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�� Ð ૧ નીચે આપેલા વા�ો ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો  

 

(૧) આપેલા �ચ�મા ંબસ "ટ�શન દ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ  

(૨) �ચ�મા ંકો,-લે./ુ ંનામ અ1ત કો,-લે. છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૩) �ચ�મા ંકો,-લે./ુ ંનામ પીઠડ કો,-લે. છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૪) �ચ�મા ંઅક"માત/ુ ં6ૃ8ય દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૫) �ચ�મા ંCITYMALL નજર� પડ� છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૬) �ચ�મા ંએ,<=લુ>સ વાન પર ૧૦૪ નબંર લખેલ છે.      ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૭) �ચ�મા ંપોલીસનો =િુનફોમC સફ�દ અને લાલ છે.      ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૮) �ચ�મા ંર"તા પર ઝીFા GોસHગ દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૯) �ચ�મા ંમેળા/ુ ં6ૃ8ય દ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૦) �ચ�મા ંર�લવે "ટ�શન દ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૧) �ચ�મા ંમLહલાનો અક"માત દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૨) �ચ�મા ંહોN"પટલ દ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૩) �ચ�મા ંિવમાન ઉડPુ ંદ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૪) �ચ�મા ંલેડQઝ ટ�લરની બાRુમા ંચ8માઘર દ�ખાય છે.     ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૫) �ચ�મા ંબે મLંદર દ�ખાય છે.        ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૬) �ચ�મા ંTક અને બાઈકનો અક"માત દ�ખાય છે.      ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૭) �ચ�મા ંજનતા �ોિવઝન "ટોર દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૮) આપેલ �ચ�મા ંનવ V.ૃો દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૧૯) �ચ�મા ંના"તા હાઉસની બાRુમા ંચાની હોટલ દ�ખાય છે.     ખ'ંુ, ખો*ંુ 

(૨૦) આપેલ �ચ�મા ંએક Lર.ા દ�ખાય છે.       ખ'ંુ, ખો*ંુ 
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�� Ð ૨ યોWય િવકXપ પસદં કરQ ખાલી જWયા Yરૂો. 

 

(૧) આપેલ �ચ�મા ં�ોિવઝન "ટોર/ુ ંનામ .................... છે.  

(આનદં, િવમલ, પીઠડ) 

(૨) �ચ�મા ંકો,-લે./ુ ંનામ ................... કો,-લ.ે છે.  

(આનદં, પીઠડ, સીટQમોલ) 

(૩) આપેલ �ચ�મા ં.................... / ુ ં6ૃ8ય દ�ખાય છે.  

(અક"માત, મેળો, ર"તા પર ફ�Lરયો) 

(૪) �ચ�મા ં.................. દ�ખાય છે.     

(ર�લવે "ટ�શન, બસ "ટ�શન, એરપોટC) 

(૫) સીડQ કોનCરની બાRુમા ં.................. ની 6ુકાન છે.   

(લેડQઝ ટ�લર, [કુ"ટોર, ચ8માઘર) 

(૬) �ચ�મા ં.................. નજર� પડ� છે.    

(CITYMALL, CINEMA, CITYHALL) 

(૭) Tકનો અક"માત .................. સાથે થયેલો જણાય છે.  

(સાઈકલ, બાઈક, Lર.ા) 

(૮) �ચ�મા ં.................. ની 6ુકાન દ�ખાય છે.  

(]ઝુ હાઉસ, ના"તા હાઉસ, ટોય હાઉસ) 

(૯) એ,<=લુ>સ સેવાના વાહન પર .................. નબંર દ�ખાય છે.   

(૧૦૦, ૧૦૮, ૧૦૪) 

(૧૦) �ચ�મા ંઆપેલ "^ૂલ/ુ ંનામ .................. "^ૂલ છે.   

(�કાશ, આનદં, _ાન`યોત) 

(૧૧) �ચ�મા ં.................. પોલીસ નજર� પડ� છે.    

(એક, બ,ે �ણ)  
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�� Ð ૩ એક શ<દમા ંઉaર આપો. 

 

(૧) આપેલ �ચ�મા ંકો,-લ.ે/ુ ંનામ ]ુ ંછે ? 

(૨) આપેલ �ચ�મા ંસીડQ કોનCરની બાRુમા ંકઈ 6ુકાન દ�ખાય છે ? 

(૩) આપેલ �ચ�મા ંકયો મોલ (MALL) દ�ખાય છે ? 

(૪) આપેલ �ચ�મા ં"^ૂલ/ુ ંનામ ]ુ ંછે ? 

(૫) આપેલ �ચ�મા ંક�ટલા ંમLંદર છે ? 

(૬) આપેલ �ચ�મા ં�ોિવઝન "ટોર/ુ ંનામ ]ુ ંછે ? 

(૭) આપેલ �ચ�મા ંક�ટલા ંV.ૃો છે ? 

(૮) આપેલ �ચ�મા ંશેનો ટાવર દ�ખાય છે ? 

(૯) આપેલ �ચ�મા ંક�ટલા ંપોલીસ નજર� પડ� છે ? 

