
 

 

[ 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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નીચેનુું કાવ્ય વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉિર લખો 
 

 

 આખરે ઉજાર્રાનો અંત આવ્યો : 

   લર્ન ઊકલી ર્યાું. 

  િા હવે, 

   ઘરની ચીજ વસ્તઓુ ર્ણે છે. 

  સુંભારી સુંભારી િેળવે છે. 

   સુંભાળી સુંભાળી ર્ોઠવે છે. 

  થાળી , વાટકા, ગ્લાસ, ડીર્, 

   બધુું બરાબર છે. 

  ક્ાુંય કશયુ ખોવાયુું નથી, 

   કશુુંય ર્યુું નથી પણ 

  અચાનક કઇક યાદ આવતાું  

   એ ઓરડા વચ્ચ ે 

  ઉભી રહી જાય છે, 

  આંખોિાથી ટપકુું ટપકુું થાય છે. 

  ખારો ખારો પ્રશ્ન : 

  'િારી દીકરી ક્ાું?' 

 

 પ્રશ્નો :  1) ઉજાર્રાનો અંત ક્ારે આવ્યો ? 

  2) િા કઇ વસ્તઓુ િેળવે છે ? 

  3) િા ઓરડા વચ્ચે ર્ા િાટે ઊભી રહી જાય છે ? 

  4) ઘરિાું કોણ નથી ? 

  5) કાવ્યને યોગ્ય મર્ષગક આપો. 

 

 

 



[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના મવર્ે મનબુંધ લખો. 

  1)   િહનેતનુું િહત્વ  2) િારી મપ્રય ઋત ુ

 

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. 

 

2) એક લચુ્ચો દુકાનદાર – કહરયાણાની દુકાન – એક ગ્રાહક – ખાુંડ ખરીદવી – દુકાનદારનુું ઓછું તોલવુું – ગ્રાહકની 

ફહરયાદ – ‘ વધારે વજન ઊંચકવુું નહહ પડે,’ એવો દુકાનદારનો જવાબ- ગ્રાહકે ઓછા પૈસા ચકૂવવા – પરૂા પૈસા 

ચકૂવવા િાટે દુકાનદારની િાર્ણી – ‘પૈસા વધારે ર્ણવા નહહ પડે’ ગ્રાહકનો જવાબ  - બોધ. 

જેવા સાથે તેવા 



 એક ર્ાિિાું એક કહરયાણાની દુકાન હતી એ દુકાનદાર બહુ જ ચાલાક હતો. તે બધા ગ્રાહકને ઓછી વસ્ત ુ

તોલીને આપતો હતો. બધા ગ્રાહકો તેનાથી પરેર્ાન હતા પણ કોઇ કાઇ બોલત ુનહહ. 

 એક વખત એક ગ્રાહક તે વેપારીને ત્યાું ખાુંડ ખરીદવા આવ્યો ત્યારે પરુંત ુતે કહરયાણાના દુકાનદારે તેને ખાુંડ 

ઓછી તોલી તો ગ્રાહકે તેને ફહરયાદ કરી કે ભાઇ આ ખાુંડ તો ઓછી છે તો દુકાનદારે કહ્ુું કે ભાઇ વજન વધુું ઊંચકવુું 

નહહ પડે, ગ્રાહકને ગસુ્સો આવ્યો પણ તે કાઇ બોલ્યો નહહ પરુંત ુતેને બદલો લેવાનુું નક્કી કયુગ તેને દુકાનદારને ઓછા 

પૈસા આપ્યા. તો દુકાનદારે ફહરયાદ કરી તો ગ્રાહકે એવ ુકહ્ુું કે પૈસા વધારે ર્ણવા નહહ પડે.  

 દુકાનદાર સિજી ર્યો અને બધાને ઓછી વસ્ત ુઆપવાનુું છોડી દીધુું. 

[GRAMMAR  SECTION] 

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

1)  પહરવાર =  કુટુુંબ  2)  અચાનક =  એકાએક 

3)  આશ્વયગ  =  નવાઈ  4)  તકલીફ  =  મશુ્કેલી 
5)  ફરીશ્તો  =  દેવદુત  6)  આંખ  =  નયન 

7)  િાસ  = િહહનો  8)  હરખ  =  આનુંદ 
9)  મપ્રય  =  વહાલુું  10)  આબરું  =  ઈજ્જત 

 11)  પાન   =  પણગ   12)  િોં   =  મખુ 
  13)  સુંતાવુું   =  છપાવુું   14)  વકૃ્ષ  =  ઝાડ 
 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
 

1)  ર્રીબ   X અિીર   2)  ર્ાુંમત  X  અર્ાુંમત 

  3)  પણુ્ય  X  પાપ    4)  િુંજૂર  X         નાિુંજુર 

5)  ધ્યાન  X બેધ્યાન  6)  મવદાય  X     સ્વાર્ત 
7)  મવશ્વાસુું  X અમવશ્વાસુું  8)  પાસે  X નજીક 
9)  જ્ઞાન  X  અજ્ઞાન   10)  જન્િ  X િરણ 

  11)  ચતરુ  X મખુગ    12)  નાનો  X િોટો 
 
 



(C) નીચેના ર્બ્દોનો ઉપયોર્ કરી વાક્ બનાવો. 

