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ગજુરાત શૈક્ષણિક સશંોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાધંીનગર 

પ્રથમ સત્રાતં લેણખત કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર – A  

તારીખ-               ત્રવષય : ગજુરાતી   સમય 

વાર             ધોરિ : 6     કુલ ગિુ : 80 

(અ) પ્રશ્ન-1 નીચેના પ્રશ્નોના એક વાકયમા ંજવાબ આપો.     (6) 

1 લોકોએ રત્રવશકંર વ્યાસને શાનુ ંણબરુદ આપર્ુ ં? 

2 સીમ કોને સાદ કરે છે ? 

3 કહળસગં ગાડુ ંજોડીને ધધં  કે શુ ંકરવા ગયા હતા ? 

4 'પગલે પગલે' કાવ્યમા ંકત્રવ કોને અજવાળવાનુ ંકહ ેછે ? 

5 ત્રશલ્પી શુ ંકરી રહયો હતો ? 

6 દુકાનદારને કેમ નવાઇ લાગી ? 

(બ) કૃત્રત અને પાત્રને યોગ્ય રીતે જોડો.       (5) 

અ ત્રવભાગ (કૃત્રત)   બ ત્રવભાગ (પાત્ર) 

1 દ્વિદલ    1 શીવરામ ભાઇ 

2 રેલવે-સ્ટેશન   2 હરખચદં 

3 લેખિ ઝાલી નો રહી  3 ત્રશલ્પી 

4 ણબરબલની ર્રુકત  4 બાદશાહ 

5 રત્રવશકંર મહારાજ  5 કુલી 

(ક) કાવ્યપરંકત પ  િશ કરો.         (4) 

ઓ રહિંદ ! દેવભ  ત્રમ ! ............................................ 

..................................................................... 

.............................................સતંાન સૌ તમારા ં
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પ્રશ્ન-2 નીચેના પ્રશ્નોના બે-ત્રિ વાકયમા ંજવાબ આપો.      (6) 

(અ)  (ગમે તે ત્રિ) 

1 ભારતમાતાના ંસતંાનો છેલ્લ ેશી પ્રાથશના કરે છે ? 

2 જાહરે સ્થળોની સ્વચ્છતા જાળવવા તમે શુ ંકરશો ? 

3 સ્ત્રીએ ફોન કરનાર ર્વુકને કામ પર રાખવાની શા માટે ના પાડી ? 

4 હરખચદંને શા માટે શરમાવુ ંપડર્ુ ં? 

(બ) સત્રવસ્તાર જવાબ લખો.  (ગમે ત ેબે)       (8) 

1 લેખક વરસાદનો આનદં કઇ રીતે માિે છે ? 

2 રત્રવશકંર મહારાજના કાયોથી સમાજના લોકોને શો લાભ થયો ? 

3 કત્રવ કોને કોને અજવાળવાનુ ંકહ ેછે ? 

(ક) કારિો આપો (ગમે ત ેત્રિ)        (6) 

1 મહારાજ મ  કસેવક તરીકે જાિીતા બન્દ્યા. 

2 સાજંે જમતી વખતે રાજા ગસુ્સે થયા. 

3 ગોંદરંુ 'ગામનુ ંનાક' કહવેાય છે. 

4 બાદશાહ ેનોકરને ફાસંીની સજા ફરમાવી. 

પ્રશ્ન-3  સ  ચના પ્રમાિે કરો. 

(1) રૂરઢપ્રયોગના અથશ આપી વાકયમા ંપ્રયોગ કરો. (ગમે ત ેબે)    (2) 

1. પડતુ ંમ  કવુ ં

2. પગરિ માડંવા ં

3. લાલ-પીળા થઇ જવુ.ં 

(2) નીચેના શબ્દોને શબ્દ કોશના ક્રમ મજુબ ગોઠવો.      (2) 

 1. મોગરો, ગાજર, કોયલ,  2. સ્ત્રી, સતંાન, સષૃ્ટટ 

(3) નીચેના વાકયોમાથંી નામપદ ઓળખીને લખો       (2) 

1 ગાય ચરે છે. 

2 રમેશ વાચંે છે. 
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(4) શબ્દ-સમ  હ માટે એક શબ્દ આપો.       (2) 

1. પથ્થર-ધાત ુવગેરેને સુદંર આકાર આપનાર કે કોતરિી કરનાર 

2. ઝટ ઊકેલી ન શકાય તેવો પ્રશ્ન. 

(5) નીચેના વાકયોના પ્રકાર ઓળખીને લખો.       (2) 

1 આ મહારાજાન ેતમે નથી ઓળખતા ? 

2 ર્વુકે હસતા ંહસતા ંના પાડી. 

(6) નીચેના વાકયમા ંરક્રયાપદ કર્ુ ંછે ? તે લખો.       (2) 

1 દુકાનદારને અત્યતં નવાઇ લાગી. 

2 મહારાજ દેશના કામમા ંલાગી ગયા. 

(7) નીચેના શબ્દોના બ-ેબે સમાનાથી શબ્દ લખો.      (1) 

1. નાનપ 

2. હાથ 

(8) નીચેના શબ્દોની સાચી જોડિી લખો.       (2) 

1. ત્રસમાડો 

2. સીરામિ 

3. દુરગમ 

4. ત્રશવરાત્રી 

પ્રશ્ન-4 નીચેનો ફકરો વાચંી આપલે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.     (5) 

 વહમેનુ ં ઓસડ નથી. દાતિપાિી કરી બાદશાહ ત્રશરામિમા ં કોણળયો હાથમા ં લે છે ત્યા ં તો 

સેનાપત્રતઓએ આવીન ેસમાચાર આપયા, "બાદશાહ સલામત !  આપિા રાજય ઉપર બુદેંલ-ખડંનો રાજા 

લશ્કર લઇ ચડી આવ્યો છે" કોણળયો કોણળયાને ઠેકાિ ેરહયો. બાદશાહ હાથ ધોઇને ઊભા થઇ ગયા અને બોલ્યા, 

"સેના તૈયાર કરો. હુ ંજાતે જ લડાઇમા ંતમારી સાથે આવુ ંછ.ં આજે સવારમા ંજ એક કાળમખુાનુ ંમોઢુ ંજોર્ુ ં

છે, એટલે મારો દહાડો બગડવાનો" 

(1) 'ત્રશરામિ' શબ્દનો અથશ શો થાય ? 

(ક) સવારનો નાસ્તો (ખ) રાત્રત્રનુ ંભોજન 

(ગ) બપોરનુ ંભોજન (ઘ) સાજંનુ ંજમિ 

(2) દહાડો શબ્દનો સમાનાથી નથી. 

(ક) રદવસ (ખ) રદન (ગ) ત્રનશા  (ઘ) દન 
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(3) 'વહમેનુ ંઓસડ ન હોવુ'ં રૂરઢપ્રયોગનો અથશ જિાવો. 

(ક) વહમેની દવા હોવી  (ખ) રોગની દવા ન હોવી 

(ગ) વહમેનો ઉપાય ન હોવો (ઘ) રોગનુ ંઘર ન હોવુ ં

(4) બાદશાહ હાથ ધોઇને ઊભા થઇ ગયા. વાકયનો પ્રકાર જિાવો. 

(ક) પ  િશ વાકય  (ખ) પ્રશ્ન વાકય    (ગ) ત્રનષેધ વાકય (ઘ) ઉદ્દગાર વાકય 

(5) 'લશ્કર' શબ્દ જેવો શબ્દ નથી. 

