
 

 

 

 

  

 

[ READING SECTION]  

 

એક નાની નદી હતી. નદી પર લાકડાનો સાદો પલુ બાાંધેલો હતો. આ પલુ સાાંકડો હતો. પલુને કઠેડો 

ન હતો. તેના પરથી સામસામે બે જણ પસાર થઇ શકતા ન હતા. એકવાર આ પલુ પર સામસામે બે છેડથેી 

બે કતૂરા આવ્યા. તેઓ એકબીજાને રસ્તો આપવા તૈયાર ન હતા અને પાછાં જવા પણ તૈયાર ન હત ુાં. બાંને 

ઝઘડી પડયા અને નદીમાાં પડી ગયા. માાંડ કકનારે પહોચયાાં. થોડીવાર બાદ પલુના બાંને છેડથેી બે બકરી 

આવી.બકરી સમજુ હતી. એક બકરી નીચે બેસી ગઇ અને બીજી બકરી તેના પરથી આગળ ચાલી ગઇ પછે 

નીચે બેઠેલી બકરી ઊભી થઇને ચાલવા લાગી.  

 

 પ્રશ્નો  1 )   નદી પર શુાં બાાંધેલુાં હત ુાં ? 

  2) આ પલુ કેવો હતો ? 

  3) પહલેા પલુના છેડથેી કોણ આવ્ય ુ? 
  4) નદીમાાં કોણ પડી ગયુાં ?   

5) બકરીએ પલુ કેવી રીતે પસાર કયો. 
 

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

ચચિંતાનો તવષય છે. ઘરમાાં શાળામાાં,સભામાાં કે રમતના મેદાનમાાં મોટેથી વાતો કરવી એ કુટેવ છે. એવી જ 

રીતે રેકડયો કે ટેચલતવઝનનો અવાજ મોટો રાખવો એ તશષ્ટાચારની તવરુધ્ધ છે. નવરાતિ કે લગ્નપ્રસાંગે રાતે 

મોડ ેસધુી કાનનાાં પડદા તોડી નાખે એવો લાઉડસ્પીકરનો અવાજ રાખવો એ સામાજજક દૂષણ છે. અવાજનુાં 

પ્રદૂષણ ઘટાડવુાં એ શુાં આપણા હાથમાાં નથી ? આવો, આપણે સાથે મળી અવાજનુાં પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો 

સાંકલ્પ કરીએ. આપણે ઘર, શાળા, સભા, કે મેદાન પર શાાંતત જાળવીશુાં. રેકડયો અને ટેચલતવઝનનો અવાજ 

બહ ુધીમો રાખીશુાં. નવરાતિ કે લગ્ન જેવા પ્રસાંગે લાઉડસ્પીકરનો મયાાકદત ઉપયોગ કરીશુાં. 
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 પ્રશ્નો  1 )   આપણા સૌ માટે ચચિંતાન ુકારણ ક્ય ુછે ? 

  2) ક્યા પ્રસાંગોએ રાતે મોડ ેસધુી લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ થાય છે? 

  3) શુાં કરવુાં તશષ્ટાચારની તવરુધ્ધ છે ? 

  4) અવાજનુાં પ્રદુષણ ઘટાડવા આપણે ક્યો સાંકલ્પ કરીશુાં? 

  5) ગદ્યખાંડને યોગ્ય શીષાક આપો. 
 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના તવશે તનબાંધ લખો. 

  1)   મારી શાળા  2) મારી વહાલી મમ્મી 

 

નીચેના મદુ્દા પરથી વાતાા લખો. 
 

1) એક લચુચો દુકાનદાર – કકરયાણાની દુકાન – એક ગ્રાહક – ખાાંડ ખરીદવી – દુકાનદારનુાં ઓછાં 

તોલવુાં – ગ્રાહકની ફકરયાદ – ‘ વધારે વજન ઊંચકવુાં નકહ પડ,ે’ એવો દુકાનદારનો જવાબ- ગ્રાહકે ઓછા 

પૈસા ચકૂવવા – પરૂા પૈસા ચકૂવવા માટે દુકાનદારની માગણી – ‘પૈસા વધારે ગણવા નકહ પડ’ે ગ્રાહકનો 

જવાબ  - બોધ. 

