
 

 

 

 

                                              [SECTION -A READING ]  

પ્રશ્ન- I] નીચ ેઆપેલો ફકરો વાચી તનેા પ્રશ્નોના જવાબ લાખો 

        1)ગુરુએ આપેલુું જ્ઞાન વધ ુનનર્દોષ બનાવવુું એનુું નામ ગુરૂ પજૂા, ગુરુના નવચારોમાું કાુંઈ ભૂલ  નિષ્યને  જણાઈ, તો એ ત ે

છુપાવિે નહીં ગુરુ ની આુંગળી આુંધળી ભનતત સુચા ગુરુ નગેમતી નથી નમ્ર પણ નનભભય પણ ેજ્ઞાનની ઉપાસના કરીએ જવી એમાું જ 

ગુરુભકકત છે આપણને નપ્રય અન ેપૂજ્ય એવા કટુુુંબની મૂડી મરણ પામે તો  આપણન ેર્દુુઃખ થાય છે પરુંતુ તે મૃતર્દેહને લઈને આપણે 

કાુંઇ બેસી રહવેાના છીએ ત ેનપ્રય પણ મૃત માનવી ના િબન ેઅનનનર્દાહ ર્દવેો પડે છે તે જ પ્રમાણે પવૂભજોના મૃત નવચાર અન ે

રીતકરવાજ અને આપણે નમ્ર ભાવ ેર્દાટી ર્દઈએ તેમજ પવૂભજોની પજૂા છે પવૂભજો માટ ેઆર્દ૨ એટલે પવૂભજોના  અનુભવો માટે આર્દર 

તેમની નનષ્ઠા માટ ેઆર્દર ગરુુની પજૂા એટલે સત્ય ની પૂજા જ્ઞાનની પજૂા જ્યાું  સુધી મનુષ્યને જ્ઞાનની તરસ છે ત્યાું સધુી જગતમાું 

ગુરુભનતત રહેિ ે

પ્રશ્નો:    (1) ગરુુની સાચી પજૂા કઈ છે? 

જ) ગુરુએ આપેલુું જ્ઞાન વધ ુનનર્દોષ બનાવવુું સાચી પજૂા છે. 

(2) પવૂભજોની સાચી પજૂા કઈ છે? 

જ) પવૂભજોના મૃત નવચાર અન ેરીતકરવાજ અને આપણે નમ્ર ભાવ ેર્દાટી ર્દઈએ તમેજ પૂવભજોની સાચી પૂજા છે . 

(3) ગરુુની પજૂા એટલ ેકોની પજૂા? 

જ) પવૂભજો માટ ેઆર્દ૨ એટલે પવૂભજોના  અનભુવો માટ ેઆર્દર તમેની નનષ્ઠા માટ ેઆર્દર ગરુુની પજૂા . 

(4) કયાું સધુી ગરુુભનતત રહિે?ે  

જ) સત્ય ની પજૂા જ્ઞાનની પજૂા જ્યાું  સુધી મનુષ્યને જ્ઞાનની તરસ છે ત્યાું સુધી જગતમાું ગુરુભનતત રહિેે 

(5) આ ગદ્યખુંડન ેયોનય િીષભક આપો. 

જ) ગુરુ અને પવૂભજો સાચી પજૂા . 

2)     નીચેન ું કાવ્ય વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો 

 મુંકર્દર તારુું નવશ્વ રૂપાળુું, 

સુુંર્દર સરજનહારા રે; 

પળ પળ તારાું ર્દિભન થાયે, 

ર્દેખે ર્દેખનહારા રે! મુંકર્દર તારુું 

નનહ પૂજારી, નનહ કોઈ ર્દેવા, 

નનહ મુંકર્દરન ેતાળાું રે, 

નીલ ગગનમાું મનહમા ગાતા, 

ચાુંર્દો, સૂરજ, તારા રે. મુંકર્દર તારુું 

વણભન કરતાું િોભા તારી, 

થાતયા કનવગણ સારા રે; 

મુંકર્દરમાું તુું તયાું છુપાયો? 

િોધ ેબાળ અધીરાું રે. મુંકર્દર તારુું 
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(1) કનવન ેનવશ્વરૂપી મુંકર્દર કવેુું લાગ ેછે? 

 જ) કનવને નવશ્વરૂપી મુંકર્દર રૂપાળુું લાગે છે 

(2) આકાિમાું સજભનહારનો મનહમા કોણ કોણ ગાય છે? 

જ) આકાિમાું સજભનહારનો મનહમા ચાુંર્દો, સૂરજ અને તારા ગાય છે.  

(3) આ નવશ્વરૂપી મુંકર્દરની નવિષેતા િી છે? 

જ) આ નવશ્વરૂપી મુંકર્દરની નવિેષતા એ છે કે તેમાું કોઈ પૂજારી નથી, કોઈ ર્દેવની મૂર્તભ નથી કે આ મુંકર્દરને તાળાું નથી. 

(4) અધીરાું બાળકો કોન ેિોધ ેછે? 

જ) અધીરાું બાળકો નવશ્વરૂપી મુંકર્દરના સજભનહારને િોધે છે. 

 

                                                         [ SECTION B WRITING ]   

પ્રશ્ન- II] નીચનેા નવિ ેનનબુંધ લખો. 

૧ )  મારુ ગજુરાત વાયબ્રન્ટ ગજુરાત પર નનબુંધ. 