(ક) લ  મ  (ખ) ઝૂમખુ ં  (ગ) ચાવી   (ઘ) ટોળં 

(બ) કોઇ પિ એક ત્રવષય પર ત્રનબધં લખો        (10) 

1 વષાશઋત ુ

2 ત્રપ્રય દેશનેતા 

3 ગામનુ ંપાદર 

પ્રશ્ન-5 (અ) નીચે આપેલ ણચત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો    (5) 

 

1 માતા કોને વહાલ કરે છે? 

2 માતાની પાછળ શુ ંપડ્ુ ંછે? 

3 ણચત્રમા ંજોવા મળતા ંકોઇ પિ બ ેવાસિના ંનામ લખો. 

4 ણચત્રમા ંકુલ કેટલી સ્ત્રીઓ છે? 

5 ણચત્રમા ંએક ઋત ુદશાશવાઇ છે તે કઇ ઋત ુછે? 
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(બ) પત્રલેખન કરો.          (4) 

 તમારી શાળામાથંી યોજેલ પ્રવાસની મારહતી આપતો પત્ર તમારા ત્રમત્રને લખો. 

(ક) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ ત્રિ.ચાર વાકયમા ંલખો.   (ગમે તે ત્રિ)  (6) 

1 બસ-સ્ટેશન ત્રવશે મારહતી આપો. 

2 ગામનુ ંપાદર કઇ કઇ બાબતોનુ ંસાક્ષી છે ? 

3 કહળસગંે કઇ કઇ વસ્તઓુની ખરીદી કરી ? 

4 રત્રવશકંર મહારાજે લોક સેવાના ંકયા ંકયા ંકાયો કયાશ ? 
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ગજુરાત શૈક્ષણિક સશંોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાધંીનગર 

પ્રથમસત્રાતં લેણિત કસોટી 
તારીિ-             ત્રવષયઃ સસં્કૃત        સમય 

વારઃ                    ધોરિ-6      કુલ ગુિ-80 

પ્ર-1 (અ) નીચે આપલેા વાક્યોનુ ંસુદંર અક્ષરેલેિન કરો.  (10) 

 1. एकं विम ्अस्स्त। 
 2. शगृालः आगच्छनत। 
 3. अहो अहा ववचित्रम।् 
 4. शूपायकारौ कर्णौ। 
 5. अद्य रवववासरः। 
 6. एषा मीरा। मीरा गायनत। 
 7. ववमािम ्उड्डयनत। 
 8. मयूरः श्ररु्णोनत। 
 9. सैनिकः सप ंमारयनत। 
 10. एकः दषु्टः सप यः शावकं खादनत। 
 (બ) ણચત્ર જોઇન ેતનેો સસં્કૃત શબ્લદ લિો. (5) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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પ્ર-2 (અ) નીચે આપલે સખં્યા માટે સસં્કૃત શબ્લદ લિો. (5) 

 1. 3 

 2. 9 

 3. 7 

 4 12 

 5. 8 

 (બ) નીચે આપલેા પ્રશ્નોના જવાબ સસં્કૃતમા ંલિો. (10) 

 1. अधः बुधवासरः। ह्यः कः वासरः? 

 2. सचििः ककं करोनत? 

 3. ददव्या ककं करोनत? 

 4. काकः कुत्र वसनत? 

 5.  कः समयः? 

  

 

પ્ર-3 (અ) યોગ્ય જોડકા ંજોડો. (5) 

 અ  બ  

1. 3:00  1. एकवादिम  ्

2. 6:00  2. द्वववादिम ्

3. 2:00  3. द्वादशवादिम ्

4. 1:00  4. त्रत्रवादिम ्

5. 12:00  5. षड्वादिम ्

 (બ) પાઠના આધારે યોગ્ય શબ્લદ પસંદ કરી િાલી જગ્યાપરૂો (5) 

 1. सचििः...........। (पठनत, खेलनत) 

 2. मीरा ............ । (गायनत, ललखनत) 
 3. निशा ...............। (हसनत, वदनत) 
 4. सपयः ................वसनत। (कोटरे, विे) 
 5. लसहंः ................ । वसनत। (िगरे, विे) 
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 (ક) સમયન ેસસં્કૃત શબ્લદમા ંલિોઃ (5) 

 1. 8:00 

 2. 7:00 

 3. 10:00 

 4. 6:00 

 5. 11:00 

પ્ર-4 (અ) આપલેા ગુજરાતી શબ્લદનો સસં્કૃત શબ્લદ લિો. (10) 

 1. ફૂલ    2.  ઘરડયાળ     3. વલે          4. બળદગાડુ   5. ત્રશયાળ   6. દવા 

 7  કાપડ   8. ગઇ કાલે      9. બોલે છે    10 વાચંે છે. 

 (બ) નીચે આપલેી કાવ્ય પકં્તતન ેપિૂશ કરો (10) 

 1. उदरं .................. अहा ववचित्रम।् 

 2. हस्ती हस्ती ............... पादा। 
પ્ર-5 (અ) નીચે આપલેા વાક્યોન ેવાતાશના ઘટનાક્રમ પ્રમાિે ફરીથી લિો (10) 

 1. वािरः आगच्छनत। 
 2. शशकः शयिं करोनत। 
 3. एकं विम ्अस्स्त। 
 4. शगृालः आगच्छनत। 
 5. शशकः पलायिं करोनत। 
 (બ) નીચે આપલેા માથંી ગમ ેત ેએકનુ ંણચત્ર દોરી તનેુ ંસસં્કૃતમા ંનામ લિો (5) 

 1. સાપ 

 2. વકૃ્ષ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ધોરણ 6  ગ�ણત 

સમય: 3 કલાક                       �થમ સ�                      �ુલ �ણુ   80 

િવભાગ- A 

સૂચના મજુબ કરો.   (દરકેના 1 ગુણ) ( �� �મ  1 થી 28)        28 

     યો"ય િવક#પ પસદં કર' લખો. ( �* 1 થી 7 )                                           

1 9, 0 અને 5 અંકોમાંથી કોઈ એક જ અંક�ુ ં 2 વખત  પુનરાવત�ન કરીને  4 અંકની 

સૌથી મોટી સં�યા કઈ ? 
(A)9905 (B)9005   (C)9950     (D)5099   

 

2 રોમન અંકમાં  50 માટ� �ો સકં�ત વપરાય છે ? 

(A)L (B) X    (C)  C    (D) M 

 

3 1 થી 10 વ"ચે આવતી સૌથી મોટી અિવભા' સં�યા કઈ છે ? 
(A)3 (B) 2      (C)  9     (D) 7 

 

4 નીચે પૈકી કઈ સં�યા અિવભા' છે ? 
 (A)39 (B) 59  (C) 69    (D) 49 

 

5 6 કલાક અન ે20 િમિનટે કલાક કાંટો અને સેક2ડ કાંટા વ"ચે બનતો ખૂણો   
(A)સરળકોણ (B) કાટકોણ (C) ગુ:કોણ (D) લઘુકોણ 

 

6 સ(ંયા 4765_2 ની ખાલી જ.યામા ં�ો /ક 0કૂવાથી તે સ(ંયાને 3 વડ� િન:શેષ 

ભાગી શકાય ? 

