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ધોરણ ધોરણ ધોરણ : : : 1 1 1             િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   

   
બાળકો શીબાળકો શીબાળકો શીખે છેખે છેખે છે...... ... ...    

   

111...   જોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છેજોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છેજોડકણા ંઅને ગીતો સાભંળે છે, , , સમ�ને ગાય છેસમ�ને ગાય છેસમ�ને ગાય છે. . .    

222...   વાતા� કહ� વાતા� કહ� વાતા� કહ�    છેછેછે...   

333...   �ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે�ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે�ળૂા�રો ઓળખે છે અને લખે છે...   

444...   સાદાસાદાસાદા   શ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છેશ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છેશ�દો સાભંળ�ને લખે છે અને સરળ વા�ો વાચેં છે. . .    

555...   �ચ� જોઇને �ચ� જોઇને �ચ� જોઇને �ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે�ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે�ૂંકમા ંવણ�ન કર� છે. . .    

666...   સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ સરળ મૌ�ખક �ચૂના સમ� છે અને િવગતને અ��ુપ 

જવાબ આપે છેજવાબ આપે છેજવાબ આપે છે. . .    
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બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   ગીતોગીતોગીતો,,,   જોડકણાંજોડકણાંજોડકણાં,,,   રારારા��ગીત ગાય ��ગીત ગાય ��ગીત ગાય છે છે છે અને વાતા� અને વાતા� અને વાતા� કકકહ� હ� હ� છેછેછે. . .    

222...   અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે અપ�ર�ચત વાતચીત સમ� છે અને ��ોના જવાબ આપે 

છેછેછે...   

333...   સાભંળેસાભંળેસાભંળેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છેલી િવગતોમાથંી ��ુય િવચાર સમ� છે. . .    

444...   પ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છેપ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છેપ�ર�ચત શ�દો અને વા�ો�ુ ં�તુલેખન કર� છે. . .    

555...   પાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છેપાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છેપાઠ�ુ ંવાચન મોટ�થી કર� છે...   

666...   આપેલી �ચૂના આપેલી �ચૂના આપેલી �ચૂના �જુબ �વ�જુબ �વ�જુબ �વ---અ�યયન અ�યયન અ�યયન કર� છેકર� છેકર� છે...      
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બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે ખે ખે છેછેછે............   

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્, , , ગીતોગીતોગીતો, , , કાવ્યોકાવ્યોકાવ્યો, , , વણર્નો અને ઉખાણાંવણર્નો અને ઉખાણાંવણર્નો અને ઉખાણાં, , , જોડકણાંજોડકણાંજોડકણાં, , , 

�ૂ��ૂૂચકા તેમજ િવનતંીઓચકા તેમજ િવનતંીઓચકા તેમજ િવનતંીઓ, , , �ચૂનાઓ�ચૂનાઓ�ચૂનાઓ,,,આદ�શોઆદ�શોઆદ�શો, , , પ્ર�ો અને પ્ર�ો અને પ્ર�ો અને 

સવંાદો સમ� છેસવંાદો સમ� છેસવંાદો સમ� છે. . .    

222...   �હ�રાત�હ�રાત�હ�રાત, , , ભ�ત�ચત્રોભ�ત�ચત્રોભ�ત�ચત્રો, , , નોટ�સ બોડર્નોટ�સ બોડર્નોટ�સ બોડર્ ,,,   �ચહ્નો વાચંી�ચહ્નો વાચંી�ચહ્નો વાચંીને સમ� ને સમ� ને સમ�    

છેછેછે...   

333...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છેગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છેગીત �ખુપાઠ કર� ર�ૂ કર� છે, , , સાભંળેલીસાભંળેલીસાભંળેલી, , , 

વાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છેવાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છેવાચેંલી વાતાર્ઓ ર�ૂ કર� છે. . .    

444...   પ્ર�ોના જવાબ બેપ્ર�ોના જવાબ બેપ્ર�ોના જવાબ બે---ત્રણ વા�ોમા ંઆપે છેત્રણ વા�ોમા ંઆપે છેત્રણ વા�ોમા ંઆપે છે. . .    