             ગજુરાત રાજ્ય અને ભારત ર્દેિમાું ઔદ્યોનગક રાજ્ય તરીકે ઓળખવામાું આવે છે. ગુજરાત રાજ્યમાું કુલ 33 

નજલ્લાઓ છે. ગુજરાતનુું પાટનગર ગાુંધીનગર  છે. રાજ્યનુું સૌથી મોટુું િહેર અમર્દાવાર્દ છે. જે ભારતનુું મેનચેસ્ટર 

કહેવાય છે અને ગુજરાતની આુંતરરાષ્ટ્રીય સીમા પાકકસ્તાન સાથે જોડાયેલી છે. 

         ગુજરાતના મુખ્ય િહેરોમાું અમર્દાવાર્દ, ગાુંધીનગર ,અમરેલી, વડોર્દરા, સુરત, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, 

આણુંર્દ, નડીઆર્દ, પોરબુંર્દર, જૂનાગઢ, પાટણ, ભુજ, ભરૂચ, નવસારી, અને મહેસાણા વગેરેનો સમાવેિ થાય છે અમર્દાવાર્દ 

ગુજરાતનુું સૌથી મોટુું અને નવકનસત િહેર છે. 

             સૌથી મોટો નજલ્લો કચ્છ અને સૌથી નાનો નજલ્લો ડાુંગ છે. અમર્દાવાર્દ એ સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો નજલ્લો 

છે અને ડાુંગ નજલ્લો એ સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો છે. સુરત નજલ્લા એ સૌથી ગીચ વસ્તી ધરાવતો િહેર છે. 

ગજુરાત નો ર્દકરયા કકનારો 

        ગુજરાત નો ર્દકરયા કકનારો 1600 કકલોમીટર લાુંબો છે. ગુજરાતના ૧૫ નજલ્લાની ર્દકરયાકકનારો મળે છે. 

ગુજરાતના ર્દકરયાકકનારાને લીધે અહીં મત્સ્ય ઉદ્યોગ મીઠાનો ઉપયોગ તેમજ વીકડયોનો ઉદ્યોગ નવકસ્યો છે. ભારતમાું 

ગુજરાત સૌથી લાુંબો ર્દકરયાકકનારો ધરાવતુું રાજ્ય છે 

ગજુરાતની નર્દી 

         ગુજરાતની સૌથી મોટી નર્દી નમભર્દા છે. નમભર્દા પછી તાપી અને સાબરમતી નર્દી છે જે ગુજરાત માું લાુંબો નવસ્તાર 

ને આવરી લે છે.  નમભર્દા ગુજરાતની સૌથી લાુંબી નર્દી છે. નમભર્દા નર્દી પર સરર્દાર સરોવર યોજના બનાવવામાું આવી છે 

અને સાબરમતી નર્દી પર રીવરફ્રન્ટ યોજના બનાવવામાું આવે છે. 

ગજુરાતની સુંસ્કનૃત 

           ગુજરાતી લોકોની જન્મભૂનમ ગુજરાતી છે. અહીંની મુખ્ય ભાષા ગુજરાતી છે અને અહીંની મુખ્ય વસ્તી હહુંર્દુ 

ધમભ પાળે છે અને ગુજરાતમાું હહુંર્દુ ધમભ નસવાય જૈન પારસી અને નિસ્તી જેવા અન્ય ધમભ ના લોકો પણ રહે છે. ગુજરાતે 

ઉદ્યોગીકરણ તરીકે નવકનસત રાજ્ય હોવાથી અન્ય રાજ્યોના લોકો પણ અહીંયા રોજગારી માટે આવે છે. 

           જીવરાજભાઇ મહતેા ગજુરાતના સૌથી પહલેા મખુ્યમુંત્રી બન્યા હતા. ગુજરાતના હાલના 17માું મુખ્યમુંત્રી 

તરીકે ભુપેન્રભાઈ પટેલની નનમણૂક કરાયા. ગુજરાત ભારતના સૌથી ધનનક રાજ્યોમાુંનુ એક છે.ગુજરાતના બધા જ 

તહેવારો ધામધૂમથી ઉજવવામાું આવે છે.મીઠાના ઉદ્યોગમાું ગુજરાત સૌથી મોખરે છે. ભારતના મુખ્ય બે અખાતો 

ખુંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત ગુજરાતમાું આવેલ છે. ગુજરાતમાું રાસ ,ગરબા અને  ર્દુહા નવનિષ્ટ સાુંસ્કૃનતક 

મહત્વ છે. ચૂનાનો પથ્થર ગુજરાતમાું લગભગ ર્દરેક સ્થળોએ મળી આવે છે. 

           ગુજરાતમાું અમર્દાવાર્દમાું કરવરફ્રન્ટ ખાતે મારુ ગજુરાત વાઇબ્રન્ટ ગજુરાત તરીકે કાયભક્રમ પણ યોજવામાું આવે 

છે. આ કાયભક્રમમાું લોકો બીજા રાજ્યોમાુંથી પણ જોવા આવે છે. ર્દેિ-નવર્દેિના લોકો પણ જોવા આવે છે. 



 

 

          આયવુકેર્દક યનુનવર્સભટી ભારતમાું ફતત ગુજરાતના જામનગરમાું જ આવેલી છે.ગુજરાતે ભારતને તેની સ્વાતુંત્ર 

ચળવળ ના બે મોટા નેતાઓની ભેટ આપેલ છે મહાત્મા ગાુંધી અને સરર્દાર વલ્લભભાઈ પટલે.. 