(૧૦) આપેલ �ચ�મા ંપોલીસનો =િુનફોમC ક�વા રંગનો છે ? 

(૧૧) પીઠડ કો,-લે.મા ંક�ટલી 6ુકાનો દ�ખાય છે ? 

(૧૨) "^ૂલના દરવાc ન1ક ક=ુ ંવાહન ઉdુ ંછે ? 

(૧૩) અક"માત "થળની ન1ક ઉભેલા પLરવારમા ંક�ટલા ંસfયો છે ? 

(૧૪) "^ૂલની બહાર આવેલા સકCલમા ંક�ટલી બે>ચો છે ? 

(૧૫) કયા Ð કયા વાહનોનો અક"માત થયો છે ? 

(૧૬) અક"માત સેવા એ,<=લુ>સ વાન પર કયો નબંર લખેલ છે ? 

(૧૭) ર�લવે "ટ�શન, બસ"ટ�શન અને એરપોટCમાથંી �ચ�મા ં]ુ ંદ�ખાય છે ? 

(૧૮) અક"માત સેવા માટ� �ચ�મા ંક=ુ ંવાહન દ�ખાય છે ? 

(૧૯) CITYMALL ની બહારના ર"તા પર ક�ટલી લારQ દ�ખાય છે ? 

(૨૦) �ચ�મા ંક�ટલી પોલીસ વાન દ�ખાય છે ? 
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�� Ð ૧ યો�ય િવક�પ પસદં કર! ખાલી જ�યા %રૂો. 

 

(૧) કિવ ઈ(ર પાસેથી એક .................... માગંે છે.    

(.મગર!, 0ચનગાર!, સગડ!) 

 

(૨) કિવએ .................... ઘસવામા ં5જ6દગી ખરચી છે.   

(ચકમક લો7ુ,ં ચકમક પ9થર, ચકમક કાપડ) 

 

(૩) ;રૂજ સળ�યો, ચાદંો સળ�યો સળગી ....................   

(સગડ!, .મગર!, આભ અટાર!) 

 

(૪) .................... મા ંકિવની કાયા ABુ રહ! છે.    

(બરફ, ઠંડ!, Fહમાલય) 

 

(૫) કિવ ઈ(રને .................... અને .................... કહ!ને સબંોધે છે.  

(ચાદંો અને ;રૂજ, િવ(ાનલ અને મહાનલ, .મગર! અને 0ચનગાર!) 

 

(૬) .................... મા ંતણખો ન પડJો.     

(.મગર!મા,ં 0ચનગાર!મા,ં સગડ!મા)ં 

 

(૭) સગડ! ના સળગી એ વાત .................... ની છે.    

(િવનય, િવપત, િવવેક) 

 

(૮) .................... Mુ ંઅિધક ન માNુ,ં માNુ ંએક 0ચનગાર!.   

(િવ(ાનલ, મહાનલ, Oવાલાનલ) 
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�� Ð ૨ યો�ય િવક�પ પસદં કર! જવાબ આપો. 

 

 

(૧) કિવ �P ુપાસેથી Qુ ંમાગે છે ? 

(અ) .મગર!   (બ) 0ચનગાર!    (ક) ચકમક લો7ંુ   (ડ) આભ અટાર!  

 

(૨) એક જ દS 0ચનગાર! કાTયના કિવ કોણ છે ? 

(અ) UમૂકSV ુ  (બ) હFરહર ભW   (ક) મનોહર િXવેદ!   (ડ) મકર�દ દવે  

 

(૩) 0ચનગાર! શZદનો સમાનાથ[ શZદ આપો. 

(અ) તણખો   (બ) અ\�ન    (ક) 0ચમની    (ડ) સગડ!  

 

(૪) કિવની કાયા શેનાથી ABુ રહ! છે ? 

(અ) વરસાદથી  (બ) બરફથી    (ક) ઠંડ!થી    (ડ) પવનથી  

 

(૫) ચાદંા અને ;રૂજ સાથે બી]ુ ંQુ ંસળ�^ુ ંછે ? 

(અ) સગડ!   (બ) આભ અટાર!   (ક) .મગર!    (ડ) તારાઓ  

 

(૬) કિવએ Qુ ંઘસવામા ં5જ6દગી ખચ[ નાખી છે ? 

(અ) કરવત   (બ) પ9થર    (ક) ચમકV ુ ંકાપડ   (ડ) ચકમક લો7ંુ  

 

(૭) તણખો શેમા ંનથી પડતો ? 

(અ) 0ચનગાર!મા ં (બ) .મગર!મા ં  (ક) સગડ!મા ં   (ડ) ઠંડ!મા ં 
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�� Ð ૩ નીચનેા શZદોના સમાનાથ[ અથ_ આપો. 

 

 

(૧) િવપત :    

(૨) કાયા :    

(૩) 5જ6દગી :    

(૪) ;રૂજ :   

(૫) મહSનત :    

(૬) ચાદંો :     

(૭) આભ :    

(૮) 0ચનગાર! :    

(૯) મહાનલ :    

(૧૦) લો7ંુ :  

 

 

�� Ð ૪  નીચેના શZદોના િવcુdાથ[ શZદ લખો. 

