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સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; ; ; ; કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
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અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    ;;;;- - - - િવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓ    અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન    2ારા2ારા2ારા2ારા    આસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમા ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતીમળતીમળતીમળતી    વન5પિતઓનાવન5પિતઓનાવન5પિતઓનાવન5પિતઓના    
પાદંડાપાદંડાપાદંડાપાદંડા    ડાળ�ડાળ�ડાળ�ડાળ�    અનેઅનેઅનેઅને    છાલછાલછાલછાલ    વગેર;નાવગેર;નાવગેર;નાવગેર;ના    લ<ણોનેલ<ણોનેલ<ણોનેલ<ણોને    ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે....

[અ] યો=ય શ>દ વડ; નીચેની ખાલી જ=યાઓ �ણૂ' કરો. "ણુ:- ૨

@લ આપતા કોઇપણ ચાર છોડના નામ આપો.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    ;;;;- - - - િવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓિવ*ાથ,ઓ    આસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમા ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતામળતામળતામળતા    પ<ીઓનેપ<ીઓનેપ<ીઓનેપ<ીઓને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    સામાBયસામાBયસામાBયસામાBય    લ<ણોલ<ણોલ<ણોલ<ણો    
આધાર;આધાર;આધાર;આધાર;    ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે....

કા....કા..... બોલD ુપ<ી કE ુછે ? "ણુ:- ૧

કલગી ધરાવD ુપ<ી કE ુછે ? "ણુ:- ૧

[અ] મોર [બ] કાબર

[ક] પોપટ [ડ] કોયલ

યો=ય િવF�પો પસદં કર� નીચેના ��ોના જવાબ લખો. "ણુ:- ૪

...........................ના G<ુની છાપ લેવામા ંતકલીફ પડ; છે.

...........................ના પાનની Iકનાર� કરવત Jવી હોય છે.

પીપળાના પાનનો આકાર ક;વો હોય છે.

તમાLુ મનપસદં ફળ કયા G<ુ પર ઊગે છે.

Dલુસીના પાનનો 5વાદ ક;વો હોય છે.

તમારા મનપસદં @લ� ુનામ લખો.

[બ] નીચેના ��ોના જવાબ લખો. "ણુ:- ૫
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ગરોળ�ને...........................પગ હોય છે.

િસNહ .................... મા ંરહ; છે.

ગાય ..................... વડ; પાણી પીવે છે.

કરોOળયો .................. બનાવે છે.

[ક] પોપટ [ડ] કPતૂર

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    ;;;;- - - - આસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમાંઆસપાસમા ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતામળતામળતામળતા    �ાણીઓને�ાણીઓને�ાણીઓને�ાણીઓને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    સામાBયસામાBયસામાBયસામાBય    લ<ણોનાલ<ણોનાલ<ણોનાલ<ણોના    આધાર;આધાર;આધાર;આધાર;    
ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે....

[અ] નીચેના ��ોના જવાબ લખો. "ણુ:- ૨

Q ૂ.ં...Q ૂ.ં.... બોલD ુપ<ી કE ુછે ? "ણુ:- ૧

[અ] મોર [બ] કાબર

ગળામા ંકાળો કાઠંલો કયા પ<ીને હોય છે ? "ણુ:- ૧

[અ] મોર [બ] કાબર

[ક] પોપટ [ડ] કોયલ

[અ] કાગડો [બ] કાબર

[ક] પોપટ [ડ] કોયલ

[ હાથી, વાદંરો,  ૂતરો, હરણ, બSસ, િસNહ, Oબલાડ� ]

નીચે આપેલા �ાણીઓમા ંહોઠ વડ; પાણી પીતા અને Tભ વડ; પાણી પીતા 
�ાણીઓને Vુદા પાડો. "ણુ:- ૮

હોઠ વડ; પાણી પીતા �ાણીઓ Tભ વડ; પાણી પીતા �ાણીઓ

Tભ વડ; પાણી પીતા બે �ાણીઓના નામ આપો.

