
વાભાયમક ુન: ભૂલમાાંકન કવોટી 
  ળાાનુાં  નાભ:- .............................................................................         ધોયણ:- ૫  (ાાંચ) 
  કુર ગુણ:- ૨૫                                             યલમ:- માાલયણ                                    તાયીખ:- 
 યલદ્યાથીનુાં  નાભ:-............................................................................           વભમ:- ૧ કરાક 

 
ક્રમ:-1      અ.નન:-   ભૂચર ,જલચર,ખેચર અને ઉભયજીળી પ્રાણી ની સમજણ મેલળી ળગીકરણ કરી કે. 

1. ભગય જભીન ય અને ાણી ભાાં ફાંને જગ્માએ જીલી ળકે છે.તો તેને કેલા પ્રાની તયીકે ઓખી ળકામ?                1 ગુણ  

 

      2.ઘુલડ ક્માયે જાગે છે અને  વૂએ  છે?           1 ગુણ  

 

      3.કમા પ્રાણી કુદયતી વપાઈકાભદાય  તયીકે ઓખામ છે?            1 ગુણ  

 

 

     4.નીચે આેર માદીભાાં આેર પ્રાણીઓને બૂચય,જચય,ખેચય અને ઉબમજીલી પ્રાણીઓભાાં લગીકૃત કયો                   8 ગુણ 

                                   ગામ,ચકરી,ફતક ,કાચફો,દેડકો,વા,ગેંડો,અજગય 

 

ક્રમ:-2       અ.નન:-   તમામ દાથો સીધી કે આડકતરી રીતે યાાળરઁ માાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે તે જાણે કે.  

  5. નીચે આેરી લસ્તુઓ વાભે તે લનસ્યત ભાાંથી ભેરી છે કે પ્રાણીઓ દ્વાયા તે દળાાલો                        5 ગુણ 

       1. યોટરો:- 

       2.બીંડા:- 

       3. ખુયળી:- 

       4.ચાંર:- 

       5.ટ્ટો:- 

ક્રમ:-૩       અ.નન:-   સેળાકીય વ્યળસાયકારોના ઓજારો અને કાયો સમજી કે. 

6. તભને ગભતા ચાય વ્મલવામ કાય ના નાભ તથા તેઓ જ ેવાધનો નો ઉમોગ કયે છે તે ૈકી એક વાધનનુાં ના રખો           4 ગુણ 

 

 

                 http://www.arvindparmar.com/ 

http://www.arvindparmar.com/


ક્રમ:-૩       અ.નન:-   નીચે વ્યળસાયકારોના નામ આે છે તેની સામે તેમના કાયા ની નોંધ કરો. 

6.    નીચે વ્મલવામકાયોના નાભ આેર છે તેની વાભે તેભના કામા ની નોંધ કયો.                                              4 ગુણ 

1. ભોચી:- 

2. દુકાનદાય:- 

3.કાંડકટય:- 

4.વૈયનક:- 

5.ડર ાઈલય:- 

 

ભયજીમાત પ્રશ્ન:- 

1, વાધન યથી ઓખી ળકામ તેલા વ્મલવામકાયો ની માદી ફનાલો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              http://www.shixangujarat.in 
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  Eduction And Technology Website:-www.Arvindparmar.com 

                             :- www.shixangujarat.in  

WHATS APP GROUP FOR TEACHERS:- પ્રાથમિક મવક્ષણ ને લગતી તિાિ િાહિતી ગૃપ દરરોજ વેર 

કરાિાાં આે છે. 

JOIN TELEGRAM CHANNEL:-CLICK HERE 

                                            -:WHAT APP GROUP:- 

                                               નાિ ઉપર મલલક કરો 

  મવક્ષણ ગુજરાત          મવક્ષણ ગુજરાત:-1   

   મવક્ષણ ગુજરાત:-2    મવક્ષણ ગુજરાત:-3        

 

ટેલીગ્રાિ ચેનલ જોઈન:-અિી મલલક કરો   

 ફેસબુક પેજ:- અિી મલલક કરો 

ળધુ માહિતી માટે મુાકાત કરો:- www.Arvindparmar.com     http://www.shixangujarat.in/ 

આપના ગૃપ િાાં વૈક્ષમણક િાહિમત િેળા નાંબર એડ કરો:-9664526542 --- 9429061949 

પુનઃ એકમ કસોટીઓ માટે અમારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેતા રહો અથવા ગુગલ માાં     

http://www.arvindparmar.com/  અથવા   http://www.shixangujarat.in/ 

લખી સર્ચ કરો 

 

www.Arvindparmar.com
www.shixangujarat.in
https://t.me/joinchat/AAAAAFaRL4EKbpKd9lfaWg
https://chat.whatsapp.com/Lpd5SuzwXaE1gABfWZLPF1
https://chat.whatsapp.com/Hn0m8tCdII1DpnCwgrZZr2
https://chat.whatsapp.com/FbBG0M0TE2S4sVih3biUHC
https://chat.whatsapp.com/F4jAIrUja1B0jUhRbyb49v
https://t.me/joinchat/AAAAAFaRL4EKbpKd9lfaWg
https://www.facebook.com/groups/1979767928819509/
www.Arvindparmar.com
http://www.shixangujarat.in/
http://www.arvindparmar.com/
http://www.shixangujarat.in/