555...   �ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર��ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર��ટૂતા અક્ષરોનો ઉપયોગ કર�ને ને ને શબ્દો અને વા� શબ્દો અને વા� શબ્દો અને વા� 

બનાવે છેબનાવે છેબનાવે છે. . .    

666...   સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� સ્થાિનક પ�ર�સ્થિતમા ંપ�ર�ચત વ્ય�ક્ત સાથે વાતચીત ક� 

વ્યવહાર કર� છેવ્યવહાર કર� છેવ્યવહાર કર� છે...   

777...   �ચત્રો જોઇ�ચત્રો જોઇ�ચત્રો જોઇ, , , સમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છેસમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છેસમ�ને સાદા વા�મા ંવણર્ન કર� છે. . .    
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બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્, , , ગીતગીતગીત, , , વણર્નવણર્નવણર્ન, , , વાતચીતવાતચીતવાતચીત, , , સવંાદસવંાદસવંાદ, , , નાટક અને નાટક અને નાટક અને 

ઉખાણા ંવાચંીને સમ� છેઉખાણા ંવાચંીને સમ� છેઉખાણા ંવાચંીને સમ� છે. . .    

222...   િવનતંીઓિવનતંીઓિવનતંીઓ, , , �ચૂનાઓ�ચૂનાઓ�ચૂનાઓ, , , આદ�શો અને પ્ર�ો વાચંીઆદ�શો અને પ્ર�ો વાચંીઆદ�શો અને પ્ર�ો વાચંી, , , 
સાભંળ�ને સમ� છેસાભંળ�ને સમ� છેસાભંળ�ને સમ� છે. . .    

333...   આશર� આશર� આશર� 2000 2000 2000 �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ �ટલા શબ્દો સમ�ને શબ્દકોશનો ઉપયોગ 

કર� છેકર� છેકર� છે. . .    

444...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીતગીતગીત,,,વાતાર્ હાવભાવ સાથે વાતાર્ હાવભાવ સાથે વાતાર્ હાવભાવ સાથે    ર�ૂ કર� છેર�ૂ કર� છેર�ૂ કર� છે. . .    

555...   બે શબ્દો વચ્ચ ેબે શબ્દો વચ્ચ ેબે શબ્દો વચ્ચ ેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છેયોગ્ય �તર રાખી �લેુખન કર� છે. . .    

666...   પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ પ્ર�ો �છેૂ છે અને �છૂાયેલા પ્ર�ોના િવગતવાર જવાબ 

આપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છેઆપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છેઆપી સ્વતતં્ર લેખન કર� છે. . .    

777...   �લ�ગ�લ�ગ�લ�ગ, , , વચનવચનવચન, , , કાળકાળકાળ, , , િવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નો, , , ક�ાવાર� ક્રમ અને ક�ાવાર� ક્રમ અને ક�ાવાર� ક્રમ અને 

પ્રત્યયોપ્રત્યયોપ્રત્યયોનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છેનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છેનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ કર� છે. . .    

888...   �ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે�ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે�ચત્રો�ુ ંિવગતવાર વણર્ન કર� છે. . .    
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બાળકો બાળકો બાળકો શીશીશીખે છેખે છેખે છે............   

111...   કાવ્યકાવ્યકાવ્ય, , , ગીતગીતગીત, , , જોયે�ુ ંજોયે�ુ ંજોયે�ુ ં ,,,સાભંળે�ુંસાભંળે�ુંસાભંળે�ું, , , અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના અ�ભુવે�ુ ં અને કલ્પના 

કર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છેકર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છેકર�લ બાબતો�ુ ંવણર્ન કર� છે...   

222...   યોગ્ય િવરામ �ચહ્નોયોગ્ય િવરામ �ચહ્નોયોગ્ય િવરામ �ચહ્નો, , , માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� માન્ય જોડણી સાથે મરોડદાર લેખન કર� 

છેછેછે. . .    

333...   પ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છેપ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છેપ્ર�ોના જવાબ �દુ્દાસર આપે છે. . .    

444...   સમાચારપત્રોસમાચારપત્રોસમાચારપત્રો, , , સામિયકોસામિયકોસામિયકો   સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ સ�હતના પત્રો�ુ ં વાચંન તેમજ 

�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે�સુ્તકાલયનો ઉપયોગ કર� છે. . .    

