Evaluatio – 3 (2017 -18)
GRADE: 2 (GUJARATI)
NAME: ___________________
Roll No: ______ /Sec: _____

Date: / /2017
Marks: 25

પ્રશ .1 (અ ) નનીચચે આપચેલ ની ખખાલની જ્ગ્યખા પપૂર ર .

(04) (1) ય .......ર ...............લ

(5) શ .......ષ ............. સ

(2) ઔ .........અઅં ...............અઅઃ

(6) પ ,ફ ...........બ .......ભ

(3) સ , હ...........ળ .............

(7) ક ...................ખ ........ગ

(4) ક્ષ ...............જ્ઞ ............ (8) શ, ષ ..........સ ............
(બ ) નનીચચેન ની આપચેલ ની કખાવ્ય પઅંક કક્તિ પપૂર ર્ણ કરર .
(03)
(1) સસૌરભ ..........ક્તિખાલ ................... કમિલખાવચે ...............છચે .........
સસૌકમિલ .................પખાઠ ............ .......લખચે .......................છચે ,
મિસૌકલક .................ઔષધ .......... ..પનીએ ............................... છચે .
પ્રશ .2.(અ ) નનીચચેન ખા આપચેલ ખા ગગુજ રખાક્તિની શબ્દ નખા અઅંગ ચેજી અરર્ણ લખર .

(03)

(1) ઢરલ =.......Drum ...........................
(2) પલઅંગ =........cot / Bed ..........................
(3) મિઅંક્તિર =...... Magic .........................

(બ ) નનીચચે આપચેલ ની ખખાલની જ્ગ્યખા કસૌસ મિખાઅંર ની પસઅંદ કરની લખર .

(04)

(1) કખાનનચે ..................ફફ્રૉક .......... ધરયગુઅં . (ફફ્રૉક , કખાપડ )
(2)મિખારર ....................કચે મિચેર ર ........... આપ . (કચે મિચેર ર , ટની . વની . )
(ક ) નનીચચેન ખા આપચેલ ખા વખાર નખા નખામિ અઅંગ ચેજી મિખાઅં લખર .

(02)

(1) શગુક્રવખાર =........Friday .........................
(2) શકનવખાર = .........Saturday ...........................
પ્રશ .3.(અ ) નનીચચે આપચેલ ખા શબ્દર પર યરગ્ય અનગુસ્ વખાર મિપૂક ની શબ્દ પપૂર ર્ણ કરર .

(1) અગ = ....અઅંગ .......................
(2) મિગલ =.........મિઅંગલ .....................
(બ ) નનીચચે આપચેલ ખા વખાકયર ફરની રની લખર .
(1) રચે શ્મિખા લચેશન સખારની રનીક્તિચે દરરરજ કરચે છચે .

(2)પપૂનમિ સવખાર – સખાઅંજ મિઅંદદરચે દશર્ણન કરવખા જાય છચે .

(02)

(3) અજીર =...............અઅંજીર .................
(4) રગ =................રઅંગ ..............
(04)

(3) સગુધખા નચે મિમ્મિની એ બનખાવચેલની સગુખડની ખપૂબ ભખાવચે છચે
(4) સગુરખાર લખાકડગુઅં કખાપવખાનખા કખામિમિખાઅં લખાગ્યર હક્તિર .

(ક ) નનીચચે આપચેલ ની ગગુજ રખાક્તિની સઅંખ્ યખા નચે અઅંગ ચેજી મિખાઅં લખર .
(1) અકગયખાર (11) ..Eleven ...........................
(3) ક્તિચેર (13)...........Thirteen .....................

(૦૩ )
(2) ચસૌદ (14). Fourteen ..........................................

