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Dear Parents,
We are in the midst of a global pandemic. Schools
ools are prominent social
institutions and if we have
h
to make certain changes in the educational
educa
process during
these times we willl do so
so.
So let's shift
ift gear
gea from the school being the hub of lea
learning to school home
learning.
We at M.S.. School
Sch
is taking an initiative in this regard and will be sharing
worksheets, certain
n activ
activities to be done and their observations
ns bei
being recorded and some
reading comprehension.
nsion.
We shall also
so be sharing
s
certain links for the students to fol
follow.
The students
ts may use the notebooks that were being used in the previous session
to write down the answe
answers.
So parents,, let’s collaborate and utilise this time to contin
ontinue with the process of
learning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------સુ વાલી ી,
આજે આપણે એક વૈિ વક મહામારીમાંથી પસાર થઇ ર ા છીએ.
છીએ શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે
અને આ સમયમાં આપણે આપણી શૈ િણક ણાલીમાં પ રવતન લાવવાનું હોય તો આપણે તે ચો કસપણે કરીશુ.ં
તો આપણે સૌ સાથે મળીને આપણી આ કે

બદુ સમાન શાળાનો ઘર સુધીનો અ યાસ શ કરીએ.
કરીએ

M.S. કુલે આ પ રિ થિતમાં ઘરેથી અ યાસ કરાવવાની પહેલ શ

કરી છે અને તેમાં ય નશીલ થઈને

વકશીટ, વાંચન, ચો કસ વૃિતઓ કરાવશે અને તેનું િનરી ણ પણ ન ધવામાં આવશે. આપણે બધા માટે કેટલીક
ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓને અનુસરવા આપીશુ.ં
જવાબ લખવા માટે િવ ાથ ઓ અગાઉના સ માં વપરાયેલી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે.
તો વાલી ીઓ, આ સજના
સજના મક વૃિતમાં ચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અને આ સમયમાં અ યાસની
વૃિ સતત ચાલતી રહે તે માટે સહયોગી બનીએ.
બનીએ
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.
1. ૯ ક ા + ૯ ક ા = _____________ ક ા

a) ૧૮

b) ૧૯

c) ૨૦

d) ૨૧

2. ૧ ામ નું બમ ં ______________ ામ થાય.

a) ૬

b) ૨

c) ૪

d) ૮

3. ગુણાકારનું િચ ન ____________ છે .

a) +

b) -

c) x

d) ÷

4. ૨૦ x ૧૦ = __________

a) ૨૦

b) ૨

c) ૨૦૦૦

d) ૨૦૦

5. ૯ x ૭ = _______________

a) ૩૬

b) ૩૬૦

c) ૬૩

d) ૬૩૦

6. વાહીને માપવા માટેનો એકમ કયો છે ?

a) મીટર

b) િલટર

c) કલો ામ

d) ટ

7. ૧૬ ÷ ૪ = __________

a) ૪

b) ૨

c) ૬

d)૧

8. ૦ ÷ ૧૮ = _______

a) ૧

b) ૦

c) ૧૮

d) ૮

9. ભારત દેશનું ચલણી ના ં ___________ છે .

a) ડોલર

b) સોનું

c) િપયા

d) ચાંદી

10. ૧ િપયો = __________ પૈસા

a) ૧

b) ૧૦

c) ૧૦૦૦

d) ૧૦૦

- 2. ખરા કે ખોટા ની િનશાની કરો.
1. ૫૦ પૈસાના બે િસ કાની કુલ કમત ૧ િપયાના િસ કા જે ટલો થાય.
થાય

2. .૧૦= .૧ + .૧ + .૨ + .૨ + .૨

3. કોઈ પણ સં યાને ૧ વડે ભાગવાથી એની એ જ સં યા મળે છે .

4. ઉનાળામાં િશયાળા કરતા વધુ પાણી પીવું ન જોઈએ.

5. ૪૦ x ૧૦ = ૪૦૦ થાય.
- 3. નીચેના દાખલા ગણો.
1.

૨૧

2. ૪૩

3. ૮૨

4. ૬૩

5. ૪૫

x૪

x૩

x૪

x૨

x૬

____________

6.

૪√૪૮

__________

_________

________

__________

7. ૬√૬૬

8. ૮√૯૬

9. ૩√૯૦

2. ૯૧૦

3. ૧૦૧

4. ૯૦૯

5. ૯૯૪

10.