        ગુજરાતે નવશ્વના બે ર્દેિો ને રાષ્ટ્રનપતા આપ્યા છે ભારત ને મહાત્મા ગાુંધીઅને પકકસ્તાન ને મહમર્દ અલી ઝીણા. 

સમગ્ર ભારતના ઇનતહાસમાું ગુજરાતે ભારત નાું આર્થભક નવકાસમાું ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. 

હુંમેિા ગુજરાત ઔદ્યોનગક ક્ષેત્રે સાુંસ્કૃનતક ક્ષેત્રે હુંમેિા બધા જ ક્ષેત્રે આગળ જ રહ્ુું છે. ગુજરાતી હોય એ આખા નવશ્વમાું 

પોતાનો ડુંકો વગાડ્યો છે.. ગુજરાતી હોય એ આખા નવશ્વમાું પોતાનો ડુંકો વગાડ્યો છે. 

નીચનેા મુદ્દા પરથી વાતાભ લખો. 
 

 1) અતબરનો ર્દરબાર – એકસરખા બે ફૂલ – એક સાચુું, એક બનાવટી – ફૂલને સ્પિભ કયાભ નવના ર્દૂરથી ઓળખવાની 

પરીક્ષા – બધા ર્દરબારીઓની મૂુંઝવણ – નબરબલની યુનતત – મધમાખીને પકડી લાવવી – ઉત્તર આપવો – બાર્દિાહની નબરબલન ે

િાબાિી  - બોધ. 

નબરબલની યુનતત 
 અકબર એક રાજા હતો. તેના ર્દરબારમાું ઘણા બધા લોકો હતા પણ નબરબલ હાજરજવાબી અને બુનધધચાતુયભ માટ ેજાણીતો 

હતો. અકબર ઘણી વખત પોતાના ર્દરબારમાું નવી નવી વાતો લાવતો. જે સારુ કામ કર ેતનેે ઇનામ પણ આપતો. 

 એક વખત અકબર રાજા પોતાના ર્દરબારમાું એક જેવા જ બ ે ફૂલ લઇન ેઆવ્યા.તમેાું એક ફૂલ સાચુું છે અન ે એક ફૂલ 

બનાવટી છે. પરુંતુ તેન ેસ્પિભ કયાભ વગર બધાય ેતનેે ઓળખી બતાવવાનુ હતુું. કોઇ તનેો જવાબ આપી િકતુ નથી કેમક ેત ેબન્ને ફૂલ 

એક સરખા જ લાગતા હતા. 

 કોઇ જવાબ આપી િકતુ ન હતુું અકબર ે નબરબલ સામ ેજોયુું તો નબરબલ તરત પોતાના સ્થાનેથી ઊઠીન ેબહારથી એક 

મધમાખી મધમાખી પકડી લાવ્યો. મધમાખી તરત જે સાચુ ફૂલ હતુ તે ફૂલ પર બેઠી. 

 આમ નબરબલે ખબુ હોિીયારીથી ફૂલ ઓળખી બતાવ્યુું. 

2) એક ખેડૂત - ચાર ર્દીકરા - ર્દીકરા વચ્ચે કુસુંપ - ખેડૂતને હચુંતા - ખેડૂતની માુંર્દગી - ચારે ર્દીકરાને બોલાવવાું - લાકડીઓની ભારી 

મુંગાવવી - ર્દરેક ર્દીકરાન ેલાકડીઓની ભારી ભાુંગવા કહવેુું - ભારી ન ભાુંગી િતયા - લાકડીઓ છૂટી પાડી એક એક લાકડી ભાુંગવા 

કહેવુું - એક એક લાકડીઓ તરત ભાુંગી િતયાું - બોધ. 

                                                            એકતામાું જ સાચી તાકાત છે 
  એક ખેડૂત હતો. તનેા ચાર ર્દીકરા હતા. બધા એકબીજાની જોડે રહતેા હતા પરુંત ુએક કર્દવસ કોઇ બાબતે તેમની 

વચે ઝગડો થયો. અન ેબધા વચ્ચ ેકસુુંપ થયો ખેડૂતને હચુંતા થવા લાગી અને એક કર્દવસ તે બીમાર પડ્યો તેને લાનયુ કે હવ ેહુું વધાર ે

જીવી નનહ િક,ુ પરુંત ુકર્દકરાઓ વચ્ચે કુસુંપ હોવાથી તે વધાર ેહચુંનતત રહેતો હતો. 

  એક કર્દવસ એને ર્દરકે કર્દકરાન ેબોલાવ્યા અને એક લાકડાની ભારી લાવવાનુું કહ્ુું અને ર્દરેક કર્દકરાને ભારી 

ભાુંગવાનુું કહ્ુું પણ તે ભારી ભાુંગી િતયા નનહ. ત્યારબાર્દ તેમણે ત ેભારી છોડી નાખી અન ેએક એક લાકડી ભાુંગવા કહ્ુું બધાયે તરત 

લાકડી ભાુંગી નાખી. આમ ર્દરકે કર્દકરાને એતતાની તાકાત સમજાઇ ગઇ. 

  આમ, ર્દરેક ર્દીકરાઓ સુંપથી સાથે રહેવા લાનયા. 
 

