
 

 

 [ READING SECTION]  

1)   સારા પસુ્તક જેવો કોઇ મિત્ર નથી. તે આપણને સાચુું િાર્ગદર્ગન આપે છે. તે આપણને સારા કાિો કરવાનુું 

પ્રોત્સાહન આપે છે. સારાું પસુ્તકો આપણને સખુદુ:ખિાું સિભાવથી રહવેાનુું બળ આપે છે. િહાપરુુષોનાું જીવનચરીત્રો 

વાુંચવાથી આપણને મવપમિિાું પણ ર્ાુંમત અને ધીરજ જાળવી રાખવાની પે્રરણા િળે છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી 

આપણાિાું હહિંિત, બહાદુરી, દયા, પે્રિ, ક્ષિા વરે્રે ગણુોનો મવકાસ થાય છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી આપણાિાું સારુું – 

નરસુું, સાચુું – ખોટુું પારખવાની આપણી ર્ક્તત ખીલે છે. 

 પ્રશ્નો  1 )   સૌથી શે્રષ્ઠ મિત્ર કોણ છે ? 

  2) પસુ્તકો આપણને રે્નુું પ્રોત્સાહન આપે છે ? 

  3) િહાપરુુષોના જીવનચહરત્રો વાુંચવાુંથી રે્ની પે્રરણા િળે છે ? 

  4) પસુ્તકો વાુંચવાથી આપણાિાું કેવાું ગણુોનો મવકાસ થાય છે ?   

5) ર્દ્યખુંડને યોગ્ય ર્ીષગક આપો. 

2)  વકૃ્ષો અન્યના સખુને િાટે છાુંયડો આપે છે. પોતે તાપિાું તપીને અને અસહ્ય ર્રિી વેઠીને બીજાને પોતાનાું 

ફળ આપે છે. પરોપકારી િનષુ્યો એવા જ હોય છે. જો આ નાર્વુંત કાયાનો ઉપયોર્ પરોપકારાથે ન થવાનો હોય તો તેની 

ઉપયોગર્તા ર્ી? સખુડ જેિ વધારે ઘસાય તેિ વધારે સવુાસ આપે. રે્રડી જેિ વધારે મપલાય તેિ વધારે રસ આપે. સોનુું 

જેિ વધારે તપે તેિ વધારે ચળકાટ ધારણ કરે. ઉદાર િનષુ્યો પ્રાણાન્તે પણ પોતાના સદગણુો છોડતા નથી. જે બીજાને 

િાટે જીવતો નથી તેનુું જીવન મનરથગક છે. જીવવા ખાતર જીવવુું એ તો કાર્ડા – કતૂરાનુું જીવન. જેઓ સષૃ્ષ્ટના કલ્યાણિાું 

પ્રાણ પાથરે છે તેઓ જીવન સાથગક કરે છે. 

 

 પ્રશ્નો  1 )   વકૃ્ષોનુું જીવન આપણને શુું ર્ીખવે છે ? 

  2) સખુડ, રે્રડી અને સોનાની ર્ી મવરે્ષતા છે ? 

  3) કોનુું જીવન મનરથગક છે ? 

  4) કાર્ડા – કતૂરાનુું જીવન કોને કહવેાય? 

  5) ર્દ્યખુંડને યોગ્ય ર્ીષગક આપો. 
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[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના મવર્ે મનબુંધ લખો. 

  1) પોતાનો પરીચય દસ વાક્યોિાું લખો  2)  િારો મપ્રય મિત્ર 

 

નીચેના મદુ્દા પરથી વાતાગ લખો. 
 

અતબરનો દરબાર – એકસરખા બે ફૂલ – એક સાચુું, એક બનાવટી – ફૂલને સ્પર્ગ કયાગ મવના દૂરથી ઓળખવાની પરીક્ષા – 

બધા દરબારીઓની મ ૂુંઝવણ – ગબરબલની યકુ્તત – િધિાખીને પકડી લાવવી – ઉિર આપવો – બાદર્ાહની ગબરબલને 

ર્ાબાર્ી  - બોધ. 

ગબરબલની યકુ્તત 

 અકબર એક રાજા હતો. તેના દરબારિાું ઘણા બધા લોકો હતા પણ ગબરબલ હાજરજવાબી અને બદુ્ધિચાતયુગ િાટે 

જાણીતો હતો. અકબર ઘણી વખત પોતાના દરબારિાું નવી નવી વાતો લાવતો. જે સારુ કાિ કરે તેને ઇનાિ પણ 

આપતો. 

 એક વખત અકબર રાજા પોતાના દરબારિાું એક જેવા જ બે ફૂલ લઇને આવ્યા.તેિાું એક ફૂલ સાચુું છે અને એક 

ફૂલ બનાવટી છે. પરુંત ુતેને સ્પર્ગ કયાગ વર્ર બધાયે તેને ઓળખી બતાવવાન ુહત ુું. કોઇ તેનો જવાબ આપી ર્કત ુનથી 

કેિકે તે બને્ન ફૂલ એક સરખા જ લાર્તા હતા. 

