   
Horse: No, I can’t. No I can’t.  

Horse: I am running...........                                                     

    
 

Animal – Who Yes 

Bat fly 

Horse run 
Dolphin swim 
Mouse cut 

 

અ.િન �ચત્ર ક� વસ્�ઓુ�ુ ંત્રણ ક� પાચં વા�ોમા ંવણર્ન કર� છે.  

Q. 3 નીચે આપેલ બનેં �ચત્રોના ંઆધાર�  ત્રણ-ત્રણ વા�ો �ગ્રે�મા ંલખો. 06 
 

 1. 2. 
 
 
 
 
 

 

   

1 
 



અ.િન. વતર્માન અને �તૂકાળની ઘટનાઓની િવગતો અલગ તારવે છે. 

Q. 4 નીચે આપેલા વા�ોને yesterday અને today ના ંયોગ્ય િવભાગમા ંલખો. 04 
 

 1. The boys are in the second row. 

2. Mr. Ahir was at the Science fair. 

3. I liked the project on low rain farming in last exhibition.  

4. I am very happy with your Science project. 

5. They answered all the questions in last unit test. 

6. The students are very happy to watch the movie on Science. 

7. She played kho-kho in the morning. 

8. She is the official photographer of this school.  

 

 

  

Today Yesterday 
 
 
 
 

 
 

 

અ.િન. લોનવ�્ર્સસ�હત આશર� 500 �ટલા નવીન શબ્દો �ણી અને તેનો ઉપયોગ કર� છે. 
 

 

Q. 5 નીચે આપેલા શબ્દોમા ં�ટૂતો અક્ષર �કૂો. 5 

 1. ph__to__r__ph          

2. ki__om __te__        

3. w__nd__r__ul          

4. a__hl__te 

5. pr__je__t         

6. tr__p__y           

7. or__an__c             

8. ap__li__at__on 

9. d__se__t 

10.  br__g__de       
 

 

   

 

 

 

2 
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સામિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 

     ધોરણ-6                                          િવજ્ઞાન    તારીખ :29/02/2020 

     સમય : 1 કલાક         કુલ ગણુ : 25 

 

અ.િન. પદાથ અને સ વોને તેમના ણુધમ , રચના અને કાયના આધાર ુદા પાડ છે.    

પ્ર  -1  નીચેના પ્ર ોમા ંયોગ્ય િવક પ પસદં કરી તેનો ક્રમ સામેના ખાનામંા ંલખો.    3 

 1) આકૃિતમા ંિવ તુકોષ અને બ બનુ ંજોડાણ દશાર્વેલ છે. બ ે ટા દશાર્વેલ છેડાને નીચેના પૈકી કઈ 

વ તથુી જોડતા ંબ બ પ્રકાિશત થશે ?  

 
 
 
 

 

 a) રબર  

b) લાકડાનો ટુકડો   
c) તાબંાનો તાર   

d) લાિ ટકનો ટુકડો  

 

 2) નીચેના પૈકી કયો િવ તુ સવુાહક પદાથર્નો ગણુધમર્ છે?  

 a) તેમાથંી વીજપ્રવાહ પસાર થતો નથી. 
b) તે મોટેભાગે અધાત ુત વના બનેલા હોય છે. 
c) તેમાથંી વીજપ્રવાહ પસાર થાય છે. 
d) તે હમેંશા બરડ હોય છે.  

 

 3. નીચેનામાથંી શેમા ંવીજ સવુાહક પદાથર્નો ઉપયોગ થતો નથી?  

 a) ઘરમા ંિવ તુ પિરપથ તૈયાર કરવામા ં
b) બ બની ફીલામે ટમા ં
c) વાયર ઉપર લગાડવામા ંઆવતા અવાહક પડમા ં
d) વીજ ટેશનથી ઘર સધુી વીજપ્રવાહ પહ ચાડવા માટેના ઉપકરણમા ં

 

અ.િન. અવલોક  શકાય તેવા ણુધમના ંઆધાર વ ,ુ સ વ અને યા ુ ંવગ કરણ કર છે.  