(A)2    (B)4 (C) 6   (D) 8 

 

7 ������ એ ������ ને લંબ રખેાખંડ છે  ������ અને ������ એ A   િબંદુએ છેદે છે, તો  ∠PAYનંુ માપ 
કેટલુ ંહશે ? 
 (A)60˚ (B) 45˚ (C) 90˚ (D) 110˚ 

 

નીચે1ુ ંદર2ક િવધાન સા3ુ ંબને તેમ ખાલી જ�યા પૂરો (  �� �મ 8 થી 11 )  
8 99999 + 1  એ ........... અંક ની નાનામાં નાની સં�યા.  
9 1 િમિલયન = ......................... લાખ  
10 રખેાખડંને ................. અંEયિબંદુઓ હોય છે.  
11 ............. એ િનયિમત ચતુGકોણ છે.  
એક વા$માં  જવાબ આપો. (�� �મ  12 થી 19 )  
12 સૌથી નાની પૂણ� સ�ંયા કઈ છે ?  
13 36 ને એકી અિવભા' સ�ંયાના સરવાળા તરીકે લખો.  
14 એક સં�યા 12 વડે િવભા' છે, તો ત ેબીH કઈ કઈ સં�યા વડે િવભા' છે ?  
15 15 ના તમામ અવયવો લખો.  



16 બે િભI િબંદુઓને સમાવતી  કેટલી રખેાઓ મળે?  
17 સૌથી ઓછી બાજુ ધરાવતો બહુકોણ કયો છે ?  
18 Kયવહારમાં જોવા મળતી સમાંતર રખેાનંુ એક ઉદાહરણ આપો.  
19 લખોટી કયો આકાર ધરાવે છે ?  

િવભાગ A ની િવગતોના આધાર2 િ�કોણનો �કાર ન6' કર'   િવભાગ B માં આપેલા 

િ�કોણના �કાર સાથે જોડો. (�� �મ 20 થી 23) 

 

20 3 બાજુઓના માપ સરખા  (a) કાટકોણ િNકોણ  
21 2 બાજુઓના માપ સરખા  (b) ગુ:કોણ િNકોણ  
22 1 કાટખૂણો હોય   (c) સમિQબાજુ િNકોણ  
23 1 ગુ:કોણ હોય                                 (d) સમબાજુ િNકોણ  
                                                        (e) િવષમબાજુ િNકોણ  

નીચે આપેલ િવધાનો ખરાં હોય તેની સામે √√√√ 1ુ ંિનશાન કરો  ખોટા હોય તેની સામે X 

ની િનશાની કરો અને તે સા3ુ ંબને તે ર'તે =ધુાર' ફર' લખો. ( �� �મ 24 થી 28 ) 

 

24 (–100) સં�યારખેા પર (– 50) ની જમણી બાજુએ છે.  
25 (–26) કરતાં  (– 25) મોટો ઋણ પૂણાWક છે.  
26 ( – 6)  + (–  2) = 4   
27 (–  21) – ( – 10) > ( – 31) + ( – 11)  
28 ( – 1) એ સૌથી નાનો ઋણ પૂણાWક છે.  

િવભાગ – B 
સૂચના મજુબ કરો.  (દરકેના 2 ગુણ)  ( �� �મ 29 થી 39)   

 

22 
29 6, 2, 7, 4, 3 નો ફYZ એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બનતી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની 

સ�ંયા વ"ચેનો તફાવત શોધો. 
 

30 કોઈ એક અખબાર દરરોજ [કાિશત થાય છે. તેની એક નકલમાં 12 પાના છે. દરરોજ 

11,980 નકલ છાપવામાં આવે છે, તો કુલ કેટલાં પાનાં દરરોજ છપાય છે ? 
 

31 િકંમત શોધો.  81265  X  169  –  81265  X  69   
32 યો\ય ગુણધમ�નો ઉપયોગ કરી ગુણાકાર શોધો.  258  X 1008  
33 ચાર અંકોની સૌથી નાની સ�ંયા શોધો જ ે18, 24 અને 32 થી િવભા' છે.   
34 ગુ]તમ સામા2ય અવયવ શોધો.  18, 54, 81  
35 6,8 અ ને 12 થી િવભા?ય @ણ /કની સૌથી નાની સ(ંયા શોધો.  
36 આEૃિતમા ંઆપેલી ર�ખાના ચાર અ લગ રીતે નામ લખો.  

 
 



37 િકંમત શોધો :  50 – (– 40) – (– 2)  
38 સ�ંયારખેાની મદદથી સરવાળા કરો :  9 + (–6)  
39 100 પાનાની એક ચોપડીમાંથી ઈલાએ 25 પાના વાં"યા. લિલતાએ એ જ ચોપડીના 

	



  

જટેલા પાના વાં"યા તો કોણે ઓછા પાના ંવાHંયા?  

અ થવા 

 

39 અિત સંિ_` ]પ આપો :    
��

�
  

િવભાગ – C 
સૂચના મજુબ કરો. (�� �મ 40 થી 45 ) ( દરકેના 3 ગુણ) 

 

 

18 
40 સરવાળો કરો. (37)+( –2)+( – 65)+( – 8)  
41 Kણૂાના આધાર� િ@કોણના Lકારોની આEૃિત દોરN નામ આપો. 

અ થવા 
 

41 બાPુના આધાર� િ@કોણના Lકારોની આEૃિત દોરN નામ આપો.  
42 કોઈ દૂધવાળો એક હોટલમાં આશર ે32 િલટર દૂધ આપે છે અન ેસાંજ ે68 િલટર દૂધ 

આપે છે. જો દૂધની િકંમત ]િપયા 45 [િત િલટર હોય તો દૂધવાળાને રોજ કેટલી 
આવક થતી હશે? 

 

43 નેનાને  1
�

	
   કેક અન ેનજમાને 1

�

�
   કેક આપવામાં આવે છે, તો આ બંનેને કુલ કેટલી 

કેક આપવામાં આવી હશે ?  
 

44 જયદેવ 2
�



  િમિનટમાં શાળાનંુ મેદાન ચાલીને પસાર કર ેછે. રાહુલ ત ેજ મેદાનને  

�

�
  

િમિનટમાં ચાલીને પસાર કર ેછે. કોણ ઓછા સમયમાં શાળાનંુ મેદાન ચાલીને પસાર કર ે
છે ? કેટલાં ભાગથી ? 

 

45 �



 ના @ણ સમ અ QણૂાRક શોધો.    

 

 

 



ધોરણ-6     પેપર-1    સમય-3 કલાક 

સત્ર-પ્રથમ                   વિષય-સામાજિક વિજ્ઞાન                   કુલ ગણુ-80  
 
 
 
 
 
 
       

 

વિભાગ-A 

 

નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા  વિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરો             (16) 
1.ચિત્રો,િસ્તઓુ કે વસક્કાઓ જેિા સ્ત્રોતોના આધારે કયા વિષય વિશે િધ ુજાણી શકાય છે? 

(A).ભગૂોળ            (B)ઈવતહાસ          (C) ગિુરાતી           (D) હહન્દી 

2.કઇ પધ્ધવત દ્વારા પરુાતન સમયના અિશેષોનો િોક્કસ સમયગાળો જાણી શકાય છે? 

(A).તટસ્થીકરણ            (B)સામાન્યીકરણ         (C) િગીકરણ         (D) કાર્બન ડેહટિંગ 

3.નકશામાાં મેદાન દશાબિિા કયો રાંગ િપરાય છે? 

(A).લાલ          (B)કથ્થઈ         (C) પીળો          (D) િાદળી 

4.નદી હકનારાના પ્રદેશો કયા પાષણયગુના આશ્રયસ્થાનો હતા? 

(A)ગરુુ           (B)મધ્ય         (C) લઘ ુ          (D) આહદ 

5. આપણા જીિનમાાં સરળતા અને ઝડપ કઇ શોધથી આવ્યા? 

(A).િક્ર            (B)મદુ્રણ          (C) અગ્નન          (D) ખેતી 
6. માનિ િસિાટ ન હોય તિેો ખાંડ કયો છે? 