[SECTION-C GRAMMAR] 

પ્રશ્ન- III]નીચેની કહવેતો નો અથભ આપી વાતયમાું પ્રયોગ કરો 

૧) પારકી આિા સર્દા નનરાિ- બીજા ઉપર આધાર રાખવો નકામુું છે 

વાતય- રામુકાકા એ બાજરી લણવા માટે ચાર કર્દવસ સુધી રાહ જોઈ પણ મજૂર આવ્યા જ નહીં ત્યારે એ મનોમન 

બબકડયા પારકી આિા સર્દા નનરાિ 

૨) જાત મહેનત હજુંર્દાબાર્દ- પોતાની મહેનત થી જ સફળતા મળે 

વાતય- અજય ગામની સફાઈ માટે પોતે જ મુંડી પડતો એ માન તો કે જાત મહેનત હજુંર્દાબાર્દ. 

પ્રશ્ન- IV]નીચનેા રૂકઢ-પ્રયોગનો અથભ આપી વાતયમાું પ્રયોગ કરો 

૧) જુર્દોમાટીનોમાનવી- જૂર્દીપ્રકૃનતધરાવનારમાણસ 
વાતય -_____________________________________ 



 

 

૨) કમરકસવી –હહુંમતકરવી, તૈયારથવુું 
વાતય -_____________________________________ 

3 ) જીવ કપાઈ જવો –ર્દુુઃખી થવુું 
વાતય -_____________________________________ 

૪) કર્દમથી કર્દમ મેળવવા –સાથે મળીને કાયભ કરવુું 
વાતય -_____________________________________ 

૫) લોઢાના ચણા ચાવવા – ખૂબ જ અઘરુું કામ કરવુું 
વાતય -_____________________________________ 

મો નનિાન મટવુું – નનમૂભળ થવુું 
વાતય -_____________________________________ 

રાજ ચાલવુું – ઝાડો લહેરાવો 

વાતય -_____________________________________ 

રોિન થવુું – આબરૂ વધવી 

વાતય -_____________________________________ 

૧) ટાયલી કરવી – નકામી ર્દોઢ ડહાપણની વાત કરવી 

વાતય -_____________________________________ 

૨) નોબત આવવી – વખત આવવો 

વાતય -_____________________________________ 

૩) હાથ બતાવવો - આવડતબતાવવી 

વાતય -_____________________________________ 

૪) ભાગી પડવુું – હહુંમત હારી જવુું 

વાતય -_____________________________________ 

પ્રશ્ન- V]નીચનેા આપલેા પ્રશ્નોના સાચા નવકલ્પ િોધી લખો 

1) આપણ ેિાના સરર્દાર છીએ ? 

અ) સરહર્દના    બ)  ચીખ્ખાઈના  

ક) ગુંર્દકીના      ડ)  આુંગણ- િેરીના 

2) િહેર –ગામ ચોખ્ખા થવાથી િાનુું નામો-નનિાન મટી જિ ે? 

અ)  ગુંર્દકીનુું         બ)  રોગનુું 

ક) વેરઝેરનુ          ડ)  ઉકરડાનુું 

3) ચોખ્ખાઈ થકી તુંર્દરુસ્તી નો ઝડો લહરેાય તો કોનુું નામ રોિન થિે ? 

અ) ગામનુું              બ) િહેરનુું 

ક) ર્દેિનુું                ડ) અમારુું 

4) 'નામો નનિાન મટી જિ ે' એટલ ેિુું ? 

અ)નામનાથિે         બ) કીટીફેલાિે 

ક)નનમૂભળથિે          ડ) મોટુુંનામથિે 

5)પ્રાચીના મામા નુું નામ િુું છે ? 

અ) મનોજહભુંગરે         બ) નવવેકભરતી 

ક)  આનિષભાઇ           ડ) મૃર્દુલઘોષ 

6)મામાએ પત્રમાું િાની િભુછેા પાઠવી છે ? 

અ)કર્દવાળીઅનેનવાવષભની                   બ)જન્મકર્દવસની 

ક) પરીક્ષામાું પ્રથમ આવવાની               ડ) રમત ગમતમાું પ્રથમ આવવાની 

7)મામા એ લખલેુું િભુચે્છઅ કાડભ કોન ેબનાવ્યુું છે ? 



 

 

અ) પ્રાચીએ              બ) સુંસ્થાએ 

ક) મામાએ               ડ)કર્દવ્યગનચત્રકારે 

6)કર્દવ્યાુંગ નચત્રકાર મનોજ ભીંગાર ેતયાું રાજ્યના છે ? 

અ) ગુજરાતના              બ) રાજસ્થાન 

ક) પુંજાબના                 ડ) મહારાષ્ટ્ર 

8) મૃર્દુલઘોષ અને મનોજ ભીંગારે િાના વડે નચત્ર ર્દોરતા હતા ? 

અ) હાથ વડે                  બ) પગ વડ ે

ક) આુંગળીઓ વડે            ક) મોં વડે 

9)ખિુાલી ના ગામમાું ર્દર વષભ તયાર ેરાત રનળયામણી બની જતી ? 

અ) કર્દવાળીઆવેત્યારે          બ) િરર્દપૂનમઆવેત્યારે 

ક)નવરાત્રીઆવતે્યાર ે          ડ) નિવરાત્રીઆવેત્યારે 

10)પવૂી ખિુાલી ની િુું સગી થાય ? 

