
 

 

[ READING SECTION] 

1)     વકૃ્ષો અન્યના સખુને માટે છાાંયડો આપે છે. પોતે તાપમાાં તપીને અને અસહ્ય ગરમી વેઠીને બીજાને પોતાનાાં 

ફળ આપે છે. પરોપકારી મનષુ્યો એવા જ હોય છે. જો આ નાશવાંત કાયાનો ઉપયોગ પરોપકારારે્થ ન ર્થવાનો હોય તો 

તેની ઉપયોગગતા શી? સખુડ જેમ વધારે ઘસાય તેમ વધારે સવુાસ આપે. શેરડી જેમ વધારે પપલાય તેમ વધારે રસ 

આપે. સોનુાં જેમ વધારે તપે તેમ વધારે ચળકાટ ધારણ કરે. ઉદાર મનષુ્યો પ્રાણાન્તે પણ પોતાના સદગણુો છોડતા નર્થી. 

જે બીજાને માટે જીવતો નર્થી તેનુાં જીવન પનરર્થથક છે. જીવવા ખાતર જીવવુાં એ તો કાગડા – કતૂરાનુાં જીવન. જેઓ 

સષૃ્ષ્ટના કલ્યાણમાાં પ્રાણ પાર્થરે છે તેઓ જીવન સાર્થથક કરે છે. 

 

 પ્રશ્નો  1 )   વકૃ્ષોનુાં જીવન આપણને શુાં શીખવે છે ? 

  2) સખુડ, શેરડી અને સોનાની શી પવશેષતા છે ? 

  3) કોનુાં જીવન પનરર્થથક છે ? 

  4) કાગડા – કતૂરાનુાં જીવન કોને કહવેાય? 

  5) ગદ્યખાંડને યોગ્ય શીષથક આપો. 

 

 

2)    હવાનુાં પ્રદૂષણ, પાણીન ુપ્રદૂષણ તેમ અવાજનુાં પ્રદૂષણ પણ દદનપ્રપતદદન વધત ુજાય છે. આ એક ગચિંતાનો 

પવષય છે. ઘરમાાં શાળામાાં,સભામાાં કે રમતના મેદાનમાાં મોટેર્થી વાતો કરવી એ કુટેવ છે. એવી જ રીતે રેદડયો કે 

ટેગલપવઝનનો અવાજ મોટો રાખવો એ પશષ્ટાચારની પવરુધ્ધ છે. નવરાપિ કે લગ્નપ્રસાંગે રાતે મોડે સધુી કાનનાાં પડદા 

તોડી નાખ ેએવો લાઉડસ્પીકરનો અવાજ રાખવો એ સામાજજક દૂષણ છે. અવાજનુાં પ્રદૂષણ ઘટાડવુાં એ શુાં આપણા હાર્થમાાં 

નર્થી ? આવો, આપણે સારે્થ મળી અવાજનુાં પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો સાંકલ્પ કરીએ. આપણે ઘર, શાળા, સભા, કે મેદાન પર 

શાાંપત જાળવીશુાં. રેદડયો અને ટેગલપવઝનનો અવાજ બહુ ધીમો રાખીશુાં. નવરાપિ કે લગ્ન જેવા પ્રસાંગે લાઉડસ્પીકરનો 

મયાથદદત ઉપયોગ કરીશુાં. 

 

 પ્રશ્નો  1 )   આપણા સૌ માટે ગચિંતાન ુકારણ ક્ય ુછે ? 

  2) ક્યા પ્રસાંગોએ રાતે મોડે સધુી લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ ર્થાય છે? 
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  3) શુાં કરવુાં પશષ્ટાચારની પવરુધ્ધ છે ? 

  4) અવાજનુાં પ્રદુષણ ઘટાડવા આપણે ક્યો સાંકલ્પ કરીશુાં? 

  5) ગદ્યખાંડને યોગ્ય શીષથક આપો. 

નીચેનુાં કાવ્ય વાાંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો 
 

 

 પગલે પગલે સાવધ રહીને 

 પે્રમળતા પ્રગટાવ્યે જા. 

 અંતરને અજવાળી વીરા 

 પાંર્થ તારો કાપ્યે જા. 

 કાાંટા આવે, કાંકર આવે, ધોમ ધખતી રેતી આવે, 

 ખાાંડાની ધારે ને ધારે, ધૈયથ ધરી ચાલ્યો જા. 

 દુગથમ પાંર્થ કાપ્યે જા. 