(A).એવશયા            (B)એન્ટાકબહટકા         (C) યરુોપ          (D)આહિકા 

7.પથૃ્િીના ગોળા પર દોરેલી ઊંભી કાલ્પવનક રેખાને શુાં કહિેાય? 

(A)અક્ાાંશ            (B)રેખાાંશ          (C) ગ્રીવનિ રેખા         (D) આંતરરાષ્ટ્રીય રેખા 

8.અિકાશયાત્રી કલ્પના િાિલા અને સવુનતા વિચલયમ્સ મળૂ કયા દેશના િતની છે? 

(A)િીન           (B)અમેહરકા          (C) રવશયા         (D) ભારત 

9.પરુાતત્િવિદોને ઝાંપડાની અંદર અને તેની ર્હાર શેના અિશેષો મળી આવ્યા? 

(A)તટેૂલા િાસણો       (B)હાડકાના           (C)ચલૂાના          (D) કર્ર 

સામાન્ય સિૂનાઓ. 
1. તમામ A થી E સધુીના વિભાગો ફરજીયાત છે. 
2.દરેક પ્રશ્નની શરૂઆતમાાં િમણી ર્ાજુએ કૌંસમાાં ઘાટા અંકોમાાં પ્રશ્નના ગણુ દશાબિેલ છે. 
3. દરેક પ્રશ્નના િિાર્ માનયા મિુર્ િ લખો. 



10.મેહરગઢમાાં ખોદકામ કરતાાં  કયા પ્રાણીઓના અિશેષ મળ્યા હતા? 

(A)ગાય      (B)ર્કરી    (C) ઘેટાાં    (D) ર્ધાાં િ 

11.તમારા િગબખાંડમાાં ભણતો સચિન પિૂબ હદશામાાં મોં રાખીને ઊભો તેના ડાર્ા હાથની હદશા 

તરફ કયુાં રાજ્ય હશે? 

(A)છત્તીસગઢ    (B)મધ્યપ્રદેશ        (C) મહારાષ્ટ્ર          (D) રાિસ્થાન 

 

12.ભારતના નાગહરકને કેટલા િષે મતાવધકાર મળે છે? 

(A)17         (B)21         (C)18           (D) 19 

13.ભાદરિી પનૂમનો મેળો ક્ાાં ભરાય છે? 

(A)અંર્ાજી           (B)જૂનાગઢ          (C) િૌઠા          (D) તરણેતર 

14.ધમાલ નતૃ્ય કઇ જાવતન ુાં છે? 

(A).સીદી           (B)ખારિા         (C) આહદિાસી          (D)મેર 

15.ગિુરાતન ુાં ભપુષૃ્ટ્ઠ કેવ ુાં છે? 

(A)ડુાંગરાળ          (B)સપાટ         (C) રણપ્રદેશ           (D) ત્રણેય પ્રકારન ુાં છે. 

16.લોથલ કઇ સાંસ્કૃવતન ુાં જાણીત ુાં નગર છે? 

(A) મેસોપોટેવમયન           (B)મોં-હેં-િો દડો         (C)મોંગોચલયન       (D) વસિંધ ુખીણ 

 

વિભાગ-B 

17.    ખાલી િનયા પરૂો.           (05)                        

1. રાષ્ટ્રીય અચભલેખાગાર _____________ શહરેમાાં આિેલ છે 

2. ભારતન ુાં નાગહરકત્િ િન્મથી અને __________ રીતે મેળિી શકાય. 
       3.આહદ પાષાણયગુને   _____________ તર્ક્કો પણ કહ ેછે. 
       4.સૌથી પહલેા ઘઉં અને િિ ઉગાડિાન ુાં સાંભવિત સ્થળ                     હત ુાં. 
       5.સરુત  ________________ નદીને કાાંઠે િસેલુાં શહરે છે. 

 

 

18. યોનય િોડકાાં િોડો.                                (05) 

 

1.                            A.દુગાબપજૂા 

2. 66.5. દ.અક્ાાંશવતૃ્ત    B.લોથલ 

3. પવિમ ર્ાંગાળ     C.રેલમાગબ 



4. પાંજાર્      D. દચક્ણ ધ્રિુ વતૃ્ત 

5. વસિંધ ુખીણની સભ્યતા     E. ભાાંગડા  
                                                      F. ગરર્ા 
19. મને ઓળખો.                     (05) 

1. મારે ત્યાાં અચભલેખો સાિિિામાાં આિે છે. 
2. હુાં કોલકત્તામાાં નકશા વનમાબણ કરતી સાંસ્થા છાં. 
3. હુાં સમાિન ુાં નાનામાાં નાન ુાં અંગ છાં. 
4. હુાં મધ્યપ્રદેશમાાં આિેલ આહદમાનિની ગફુા છાં. 
5. હુાં વસિંધખુીણની સભ્યતાન ુાં સરેુન્દ્રનગર જિલ્લામાાં આિેલુાં નગર છાં 

20. િગીકરણ કરો. (ધમબ અને તહિેારો)                              (04) 

(ર્કરી ઈદ,હોળી,નિરોઝ,નાતાલ,પતેતી,હદિાળી,રમઝાન ઈદ,ગડુ િાઇડે) 
હહિંદુ ઇસ્લામ ચિસ્તી પારસી 

 

 
 
 
 
 

   

 

21. નીિેનાાં વિધાનો ખરાાં છે કે  ખોટા તે િણાિો.               (05) 

1. નકશામાાં કથ્થઈ રાંગ િનસ્પવત અને િ ાંગલો દશાબિિામાાં થાય છે. 
2. પથ્થરમાાંથી કોતરેલા લેખને અચભલેખ કહ ેછે. 
3. ઓળખપત્ર દ્વારા મતદાન કરી શકાય છે. 
4. આહદમાનિ ભટકત ુાં જીિન જીિતો હતો. 
5. વસિંધ ુખીણની સાંસ્કૃવતન ુાં નગર લોથલએ સમદૃ્ધ ર્ાંદર હત ુાં. 

વિભાગ-C 

 નીિેના પ્રશ્નોના એક ર્ ેિાક્માાં ઉત્તર આપો. (કોઇપણ િાર)               (04) 

    22.ભોિપત્રો એટલે શુાં? 

    23.હદશાઓ કેટલી છે અને કઇ-કઇ? 

    24.માનિજીિનની મોટાભાગની માહહતી શાના પરથી મળી આિે છે? 

    25.ભારતના પ્રથમ અિકાશ યાત્રી કોણ હતા ? 

    26.અગ્નન ખણૂો કઇ ર્ે હદશાઓ િચ્િે આિેલો છે? 

  
 



નીિેના શબ્દોની સમજૂતી આપો.  (કોઈપણ ત્રણ)                (06) 

    27.હદશા સિૂન 

    28.વશલાલેખ 

    29.નાગહરકતા 
    ૩૦.ગિુરાતની સીમાઓ 

નીિેના પ્રશ્નોના ઉત્તર ત્રણ િાર િાક્ોમાાં આપો. (કોઈપણ ત્રણ)             (09) 

    31.ગફુાિાસી માનિી કઇ કઇ પ્રવવૃત્ત કરતો હતો? 

    32.પથૃ્િી પર કહટર્ાંધ કેટલા છે? કયા-કયા? 

    ૩૩.ગિુરાતના કયા કયા જિલ્લામાાંથી કકબવતૃ્ત પસાર થાય છે? 

    34.વસિંધ ુખીણની સાંસ્કૃવતના મકાનોની ર્નાિટ કેિી હતી? 