અ) મામાનીર્દીકરી                  બ)કાકાનીર્દીકરી 

ક) ફોઈનીર્દીકરી                    ડ) માસીનીર્દીકરી 

11) પવૂી િાના નવિ ેનિકાગો માું અખબાર માું લખે લખવાની છે  ? 

અ) નવરાત્રી નવિે             બ) ગજુરાતના લોક નતૃ્ય નવિ ે  

ક) તહેવારો નવિે                ક) ગરબાનીઉત્પનત નવિે 

12)'ગરબો ' િબ્ર્દ મળૂ તયાું િબ્ર્દમાુંથી આવ્યો છે ? 

અ)ગબભર્દીપમાુંથી          બ) ગભોમાુંથી 

ક) ગભભર્દીપમાુંથી          ડ) ગવભર્દીપમાુંથી 

13)નીચનેા માુંથી કયો પરુુષ નતૃ્યનો પ્રકાર છે ? 

અ) હીંચ                બ) ગરબો 

ક) કટપ્પણી            ડ) ગરબી 

14) ધળૂો કોટડા ગામ જવા તયાર ેનીકળ્યો ? 

અ)વહેલી સવારે        બ) ભર બપોરે 

ક) સમી સાુંજે            ડ) અડધી રાતે 

15) ધળૂો બીજે રસ્ત ેકેમ ચડી ગયો ? 

અ) ચરોના ભયના કારણે          બ) અધારા ના કારણ ે

ક)જુંગલી પિુના ડરના કારણે      ડ)ઝાડી ના કારણે 

16)ચોર તયાું સુંતાયેલા હતા ?  

અ)ઝાડીમાું                      બ) ઘાસમાું 

ક)ખાઈમાું                        ડ)ઝાડનીઓથે 

17)ધળૂાએ પોતાના કેટલા સાથી ગણાવ્યા ? 

અ) બે      બ) ચાર        ક)  આઠ          ડ) બાર 

18)ધળૂા ના ખરા બ ેસાથી કોણ હતા ? 

અ) બે આખો              બ) બેહાથ 

ક) કાટલાું અને કોથળા    ડ)હહુંમત અન ેનવશ્વાસ 

પ્રશ્ન- VI]નીચનેા િબ્ર્દોના સમાનાથી  િબ્ર્દ લખો 

1. સફાઈ - ચોખ્ખાઈ 

2. આગેવાન - સરર્દાર 

3. ઝગમગતા- ચકચતા 



 

 

4. િરીર - તન 

5. પનવત્ર - નનમભળ 

6. ધવેષઅનેિત્રુતા - વેરઝેર 

7. ઉજળુું – રોિન 

8. જુલમ - કેર 

9. હોનિયાર - કાબેલ 

10. કલાકાર - આર્ટભસ્ટ 

11. સમય - નોબત 

12. સુંકલ્પ – નનચ્ય 

પ્રશ્ન- VII]નીચનેા વાતયો તયાું છે ત ેઓળખી બતાવો 

1. વાહ ! સુુંર્દરહસ્તાક્ષરછે !- ઉધગવાભતય 

2. વાસુ ફૂટબોલ રમે છે .સાર્દુું વાતય 

3. તમે કાલે િુું ખાધુું હતુું ?- પ્રશ્નાથભવાતય 

4. અમારા નિક્ષક ખુબ જ  હોનિયાર છે .સાર્દુું વાતય 

5. મનસ્વી કાલે તયાુંગઈ હતી ?- પ્રશ્નાથભ વાતય 

પ્રશ્ન- VIII]નીચનેા િબ્ર્દોન ેિબ્ર્દકોિ ના ક્રમમાું Sગોઠવો 

૧)હવાઈ ,સારી ,નોબત ,નામ 

જ) નામ ,નોબત ,સારી ,હવાઈ 

૨) પ્રેરક ,નચત્રકાર ,એકમ ,પગ 

જ)એકમ,નચત્રકાર,પગ, પ્રેરક 

૩) મજા ,અમારા ,કર્દવાળી ,રાજકોટ 

જ),અમારા,કર્દવાળી ,મજા,રાજકોટ 

૪) હાથ ,નકામા ,ગજબ ,વાત 

જ) ગજબ ,નકામા,વાત, હાથ 
 

પ્રશ્ન-IX ] િબ્ર્દ સમહૂ માટ ેએક િબ્ર્દ ફૂસ માુંથી પસુંર્દ કરી લખો 

1. પ્રેણા,ગનત કે ઉત્તેજન આપનારુું - પ્રરેક 

2. ઉપયોગ નવનાનુું - નકામુું 

3. પૈડાુંવાળી ખુરિી – વહીલચરે 

4. નચત્ર ર્દોરનાર -  નચત્રકાર 

5. કરોડમાુંથી પસાર થતુું જ્ઞાન તુંતુનુુંર્દોરડુું – કરોડરજ્જુ 

6. કિુક નવુું જોવા જાણવાની આતુરતા-  કતુહૂલ 

1. સામાન્ય લોકોમાું પ્રચનલત નૃત્ય પ્રકાર - લોકનતૃ્ય 

2. સાુંકડા મોં વાળુુંપાણી ભરવાનુું વાસણ - ગાગર 

3. િૂર ચડે એવા સુરનો એક ભાગ -  હસુંધૂડો 

4. સવાર માું ગાવાનુું એક પ્રકાર નુું પર્દ- પ્રભાનતયુું 

પ્રશ્ન-X ] નીચનેા િબ્ર્દની િબ્ર્દ જોડણી લખો 

1. સમૂહ + કવાયત =  સમૂહકવાયત 

2. સમૂહ + નૃત્ય  =    સમૂહનૃત્ય 



 