૪√૧૨

- 4. નીચેના દાખલા ગણો.
1. ૪૪૪
+ ૮૨૦

+ ૦૪૬

+ ૨૪૬

+ ૧૦૨

+ ૮૨૦

_________

________

__________

_________

________

1. ૯૯૯

2. ૬૭૪

3. ૩૪૫

4. ૮૭૫

5. ૯૯૯

- ૩૬૧

- ૫૩૨

- ૨૪૪

- ૪૩૨

- ૮૭૬

_________

________

__________

_________

________

- 5. ટેલીમાક પરથી સં યા લખો.
1.

2..

3.

4..

5..
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Q-1. Fill in the blanks with article. ( a / an )
1. _________ Angle

2. _______
_______ Hen

3. _________ Ink-pen

4. _________
_
Box

5. _________ Umbrella

6. _______
_______ Ant

7. _________ Boy

8. _________
_
Girl

9. _________ Bird

10. ______
________ Kite

Q-2. Fill in the blanks.
[ Doctor , Farmer , Teacher , Cleaner
leaner , Cobbler , Potter , Tailor , Barber , Carpent
rpenter , Policeman ]
1. T ____ i ____ o r

2. D ____ c ____ o ____

3. P ____ t ____ e ____

4. T ____ ____ c ____ e ____

5. P ____ l ____ ____ e ____ a ____

6. C ____ b ____ l ____ r

7. F ____ r ____ e ____

8. C ____ e ____ n ____ r

9. B ____ r ____ e ____

10. C ____ r ____ ____ n ____ e r
Q-3. Fill in the blanks.
[ Independence Day , Diwali , Holi , Eid , Republic Day , Janmashtami , Christmass , Navratri
Na
, 25th ,
Rakshabandhan ]
1. We play with colours in ___________
__________ .

2. Santa gives gift in ____________
_________ .

3. We make Rangoli in ______________
__________ .

4. 15th August is celebrated ass _____________________
____
of

India.
5. We say Eid - Mubarak in __________
___________ .

6. 26th January is celebrated as _____________________
___
of

India.
7. _________________________ is the festival
f
for brothers and sisters.
8. _______ December as the birthday
ay of Jesus
J
Christ. 9. ________________ is celebrated
brated as the birthday of lord
krishna.
10. We play Garba in _______________
___________ .
Q-4. નીચે આપેલ પેરે ાફ સુદં ર અ રે ફરીથી લખો.
Christmas is celebrated
ed every
ever year on 25th December as the birthday off Jesus
Jesu Christ. Another interesting
part of Christmas is Santa Claus. Somee people
peop believe that Santa visits homes and leaves
es gift
gifts for good children.
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Q-4. Puzzle.
a

p

h

i

c

v

f

g

P

x y

1. Nurse

q

r

q

t

u

F r

u

i

t

s

2. Bed

c

D w j

k

u
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l

r

r

3. Boy

v

r

o

x N r

v

w o

a

c

4. Fruits

m i

y

b U s

w s

t

i

q

5. Train

d

v

e

p R

z

t

p

c

n s

6. Pilot

n

e

s

z

S

y

t

i

m n e

7. Driver

B

r

t

l

e

j

B

a

n

k s

8. Bus

e

B

u

s

c

d

t

o

r

q t

9. Case

d

a

b

c

q

r

p

o

B

o y

10. Bank
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. વે

ના કુટુંબમાં કચરો વાળવાનું કામ કોણ કરે છે ?

a) તેના િપતા

b) તેના માતા

c)) તેનો ભાઈ

d) વે ં

3. ખડ વાઢવા માટે કાગડાએ __________________ નો ઉપયોગ કય . a) કુહાડી

b) દાતરડા

c)) છરી

d) તલવાર

4. ઘરમાં આપણી બધી જ _______________ સચવાય છે .

a) જ રયાત

b) સગવડ

c)) અગવડ

d) (a) અને (b) બને

5. ' ઇ લું ' શાના બનેલા હોય છે ?

a) લાકડાના

b) વાંસના

c)) િસમે ટના

d) બરફના

6. ટપાલી પ

a) બકમાં

b) ઘરમાં

c)) પો ટ - ઓફીસમાં d) પંચાયતમાં

7. ઈ-મેઈલ કરવા માટે _______ હોવું જ રી છે ?

