
 

 

[ READING SECTION] 

1)      કશ્મીરનુું સૌંદર્ય એક વાર જોય ુતો ભલુાર્ એવુું નથી. એવી રીતે ન ભલુાર્ એવી કશ્મીરની બીજી વસ્ત ુતે તર્ાુંની 

કડકડતી ઠુંડી. એક વાર એ ઠુંડી અનભુવી તો જજિંદગીમાું કદી ભલુાર્ નહિ. ઠુંડીનુું જોર વધે કે તર્ાુંના લોકો પટ્ટુનાું લાુંબા 

લાુંબા ડગલા પિરેે છે. બાુંર્ તો એવી રાખેને કે તે આંગળાને ઢાુંકીને પણ છેક નીચે લબડતી રિ.ે િાથ બિાર રાખ્ર્ો કે 

ઠુંડીમાું ખોટો થર્ો સમજવો. આથી તર્ાુંના લોકો ઠુંડીમા િાથ બિાર કાઢતા જ નથી. કુંઇ ખાવાનુું વેચાત ુું લે તો તે બાર્ના 

છેડા પર જ લે, અને એને બાર્ વડે જ પકડે. કશ્મીરનાું લોકોને આ ઠુંડીની કુંઇક ટેવ પણ ખરી, પણ બિારના મસુાફરોને 

તો એ ઠુંડી વીંછીની જેમ ડુંખ મારે. આથી મસુાફરો નેતરની ટોપલીમાું ગરમ સગડી મકેૂ છે અને ગળે બાુંધીને ફરે છે. 

 

 પ્રશ્નો  1 )   કશ્મીરની કઇ વસ્તઓુ ર્ાદ રિી જાર્ એવી છે ? 

  2) કશ્મીરના લોકો ઠુંડીથી બચવા શુું કરે છે? 

 3) છોકરાઓ બાર્માથી િાથ કેમ કાઢતા નથી ? 

  4) મસુાફરો ઠુંડીથી બચવા શ ુકરે છે? 

  5) ગદ્યખુંડને ર્ોગ્ર્ શીર્યક આપો. 

 

2) િવાનુું પ્રદૂર્ણ, પાણીન ુપ્રદૂર્ણ તેમ અવાજનુું પ્રદૂર્ણ પણ હદનપ્રતતહદન વધત ુજાર્ છે. આ એક ચચિંતાનો તવર્ર્ 

છે. ઘરમાું શાળામાું,સભામાું કે રમતના મેદાનમાું મોટેથી વાતો કરવી એ કુટેવ છે. એવી જ રીતે રેહડર્ો કે ટેચલતવઝનનો 

અવાજ મોટો રાખવો એ તશષ્ટાચારની તવરુધ્ધ છે. નવરાતિ કે લગ્નપ્રસુંગે રાતે મોડે સધુી કાનનાું પડદા તોડી નાખે એવો 

લાઉડસ્પીકરનો અવાજ રાખવો એ સામાજજક દૂર્ણ છે. અવાજનુું પ્રદૂર્ણ ઘટાડવુું એ શુું આપણા િાથમાું નથી ? આવો, 

આપણે સાથે મળી અવાજનુું પ્રદૂર્ણ ઘટાડવાનો સુંકલ્પ કરીએ. આપણે ઘર, શાળા, સભા, કે મેદાન પર શાુંતત જાળવીશુું. 

રેહડર્ો અને ટેચલતવઝનનો અવાજ બહુ ધીમો રાખીશુું. નવરાતિ કે લગ્ન જેવા પ્રસુંગે લાઉડસ્પીકરનો મર્ાયહદત ઉપર્ોગ 

કરીશુું. 

 

 પ્રશ્નો  1 )   આપણા સૌ માટે ચચિંતાન ુકારણ ક્ય ુછે ? 

  2) ક્યા પ્રસુંગોએ રાતે મોડે સધુી લાઉડસ્પીકરનો ઉપર્ોગ થાર્ છે? 
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  3) શુું કરવુું તશષ્ટાચારની તવરુધ્ધ છે ? 