જેવા સાથે તેવા 

 એક ગામમાાં એક કકરયાણાની દુકાન હતી એ દુકાનદાર બહ ુજ ચાલાક હતો. તે બધા ગ્રાહકને ઓછી 

વસ્ત ુતોલીને આપતો હતો. બધા ગ્રાહકો તેનાથી પરેશાન હતા પણ કોઇ કાઇ બોલત ુનકહ. 

 એક વખત એક ગ્રાહક તે વેપારીને તયાાં ખાાંડ ખરીદવા આવ્યો તયારે પરાંત ુતે કકરયાણાના દુકાનદારે 

તેને ખાાંડ ઓછી તોલી તો ગ્રાહકે તેને ફકરયાદ કરી કે ભાઇ આ ખાાંડ તો ઓછી છે તો દુકાનદારે કહ્ુાં કે ભાઇ 

વજન વધુાં ઊંચકવુાં નકહ પડ,ે ગ્રાહકને ગસુ્સો આવ્યો પણ તે કાઇ બોલ્યો નકહ પરાંત ુ તેને બદલો લેવાનુાં 

નક્કી કયુા તેને દુકાનદારને ઓછા પૈસા આપ્યા. તો દુકાનદારે ફકરયાદ કરી તો ગ્રાહકે એવ ુ કહ્ુાં કે પૈસા 

વધારે ગણવા નકહ પડ.ે  

 દુકાનદાર સમજી ગયો અને બધાને ઓછી વસ્ત ુઆપવાનુાં છોડી દીધુાં. 

 



 

 

[GRAMMAR  SECTION] 

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

1)  નદી  =  સકરતા   2)  વકૃ્ષ  =  ઝાડ 

3)  કબતૂર  =  પારેવુાં   4)  પાણી  =  જળ 

5)  પાન  =  પણા   6)  આભાર  =    ધન્યવાદ 

   7)  પારધી  =  તશકારી   8)  ચટકો  =  ડાંખ 

9)  પળ  =  ક્ષણ   10)  ભભતૂ  =  ભસ્મ 

11)  આટો  =  લોટ   12)  વૈરાગી  =  સાધ ુ

13)  સરપાવ =  બચક્ષસ   14)  આજીજી =     તવનાંતી 
 15)  પ્રશાંસા  =  વખાણ   16)  મોજ  =  આનાંદ 

 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
 

   1) ઉપર  X  નીચે    2)  અંદર  X  બહાર 

    3)  કદવસ  X  રાત   4) વૈરાગી  X  સાંસારી 

    5)  ના  X  હા   6)  હાહ્યો  X  ગાાંડો 

   7) રોજ  X  ક્યારેક    8)  તાજુ ાં  X  વાસી 

    9)  અડધો  X  આખો    10)  ખશુ  X  નાખશુ 

 

(C) નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 
1) ભભતૂ  -  ભભતૂ લગાવી હુાં બાવો બન્યો. 

2) રસોઇ  -  બા રસોઇ બનાવે છે. 

3) ખીચડી  -  મને ખીચડી બહુાં ભાવે છે. 

4) સરપાવ  -  સારુાં કામ કરવાથી સરપાવ મળે છે. 

5) કબતૂર  - કબતૂર એક શાાંત પક્ષી છે. 

6) કીડી  - કીડી બહુાં મહનેત કરે છે. 

7) વાડી  - વાડીમાાં શાકભાજી ઉગે છે. 



 

 

8) બકરી  - મારા ઘર પાસે એક સફેદ બકરી દરરોજ આવે છે. 

9) ગાડુાં  - ગાડામાાં સામાન ભરીને ખેડતૂ જાય છે. 

10) તશયાળ  - તશયાળ બહુાં ચાલક છે. 