હોઠ વડ; પાણી પીતા બે �ાણીઓના નામ આપો.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    ;;;;- - - - VુદાVુદાVુદાVુદા    VુદાVુદાVુદાVુદા    �ાણીઓ�ાણીઓ�ાણીઓ�ાણીઓ    અનેઅનેઅનેઅને    પ<ીઓનેપ<ીઓનેપ<ીઓનેપ<ીઓને    લ<ણોલ<ણોલ<ણોલ<ણો    અનેઅનેઅનેઅને    �Xિૃ0ઓની�Xિૃ0ઓની�Xિૃ0ઓની�Xિૃ0ઓની    સમાનતાસમાનતાસમાનતાસમાનતા    
તથાતથાતથાતથા    તફાવતનાતફાવતનાતફાવતનાતફાવતના    આધાર;આધાર;આધાર;આધાર;    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    VૂથVૂથVૂથVૂથ    પાડ;પાડ;પાડ;પાડ;    છેછેછેછે....

[બ] નીચેની ખાલી જ=યાઓ �ણૂ' કરો. "ણુ:- ૪
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સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; ; ; ; કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;- - - - ૪૪૪૪    [[[[    ચારચારચારચાર]]]]

!ુલ!ુલ!ુલ!ુલ    #ણુ#ણુ#ણુ#ણુ;;;;- - - - ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - #જુરાતી#જુરાતી#જુરાતી#જુરાતી તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................
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અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - આશર3આશર3આશર3આશર3    ૨૦૦૦૨૦૦૦૨૦૦૦૨૦૦૦    5ટલા5ટલા5ટલા5ટલા    શ6દોશ6દોશ6દોશ6દો    સમ8સમ8સમ8સમ8    અનેઅનેઅનેઅને    શ6દકોશનોશ6દકોશનોશ6દકોશનોશ6દકોશનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....

 'કા' અ=રથી શ>ુ થતા ચાર શ6દોના નામ લખો #ણુ:- ૨

આપેલા શ6દોને શ6દકોશના ?મમા ંગોઠવો. #ણુ:- ૩

દ3ડકો,  ક�ડ�, પીBુ,ં  ચકલી, ટમેCંુ, Dરૂજ

#જુરાતી પાઠE�Fુતક ધોરણ-૪ પાના ન-ં ૫ ના GચH પરથી ચાર વાI લખો #ણુ:- ૪

કાJયની અKરૂ� પLંMત �ણૂN કરો #ણુ:- ૨

કહ3 ટમેCંુ ........................... પહ3રાવો બડં�.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - કાJયનીકાJયનીકાJયનીકાJયની    અKરૂ�અKરૂ�અKરૂ�અKરૂ�    પLંMતપLંMતપLંMતપLંMત    �ણૂN�ણૂN�ણૂN�ણૂN    કર�કર�કર�કર�    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - GચHGચHGચHGચH    પરથીપરથીપરથીપરથી    સરળસરળસરળસરળ    વાIોવાIોવાIોવાIો    બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....
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અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - શ6દશ6દશ6દશ6દ    શ6દશ6દશ6દશ6દ    વQચેનાવQચેનાવQચેનાવQચેના    સબંધંોસબંધંોસબંધંોસબંધંો    િવશેિવશેિવશેિવશે    સભાનતાસભાનતાસભાનતાસભાનતા    ક3ળવેક3ળવેક3ળવેક3ળવે    અનેઅનેઅનેઅને    વાચંેલીવાચંેલીવાચંેલીવાચંેલી    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    
સમ8સમ8સમ8સમ8    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....

સરખા �ાસવાળા શ6દો બનાવો. #ણુ:- ૫

૨. દડકો .................................................

૧. ઠંડ� .................................................

૫. પાર .................................................

૪. માર� .................................................

૩. ગામ .................................................

[ દ3ડકો, ક�ડ�, નાવડ�, નાSરTયેળ, પાદંUુ ં]

                      એકવાર દ3ડકો, પીBુ,ં Wદર, .................. અને ભમરો બધા ફરવા
િનકYયા. ચાલો તર�એ કહ�ને ...................... પાણીમા ં !ૂદ� પડEો. પીB ુ ઝડપથી
...................... લઇ આJ\ુ.ં Wદર ..................... ની કાચલી લઇ આJયો. તેમની ...................
ચાલી િનકળ�.

