
 

 

 

 

                                                                  [SECTION – A  READING]  

પ્રશ્ન- I] (અ)નીચ ેઆપલેો ફકરો વાચી તેના પ્રશ્નોના જવાબ લાખો 

               1)    સારા પસુ્તક જવેો કોઇ મિત્ર નથી. ત ે આપણન ે સાચુું િાર્ગદર્ગન આપ ે છે. ત ે આપણન ે સારા કાિો 

કરવાનુું પ્રોત્સાહન આપે છે. સારાું પુસ્તકો આપણન ે સુખદુ:ખિાું સિભાવથી રહેવાનુું બળ આપ ે છે. િહાપરુુષોનાું 

જીવનચરીત્રો વાુંચવાથી આપણને મવપમિિાું પણ ર્ાુંમત અને ધીરજ જાળવી રાખવાની પ્રેરણા િળે છે. સારાું 

પુસ્તકોના વાચનથી આપણાિાું મહુંિત, બહાદુરી, દયા, પ્રેિ, ક્ષિા વર્ેર ેર્ુણોનો મવકાસ થાય છે. સારાું પસુ્તકોના 

વાચનથી આપણાિાું સારુું  – નરસુું, સાચુું – ખોટુું  પારખવાની આપણી ર્મિ ખીલે છે. 

      પ્રશ્નો     1 )  સૌથી શ્રેષ્ઠ મિત્ર કોણ છે ? 

                   જ)પુસ્તક સૌથી શ્રેષ્ઠ મિત્ર  છે .  

                2) પુસ્તકો આપણને શેનુું પ્રોત્સાહન આપે છે ? 

               જ) પુસ્તકો આપણને   સારા કાિો કરવાનુું પ્રોત્સાહન આપે છે 

                    3) િહાપુરુષોના જીવનચમિત્રો વાુંચવાુંથી શેની પે્રિણા િળે છે ? 

               જ) િહાપુરુષોનાું જીવનચરીત્રો વાુંચવાથી આપણને મવપમિિાું પણ ર્ાુંમત અને ધીરજ  જાળવી                                                

.           રાખવાની પ્રેરણા િળે છે 

               4) પુસ્તકો વાુંચવાથી આપણાિાું કેવાું ગુણોનો મવકાસ થાય છે ? 

              જ) પુસ્તકોના વાચનથી આપણાિાું મહુંિત, બહાદુરી,દયા, પ્રેિ, ક્ષિા વર્ેર ેર્ુણોનો  મવકાસ  થાયછે.  

     5)  ગદ્યખુંડને યોગ્ય શીષષક આપો. 

               જ) પુસ્તક સૌથી શ્રેષ્ઠ મિત્ર   

2)     નીચેનુું કાવ્ય વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તિ લખો 

                       આખર ેઉજાર્રાનો અુંત આવ્યો : 

   લર્ન ઊકલી ર્યાું. 

  િા હવ,ે 

   ઘરની ચીજ વસ્તુઓ ર્ણે છે. 

  સુંભારી સુંભારી િેળવે છે. 

   સુંભાળી સુંભાળી ર્ોઠવે છે. 

  થાળી , વાટકા, ગ્લાસ, ડીર્, 

   બધુું બરાબર છે. 

  ક્ાુંય કર્ુય ખોવાયુું નથી, 

   કર્ુુંય ર્યુું નથી પણ 

  અચાનક કઇક યાદ આવતાું  

   એ ઓરડા વચ્ચે  

                     ઉભી રહી જાય છે, 

  આુંખોિાથી ટપકુું  ટપકુું  થાય છે. 

  ખારો ખારો પ્રશ્ન : 

  'િારી દીકરી ક્ાું?' 
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     પ્રશ્નો : 1) ઉજાગિાનો અુંત ક્યાિ ેઆવ્યો ? 

            જ) લગ્ન ઉકલી ગયા ત્યારે ઉજાગરાનો અંત આવ્યો .   

             2) િા કઇ વસ્તુઓ િેળવે છે ? 

           જ) થાળી , વાટકા, ગ્લાસ, ડીર્, વસ્તુઓ િળેવે છે  
             3)િા ઓિડા વચ્ચે શા િાટે ઊભી િહી જાય છે ? 

             જ) અચાનક કઇક યાદ આવતાું િા ઓરડા વચ્ચ ેઊભી રહી જાય છે.   

             4) ઘિિાું કોણ નથી ? 

            જ) ઘરિાું દીકરી નથી   

            5)કાવ્યને યોગ્ય મશષષક આપો. 

            જ)'િારી દીકરી ક્ાું?' 