a) ટેલીફોન

b) ઈ ટરનેટ

c)) સંગીત

d) આપેલ તમામ

8. __________ ભારતની રા ીય રમત છે .

a) હોકી

b)

c)) ટબોલ

d) ટેબલ ટેનીસ

9. શતક (સદી) શ દ ___________ રમત સાથે સંકળાયેલ છે .

a) ચેસ

b) લૂડો

c))

d) આપેલ તમામ

10. ઘોડો યાં રહે છે ?

a) ગમાણમાં

b) કોઢમાં

c)) તબેલામાં

11. હબીબ __________માં લાક છે .

a) સરકારી શાળા

b) સરકારી ઓફીસ c)) આમ

12.

a) નાના નાની સાથે b) કાકા કાકી સાથે

c)) િપતા સાથે

d) માતા સાથે

13. નીચેનામાંથી કોનું પાણી પીવા માટે યો ય નથી ?

a) નદીનું

b) કુવાનું

c)) ઝરણાનું

d) ખાબોિચયાનું

14. નીચેનામાંથી કોણ પોતાના ર ણ માટે રંગ બદલે છે ?

a) ગરોળી

b) કા ચડો

c)) વંદો

d) મ છર

15. શાળામાં ભણાવવા માટે નકશો કોને ઉપયોગી છે ?

a) િશ કને

b) મોચીને

c)) દર ને

d) કિવને

16. આ દમાનવ પોતાનું શરીર ઢાંકવા ________ નો ઉપયોગ કરતા હતા.
હતા

a) ઝાડની છાલ

b) પાંદડા

c)) કાપડ

d) (a) અને (b)

17. ઉની કાપડ માટેનું ઉન કોણ આપે છે ?

a) બકરી

b) કપાસ

c)) શણ

d) ઘેટાં

18. માણસને

a) હવા

b) પાણી

c)) ખોરાક

d) આપેલ તમામ

a) અમાસે

b) પૂનમે

c)) આઠમે

d) એકમે

a) તાલુકો

b)

c)) ગામ

d) રા ય

2. રસોઈ ને વા દ બનાવવા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ?
a) તુલસીના પાનનો b) લીમડાના પાનનો c)) િવિવધ મસાલાનો d) અરડૂસીના પાનનો

19. ચં

યાં લઇ ગયો ?

ના અને કાવેરી કોની સાથે રહે છે ?

વવા માટે શું જ રી છે ?

યારે સંપૂણ ગોળ દેખાય છે ?

20. ઘણા બધા ઘર ભેગા કરીને ______________ બને છે .

કેટ

લો

કેટ

- 2. નીચેના વા યોમાં ખરા ખોટાની િનશાની કરો.
1. બાળકમાં એકબી ને મદદ કરવાની ભાવના કુટુંબમાંથી િવકસે છે .

2. દ રયાનું પાણી પીવા માટે યો ય નથી.
નથી

3. દરેક કપડામાં એકસરખી ડીઝાઇન જોવા મળે છે .

4. સાપ અને અળિસયા ખેડૂતના િમ છે .

5. પાડોશી ગામો હંમેશા એક જ તાલુકામાં આવેલા હોય છે
- 3. જોડકા જોડો.
અ

બ

1. સુતરાઉ કાપડ

a)) વરસાદ થી બચાવે.

2. ઉની કાપડ

b)) કૃિ મ કાપડ

3. રેઇન કોટ

c)) ખરબચડું

4. પોલી એ ટર

d)) ગરમાવો આપે.

5. શણીયુ કાપડ

e)) કપાસના રેસામાંથી બને.

d) બખોલમાં
d) ખાનગી ઓફીસ
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- 4. ાણીઓનું વગ કરણ કરો. ( ગાય, કાબર, ભસ , બકરી,
બકરી ચકલી, મોર, કુતરો, પોપટ )

1. ચાલનારા ાણીઓ :- ______________________________________________________
2. ઉડનારા ાણીઓ :- _______________________________________________________
- 5. તમા ં ઘર જે વ તુથી બનેલું હોય તેની નીચે √ કરો.
છાણ

લાકડું

િસમે ટ

કેનવાસ

લોખંડ

ચૂનાના પ થર

વાંસ

ટો

નિળયા

પ થર

- 6. તફાવત આપો.
ઘરમાં રમાતી રમતો

નાનું કુટુંબ

મેદાનમાં રમતી રમતો

મોટું કુટુંબ
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. સુવણ મં દર ______________ માં આવેલું છે .
a) પૂરી-ઓ ર સા

b) અમૃતસર - પં બ

2. રામે વર મં દર ____________ માં આવેલું છે .
3. િત પિત બાલા

a)) આં

મં દર _________ માં આવેલું છે .

