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The Paper will be divided  into four sections. 

 

[ READING SECTION] 

 
1) નવરાત્રીનો તહવેાર આસો સદુ એકમથી આસો સદુ નોમ સધુી ઊજવાય છે. અંબાજી માતાએ 
મહહષાસરુ રાક્ષસનો વધ કરવા તેની સાથે નવ હદવસ સધુી યદુ્ધ કયુ ુહત ુું અને દસમા હદવસે તેનો વધ 
થયો એટલે વવજયાદશમી ઊજવાય છે. નવ હદવસ સધુી ગરબા ગવાય છે. શેરીએ શેરીએ મુંડપ બુંધાય 
છે. રાત્રે સ્ત્રી,પરુુષો અને બાળકો ભક્તતભાવપવુૂક માતાજીના ગરબા ગાય છે. પછી માતાજીની આરતી થાય 
છે અને પછી પ્રસાદ વહચેાય છે. 

અ)  અહહયા ક્યા તહવેારની વાત કરી છે? 

જ)      અહહયા નવરાત્રી નાું તહવેારની વાત કરી છે. 

બ)  નવરાત્રીનો તહવેાર ક્યારે શરૂ થાય છે? 

જ)      નવરાત્રીનો તહવેાર આસો સદુ એકમથી શરૂ થાય છે. 

ક) અંબાજી માતાએ કોનો વધ કયો હતો? 

જ)     અંબાજી માતાએ  મહહષાસરુ રાક્ષસનો વધ કયો હતો. 

ડ)  નવરાત્રીમાું મુંડપ ક્યાું ક્યાું બુંધાય છે? 

જ)      નવરાત્રીમાું મુંડપ શેરીએ શેરીએ  બુંધાય છે. 

ઈ)  આરતી પછી શુું વહચેવામાું આવે છે? 

જ)   આરતી પછી  પ્રસાદ વહચેવામાું આવે છે 
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2)   અમદાવાદ એક ઐવતહાવસક શહરે છે. અહમદશાહ બાદશાહ ેઅમદાવાદ શહરે સાબરમતી નદીને 
હકનારે વસાવયુું હત ુું પણ હાલ સાબરમતી નદી શહરેની વચ્ચેથી વહ ેછે. અમદાવાદ ગજુરાતનુું સૌથી મોટુું 
શહરે છે. અમદાવાદનાું રસ્તાઓ પહોળા અને પાકા છે. અમદાવાદમાું અનેક પોળો અને શેરીઓ આવેલી 
છે. આબરમતી આશ્રમ સાબરમતી નદીના હકનારે આવેલો છે. અમદાવાદમાું બે સ્ટેહડયમ પણ છે. 
અમદાવાદમાું સૌથી મોટી સમસ્યા વાહનવયવહારની છે. તે માટે ઘણી જગ્યાએ ફ્લાયઓવર તથા અંડરપાસ 
પણ તૈયાર કરવામાું આવયા છે . 

પ્રશ્નો  1 )  અહહિંયા ક્યાું શહરેની વાત કરવામાું આવી છે ? 
         જ)  અહહિંયા  અમદાવાદ  શહરેની વાત કરવામાું આવી છે 

       2)  અમદાવાદ શહરે ક્યાું બાદશાહ ેવસાવયુું ? 
         જ)  અમદાવાદ શહરે અહમદશાહ બાદશાહ ેવસાવયુું. 
         3)  અમદાવાદનાું રસ્તાઓ કેવા છે ? 
         જ) અમદાવાદનાું  રસ્તાઓ પહોળા અને પાકા છે 
  4)  સાબરમતી આશ્રમ કઇ નદીનાું હકનારે આવેલો છે? 
         જ)  સાબરમતી આશ્રમ સાબરમતી નદીનાું હકનારે આવેલો છે 
  5)  વાહનવયવહારની સમસ્યા હળવી કરવાું માટે શુું તૈયાર કરવામાું આવય ુછે? 

      જ)  વાહનવયવહારની સમસ્યા હળવી કરવાું માટે અમદાવાદમાું ઘણી જગ્યાએ ફ્લાયઓવર       
           તથા  અંડરપાસ પણ તૈયાર કરવામાું આવયા છે . 