પ્ર -2 નીચે આપેલ પ્ર ોના માગ્યા પ્રમાણે જવાબ લખો.                            5 

 1) નીચેના પદાથ ને તેના ગણુધમર્ના આધારે પારદશર્ક, અપારદશર્ક કે પારભાષકમા ંવગીર્કૃત કરો  

 a. હવા    b. અરીસો   c. ધુ મસ   d.  ટે્રિસંગ પેપર    e. લાકડાનુ ંપાિટયુ ં  

 2) નીચે આપેલા પદાથર્ / વ ત ુચુબંકીય છે કે િબનચુબંકીય છે તે ઓળખીને લખો.    4 

 a. લોખડંની માપપ ી   b. ચ પલ  c. તાબંાનો લોટો   d. િક્રકેટનો દડો 
 
 

 



2 
 

અ.િન. ોના જવાબ મેળવવા સરળ તપાસ હાથ ધર છે.  

પ્ર -3 નીચે આપેલ પ્ર ોના માગ્યા મજુબ જવાબ લખો.  

 1. તમારા ઘરમા ંદરરોજ કુલ કેટલુ ંપાણી વપરાય છે તે જાણવા તમે શુ ંકરશો ?       3 

 નીચેની પિરિ થિતઓ માટેનુ ંકારણ શોધીને લખો.  

 2. વરસાદ લાવવામા ંબા પીભવનની પ્રિક્રયા કેમ મહ વની છે ?   

3. બધા ંજ વાદળ વરસાદ લાવતા ંનથી. શા માટે ?    

1 
 
1 

અ.િન. શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા વનમા ંલા  ુકર છે.    

પ્ર -4 નીચે આપેલ પ્ર ોના ટૂંકમા ંજવાબ લખો.   4 

 1) વરસાદી પાણીને યથર્ વહી જતુ ંઅટકાવવા ઘરે શુ ંઉપાય કરશો ?      

2) અજા યા િવ તારમા ંિદશા જાણવા ચુબંકીય સોયને કઈ રીતે વાપરશો ?  

3) પરૂની પિરિ થિતમા ંબચાવ માટે સૌથી પહલેા ંકયો ઉપાય હાથ ધરશો ?  

4) ગજીયા ચુબંકને લાબંો સમય સરુિક્ષત રાખવા શુ ંઉપાય કરશો ?                               

 

અ.િન. યા અને ઘટનાઓને વણવે / સમ વે છે.        

–5 નીચે આપેલ ોના મા યા જુબ જવાબ લખો.  

 આકૃિતમા ંદશાર્વેલ પિરિ થિતમા ંબ બ પ્રકાિશત થશે ? શા માટે ?   2 

  
 
 
 
 

 

 આકૃિતમા ંિવ તુ પિરપથનો કયો ઘટક/ભાગ દશાર્વેલ છે ? તે પિરપથમા ંશી ભિૂમકા ભજવે છે ?  2 
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સામિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 

ધોરણઃ 6                                                            ગજુરાતી                                તારીખઃ 14/03/2020     

સમયઃ 1 કલાક                                                                            કુલ ગણુઃ 25 

....................................................................................................................................................................... 

અ.િન. સાભંળેલી ક વાચેંલી સામ ીમાથંી યો ય તારણ કાઢ  ોના જવાબ લખી શક છે.  

પ્ર .1 ફકરો વાચંી પ્ર ોના ંજવાબ લખો.        

