
 

 

 

 

[ 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 વડ ેજ પકડ.ે 

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)    સારા પસુ્તક જેવો કોઇ મમત્ર નથી. તે આપણને સાચુું માગયદશયન આપે છે. તે આપણને સારા 

કામો કરવાનુું પ્રોતસાિન આપે છે. સારાું પસુ્તકો આપણને સખુદુ:ખમાું સમભાવથી રિવેાનુું બળ આપે છે. 

મિાપરુુર્ોનાું જીવનચરીત્રો વાુંચવાથી આપણને મવપમિમાું પણ શાુંમત અને ધીરજ જાળવી રાખવાની પે્રરણા 

મળે છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી આપણામાું હિિંમત, બિાદુરી, દર્ા, પે્રમ, ક્ષમા વગેરે ગણુોનો મવકાસ થાર્ 

છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી આપણામાું સારુું  – નરસુું, સાચુું – ખોટુું પારખવાની આપણી શક્તત ખીલે છે. 

 પ્રશ્નો  1 )   સૌથી શે્રષ્ઠ મમત્ર કોણ છે ? 

  2) પસુ્તકો આપણને શેનુું પ્રોતસાિન આપે છે ? 

  3) મિાપરુુર્ોના જીવનચહરત્રો વાુંચવાુંથી શેની પે્રરણા મળે છે ? 

  4) પસુ્તકો વાુંચવાથી આપણામાું કેવાું ગણુોનો મવકાસ થાર્ છે ?   

5) ગદ્યખુંડને ર્ોગ્ર્ શીર્યક આપો. 
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નીચેનુું કાવ્ર્ વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉિર લખો 
 

 

 આખરે ઉજાગરાનો અંત આવ્ર્ો : 

   લગન ઊકલી ગર્ાું. 

  મા િવે, 

   ઘરની ચીજ વસ્તઓુ ગણે છે. 

  સુંભારી સુંભારી મેળવે છે. 

   સુંભાળી સુંભાળી ગોઠવે છે. 

  થાળી , વાટકા, ગ્લાસ, ડીશ, 

   બધુું બરાબર છે. 

  ક્ાુંર્ કશરુ્ ખોવાયુું નથી, 

   કશુુંર્ ગયુું નથી પણ 

  અચાનક કઇક ર્ાદ આવતાું  

   એ ઓરડા વચ્ચે  

  ઉભી રિી જાર્ છે, 

  આંખોમાથી ટપકુું ટપકુું થાર્ છે. 

  ખારો ખારો પ્રશ્ન : 

  'મારી દીકરી ક્ાું?' 

 

 પ્રશ્નો :  1) ઉજાગરાનો અંત ક્ારે આવ્ર્ો ? 

  2) મા કઇ વસ્તઓુ મેળવે છે ? 

  3) મા ઓરડા વચ્ચે શા માટે ઊભી રિી જાર્ છે ? 

  4) ઘરમાું કોણ નથી ? 

  5) કાવ્ર્ને ર્ોગ્ર્ મશર્યક આપો. 
 

 

 



 

 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના મવશે મનબુંધ લખો. 

  1)   ઝાડ આપણુું જીવન  2) મારુું શિરે 

નીચેના મદુ્દા પરથી વાતાય લખો. 
 

 1) એક જ ુંગલ - મસિંિનો ત્રાસ - દરરોજ પશઓુની િતર્ા - પશઓુની મસિંિને મવનુંતી - દરરોજ એક 

પશ ુમોકલવાનો મનણયર્ - સસલાનો વારો - સસલાનુું મસિ પાસે મોડા પિોચવુું - મસિંિન ુગસુ્સે થવુું - સસલાનુું 

મસિંિને કવૂા પાસે લઇ જવુું - કવૂામાું મસિંિને પોતાનો પડછાર્ો દેખાવો - મસિંિન ુકવૂામાું કહૂદ પડવુું - સસલાનુું 

બચી જવુું - બોધ. 

સસલાની ચતરુાઇ 

 એક મોટુું જ ુંગલ િતુું. તેમાું એક મસિંિ રિતેો િતો. જે ખબુ જ તાકાતવાળો િતો. રોજ કેટલાર્ 

પશુુંઓને મારી નાખતો િતો. એટલે બધાર્ જનાવરોએ ભેગા થર્ા. ભેગા થઇને મવચાયુય કે જો આમ જ મસિંિ 

બધાને મારી નાખશે તો એક હદવસ આખ ુજ ુંગલ ખાલી થઇ જશે. 