4. કેદારનાથ મં દર ___________ માં આવેલું છે .

c) સાંચી-મ ય દેશ

દેશ

b) ગુજરાત

a) આં

દેશ

a)) મ ય દેશ

d)) મુંબઈ-મહારા

c) તિમલનાડુ

b) ગુજરાત

b) પં બ c) આં

d)) મ ય દેશ

c) તિમલનાડુ

દેશ

d) મ ય દેશ

d) ઉતરાખંડ

5. િસિ ધ િવનાયક મં દર ___________ માં આવેલું છે .

a) ઉતરાખંડ

b) મહારા

c) રાજ થાન

d) ગુજરાત

6. જગિવ યાત અંબા

a) ઉતરાખંડ

b) મહારા

c) રાજ થાન

d) ગુજરાત

a) વસન

b) અ

c) કોષ

d) જનન

a) 50%

b) 55%

c) 60%

મં દર ________ માં આવેલું છે .

7. માનવ શરીર નો મૂળભૂત એકમ ____________ છે .

8. માનવ શરીર નો લગભગ __________ ભાગ પાણીનો બનેલો છે .
9. માનવ શરીરમાં બધા મળીને આશરે ___________ હાડકા હોય છે .

a) 213

10. માનવ શરીરમાં આશરે ______ થી વધુ નાયુઓ છે .

a) 400

11. માણસ દર મીનીટે ___________ વખત વાસો છવાસ લે છે .
12. લોહી શુ ધ કરવા માટે __________ મહ વનું છે .

b) 216

a) 18 થી 22

a) િવટામીન - A

c)) 261
b) 500

b) 16 થી 18

b) િવટામીન - B

c) 600
c)) 14 થી 16

13. ભારતની રા ીય રમત ___________ છે .

a) હોકી

b)

14. ફરોઝશાહ કેટલા મેદાન __________ માં આવેલું છે .

a) કોલકાતા

b) દ હી c) અમદાવાદ

15. નેપાળની રા ીય રમત ____________ છે .

a) હોકી

b)

16.

લે ડની રા ીય રમત ________ છે .

a)

b) ટબોલ

17.

પાનની રા ીય રમત ___________ છે .

કેટ

a) જુ ડો

18. િ વ સ પાક ઓવલ ટેડીયમ ___________ માં આવેલું છે . a) દ ીણ આ કા
19. અમુલ ડેરી ___________ િજ લામાં આવેલી છે .
20. મહા મા મં દર ____________ િજ લામાં આવેલું છે .
21. મોઢેરાનું સૂય મં દર _____________

a) ગાંધીનગર

લા માં આવેલું છે .

22. કાકરાપાર બંધ ___________ િજ લામાં આવેલો છે .

d) 16 થી 20
d) િવટામીન -D

d) પં બ

c)) જુ ડો d) વોલીબોલ
c)) હોકી d) વોલીબોલ

c) કબ ડી d)) સુમો-કુ તી

b) વે ટ - ઇ ડીઝ
a) ખેડા

d) 700

c)) જુ ડો d) વોલીબોલ

કેટ

b) વોલીબોલ

d) 312

c) િવટામીન - C

કેટ

d) 66%

c) અમે રકા

b) મહેસાણા
b) અમદાવાદ

d)

લે ડ

c) ગાંધીનગર

c)) મહેસાણા

d) આણંદ

d) આણંદ

a) ખેડા

b) મહેસાણા

c) ગાંધીનગર

d) આણંદ

a) આણંદ

b) અમદાવાદ

c) વડોદરા

d) સુરત

23. સાસણગીર સહનું અભયાર ય ______________ િજ લામાં આવેલું છે .
a) દેવભૂિમ વારકા

b) જુ નાગઢ

24. નારાયણ સરોવર ___________ િજ લામાં આવેલું છે .
25. સીદી સૈયદ ની
26.

c) ખંભાિળયા
a) સુરત

ળી ____________ માટે િવ વ િવ યાત છે .