 

નીચેના દરેક શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

1) બાગ, બગીચો, ફળઝાડનુાં ખેતર     =  વાડી 

2) મરઘીનુાં બચચુાં       =  પીલુાં 

3) સામસામી મદદ       =  સ ૂાંઢલ 

4) લાભ મેળવવા માટે કરાતા વખાણ    =  ખશુામત 

5) અનાજ ઝાટકવાનુાં સાધન     =  સપૂડુાં 

6) ભલૂ માટે પાછળથી થતો ખેદ     =  પસ્તાવો 

  7) ટાઢ, તાપ અને વરસાદથી બચવા મકાન ઉપર કરેલુાં ઢાાંકણુાં =  છાાંપરુાં 

  8) પાણીથી ભરેલો ખાડો      =  ખાબોચચયુાં 

  9) ધળૂ, માટીમાાં પાણી મળીને બનતો ગારો     =  કાદવ, કીચડ 

  10) પગતથયાવાળો કવૂો      =  વાવ 

 

 
 [LITERATURE  SECTION ] 

 

 

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

1) કબતૂરે પાણીમાાં પાન શા માટે ફેંક્યુાં? 

જ)  કીડી પાણીમાાં તણાઇને જતી હતી એટલે તેને બચાવવાાં કબતૂરે પાન ફેંક્યુાં. 



 

 

2) કબતૂર ક્યાાં બેઠુાં હત ુાં? 

જ)  કબતૂર ઝાડ પર બેઠુાં હત ુાં. 

3) કબતૂરનો શીકાર કરવા કોણ આવ્યુાં? 

જ)  કબતૂરનો તશકાર કરવા પારધી આવ્યો.   

4) બાવાને જમવા માટે શુાં શુાં જોઇએ છે? 
જ) બાવાને જમવા માટે ખીચડી જેવો સાદો ખોરાક જોઇએ છે. 

5) બા બાવાને શી આજીજી કરે છે? 

જ)  બા બાવાને ચીતપયો ન ખખડાવવા માટે આજીજી કરે છે. 

6) વેશ હટાવી બચ ુબાને શુાં કહ ેછે? 

જ)  વેશ હટાવી ડાહ્યો થઇને ‘ બા હુાં આવો ‘ એવુાં કહ ેછે. 

7) બચ ુકેવી રીતે બાવો બન્યો? 

જ)  માથા પર જટા લગાવી અને શરીર પર ભભતૂ લગાવી બચ ુબાવો બન્યો. 

8) ઇસ્માઇલની વાડીનુાં વણાન કરો? 

જ) ઇસ્માઇલની વાડી બારેમાસ લીલીછમ જ હોય. બાજરી પછી તરત જુવાર એમ ઇસ્માઇલની વાડી 

વખણાય. 

9) મરઘીબાઇએ સ ૂાંઢલ કરવા માટે કોને કોને પછૂી જોયુાં? 

જ) મરઘીબાઇએ સ ૂાંઢલ કરવા માટે લાચલયા કતૂરાને, ગલબા તશયાળા પાસે અને ડાહ્યા ડુક્કરને પછૂ્ુાં. 

10)  બકરીબહને રસ્તા વચચે જઇને શા માટે બેઠા? 

જ)  બકરીબહનેને ઘર બાાંધવુાં હત.ુ તે માટે ચીજ વસ્તઓુ જોઇતી હતી. તેથી તે રસ્તા વચચે જઇને બેઠા. 

11)  બકરીબહનેે ગાડાવાળાને શો ઠપકો આપ્યો? 

જ)  બકરીબહનેે ગાડાવાળાને કહ્ુાં કે મને બકરી નહી પણ બકરીબહને કહવેાનુાં. 

12) બતકની માાં શુાં ઇચ્તી હતી ? 

જ) બતકની મા તેનુાં બચચુાં પાણીમાાં તરતા શીખે એવુાં ઇચછતી હતી. 

13) બચચાને કોને ધક્કો માયો? 

જ) બચચાને તેના બાપાએ ધક્કો માયો. 

14) બચચાને તરત ુજોઇને બાપાએ શુાં કયુા? 

જ)  બચચાને તરતુાં જોઇને બાપાએ શાબાશી આપી. 

 



 

 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સતવસ્તાર લખો. 
1) મકાઇના દાણા જોઇને મરઘીને શો તવચાર આવ્યો? 