 બધા જાનવરો એ નક્કી કયુય અને મસિને મળવા ગર્ા અને મસિંિને કીધ ુતમારે કોઇનો મશકાર કરવા 

જવુું નહિ, અમે દરરોજ એક જાનવર તમારી પાસે આવી જઇશુું તેને તમારે ખાઇ જવાન.ુ મસિ ે િા પાડી 

એટલે દરેક જાનવર મસિંિ જોડ ેજવા લાગ્ર્ો. 

 એક વખત સસલાનો વારો આવ્ર્ો. એટલે સસલાએ એક ઉપાર્ કર્ો તે મસિંિ પાસે મોડો પિોચ્ર્ો, 

મસિંિ ગસુ્સે થર્ો તો સસલાએ કહ્ય ુમિારાજ તમારા જેવોજ એક મસિંિજ ુંગલમાું આવ્ર્ો છે તો એનાથી બચીને 

આવતા મારે મોડુ થઇ ગય.ુ મસિંિ ગસુ્સે થર્ો અને બીજા મસિંિને બતાવવા કહ્યુું.  

 સસલો તેને કવૂા પાસે લઇ ગર્ો કવૂામાું મસિંિ ેતેન ુજ પ્રમતબબિંબ જોય.ુ એટલે તેને ત્રાડ પાડી પણ 

પોતાનો જ પડઘો પડવાથી તેને લાગ્ય ુકે અંદરબીજો મસિંિ છે તો તરત તે કવૂામાું કદૂી પડયો અને મસિ મરી 

ગર્ો. 

  આમ સસલાના ઉપાર્થી મસિ મરી ગર્ો અને તે બચી ગર્ો. 



 

 

2) અતબરનો દરબાર – એકસરખા બે ફૂલ – એક સાચુું, એક બનાવટી – ફૂલને સ્પશય કર્ાય મવના 

દૂરથી ઓળખવાની પરીક્ષા – બધા દરબારીઓની મ ૂુંઝવણ – બબરબલની યકુ્તત – મધમાખીને પકડી લાવવી 

– ઉિર આપવો – બાદશાિની બબરબલને શાબાશી  - બોધ. 

બબરબલની યકુ્તત 

 અકબર એક રાજા િતો. તેના દરબારમાું ઘણા બધા લોકો િતા પણ બબરબલ િાજરજવાબી અને 

બદુ્ધિચાતરુ્ય માટે જાણીતો િતો. અકબર ઘણી વખત પોતાના દરબારમાું નવી નવી વાતો લાવતો. જે સારુ 

કામ કરે તેને ઇનામ પણ આપતો. 

 એક વખત અકબર રાજા પોતાના દરબારમાું એક જેવા જ બે ફૂલ લઇને આવ્ર્ા.તેમાું એક ફૂલ સાચુું 

છે અને એક ફૂલ બનાવટી છે. પરુંત ુતેને સ્પશય કર્ાય વગર બધારે્ તેને ઓળખી બતાવવાન ુિત ુું. કોઇ તેનો 

જવાબ આપી શકત ુનથી કેમકે તે બને્ન ફૂલ એક સરખા જ લાગતા િતા. 

 કોઇ જવાબ આપી શકત ુન િત ુું અકબરે બબરબલ સામે જોયુું તો બબરબલ તરત પોતાના સ્થાનેથી 

ઊઠીને બિારથી એક મધમાખી મધમાખી પકડી લાવ્ર્ો. મધમાખી તરત જે સાચ ુફૂલ િત ુતે ફૂલ પર બેઠી. 

 આમ બબરબલે ખબુ િોશીર્ારીથી ફૂલ ઓળખી બતાવ્યુું. 

[GRAMMAR  SECTION] 

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

1)     પવૂય  =  ઉગમણુું   2)   ગગન  =  આકાશ 

3)    ઠેકડો  =  કદૂકો   4)   પિાડ  =  ડુુંગર 

5)  કાુંઠો  =  હકનારો   6)  ગફલત    =          બેદરકારી 

 7)  રાત્રી    =  રાત   8)  મનણયર્    =  ફેંસલો 

 9)  પહરશ્રમ   =  મિનેત   10)  માગય    =  રસ્તો 

 11) મિનેત  =  પરુુર્ાથય    12)  કદૂકો  =  છલાુંગ 

13)  સ્પધાય  =  િરીફાઇ   14)  નર્ન  =  આંખ  

15) ઉદ્યમ  = મિનેત   

  