 1)  વાસી  =  આ ખોરાક વાસી છે. 
2)  દુધી    = દૂધીનુું ર્ાક િને ભાવે છે. 
3)  રાજા  =  આ રાજા છે. 
4)  સરૂજ   =  સરૂજ ર્રિી આપે છે. 
5)    િોબાઈલ  = િોબાઈલ ઉપયોર્ી વસ્ત ુછે.  

6) બૉલપેન = બૉલપેનથી લખવાિાું કાિ આવે છે. 
7)    ઠુંડી   =  આજે ખબુજ ઠુંડી છે. 

8) ચોપડી  = ચોપડીથી જ્ઞાન િળે છે. 
9)    તડકો   =  ર્ીયાળાિાું તડકો ર્િે છે. 
10) બરફ  = મસિલાિાું બરફ પડે છે 

(D) ર્બ્દજોડ બનાવો. 

1) કુતરો  - કુતરી   2) કબતુર – હોલો 

3) બકરો – બકરી   4) કુકડો – િરઘી 

5) દેડકો – દેડકી   6) છોકરો – છોકરી 

 

[LITERATURE  SECTION ] 

 

 

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

1) કીડી અને ભિરા સાથે કોણ – કોણ ફરવા નીકળયુું? 

જ) કીડી અને ભિરા સાથે પીલુું, દેડકો અને ઉંદર ફરવા નીકળયા.   

 

2) પાણીિાું કોણ કદૂી પડય?ુ 

જ) પાણીિાું દેડકો કદૂી પડયો. 
 

3)  તરતાું કોને – કોને આવડતુું નહોત?ુ 

જ)  તરતાું કીડી , ભિરા ,પીલુું, દેડકો અને ઉંદરને આવડતુું નહોત ુું. 



 

4)  પીલુું ઝડપથી શુું લઈ આવ્યુું? 

જ)  પીલુું ઝડપથી પાુંદડુું લઈ આવ્ય.ુ 
 

5) ફ્રીજિાું ઠુંડી કોને લારે્ છે? 

જ)  ફ્રીજિાું ઠુંડી ટાિેટાને લારે્ છે. 
 

6)  ટિેટુું બુંડી પહરેાવવા કોને કહ ેછે? 

જ)  ટિેટુું બુંડી પહરેાવવા દૂધીિાસીને કહ ેછે 

 

7)  ટિેટુું ખરુ્ કેિ થય?ુ 

જ)  ટિેટુું સરૂજનો તડકો જોઈ ખરુ્ થય.ુ 
 

8) રે્ખ અબ્દુલ્લાું હજ કરવા ર્ા િાટે ના જઈ ર્ક્ા? 

જ)  રે્ખ અબ્દુલ્લાું હજ કરવા તેિની ર્રીબીના કારણે ના જઈ ર્ક્ા. 
 

9)  લાખો વાગણયા પાસે ર્ા િાટે ર્યો? 

જ)  લાખો  વાગણયા પાસે પૈસા ઉધાર લેવા િાટે ર્યો. 
 
10)  ડાઘાસર ક્ાું આવેલુું છે? 
જ)  ડાઘાસર ઉતર ગજુરાતના રાધુંપરુ પાસે આવેલુું છે. 
 
11)  સવારે આવીને સાુંજે કોણ સુંતાઈ જાય છે? 
જ)  સવારે આવીને સાુંજે સરૂજ સુંતાઈ જાય છે. 
 
12)  િોં ના હોવા છતા કોણ અવાજ કરે છે? 
જ)  િોં ના હોવાછતા ચપટી અવાજ કરે છે. 
 
13)  જ્ઞાનની બારીઓ કોણ ખોલે છે? 
જ)  જ્ઞાનની બારીઓ કોમ્પપ્યટુર ખોલે છે.  
 

14)  નાનુું તળાવ કમવને ક્ારે બોલાવે છે ? 



જ)  નાનુું તળાવ કમવને ભણવા સિયે બોલાવે છે 

15)  દૂરની ડુુંર્રિાળ કમવને ક્ારે બોલાવે છે ? 