જ)  ઇસ્માઇલે મરઘાઘર આગળ મકાઇના દાણા વેયાા હતાાં. આ સરસ મજાનાાં મકાઇના દાણા જોઇને 

મરઘીને થયુાં કે આ બધા દાણા હુાં ખા-ખા કરુાં ને દાણા હુાં પકવુાં નકહ તે કેમ ચાલે? આમ, મરઘીને 

મકાઇના દાણા વાવવાનો તવચાર કયો. 

2) સૌને ખશુામત કરતાાં જોઇ મરઘીના મનમાાં શો તવચાર આવ્યોં? 

જ)  સૌને ખશુામત કરતાાં જોઇ મરઘીના મનમાાં તવચાર આવ્યો કે, ‘ મહનેતનાાં ફળ લણવાનાાં થયા તયારે 

સૌ વાહવાહ કરે છે’ 

3) ડાહ્યા ડુક્કરે મરઘીબાઇને શો જવાબ આપેલો? 

જ) ડાહ્યા ડુક્કરે મરઘીબાઇને કહ્ુાં હત ુકે, “ ના રે, બાઇ ના. ખેતી વળી કેવી? આ બધા ખેતી કરે છે 

કોના માટે ? ખાઇપીને મજા કરો! પેટ ચોળીને શળૂ શા માટે ઊભુાં કરો છો?. 

4) મકાઇ તૈયાર થયા પછી મરઘીબાઇએઅંતે શો તવચાર કયો? 

જ)          ડાહ્યા ડુક્કરે મરઘીબાઇને કહ્ુાં હત ુકે, “ ના રે, બાઇ ના. ખેતી વળી કેવી? આ બધા ખેતી કરે છે. 

             કોના માટે ? ખાઇપીને મજા કરો! પેટ ચોળીને શળૂ શા માટે ઊભુાં કરો છો? 
5)     બકરીબહનેે ઘર કેવી રીતે તૈયાર કયુું? 
જ)         બકરીબહનેે ગોળની ભીંતો બનાવી. શેરડીના દાાંડા કયાા. છાપરા ઉપર ટોપરાનીવાટકીઓના નચળયાાં  
        બનાવ્યા. આ રીતે બકરીબહનેે સરસ ઘર બનાવ્યુાં. 
6) બકરીબહને શુાં બોલે તો બચચાાં બારણાાં ખોલતા હતાાં? 

જ) બકરીબહને આવુાં બોલતાાં : ગોળ કેરી ભીંતલડી ને શેરડી કેરા દાાંડા, ટોપરીએ ઘર છાયાાં, બચચાાં 
બારણાાં ઉઘાડો. તે પછી જ બચચાાં બારણાાં ખોલતાાં હતાાં. 

7) વાઘે બારણાાં ખખડાવ્યાાં છતાાં બચચાઓએ બારણા કેમ ન ઉઘાડયા? 

જ) બકરીબહનેના ગયા પછી વાઘ આવ્યો. તેણે બારણા ખખડાવ્યાાં.અંદરથી બચચાઓએ પછૂ્ુાં : કોણ 
છો ? પરાંત ુવાઘને બકરીબહને જેવુાં બોલતા ન આવડય ુએટલે બચચા સમજી ગયા કે મા નથી 
આવી. એટલે તેમને બારણા ન ઉઘાડયા.. 

8) બતકની માાં બચચાને ક્યાાં તરવા લઇ ગઇ? 

જ) બતકની માાં બચચાને પ્રથમ નદીએ તરવા લઇ ગઇ. તયારબાદ તળાવમાાં અને તયારબાદ 
ખાબોચચયામાાં અને છેલ્લે વાવમાાં તરવાાં લઇ ગઇ.  

9) મીણબતીની તવશેષતા કઇ કઇ છે? 

જ) મીણબતી બધાને અજવાળાં આપે છે. તે ધીમે ધીમે બળે છે.તે પોતાનો પ્રકાશ આપીને બીજાને રાજી 

કરે છે. આ બધુાં તે પોતાની જાતને બાળીને કરે છે.  

 