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - િવિશ/ટિવિશ/ટિવિશ/ટિવિશ/ટ    શ6દ�યોગનોશ6દ�યોગનોશ6દ�યોગનોશ6દ�યોગનો    અથNઅથNઅથNઅથN    સમ8નેસમ8નેસમ8નેસમ8ને    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1િન/પિ1    ;;;;- - - - શ6દનોશ6દનોશ6દનોશ6દનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    વાIવાIવાIવાI    બનાવીબનાવીબનાવીબનાવી    શક3શક3શક3શક3    છેછેછેછે....

નીચે આપેલા શ6દો પરથી બે બે વાIો બનાવો. #ણુ:- ૪

ચોપડ�.

તડકો.

ક]સમા આપેલા શ6દોનો ઉઅપયોગ કર� ખાલીજ^યા �રુો. #ણુ:- ૫



૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ;- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;- ૫૫૫૫    [પાચંપાચંપાચંપાચં]

!ુલ!ુલ!ુલ!ુલ    #ણુ#ણુ#ણુ#ણુ;- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;- ગ'ણતગ'ણતગ'ણતગ'ણત તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ;- ...........................

િવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુંિવ*ાથ,�ુ ં   નામનામનામનામ;-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય;-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    :- ૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦૧૦૦૦    થીથીથીથી    મોટ�મોટ�મોટ�મોટ�    સ3ંયાઓસ3ંયાઓસ3ંયાઓસ3ંયાઓ    વાચેંવાચેંવાચેંવાચેં    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    લખેલખેલખેલખે    છેછેછેછે.

નીચેનામાથંી કઇ સ3ંયા પાચં 8કની છે ? #ણુ:- ૧

550 ÷ 5 કરતા ંપ9રણામ :ુ ંમળે ? #ણુ:- ૨

2304 ÷ 8 કરો. #ણુ:- ૨

[અ]  30300 [બ]  30303

[ક]  30330 [ડ]  30030

48,724  માથંી 6408 બાદ કરતા ંપ9રણામ :ુ ંમળે ? #ણુ:- ૨

[અ]  5389 > 5378 [બ]   9804 > 9408

[ક]   6004 < 5378 [ડ]   2003  < 2030

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    :-  >થાન9ક?મતની>થાન9ક?મતની>થાન9ક?મતની>થાન9ક?મતની    સમજસમજસમજસમજ    સાથેસાથેસાથેસાથે    ગ'ણતનીગ'ણતનીગ'ણતનીગ'ણતની    ચારચારચારચાર    �ળૂAતૂ�ળૂAતૂ�ળૂAતૂ�ળૂAતૂ    9Bયાઓ9Bયાઓ9Bયાઓ9Bયાઓ    કરCકરCકરCકરC    છેછેછેછે.

5,37,432 મા ંD >થાને 3 આવે છે તે 3 ની >થાન9ક?મતનો સરવાળો કCટલો થાય ? #ણુ:- ૧

[અ]  6174 [બ]  6194

[ક]  6124 [ડ]  6164

નીચેનામાથંી કF ુખોGંુ છે ? #ણુ:- ૧

[અ] એક હJર છસો [બ] પાચં હJર Kીસ

[ક] એક લાખ બે હJર ચારસો બાવીસ [ડ] પદંર હJર બસો પચાસ

6184 થી 10 એકમ નાની સ3ંયા કઇ છે ? #ણુ:- ૧



૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

એક શાળામા ંએક આચાયN અને 7 િશOકો ભેગા થઇ બચત બQકમા ંદર મ9હને RયSTત દ�ઠ Vુિપયા 
400 જમા કરાવે છે. તો એક વષNમા ંબધા મળ�ને !ુલ કCટલા Vુિપયા જમા કરાવશે ? #ણુ:- ૩

એક બસ એક કલાકમા ં45.60 9કમી 8તર કાપે છે તથા એક સાઇકલ એક કલાકમા ં6.40  9કમી 
8તર કાપે છે તો બસે સાઇકલ કરતા એક કલાકમા ંકCટW ુવધારC 8તર કાXF ુ? #ણુ:- ૨

એક 9કYા કCર�નો રસ કાઢતા તેના રસ� ુવજન    ½  9ક.Yા. DટW ુથાય છે તો 14 9ક.Yા. કCર�નો 
રસ કાઢતા કCટલા 9ક.Yા. રસ મળે ?