 દહિંમત તારી ખોતો ના, સ્વાર્થથ સામે જોતો ના, 

 પશસ્ત, શાાંપત ને સેવાનો ત,ુ પાઠ સૌને આપ્યે જા. 

 દુગથમ પાંર્થ કાપ્યે જા. 
 

 પ્રશ્નો :  1) કપવએ પાંર્થ કેવી રીતે કાપવાની વાત કરી છે ? 

  2) ખાાંડાની ધારે કેવી રીતે ચાલવાનુાં કહ ેછે ? 

  3) કપવ કોને અજવાળવાનુાં કહ ેછે ? 

  4) રસ્તે ચાલતા વચ્ચ ેશુાં આવે છે ? 

  5) કપવ સૌને શુાં આપવા કહ ેછે ? 

 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના પવશે પનબાંધ લખો. 

  1)   ચબતૂરો  2) માતપેૃ્રમ 

નીચેના મદુ્દા પરર્થી વાતાથ લખો. 
 



  એક ખેડૂત - ચાર દીકરા - દીકરા વચ્ચે કુસાંપ - ખેડૂતને ગચિંતા - ખેડૂતની માાંદગી - ચારે દીકરાને 

બોલાવવાાં - લાકડીઓની ભારી માંગાવવી - દરેક દીકરાને લાકડીઓની ભારી ભાાંગવા કહવેુાં - ભારી ન ભાાંગી શક્યા - 

લાકડીઓ છૂટી પાડી એક એક લાકડી ભાાંગવા કહવેુાં - એક એક લાકડીઓ તરત ભાાંગી શક્યાાં - બોધ. 

 

એકતામાાં જ સાચી તાકાત છે 

  એક ખેડૂત હતો. તેના ચાર દીકરા હતા. બધા એકબીજાની જોડે રહતેા હતા પરાંત ુએક દદવસ કોઇ બાબતે 

તેમની વચ ેઝગડો ર્થયો. અને બધા વચ્ચ ેકુસાંપ ર્થયો ખેડૂતને ગચિંતા ર્થવા લાગી અને એક દદવસ તે બીમાર પડયો તેને 

લાગ્ય ુકે હવે હુાં વધારે જીવી નદહ શકુ, પરાંત ુદદકરાઓ વચ્ચે કુસાંપ હોવાર્થી તે વધારે ગચિંપતત રહતેો હતો. 

  એક દદવસ એને દરેક દદકરાને બોલાવ્યા અને એક લાકડાની ભારી લાવવાનુાં કહ્ુાં અને દરેક દદકરાને 

ભારી ભાાંગવાનુાં કહ્ુાં પણ તે ભારી ભાાંગી શક્યા નદહ. ત્યારબાદ તેમણે તે ભારી છોડી નાખી અને એક એક લાકડી ભાાંગવા 

કહ્ુાં બધાયે તરત લાકડી ભાાંગી નાખી. આમ દરેક દદકરાને એક્તાની તાકાત સમજાઇ ગઇ. 

  આમ, દરેક દીકરાઓ સાંપર્થી સારે્થ રહવેા લાગ્યા. 

2) એક લચુ્ચો દુકાનદાર – કદરયાણાની દુકાન – એક ગ્રાહક – ખાાંડ ખરીદવી – દુકાનદારનુાં ઓછાં તોલવુાં – ગ્રાહકની 

ફદરયાદ – ‘ વધારે વજન ઊંચકવુાં નદહ પડે,’ એવો દુકાનદારનો જવાબ- ગ્રાહકે ઓછા પૈસા ચકૂવવા – પરૂા પૈસા 

ચકૂવવા માટે દુકાનદારની માગણી – ‘પૈસા વધારે ગણવા નદહ પડે’ ગ્રાહકનો જવાબ  - બોધ. 

 

જેવા સારે્થ તેવા 

 એક ગામમાાં એક કદરયાણાની દુકાન હતી એ દુકાનદાર બહુ જ ચાલાક હતો. તે બધા ગ્રાહકને ઓછી વસ્ત ુ

તોલીને આપતો હતો. બધા ગ્રાહકો તેનાર્થી પરેશાન હતા પણ કોઇ કાઇ બોલત ુનદહ. 