  4) અવાજનુું પ્રદુર્ણ ઘટાડવા આપણે ક્યો સુંકલ્પ કરીશુું? 

  5) ગદ્યખુંડને ર્ોગ્ર્ શીર્યક આપો. 

નીચેનુું કાવ્ર્ વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો 
 

 

 પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘડજે રે, નથી મારે િીરલો થાવુું રે, 

   િીરો બની મારે પેટીપટારે રુંધી ન મરવુું તેજ ; 

  પ્રભ ુમને તેજ ન દેજે રે, પ્રભ!ુ મને પથ્થર ઘડજે રે, 

   પથ્થર ઘડજે ને ક્યાુંર્ પટકજે નદી સરોવર તીર ; 

  મને સૌ પીડત ુછોને રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘડજે રે. 

   િીરો બની કોઇ એક જ નર કે નારીનો થાઉં દાસ ; 

  પથ્થર થઇ પથૃ્વીની સેવા રે, કરી મારે લ્િાવ જ લેવા રે. 

   તેજ િીરામાું ને ઝેર હ્યદર્માું ગમતુું મને ના એમ; 

  પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘડજે રે, ઘડી મન ફાવે તર્ાું ધરજે રે. 

   પથ્થરને આપે પ્રભ ુપદ લોકો િીરલે જડતા અંગ; 

  એમાથી ત ુું ઉગારી લેજે રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘડજે રે. 

   પ્રભપુદ કોઇને દેજે રે મને તો ત ુપથ્થર ઘડજે રે; 

   કહ્ુું દેવ ! આટલુું કરજે રે, પ્રભ ુ! મને પથ્થર ઘડજે રે. 

 પ્રશ્નો : 1) કતવ શુું બનવાની ઇચ્છા ધરાવે છે ? 

  2) કતવ િીરો બનવાની શા માટે ના પાડે છે ? 

  3) કતવ પથૃ્વીની સેવા કેવી રીતે કરવા માગે છે ? 

  4) કતવ પોતાને શામાથી ઉગારી લેવા પ્રભનેુ તવનવે છે ? 

  5) કાવ્ર્ને ર્ોગ્ર્ તશર્યક આપો. 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના તવશે તનબુંધ લખો. 

  1)   રેલવે સ્ટેશન 2) માતપેૃ્રમ 

નીચેના મદુ્દા પરથી વાતાય લખો. 



 

 1) એક લચુ્ચો દુકાનદાર – કહરર્ાણાની દુકાન – એક ગ્રાિક – ખાુંડ ખરીદવી – દુકાનદારનુું ઓછું તોલવુું – 

ગ્રાિકની ફહરર્ાદ – ‘ વધારે વજન ઊંચકવુું નહિ પડે,’ એવો દુકાનદારનો જવાબ- ગ્રાિકે ઓછા પૈસા ચકૂવવા – પરૂા પૈસા 

ચકૂવવા માટે દુકાનદારની માગણી – ‘પૈસા વધારે ગણવા નહિ પડે’ ગ્રાિકનો જવાબ  - બોધ. 

જેવા સાથે તેવા 

 એક ગામમાું એક કહરર્ાણાની દુકાન િતી એ દુકાનદાર બહુ જ ચાલાક િતો. તે બધા ગ્રાિકને ઓછી વસ્ત ુતોલીને 

આપતો િતો. બધા ગ્રાિકો તેનાથી પરેશાન િતા પણ કોઇ કાઇ બોલત ુનહિ. 