555...   �લ�ગ�લ�ગ�લ�ગ, , , વચનવચનવચન, , , કાળકાળકાળ, , , િવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નોિવરામ�ચહ્નો, , , �ક્રયાપદ�ક્રયાપદ�ક્રયાપદ, , , િવશેષણનો િવશેષણનો િવશેષણનો    

સમ�ને ઉપયોગ કર� છેસમ�ને ઉપયોગ કર� છેસમ�ને ઉપયોગ કર� છે. . .    

666...   શબ્દ સમજશબ્દ સમજશબ્દ સમજ, , , શબ્દશબ્દશબ્દ---શબ્દશબ્દશબ્દ   વચ્ચેનો સબંધંવચ્ચેનો સબંધંવચ્ચેનો સબંધં, , , સ્વર અને વ્યજંનસ્વર અને વ્યજંનસ્વર અને વ્યજંન, , , 

સિંધસિંધસિંધ, , , સમાસસમાસસમાસ, , , સયંોજકસયંોજકસયંોજક, , , અલકંારઅલકંારઅલકંાર, , , ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો ��ઢપ્રયોગ અને કહ�વતો 

દ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છેદ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છેદ્વારા વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે. . .    

777...   �ચત્રોને આધા�ચત્રોને આધા�ચત્રોને આધાર� વાતાર્ કહ� ર� વાતાર્ કહ� ર� વાતાર્ કહ� છેછેછે...   
 

  

a¹yyn (nOp(_iai[ 



  

   
   

ધોરણ ધોરણ ધોરણ 6 6 6                િવષય િવષય િવષય : : : �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી   
   
િવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓ.... .... ....    

111...   વાતાર્વાતાર્વાતાર્,,,   કાવ્યોકાવ્યોકાવ્યો,,,   વણર્નોવણર્નોવણર્નો,,,   નાટકોનાટકોનાટકો,,,   ચચાર્ઓચચાર્ઓચચાર્ઓ,,,   �કસ્સાઓ�કસ્સાઓ�કસ્સાઓ,,,   સવંાદો સવંાદો સવંાદો 
સાભંળ�ને સમસાભંળ�ને સમસાભંળ�ને સમ� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે� છે અને તેમાથંી તારણો તારવે છે. . .    

222...   �ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી�ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી�ૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો દ્વારા મળતી મા�હતી,,,   ટ્રા�ફક િસગ્નલટ્રા�ફક િસગ્નલટ્રા�ફક િસગ્નલ,,,   
સમાચારપત્રોસમાચારપત્રોસમાચારપત્રો,,,   સામિયકોસામિયકોસામિયકો      અને સદંભર્ સા�હત્ય સમઅને સદંભર્ સા�હત્ય સમઅને સદંભર્ સા�હત્ય સમ� � �    છેછેછે...   

333...   આશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમઆશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમઆશર� ત્રણ હ�ર �ટલા શબ્દો સમ� � � છે અને તેનો છે અને તેનો છે અને તેનો 
વ્યાવહા�રક ઉપયોગ કવ્યાવહા�રક ઉપયોગ કવ્યાવહા�રક ઉપયોગ કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

444...   શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય શબ્દો વચ્ચે યોગ્ય �તર રાખી િવરામ�ચહ્નો તથા માન્ય 
જોડણી સાથે�ુંજોડણી સાથે�ુંજોડણી સાથે�ુ ં  �તુલેખન�તુલેખન�તુલેખન, , , સ્વતતં્ર લેખનસ્વતતં્ર લેખનસ્વતતં્ર લેખન   અને અને અને સારાશં સારાશં સારાશં 
લેખન કર� છેલેખન કર� છેલેખન કર� છે. . .    

555...   વાતચીતવાતચીતવાતચીત,,,   ઘટઘટઘટના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લના ક� પ્રસગં�ુ ં વણર્ન લખે છેખે છેખે છે   અનેઅનેઅને   ગદ્યગદ્યગદ્ય---
પદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કપદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કપદ્ય ��ુક્તનો િવચાર િવસ્તાર કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

666...   �દુા પરથી વાતાર્ લેખન�દુા પરથી વાતાર્ લેખન�દુા પરથી વાતાર્ લેખન,,,   પત્ર લેખનપત્ર લેખનપત્ર લેખન,,,   અહ�વાલ લેખન અહ�વાલ લેખન અહ�વાલ લેખન 
કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

777...   વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંો તારવી જવાબ 
આઆઆપે પે પે છેછેછે. . .    
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િવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓિવદ્યાથ�ઓ.... .... ....    