 
                                                    [SECTION- B   WRITING]  

પ્રશ્ન- II] (A) નીચેના મવશ ેમનબુંધ લખો. 

 1)  વકૃ્ષો આપણા મિત્રો મનબધં  
          વકૃ્ષ વગરની ધરતીની આપણે કલ્પના કરીએ તો? વૃક્ષ વગરની ધરતી કેવી લાગે ? કયારેય કલ્પના કરી છે ? વૃક્ષ વગરની ઘરતીની 

કલ્પના િાત્રથી જ આ૫ણા િનિાં કેવુ મવમચત્ર દ્રષ્ય દેખાય છે,  િાનવજીવન િાટે વૃક્ષો, હવા અને પાણી જેટલા જ િહત્વના છે. 

       િનુષ્ય જીવનિાં વૃક્ષનું સ્થાન અત્યંત િહત્વનું છે. પારણા થી લઇને મચતાનાં લાકડાં સુધી અને બાળકના રિકડાથી દાદાજીની 

લાકડી સુધી વૃક્ષની હકુિત છે. પ્રાચીન કાળિાં વૃક્ષનો િમહિા વણણવતા કહ્ું છે. ”વૃક્ષ ધરતીનંુ સંગીત છે, ઋતુઓનું સૌંદયણ છે, આકાશિાં 

વ્યાપેલી કમવતા છે.” શ્વેતાશ્વતર ઉપમનષદિાં વૃક્ષને મવશ્વ પુરુષનું ઉપિાન આપેલુ છે. અથવણવેદિાં પીપળાના વૃક્ષ ઉપર દેવતાઓનો 

મનવાસ છે એિ કહી એનું ગૌરવ કયુું છે. એના પરથી િાનવજીવન સાથે વૃક્ષોનંુ અંતરંગ સંબંધ સૂચવાય છે. 

           વૃક્ષો િનુષ્યને આંખનો આરાિ આપે છે અને હૃદયની તૃમતતનો અનુભવ કરાવે છે. શીતળ છાયા, િધુર ફળો, વાતાવરણને 

સુરમભત કરતાં પુષ્પો, રંગોનંુ વૈમવધ્ય, ડાળ અને પાનની અનેક આકૃમતઓ જોતાં લાગે છે કે,  

                                             વકૃ્ષો એ જાણ ેરૂપ-રગં-રસ નો લહરેાતો સાગર છે. 

           દવાઓ, ભોજન, ક૫ડા, કાગળ તેિજ સુરક્ષાના િાટે ૫ણ વૃક્ષોનો ઉ૫યોગ થાય છે. વૃક્ષોનંુ અત્યંત િહત્વનું પાસુ એ છે કે તેનો 

કોઇ ૫ણ ભાગ અનઉ૫યોગી નથી. ફળ, બીજ, ફુલ, પાંદડાં, િુળ તેિજ થડ ૫ણ િાનવજામત િાટે કોઇને કોઇ રીતે ઉ૫યોગી છે.                         

           ખાખરાના પાન િાંથી પડડયા પતરાળા બનાવવાિાં આવે છે. ટીિરૂના પાન બીડી બનાવવા િાટે ઉ૫યોગિાં આવે છે. તો રબર 

વગેરે જેવી ઉપયોગી વસ્તુઓ ૫ણ વૃક્ષોિાંથી જ િળે છે. સાગ, સાલ, ચંદન મવગેરે વૃક્ષોનંુ લાકડંુ ખુબ જ કકંિતી હોય છે. સાગના વૃક્ષનું 

લાકડંુ ઇિારતી હોય છે. સાલનંુ લાકડુ હોડીઓ બનાવવા િાટે ઉ૫યોગિા ં લેવાિાં  આવે છે. આપણે પાનિાં જે કાથો લગાવીએ છીએ 

તે, ‘ખેર’નાં વૃક્ષિાંથી િેળવવાિાં આવે છે. આિ એક એક વૃક્ષનું િહત્વ અને ઉ૫યોગ િાત્ર ટુંકિાં વણણન કરીએ તો ૫ણ સેકડો પાના 

ભરાઇ જાય એટલા વૃક્ષો આ૫ણા િાટે ઉ૫યોગી છે.  
 

 ૨) નારી તુ ંનારાયણી મનબંધ - 

                                   ભગવાન િનએુ િનસુ્િૃમતના ત્રીજા અઘ્યાયિાં  લખ્ય ુછે ક,ે 

                                            यत्र नाययस्त ुपजू्यन्त ेरमन्त ेतत्र दवेता” 

અથાણત જયાં નારીઓની પુજા(સન્િાન) થાય છે ત્યાં દેવતા આનંદ પાિે છે. આ ઉકમત હંિેશા આપણને યાદ અપાવે છે કે નારીનંુ સ્થાન 

સવો૫રી છે.  

           આઘુમનકિાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્િીબાઈ, દુગાણવતી, પદ્માવતી મવગેરે નારીઓની ગાથા આપે સાંભળી જ હશે. આજે સિાજનું 

કોઇ એવુ ક્ષેત્ર નથી કે જયાં નારીએ પોતાના ઓજસના અજવાળા પાથયાણ ના હોય.. રાજકારણ ક્ષેત્રિાં ઇમન્દરા ગાંધી, સુષ્િા સ્વરાજ 

રિતગિત ક્ષેત્રે સામનયા મિઝાણ ,િેરીકોિ, અવકાશ ક્ષેત્રે કલ્પના ચાવલા, સુમનતા મવમલયિ, કલા ક્ષેત્રે િમલ્લકા સારાભાઇ, સંગીત ક્ષેત્રે 

લત્તા િંગસકર સાિામજક કાયાુંિાં ઇલાબહેન ભટ્ટ, લેખનક્ષેત્રે અરૂઘતી રોય, બેંન્કીંગ ક્ષેત્રિાં અરૂઘતી ભટાચાયણ ઔઘોમગક ક્ષેત્રે મનતા 

અંબાણી મવગેરે નારીઓની સફળતાની ગાથા આ૫ણે સૌ કોઇ જાણીએ જ છીએ. આ બધી જ સ્ત્રીઓ ૫ણ નારીના રૂ૫િાં નારાયણી 

સિાન જ છે. 

https://competitivegujarat.in/%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%a3%e0%ab%80-%e0%aa%b2%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%b7%e0%ab%8d%e0%aa%ae%e0%ab%80%e0%aa%ac%e0%aa%be%e0%aa%88/
https://competitivegujarat.in/%e0%aa%95%e0%aa%b2%e0%ab%8d%e0%aa%aa%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%9a%e0%aa%be%e0%aa%b5%e0%aa%b2%e0%aa%be-%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%b6%e0%ab%87-%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%ac%e0%aa%82%e0%aa%a7/
https://competitivegujarat.in/tag/%e0%aa%87%e0%aa%b2%e0%aa%be%e0%aa%ac%e0%aa%b9%e0%ab%87%e0%aa%a8-%e0%aa%ad%e0%aa%9f%e0%ab%8d%e0%aa%9f/


 

 

              નારીનું જીવન સ્નેહ, સહનશીલતા, ત્યાગ અને બમલદાનનું િહાકાવ્ય છે. ભારતીય નારી એ પમત અને કુટુંબની સેવાને 

પોતાનો પ્રથિ ધિણ ગણ્યો છે. કુટંુબ, સિાજ કે દેશના મહત ખાતર ધૂપસળીની જેિ જલી જઈને સુવાસ ફેલાવવા િાં તેણે ગૌરવ 

અનુભવ્યો છે. જીવતરના ઝેર તેણે જાણી જાણીને પીધા છે. 

            ભારતની નારી એ પોતાના હક ખાતર ક્યારેય બંધ કે ક્ાંમત કરી નથી. એણે પોતાના અમધકારોની પરવા કયાણ મવના પોતાની 

ફરજો ઉત્તિ રીતે બજાવી છે. નારી પોતાનો સંપૂણણ સિય કુટંુબને સિર્પણત કરી દે છે િાટે જ ”નારી તુ ંનારાયણી છે”. 
 
 

પ્રશ્ન- II] (B) નીચેના િુદ્દા પિથી વાતાષ લખો. 

       1) અક્બરનો દરબાર – એકસરખા બે ફૂલ – એક સાચુું, એક બનાવટી – ફૂલને સ્પર્ગ કયાગ મવના દૂરથી ઓળખવાની 

પરીક્ષા – બધા દરબારીઓની િૂુંઝવણ – મબરબલની યુમિ – િધિાખીને પકડી લાવવી – ઉિર આપવો – બાદર્ાહની 

મબરબલને ર્ાબાર્ી  - બોધ. 

                                                               મબિબલની યુમિ 
 અકબર એક રાજા હતો. તેના દરબારિાું ઘણા બધા લોકો હતા પણ મબરબલ હાજરજવાબી અન ે બમુિચાતુયગ િાટે 

જાણીતો હતો. અકબર ઘણી વખત પોતાના દરબારિાું નવી નવી વાતો લાવતો. જ ેસારુ કાિ કર ેતેને ઇનાિ પણ આપતો. 

