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1 તમારી ઉંમર કેટલા વષર્ છે? (તમને ટલા વષર્ થયા હોય તેના ંઉપર ખરાની િનશાની () કરો) 

અ. 8          બ. 9          ક. 10          ડ. 11          ઈ. 12          ફ. 13          ગ. 14          હ. 15  

2 તમારા ઘરમા ંનીચેનામાથંી કયુ ંવાહન છે? (કોઈ એક િવક પ ઉપર ખરાની િનશાની () કરો) 
અ. મારા ઘરે કોઈ વાહન નથી.                                 બ. સાઈકલ  

ક. કટૂર                                                                  ડ. સાઈકલ અને કૂટર બનેં છે. 
 

3 તમારા ઘરમા ંનીચેનામાથંી કઈ વ ત ુછે? (કોઈ એક િવક પ ઉપર ખરાની િનશાની () કરો) 
અ. મારા ઘરે રેિડયો કે ટી.વી. નથી.                            બ. રેિડયો  
ક. ટી.વી.                                                                  ડ. રેિડયો અને ટી.વી. બનેં છે. 

 

4 તમારા ઘરમા ંરસોઈ કરવા નીચેનામાથંી શુ ંવપરાય છે?  
અ. લાકડીઓ (ચલૂો)                                                 બ. કેરોસીન ટવ (પ્રાયમસ) 
ક. રસોઈનો ગૅસ (રાધંણ ગૅસ)                                    ડ. અ ય 

 

5 તમારી માતાની ઉ ચ મ શૈક્ષિણક લાયકાત શુ ંછે? 

અ. ધોરણ 10 થી ઓ  ંભણેલા છે.  
બ. ધોરણ 10 સધુી ભણેલા છે. 
ક. ધોરણ 12 સધુી ભણેલા છે. 
ડ. નાતક (ગે્ર યએુટ મ કે બી.એ., બી.કોમ., બી.એસ.સી., બીટેક, એમ.બી.બી.એસ. વગેરે) 
ઈ. અનુ નાતક (પો ટ ગે્ર યએુટ મ કે એમ.એ., એમ.કોમ, એમ.એસ.સી. વગેરે) 
ફ. પીએચ.ડી. 
ગ. અ ય        

 

6 તમારા િપતાની ઉ ચ મ શૈક્ષિણક લાયકાત શુ ંછે? 

અ. ધોરણ 10 થી ઓ  ંભણેલા છે. 
બ. ધોરણ 10 સધુી ભણેલા છે. 
ક. ધોરણ 12 સધુી ભણેલા છે. 
ડ. નાતક (ગે્ર યએુટ મ કે બી.એ., બી.કોમ., બી.એસ.સી., બીટેક, એમ.બી.બી.એસ. વગેરે) 
ઈ. અનુ નાતક (પો ટ ગે્ર યએુટ મ કે એમ.એ., એમ.કોમ, એમ.એસ.સી. વગેરે) 
ફ. પીએચ.ડી. 
ગ. અ ય                   

 

DIAGNOSTIC ASSESSMENTS FOR PRIMARY AND SECONDARY CLASSES

 સમય: ૧૫ િમિનટ              Student Questionnaire 

નામ: __________________________________________________________ ધોરણ: _______ વગર્: ______ 

કમુાર/કન્યા: _________      

શાળાનો કોડ: ______________________________  તાલકુો:  ___________________________________ 

િજલ્લો: _________________________________ િજલ્લાનો કોડ: _____________________ 
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7 તમારી માતાનો યવસાય શુ ંછે?                   
અ. પોતાનો યવસાય છે.                                બ. સરકારી નોકરી કરે છે. 
ક. ખાનગી/અ ય કંપનીમા ંનોકરી કરે છે.         ડ. ઘરકામ કરે છે.                     ઈ. અ ય કોઈ કામ કરે છે. 

 

8 તમારા િપતાનો યવસાય શુ ંછે?                                   
અ. પોતાનો યવસાય છે.          બ. સરકારી નોકરી કરે છે.         ક. ખાનગી/અ ય કંપનીમા ંનોકરી કરે છે. 
ડ. ખેતીકામ કરે છે.                   ઈ. અ ય કોઈ કામ કરે છે. 

 

9 તમને શાળામા ંઆવવાનુ ંકેવુ ંલાગે છે?  

અ. કંટાળો આવે છે અને િબનઉપયોગી લાગે છે. 
બ. મજા પડે છે પણ િબનઉપયોગી લાગે છે. 
ક. મજા પડે છે અને મોટા થઈને નોકરી મેળવવામા ંકે યવસાય કરવામા ંમદદ પ થશે.  
ડ. મજા પડે છે અને નવી બાબતો શીખવા મળે છે.         

 

10 તમને કયો િવષય સૌથી વધાર ગમે છે? 

અ. મને કોઈ િવષય ગમતો નથી.          બ. અંગે્રજી                    ક. ગિણત 

ડ. ગજુરાતી                                        ઈ. સામાિજક િવજ્ઞાન     ફ. િવજ્ઞાન                ગ. અ ય કોઈ િવષય
 

11 તમે કોઈ િવષય શીખવા માટે ટ શુન લો છો? 

અ. હુ ંટ શુન લેતો નથી.                    બ. ગજુરાતી માટે            ક. ગિણત માટે           ડ. િવજ્ઞાન માટે 

ઈ. સામાિજક િવજ્ઞાન માટે                  ફ. અંગે્રજી માટે                ગ. અ ય કોઈ િવષય માટે 

 

12 શુ ંતમે શાળાના પુ તકાલયમા ંજાઓ છો? 

અ. અમારી શાળામા ંપુ તકાલય નથી.  
બ. શાળાના પુ તકાલયમાથંી અમને વાચંવા માટે પુ તકો મળતા ંનથી.  
ક. ના, હુ ંશાળાના પુ તકાલયમાથંી પુ તક લાવતી/લાવતો નથી. 
ડ. હા, હુ ંશાળાના પુ તકાલયમાથંી પુ તક લાવી વાચં ુ ં .ં 

 

13 તમે દરરોજ પાઠયપુ તક િસવાયની અ ય વાચંન સામગ્રી વાચંવા પાછળ કેટલો સમય ગાળો છો?  
( મકે, કૉિમક્સ, વાતાર્ની ચોપડીઓ, નવલકથા, વતર્માનપત્રો, સામિયકો(મૅગેિઝન) વગેરે)  
અ. આવુ ંકશુ ંપણ વાચંતો/વાચંતી નથી.  
બ. લગભગ 30 િમિનટ 

ક. 30 િમિનટથી 1 કલાક 

ડ. 1 કલાક કરતા વધારે સમય 

 

14 તમે ભણવામા ંકેવા છો? 

અ. બહુ સારો/સારી નથી.  
બ. સાધારણ .ં 
ક. પહલેા પાચંમા ંનથી આવતો પણ પહલેા દસમા ંઆવુ ં .ં 
ડ. ખબૂ સરસ - પહલેા પાચંમા ંઆવુ ં .ં 

 

 