111...   �કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ��કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ��કશોર સા�હત્ય અને લોક સા�હત્યની �ૃિતઓ સાભંળ�,,,   વાચંી અને વાચંી અને વાચંી અને 

સમસમસમ� � � છેછેછે. . .    

222...   ર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલર�લ્વે ટાઇમ ટ�બલ,,,   બીલ ર�સીપ્ટ્સબીલ ર�સીપ્ટ્સબીલ ર�સીપ્ટ્સ,,,   ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી ર�પસર્ �વી �વન ઉપયોગી 

િવગતો વાચંી અને સમિવગતો વાચંી અને સમિવગતો વાચંી અને સમ� � �    છેછેછે...   

333...   �ૂ��ૂૂચકાઓચકાઓચકાઓ,,,   �કસ્સાઓ�કસ્સાઓ�કસ્સાઓ,,,   વાતાર્ઓવાતાર્ઓવાતાર્ઓ,,,   વકતવ્યોને વકતવ્યોને વકતવ્યોને ક્રમશઃ ર�ૂ કર� છેક્રમશઃ ર�ૂ કર� છેક્રમશઃ ર�ૂ કર� છે, , , �ૂથ �ૂથ �ૂથ 

ચચાર્ચચાર્ચચાર્ , , , પ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છેપ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છેપ્ર� સ્પધાર્મા ંભાગ લે છે   અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત અને પોતાની � ૂઝંવણોની ર�ૂઆત 

કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

444...   કાવ્યકાવ્યકાવ્યપ�ંકતપ�ંકતપ�ંકત,,,   િવચારિવચારિવચાર---િવસ્તારિવસ્તારિવસ્તાર,,,   �ુ� ુ��ુક્ત�ક્ત�ક્ત,,,   કહ�વતોકહ�વતોકહ�વતો,,,   અર�લેખનઅર�લેખનઅર�લેખન,,,   

પે્રસનોટપે્રસનોટપે્રસનોટ,,,   પ્રવાસપ્રવાસપ્રવાસવણર્નવણર્નવણર્ન,,,   આત્મકથા આત્મકથા આત્મકથા અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન અને ગદ્ય પદ્ય�ુ ં સ્વતતં્ર લેખન 

કકકર� ર� ર� છેછેછે. . .    

555...   સમાચારસમાચારસમાચારપત્રોપત્રોપત્રો,,,   સામિયકોસામિયકોસામિયકો,,,   ર��ડયોર��ડયોર��ડયો,,,   ટ�વીટ�વીટ�વી,,,   ઓ�ડયોઓ�ડયોઓ�ડયો---વી�ડયો �ફલ્મવી�ડયો �ફલ્મવી�ડયો �ફલ્મ   દ્વારા દ્વારા દ્વારા 

મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા મા�હતીનો સમજ�વૂર્ક ઉપયોગ અને મોબાઇલ દ્વારા 

એસએસએસ...એમએમએમ...એસએસએસ...�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન ક�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન ક�ુ ંિનમાર્ણ કર� તે�ુ ંઆદાન પ્રદાન કર� ર� ર� છેછેછે...   

666...   સમાનાથ� શબ્દોસમાનાથ� શબ્દોસમાનાથ� શબ્દો,,,   િવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોિવ�ુદ્ધાથ� શબ્દોિવ�ુદ્ધાથ� શબ્દો,,,   વચનવચનવચન,,,   કાળકાળકાળ,,,   વાકયના પ્રકારવાકયના પ્રકારવાકયના પ્રકાર,,,   

સ�ંાસ�ંાસ�ંા,,,   િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત િવશેષણ સ�હત વ્યાવહા�રક વ્યાકરણનો ઉદાહરણ સ�હત 

ઉપયોગ કઉપયોગ કઉપયોગ કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

777...   વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી વાચેંલી સામગ્રીમાથંી કાયર્કારણ સબંધંોને આધાર� વધાર� મા�હતી 

મેળવવા માટ� મેળવવા માટ� મેળવવા માટ� “““શા માટ�શા માટ�શા માટ�???,,,   ક�વી ર�તેક�વી ર�તેક�વી ર�તે???”””   �વા પ્ર�ો � ૂ�વા પ્ર�ો � ૂ�વા પ્ર�ો �છેૂ છે છે છેછેછે.  .  .     
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િવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓિવ�ાથ�ઓ.... .... ....    