 કોઇ જવાબ આપી ર્કત ુન હત ુું અકબરે ગબરબલ સાિે જોયુું તો ગબરબલ તરત પોતાના સ્થાનેથી ઊઠીને બહારથી 

એક િધિાખી િધિાખી પકડી લાવ્યો. િધિાખી તરત જે સાચ ુફૂલ હત ુતે ફૂલ પર બેઠી. 

 આિ ગબરબલે ખબુ હોર્ીયારીથી ફૂલ ઓળખી બતાવ્યુું. 

[GRAMMAR  SECTION] 

Q .3 (A)  નીચે આપેલા ર્બ્દોના સિાનાથી ર્બ્દો લખો. 

1)  સવાર  =  પ્રભાત   2)  સરૂજ =  સયૂગ 

3)  દુમનયા  =  મવશ્વ   4)  જ ુંર્લ = વન 

5)   ધરતી  =        પથૃ્વી   6)  તડકો =    તાપ 



7)   પાુંદડુું  =  પાન   8)   રોજ = હુંિેર્ા  

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
 

1)  ધરતી  X આકાર્   2)  તડકો  X  છાયો 

3)  નાના  X િોટા   4) સુુંદર  X કદરૂપુું 

5)  િોટુું  X નાનુું   6) સખુ  X દુ:ખ 

 

 

(C) નીચેના ર્બ્દોનો ઉપયોર્ કરી વાક્ય બનાવો. 

 1) વનરાજ -  મસિંહને વનરાજ પણ કહવેાય છે. 

 2) પુંજો  -  મસિંહ ેઉંદર સાિે પુંજો ઉર્ામ્યો. 

 3) િદદ  -  ઉંદરે મસિંહને િદદ કરી. 

  4) ઊંઘ  -  મસિંહ ર્ાુંમતથી ઊંઘતો હતો. 

  5) જ ુંર્લ  -  જ ુંર્લિાું િોટા-િોટા ઝાડ હોય છે. 

6) પુંખી  -  પુંખી આકાર્િાું ઉડે છે . 

7) ધરતી  -  ધરતી આપણી િાતા છે . 

8) ફૂલ  -  ફૂલ ભર્વાનને ચડાવવાિાું આવે છે . 

9) સાુંજ  -  સાુંજને સુંધ્યા પણ કહ ેછે . 

 

(D) નીચેના ર્બ્દોિાું ખટૂતો અક્ષર કૌંસિાુંથી પસુંદ કરીને લખો. 

1) ર્__ર   ( ડી, રી, ટી )  ર્ રી ર 



2) ઉં __ર   ( ડ, ર, દ )  ઉં દ ર 

3) __પકાર ( ચ, ઉ, િ )  ઉ પકાર 

4)   જ ુંર્__   ( ળ, લ, ર )  જ ુંર્ લ  

 5) __જર્ર (અ, બ, લ )  અજર્ર 

 6) િ__ચુું  ( િ, ર, ક )  િ ર ચુું 

 7) આકા__  ( ર્, િ, ય )  આકાર્ 

 8) મનર્ા__ (લ, ળ િ )  મનર્ાળ 

9) જ__ (િે, ટી, ઉ )  જમે 

10) __ િે ( ર્, લ, ળ )  ર્િે 

[LITERATURE  SECTION ] 

 

 

Q.4 (A)  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક-બે વાક્યિાું લખો. 

 

1) મસિંહ ક્યાું રહતેો હતો? 

જ)  મસિંહ જ ુંર્લિાું રહતેો હતો. 

2) મસિંહનાું ર્રીર ઉપર કોણ દોડાદોડી કરતો હતો? 

જ) મસિંહના ર્રીર ઉપર ઉંદર દોડાદોડી કરતો હતો. 

3) ઉંદરે કોની િાફી િાુંર્ી? 

જ)  ઉંદરે મસિંહની િાફી િાુંર્ી. 

4) મસિંહ ક્યાું ફસાયો? 

જ) મસિંહ મર્કારીની જાળિાું ફસાયો. 



5) મસિંહને કોણે બચાવ્યો? 

જ) મસિંહને ઉંદરે બચાવ્યો . 

6) પુંખી ક્યારે જારે્ છે? 
જ) પુંખી વહલેી સવારે જારે્ છે . 

7) પરોહિયે પુંખી કોના િીઠા ર્ાન ર્ાય છે? 

જ) પરોહિયે પુંખી ભર્વાનના િીઠા ર્ાન ર્ાય છે . 

8) ઈશ્વર ર્ાિાું હસે છે? 

9) ઈશ્વર ફૂલોિાું હસે છે . 