#ણુ:- ૨

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    :-  ચારચારચારચાર    �ળૂAતૂ�ળૂAતૂ�ળૂAતૂ�ળૂAતૂ    9Bયાઓને9Bયાઓને9Bયાઓને9Bયાઓને    લગતાલગતાલગતાલગતા    RયવહાVંુRયવહાVંુRયવહાVંુRયવહાVંુ    કોયડાકોયડાકોયડાકોયડા    ઉકCલેઉકCલેઉકCલેઉકCલે    છેછેછેછે.

એક બરણીમા ં560 ચોકલેટ છે. બી\ બરણીમા ંતેના કરતા ં50 ચોકલેટ ઓછ� છે તો બી\ 
બરણીમા ંકCટલી ચોકલેટ હશે.

#ણુ:- ૧

એક બોTસમા ં20 નગં સફરજન છે. વેપાર�ને 820 સફરજન ભરવા કCટલા બોTસની જVુર પડશે ? #ણુ:- ૨



૧૩

૧૪

૧૫

નામ

ગીતાબેન

લીલાબેન

^_:

અ.યયનઅ.યયનઅ.યયનઅ.યયન    િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0િન/પિ0    :-  ^મા'ણત^મા'ણત^મા'ણત^મા'ણત    એકમોએકમોએકમોએકમો    JણેJણેJણેJણે    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેનીતેનીતેનીતેની    મદદથીમદદથીમદદથીમદદથી    #ણુાકાર#ણુાકાર#ણુાકાર#ણુાકાર    અનેઅનેઅનેઅને    ભાગાકારભાગાકારભાગાકારભાગાકાર    કરCકરCકરCકરC    છેછેછેછે.

નીચેના એકમોમા ંકયો એકમ આપેલ તમામમા ંમોટો છે ? #ણુ:- ૧

[અ]  Yામ [બ]  િમ'લYામ

[ક]  9કલોYામ [ડ]  ટન

એક ટCટ��ુ ંવજન 1 9કલો અને 200 Yામ છે તો આટલા વજનની 4 ટCટ��ુ ંવજન કCટW ુથાય ? #ણુ:- ૨

#ણુ:- ૨

1. ગીતાબેને !ુલ કCટલા Vુિપયાના સફરજન ખ9ર*ા ?

2. બં̀ ે મળ�ને !ુલ કCટલા Vુિપયાના સફરજન ખ9ર*ા ?

1  9ક.Yા  નો ભાવ સફરજન

Vુિપયા 90 4  9ક.Yા

Vુિપયા 110 2  9ક.Yા



[૧]

[૨]

[૩૩૩૩]

[૪]

[૫]

[૬]

[૭]

[૮]

[૯]

િવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુંિવ�ાથ��ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - ઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસક    તથાતથાતથાતથા    સા"હ#$યકસા"હ#$યકસા"હ#$યકસા"હ#$યક    %ોતોને%ોતોને%ોતોને%ોતોને    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    ઇિતહાસનાઇિતહાસનાઇિતહાસનાઇિતહાસના    -નુ-નુ-નુ-નુ;;;;િનમા.ણિનમા.ણિનમા.ણિનમા.ણ    માટ1માટ1માટ1માટ1    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    %ોતોના%ોતોના%ોતોના%ોતોના    
ઉપયોગ�ુઉપયોગ�ુઉપયોગ�ુઉપયોગ� ુ   વણ.નવણ.નવણ.નવણ.ન    કર1કર1કર1કર1    છેછેછેછે....

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    79ૂયાકંન79ૂયાકંન79ૂયાકંન79ૂયાકંન    -નુ-નુ-નુ-નુ; ; ; ; કસોટ:કસોટ:કસોટ:કસોટ:
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;- - - - ૬૬૬૬    [[[[છછછછ]]]]

<ુલ<ુલ<ુલ<ુલ    =ણુ=ણુ=ણુ=ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - સામા#જકસામા#જકસામા#જકસામા#જક    િવ@ાનિવ@ાનિવ@ાનિવ@ાન તાર:ખતાર:ખતાર:ખતાર:ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................