         દાતણપાણી કરી બાદશાહ િશરામણમા ંકોિળયો હાથમા ંલે છે યા ંતો સેનાપિતએ 
આવીને સમાચાર આ યા, “બાદશાહ સલામત ! આપણા રા ય ઉપર બુદેંલખડંનો રાજા 
લ કર લઈ ચડી આ યો છે.” કોિળયો કોિળયાને ઠેકાણે ર ો. બાદશાહ હાથ ધોઈને ઊભા 
થઈ ગયા અને બો યા, “સેના તૈયાર કરો. હુ ંજાતે જ લડાઈમા ંતમારી સાથે આવુ ં .ં  
 

 

 (1) સેનાપિતએ હુમલાના સમાચાર કયા સમયે આ યા ? 
(2) ‘હમુલો કરવો’ – ફકરામા ંએવો અથર્ કયા શ દોનો થાય છે  ? 
(3) રાજાએ સેના તૈયાર કરવાનુ ંકેમ ક ુ?ં  
(4) 'િશરામણ'નો અથર્ શુ ંથતો હશે?               

 

1 

1 

1 

2 

 

અ.િન. પ રચત સગંો, થળો અને પ ર થિત ુ ંવણન કર  શકશે.  

પ્ર .2 તમે લીધેલી મેળા કે હાટની મલુાકાત િવશે લખો.          
             

5 

અ.િન. આશર 3000 ટલા શ દો સમ  અને તેનો યાવહા રક ઉપયોગ કર  શકશે.      

પ્ર .3 યોગ્ય િઢપ્રયોગ વાપરી ખાલી જગ્યા પરૂો. 2 

 1. પોતાનુ ંસતંાન દરેક માતા માટે .................................................. હોય છે.  

      (જીવનો ટુકડો , િદલનો ટુકડો) 

 

 2. ગામના પાદરે બેઠો બેઠો હુ ંહાિદર્ક સાથે ....................................................   

( વાતના ંવડા ંકરતો હતો, વાતના ંભ ૂગંળા ંબનાવતો હતો.) 

 

અ.િન. પાઠય ુ તક અને અ ય પાઠ સામ ી િવશે મા હતી મેળવવા  “શા માટ ?”  “કવી ર તે ?” 

વા ો છેૂ અને ોના જવાબ આપી શક છે. 

 

પ્ર .4 જવાબ લખો.       6 

 1. સારા અક્ષર પાઠમા ંતમને કોનુ ંપાત્ર શૌથી વધારે ગ યુ?ં શા માટે?  

2. પ્રવાસની થળ નક્કી કરતી વખતે કઇ કઇ બાબતોનુ ં યાન રાખવુ ંજોઇએ ?  

3. કિવએ ગજુરાતને “મ ધેરી ગજુરાત” શા માટે ક ુ ંછે ? 

 
 

 



2 
 

અ.િન. ઉ ચારણ, િવરામ ચ ો, સં ા ,નામપદ, યાપદ, િવશેષણ, સારાશંલેખન વા યાવહા રક 

યાકરણનો ઉપયોગ કર  શકશે. 

 

પ્ર .5  (અ) માગ્ય મજુબ લખો.   

 1. કોયલ ઝાડ ઉપર બેઠી બેઠી ગીત  ગાય છે. (ગીત અને ઝાડને િવશેષણ લગાડી વાક્ય 

ફરીથી લખો.)     

2 

 2. નાનકડી નેહા સુદંર અને રસપ્રદ પુ તક વાચંી તેના િમત્રો સાથે  રમવા ગઇ.   

     (િવશેષણ  દૂર કરીને વાક્ય ફરીથી લખો.)                                                                           

1 

પ્ર .5  (બ) ક સમા ંઆપેલ િક્રયાિવશેષણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી વાક્ય ફરીથી લખો. 4 

 ઉદા. દીપડાની લુ ચાઈ સાથે તેમણે ઝ મવુ ંપડે છે. (આજીવન) 

વાક્યઃ દીપડાની લુ ચાઈ સાથે તેમણે આજીવન ઝ મવુ ંપડે છે. 

1. આરતી લડા ંચ ૂટંતી હતી. (ધીમે ધીમે) 

2. બાળકે તેને ગોદમા ંતેડી લીધુ.ં (વહાલપવૂર્ક) 

3. એક સં યાસી ચા યા આવે છે. (શાિંતથી) 

4. પેલો માણસ ઠંડીથી જૂી ર ો છે. (થરથર) 

 

 

                                                             

 