 એક વખત એક ગ્રાિક તે વેપારીને તર્ાું ખાુંડ ખરીદવા આવ્ર્ો તર્ારે પરુંત ુ તે કહરર્ાણાના દુકાનદારે તેને ખાુંડ 

ઓછી તોલી તો ગ્રાિકે તેને ફહરર્ાદ કરી કે ભાઇ આ ખાુંડ તો ઓછી છે તો દુકાનદારે કહ્ુું કે ભાઇ વજન વધુું ઊંચકવુું નહિ 

પડે, ગ્રાિકને ગસુ્સો આવ્ર્ો પણ તે કાઇ બોલ્ર્ો નહિ પરુંત ુ તેને બદલો લેવાનુું નક્કી કયુય તેને દુકાનદારને ઓછા પૈસા 

આપ્ર્ા. તો દુકાનદારે ફહરર્ાદ કરી તો ગ્રાિકે એવ ુકહ્ુું કે પૈસા વધારે ગણવા નહિ પડે.  

 દુકાનદાર સમજી ગર્ો અને બધાને ઓછી વસ્ત ુઆપવાનુું છોડી દીધુું. 

 

2) એક જ ુંગલ - તસિંિનો િાસ - દરરોજ પશઓુની િતર્ા - પશઓુની તસિંિને તવનુંતી - દરરોજ એક પશ ુમોકલવાનો 

તનણયર્ - સસલાનો વારો - સસલાનુું તસિ પાસે મોડા પિોચવુું - તસિંિન ુગસુ્સે થવુું - સસલાનુું તસિંિને કવૂા પાસે લઇ જવુું - 

કવૂામાું તસિંિને પોતાનો પડછાર્ો દેખાવો - તસિંિન ુકવૂામાું કહૂદ પડવુું - સસલાનુું બચી જવુું - બોધ. 

 

 

 

સસલાની ચતરુાઇ 

 એક મોટુું જ ુંગલ િતુું. તેમાું એક તસિંિ રિતેો િતો. જે ખબુ જ તાકાતવાળો િતો. રોજ કેટલાર્ પશુુંઓને મારી 

નાખતો િતો. એટલે બધાર્ જનાવરોએ ભેગા થર્ા. ભેગા થઇને તવચાયુય કે જો આમ જ તસિંિ બધાને મારી નાખશે તો એક 

હદવસ આખ ુજ ુંગલ ખાલી થઇ જશે. 



 બધા જાનવરો એ નક્કી કયુય અને તસિને મળવા ગર્ા અને તસિંિને કીધ ુતમારે કોઇનો તશકાર કરવા જવુું નહિ, અમે 

દરરોજ એક જાનવર તમારી પાસે આવી જઇશુું તેને તમારે ખાઇ જવાન.ુ તસિ ેિા પાડી એટલે દરેક જાનવર તસિંિ જોડે જવા 

લાગ્ર્ો. 

 એક વખત સસલાનો વારો આવ્ર્ો. એટલે સસલાએ એક ઉપાર્ કર્ો તે તસિંિ પાસે મોડો પિોચ્ર્ો, તસિંિ ગસુ્સે થર્ો 

તો સસલાએ કહ્ ુમિારાજ તમારા જેવોજ એક તસિંિજ ુંગલમાું આવ્ર્ો છે તો એનાથી બચીને આવતા મારે મોડુ થઇ ગય.ુ 

તસિંિ ગસુ્સે થર્ો અને બીજા તસિંિને બતાવવા કહ્ુું.  

 સસલો તેને કવૂા પાસે લઇ ગર્ો કવૂામાું તસિંિ ેતેન ુજ પ્રતતચબિંબ જોય.ુ એટલે તેને િાડ પાડી પણ પોતાનો જ પડઘો 

પડવાથી તેને લાગ્ય ુકે અંદરબીજો તસિંિ છે તો તરત તે કવૂામાું કદૂી પડયો અને તસિ મરી ગર્ો. 

  આમ સસલાના ઉપાર્થી તસિ મરી ગર્ો અને તે બચી ગર્ો. 