 

 

(૧) અિધક :     

(૨) ધીરજ :     

(૩) સવાર :     

(૪) ;રૂજ :     

(૫) આભ :   
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�� Ð ૫ યો�ય િવક�પ પસદં કર! વાe ફર!થી લખો. 

 

 

(૧) કિવ ઈ(ર પાસે એક 0ચનગાર! / .મગર! માગે છે.        

(૨) કિવએ આખી 5જ6દગી ચકમક લો7ંુ / ચકમક તાgં ુઘસવામા ંખરચી છે.    

(૩) એક જ દS 0ચનગાર! કાTયના કિવ હFરહર �ાણશકંર ભW / મકર�દ દવે છે.    

(૪) કિવ ઈ(રને િવ(ાનલ / Oવાલાનલ કહ!ને બોલાવે છે.      

(૫) ચાદંો સળ�યો, ;રૂજ સળ�યો, સળગી ચાદંની માર! / આભ અટાર!.     

(૬) સગડ! ના સળગી એ વાત િવપતની / િવનયની છે.       

(૭) કિવની કાયા ઠંડ!મા ંથરક! / થથર! રહ! છે.        

(૮) િવ(ાનલ Mુ ંધિનક / અિધક ન માNુ.ં        

(૯) ચકમક લો7ું ઘસતા-ઘસતા ખરચી 5જ6દગી / બદંગી       

(૧૦) ઠંડ!મા ંhજુ કાયા થથરS ; ]ુઠ! / jટૂ! ધીરજ માર!.   
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�� Ð ૧ નીચનેા ��ો માટ� યો�ય િવક"પ પસદં કરો. 

 

 

(૧) આણદં(રૂના *ણૂામા ંએ ક�ટલા ંમકાનો લોકો+ ુ ં-યાન ખ/ચતા હતા ? 

(અ) એક   (બ) બે     (ક) 3ણ    (ડ) ચાર  

 

(૨) 6ુમો શાનો શોખીન હતો ? 

(અ) બીડ8 પીવાનો  (બ) ચા પીવાનો   (ક) િસગાર�ટ પીવાનો  (ડ) હોકો પીવાનો  

 

(૩) 6ુમો ;ભ<તી કયા �ાણી પર બેસી પરણવા ગયો હતો ? 

(અ) ઘોડો   (બ) બળદ    (ક) પાડો    (ડ) ભ/શ  

 

(૪) 6ુમો વે@ુ ંમાટ� Aુ ંખર8દતો ?  

(અ) ગાજર   (બ) ગદબ    (ક) નીરણ    (ડ) મકાઈ  

 

(૫) સાEં 6ુમો અને વે@ુ ંFા ંફરવા જતા ? 

(અ) ગામમા ં  (બ) દHરયાHકનાર�   (ક) નદ8કાઠં�    (ડ) બગીચામા ં 

 

(૬) 6ુમાનો જ�મ ક�વા પHરવારમા ંથયો હતો ?  

(અ) Lીમતં   (બ) મ-યમવગMય   (ક) ગર8બ   (ડ) એક પણ નHહ  

 

(૭) સવાર� ફરવા નીકળેલ શોખીન 6ુવાનોના ંબીO હાથમા ંAુ ંહP ુ ં?  

(અ) નેતરની સોટ8ઓ  (બ) લાકડ8    (ક) ટોપી    (ડ) દંડો  

 

(૮) 6ુમો શાના પર Rલો Sકૂ8ને વે@ુ ં! વે@ુ ં! વે@ુ ં! એમ 3ણ Uમૂો પડ� છે ?  

(અ) ખડક   (બ) પWથર    (ક) કબર   (ડ) એક પણ નHહ   
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�� Ð ૨ યો�ય િવક"પ પસદં કર8 ખાલી જ�યા (રૂો. 

 

 

(૧) કોઈક સાHહXયરિસક .................... િમ3ે પાડાને આYુ ંZુમ[ં નામ આપે\ુ.ં (Hહ]̂ ુ , Hહ]દ8) 

(૨) 6ુમો .................... હતો.       (લ`યાિધપિત, લbાિધપિત) 

(૩) 6ુમો અને વે@ુ ંબાળપણથી આજ cધુી .................... રdા હતા.  (અખડં,eગત) 

(૪) શેઠ અને નોકર બપોરથી સાજં cધુી સામસામે એકબીOને .................... કરતા ! (િનરfયા, િનહાgયા) 

(૫) છેક સાEં બhે િમ3ો .................... નીકળતા.    (ફરવા, રમવા) 

(૬) થોડ� ^ૂર િસ�નલનો .................... નમેલો દ�ખાતો હતો.   (હાથ, હાથો) 

(૭) 6ુમાના પેટમા ં.................... પડiો.      (jાસકો, ધોકો)  

(૮) દર .................... k�નના ધબકારા વ-યા.     (પળે, bણ)ે 

(૯) 6ુમાએ હP ુ ંતેટ\ુ ં.................... કર8ને ચીસ પડ8.    (જોર, બળ) 

(૧૦) માnંુ .................... કચરાઈ જશે.      (Oનવર, જનાવર) 

(૧૧) 6ુમાએ ચાર� તરફ એક િનરાશ .................... ફoક8.    (નજર, pqrટ) 

(૧૨) 6ુમો વે@ુનેં .................... પડiો.      (વળગી, ભેટ8) 

(૧૩) 6ુમાએ .................... તરફ જોsુ.ં      (આકાશ, અવકાશ) 

(૧૪) જોસબધં ફરતા પૈડા .................... .     (સભંળાયા, સાભંgયા) 

(૧૫) વે@ુ ંપર થઈને .................... k�ન ચાલી ગઈ.    (આઘી, આખી) 

 

�� Ð ૩ નીચનેા વાFો કોણ બોલે છે તે કહો. 