=જુરાતના ................................... શહ1રમા ં૪૦૦૦ વષ. Bૂ� ુશહ1ર મળ: આDE.ુ =ણુ;- ૧

................................... ના લખાણો લાબંા સમય Gધુી ટક: રહ1 છે. =ણુ;- ૧

અ' િવભાગ બ' િવભાગ

અઅઅઅ' િવભાગનીિવભાગનીિવભાગનીિવભાગની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    'બબબબ' િવભાગનીિવભાગનીિવભાગનીિવભાગની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    સાથેસાથેસાથેસાથે    યોIયયોIયયોIયયોIય    ર:તેર:તેર:તેર:તે    જોડોજોડોજોડોજોડો. =ણુ=ણુ=ણુ=ણુ;- ૪૪૪૪

[અ] સKં<ૃત [બ] તિમલ

સમયની ગોઠવણી ...................................ના જNમ સાથે સકંળાયેલ છે. =ણુ;- ૧

૧. તાડપO

૨. તાPપO

આપણા દ1શમા ંહKતRતો કઇ ભાષામા ંજોવા મળતી હતી.

આપણા દ1શ� ુનામ ભારત એT ુ................................... વેદમાથંી Uણવા મળે છે.

૪. અભીલેખ

પચંમાક.ના િસWા કોને કહ1 છે ?

[અ] તાબંાના પતરા પર

[બ] XYુ TZૃની છાલ પર

[ક] પ[થર પર� ુલખાણ

[ડ] તાડના TZૃની છાલ પર

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - RાચીનRાચીનRાચીનRાચીન    માનવમાનવમાનવમાનવ    સKં<ૃિતનાસKં<ૃિતનાસKં<ૃિતનાસKં<ૃિતના    િવિશ�ટિવિશ�ટિવિશ�ટિવિશ�ટ    લZણોનેલZણોનેલZણોનેલZણોને    ઓળખીઓળખીઓળખીઓળખી    તેનાતેનાતેનાતેના    િવકાસનેિવકાસનેિવકાસનેિવકાસને    સમUવેસમUવેસમUવેસમUવે    છેછેછેછે....

ઇસિવસન -વુ\ના સમયને ]ૂંકમા ં................................... લખાય.

=ણુ;- ૧

=ણુ;- ૧

[ક] Rા<ૃત [ડ] આપેલ તમામ

૩. ભોજપO

=ણુ;- ૧

=ણુ;- ૨

B.C. નો અથ. સમUવો. =ણુ;- ૨



[૧૦]

[૧૧]

[૧૨]

[અ]

[બ]

[ક]

[ડ]

[૧૩]

[૧૪]

[૧૫]

^ીસના લોકો િસ_` ુનદ:ને   ................................... કહ1તા. =ણુ;- ૧

[અ] મ�યRદ1શ [બ] =જુરાત

ભીમબેટકા કયા રાaયમા ંઆવેb ુછે. =ણુ;- ૧

નગર વસાહત� ુcવન

આ"દમાનવ� ુcવન ક1T ુહd ુ? =ણુ;- ૧

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - RાચીનRાચીનRાચીનRાચીન    સમયસમયસમયસમય    દરિમયાનનાદરિમયાનનાદરિમયાનનાદરિમયાનના    િવકાસનાિવકાસનાિવકાસનાિવકાસના    તબWાઓતબWાઓતબWાઓતબWાઓ    સમcસમcસમcસમc    બેબેબેબે    Rદ1શનાંRદ1શનાંRદ1શનાંRદ1શના ં   િવકાસનીિવકાસનીિવકાસનીિવકાસની    
સરખામણીસરખામણીસરખામણીસરખામણી    કર1કર1કર1કર1    છેછેછેછે....

[ક] eબહાર

^ામીણ વસાહત� ુcવન

ભટકd ુcવન

Kથાયી cવન

[ડ] ઉ�રRદ1શ

આ"દમાનવ� ુcવન અને હાલ માનવ� ુcવન તફાવત લખો. =ણુ;- ૩

આ"દમાનવ� ુcવન હાલ માનવ� ુcવન

આ"દમાનવો ક1વા પાક ઉગાડતા હતા ? =ણુ;- ૩

આ"દમાનવો ક1વા પgઓુ પાળતા હતા ? =ણુ;- ૨
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િવ�ાથ	
ુંિવ�ાથ	
ુંિવ�ાથ	
ુંિવ�ાથ	
ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - કા�યકા�યકા�યકા�ય    �ખુપાઠ�ખુપાઠ�ખુપાઠ�ખુપાઠ    અનેઅનેઅનેઅને    કા�ય�િૂત!કા�ય�િૂત!કા�ય�િૂત!કા�ય�િૂત!    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે....