 

 

[WRITING  SECTION ] 
 

નીચેનો ફકરો વાુંચી ફરીથી સારા અક્ષરે લખો  ( ગમ ેત ેઆવી શકે છે ) 
 

[GRAMMAR  SECTION] 

પ્રશ્ન 3 (અ)  કોષમાુંથી  યોગ્ય શબ્દ પસુંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો  

૧) તમે સવારે કે આવશો ? [  એટલે , કે ] 

૨) સકેુત ુસાઇકલ પરથી પડી જતા ખબ ઇજાતોપણતે રડયો નહીં  [અને ,તોપણ ] 

૩) મારી પાસે એક સાઇકલઅને એક બાઈક છે . [અથવા ,અને ] 

૪) તેની મમ્મી ધરમા નથી તેથી તે રડે છે . [અથવા ,તેથી ] 

૫) તમે વાતો કરો પણ ધીમેથી બોલો . [છતાું ,પણ ] 
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૬) હનમુાનને મોટા થવા માટે પોતાના જમણા હાથનો અંગઠુો પકડયો .(નાના,મોટા ) 

૭) ટચલી આંગળી પકડી હનમુાન નાના થતા . (વચલી ,ટચલી ) 

૮) હનમુાન રાવણના સભાગહૃમાું રામના રામદૂત તરીકે ઉપક્સ્થત હતા .(રામદૂત ,સેનાનાયક) 

૯) લુંકાની નગરી સોને મઢેલી હતી .(આરસે ,સોને ) 

૧૦) રાવણે દસ મસ્તક હતા (વીસ,દસ ) 

(બ) બુંધ બસેતા જોડક જોડો 

અ                           બ 

૧) હનમુાન                     (ક) અશોકવન 

૨) સીતા                          (ખ) દસમસ્તક ,વીસહાથ 

૩)રાવણ                          (ગ) સોનેમઢેલી 

૪) લકા                            (ધ) સુંદેશાવાહક 

                                         (ચ) અયોધ્યા 

 

(ક) નીચેના રૂહઢ પ્રયોગોનાઅથુ આપો 

૧) ખેદાન મેદાન કરવુું – બગાડી નાખવુું 

૨) લાલ ચોળ થઈ જવુું - ખબુ જ ગસુ્સેથવુું 

૩) નાસ ભાગ કરવી – ભયથી ભાગી જવુું 

૪) મરક મરક હસવુું – મુંદ હાસ્ય કરવુું 

૫)  જીદ કરવી – હઠ કરવી 
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ડ) નીચેના  વવધાનો કદરૂપુું બતકડુું  પાઠનાુંઆધારે ગોઠવી ક્રમ લખો  

૧) બાકીના બચ્ચાું મશ્કરી કરવા લાગ્યા .૨ 

૨) અચાનક વાવાઝોડુું આવયુું . ૩ 

૩) બતકી એ ચાર ઈંડા મકુ્યા. .૧ 

૪) તે એક રાજહુંસ હતો . ૫ 

૫) બે ત્રણ હદવસ પછી વાવાઝોડુું શાુંત થયુું . ૪ 

                      [LITERATURE  SECTION ] 

 
 

પ્રશ્ન : નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 

૧) હનમુાન ના માતા વપતાનુું નામ લખો . 

જ) હનમુાન ના માતાનુું નામ અંજની અને વપતાનુું નામ કેસરી હત ુું . 

૨) માતા એ હનમુાન ને જ ુંગલમાુંથી શુું લઈ આવવા કહ્ુું ? 

જ) માતા એ હનમુાન ને જ ુંગલમાુંથી  થોડા પાકાું ફળ  લઈ આવવા કહ્ુું . 

૩) હનમુાન વાનર નો શો અથુ સમજાવે છે ? 

જ) હનમુાન 'વા ' એટલે થોડુું અને 'નર' એટલે મનષુ્ય એવો અથુ સમજાવે છે . 

૪) રામને સુંદેશો કોણ આપે છે ? 

જ)  રામને સુંદેશો હનમુાનજી   આપે છે. 

૫) સીતા ક્યાું છે ? 

જ) સીતા અશોકવનમાું છે . 

૬) બતકીએ સરુક્ષક્ષત જગ્યાએ કેટલા ઈંડા મકુ્યા ? 

જ) બતકીએ સરુક્ષક્ષત જગ્યાએ ચાર  ઈંડા મકુ્યા. 
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૭) બતકી બધા બચ્ચાુંને શુું શીખવવા લઈ ગઈ ? 

જ) બતકી બધા બચ્ચાુંને તરતા શીખવવા લઈ ગઈ. 

૮) "કદરૂપુું બતક " ખરેખર શુું હતો ? 

જ) "કદરૂપુું બતક " ખરેખર રાજહુંસ હતો . 

૯) પાુંચમ ુઈંડુ કોનુું હત ુું ? 

જ) પાુંચમ ુઈંડુ  રાજહુંસ નુું હત ુું . 

 

 
 

 