 

 

(૧) “ના, નહu ખાv !”          

(૨) Ôઓહો ! ... O, O, ફાટકવાળા પાસે દોડ...Õ      

(૩) તને પણ લાડ કરવાની ટ�વ પડ8 છે !       

(૪) ઘેર કોઈ ભાઈ માણસ નથી.        

(૫) આપણ ેબhે સાથે છ8એ હy !   
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�� Ð ૪ નીચે આપેલા વાFો ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો  

 

 

(૧) 6ુમાએ બધા તડકાછાયંા જોયા હતા.       ખnંુ, ખોzંુ 

(૨) જયાર� પૈસાની છોળ {ગણે ર�લાતી Xયાર� 6ુમાને અનેક ^ુ|મનો હતા.   ખnંુ, ખોzંુ 

(૩) વે@નુી પીઠ પર મોટ8 મોટ8 મશક ભર8ને 6ુમો સવારના છ વા�યામા ંનીકળતો.  ખnંુ, ખોzંુ 

(૪) ઘરાક હોય તેમાથંી ઘટ� તો બીOને ઘરાક થવા કહ�તો.    ખnંુ, ખોzંુ 

(૫) }તના આનદંમા ંપહ�લા તો એ થો~ુકં દોડiો.     ખnંુ, ખોzંુ 

(૬) વે@ુએં તેને શાતં ર8તે ખજવાgયા કsુ�.      ખnંુ, ખોzંુ 

(૭) આ� ંeધાnંુ અને ઘેરો ઉOસ હતો.       ખnંુ, ખોzંુ 

(૮) અજવા[ં વધવાને બદલે ��ુમસ પથરાP ુ ંહP ુ.ં     ખnંુ, ખોzંુ 

 

 

�� Ð ૫  નીચે આપેલ શ�દોના િવnુ�ાથM શ�દ આપો. 

 

 

(૧) િમ3     

(૨) Lીમતં     

(૩) }વન     

(૪) નોકર     

(૫) સવાર     

(૬) િવજય     

(૭) ફોગટ     

(૮) આકાશ     

(૯) અશાતં     

(૧૦) આથમYુ ં    

(૧૧) િનરાશ 
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�� Ð ૬  નીચ ેઆપેલ શ�દોના સમાનાથM શ�દ આપો. 

 

 

(૧) Lીમતં     

(૨) િમ3     

(૩) નોકર     

(૪) }વન     

(૫) હાથ     

(૬) બાર@ુ ં    

(૭) શેઠ     

(૮) {ખ     

(૯) નદ8     

(૧૦) સવાર     

(૧૧) િવજય     

(૧૨) સડક     

(૧૩) ફોગટ     

(૧૪) આકાશ     

(૧૫) પરવરHદગાર 
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�� Ð ૧ યો�ય િવક�પ પસદં કર! ખાલી જ�યા %રૂો. 

 

(૧) Ôતને ઓળ+ુ ં-,ં માÕ કા1યના કિવ .................... છે.    (મનોહર િ3વેદ!, 4મૂક56)ુ 

(૨) Ôતને ઓળ+ુ ં-,ં માÕ કા1યનો �કાર .................... છે.  (લોકગીત, ઊિમ:ગીત) 

(૩) માતાના હોઠથી એકાએક સરતો શ?દ .................... છે.  (ખ@મા, બેટા) 

(૪) કિવ પડEા પછ! .................... ના ટ5ક5 ઊભા થાય છે.  (મમતા, લાકડ!) 

(૫) કિવ ઘરથી Hૂર Iય Jયાર5 Kખની સામે .................... હોય છે. (માતા, િપતા) 

(૬) મા તે મા બીI બધા .................... વા.    (જગંલના, વગડાના) 

(૭) ખ@મા શ?દનો અથP .................... થાય છે.    (QમેRુશળ રહો, દ!ઘાPS ુથા) 

(૮) કિવ .................... હાઇVRૂલમા ંિશQક તર!ક5ની સેવા આપતા.  (Xરુ5�Yનગર, ઢસા જકંસન) 

(૯) કિવના માતા\ુ ંનામ .................... હ6 ુ.ં    (હ5મRંુવર, માનRંુવર) 

(૧૦) કિવના િપતા\ુ ંનામ .................... હ6 ુ.ં    (રિતલાલ, કા^�તલાલ) 

 

 

�� Ð ૨ નીચનેા ��ો માટ5 યો�ય િવક�પ પસદં કરો. 