કા�યપ%ં&તકા�યપ%ં&તકા�યપ%ં&તકા�યપ%ં&ત    �ણૂ(�ણૂ(�ણૂ(�ણૂ(    કરોકરોકરોકરો. *ણુ*ણુ*ણુ*ણુ:-૩૩૩૩

�રૂો �રૂો ........................... ,દઠડો / ર# સખી.....

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - જોયેલીજોયેલીજોયેલીજોયેલી, , , , સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી    ક#ક#ક#ક#    વાચંેલીવાચંેલીવાચંેલીવાચંેલી    સામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંી    યો6યયો6યયો6યયો6ય    તારણતારણતારણતારણ    કાઢ8કાઢ8કાઢ8કાઢ8    ��ોના��ોના��ોના��ોના    

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    �9ૂયાકંન�9ૂયાકંન�9ૂયાકંન�9ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; ; ; ; કસોટ8કસોટ8કસોટ8કસોટ8
શાળા
ુંશાળા
ુંશાળા
ુંશાળા
ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;- - - - ૭૭૭૭    [[[[સાતસાતસાતસાત]]]]

>ુલ>ુલ>ુલ>ુલ    *ણુ*ણુ*ણુ*ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - *જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી તાર8ખતાર8ખતાર8ખતાર8ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................
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૧

૨

૩

[અ]

[બ]

બાળકોએ મેળામા ંચગડોળમા ંઉભા થઇને Gમૂો પાડવી ના જોઇએ કારણ ક#... *ણુ:-૧

તમારા ઘરના બારણે ક#વા ંક#વા ંતોરણ બાધંવામા ંઆવે છે ? *ણુ:-૧

આજની ઘડ8 રJળયામણી કા�યને આધાર# આપેલ વાKોને યો6ય Lમમા ંગોઠવો. *ણુ:-૩

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - જોયેલીજોયેલીજોયેલીજોયેલી, , , , સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી    ક#ક#ક#ક#    વાચંેલીવાચંેલીવાચંેલીવાચંેલી    સામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંીસામ5ીમાથંી    યો6યયો6યયો6યયો6ય    તારણતારણતારણતારણ    કાઢ8કાઢ8કાઢ8કાઢ8    ��ોના��ોના��ોના��ોના    
જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખીલખીલખીલખી    શકશેશકશેશકશેશકશે....

[અઅઅઅ] મા6યામા6યામા6યામા6યા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

અિત મીઠડા થક8 થાય િમઠડો

સMુ સખીઓ મળ8ને આવીએ[બ]

[ક]

��������-૨૨૨૨

સMુ સખીઓ મળ8ને આવીએ

ત,રયા તોરણ બાર# બધંાવીએ

[બબબબ] OૂંકમાંOૂંકમાંOૂંકમાંOૂંકમા ં   જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. *ણુ*ણુ*ણુ*ણુ:-૬૬૬૬
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૨

૩
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મેળાની �લુાકાત દરિમયાન તમે ક#વા ંક#વા ં�કારની મQ માણી.

ગોપી ગગંા જમનાના ંજ નીર શા માટ# મગંાવવા
ુ ંકહ# છે ?

મદાર8 િવશે બે વાKો લખો.

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - JચSJચSJચSJચS    વણ(નવણ(નવણ(નવણ(ન    કરશેકરશેકરશેકરશે    અનેઅનેઅનેઅને    લખીલખીલખીલખી    શકશેશકશેશકશેશકશે....

ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૬૬૬૬નાંનાંનાંના ં   *જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી    પાઠT�UુતકનાપાઠT�UુતકનાપાઠT�UુતકનાપાઠT�Uુતકના    પાનાનંપાનાનંપાનાનંપાનાન-ં૨૫૨૫૨૫૨૫    પરનાપરનાપરનાપરના    JચS
ુંJચS
ુંJચS
ુંJચS
ુ ં   વણ(નવણ(નવણ(નવણ(ન    કરોકરોકરોકરો. *ણુ*ણુ*ણુ*ણુ:-૫૫૫૫��������-૩૩૩૩ ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૬૬૬૬નાંનાંનાંના ં   *જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી*જુરાતી    પાઠT�UુતકનાપાઠT�UુતકનાપાઠT�UુતકનાપાઠT�Uુતકના    પાનાનંપાનાનંપાનાનંપાનાન-ં૨૫૨૫૨૫૨૫    પરનાપરનાપરનાપરના    JચS
ુંJચS
ુંJચS
ુંJચS
ુ ં   વણ(નવણ(નવણ(નવણ(ન    કરોકરોકરોકરો. *ણુ*ણુ*ણુ*ણુ:-૫૫૫૫



��������-૪૪૪૪

૧

[અ]

[બ]

[ક]

૨

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�    ;;;;- - - - સમાનાથ	સમાનાથ	સમાનાથ	સમાનાથ	    શWદોશWદોશWદોશWદો, , , , િવXુ�ધાથ	િવXુ�ધાથ	િવXુ�ધાથ	િવXુ�ધાથ	    શWદોશWદોશWદોશWદો, , , , વચનકાળવચનકાળવચનકાળવચનકાળ    , , , , વાKનાવાKનાવાKનાવાKના    �કાર�કાર�કાર�કાર    , , , , સYંાસYંાસYંાસYંા, , , , 
િવશેષણિવશેષણિવશેષણિવશેષણ    સ,હતસ,હતસ,હતસ,હત    �યાવહા,રક�યાવહા,રક�યાવહા,રક�યાવહા,રક    �યાકરણના�યાકરણના�યાકરણના�યાકરણના    ઉદાહરણનોઉદાહરણનોઉદાહરણનોઉદાહરણનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર8કર8કર8કર8    શ&શેશ&શેશ&શેશ&શે....

મા6યામા6યામા6યામા6યા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો.

ત,રયાતોરણનો સાચો અથ( સમQવતા વાK સામે ખરાની િનશાની કરો. *ણુ:-૧

આસોપાલવ, પીપળો, નાJળયેરના પાન
ુ ંતોરણ.

આસોપાલવ, નાJળયેર Zબાના પાન
ુ ંતોરણ.

પીપળો, Zબો, નાJળયેરના પાન
ુ ંતોરણ.

ર#ખા,ંકત પદની સYંા ઓળખાવો. *ણુ:-૨

[અ]

[બ]

૩

૪

૫

છોકરો બોલી ઊઠTો. ...............................................

મહાદ#વ ના ડ6યો. ...............................................

શWદકોશના Lમમા ંકયો શWદ બીજો આવશે. *ણુ:-૧

[અ] ચણા [બ] ચલમ

[ક] ચાદર [ડ] ચદંન

આપેલ શWદ જોડમાથંી કઇ શWદ જોડ અલગ પડ# છે *ણુ:-૧

[અ] પિથક, �સુાફર, વટ#મા*ુ( [બ] ઘડ8, ઘડ8યાળ, ]ણ

[ક] સખી, સહ#લી, બહ#નપણી [ડ] નીર, પાણી, જળ

 'વાન' �^યયનો ઉપયોગ થયો હોય તેવા બે શWદો લખો. *ણુ:-૧
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[અ]

[બ]

[ક]

[ડ]
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૨

૩

૪
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૫

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ; ; ; ; કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;- ......................................................- ......................................................- ......................................................- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ;;;;- - - - ૮૮૮૮    [[[[આઠઆઠઆઠઆઠ]]]]

%ુલ%ુલ%ુલ%ુલ    'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ;;;;----૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - િવ*ાનિવ*ાનિવ*ાનિવ*ાન તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ;;;;- ...........................- ...........................- ...........................- ...........................

િવ-ાથ/�ુંિવ-ાથ/�ુંિવ-ાથ/�ુંિવ-ાથ/�ુ ં   નામનામનામનામ;;;;-.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... -.......................................................................... સમયસમયસમયસમય;;;;----૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3    ;;;;- - - - પદાથ5પદાથ5પદાથ5પદાથ5    અનેઅનેઅનેઅને    સ7વોનેસ7વોનેસ7વોનેસ7વોને    તેમનાંતેમનાંતેમનાંતેમના ં   'ણુધમ5ની'ણુધમ5ની'ણુધમ5ની'ણુધમ5ની    લા9:ણકતાનાલા9:ણકતાનાલા9:ણકતાનાલા9:ણકતાના    આધાર;આધાર;આધાર;આધાર;    વગ/%ૃતવગ/%ૃતવગ/%ૃતવગ/%ૃત    
કર;કર;કર;કર;    છેછેછેછે....