                                                વિભાગ-D 

નીિેના વિધાનો માટે કારણો આપો.  (કોઈપણ ત્રણ)                      (09) 

    35.પથૃ્િી એક સજીિસષૃ્ષ્ટ્ટ ધરાિતો ગ્રહ છે. 
    36.નકશામાાં રૂઢ સાંજ્ઞાઓનો ઉપયોગ થાય છે. 
    37.સ્થાયી જીિનની શરૂઆત ખેતીના કારણે થઇ. 
    38.માનિ િસિાટ મેદાન પ્રદેશમાાં િધ ુહોય છે. 
 ટૂાંક નોંધ લખો.  (કોઈપણ ર્ે)                                                                                                       (08) 

    39.વસિંધખુીણની સભ્યતા અને નગરો. 
    40.વસિંધખુીણની શેરીઓ અને રસ્તાઓ. 
    41.મેહરગઢ.   

વિભાગ-E 

નીિે આપેલી વિગતો ગિુરાતના નકશામાાં દશાબિો.                      (04) 

(સાર્રમતી નદી,ખાંભાતનો અખાત,ગાાંધીનગર,અરર્ સાગર.) 



 
 

  
 
 

ઉ 



પ્રશ્નપત્ર :- 3 

ધોરણ :- ૬ 

વિષય :- વિજ્ઞાનન ું મોડેલ પ્રશ્નપત્ર   

સમય: ૩ કલાક                                                                                ગ ણ – ૮૦ 

પ્રશ્ન :- ૧ આપેલ વિકલ્પોમાુંથી સાચો વિકલ્પ પસુંદ કરો.                                                ૧૬  

(૧) આપણે કયા પ્રાણીજ પિેાશનો ખોરાકમાાં ઉપયોગ કરીએ છીએ? 

(A) તલે  (B) પનીર  (C) પાણી  (D) આપલે બધા જ  

(૨) હાડકાાં અન ેિાાંતનો કોહવાટ શાની ઉણપથી થાય છે? 

(A) વવટાવમન-A (B) વવટાવમન-B (C) આયોદડન  (D) કેલ્લ્શયમ  

(૩)  આકૃવતમાાં િશાાવલે પિાથામાાંથી આપણન ેકયુ ાં વવટામીન મળે છે ? 

 

 

 

 

 (A) વવટાવમન A  (B) વવટાવમન B   (C) વવટાવમન D  (D) વવટાવમન K  

(૪) કપાસના રેસા વનસ્ક્પવતના કયા ભાગમાાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. 

(A) ફળ  (B) ફૂલ   (C) પણા  (D) પ્રકાાંડ  

(૫) રેસામાાંથી તાાંતણા બનાવવાની પ્રદિયાન ેશુ ાં કહે છે? 

(A) પીંજવુ ાં  (B) વણવુ ાં  (C) કાાંતવુ ાં  (D) ગથૂવુ ાં  

(૬) તમ ેપોતાના ઘરે લાવલે ઘઉં વીણવામાાં મિિ કરી રહ્યા છો, ત ેકેવા પ્રકારના પિાથોનાાં અલગીકરણનુ ાં 
ઉિાહરણ છે? 

(A) ઘન-વાય ુ (B) ઘન-ઘન  (C) ઘન-પ્રવાહી (D) પ્રવાહી-વાય ુ 

 



(૭) ડૂાંડામાાંથી િાણા છૂટા પાડવા કઈ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે? 

(A) છડવુ ાં  (B) કોહવુ ાં  (C) વીણવુ ાં  (D) ઉપણવુ ાં  

(૮) પીવાના પાણીમાાં માટી જેવી અદ્રાવ્ય ઘન અશદુ્ધદ્ધઓ છે તને ેકઈ પદ્ધવત વડે દૂર કરશો? 

(A) વીણવુ ાં  (B) ઘનીભવન (C) ગાળણ (D) ધ્રવુીભવન  

(૯) નીચે આપલે ણચત્રમાાંથી કયુ ાં ણચત્ર ઉલટાવી શકાય તવેો ફેરફાર િશાાવ ેછે?  

(A)                                        (B)  

 

 

 

(C)                                      (D)  

 

 

(૧૦) દૂધમાાંથી િહીં બનવુ ાં ત ેફેરફાર કેવા પ્રકારનો છે? 

(A) વનયવમત  (B) વનયતકાલીન  (C) ઉલટાવી શકાય તવેો  (D) ઉલટાવી ન શકાય તવેો  

(૧૧) કયો ફેરફાર ઉલટાવી શકાય તવેો છે? 

(A) લાકડાન ેવહેરવુ ાં  (B) ખીરામાાંથી ઈડલી બનાવવી  

(C) મીણન ેગરમ કરવુ ાં  (D) ગાયના છાણમાાંથી બાયોગેસ બનાવવો  

(૧૨) તમ ેઠાંડીની ઋતમુાાં કયુ ાં ફળ ખાવાનુ ાં સૌથી યોગ્ય ગણશો?  

(A) આમળાાં  (B) જાાંબુ  (C) કેરી       (D) તડબચૂ  

(૧૩) કઈ વનસ્ક્પવતન ેવધ ુશાખાઓ નથી હોતી? 

(A) વલેા  (B) વકૃ્  (C) ક્ષપુ  (D) છોડ  

(૧૪)રમશેભાઈ પોતાનો હાથ ખભાના ભાગેથી મુક્ત રીત ેબધી જ દિશામાાં ફેરવી શકતા નથી, તો તમેના 
શરીરનો કયો સાાંધો વ્યવસ્સ્ક્થત કાયા કરતો નદહ હોય?  

(A) ઊખળી સાાંધો  (B) વમજાગરા સાાંધો    (C) ખલ-િસ્ક્તો સાાંધો   (D) અચલ સાાંધો  



(૧૫) તમ ેવનસ્ક્પવતના પણાનુ ાં અવલોકન કરીન ેત ેસોટીમય મળૂત ાંત્ર ધરાવ ેછે તમે નક્કી કરો છો, તો ત ે
નીચેના પકૈી કયુ ાં પણા હશ?ે 

(A) ડાાંગરનુ ાં પણા  (B) બાજરીનુ ાં પણા  (C) ઘઉંનુ ાં પણા  (D) તવુરનુ ાં પણા  

(૧૬) કમાટીબાગમાાં ગયલે હેત રાંગબેરાંગી ફૂલ જોઈ ખશુ થઈ ગયો હતો તો  હેતન ેફૂલનો કયો ભાગ 
જોઇન ેખશુી થઈ હશ?ે 

(A) વજ્રચિ   (B) પુ ાંકેસર ચિ   (C) િલચિ  (D) સ્ત્રીકેસર ચિ  

➢ પ્રશ્ન :-૨ (અ) એક િાકયમાું જિાબ આપો.                                                                 ૦૬  

(૧૭) એક કાપડના રેસાન ેસળગાવતા ત ેકાગળના સળગવા જેવી ગાંધ સાથ ેબળે છે તો આ કાપડના રેસા 
શામાાંથી મળેવ્યા હશ?ે 

(૧૮) અલગીકરણ કોન ેકહેવાય? 

(૧૯) પાવડાના લોખાંડના ફલકન ેલાકડાના હાથમાાં ફીટ કરવા માટે લોખાંડના ફલકન ેશા માટે ગરમ 
કરવામાાં આવ ેછે? 

(૨૦) વનસ્ક્પવત ખોરાક બનાવવા માટે શુ ાં કરે છે? 

(૨૧)કોમલાસ્સ્ક્થ કોન ેકહે છે? 

(૨૨) કપાસના છોડમાાં કેવા પ્રકારનુ ાં પણા વવન્યાસ અન ેમળૂત ાંત્ર જોવા મળે છે?  