 

3. સમૂહ + ભોજન =   સમૂહભોજન 

4. સમૂહ+ પ્રાથભના =   સમૂહપ્રાથભના 

પ્રશ્ન-XI ] નીચનેા િબ્ર્દોના નવરોધી િબ્ર્દો લખો 

1. સફળ x  નનષ્્ળ 

2. મયાભર્દા  x  નવષેિતા 

3. નપ્રય x  અનપ્રય 

4. આિા x  નનરાિા 

5. હારવુું x જીતવુું 

પ્રશ્ન-XII ] નીચનેી કાવ્ય પનઁતતઓન ેગદ્ય સ્વરૂપ ેલખો 

૧) જુંગલમાું ભલૂો પડ્યો ,કર્દલમાું થયો ઉચાટ . 

જ)જુંગલમાું ભૂલો પડી ગયો .તેથી તેન ેમનમાું નચતા થવા લાગી . 

૨)નથી કર્દી હુું એકલો ,સાથી  માર ેબાર ! 

જ) હુું એકલો છુું જ નથી ,મારી સાથે તો મારા બાર સાથીર્દારો છે . 

૩)ધળૂોકદૂ્યો  , કોથળોવીંઝેસબોસબ ! 

જ)ધૂળોતરતજકૂર્દીપડ્યોઅનેકોથળોસબોસબવીંઝવાલાનયો . 

૪)તયાુંથી ર!ે આ વાનણયો િીખ્યો આવા ર્દાવ ? 

જ) આ વાનણયો આવા ર્દાવ તયાુંથી િીખ્યો હિ ે? 

૫) બાર જણા જો છૂટિ ે,થિ ેઆપણી ધોર ! 

જ) બાર ેબાર જણા જો આવી જિે તો આપણી તો ધોર જ ખોડાઈ જિે . 

                                                    [SECTION- D LITERATURE ] 

પ્રશ્ન-XIII ]  નીચનેા પ્રશ્નોના એક-બ ેવાતયમાું જવાબ લખો 
 
૧) સુંસ્કાર ગામમાું આવ્યો ત્યાર ેકયા ધોરણમાું ભણતો હતો? 

જ) સંસ્કાર ગામમાંઆવ્યો ત્યાર ેછઠ્ઠા ધોરણમા ંભણતો હતો. 

૨) સુંસ્કાર ેસર્જ્ ું સ્વગગ પાઠમાું પ રુષોત્તમ ભાઈ કેટલા વષો પછી વતનમાું પાછા આવ્યા હતા ? 

જ) સંસ્કાર ેસર્જ્યું સ્વગગ પાઠમાં પયરુષોત્તમભાઈ 25 વષો પછી વતનમા ંપાછા આવ્યા હતા. 

૩) સુંસ્કાર ેસર્જ્ ું સ્વગગ પાઠમાું ગામની સસકલ બદલી નાખવાન ું કામ કોણ ેકય ું હત ું? 

જ) સંસ્કાર ેસર્જ્યું સ્વગગ પાઠમાં ગામની સસક્કલ બદલી નાખવાનયં કામ ગામમાં આવેલા નવા સિક્ષકના દીકરાએ  

કયયું હતય.ં 

૪) સુંસ્કારને વૃક્ષ ઉછેરમાું કોણે મદદ કરલેી ? 

જ) સંસ્કારને વૃક્ષ ઉછેરમાં સિવરામકાકા અને સરતાનકાકા એમદદ કરલેી. 

૫) અઢી દાયકા એટલે કેટલા વષગ ? 

જ )અઢી ગાયકા એટલ ે 25  વષગ. 
૬) પ્રાચીના મામા ક્ાું રહે છે ? 

જ) પ્રાચીના  મામા સયરતના રાંદેર સવસ્તારમાં આવેલી સવઠલનગર સોસાયટીમાં રહે છે . 

૭) પ્રાચીના મામા એ કઈ તારીખે પત્ર લખ્યો છે ? 

જ) પ્રાચીના મામાએ તા. ૧૮\૧૦\ ૨૦૨૨ ના રોજ પત્ર લખ્યો છે . 

૮)મૃદ લઘોષ શામાું કામગીરી કરતા હતા ? 

જ)મૃદયલઘોષ ભારતીય હવાઈદળમાં કામગીરી કરતા હતા . 
 
 



 

 

૯) મનોજ ભી ુંગાર ેઅકસ્માતમાું બન્ન ેહાથ ગ માવતા શ ું કય ું ? 

જ)મનોજ ભીગંાર ેઅકસ્માતમાં બન્ને હાથ ગયમાવતા મોઢે થી સચત્ર દોરવાનયં કામ  િયં કયયું . 

૧૦) મોું કે પગથી સચત્રો દોરનારા ના મુંડળની ખાસસયત શ ું છે ? 