 



 

 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 

1)  ઉગમણુું  x આથમણુું    2)  પ્રકાશ  x  અંધકાર   

3)  નાનુું  x મોટુું    4)  આકાશ   x પાતાળ 

5)   પ્રામાબણકતા x  પ્રામાબણકતા   6)   શિુ  x  અશિુ 

7) ગેરસમજણ x સમજણ    8)    ખચય  x બચત 

9) ઇચ્છા  x  અમનચ્છા   10)    મનરાુંત  x ઉતાવળ 

11)    પ્રગમત  x        અધોગમત   12)    સુંતોર્  x           અસુંતોર્ 

13)  િાજર  X  ગેરિાજર      14)  આશા  X  મનરાશા 

 15)  પિલેો   X છેલ્લો     16)  જીત   X િાર 
17)  કુંજૂસ  X  ઉદાર     18)  કડવુું  X મીઠુું 
19)  મશુ્કેલ  X  સરળ     20) વધવુું             X ઘટવુું 
 

(C) નીચેના શબ્દોનો ઉપર્ોગ કરી વાક્ બનાવો.      

 1)    ઉમુંગ  : વગયમાું છોકરાઓ ઉમુંગથી ભણે છે. 

 2) ચોપાસ  : મારી ચોપાસ ફૂલોના છોડ િતા. 

 3) ચકચરૂ  : પૈસાના નશામાું તે ચકચરૂ થઇ ગર્ો. 

 4) સરૂ  : સુંગીતના સરૂ સાથે મુંહદરમાું ભજન ગવાર્ છે. 

 5) છલુંગ  : મોિને પાણીમાું છલુંગ મારી. 

6)  મશુ્કેલ  : કોઇ કામ મશુ્કેલ િોર્ છે પણ અશક્ નહિ. 

7)  જૂઠુું  : આપણે કોઇ હદવસ જૂઠુું બોલવ ુજોઇએ નહિ. 

8)  શીતળ  : ઝાડનો છાર્ો શીતળ િોર્ છે. 

9) ભાગ્ર્  : જેના ભાગ્ર્માું જે િોર્ એ જ મળે છે. 

 



 

 

 

(D) નીચેના શબ્દસમહૂો માટે એક – એક શબ્દ આપો. 

1)  ઝાડ તેમજ વનરાજજથી ઘટાદાર     – કુુંજાર 

2)  મસક્કા સાચવી રાખવાની પટ્ટા જેવી કોથળી    -  વાુંસણી 

3) મસુાફરી દરમમર્ાન ખરચ માટેની રકમ   - વાટખરચી 

4) પરૂના પાણીની ઝડપે દોડનાર    - પાણીપુંથા 

5) ઘોડાને બાુંધવાની જગ્ર્ા     - તબેલો 

6) ગાર્ોનુું મોટુું ટોળું     - ધણ 

7) પશનેુ ખાવાનુું અનાજ     - જોગાણ 

8)  પવનથી ઊડલેા વરસાદના છાુંટા     – વાછટ 

 

[LITERATURE  SECTION ] 

 

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

1) ઉગમણે આભમાું શુું દેખાર્ છે ? 

જ)  ઉગમણે આભમાું જુદા જુદા રુંગો રેલાતા દેખાર્ છે. 

2)  મન ક્ાું આળોટે છે ? 

જ)  દૂર અને પાસે પથરારે્લા લીલા ઘાસ પરના ઝાકળમાું મન આળોટે છે. 

3)  વાય ુશાથી ચકચરૂ છે ? 

જ)  ધરતીની સોડમ પીને વાય ુચકચરૂ છે. 

4)  વાલો કેસહરર્ો કોણ િતો ? 

જ) વાલો કેસહરર્ો ગરણી ગામનો ચારણ િતો. 

5)  વાલો કેસહરર્ો શેનો વેપારી િતો ? 

જ)  વાલો કેસહરર્ો ઘોડા લેવા-વેચવાનો ધુંધો કરનાર વેપારી િતો. 
 

 



 

 

6)  વાલા કેસહરર્ાની કદર કોણે કરી ? 

જ) વાલા કેસહરર્ાની કદર અમરેલીના સબૂા રાઘોબાએ કરી. 

7)  મશક્ષક અબ્રાિમને ખશુીથી પસુ્તક શા માટે આપે છે ? 

જ)  અબ્રાિમ વાુંચન માટે જજજ્ઞાસ ુછે. તેથી મશક્ષક તેને ખશુીથી પસુ્તક આપે છે. 