            એક વખત અકબર રાજા પોતાના દરબારિાું એક જવેા જ બે ફૂલ લઇને આવ્યા.તેિાું એક ફૂલ સાચુું છે અન ેએક ફૂલ 

બનાવટી છે. પરુંતુ તેને સ્પર્ગ કયાગ વર્ર બધાયે તેને ઓળખી બતાવવાન ુહતુું. કોઇ તેનો જવાબ આપી ર્કતુ નથી કેિકે તે બન્ન ે

ફૂલ એક સરખા જ લાર્તા હતા. 

 કોઇ જવાબ આપી ર્કતુ ન હતુું અકબર ેમબરબલ સાિે જોયુું તો મબરબલ તરત પોતાના સ્થાનથેી ઊઠીને બહારથી 

એક િધિાખી િધિાખી પકડી લાવ્યો. િધિાખી તરત જ ેસાચુ ફૂલ હતુ તે ફૂલ પર બેઠી. 

 આિ મબરબલે ખુબ હોર્ીયારીથી ફૂલ ઓળખી બતાવ્યુું. 

                                                    [SECTION – C  GRAMMAR ] 

પ્રશ્ન- III]નીચનેા શબ્દોના મવરોધી શબ્દોલખો 
1. ઉંચુ x  નીચું 

2. રાજી x  નારાજ 

3. મશખર x  તળેટી 

4. અંબર x  ધરતી 

5. ઉત્સાહ x નીઉત્સાહ 

પ્રશ્ન- IV]યોગ્ય મવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો . 
1. છોકરો રોજ ચદ્ર ને જોયા કરતો .( ચદ્ર , સૂયણ ) 

2. ચદ્ર  નું િોં વધી-વધીને િોટું ગોળિટોળ થતંુ .(વાદળ , ચદ્ર ) 

3. વાદળ ડદવસ હોય કે રાત ,રોજ દેખતા .(  તારા ,  વાદળ ) 

4. છોકરો વેલાં  પકડી પવણત ચડવા િાંડ્યો .( દોરડા ,વેલાં ) 

5. તાપણાની આસપાસ બીડેલા લોકો ઘરબાર  ની વાતો કરતા હતા .(ઘરબાર ,વેપાર ) 

6. લક્ષિણ -રાિ –સીતાથી થોડે દૂર_શસ્ત્રમવદ્યા નો િહાવરો કરતા હતા .( શસ્ત્રમવદ્યા , િંત્રમવદ્યા ) 

7. રાિનું બીજંુ નાિ રાઘવછે .( િનોહર ,રાઘવ ) 

8. લક્ષિણ ને મવશ્રાિની જરૂર પડતી ન હતી .(લક્ષિણ , રાિ ) 

9. રાજા દશરથ ચક્વતી હતા .(ચક્વતી ,ચદ્રવશી ) 

10. તડકા િાયાવી રાક્ષસી હતી.(િાયાવી ,સ્વરૂપવાન ) 

11. આવો આવો રમવને બકરી ડુંગર દેવ પણ આવો .( ,સૂરજ , ડંુગર ) 

12. રમવ ઘેર જઈને બહેનો સાથે લખોટી રિવા લાગ્યો .( લખોટી ,લગડી ) 

13. રાજાના બાંધકાિ િંત્રીએ તો વૃક્ષો જ કાપી નાખ્યા .(પયાણવરણ ,બાંધકાિ ) 

14. િંડદર િાંથી કોઈના રડવાનો અવાજ સંભળાયો . ( િંડદર, ડંુગર ) 

15.  રાજાએ િહેલના ચોક િાં સભા ભરી હતી .(ચોક ,બગીચો ) 

પ્રશ્ન- V]સાચી જોડણીવાળો શબ્દ શોધીન ેલખો 

1. અરીસો / અરીશો- અરીસો 



 

 