[GRAMMAR  SECTION] 

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

1)  હદવસ    =   હદન  2)  અજવાળુ   =  ઉજાસ 

3)  સ્ટૉલ    =   દુકાન  4)  મહિલા       =  સ્ત્રી 

5)  મજા    =   આનુંદ    6)  તનધયન        = ગરીબ  

7)  તનરક્ષર       =        અભણ  8)  તવુંગર      = પૈસાદાર 

9)  સમાન      =  અસમાન 10) પુંથ   = રસ્તો 

 

 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
 

1)  હદવસ  x  રાત  2) મહિલા  x  પરુુર્ 

 3) ઉપર્ોગ  x  ચબનઉપર્ોગ   4)  નાુંખવુું    x  બિાર કાઢવુું 



   5)  જ્ઞાની           x       અજ્ઞાની  6)  નીરોગી     x        રોગી 

   7)  તવુંગર        x       ગરીબ   8)  ઉચ્ચ        x        નીચ 

9)   જાણ  x  અજાણ  10)   નીરસ  x  રતસક 

11)   ધ્ર્ાન  x બેધ્ર્ાન    12)   સુંતોર્  x  અસુંતોર્ 

13) નકુશાન  x ફાર્દો  13) સમાન  x અસમાન 

 

 

(C) નીચેના શબ્દોનો ઉપર્ોગ કરી વાક્ય બનાવો.      

 1)  સીમ  =  સીમ સોનાવરણી બની છે.     

2) વુંદન  = આપણે વડીલોને વુંદન કરવા જોઇએ.  

3)  આભ  =  આભમાું તારા િોર્ છે.      

4)  મોલ  =  મોલ ખતેરમાું ઉગ્ર્ો છે. 

5)  મલક  =  આ મલક આબદ છે. 

6)  રળનારો  =  રળનારો માનવી છે. 

 7) સરોવર  = સરોવરમાું રુંગબેરુંગી માછલીઓ િોર્ છે. 

8)  નદી  =  આ નદી મોટી છે. 

9) સેવા  = મા બાપની સેવા કરવી એ આપણી ફરજ છે. 
 

 

(D)     નીચેના શબ્દોને બીજા શબ્દ સાથે સરખામણી કરો. 

 ( સાકર , ઝેર, દુધ, ચ્ણોઠી, માખણ, મષે ) 

 અ)  સફેદ  દુધ જેવુું 



 બ)  કાળું  મેર્  જેવુું 

 ક)  રાત ુું  ચણોઠી જેવુું 

 ડ)  મીઠુું  સાકર જેવુું 

 ઈ)  કડવુું ઝેર   જેવુું 

 ઉ)  કૂણુું માખણ જેવુું 

 

 

 

[LITERATURE  SECTION ] 

 

 

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

 

1)      ચચિમાું કોણ – કોણ નજરે પડે છે? 

જ)  ચચિમાું મસુાફરો , ચાવાળો , ફેહરર્ો , બે કુલી , રેંકડીવાળો , પસુ્તક વેચનાર , ગ્રાિક તેમજ હટહકટ      

       ચેકર નજરે પડે છે. 

2)  ચચિમાું કર્ાું – કર્ાું સ્ટૉલ નજરે પડે છે? 

જ)  ચચિમાું પ્રભાત બકુ સ્ટૉલ  , અને ટી સ્ટૉલ નજરે પડે છે. 

3)  કતવ વુંદન સ્વીકારવાન ુકોને કિ ેછે? 

જ)  કતવ વુંદન સ્વીકારવાનુું ભારત માતાને કિ ેછે. 

 

 

4)  તશલ્પી શ ુકરી રહ્યો િતો? 

જ)  તશલ્પી  પથ્થરમાુંથી મતૂતિઓ કરી રહ્યો િતો. 

5)  યવુકે દુકાનદારને શાની ના પાડી? 

જ)  યવુકે દુકાનદારને તેને તર્ા કામ કરવાની  ના પાડી. 

6)  બાળપણમાું રતવશુંકર મિારાજનો સ્વભાવ કેવો િતો? 



જ)  બાળપણમાું રતવશુંકર મિારાજનો સ્વભાવ  સાિતસક , નીડર , દર્ાળુું અને પરગજુ િતો. 

7)  જોગણ ગામમા મિારાજે શુું જોયુું? 