 

(૧) Ôતને ઓળ+ુ ં-,ં માÕ કા1યના કિવ કોણ છે ? 

(અ) 4મૂક56 ુ  (બ) દશPક   (ક) ઝવેરચદં મેઘાણી   (ડ) મનોહર િ3વેદ!  

(૨) કિવ ઘરથી Hૂર Iય Jયાર5 Kખની સામે કોણ હોય છે ? 

(અ) ભાઈ   (બ) બહ5ન   (ક) માતા    (ડ) િપતા  

(૩) મનોહર િ3વેદ!\ ુ ંવતન કSુ ંછે ? 

(અ) વાકંાનેર   (બ) ઢસા જકંસન  (ક) Xરુ િનવાસ   (ડ) ભાવનગર  

(૪) કિવ પડEા પછ! શાને ટ5ક5 ઊભા થાય છે ? 

(અ) ટ5રવા   (બ) લાકડ!   (ક) માતા    (ડ) +રુશી  

(૫) માના હોઠોથી અચાનક સરતો શ?દ કયો છે ? 

(અ) બેટા   (બ) લાડકવાયા  (ક) ખ@મા    (ડ) 1હાલા ં 
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�� Ð ૩ નીચે આપેલા વાbો ખરા છે ક5 ખોટા તે જણાવો  

 

(૧) Ôતને ઓળ+ુ ં-,ં માÕ કા1યના કિવ 4મૂક56 ુછે.     ખcંુ, ખોdંુ  

(૨) Ôતને ઓળ+ુ ં-,ં માÕ કા1યમા ંકિવએ માના અવeણુ ગાયા છે.    ખcંુ, ખોdંુ 

(૩) માના હોઠથી હમેંશા Ôખ@માÕ વેણ સરતો.      ખcંુ, ખોdંુ 

(૪) કિવ પડEા પછ! દશે ટ5રવાને ટ5ક5 બેઠા થતા.      ખcંુ, ખોdંુ 

(૫) કિવએ માતાના સાિંનfયમા ંરહ5વાવાળાને અભાગી કgા છે.    ખcંુ, ખોdંુ 

 

 

�� Ð ૪ નીચે આપેલ શ?દોના િવcુhાથi શ?દ આપો. 

 

(૧) અભાગી      

(૨) હડસેલjુ ં     

(૩) Vમરણ      

(૪) ઊભjુ ં     

(૫) Hૂર 

 

�� Ð ૫ નીચે આપેલ શ?દોના અથP આપો. 

 

(૧) સર5  ....................     

(૨) ખ@મા  ....................    

(૩) પરક@મા  ....................    

(૪) ટ5રjુ ં ....................    

(૫) વેણ  ....................     

(૬) માગP  ....................    
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�� Ð ૬ નીચે આપેલ શ?દોના સમાનાથi શ?દ આપો. 

 

(૧) માગP  ...................    

(૨) પીડા  ...................    

(૩) પળભર  ...................    

(૪) k  ...................      

(૫) Vમરણ  ...................     

(૬) સદા  ...................     

(૭) મમતા  ...................    

(૮) હડસેલjુ ં ...................  

�� Ð ૭ સમાન �ાસવાળા શ?દો કા1યના આધાર5 લખો. 

 

(૧) મા   ...................    

(૨) KX ુ ...................    

(૩) ફmક5   ...................     

(૪) સામે  ...................  

�� Ð ૮ ખાલી જ�યા %રૂો. 

 

(૧) સર5 અચાનક હોઠ5થી બસ, એક વેણ તે  ...................      

(૨) મળે �હ5રખી : હોo ભલ ેpુ ં................... મારગમા.ં      

(૩) ................... કહ5તા પાપંણ પરથી નહq ખર5લા KX.ુ     

(૪ ) તcુણા પેઠ5 આવે ક5...................., કોઈ ફmક5.       

(૫) ઘરને +ણૂે એકલવાSુ ંવરસે છે ....................     

(૬) પગ પર ઊભો થાo ફર! તાર! ..................... ના ટ5ક5.     

(૭) ઘરથી Io Hૂર છતા ં6 ુ ંહોય ................... ની સામે.     

(૮) કોણ .................... હોય r માને આમ સદા ના પામે.     

(૯) Vમરણ-Vમરણ તે .................... : તાર! એમ કcંુ પરક@મા.     

(૧૦) તને ઓળ+ુ ં-,ં મા કા1યના કિવ ................... છે.   
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�� Ð ૧ નીચનેા ��ો માટ� યો�ય િવક"પ પસદં કરો. 
 

(૧) 'જુરાત*ુ ંપાટનગર ક,ુ ંછે ? 

(અ) અમદાવાદ  (બ) ગાધંીનગર  (ક) આહવા    (ડ) 4દ"હ5  
 

(૨) ગાધંીનગર શહ�રમા ં8ુલ ક�ટલા ંસે9ટર છે ?  

(અ) ૧૦   (બ) ૩૦   (ક) ૧૫    (ડ) ૭  
 

(૩) >ીનસીટ5 એટલ ેક�? ુ ંશહ�ર ?  

(અ) હ4રયા@ં   (બ) AવBછ   (ક) ગધંાCંુ    (ડ) ચોDEુ ં 

 

(૪) ધારો એટલ ે.................... 