8)  પસુ્તક સાથી પલળી ગયુું ? 

જ)  રાતે્ર પડલેા વરસાદની વાછટથી પસુ્તક પલળી ગય.ુ 

9)  કાવ્ર્માું વા’ લો શબ્દ કોના માટે વપરાર્ો છે ? 

જ)  કાવ્ર્માું વા’ લો શબ્દ શ્રીકૃષ્ણ માટે વપરાર્ો છે. 

10) હિિંડોળો ક્ાું બાુંધેલો છે ? 

જ) હિિંડોળો આંબાની ડાળે,સોનાની સાુંકળ અને ચાુંદીનાું કડાું વડ ેબાુંધેલો છે. 

11) વોલ્ટરના શરીર પર લકવાની શી અસર થઇ ? 

જ)  લકવાને લીધે વોલ્ટરનાું િાથ પગ કામ કરતા બુંધ થઇ ગર્ા. 

12)  દાતતરોએ વોલ્ટરના રોગ મવશે શો અબભપ્રાર્ આપ્ર્ો ? 

જ)  દાતતરોએ વોલ્ટરના રોગ મવશે અબભપ્રાર્ આપતા કહ્ય ુકે તે જાતે િાથ પગ િલાવી શતશે નહિ, તેણે 

જજિંદગીભર વ્િીલચેરની સિાર્ લેવી પડશે. 

13)  માતાએ પતુ્રને શી પે્રરણા આપી ? 

જ)  માતાએ પતુ્રને પે્રરણા આપતા કહ્ય ુકે ‘ ત ુું હિિંમત નહિ િારે તો જે ધારીશ એ કરી શકીશ. 

14)  ઊંચા કદૂકાની સ્પધાય જોઇ વોલ્ટરે શો સુંકલ્પ કર્ો ? 

જ)  ઊંચા કદૂકાની સ્પધાય જોઇ વોલ્ટરે સુંકલ્પ કર્ો કે ‘ ભલે મારુું  શરીર આજે અપુંગ િોર્, પણ એક 

હદવસ એવો આવશે કે મવશ્વનો કોઇ ખેલાડી મારી બરાબરી કરી શકશે નહિ ’. 

15) કોની ટોળી આવી રિી છે ? 

જ) ઘેરૈર્ાની ટોળી આવી રિી છે. 

16)  ટોળાએ મર્ાયદા વટાવતાું શુું કયુય ? 

જ)  ટોળાએ મર્ાયદા વટાવતાું, કાકાની ટોપી ઉછાળી. 

17)  નખરા છોડીને કમવ શુું કરવાનુું કિ ેછે ? 

જ)  નખરા છોડીને કમવ આનુંદ માણવાનુું કિ ેછે. 

 

 



 

 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો. 
 

1)  છલુંગ મારીને મન શા માટે ધરતી પર આળોટે છે ? 

જ)  દૂર અને પાસે લીલુુંછમ ઘાસ ઊગ્ય ુછે. ધરતીની સોડમ પીને વાય ુચકચરૂ બન્ર્ો છે. ઘાસ ઉપર 

ઝાકળ છવાયુું છે. ઝાકળમાું સરૂ્યનાું હકરણોનો ઝીણો સરૂ સુંભળાઇ રહ્યો છે. આવા સુુંદર અને 

તાજગીભર્ાય વાતાવરણમાું મન છલાુંગ મારીને ધરતી પર આળોટે છે. 

2) સવાર થતાું કુદરતમાું કેવા ફેરફાર થાર્ છે ? 

જ) સવાર થતા, પવૂયનાું આકાશમાું રુંગો રેલાર્ છે.  પુંખીઓ કલશોર કરતા ઊડવા લાગે છે. સરૂ્યના 

અજવાળામાું પિાડ, નદી અને મેદાનો સ્પષ્ટ દેખાર્ છે. લીલા ઘાસ પરથી પવન વાર્ છે. ઝાકળ 

પર પડલેા સરૂ્યનાું હકરનો ઝળિળે છે. આમ, સવાર થતા કુદરતી વાતાવરણમાું જાતજાતનાું ફેરફાર 

થાર્ા છે. 

3) કેસહરર્ાએ વડોદરાને રામરામ કરવાનુું શા માટે મવચાયુું ? 