➢ (બ) ટ ું કમાું જિાબ આપો. (કોઇપણ પાુંચ)                                                                  ૧૦  

(૨૩) હેતલન ેબાફેલા કઠોળ તથા લીલા શાકભાજી ખબૂ જ પસ ાંિ છે, તો તનેામાાં કયા-કયા પોષકતત્વોની 
ઉણપ નદહ હોય? 

(૨૪) શણમાાંથી રેસા મળેવવા તનેા પ્રકાાંડન ેસડાવવુ ાં શા માટે જરૂરી છે?  

(૨૫) તમારે રેસામાાંથી કાપડ બનાવવુ ાં છે તો કઈ-કઈ પ્રદિયામાાંથી પસાર થવુ ાં પડશ?ે 

(૨૬) તમ ેરબર અન ેલોખાંડના ટુકડાન ેતનેા કયા-કયા ગુણધમાન ેઆધારે અલગ તારવી શકશો? 

(૨૭) તમારાથી પ્રયોગ કરતાાં કસનળી તટૂી જાય છે. શુ ાં આ ફેરફાર ઉલટાવી શકાય? કેમ?  

(૨૮) ઘરના િરવાજાન ેખોલ-બાંધ કરવાની દિયાન ેજોતાાં શરીરના કયા-કયા અંગો સાથ ેતને ેસાાંકળી 
શકાય? 



(૨૯) અલગીકરણ કરવાની જરૂદરયાત કયારે ઉદ્દભવ ેછે? 

➢ પ્રશ્ન :- ૩ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના પાુંચ થી સાત િાકયોમાું જિાબ આપો. (કોઇપણ ચાર)                ૧૨  

(૩૦) આવતીકાલે તમારા  ઘરે શુ ાં રસોઈ બનાવવી ત ેતમારે નક્કી કરવાનુ ાં છે. તમ ેતમેાાં શાનો સમાવશે 
કરશો? શા માટે? 

(૩૧) મહેશન ેરાત્ર ેઓછુાં િેખાય છે તો તનેામાાં કયા પોષક તત્વની ઉણપ હશ?ે ત ેઉણપ દૂર કરવા મહેશન ે
આહારમાાં શુ ાં લેવુ ાં જોઈએ? 

(૩૨) આકૃવતમાાં િશાાવલે ફેરફારના પ્રકારન ે ઓળખાવી રોજજિંિા જીવનમાાં જોવા મળતા આવા પ્રકારના 
ફેરફારના બે ઉિાહરણ આપો. 

  

 

 

 

(૩૩) સાપ અત્ય ાંત ઝડપથી ગવત કરે છે પરાંત ુત ેસીધી રેખામાાં આગળ વધતો નથી સમજાવો. 

(૩૪) તમારે ઘરે આવતુાં પાણી દૂવષત છે. તો તને ેશદુ્ધ કરવા માટે તમ ેઅલગીકરણની કઈ-કઈ પદ્ધવતઓ 
અપનાવશો. 

(૩૫) (બ) પષુ્પના અંગો િશાાવતી નામવનિેશનવાળી આકૃવત િોરો.                                     ૦૩    

➢ પ્રશ્ન :-૪ (અ) માગ્યા મ જબ જિાબ લખો. 

(૩૬) વગીકરણ કરો.                                                                                   ૦૬  

(દૂધ, ચોખા, ઘી, મરી-મસાલા, સોયાબીન, ઈંડાાં ) 

વનસ્ક્પવત પિેાશો  પ્રાણીજ પિેાશો  
 

  
 

 

(૩૭) જોડકાાં જોડો.                                                                                    ૦૪                                                                         

અ – વવભાગ   બ – વવભાગ  

૧. વ ાંિો   a. સ્ક્નાયલુ પગ  



૨. સાપ   b. વછદદ્રષ્ટ હાડકાાં  
૩. ગોકળગાય   c. પષુ્પ સ્ક્નાયઓુ 

૪. હાંસ    d. વલય (લપૂ) 

   e. વજ્રકેશ  
➢ (બ) મ દ્દાસાર જિાબ આપો. (કોઇપણ બે)                                                                 ૦૮  

૩૮. વશરાવવન્યાસ એટલે શુ ાં ? પણામાાં જોવા મળતા વશરાવવન્યાસ આકૃવત િોરી સમજાવો. 

૩૯. માનો કે તમારા શરીરમાાં સાાંધા નથી તો તમ ેકઈ-કઈ દિયા કરવામાાં મુશ્કેલી અનભુવશો.? 

૪૦. તમારી આસપાસ રહેલ પિાથોમાાંથી કોઇપણ આઠ પિાથોન ેલઈ તને ેદ્રાવ્ય-અદ્રાવ્ય તથા પાણીમાાં 
તરતી-ડૂબતી વસ્ક્તનુા જૂથમાાં વહેંચો. 

➢ પ્રશ્ન :- ૫ માગ્યા મ જબ જિાબ આપો.  

૪૧. આપણે સમતોલ આહાર લેવો જોઈએ કારણ આપો.                                                ૦૩  

૪૨. મધ પાણીની સપાટી પર તરત ુાં નથી કારણ આપો.                                                 ૦૩  

૪૩. તફાવત આપો. કુિરતી રેસા અન ેવસન્થદેટક રેસા.                                                  ૦૨  

૪૪. તફાવત આપો. ચરબી અન ેપ્રોટીન.                                                                ૦૨  

➢ (બ) આકૃવત સહિત પ્રયોગ િણણિો (કોઇપણ એક)                                                          ૦૫   

૪૫. પિાથાના દ્રાવ્યતાની ચકાસણી કરતો પ્રયોગ વણાવો. 

૪૬. વનસ્ક્પવત પણામાાં સ્ક્ટાચાની હાજરીની ચકાસણી કરતો પ્રયોગ વણાવો. 
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       Subject : English  

          First Semester  

Standard - 6                                 Model Question Paper - 1              Marks - 80 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

પ્રશ્ન - 1   (અ) નીચ ેઆપલે કાવ્યમાાંથી આપલે શબ્દોનાાં Rhyming Words શોધીન ેલખો.           4 

I lived in a funny town, 

Where everything was upside down. 

The birds walked and the humans flew, 

Where the trees were totally blue. 

Trees talked and laughed a lot, 

They stole each other’s fruit and fought. 

The bear was gentle, kind and sweet, 

He never ever ate raw meat. 

Fishes went to school in a pool, 

Where a frog as principal did rule. 

The sky was green and the water flew, 

And told me “In life always be true”. 
 