 એક વખત એક ગ્રાહક તે વેપારીને ત્યાાં ખાાંડ ખરીદવા આવ્યો ત્યારે પરાંત ુતે કદરયાણાના દુકાનદારે તેને ખાાંડ 

ઓછી તોલી તો ગ્રાહકે તેને ફદરયાદ કરી કે ભાઇ આ ખાાંડ તો ઓછી છે તો દુકાનદારે કહ્ુાં કે ભાઇ વજન વધુાં ઊંચકવુાં 

નદહ પડે, ગ્રાહકને ગસુ્સો આવ્યો પણ તે કાઇ બોલ્યો નદહ પરાંત ુતેને બદલો લેવાનુાં નક્કી કયુથ તેને દુકાનદારને ઓછા 

પૈસા આપ્યા. તો દુકાનદારે ફદરયાદ કરી તો ગ્રાહકે એવ ુકહ્ુાં કે પૈસા વધારે ગણવા નદહ પડે.  

 દુકાનદાર સમજી ગયો અને બધાને ઓછી વસ્ત ુઆપવાનુાં છોડી દીધુાં. 

 



[GRAMMAR  SECTION] 

Q .3 (A)  નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. 

1)     લોકો =  માણસો   2)    પાિ =  સાધન 

3)    ખબૂ =  વધારે   4)   પે્રમર્થી =  સ્નેહર્થી 

4)  આંખ =  નેિ   5)  દદરયો =  સાગર 

 6)  નાદ =  અવાજ   7)  વકૃ્ષ =  ઝાડ 

 8)  ફૂલ =  પષુ્પ   9)  પગ   = ચરણ 

 10)  નવાઈ  =  આશ્વયથ   11)  દકિંમત   =  મલૂ્ય   

12)  દુપનયા   =  પવશ્વ   12) ખબર  =  જાણ    

13)  તસ્દી =  તકલીફ    14)  આનાંદ  =  ખશુી 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
1)  દદવસ x રાત   3)  નાના  x  મોટા   

4)  ર્થોડુાં x વધારે  5)  ઉંચો   x નીચો 

6)  પહોળાં  x     સાાંકડુાં  7)   નજીક  x  દૂર   

8)   અંધારુ x  અજવાળાં 9)    પ્રામાગણક x અપ્રામાગણક  10) જૂઠુાં

 x  સાચ ુ  11)    પવશ્વાસ  x અપવશ્વાસ   12)    દફકર x       

 બેદફકર  13)  શક્ક્ત  X  અશક્ક્ત     

14)  સત્ય X અસત્ય  15)  સખુ   X દુ:ખ     

16)  ટેવ  X કુટેવ   17)  શક્ય   X અશક્ય   

18)  સાંગ  X કુસાંગ 

 



(C) નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો.      

 1) ચબતૂરો  = ચબતૂરો પાંખીઓ માટે બનાવવામાાં આવે છે  

2) છત  = ચબતૂરામાાં છત હોવાર્થી પાંખી સરુક્ષીત રહ ેછે 

3) પ્રામાગણક = આપણે પ્રામાગણક બનવુાં જોઇએ.  

4) અંધારુ  = આજે રસ્તામાાં અંધારુ હત ુાં. 

5) આનાંદ  = આજે જમવામાાં આનાંદ આવ્યો. 

6) વન  = વનમાાં ઘણા બધા ઝાડ હોય છે.  

7) ઉતાવળ  = આજે મારે ઘણી ઉતાવળ છે. 
 

 

 

(D) નીચેના શબ્દોની જોડણી સધુારો. 

1)    દયાળૂ  -  દયાળાં  2)  ખબૂ  -  ખબુ 

3)   પગક્ષ  -  પક્ષી  4)   મસુ્કેલ  -  મશુ્કેલ  

5) આકાસ   - આકાશ  6) માછગલ   - માછલી   

7) જાડ  - ઝાડ  8) ગહૃસર્થ  -  ગહૃસ્ર્થ     

9)  સ્ર્થીતી  -  ક્સ્ર્થપત    10)  તગબઅત -  તગબયત    

11)  સલૂોચના -  સલુોચના 

 

 

 

 

 

 

 

 



[LITERATURE  SECTION ] 

 

 

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

1) ચબતુરો કોના માટે બાાંધવામાાં આવ્યો હતો? 

જ)  ચબતુરો પક્ષીઓ માટે બાાંધવામાાં આવ્યો હતો. 

2) ચબતુરામાાં શુાં નાાંખવામાાં આવે છે? 

જ)  ચબતુરામાાં દાણાાં નાાંખવામાાં આવે છે. 

3)  ચબતુરા ઉપર છત શા માટે બાાંધવામાાં આવે છે? 

જ)  પક્ષીઓને  ખાવા-પીવાનુાં મળી રહ ેઅને ગરમી – ઠાંડીર્થી રક્ષણ મળે તે માટે ચબતુરા ઉપર છત બાાંધવામાાં આવે છે. 

