
 

 

 

પ્ર-૧  આે પ્રશ્નોના શાચા વળકલ્ો શદં કરી જળાબ ખો . (૫) 

 ૧. ગયભીના  દદલસોભાાં  ફાજુી  ફોયનુાં  બોજન  કેટરા  લાગે  રેતા ? 

(અ) ૧૧:૦૦ લાગ્મે     (ફ) ૧૨:૦૦લાગ્મ ે        (ક) ૧૦:૩૦લાગ્મ ે   (ડ) ૧૦:૦૦લાગ્મ ે

 

 ૨ નીચેનાભાાંથી  કમો  સભાનાથી  સાચો  નથી ? 

(અ) લામયો                 (ફ) અનનર                    (ક) લાય ુ                 (ડ)આનર 

 

 ૩. 'બીખ'ુ ાઠના  રેખકન ુ ઉનાભ  શુાં  છે ? 

(અ) ધભૂકેત ુ                (ફ) સુાંદયભ                   (ક) કરાી              (ડ) ભયીઝ 

 

 ૪. 'ભેં તો ફહ ુ દાળમા  ખાધા, ખફૂ  ાણી  ીધુાં '- આ લાક્ય  કોણ  ફોરે  છે ? 

(અ) બીખ ુ                     (ફ) રેખક                     (ક) ભા                   (ડ) બાાંડયડા 

 

 ૫. સાચી  જોડણી  રખો. 
(અ) મસુાપયી                (ફ)  મસુાપી               (ક) મળુાપયી          (ડ) મસૂાપયી 

 

    

પ્ર-૨  સચૂના  મજુબ  ખો.  

 ૧. હાથી  ભોટો  છે …………. કાચફો  નાનો  છે.  - મોગ્મ સાંમોજક મકૂો. (૧) 

 ૨. 'અથલા'  સાંમોજકનો  ઉમોગ  કયીન ેએક  લાક્ય  રખો. (૧) 

 ૩. ળબ્દસમહૂ  ભાટે  એક  ળબ્દ  રખો. 
 લનથી  ઉડેરા  લયસાદના  છાાંટા 

(૧) 

 ૪. રૂદઢપ્રમોગનો  અથથ  રખી  લાક્યભાાં  પ્રમોગ  કયો. 
 ઉગાયી  રેવુાં 

(૨) 

    

    

    

    

         
 

૨૬/૮/૨૧                        

ગરુુળાર                               

ેઠ ધનજીા રૂસ્તમજી ઉમરીગર મેમોરરય ાલા, સરુત . 

ૈક્ષણિક ળવષ -૨૦૨૧-૨૨  

પ્રથમ શત્ર 

એકમ કશોટી -૨ 

ધોરિ: ૭ 

વળવય : ગજુરાતી  

 
 
 
 

શમય:૧ કાક 

કુ ગિુ: ૨૫  



 

 

પ્ર-૩  નીચેના  પ્રશ્નોના  ઉત્તર  એક  ળાક્યમા ં ખો.  (૫) 

 ૧. યેરલેના  ડબ્ફાની  સાંદગીની  જલાફદાયી  ગાાંધીજીએ  કોન ે સોંી  હતી ?  

 ૨. લામયા  ળો  સાંદેળો  રાલળ ે?  

 ૩. છોકયાની  ભા  તયપ  ળૉપયે  ળા  ભાટે  ઠકાબયી  નજય  નાખી ?  

 ૪. રીરાળ  ક્યાાં  સતૂેરી  છે ?  

 ૫. ફજાય  ળાનાથી  બયચક  હત ુાં ?  

    

પ્ર-૪ અ નીચેના  પ્રશ્નનો  મદુ્દાશર  જળાબ  ખો. (૩) 

   રેખકે  હોટર  અને  નસનેભાન ે ળા ભાટે  માદ  કમાથ ?  

 બ નીચેની  કાવ્ય  કં્તતનો  ભાળાથષ  શમજાળો. (૨) 

            આણન ે થામ  એવુાં  લાદન ે થામ, એવુાં  

                       ઝયણાાંન ે થામ  એવુાં   ઘાસન ે  

           આલી  ઘટનાભાાં  જે  ડુાંગયન ે થામ,  થામ  નેલેથી  

                        દડદડતા  ગાભન.ે  

પ્ર-૫ અ ભહાત્ભા ગાાંધી  નલળે  સાત-આઠ  લાક્ય  રખો. (૩) 

 બ તભાયા નભત્રન ેઆનથિક ભદદની જરૂય છે. તો તભ ેકેલી યીત ેભદદ કયળો ?-તભાયા 
નલચાયો રખો. 

(૨) 

    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
 