જ) કેસહરર્ો પોતાનાું ઘોડા વેચવાું વડોદરા આવ્ર્ો િતો. મન ઠરી જાર્ એવા ઘોડા જોઇને, સૌ રાજી 

રાજી થઇ જતાું, પણ ઘોડાની હકિંમત સાુંભળીને તે પાછા વળી જતા. એકેર્ ઘોડો વેચાતો નિોતો, 

તેથી કેસહરર્ાએ વડોદરાને રામરામ કરવાનુું મવચાયુય. 

4) વાલો કેસહરર્ો ઘોડાની લગામ તાણી શા માટે ઊભો રિી ગર્ો ? 

જ) વાલો કેસહરર્ો વડોદરાની બિાર મનકળ્ર્ો. તર્ાું એણે એક ખોરડુું જોયુું. ખોરડાની બિાર ગોદડાું, 

વાસણ, ઘરની નાનીમોટી જણસોનાું પોટલાું પડયાું િતાું. કાળજા કુંપાવે એવા, નાનાું છોકરાુંના 

બમૂબરાડા તેણે સાુંભળ્ર્ા. એ દ્રશ્ર્ જોઇને વાલો કેસહરર્ો ઘોડાની લગામ તાણીને ઊભો રિી ગર્ો. 

5) રાઘોબાએ કેસહરર્ાની કદર કેવી રીતે કરી ? 

જ) અમરેલીના સબૂા રાઘોબાએ કેસહરર્ાને પોતાની કચેરીમાું માન-મરતબા સાથે બોલાવ્ર્ો. તાુંબાના 

પતરામાું સરૂ્ય – ચુંદ્ર રિ ેતર્ાું સધુી ગરણી ગામ બબક્ષસ તરીકે તેને લખી આપ્ય.ુ આ રીતે રાઘોબાએ 

કેસહરર્ાની કદર કરી. 

6)  પસુ્તક ખરાબ થઇ જવાથી અબ્રાિમ બલિંકન શુું મવચારે છે ? 

જ)  પસુ્તક વાછટમાું પલળી જવાથી ખરાબ થઇ ગય ુિત ુું. સાિબેને િવે શો જવાબ આપવો? કેમ કે 

પસુ્તક અબ્રાિમ બલિંકનને વાુંચવા આપ્ય ુિત ુું. તે મવચારે છે : મારી પાસે એટલા પૈસા પણ નથી કે 

નવી ચોપડી લાવીને સાિબેને આપી શકુ. સાિબેને જઇને એમ કહુું કે પસુ્તક કોઇ ચોરી ગય ુછે? 

અથવા એમ કહુું કે તે રસ્તામાું પડી ગય ુછે? ના..ન... અસતર્ ર્ો ન જ બોલવુું- બલિંકન આવા અનેક 

મવચારો કરે છે. 



 

 

7) અબ્રાિમ બલકન સાિબે પાસે જઇને શી વાત કરે છે ? 

જ) અબ્રાિમ બલિંકન સાિબે પાસે જઇને કિ ેછે : “સાિબે, મારાથી એક ગફલત થઇ ગઇ છે. વાુંચતાું 

વાુંચતાું પસુ્તક નીચે પડી ગયુું. હુું ઊંઘી ગરે્લો. રાતે્ર ખબૂ વરસાદ પડયો, એમાું બારી વાટે ઘરમાું 

પાણી ભરાયુું. પસુ્તક પલળી ગયુું. વાુંચવાના કામનુું રહ્યુું નથી. હુું ગનેુગાર છુ, સાિબે ! “. 

8)  આપણે કેવા ઘેર ન જવુું જોઇએ ? શાું માટે ? 

જ)  જે ઘર આપણને આવકાર અને આદર ન મળતાું િોર્ તે ઘરે આપણે  જવુું જોઇએ. જર્ાું ધન 

વૈભવને જ મિતવ અપાત ુું િોર્ અને માણસ માટે પે્રમભાવ જ ના િોર્ તો તર્ાું જવાથી શો ફાર્દો?. 

9) ‘પારકી આશ સદા મનરાશ’ – આ કિવેત પિલેા સભુામર્તના આધારે સમજાવો. 

જ) આપણે બીજા પર આધાર રાખીએ તો આપણને મનરાશા જ મળે છે. આપણુું કામ જાતે જ કરવુું 

જોઇએ. આપણુું કામ કરવામાું આપણને જેટલો રસ િોર્ એટલો બીજાને િોતો નથી. આમ, પારકી 

આશા રાખવામાું આપણને દુ:ખ અને મનરાશા જ મળે છે. માટે સૌએ પોતાનુું કામ પોતે જ કરવુું 

જોઇએ. 