1. Town : _______________ 2.  Flew   : _______________ 

3.  Sweet : _______________ 4.  Pool    : _______________ 
 

    (બ)  નીચે આપલે પ્રશ્નોના ટ ાંકમાાં જવાબ આપો.   (ગમ ેત ેચાર)                             8 

1. Who was Chhotu ? 

2. How many students were present on that day ? 

3. What was the name of Birju’s village ? 

4. Who received a note from dacoits ? 

5. Who was angry ? 
 

        (ક)  નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા ત ેજણાવો.                                       4 

1. Birju liked to go out at night.      

2. We celebrate the ‘World Environment Day’ on 5th June.  

3. Both Chhotu and Motu loved swimming.    

4. There are four hands in a clock.     
 

પ્રશ્ન - 2  (અ)   વવરોધી શબ્દોના યોગ્ય જોડકા જોડો.                                                4 

1. Small    (a)   Come  

2. Good    (b)   Hot 

3. Cold    (c)   White  

4. Go    (d)   Big 

(e)   Bad 
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 (બ)  કૌંસમાાં આપલે વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસ ાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ  રો.     4 

                [ am, is, are, was, were ] 

1. Today _____________ Sunday. 

2. She ______________ in the class yesterday. 

3. I ____________ a student. 

4. We _____________________ friends. 

 (ક)  નીચે આપલેા સ્પલેલિંગ પકૈી સાચા સ્પલેલિંગ ફરત ે  કરો.                          4 

1. Eitgh  Eghti  Eight   Eihgt 

2. Seturday Saturday  Saterday Saturdey 

3. Sharpener Sharpner Sharpenar Sharpnar    

4. Refrigeretor Refrigerator Refregerator Refrigerater  

 

પ્રશ્ન - 3  (અ)  નીચે આપલે માહિતીન ેઆધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. (ગમ ેત ેત્રણ)                             6 

 

Seasons Fruits Vegetables Festivals Useful Things 

Winter Apple Carrot Christmas Sweater 

Summer Mango Onions Holi Fan 

Monsoon Jamboo Bitter gourd Janmashthami Raincoat 

 

1. What do people wear in Winter ? 

2. Which fruit do people eat in Summer ? 

3. What do people use in Monsoon ? 

4. Which festival do people celebrate in Summer ? 
 

    (બ)  કૌંસમાાં આપલેા શબ્દો / વાક્યોનો ઉપયોગ કરી સ ાંવાદ પ  ણણ કરો.                     3 

 

( here it is, sorry !, Please ) 
 

Daxa : ______________ give me your sketch pen, Divya. 

Divya  : No sketch pen, _______________ 

Daxa  : Ok, give me your hair pin. 

Divya  : ____________________________ 

 

  (ક)  કૌંસમાાં આપલેા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નો બનાવો.  (ગમ ેત ેબે)                     4 

 

1. Mayuri and Nirali were absent yesterday.  (Who) 

2. Vandana was on her farm last Sunday.  (Where) 

3. There is a book on the table.    (What) 
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  (ડ)  શબ્દોન ેયોગ્ય ક્રમમાાં ગોઠવી અથણપ  ણણ વાક્ય બનાવો. (ગમ ેત ેબે)                     4 
 

1. Aditya / name / is / my 

2. Porbandar / at / was / born / Gandhiji 

3. Christmas / today / is 

 

  (ઇ)  માાંગ્યા મુજબ કરો. (ગમ ેત ેબે)                         4 
 

(1) સાચો વવકલ્પ પસ ાંદ કરો  
1. The weather ___________ rainy yesterday. 

a. is  b. was   c. were  d. are  

2. ___________ is your father going ?  

a. What b. Who  c. Where d. Which 
 

(2) આપલેાાં શબ્દોનાાં સામાનાથી શબ્દ લખો  

1. Student  =  ___________ 2.    Lord  =  ____________ 
 

(3) કોણ કિે છે ? કોન ેકિે છે ? ત ેલખો.        Who ?       Whom ? 

1. “Give me ten strong men.”  ____________ _____________ 

2. “I love swimming.”   ____________ _____________ 

પ્રશ્ન - 4   (અ)  નીચે આપલેા બીલનો અભ્યાસ કરીન ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.  (ગમ ેત ેચાર)      8 

Sapna Super Market 

Near Apolo Circle, Vadodara 

Name : Janak Patel                        Date : 15/03/2018 

No. Items Qty Rate Amount 

1 Oil Can 1 1320 1320 

2 Rice 2 kg 45 90 

3 Wheat 10 kg 20 200 

4 Sugar 2 kg 70 140 

 Total 1750/- 
                            

1. What is the name of the store ? 

2. When did Janak Patel buy various items ? 

3. What is the total amount of the bill ? 

4. How many items are there in the bill ? 

5. What is the price of 1 kg wheat ? 
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 (બ)  કૌંસમાાં આપલે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપલે લચત્રનુ ાં વણણન કરો.                                    6 

  
 

                          ( playing, sliding, skipping, swinging, behind the tree, see - saw ) 

                  

પ્રશ્ન - 5  (અ)  નીચેનામાાંથી ગમ ેત ેએક વવષય પર વનબાંધ લખો.         8 

(1) નીચે આપલેા પ્રશ્નોનાાં આધારે વનબાંધ લખો. - A Garden 

• Where is the garden ? 

• What are there in the garden ? 

• How many slides are there ? 

• How many swings are there ? 

• Is there a fountain ? 

• Is there a see - saw ? 

• Which flowers are there ? 

• Which trees are there ? 

• Which other things are there ? 

 

(2) નીચ ેઆપલેા મુદ્દાઓનાાં આધારે વનબાંધ લખો. - Myself 

Points :  Name – father’s name – mother’s name – brother’s name – sister’s  

name – study – friends – hobby  
 

(3) નીચે આપલેા મુદ્દાઓનાાં આધારે વનબાંધ લખો. - The Cow  

Point :  Useful animal – gives milk – eyes – horns – legs – tail – colour 
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(બ)  નીચે આપલે ફકરો વાાંચીન ેપ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો.  (ગમ ેત ેત્રણ)                               6 

Mr. Joshi is our teacher. He is always at school. He is never at home on Monday. Last 

Monday was no different. He was not in bed. He was in the classroom. It was cold but he was not 

in warm clothes. In fact, all the students felt cold. 
 

1. Who is never at home ? 

2. Where was Mr. Joshi on last Monday ?  

3. Was Mr. Joshi in warm clothes ? 

4. What did students feel on last Monday ? 
 

(ક)  નીચે આપલે દરેક સમય માટે ઘહડયાળ દોરી તમેાાં કાાંટા દોરો અન ેત ેસમયન ેઅંગ્રેજી શબ્દોમાાં  
        લખો.                            3 

 

1. 6 : 00    : ___________________________________ 

2. 9 : 15    : ___________________________________ 

3. 12 : 30    : ___________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

g&jrit S](xk an&s>Fin Ev> p\(SxN p(rPd, gi>F)ngr 

(vPy : (hºd) {p\Ym s#i} 

(dni>k:    kxi - 6        a>k: 80 

       vir:                smy: 3 G>T[ 

 

p\Æn-1{a} sh) (vkÃp c&nkr p\Æni[> ki u_ir (l(KE. ˜8™ 

 1‘  (dE gE S¾di[> m[ s[ 's>Xi" S¾d Q*‡(Q’E.  

      {A}  di]D’ni {B}  d&bli  

      {C}  (hrn {D}  FDi’m  

 2‘  aS&Ü S¾d ki]n-si h]?  

      {A}  (c>ti {B}  jºm  

      {C}  mrN {D}  (nrdy)  

 3‘  sh) ji[D’ phci(nE.  

      {A}  j` + n = X {B}  k` + P = x  

      {C}  P` + r = ~ {D}  h + m = hÂ  

 4‘  S¾dki[S k[ sh) k|min&sir d*sri S¾d ki]n-si aiEgi.  

      {A}  (bµC* {B}  nd)  

      {C}  m&s)bt {D}  S]tin)  

 5‘  sh) (vFin c&(nE.  

      {A}  sb aÀbij) ji rhi Yi. {B}  m&z[ g&lib ki f*l ps>d h].  

      {C}  aij (bÃl) siri d*F p)yi. {D}  mji ai gyi vih.  

 6‘  (vri[F) S¾d k) glt ji[D ’ phci(nE.  

      {A}  riji ¢ rin) {B}  dyil& ¢ (nd<y)  

      {C}  dis ¢ dis) {D}  K&S ¢ p\sºn  

 7‘  '(Sli" S¾d ki sh) sminiY)< S¾d c&(nE.  