[૧૧૧૧] %ૃિ?મ%ૃિ?મ%ૃિ?મ%ૃિ?મ    ખાતરખાતરખાતરખાતર    અનેઅનેઅનેઅને    %ુદરતી%ુદરતી%ુદરતી%ુદરતી    ખાતરમાંખાતરમાંખાતરમાંખાતરમા ં   વગ/%ૃતવગ/%ૃતવગ/%ૃતવગ/%ૃત    કરોકરોકરોકરો. 'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ:-૪૪૪૪

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    વૈ*ાિનકવૈ*ાિનકવૈ*ાિનકવૈ*ાિનક    કારણોનાકારણોનાકારણોનાકારણોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. 'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ:-૬૬૬૬

અળિસયા ખેDતૂના ંિમ?ો કહ;વાય છે.

ખેતીમા ંઆFિુનક ખેત ઓHરોનો ઉપયોગ શા માટ; કરવો જોઇએ ?

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3    ;;;;- - - - શીખેલાશીખેલાશીખેલાશીખેલા    વૈ*ાિનકવૈ*ાિનકવૈ*ાિનકવૈ*ાિનક    LયાલોનેLયાલોનેLયાલોનેLયાલોને    રોMજNદારોMજNદારોMજNદારોMજNદા    7વનમાં7વનમાં7વનમાં7વનમા ં   લા'ુલા'ુલા'ુલા' ુ   કર;કર;કર;કર;    છેછેછેછે....

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    માOયામાOયામાOયામાOયા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. 'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ:-૮૮૮૮

આ ખાતર રાસાય:ણક પદાથP ધરાવે છે.

આ ખાતર જમીન� ુબધંારણ Qધુાર; છે.

આ ખાતર� ુિનમાPણ કારખાનામા ંથાય છે.

આ ખાતરથી સRSીય પદાથP ભર�રૂ �ાUત થાય છે.

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3    ;;;;- - - - �V�યા�V�યા�V�યા�V�યા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાનેઘટનાનેઘટનાનેઘટનાને    કારણોકારણોકારણોકારણો    સાથેસાથેસાથેસાથે    જોડ;જોડ;જોડ;જોડ;    છેછેછેછે....

જમીનની ખેડ કરવી જXર� છે.

%ુદરતી ખાતરનો ઉપયોગ કરવો Yહતાવહ છે ?
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:બયારણ વાવવા માટ; તમે ક] ુસાધન પસદં કરશો ? તેનો ઉપયોગ ક;વી ર�તે કરશો ?

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3    ;;;;- - - - �YVયા�YVયા�YVયા�YVયા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ    સમ^સમ^સમ^સમ^    છેછેછેછે....

[૧૧૧૧૧૧૧૧] ન_દણન_દણન_દણન_દણ    એટલેએટલેએટલેએટલે    `ું`ું`ું`ુ ં   ? ન_દામણન_દામણન_દામણન_દામણ    શાનીશાનીશાનીશાની    મદદમદદમદદમદદ    થીથીથીથી    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં   આવેઆવેઆવેઆવે    છેછેછેછે    ? 'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ:-૩૩૩૩

ઘaને ખર�ફ ઋdમુા ંઉગાડવામા ંઆવે તો ` ુથશે ?

િનNદણ� ુિનય?ણ ક;વી ર�તે કર� શકાય ?

અ0યયનઅ0યયનઅ0યયનઅ0યયન    િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3િન1પિ3    ;;;;- - - - પયાPવરણનાપયાPવરણનાપયાPવરણનાપયાPવરણના    ર9ણર9ણર9ણર9ણ    માટ;માટ;માટ;માટ;    �યeન�યeન�યeન�યeન    કર;કર;કર;કર;    છેછેછેછે....

નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. 'ણુ'ણુ'ણુ'ણુ:-૪૪૪૪

%ૃિ?મ ખાતરના ગેરફાયદા જણાવો.

આFિુનક િસNચાઇ પ0ધિતના ફાયદા અને તેના �કાર જણાવો.
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