2. િૈત્રી /િેંતરી - િૈત્રી 

3. પાંદડંુ /પાંદડુ- પાંદડુ- 

4. પથ્થર /પત્થર- પથ્થર 

5. પગેરું /પગેરૂ- પગેરૂ 

6. રુઆબ / રૂઆબ - રૂઆબ 

7. ડડમજટલ/ ડીઝીટલ- _ ડીઝીટલ  

8. શસોધન / સંશોધન - સંશોધન 

9. પ્રાયોમગક / પ્રાયોગીક- પ્રાયોમગક 

10.  પાઘડી / પાગડી - પાઘડી 

11. ઉપાય / ઊપાય - ઊપાય 

12. અજુગતંુ / અઝુગતંુ - અજુગતંુ 

13. ઉદ્દધાટન/ ઉદધાટન - ઉદ્દધાટન 

પ્રશ્ન- VI]નીચનેા વાક્યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો 

1. 'લીલુંછિ ખાવાનું તો નથી". – બકરી  

2. "ઘૂસી ગઈ છે કે ઘૂસાડી છે ?".- િાળી 

3. "િને કે તને ક્યાં લખતા આવડે છે ?".-કાકી  

4. "નારેના ,હું કાંઈ એિ નવરો નથી".- છજ્જુકાકા 

5. "છોડી શું દે ! સજા કરશે ."-કાકી  

પ્રશ્ન- VII]યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી બ ેવાક્યો જોડો . 

1. આજે પવન જોરદાર છે. પતંગ ચાવાની િજા આવશે .(કે,જેથી ,તેિછતાં ) 

2. િયુરી નવી સાઇકલ લાવી .તે આંટો િારવા ગઈ .(પરંતુ ,અને ) 

3. કૈંરવ દોડતા દોડતા પડી ગયો .તે રડદયો નમહ .(કે, જેથી ,પરંતુ ) 

4. દાદાને આજે ઉપવાસ છે .આજે જિશે નહીં .(કારણકે , તેથી ) 

5. તે િાદો હતો . તેણે પરીક્ષા આપી . (એટલે ,તોપણ) 

પ્રશ્ન- VIII]નીચના શબ્દોના સિાનાથી શબ્દ લખો 

1. શ્રીિત = ધનવાન 

2. બાગ  = બગીચો 

3. હુકિ  = આજ્ઞા 

4. મબદું  = ટપકું 

5. ચીસ  = બૂિ 

6. છરી = ચતપુ 

7. દુષ્ટ  = પાપી 

8. પોશાક = પહેરવેશ 

પ્રશ્ન-IX ] નીચનેા વાક્યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો 

1. "અિે તિારા િાટે ડાયનાસોર જોઈ શકાય એ રીતે સિય ને સેટ કયો છે ."- શાંતા 

2. "ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઈટ"- શાંતા  

3. "ડાયનાસોર આપણી ડાબી તરફ આવશે"- અમભષેક 

4. "હાશ ! ઘરે પાછા આવી ગયા ."- ડદમગ્વજય 

5. "કોઈ સવાલ ?"- અમભષેક 

6. એ... લાંબો ડગલો ,િૂછો વાંકડી ,મશરે પાઘડી ;- રંગલો 

7. કેિ ચો વ્હાલા ઝાડભાઈ ,કેિ ચો વહાલા પાન ; -રમવ 

8. આ બકરી ઓ ભલેને કરતી અહીંયા સેરસપાટ . -ડંુગર 

9. તો ,ટો થી જાય જય જય કાર ; .- રગલી 



 

 

10. દોસ્તો ને છુટા પાડવાનુ ંઅિન ેક્યાં કઈ છાજે !  - રાજા 

પ્રશ્ન-X ] નીચનેા મવષ ેબ ે–ત્રણ વાક્યિા ંલખો 

     ૧) વમશષ્ટ – તે સૂયણવશી રાજાઓના કુલ ગુરુ હતા . તે સતતર્ષણ િાના એક ગણાય છે . 

     ૨) દશરથ – તે ઈક્ષ્વાકુ કુળના એક સૂયણવશી રાજા હતા .તે રાિ –લક્ષિણ ના મપતા હતા . 

     ૩) રાિ – તે મવષ્ુ ભગવાન ના સાતિા અવતાર ગણાય છે . તે દશરથ – કૌશલ્યાના જયેષ્ટપુત્ર હતા . 

     ૪) લક્ષ્િણ – તે રાિના ભાઈ હતા. તે ઉર્િણલા ના પમત હતા .  

     ૫) સીતા – તે ધરતી પુત્રી હતા. જનક તેિના પાલક મપતા હતા . 

     ૬) રાવણ – તે લકાનો રાજા હતો . તે િંદોદરી પમત હતો . 

પ્રશ્ન-XI ] નીચનેા મવધાનો ખરા છે ક ેખોટા ત ેજણાવો 
1. રાિ-લક્ષ્િણ ના કુલગુરુ મવશ્વામિત્રજી હતા .  × 

2. સીતાનંુ બીજંુ નાિ જાનકી પણ છે. 

3. રાિ-લક્ષ્િણ મવશ્વામિત્ર ના આશ્રિે રથ િાં ગયા હતા .   × 

4. લક્ષ્િણે તલવાર વડે શૂપણણખાનું નાક કાપી નાખ્યંુ . 