      {A}  p¸Yr {B}  pRYr  

      {C}  phiD {D}  pv<t  

 8‘  'rin)" S¾d ki (l>g p(rvt<n k)(jE.  

      {A}  nZp {B}  riji  

      {C}  mi(lk {D}  ni]kr  

{b} (nÀn(l(Kt p(rµC[d ki[ pQ’kr p \Æni[> k[ u_ir (l(KE.  ˜4™ 

  Ek bDi-si j>gl Yi. us j>gl m[> Ek S[r Bi[jn krk[ airim kr rhi Yi. etn[ 

m[> Ek m±K) uDt)-uDt) vhi‡ ai ph&‡c). S[r n[ di[-t)n (dni[> s[ Anin nh)> (kyi Yi. 

es(lE m±K) S[r k[ kin k[ Ekdm pis (Bn-(Bn krn[ lg). S[r ki[ bh&t m&(Ækl s[> n)>d 

aie< Y). usn[ p>ji uqiyi. m±K) uD’ ge<‘‘‘ l [(kn (fr s[ S[r k[ kin k[ pis (Bn-(Bn-

(Bn S&$ hi[ ge<. 

 



 

 p\Æn: 

1‘  vn m[> ki]n-ki]n s[ p\iN) rht[ h[]>? 

2‘  aip Bi[jn krn[ k[ bid ±yi-±yi krt[ h]>? 

3‘  'Anin" S¾d ki sminiY)< S¾d ki]n-si h]>? 

4‘  'm±K)" S¾d ki bh&vcnvili S¾d (l(KE. 

 

{k} s*cni an&sir (l(KE. ˜4™ 

 1‘   'shsi" S¾d ki sminiY)< S¾d (lKkr uski vi±y m[> p\yi[g k)(jE. 

2‘   '(bµC* ki[ S]tin) s&z)."  - es vi±y m[> s[ s>Xi phci(nE. 
3‘   'yh t&mn[ bh&t aµCi kim (kyi h]."  - es vi±y m[> s[ sv<nim (l(KE.  

4‘   S¾dki[S k[ k|m m[> (l(KE.  -  a(Bvidn, Av)kir, bD’Big), mhin 

 

p\Æn-2{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir (l(KE.  {(kºh)> pi‡c} ˜10™ 

 1‘  (hrn) ki (dKivi k]si h]? 

2‘  y(d (Skir) k) jgh aip hi[t[ ti[ ±yi krt[? 

3‘  (bµC* Sm< s[ pin)-pin) ±yi[> hi[ gyi? 

4‘  nºh) ±yi[> (Yrkn[ lg)? 

5‘  mi‡ n[ r[Smi  ki[ biJir ±yi[> B[ji Yi? 

6‘  aipk[ gi‡v k[ aispis ki]n-s) fsl[> ¶yidi p]di hi[t) h]>? 

 

{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir (l(KE.  {(kºh)> di[} ˜6™ 

 1‘   nºh) k[ AvBiv s[ hm[> ±yi s)K (mlt) h]>? 

2‘   d)pivl) k[ avsr pr aipk[ Gr m[> ki]n-ki]n s) (vS[P t]yi(ryi‡ k) jit) h]>? 

3‘   (ksin S(m†di ±yi[> hi[ gyi? 

 

p\Æn-3{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir Ek di[ vi±yi[> m[> (l(KE.  {(kºh)> t)n} ˜6™ 

 1‘   riOT^ E[±y k[ (lE hmiri ±yi fj’< bnti h]? 

2‘   U‡c-n)c k[ B[dBiv d*r krn[ k[ (lE aip ±yi kr[>g[? 

3‘   hm Frt) ki[ k]s[ mhki skt[ h]>? 

4‘   d)pk jg ki[ k]s[ ri[Sn krti h]>? 

 

{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir (l(KE.  {(kºh)> di[} ˜6™ 

 1‘   Frt) ki[ mhkin[ k[ (lE aip ±yi kr[>g[? 

2‘   Ek jgt, Ek li[g - E[si k(v n[ ±yi[> khi h]? 

3‘   hm[> 'riOT^i[>" m[> E[±y ±yi[> rKni ci(hE? 

 

 

{k} kiÄyp >(±tyi‡ p*N< k)(jE. ˜2™ 

  hP< Br[ giE‡  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 

  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ mF&r gin. 

 

 

{D} m&hivr[ ki aY< d[kr vi±y m[> p\yi[g k)(jE. ˜2™ 

  hiY  b‡Tini 

 

 



 

p\Æn-4{a} sh) ji[D’ (mlieE. ˜4™ 

  {a} {b} 

{1} 88 - sD’sq 

{2} 67 - binv[ 

{3} 92 - p]til)s 

{4} 45 - aqis) 

     - byis) 
 

 

{b} aF*r) khin) p*N< k)(jE.  ˜6™ 

  Ek sri[vr Yi. usm[> Ek kC&ai rhti Yi. Ek (dn minsri[vr s[ di[ h>s vhi‡ ai 

ph&‡c[. ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 
 

{k} (nÀn(l(Kt p(rµC[d ki mitZBiPi m[> an&vid k)(jE. ˜6™ 

  r[Smi n[ @ai‡ s[ Avr m[> khi, ''mdd ti[ m]> j$r l*‡g). m]>n[ t&Àhir[ (lE ke< kim 

si[c rK[ h]>. nhi-Fi[kr niÆti kr li[, (fr btiU‡g)."" kht[ kht[ mi‡ n[ r[Smi ki[ usk) 

p(hEvil) k&s)< ki[ F)r[-F)r[ Fk[li ai]r apn[ d](nk kiyi[< m[> lg ge<. 

 

 

p\Æn-5{a} s*cni an&sir k)(jE. ˜8™ 

 1‘   'K&S)" S¾d ki vcn p(rvt<n krk[ uski vi±y m[> p\yi[g k)(jE. 

2‘   k&_ii vf’idir p\iN) h]. - vi±y m[> s[ (vS[PN phcinkr uski vi±y m[> p\yi[g k)(jE.  

3‘   'nºh) n[ D>k mir (dyi (bµC* ki[" - vi±y k[ S¾di[> ki[ u(ct k|m m[> rKkr vi±y (fr 

s[ (l(KE.   

4‘   (nÀn(l(Kt vi±y m[> s[ u(ct (vrim(ch`n ki p\yi[g krk[ vi±y (fr s[ (l(KE. 

 ±yi[> Bie< t&mn[ m&z[ D>k ±yi[> miri 

 

{b} (ks) Ek (vPy pr (nb>F (l(KE. ˜8™ 

 1‘   m[r) piqSili 

piqSili ki vN<n  - a¹yipki[> k) s>²yi  -  piqSili m[> upl¾F s&(vFiE‡  -   

mnps>d (Sxk  -  (SxN k) ÄyvAYi  -  aipki[ piqSili ps>d ±yi[> h]>? 

 

2‘   AvµCti ki mh_v 

 AvµCti k) mh_ii  -  hmiri Gr yi piqSili m[> AvµCti ±yi[>?  -  AvµCti k[ 

fiyd[  -  aip k]s[ apni yi[gdin d[>g[  -  AvµCti k]s[ rK[>  -  piqSili m[> 

AvµCti. 

 

3‘   agr (ksin n hi[ti ti[‘‘‘ 

(ksin ki hmir[ j)vn m[> AYin  -  anij uRpidn m[> (ksin  -  bg]r anij 

j)vn  -  ai(Y<k hilit  -  d[S (vkis m[> shyi[g  -  ups>hir 

 

 

  