જ) મો ંકે પગથી સચત્રોદોરનારા ના મંડળની ખાસસયત છે કે એ દાન લેતા નથી ,પણ એમને બનાવેલા સયદંર સચત્રો ,  

િયભેછાકાર્ડસગ  ,કેલેંડર .બેગ ,ટી – િટગ  વગરે ેવેચ.ે 

૧૧)પૂવી ક્ાું દેશમાુંથી ખ શાલીના ઘર ેઆવી છે ? 

જ)પૂવી અમસેરકાથી ખયિાલીના ઘર ેઆવી છે. 

૧૨)પૂવી  ખ શાલીના ઘર ેકેટલો સમય  રોકવાની છે ? 

જ)પૂવી ખયિાલીના ઘર ેનવરાત્રી દરસમયાન રોકવાની છે . 

૧૩)કોણ લોકનૃત્યો સવશે સારી જાણકારી ધરાવ ેછે ? 

જ) ખયિાલી અન ેઆસદત્યના પપ્પા લોકનૃત્યો સવિ ેસારી જાણકારી ધરાવ ેછે . 

૧૪) પૂવી શાના સવશે જાણકારી મેળવવા ઈચ્છે છે ? 

જ)  પવૂી લોકનતૃ્યો સવિ ેજાણકારી મેળવવા ઈચ્છે છે. 

૧૫)સ કેત  શાથી શરમાઈ ગયો ? 

જ)સયકેતય િરમાઈ ગયો ,કારણ કે તેણ ેનૃત્ય ડાન્સ કહ્ય ંહોવાથી બધા હસી પર્ડયા હતા . 

૧૬) ધૂળો નામનો વસણક ક્ાું ગામનો વતની હતો ? 

જ)ધૂળો નામનો વસણક ઇડર ગામનો વતની હતો. 

૧૭ )ધૂળો ક્ાું ગામ જવા નીકળ્યો ? 

જ)ધૂળો કોટડા ગામ જવા નીકળ્યો . 

૧૮ )રસ્તામાું અુંધારુું  થવાથી ધૂળ સાથે શી ઘટના બની ? 

જ) રસ્તામાં અધંારંુ થવાના કારણે ધૂળો બીજી વાટે ચડી જવાથી ભૂલો પર્ડયો .  

૧૯ )ધૂળો ક્ાર ેહરખાઈ ગયો ? 

જ)ધૂળાનો માર ખાધા પછી ચોર નાસી ગયા ત્યાર ેધૂળો હરખાઈ ગયો . 

૨૦ ) ચોખ્ખાઈન ું રાજ ચાલવાથી શાનો ઝડો લહેરાશે  ? 

જ) ચોખ્ખાઈનયં રાજ ચાલવાથી તંદયરસ્તી નો ઝડો લહેરાિ ે. 

૨૧ ) ચોખ્ખાઈ દ્વારા દેશન ું નામ કેવી રીતે રોશન થશે ? 

જ) ચોખ્ખાઈ રાખવાથી ચોખ્ખાઈની જ આણ ફેલાિ ે.તેથી ંઆખાય દેિમાં તંદયરસ્તીનો ઝડો લહેરાિ ે.   પસરણામે    

દેિનયં નામ રોિન થિ ે. 

૨૨) આપણી દેશ ભસિ અને પ્રાણશસિ કોને કહેવામાું આવી છે ? 

જ)આપણી દેિભસિ  અને પ્રાણ િસિ ચોખ્ખાઈને કહેવામાં આવી છે 
 

પ્રશ્ન-XIV ] નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબસ નવસ્તાર લખો 
૧) સુંસ્કારના સુંકલ્પના પકરણામ જણાવો 

જ)સુંસ્કારના સુંકલ્પના લીધ ેજ સુકાપટ ગામમાું હકરયાળી છવાઈ ગઈ. ગામના બધાજ જાહેર સુંકુલો લીલાછમ થઈ ગયા 

સાથે નક્ષત્ર વન પણ બની ગયુું. 

૨) સવજીભાઈ સુંસ્કારના કામમાું કમે જોડાયા હિ?ે 

જ )સવજીભાઈ એ નિક્ષકના ર્દીકરા સુંસ્કારને સતત વૃક્ષારોપણનુું કામ કરતુું અને વૃક્ષોનુું જતન કરતુું જોયો . તેમણે નવચાયુું 

કે બહાર ગામનો છોકરો આટલુું બધુું કામ કરેતો આપણી તો ફરજ થાય ને તેથી સવજીભાઈ સુંસ્કારના કામમાું જોડાયા 

હિે. 

૩) કયા-કયા વકૃ્ષો ઉછેરવામાું સુંસ્કારની સફળતાન મળી? 

જ ) કેમજો સાગ,સીસમ ,સાર્દડ વાસ નાગકેસર જેવા વૃક્ષો ઉછેરવા માું સુંસ્કારની સફળતા ન મળી કારણ કે એ ગામમાું 

વરસાર્દ ઘણો ઓછો પડે છે. 
 
 



 

 

૪) ચોખ્ખાઈના સરર્દાર તયાું-તયાું કામ કર ેછે ? 

જ) ચોખ્ખાઈ ના સરર્દાર ઘરવાળી ઝૂડીને ,આુંગણ –િેરીવાળીને ચોખ્ખા રાખે છે . કચરાનો ઉકરડો ગમે ત્યાું થવા ર્દેતાનથી 

.તેઓ વારુંવાર હાથ ધુએ છે .થાળી વાટકો માજીને ચોખ્ખા રાખે છે . પોતાના િરીરને પણ નાહી ધોઈને ચોખ્ખુું રાખે છે 

.ગામ તથા િહેરન ેપણ સ્વચ્છ કરે છે . 