5. શૂપણણખાએ રાિ સાથે લગ્ન કરવા િાટે નોકરાણી બનવા પણ તૈયાર હતી .   

 

                                                                 [SECTION- D LITERATURE ] 

પ્રશ્ન-XII ] નીચનેા પ્રશ્નોના એક-બ ેવાક્યિા ંજવાબ લખો 
1)'અચરજ 'વાતાણ કોનીછે ? 
જ)'અચરજ ' વાતાણ ચદ્ર જોવા ઘરેથી ભાગેલા નાનકડા છોકરાની છે . 
2) છોકરો રોજ રાત્ર ેપોતાની બારીિાથંી શુ ંજોતો ? 

જ) છોકરો રોજ રાત્રે પોતાની બારીિાંથી ચદ્રને ઉંચા વાદળો િાં પેસીને લાંબા ઝાડ ઉપર ઢેંકીને દૂરના પવણત તરફ જતા               

જોતો . 

3)સરૂજ રોજ ક્યાંથી આવતો ,અન ેક્યા ંઆથિી જતો ? 

જ)રોજ પહાડ પાછળથી આવતો ,અને સાંજે છોકરાનું ઘર પાર કરીને આથિી જતો . 

4) એક ડદવસ છોકરાન ેઘરથેી ભાગી ક્યા ંજવાનુ ંિન થયું ? 

જ)  એક ડદવસ છોકરાને ઘરેથી ભાગી પવણત પર જવાનંુ િન થયંુ . 

5) પવણત પર જઈન ેછોકરો સરૂજન ેશુ ંકરતો જોવાની િજા ઉડાવવા િાગંતો હતો ? 

જ) પવણત પર જઈને છોકરો સૂરજને ચત્તોપાટ સૂતેલો ,સુતા-સુતા બીજા ડદવસના મવચાર કરતો જોવાની િજા ઉડાવવા િાંગતો હતો 

6)છજુકાકા ની પાસ ેમિલકત િા ંશુ ંહતુ ં? 

જ) છજુકાકાની પાસે મિલકતિાં એક ઝંૂપડી અને એક બકરી હતી . 

7) છજુકાકા ની ઘરની પાસ ેકોનુ ંઘર હતું ? 

જ) છજુકાકા ની ઘરની પાસે એક શ્રીિત શેઠનું ઘર હતંુ . 

8)શઠે ેનોકરન ેશો હુકિ કયો ? 

જ) શેઠે નોકરને હુકિ કયો કે આને ( છજુકાકાને ) પેલા ઝાડ પાસે ઉભા રાખીને ચાર કોરડા િારો . 

9)રાજાએ શઠેીયાન ેશી સજા કરી ? 

જ)રાજાએ શેઠીયા ને જેલિાં પુરી દેવાની અને શેઠની મિલ્કત િાંથી પચીસ બકરીઓ અને પાંચ સો રૂમપયા  છજુકાકાને આપવાની સજા 

કરી . 

10) છજુકાકાની  દ્રમષ્ટએ રાજા કવેા હતા ? 

જ) છજુકાકાની દ્રમષ્ટએ રાજાડાહ્ા અને ચતુર હતા. 

11) જુરામસક પ્રોગ્રાિ ઓડફસર કોણ હતા ? 

જ) શાતા પરિાર જુરામસક પ્રોગ્રાિ ઓડફસર હતા. 



 

 

12)ડદમગ્વજય ેપૈસાના જોર ેકઈ તક િળેવી લીધી ? 

જ)ડદમગ્વજયે પૈસાના જોરે એક સિયિાંથી બીજા સિયિાં િુસાફરી કરવાના વાહન ટાઈિશટલ –વન  (TS -૧)   િાં િુસાફરી કરવાની 

તક િેળવી લીધી . 

13)ડદમગ્વજય ટાઈિશટલ -વન  (TS -૧)િા ંબસેી ક્યા ંજઈ શુ ંજોવા ઈચ્છતો હતો ? 

જ) ડદમગ્વજય ટાઈિશટલ -વન  (TS -૧) િાં બેસી જુરામસક યુગિાં જઈ ડાયનાસોર જોવા ઈચ્છતો હતો . 

14) જુરામસક યગુ કટેલા વષણ પહલેા હતો ? 

જ) જુરામસક યુગ ચૌદ કરોડ વષણ પહેલા હતો . 

15)ડાયના સોર ના પગ કવેા હતા ? 

જ)ડાયનાસોર ના પગ મવશાળ વડ ના થડ જેટલા જાડા હતા . 