મા મિ જદ __________ એ બંધાવી હતી.

d) ગીર સોમનાથ
b) ક છ

a) કોતરણી

c)) ડાંગ

d) વાપી

b) ઘુ મટ c)) બાંધકામ

d) કલાકૃિત

a) સુલતાન

b) શાહઆલમ

c)) શહેનશાહ

27. હઠી સહ ના દેરા ___________ ધમ સાથે સંબંિધત છે .

a) હદુ

b) મુિ લમ

c)) જૈ ન

d) િ

28. દાંડીપુલ ______________ માં આવેલો છે .

a) આણંદ

b) વડોદરા

c)) અમદાવાદ

d) સુરત

29. વૌઠામાં _____________ નદીઓનો સંગમ થાય છે .

a) ણ

b) પાંચ

30. રવર

a) સાબરમતી

b) નમદા c)) ગંગા

ટ _________________ નદી કનારે છે .

d) અહમદશાહ
તી

c) સાત

d) નવ
d) યમુના
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- 2. ખરા ખોટા લખો.

1. સાંચીનો તૂપ મ ય દેશ માં આવેલો છે .

2. ખાટા ફળોમાંથી િવટામીન - C મળે છે .

3. હોકી માટેનું િશવા

4. અડાલજની વાવ ગાંધીનગર

ટેડીયમ અમદાવાદમાં આવેલું છે .

લામાં આવેલી છે .

5. સાબરમતી આ મ સરદાર વ લભભાઈ પટેલે
લે બંધા યો હતો.
હતો
- 3. જોડકા જોડો.
અ

બ

જવાબ

1. િસ ધપુર

a) વડોદરા

________________________

2. ચાંદોદ

b) ગાંધીનગર

________________________

3. અમુલ ડેરી

c) પાટણ

________________________

4. અ ર ધામ મં દર

d) અમદાવાદ

________________________

5. લોથલ

e) આણંદ

________________________

- 4. િવચારીને કહો.
1. તમારા શરીરમાં લગભગ ______________________ ભાગ પાણી હશે.
2. તમે તમારી કઈ ાનેિ ય થી જોઈ શકો છો ? ___________________________________________________________________
______________________________________________________
3. શરીરની વૃિ ધ માટે તમે શું શું ખાશો ? ________________________________________________________________________
4. સોનલને બેરીબેરી રોગ થયો છે , તમે કહી શકશો કે તેનામાં યાં િવટામીનની ઉણપ છે ? _________________________________________
5. તમને સુ તનનો રોગ ન થાય , તે માટે તમે શું ખાશો ? ______________________________________________________________
- 5. નીચે આપેલા દેશોની રા ીય રમત કઈ છે તે કહો.
1. ભારત _______________

2. અમે રકા _______________

4. ઓ ેલીયા ______________

5. ઇઝરાયેલ _______________

3.

પાન ______________
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. કબૂતરે પાણીમાં શું ફે યું ?

a). પાન

b) ડાળી

c). તણખલું

2. બાવો કોણ બ યું હતું ?

a). બચું

b). કનું

c). ચંદુ

3. ગામને સીમાડે કોની વાડી હતી ?

a). ઈ માઈલની

b). અકબરની

c). ઇકબાલની

4. મેઘાએ પ કોને લ યો છે ?

a).
). ધમરાજને

b).

ને

c). ઓમને

5. ' ઋતુરાજ ' કઈ ઋતુને કહે છે ?

a). િશયાળાને

b). વસંત ઋતુને

c). ચોમાસાને

6. બકરી બહેનને શું બાંધવું હતું ?

a). વાડ

b). ઘર

c). પાળ

7. નદીમાં શું તરતું હતું ?

a). વહાણો

b). તરાપો

c). હોડીઓ

8. દાંડી મારે કોણ ધમ - ધમ બોલે છે ?

a). વાજુ ં

9. પતંગને કેટલા ખૂણા હોય છે ?

a). બે

10. મરઘીએ શું વાવવાનું િવચાયુ ?

a). મકાઈ

b). વાંસળી

c).
). ઢોલ

b). ણ

c). ચાર

b). બાજરી

c)) જુ વાર

- 2. નીચેના િવધાનોમાં ખાલી જ યા પૂરો.
1. _________________ કીડીનો આભાર મા યો.