4)  પાંખીને પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્ર્થા કરવામાાં આવી છે? 

જ)  પાંખીને પાણી પીવા માટે એક પાિની વ્યવસ્ર્થા કરવામાાં આવી છે. 

5)  પનસરણીનો શો ઉપયોગ ર્થતો હશે? 

જ)  પનસરણીનો ઉપયોગ  પક્ષીઓને દાણાાં – પાણી નાાંખવા માટે  ર્થતો હશે. 

6)  કપવ પ્રકૃપતમાાં કોના દશથન કરે છે? 

જ) કપવ પ્રકૃપતમાાં ઈશ્વરનાાં દશથન કરે છે. 

 

7)  કપવ કોને ભગવાનની આંખ ગણે છે? 

જ)  કપવ સરોવરને ભગવાનની આંખ ગણે છે. 

8)  ઈશ્વર સાંતાકકૂડી ક્યાાં રમી રહ્યો છે? 

જ)  ઈશ્વર સાંતાકકૂડી મેઘધનષુ્યનાાં રાંગોમાાં રમી રહ્યો છે. 

9)  મોચી ભગત સ્વભાવે કેવા હતા? 

જ)  મોચી ભગત સ્વભાવે પ્રામાગણક હતા. 

10)  મોચીભગત નવા ઓજારો ક્યારે વસાવી શક્યા? 

જ) મોચીભગત નવા ઓજારો બાર મદહના પછી વસાવી શક્યા. 

11)  આકાશમાાં શુાં – શુાં સુાંદર દેખાય છે? 

જ)  આકાશમાાં સરૂજ , ચાાંદો , તારા , સુાંદર દેખાય છે. 

12) ગળે પડવાની ટેવ કઈ બીમારીને વધારે હોય છે? 

જ)  ગળે પડવાની ટેવ શરદીની બીમારીને વધારે હોય છે. 

13) ગજુરાતની ધરા કોનાર્થી નાંદનવન બની છે ? 



જ) ગજુરાતની ધરા ગજુરાતીઓના ગૌરવર્થી નાંદનવન બની છે. 

14) શાહીનો ખદડઓ કોનાર્થી ફૂટી ગયો હતો? 

જ) શાહીનો ખદડયો સમુાંતર્થી ફૂટી ગયો હતો. 

15) શાકવાળો પાંકજ સામે શા માટે જોઇ રહ્યો? 

જ) પાંકજે પ્રામાગણકતા બતાવી એટલે શાકવાળો પાંકજ સામે જોઇ રહ્યો. 

16)  ઇનામની શરત કોને સ્વીકારી ? 

જ) ઇનામની શરત પચીસ વષથના એક ગરીબ નવજુવાને સ્વીકારી. 

17) બાદશાહ શા માટે જાતે બીરબલના ત્યાાં આવ્યા? 

જ) બીરબલની ખીચડી કેમ ચઢી નર્થી ? એ જોવા બાદશાહ બીરબલના ઘરે આવ્યા. 

 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સપવસ્તાર લખો. 
 

1)  ચબતુરા પવશે ચાર – પાાંચ વાક્યો લખો. 

જ)  ચબતુરો દરેક ગામમાાં હોય છે. ચબતુરો પક્ષીઓને દાણાાં નાાંખવા માટે બનાવાય છે. લોકો દાનમાાં ચબતુરા બાંધાવે 

છે.ચબતુરો ગામની વચ્ચ ેહોય છે. ચબતુરામાાં દાણાાં – પાણી નાાંખવામાાં આવે છે. 

 

2)  મોચીની પ્રામાગણક્તાનો બદલો સાધએુ કેવી રીતે વાળ્યો? 

જ)  મોચીની પ્રામાગણક્તાનો બદલો સાધએુ મોચીનાાં ઓજારો સોનાના બનાવીને વાળ્યો 

3)  માણસના હાર્થ – પગ પવશે મોચી ભગત શુાં માને છે? 

જ) માણસના હાર્થ – પગ પવશે મોચી ભગત માને છે કે , “ ભગવાને હાર્થપગ કઈ બેઠા – બેઠા ખાવા માટે નદહ, કામ કરવા 

આપ્યા છે.” 

4)  કપવના મનમાાં બધ ુજ સુાંદર જોઈને શો પવચાર આવે છે? 

જ)  કપવના મનમાાં બધ ુજ સુાંદર જોઈને પવચાર આવે છે કે ‘’ આ સુાંદરતાન ુસર્જન કરનાર ભગવાન કેવા હશે?. 