16)લક્ષ્િણ ન ેકિે મવશ્રાિની જરૂર પડતી નથી ? 

જ) લક્ષ્િણ શેષનાગ નો અવતાર હોવાથી તેને થાક લાગતો નથી .તેથી તેને મવશ્રાિની જરૂર પડતી નથી. 

17) રાિ -  લક્ષ્િણ ક્યા ંનગરિા ંરહેતા હતા ? 

જ)  રાિ -  લક્ષ્િણ અયોધ્યા નગરીિાં રહેતા હતા . 

18)રાિ ેતાડકાન ેકવેી રીત ેિારી ? 

જ) રાિે તાડકાને તેિના મપતાશ્રી દશરથ પાસેથી શીખેલી શબ્દવેધી બાણ મવદ્યાથી િારી . 

19) રાિના િોટા ભાગના કાિ કોણ કરતું ? 

જ) રાિના િોટા ભાગ ના કાિ લક્ષ્િણ કરતા . 

20)શુપણણખા કોની બહને હતી ? 

જ)શુપણણખા લંકા પમત રાવણની બહેન હતી. 

21) રંગીલાએ આવીને કોને- કોને નિસ્કાર કયાણ ? 

જ) રંગીલાએ આવીને નાનાને ,િોટાંને , જાડાને , પાતળાં ને અને છોકરાને નિસ્કાર sssકયાણ. 

22) રગંલી અન ેરગંલો દરકે વખત ેવાતના અતં ેક્યા ંશબ્દો બોલ ેછે ? 

જ) રંગલી અને રંગલો દરેક વખતે વાતના અંતે તા થૈયા થૈયા તાથૈ ........એવા શબ્દો બોલે છે . 

23) રગંલો કોની વાત લઇ આવ્યો છે ?  

જ) રંગલો રમવ અને ડંુગરની દોસ્તીની વાત લઈને આવ્યો છે . 

24) ડુગંર કેિ ખડખડાટ હસી પડ્યો ? 

જ) રમવએ ડુંગરને વાતાણ અને ટુચકા કહ્ા ત્યારે રમવની ચપડચપડ સાંભળી તે ખડખડાટ હસી પડ્યો 

પ્રશ્ન-XII ] નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો 

1) ચદ્રિા ંદરરોજ રાત્ર ેકવેા ફરેફાર થતા હતા? 

જ)ચદ્રનું િોં દરરોજ રાત્રે જરા-જરા વધતંુ જઈ િોટંુ ગોળિટોળ થતંુ હતંુ .ત્યાર પછી પાછંુ ધીિે ધીિે નાનું થઈ 

આખરે એક રાત્રે છુ થઈ જતું .  

2) પવણત પર ચડવા જતા છોકરાની હાલત કવેી થઈ ?  

જ) પવણત પર ચડવા જતા છોકરાના પગ દુખવા િાંડ્યા પણ એ હસતા-હસતા દોડતો રહ્ો .એના કપડાં ખરડાવા િાંડ્યા ,શ્વાસ ભરાઈ 

આવ્યો અને આંખિાંથી પાણી ઝીવાિાંડ્યું . 

3)ડદવસ ેસરુજે ઉતારલેા ડગલાનુ ંવાદળ શુ ંકરતા ? 

જ) વાદળ ડદવસે સુરજે ઉતારેલા રંગ- રંગીન ડગલાં પહેરી આકાશિાં જોતા . તેઓ ધેલા થઈને નાચતા અને પોતાનો આકાર અરીસાિાં 

જોતા .તેઓ ધેલા થઈને નાચતા અને પોતાના આકાર બદલતા . 

4)બકરી કવેી રીત ેિરી ગઈ ? 

જ) બકરી શેઠના બગીચા િાં છીડાિાંથી ઘૂસીને િસ્તીથી નાના-નાના છોડ ના કૂણાં-કૂણાં પખાતીહતી . એ જોઈ િાંડી ને ગુસ્સો ચડ્યો 

.તેણે બકરીના િાથાિાં જોરથી ડાંગ ફટકારી .બકરીબે – બે કરતી ચીસ પાડી ત્યાં જ લાંબીલસ થઈ ગઈ ને િરી ગઈ . 

5)છેલ્લ ેરાજાએ છજુકાકા ન ેશુ ંકહ્ુ ં?  

જ) છેલ્લે રાજાએ છજુકાકાને કહ્ું ,'કે તારી પત્નીને કહે જે એ બહુ સ્વાડદષ્ટ ઢેબરાંબનાવે છે 

 6)ટાઈિશટલ - ૧  (TS -૧) નીશીમવશષેતાહતી ? તનેીશોધક્યારેથઈહતી ? 