9) કામતિકેય અને ર્ણેર્ કોના દીકરા હતા? 

જ) કામતિકેય અને ર્ણેર્ િાતા પાવગતી અને મપતા ર્ુંકર ભર્વાનના દીકરા હતા . 

10) નાના િોટા તારા કોની આસપાસ રિે છે? 

   જ) નાના િોટા તારા ચાુંદાની આસપાસ ફરે છે . 

11) સરૂજનો તડકો કઈ ઋતિુાું વધારે ર્િે છે? 

   જ) સરૂજનો તડકો મર્યાળાની ઋતિુાું વધારે ર્િે છે . 

12) ર્ણેર્જીએ અડસઠ તીથગ કોને િાન્યા? 

જ) ર્ણેર્જીએ અડસઠ તીથગ પોતાના િાતા – મપતાને િાન્યા. 

13)  છોટા જાદુર્ર પરીને શુું બનાવી ર્કે છે ? 

જ)  છોટા જાદુર્ર પરીને સસલુું બનાવી ર્કે છે . 

14)  છોટા જાદુર્ર ઠીંગનેુ શુું બનાવી ર્કે છે ? 

જ)  છોટા જાદુર્ર ઠીંગનેુ લુંબ ુબનાવી ર્કે છે . 

15)  ડોર્ીનો દીકરો ઘેટા – બકરા ચરાવવાું ક્યાું ર્યો ? 



જ)  ડોર્ીનો દીકરો ઘેટા – બકરા ચરાવવાું જ ુંર્લિાું ર્યો . 

16)  રીંછનુું પછૂડુ કોને ખેચયુું ? 

જ)  રીંછનુું પછૂડુ ચોરે ખેચયુું. 

 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો. 

1) ર્ણેર્ અને કામતિકેયિાું કોની બદુ્ધિ અજબ લાર્ી ? કેવી રીતે? 

જ)  ર્ણેર્ અને કામતિકેયિાું ર્ણેર્ની બદુ્ધિ અજબ લાર્ી. કેિ કે તેિણે િાતા- મપતાની પ્રદગક્ષણાું કરી અને િાતદેૃવો ભવ: 

અને મપતદેૃવો ભવ: કહ્ય,ુ અને આવી રીતે અડસઠ તીથગની યાત્રા કરી. 

 

2)  છોટા જાદુર્ર શુું કરી ર્કે છે ? 

જ)  છોટા જાદુર્ર ર્િે તેને ચકલી કે કાર્ડો બનાવી ર્કે છે તેિજ પરીને સસલુું બનાવી ર્કે છે. તે રાજા અને રાણીને 

ગલુાિ પણ બનાવી દે છે અને ઠીંગનેુ પોતાના જાદુથી લુંબ ુપણ બનાવી ર્કે છે. 

3)  વાઘ કોના િારથી બચવા રે્િાું ભળી ર્યો ? 

જ)  વાઘ વાવાઝોડાનુું નાિ સાુંભળી ડરી ર્યો અને વાવાઝોડાના િારથી બચવા િાટે ચપૂચાપ ઝાડીિાથી નીકળી 

ઘેટા-બકરાિાું ભળી ર્યો. 

4)  રીંછનુું પ ૂુંછડુ કેિ કરતા તટૂી ર્ય ુ? 

જ)  રીંછ જ્યારે ઝાડ પાસે આવ્યુું ત્યારે રીંછની પ ૂુંછડી ઝાડના બખોલિાું ચોર પાસે આવી અને ચોરે એનુું પછૂડુ 

તાકાતથી પકડી લીધુું એટલે રીંછને લાગ્ય ુકે વાવાઝોડુ આવ્ય ુતેથી તે પણ તાકાત કરવા લાગ્ય ુએટલે રીંછન ુ

પછૂડુ તટુી ર્યુું. 

5)  ચોર કોના ઘરે ચોરી કરવા ર્યો ? એનુું શુું પરીણાિ આવ્ય ુ? 

જ)  ચોર ડોર્ીના ઘરે ચોરી કરવા ર્યોં પણ તે ઘેટા – બકરાને બદલે અંધારાિાું વાઘને લઇને ચાલતો થયો અને તેને 

વાઘને ઝાડ સાથે બાુંધી દીધો. 

6)  મસહ કેિ જ ુંર્લ છોડીને જતો રહ્યો ? 

જ)  મસિંહ જ્યારે વાવાઝોડાને િારવા ર્યો ત્યારે ઝાડ પાસે આવ્યો. એવા સિયે ચોર અચાનક ઝાડની ડાળી છૂટી 

જવાથી નીચે પડયો અને મસિંહ પર પડવાથી મસિંહ ર્ભરાઇ ર્યો અને તરત જ દોડવા લાગ્યો અને તે જ ુંર્લ 

છોડીને જતો રહ્યો. 