5)  લેખકે કોકોની વાત વખતે ડોકુાં શા માટે હલાવ્ય?ુ 

જ)  લેખકે કોકોની વાત વખત ડોકુાં હલાવ્યુાં , કારણ કે જો પોતે મોઢેર્થી બોલશે તો ચા અને કોફીની જેમ કોકોય ગમુાવશે. 

6)  મોચી પરચરુણ લેવા જવાનુાં કહ ેછે ત્યારે સાધ ુશુાં કહ ેછે? 

જ)  મોચી પરચરુણ લેવા જવાનુાં કહ ેછે ત્યારે સાધ ુકહ ેછે કે, રહવેા દો ભગત,એટલા પૈસાની આપણા તરફર્થી તમાકુ 

પીજો. 

7)  મોચીને ક્યારે દુ: ખ ર્થય?ુ 



જ) મોચીને દુ: ખ ત્યારે ર્થય ુજ્યારે સાધ ુમહારાજે લોખાંડના ઓજારો સોનાના બનાવી દીધા. 

8)  લેખક્ને પેલા સજ્જજ્ન પવશેની કઈ વાતની ખબર ન હતી? 

જ)  લેખક્ને પેલા સજ્જજ્ન પવશેની એ વાતની ખબર ન હતી કે પેલા સજ્જજ્નની બીજી ઈંદિયો    કરતાાં  કાન કાંઈક ઓછાં કાયથ 

કરે છે. 

9)  સજ્જજનને સમજવામાાં કાંઈક ભલૂ કરી છે તેવ ુલેખકને ક્યારે લાગ્ય?ુ 

જ)  લેખક જ્યારે સજ્જજનને મળે છે ત્યારે લેખકને પછેૂ છે કે કેમ તગબયત તો સારી છેને ? ત્યારે સજ્જજન કઈક અલગ જ 

જવાબ આપે છે ત્યારે લેખકને ખબર પડે છે કે જરૂર  સજ્જજનને સમજવામાાં કાંઈક ભલૂ કરી છે. 

10) શાહીનો ખદડયો કેવી રીતે ફૂટી ગયો ? 

જ) બપોરની દરસેસ પરૂી ર્થઇ એટલે બધા છોકરાઓ ધક્કા મારતા વગથમાાં જવા લાગ્યા. સમુાંત પણ પોતાના વગથમાાં 

જતો હતો. એવામાાં સમુાંતને બીજા છોકરાનો ધક્કો વાગતા તે ટેબલ સારે્થ અર્થડાયો એટલે ટેબલ પર પડેલો 

શાહીનો ખદડયો ફૂટી ગયો. 
 

 

 

 

 

 

11) અપશ્વને એક અંધ વ્યક્ક્તની મદદ કેવી રીતે કરી ? 

જ) અપશ્વન રસ્તા પર જતો હતો. ત્યાાં ઘોડાગાડી તર્થા મોટરની ધમાલ હતી એક અંધ વ્યક્ક્ત રસ્તો પસાર કરવા 

માાંગતો હતો પણ કોઇ તેની મદદ કરત ુ હત ુ નદહ. અપશ્વન તેની જોડે ગયો અને હાર્થ પકડીને રસ્તો પસાર 

કરાવ્યો. 

12) દીપા ઘરમાાં કેવી મદદ કરતી હતી ? 

જ) દીપા વહલેી ઊઠી બાને કચરો કાઢવામાાં મદદ કરે વાસણ ધોવામાાં માદદ કરે. દાદીમાને દેવસેવા માટે ફૂલ લાવી 

આપે. નાહીધોઇને પોતાના પાઠ વાાંચે અને નાનાભાઇને પોતાની પાસે બેસાડી રમાડે. આમ દીપા ઘમાાં આવી 

મદદ કરતી. 

13) બાદશાહ શાર્થી આશ્ચયથમાાં ડૂબી ગયા? 

જ) બાદશાહ ેબીરબલનાાં વાડામાાં એક િશ્ય જોયુાં િણ વાાંસને જમીન પર ઊભા રાખીને એ િણેયને મર્થાળે એકસારે્થ 

બાાંધ્યા હતાાં. બાાંધેલા વાાંસની અધવચ એક હાાંડલી ટાાંગી હતી. નીચ ેજમીન પર ચલૂો સળગાવ્યો હતો. બીરબલ 

આ ખીચડી ચડવાની આશાએ બેઠો હતો. આ િશ્ય જોઇને બાદશાહ આશ્ચયથમાાં ડૂબી ગયા. 