(અ) ધારાસભા   (બ) ધોધ   (ક) કાયદો    (ડ) િનયમો  
 

(૫) િવધાનસભા 'હૃ*ુ ંનામ Hુ ંછે ?  

(અ) સસંદભવન  (બ) રાIયસભા   (ક) ગાધંીભવન  (ડ) િવJલભાઇ પટ�લ ભવન  

 

(૬) ગેટપાસ એટલ ેHુ ં?  

(અ) દરવાMથી દાખલ થવા માટ�* ુ ંઓળખપQ  (બ) ગળામા ંટાગંવાનો ફોટો  

(ક) બહાર નીકળવા*ુ ંકાડS    (ડ) ઓળખપQ  
 

(૭) ગાધંીનગર શહ�રમા ંઆડા માગSને કાયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  

(અ) સે9ટર   (બ) સTચવાલય  (ક) ક થી જ    (ડ) A,B,C,D 

 

(૮) ગાધંીનગર શહ�રમા ંઊભા માગSને કાયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  

(અ) સે9ટર   (બ) ધારાસભા   (ક) ૦, ૧, ૨, ૩   (ડ) >ીનસીટ5   
 

(૯) મQંીઓ અને સTચવોના કાયાSલયો ક�ટલા ંYલોકમા ંવહZચાયેલા છે ? 

(અ) ૧૨   (બ) ૩૦   (ક) ક થી જ    (ડ) ૭ Yલોકમા ં 

 

(૧૦) ગાધંીનગર શહ�રમા ંઊભા માગ[ 8ુલ ક�ટલા ંછે ?  

(અ) ૧૦   (બ) ૨૪   (ક) ૮     (ડ) ૭  
 

 

 

 



�к� ���� – 5      �к���� �� – �к ���к�     (������, ���� – 8) 

 
ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) Page 2 

 

�� Ð ૨ નીચનેા ��ોના એક શYદ ક� વા\મા ંજવાબ આપો. 

 

 

(૧) ગાધંીનગર પહ�લા 'જુરાત*ુ ંપાટનગર ક,ુ ંહ] ુ ં? 

(૨) ગાધંીનગર શહ�ર કોની યાદમા ંવસાવવામા ંઆ^,ુ ંછે ? 

(૩) ગાધંીનગર શહ�રમા ં8ુલ ક�ટલા ંસે9ટર છે ? 

(૪) ગાધંીનગર શહ�રની સડકો ક�વી છે ? 

(૫) ગાધંીનગર શહ�રમા ંઆડા અને ઊભા ક�ટલા ંÐ ક�ટલા ંમાગ[ છે ? 

(૬) ગાધંીનગર શહ�રને ક�વા શહ�ર*ુ ંTબCુદ મળેલ છે ? 

(૭) Ô>ીનસીટ5Õ એટલે ક�? ુ ંશહ�ર ? 

(૮) િવધાનસભા 'હૃ*ુ ંનામ Hુ ંછે ? 

(૯) િવધાનસભાને બીa કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(૧૦) ધારો એટલે છે ? 

(૧૧) કાયદો ઘડતી સભાને Hુ ંકહ�વાય ? 

(૧૨) િવધાનસભામા ંઅcયdની બેઠક*ુ ંAથાન \ા ંહોય છે ? 

(૧૩) fલુાકાતીઓ*ુ ંAથાન િવધાનસભામા ં\ા ંહોય છે ? 

(૧૪) ધારાસgયો કોને સબંોધીને ��ો hછેૂ છે ? 

(૧૫) િવધાનસભા પ4રસરમા ંચા Ð નાAતા માટ� શી ^યવAથા હોય છે ? 

(૧૬) ÔગેટપાસÕ એટલે Hુ ં? 

(૧૭) Ôમેટલ 4ડર�9ટરÕ Hુ ંકામ કર� છે ? 

(૧૮) મQંીઓ અને સTચવોના કાયાSલયો ક�ટલા ંYલોકમા ંવહZચાયેલા છે ? 
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�� Ð ૩ યો�ય િવક"પ પસદં કર5 ખાલી જ�યા hરૂો. 

 

(૧) ગાધંીનગર શહ�રમા ં8ુલ .................... સે9ટર છે.  (૭, ૩૦, ૧૫) 

(૨) િવધાનસભા 'હૃ*ુ ંનામ .................... છે. (ગાધંીભવન, સરદાર પટ�લ ભવન, િવJલભાઈ પટ�લ ભવન) 

(૩) િવધાનસભા 'હૃને .................... પણ કહ�વાય છે.  (ધારાસભા, સસંદસભા, રાIયસભા) 

(૪) ધારો એટલ ે....................      (ધારાસભા, કાયદો, ધોધ) 

 

 

�� Ð ૪ ÔઅÕ િવભાગના જવાબ ÔબÕ િવભાગમાથંી શોધી તેનો kમ નીચે આપેલ ÔઅÕ િવભાગના નબંર સામે લખો. 