2. " બમ બમ ભોલા અલખ િનરંજન . હુ ં છુ ં ___________ બાવો ! "

3. વાડીમાં રહેલા કુતરાનું નામ _________________ હતું.

4. ચાલ

વ,

ત મહેનત _________________ .

5. ર તા પરથી છે લે _________________ ગાડાવાળો પસાર થયો.
થયો
- 3. નીચેના વા યોમાં ખરા ખોટાની િનશાની કરો.
1. કીડીએ પારધીનો આભાર મા યો.

2. બા સેવા પૂ

3. રાસ જમાં રચાયો છે .

4.

કરતી હતી .

ટ ઉભા - ઉભા પાન ચાવે છે .

- 4. સમાનાથ શ દો લખો.
1. પાણી - _____________

2. દુર - ___________

4. ણામ - ___________

5. નવાઈ - ____________

- 5. િવ

3. ગગન - ____________
6. તન - _____________

ધાથ શ દો લખો.

1. અંદર x ___________

2.. માતા x ___________

3. નાનો x ____________

4. ડાબી x __________

5.. ડા ો x __________

6. વાસી x ___________

- 6. નીચેના શ દોને મા લગાવી અથપૂણ શ દ બનાવો.
બનાવો
1. ફ.ગ.ણ.ય - ___________

2. અ.વ.લ - ___________

3. ગ.લ.લ - ___________

4. સ.ગ
ગ.ત - _________

- 7. શ દકોષના મમાં ગોઠવો.
1. ગિત , પુ તક , ઉજવણી , આિશષ , જ મ દન
2. શેરડી , નિળયું , ગોળ , ટોપ ં

_______________________________________________
________________________________________________
______________________________________________________

- 8. નીચેના શ દસમૂહ માટે એક શ દ લખો.
1. પગથીયા વાળો કુવો = _______________

2. ઘુ મટવાળું ઘાસનું ઝુ પડું = _____________

3. કામ વગરની ચચા = ______________

4. પાણી થી ભરેલો ખાડો = ______________
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- 1. िनचे दए गए

के सही उ र पर ( √ ) का िनशान लगाइए |

1. हम सबके कतने सूरज है ?

a) एक

b) दो

c) अनेक

2. नैना ने गु बारे का या नाम रखा ?

a) नीलू

b) लालू

c) लाली

3. गहरी नद म कौन सो रहा था ?

a) चूहा

b) शेर

c) भालू

4. चंदामामा कै से है ?

a) गोल - मटोल

b) लंबे चौड़े

c) दुबले - पतले

5. अशोकने कु े का या नाम रखा ?

a) शे

b) मग

c) डम

6. दुिनया म कतने लोग है ?

a) एक

b) दो

c) अनेक

7. शेर क आवाज सुनकर चूहा कहाँ से िनकला ?

a) जाल से

b) घर से

c) िबल से

8. चंदामामा अपने साथ या लाते है ?

a) सूरज

b) हवा

c) िसतारे

9. तबुने उन शैतान लडको का कै से सामना कया ?

a) बहादुरी से

b) डरकर

c) भागकर

10. गाँधीजी के कतने बंदर है ?

a) तीन

b) चार

c) पाँच

- 2. खली जगह भ रए |
1. गाँधीजी के _________________________ बंदर थे |

2. तबुने कु े क चोट पर _______________________ लगाई |

3. नैना ने ____________ रं ग का गु बारा ख़रीदा |

4. दुिनया म लोग ________________ ले कन सबक दुिनया एक |

5. के शु पाक म धीरे - धीरे ______________________ चलता था |
- 3. श द अथ िलिखए | ( िह दी और अं ज
े ी)
1. चंदा

____________________________

____________________________

2. दो त

____________________________
______________

____________________________

3. ध यवाद

____________________________

____________________________

4. पोल

____________________________

____________________________

5. इं तजार

____________________________

________________________
____________________________

6. दद

____________________________

____________________________

- 4. का

पंि पूण क िजए !
चंदा मामा __________________________________________________________ अब अपनी पोल |

- 5. दए गए वाकयो म सही ( √ ) या गलत ( x ) का िनशान लगाइए |
1. गाँधीजी के पाँच बंदर थे |

2.. के शु पाक म खेलने जा रहा था |

3. त बुने कु े को प थर मारा |

4.. माच के पहले फरवरी आता है |

5. जनवरी साल का आखरी मिहना है |