જ)  દૂરની ડુુંર્રિાળ કમવને સાુંજના સિયે બોલાવે છે. 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો. 

1) અલી હુસેને ર્ા િાટે પૈસા ભેર્ા કયાગ હતાું? તે પૈસાન ુતેણે શુું કયુગ? 

 જ)  અલી હુસેને હજ કરવા િાટે પૈસા ભેર્ા કયાગ હતા.તે પૈસા તેણે પાડોર્ના બાળકોની ભખુ 

    િટાડવા િાટે વાપરી દીધા. 
2)  ખોવાયેલુું ધન કોણે પાછું અપાવ્યુું ? ર્ી રીતે? 
જ)  ખોવાયેલુું ધન ડામઘયાએ પાછું અપાવ્યુું. ડામઘયો રે્ઠને ધોમતયુું પકડીને લઈ ર્યો અને ચોરે જયાું ધન 

છપાવ્યુું હત ુું ત્યાું જઈને જિીન ખોતરવા લાગ્યો અને ત્યાુંથી રે્ઠનો બધો  ચોરાયેલો િાલ પાછો 
અપાવ્યો. 

3)  ડામઘયો ર્ા િાટે િાથ ુપછાડીને િરી ર્યો? 
જ)  લાખાએ ડામઘયાને જોતા જ લાખાની આંખ ફરી ર્ઈ. અરે, રાિ! આ કતૂરાએ િારી ર્ાખ ઉપર પાણી 

ફેરવ્યુું છે.એિ મવચાયુગ અને િો ફેરવી લીધ.ુડામઘયાને આ સહન ન થયુું અને તે પથ્થર ઉપર િાથુું 
પછાડીને િરી ર્યો., 

 
4)  ઉખાણાુંને ઉકેલવાથી શુું થાય છે? 
જ)  ઉખાણાુંને ઉકેલવાથી િર્જ વધારે કાયગરત થાય છે. આપણી બધુ્ધ્ધિાું વધારો થાય છે.નવુું નવુું જાણવા 

પણ િળે છે. 
5)  અલી હુસેનના પાડોર્નાું બાળકો ર્ા િાટે રોકકળ કરતાું હતા? 

જ)  અલી હુસેનના પાડોર્નાું બાળકોને કેટલાય હદવસથી ખાવાન ુિળયુું નહત ુું તેથી તેઓ    
       રોકકળ કરતાું હતા. 
6)  રે્ઠે ડામઘયાની કોટે શુું બાુંધ્યુું? 

જ)  રે્ઠે ડામઘયાની કોટે એક ગચઠ્ઠી બાુંધી જેિાું લખયુું હત ુું કે “લાખાને જે પૈસા મધયાગ હતા તેનાથી અનેક ર્ણુું 
ડામધયાએ બચાવી આપ્યુું છે તે વાત લખેલી હતી. 

7)  નાવડી બાનાવવા કોણા શુું લઈ આવ્ય?ુ 

જ)  નાવડી બાનાવવા પીલુું પાુંદડુું , ઉંદર કાછલી , કીડી લાકડી અને ભિરો દોરી લઈ આવ્યો. 
8) કસ્તરૂબાએ જેલના સિાવાળાઓને પોતાનો ર્ો મનશ્ચય જણાવ્યો ? 



જ) કસ્તરૂબાએ જેલના સિાવાળાઓને પોતાનો મનશ્ચય જણાવતાું કહ્ુું કે હુું બીજાના હાથનુું રાુંધેલુું ખાઇર્ 

નહહ. જો ફળ િળરે્ તો ખાઇર્, નહહ તો ભખૂ સહન કરીર્. 

9) આશ્રિિાું િજૂરો કાિ કરવાની આનાકાની ર્ા િાટે કરવા લાગ્યા ?  

જ) એક હદવસ આશ્રિિાું ચોર આવ્યા અને િજૂરોને િારી, જે કાઇ હાથિાું આવ્યુું તે લઇને ભાર્ી 

ર્યા.આથી િજૂરો ર્ભરાઇ ર્યા અને કાિ કરવાની આનાકાની કરવા લાગ્યા. 

10) કસ્તરૂબાએ ર્ા િાટે જેલિાું નકોરડા ઉપવાસ કયાગ ? 

જ) કસ્તરૂબા ધિગપરાયણ હતાું. આથી એિણે જેલિાું બીજાનાું હાથનુું રાુંધેલુું ખાવાની ના પાડી. જો ફળ 

િળે તો જ ખાવુું ભલે ર્િે તે થાય, જેલ સિાવાળા પણ િક્કિ રહ્યાું. આથી કસ્તરૂબાએ જેલિાું 

નકોરડા ઉપવાસ કયાગ.  