૫) ચોખ્ખાઈન ેર્દિેભકનત કેમ કહી હિ ે? 

જ) ચોખ્ખાઈ રાખવાથી િરીર તુંર્દુરસ્ત રહે છે . ઘર ,િેરી ,ગામ કે િહેર પણ નનરોગી રહે છે .આમ, ર્દેિનો ર્દરેક નાગકરક 

તુંર્દુરસ્ત રહે તો આખોયે ર્દેિ તુંર્દુરસ્ત રહે . પકરણામે ર્દેિ ધાર ેતેવી અને તેટલી પ્રગનત કરી િકે .તેથી જ તોચોખ્ખાઈ ને 

ર્દેિભકનત કહેવામાું આવી છે . 

૬)ગુંર્દકીર્દરૂકરવાિુું –િુું થઈ િક ે? 

જ) ગુંર્દકી ર્દૂર કરવા ગામમાું મહાસફાઇનુું અનભયાન ચલાવવુું પડે . ઠેરઠેર કચરાપેટી મુકાવવી પડે . ભરાઈ ગયેલ કચરા પેટીઓ 

સમયસર ખાલી કરાવવાની વ્યવસ્થા કરાવવી પડે . ગામના લોકોમાું 'ગુંર્દકીથી બીમારી આવે છે .' તે માટેની જાગૃનત ફેલાવવી   

પડે  

૭) મરૃ્દુલઘોષ ેકોની મર્દર્દથી પટેીગ િોખ પરૂો કયો ? 

જ)મૃર્દુલઘોષે હાથથી નચત્રોર્દોરી ન િકે તેવા નચત્રકારોને પગથી કે મોથી ર્દોરતા િીખવનાર સુંસ્થાની મર્દર્દથી પેટીંગનો િોખ 

પૂરો કરવાનો સુંકલ્પ કયો . 

૮) કરોડરજ્જુન ેઈજા  થવાથી  મરૃ્દલુભાઈ ની િી હાલત થઈ ? 

જ)  કરોડરજ્જુને ઈજા થવાથી મૃર્દુલભાઈના હાથ અને પગ નકામા થઈ ગયા નવલ્્ચેરમાું જ હજુંર્દગી ગુજારવાની નોબત  

આવી. 

૯) ગરબો અન ેગરબી વચ્ચ ેિો ફરે છે ? 

જ) ગરબો એટલે ઘણાું નછરો પડેલો  માટીનો ધડો .જયારે  ગરબી એટલે લાકડાની માુંડવડી .ગરબો મોટે ભાગ ેનસ્ત્રઓ ગાય 

છે  .  કોઈ વાર પુરુષો એમાું જોડાય એવુું બનર, પરુંતુ ગરબી તો માત્ર પુરુષો જ ગાય છે . ગરબીએ પુરુષ નૃત્યનો પ્રકાર છે . 

૧૦) પવૂી િાની જાણકારી મળેવવા ઈચ્છે છે ? કેમ? 

જ) પૂવી લોકનૃત્યો નવિ ેજાણકારી મેળવવા ઈચ્છે છે ,કારણ  કે તેને ભારતના જુર્દા-જુર્દા લોકનૃત્યો નુું ધેલુું છે. આ ઉપરાુંત તે 

ગુજરાતના લોકનૃત્યો નવિ ેજાણકારી મેળવીન ેનિકાગોના અખબારમાું તેના નવિ ેલેખ લકવા માુંગે છે . 

૧૧ ) લોક નૃત્યોનો જન્મ િી રીત ેથયો છે  ? 

જ) વષો પહેલા નર્દી કકનારે સુંસ્કૃનતનુું પારણું હતુું. ત્યારે જ લોક નૃત્યનો જન્મ થયુું હતો . એ સમયનો માણસ પ્રકૃનતની 

ગોર્દમાું મસ્ત બનીને નાચવા કે ગાવા લાગતો .આમ માનવી આનુંર્દ ઉર્મભઓમાુંથી જ લોક નૃત્યુ જન્્યા છે 

૧૨ ) ધળૂો કેમ ભલૂો પડ્યો ? 

જ) ધૂળો સમી સાુંજે કોટડા ગામે જવા નીકળ્યો હતો .ગામ ર્દૂર હતુું .જુંગલની વાટે ચાલતા-ચાલતા અુંધારુું થઈ ગયુું . તેથી 

ધૂળો બીજી વાટે ચડી ગયો અને ભૂલો પડ્યો . 

૧૩ ) ધોળો કોટડા ગામ ેજવા કમે નીકળ્યો ? 

જ)ધૂળાએ કોટડા ગામે જતા પોતાની સાથે કોથળો અને તેમાું કાટલાું લીધા હોવાથી એવુું લાગે છે કે તે લગભગ ત્યાું વેપાર 

કરવા ગયો હિે . 

૧૪) ચાર ચોર સામ ેધોળો કેમ બાથ ભીડી િતયો ? 

જ) ચાર ચોર સામે ધોળો કેમ બાથ ભીડી િતયો,કારણ કે તેની સાથે તેના બાર સાથીઓ – બે પગ ,બે હાથ ,ચાર કાટલાું 

ભરેલો કોથળો તેમજ પોતાની હહુંમત અને નવશ્વાસ હતા 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 