 

ÔઅÕ િવભાગ       ÔબÕ િવભાગ  

(૧) ક થી જ lધુી      (ક) ગાધંીનગર  

(૨) ૦ થી ૧, ૨, ૩      (ખ) સાત આડા માગ[  

(૩) >ીનસીટ5       (ગ) આઠ ઊભા માગ[  

(૪) ૧૯ માચS ૧૯૬૦      (ઘ) ગાધંીનગર વસાવવાનો િનણSય  

       (ચ) અમદાવાદ 

 

 

�� Ð ૫ નીચે આપેલા વા\ો ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો  

 

(૧) ગાધંીનગર શહ�ર રિવશકંર મહારાજની યાદમા ંવસાવવામા ંઆ^,ુ ંછે.  ખCંુ, ખોmંુ 

(૨) ગાધંીનગર શહ�રની Aથાપના ૧ લી મે ૧૯૬૦ મા ંથઇ.    ખCંુ, ખોmંુ 

(૩) િવધાનસભામા ંઅcયd*ુ ંAથાન સૌથી noુ ંહોય છે.     ખCંુ, ખોmંુ 

(૪) િવધાનસભામા ંfલુાકાતીઓને બસેવા માટ� ગેલરે5 હોય છે.    ખCંુ, ખોmંુ 

(૫) ગાધંીનગરના આડા રAતાઓ A, B, C, D �માણે છે.     ખCંુ, ખોmંુ 
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�� Ð ૬ નીચનેા શYદોના અથS આપો. 

 

(૧) Afિૃત      

(૨) �તીિત       

(૩) lરુdાકમp       

(૪) ગેલેર5       

(૫) અ"પાહાર       

(૬) ગેટપાસ       

(૭) મેટલ 4ડર�9ટર      

(૮) અcયd       

(૯) >ીનસીટ5    

 

�� Ð ૭ નીચનેા શYદોના સમાનાથp શYદ આપો. 

 

(૧) fલુાકાતી       

(૨) અચરજ       

(૩) �ારંભ       

(૪) ઈશારો       

(૫) હ4રયા@ં   

 

�� Ð ૮ નીચનેા શYદોના િવCુqાથp શYદ લખો. 

 

(૧) �ારંભ       

(૨) નગર       

(૩) noુ ં
 

�� Ð ૯ નીચેના શYદસfહૂ માટ� એક શYદ આપો. 

 

(૧) રાIયના કાયદા ઘડનાર5 સભા.      

(૨) રાIય*ુ ંવrુમંથક   
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�� Ð ૧ નીચનેા ��ો માટ� યો�ય િવક"પ પસદં કરો. 

 

(૧) ઉપરવાળ) બ+ક ક�વી નથી ? 

(અ) કંગાલ   (બ) માલામાલ   (ક) કાલની 0ચ1તા કાલ કરનાર (ડ) એક પણ નહ)  

 

(૨) 40ૂળયે મારગ 6ુ ંમળે છે ?  

(અ) 4ળૂ   (બ) વાતા9ની ચોપડ)  (ક) :ખુ <ુઃખ    (ડ) આપણા ?વો સાથ   

 

(૩) 40ૂળયે મારગ 6ુ ંનથી ? 

(અ) A"ુલા ખતેર  (બ) નીBુ ંઆભ  (ક) સોનાની ગલી   (ડ) નાCુ ંગામDુ ં 

 

(૪) કાFયમા ંમાનવીને ભાળ)ને કઈ લાગણી થાય છે ? 

(અ) <ુઃખની   (બ) દHરIતાની   (ક) Jવાથ9ની    (ડ) Fહાલની  

 

(૫) કિવ નોટ Ð િસLાને Mા ંનાખવાCુ ંકહ� છે ?  

(અ) 0ખJસામા ં  (બ) પસ9મા ં  (ક) નદ)મા ં   (ડ) 40ૂળયા માગN  

 

(૬) સોનાની તો સાકંડ) ગલી હ�P ુગણPુ ંહ�ત ; 

દોHઢયા માટ� દોડતા એમા ંSવતા જોને, �ેત !      આ પWંXત શો બોધ આપે છે ? 

(અ) સતંોષી નર સદા :ખુી     (બ) અડધો મળે તો આખા પાછળ ણ દોડાય  

(ક) લાબંા પાછળ \ૂંકો ]ય, માર� નહ) તો માડંો થાય   (ડ) ^ણેય   

 

�� Ð ૨ નીચનેા શ_દોના સમાનાથ` શ_દ આપો. 

 

(૧) ગર)બ      

(૨) ખોટ      

(૩) સાથ      

(૪) બાથ      

(૫) ફોરbુ ં  
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�� Ð ૩ નીચે આપેલા શ_દો માટ� કાFયમા ંવપરાયેલ શ_દો શોધી લખો. 

 

(૧) રJતો      

(૨) વાતા9      

(૩) પૈસા      

(૪) જોઈ      

(૫) મહ�ક�      

(૬) ક�ટલાય   

 

�� Ð ૪ નીચેના શ_દોના િવdુeાથ` શ_દ લખો. 