 

 

જ)ટાઈિશટલ - ૧  (TS -૧)  ની મવશેષતા એ હતી કે તે એક સિયિાંથી બીજા સિયિાં િુસાફરી કરાવતું વાહન હતંુ . તેની શોધ ઈ .સ 

૨૦૯૪ િાં થઈ હતી . 

7)ડાયના સોર દખેાવ ેકવેુ ંહતું ? ત ેક્યા ંઆવીન ેઉભુ ંહતુ ં? 

જ) ડાયનાસોર દેખાવે ડંુગર જેવું મવશાળ હતંુ . તે પગદડી ના છેડે બનાવેલા ચોરસની સાિે આવીને ઉભું હતંુ . 

8) શટલ િાથંી ઉતયાણ બાદ શાતંાની નજર ક્યા ંપડી ? 

જ) શટલિાંથી ઉતયાણ બાદ શાંતાની નજર ડદમગ્વજય ના બુટ પરની િાટીિાં ચોંટેલા એક િરેલા પતંમગયા પર પડી . 

9) શૂપણણખા એ રાિન ેલગ્ન કરવાનુ ંકહતેા રાિ ેશુ ંકહ્ુ ં? 

જ)શૂપણણખાએ રાિન ેલગ્ન કરવાનુ ંકહેતા રાિે કહ્ુ ં,"હેદેવી ! હું તો પરણેલો છુ . આ સુંદર અને સુશીલ જાનકી િારી પત્ની છે . 

10) રાિ ેશપૂણણખાન ેલક્ષ્િણ સાથ ેલગ્ન કરવા શુ ંકહ્ુ ં? 

જ) રાિે શૂપણણખા ને લક્ષ્િણ સાથે લગ્ન કરવા કહ્ું ,"જો પેલા તલવાર ધારી યુવાન નંુ રૂપ સરસ છે .એ એકલો છે .  એની સાથે લગ્નની 

વાત કર".  

11) છેલ્લ ેલક્ષ્િણ ેશપૂણણખા મવશ ેઆક્ોશ સાથ ેશુકંહ્ું ? 

જ) છેલ્લે લક્ષ્િણે શૂપણણખા મવશે આક્ોશ સાથે કહ્ું ,"આટલંુ-આટ્લંુ સિજાવવા છતાં પણ તે સિજતી નથી ,કોઈનું સાંભળતી પણ નથી 

.એના તો કાન પણ કાપી લેવા જોઈએ ."  

12) રગંલાએ પોતાનો પડરચય આપવા કઈ પમક્તઓ કહી ? 

જ) રંગલાએ પોતાનો પડરચય આપવા નીચેની પમક્તઓ કહી :એ ....લાંબો ડગલો ,િૂછો વાંકડી ,મશરે પાઘડી રાતી .... 

બોલબોલતો તોડી તોડી ,છેલછબીલો ગુજરાતી ! 

13) છેલ્લ ેરાજાએ રમવની વાત િમણ િંડદર ની પ્રાણપમતષ્ટા િાટ ેશુ ંફરિાન કયુું ? 

જ) છેલ્લે રાજાએ રમવની વાત િમણ િંડદર ની પ્રાણપમતષ્ટા િાટે ફરિાવ્યંુ કે અડવાડડયા સુધી રોજ રમવને બકરી ઓ 

ચરાવવા ડંુગર પર જવા દેવો ને એની વાત ચકાસવી . 

14) િડંદરના ઉદ્ઘાટન પ્રંસગ ેલોકો શુ ંશણગારી રહ્ા હતા ? 

જ) િંડદરના ઉદ્ઘાટન પ્રંસગે લોકો ફુલહાર થી િંડદર , િંડદરની આસપાસનો ડંુગર ,રસ્તો બધું શણગારી રહ્ાહતા . 

15) િડંદરનુ ંઉદ્ઘાટન કવેી રીત ેથયુ ં? 

જ) રમવ ના હાથે િંડદરિાં પૂજા કરાવીને સૌએ પૂજા શરૂ કરી .તેિ કરતા કઈ અગુંગતંુ થયંુ નહીં પણ ડંુગરઉપરથી વાંસળીના સંુદર સૂરો 

ગાિ સુધી રેલાય . ગાિ લોકો રવીના વખાણ કરતા કરતા ડયાણ વગરિંડદરે આવતા થયા . આ રીતે િંડદરનંુ ઉદ્ઘાટન થયંુ . 
 

 