જ)  જોગણ ગામમા મિારાજે ગરીબાઈ અને ગુંદકી જોઈ. 

8)  મિારાજ ‘ મકુસેવક ’ તરીકે શા માટે જાણીતા છે? 

જ) મિારાજ મકુસેવક તરીકે કામ કરતા અને લોકોની સેવા કરતા  માટે તેઓ મિારાજ ‘ મકુસેવક ’   તરીકે  

જાણીતા થર્ા. 

9)  લોકોના િૈર્ામાું શા માટે આનુંદ છવાઈ ગર્ો છે? 

જ)  વરસાદની મિરે થર્ા પછી પાક સોળે કળાએ ખીલ્ર્ો છે. એ પાકને લિરેાતો જોઈને લોકોના િૈર્ામાું આનુંદ છવાઈ ગર્ો 

છે. 

10)  સીમ કોને સાદ કરે છે? 

જ)  સીમ ખેડૂતોને સાદ કરે છે. 

11)  સીમમાું શુું- શુું લઈ જવાનુું છે? 

જ)  સીમમાું દાતરડા અને અનાજ બાુંધવા પછેડી લઈ જવાનુું કહ્ ુછે. 

12)  િરખચુંદે મણેક કપાતસર્ા શા માટે ખરીધ્ર્ા િતા? 

જ)  િરખચુંદે મણેક કપાતસર્ા ગાર્ માટે ખરીધ્ર્ા િતા. 

13) િરખચુંદ કોને પોતાની િાટડીએથી િઠેા ઉતારી દેતા િતા? 

જ) કિળસુંગ જેવા કોઇ ઉધાર લેવા આવે તો તેમને િરખચુંદ િાટડીએથી િઠેા ઉતારી દેતા. 
 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સતવસ્તાર લખો. 
1)  રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર કઈ – કઈ સચુનાઓ લખેલી છે? 

 જ)   રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર નીચે પ્રમાણેની સચુનાઓ લખેલી છે. 

         1)  ચખસ્સા કાતરુથી સાવધાન. 2)  કચરો કચરાપેટીમાું નાુંખો. 

 3)  ધમૂ્રપાન કરવાની મનાઈ છે. 4)  અજાણી વસ્ત ુપડેલી જુઓ તો સ્ટેશન અતધકારીને જાણ કરો. 

 5)  લાઈનમાું ઉભા રિો , ધક્કામકુ્કી કરશો નિી. 

2)  લાઉડ સ્પીકર દ્વારા કઈ – કઈ સચુનાઓ અપાતી િોર્ છે? 

જ)  લાઉડ સ્પીકર દ્વારા નીચે પ્રમાણેની સચુનાઓ અપાતી િોર્ છે ; 

  અ)  ટે્રનના આવવા – જવા અંગેની સચુના.  બ)  ટે્રનના સમર્ અંગેની સચુના. 

 ક)  માલ – સામાન અને વ્ર્ક્તતઓ અંગે સચુના. 

3)  ભારતમા કર્ા – કર્ા ધમય પાળતી પ્રજા વસે છે? 



જ)  ભારતમા હિિંદુ , મકુ્સ્લમ , શીખ , ઈસાઈ , પારસી , જૈન અને ચિસ્તી  ધમય પાળતી પ્રજા વસે છે. 

 

4)  ભારતભતૂમને કતવ માતા તરીકે કેમ સુંબોધે  છે? 

જ)  એક માતાની જેમ ભારતમાતા એના સૌ સુંતાનોન ુપોર્ણ કરે છે , ભેદભાવ રાખ્ર્ા તવના સરખો  

  પે્રમ કરે છે. તેથી કતવ ભારતમાતાને માતા તરીકે સુંબોધે છે. 

5)  સ્ત્રીએ ફોન કરનાર યવુકને નોકરીએ રાખવાની શા માટે ના પાડી? 