 

(૧) રાકં      

(૨) ખોટ      

(૩) આજ      

(૪) લાભ      

(૫) સાકંડ)   

 

�� Ð ૫ નીચે આપેલા વાMો ખરા છે ક� ખોટા તે જણાવો  

 

(૧) કિવ પાસે થોડ)ક નોટ અને િસLા નથી, એ બાબતની એમને ખોટ છે.  ખdંુ, ખો\ંુ 

(૨) A"ુલા ખતેર અને આભની વfચે મો\ંુ શહ�ર છે.     ખdંુ, ખો\ંુ 

(૩) ઉપરવાળ) બ+ક આજCુ ંખાgુ ંકાલ આપે છે.      ખdંુ, ખો\ંુ 

(૪) :ખુ <ુઃખની વારતા હાથમા ંહાથ ભીડ)ને કહ� છે.     ખdંુ, ખો\ંુ 

(૫) કિવ નોટ Ð િસLાને 0ખJસામા ંનાખી 40ૂળયે મારગ ચાલવાCુ ંકહ� છે.   ખdંુ, ખો\ંુ 
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�� Ð ૬ ÔઅÕ િવભાગના જવાબ ÔબÕ િવભાગમાથંી શોધી તેનો jમ નીચે આપેલ ÔઅÕ િવભાગના નબંર સામે લખો. 

 

ÔઅÕ િવભાગ        ÔબÕ િવભાગ  

(૧) ઉપરવાળ) બ+ક       (ક) સાklવક Sવન  

(૨) સોનાની ગલી       (ખ) માલામાલ  

(૩) મન        (ગ) લાભદાયી  

(૪) 40ૂળયો મારગ       (ઘ) સાકંડ)  

(૫) નાનકDંુ ગામDુ ં      (ચ) ભોળા  
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�� Ð ૧ નીચે આપેલ ખાલી જ�યા �રૂો. 

 

 

(૧) આ પાઠનો �કાર .................... છે.       

(૨) પાટણના રા� .................... હતા.       

(૩) ક#છના શેઠ .................... હતા.       

(૪) &જુરાતમા ં.................... વષ,થી .ુકાળ ચાલતો હતો.    

(૫) .................... ને ટકાવી રાખવો રા1યનો ધમ, છે.     

(૬) દ5શની 6ખૂ ેમરતી વ7તી આ અનાજની .................... છે.    

(૭) વખારમા:ં ુ ંબ<ુ ંઅનાજ .................... ઓ:ુ ંછે.     

(૮) &જુરાતનો .................... સોદાગર ઘBુ ંCવો.  

 

 

�� Ð ૨ નીચનેા વાDો કોણ બોલે છે અને કોને કહ5 છે તે લખો. 

 

 

(૧) તે મહારાજ, મને થાય છે ક5 કાળવાણી ઉ#ચારતા મારG Cભ કપાઈ ક5મ નથી. 

(૨) મહારાજ ! ક#છના ંશાહ સોદાગર શેઠ જગKુશા પધાયા, છે. �ધાનC પણ સાથે છે. 

(૩) Lખુ .ુઃખની વાતો કરવા, શેઠC ! &જુરાતમા ંઆN Oણ વરસથી કારમો .ુકાળ ચાલે છે. 

(૪) રામC રાખશે તેમ રહ5શે ! પણ આવે વખતે રPયતને ટકાવી રાખવાનો રા1યનો ધમ, છે. 

(૫) 6Qૂયા ગળામાથંી �રૂો અવાજ પણ નીકળતો નથી. 

(૬) N રા�ના Rદલમા ંરPયતના Lખુ .ુઃખનો આવો Qયાલ છે તેને અનાજ જSર મળG રહ5શે. 
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�� Ð ૩ નીચનેા શTદોના અથ, આપો. 

 

 

(૧) ટGપBુ ં      

(૨) કંદહાર       

(૩) વેઢો       

(૪) લાજ       

(૫) રાકંડG       

(૬) કોઠાર       

(૭) રPયત       

(૮) કારWુ ં      

(૯) ભYતપO       

(૧૦) Lકુાળ       

(૧૧) વખાર   

 

�� Ð ૪ નીચેના શTદોના િવ\ુ]ાથ^ શTદ લખો. 

 

 

(૧) રા�       

(૨) િનરાશા       

(૩) Lખુ       

(૪) 6Qૂ_ુ ં      

(૫) દયા       

(૬) હાથ       

(૭) ગરGબ    
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�� Ð ૫ નીચેના શTદોના સમાનાથ^ શTદ આપો. 

 

 

(૧) આવેશ     

(૨) ગામ      

(૩) દાણા                               

(૪) મા`લક       

(૫) Rડલ       

(૬) હાથ       

(૭) વહાલ       

(૮) નવાઈ       

(૯) ર7તો       

(૧૦) પોકાર       

(૧૧) ધન       

(૧૨) લાજ   

 

�� Ð ૬ નીચનેા SRઢ�યોગોના અથ, આપો. 

 

 

(૧) Cભ કપાઈ જવી       

(૨) સાત ખોટનો દGકરો       

(૩) મો મા�યા દામ આપવા      

(૪) 7તTધ થઈ જaુ ં      

(૫) કળ વળવી       

(૬) bકડા માડંવા       

(૭) સૌ સારા ંવાના ંથવા ં  