111...   િવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંિવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંિવિવધ સા�હ�ય �વ�પો સાભંળે છેળે છેળે છે,  ,  ,  સમ� છે અને માણે છે સમ� છે અને માણે છે સમ� છે અને માણે છે તથા તથા તથા 

રમતરમતરમત,,,   ��િૃ���િૃ���િૃ�,,,   �લુાકાત�લુાકાત�લુાકાત,,,   ઇ�ટર�� ૂઇ�ટર�� ૂઇ�ટર��,ૂ,,   �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે �ો�કટ કાય� �ારા સમજ ક�ળવે છેછેછે. . .    

222...   વૅબસાઇટવૅબસાઇટવૅબસાઇટ,,,   ઇઇઇ---મેઇલમેઇલમેઇલ,,,   એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને એસએમએસ �ારા જ�ર� મા�હતી મેળવે છે અને 

સમસમસમ� � �    છેછેછે. . .    

333...   પ�રસવંાદપ�રસવંાદપ�રસવંાદ,,,   ચચા�મા ંભાગ લે ચચા�મા ંભાગ લે ચચા�મા ંભાગ લે છેછેછે, , , પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �પોતાના અ�ભ�ાયો ર�ૂ કર� છે અને �   

તે સદંભ� ��ો � ૂતે સદંભ� ��ો � ૂતે સદંભ� ��ો �છેૂ છેછે છેછે છે. . .    

444...   સાભંળેલી ક� વાચેંલી અ�ભુવજ�ય સામ�ીમાથંી યો�ય તારસાભંળેલી ક� વાચેંલી અ�ભુવજ�ય સામ�ીમાથંી યો�ય તારસાભંળેલી ક� વાચેંલી અ�ભુવજ�ય સામ�ીમાથંી યો�ય તારણ કાઢ� ણ કાઢ� ણ કાઢ� 

��ોના જવાબ લ��ોના જવાબ લ��ોના જવાબ લખે છે ખે છે ખે છે    અને ગ�ાશં પરથી સારાશંઅને ગ�ાશં પરથી સારાશંઅને ગ�ાશં પરથી સારાશં,,,   શીશીશીષ�ક પરથી ષ�ક પરથી ષ�ક પરથી 

વાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કવાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કવાતા� તથા રોજનીશી�ુ ંલેખન કર� ર� ર� છેછેછે. . .    

555...   શ�દનો અથ�શ�દનો અથ�શ�દનો અથ�,,,   શ�દશ�દશ�દ---શ�દ વ�ચેનો સબંધશ�દ વ�ચેનો સબંધશ�દ વ�ચેનો સબંધ,,,   સિંધસિંધસિંધ,,,   �વર �યજંન�વર �યજંન�વર �યજંન,,,   અલકંારઅલકંારઅલકંાર,,,   

સમાસસમાસસમાસ,,,   સયંોજકસયંોજકસયંોજક,,,   ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક ��ઢ�યોગો અને કહ�વતો �ારા �યવાહા�રક 

�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે�યાકરણનો ઉપયોગ કર� છે.  .  .     

666...   અ�ભુવેલી સાર� અ�ભુવેલી સાર� અ�ભુવેલી સાર� –––   નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ નરસી બાબતો �ગે �ચ�તન કર� િવકટ 

પ�રપ�રપ�ર��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શો��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શો��થિતમાથંી યો�ય ઉક�લ શોધે છેધે છેધે છે. . .       

777...   �થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�થાિનક િવશેષ �ય�કતની �લુાકાત લઇ તે�ુ ં�વન ચ�ર� લ�વન ચ�ર� લ�વન ચ�ર� લખે ખે ખે છેછેછે. . .    
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