જ)  સ્ત્રીએ પોતાને તર્ાું લૉન કાપવા માટે એક માણસને નોકરીએ રાખ્ર્ો િતો. એના કામથી એ સ્ત્રીને  

        સુંતોર્ િતો , તેથી ફોન કરનાર યવુકને નોકરીએ રાખવાની ના પાડી . 

6)  રતવશુંકર મિારાજને ‘ મિારજ ‘ ન ુચબરદ કેમ મળયુું? 

જ)  રતવશુંકર વ્ર્ાસે લોકહિતના ઘણા કાર્ો કર્ાય. સમાજમાું તન: સ્વાથય ભાવે તવતવધ પ્રવતૃતઓ કરી. આમ રતવશુંકરે લોકોના 

િદર્માું સ્થાન પ્રાપ્ત કયુય. તેથી લોકો દ્વારા તેમને ‘ મિારજ ‘ ન ુચબરદ મળયુું. 
 

7) ‘સીમ સાદ કરે છે’ એટલે શુું કરે છે ? શા માટે સાદ કરે છે ? 

જ) ‘સીમ સાદ કરે છે’ એટલે સીમ ખેડૂતોને બોલાવે છે. વરસાદ વરસ્ર્ા પછી કુદરતની મિરે થઇ ગઇ છે પાક તૈર્ાર 

થઇ ગર્ો છે. એ પાકને લણવા માટે જાણે સીમ ખેડૂતોને, પછેડી દાતરડા લઇને બોલાવી રિી છે. 

8)  લીંપીગ ૂુંપીને ખળા શા માટે કરવા પડે? 

જ)  ખેતરમા પાક લણ્ર્ા પછી ખેડૂતો તૈર્ાર થરે્લા પાકને એકઠો કરે છે. પાકના દાણા છૂટા પાડે છે 

          અને પાકને બજારમાું વેચવા માટે તૈર્ાર કરે છે.તેથી લીંપીગપૂીને  લીંપીગ ૂુંપીને ખળા કરવા પડે છે. 

9)  ગામના લોકો ખેતી અને ઘરવપરાશની વસ્તઓુની ખરીદી એકસામટી શા માટે કરતા િતા? 

જ)  ચોમાસામાું ખબુ જ વરસાદ પડતો આથી ગામની તાલકુા મથકે જવાની ગાડાવાટ બુંધ થઈ જાર્.તેથી  

ચોમાસુું શર થાર્ એ પિલેા િણ – ચાર મહિના ચાલે એટલી લોકો ખતેી અને ઘરવપરાશની વસ્તઓુની 

 ખરીદી એકસામટી ખરીદતા િતા. 
 

 

10)           િરખચુંદને શા માટે શરમાવુું પડય?ુ 

જ)          કિળસુંગના બાપનુાું કારજનો પ્રસુંગ િતો. િરખચુંદને કાગળ લખવા બોલાવ્ર્ા.િરખચુંદે વેરનો  

              બદલો લેવાની વતૃતથી કાગળો લખવામાું એવા ગોટાળા કર્ાય કે પ્રસુંગ બગડયો. મોતનો મલાજો  

              ન જળવાર્ો. કોઈ ડાહ્યા માણસે કહ્ ુકે િરખચુંદ, કિળસુંગ તો અભણ િતો. પણ તમે આ શ ુકયુય?  

              િરખચુંદને તેની ભલૂ સમજાણી અને એમને શરમાવુું પડય.ુ 

11) િરખચુંદના લમણામાું કઇ વાત રિી ગઇ? 



જ) િરખચુંદ કિળસુંગના ગાડામાું તર્ારે કોથળો નાખવા ગર્ા. એમને જોઇને કિળસુંગે બળદોને ડચકારો કરી ગાડુું 

િાુંકી મકૂ્યુું.ઉપરથી કિળસુંગે કહ્ુું કે બળદ તાણી ઝાલ્ર્ા રિતેા નથી. આમ કિળસુંગે ડાુંડાઇ કરી. આ વાત 

િરખચુંદના લમણામાું રિી ગઇ. 


