
   ભાષા ઉપચારાતમક અસાઈમેનટ
ધો  .      ૬ થી ૮ માટે  

     ભાષામાં ભાષા અભભવયકકકની છ કમકા છે.       આછ અધયયન નનષપતતને ધયાને રાખી
     અને નીચેનંુ અસાઈમેનટ કૈયાર કરુર છે. 

                અહી અમે જે અસાઈમેનટ કૈયાર કરી મૂકું છે કેના કુલ ગુણ ૫૦ રાખયા છે આપ એને
            આધારે પણ બાળકોની પતકકકયા લઈ શકો અથવા બાળકોને પેભકટસ રહે એટલા માટે

   પણ આ લખાવી શકો... 

  આઅસાઈમેનટની PDF    સૌથી છેલલે આપી છે. 

   ગજુરાકી ઉપચારાતમક અસાઈમેનટ  -   

 પશ -  ૧ -     નીચેના મુદા પરથી વાકાર લખો.   ગુણ - ૧૦

   વાકાર માટેના મદુા - 

  એક જંગલ -    વરસાદ ન આવવો -   પાણી ખૂટું -     એક કૂવામાં પાણી છે -   પણ બહાર
   કઈ રીકે લાવવંુ -      જંગલના પશુ પકીઓની સભા -      કૂવા માંથી પાણી બહાર લાવવા

 કૈયાર -     બધાનો જવ બચે છે. 

(               અહી કમારી કલપનાથી તવચારીને લખવાનંુ છે કે પશુ પકી કૂવા માંથી કઈ રીકે પાણી
 બહાર લાવે?      કોઈ કરકીબ તવચારી ને વાકાર લખો... )

 પશ -       ૨ નીચેની સૂચના અનુસાર પત લેખન કરો.   ગુણ - ૫

-           ગાંધી નગર સાયનસતસટીના પવાસનંુ વણરન કયર પત કમારા તમતને લખો. 



 પશ -       ૩ નીચેની સૂચના અનુસાર અહેવાલ લેખન કરો.   ગુણ - ૫

-    આપની શાળાએમાં ઉજવાયેલા '  ગભણક -  તવજાન -   પયારવરણ પદશરન -  ૨૦૨૧ - 
 ૨૨ '       ની ઉજવણી સદંભર થયેલા કાયરકમનો અહેવાલ લખો. 

 પશ -          ૪ નીચેના તવષય માંથી કોઈ બે તવષય પર નનબંધ લખો.  ગુણ - ૨૦

૧.    ફાગણ મનહનાનંુ મહતવ

 મુદા -     ભારકીય ઋતઓુ અને મનહનાઓ -    ફાગણ મનહનાના કહેવારો -  ફાગણ
  મનહનાની ઋતુ -    પકૃતકમાં થકાં ફેરફાર -       કમને શા માટે ફાગણ મનહનો ગમે છે? 

૨.     ભારકીય અણ તવજાનના નપકામહ ડૉ.  હોમી ભાભા

 મુદા -   ભારકીય વૈજાનનકો -      હોમી ભાભાનો જનમ અને બાળપણ -   અભયાસ અને
 સંશોધન -    હોમી ભાભાની તસતદ -  મૃતરુ -       દેશ માટે આવા વૈજાનનકોની જરકરયાક શા

માટે?

૩.            કમને કોઈ પાંચ લાખ રનપયા આપે છે કો કમે એનંુ શંુ કરશો? 

 મુદા - (             આ પકારનો નનબંધ લેખન કરનારની કલપના શકકક પર આધાકરક હોય છે માટે
             કમે કમારી રીકે તવચારો કે પાંચ લાખ આપને મળે કો આપ એનંુ શંુ કરો? )

 પશ -  ૫ -    નીચેની કાવય પંકકક સમજવો.  ગુણ - ૧૦

   ’  ભોતમયા તવના મારે ભમવા કા ડંુગરા,
   જંગલની કંુજકંુજ જોવી હકી;

’    ’  જોવી કી કોકરો ને જોવી કી કંદરા,
    રોકા ઝરણાંની આંખ લહોવી હકી.



   સૂના સરવકરયાની સોનેરી પાળે
    હંસોની હાર મારે ગણવી હકી;

    ડાળે ઝૂલંક કોક કોકકલાને માળે
   અંકરની વેદના વણવી હકી.

  એક સદેંશ  -   

નમસકે, બાળદોસકો,  તશકક તમતો, વાલીશીઓ.... 

        આબધું જ તવદાથરની કલપના શકકકને તખલાવવા માટે છે.    તવદાથરના મનના તવચારોને
        ખુલલા મને ઠાલવી લખે અને કારકરક વૈચાકરક શકકક તવકસે.

        અસાઈમેનટનંુ સોલરુશન એટલે કે જવાબ અમે આવકા અઠવાકડયે મુકીશંુ. 

           આઅને આવંુ તવદાથરલકી કેમજ તવદાથરનો જાનાતમક અને ભાવનાતમક તવકાસ કરે
        એવંુ ઉપયોગી તશકણ મટીરીયલ અમારી વેબસાઈટ પર ઉપલબધ છે.   મુલાકાક લેકા

રહેશો.

આભાર...
���

 – સંકલન https://edumaterial.in


