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        યનુનટ ટેસ્ટ – 2                     ધોયણ :4         નલમ : ગજુયાતી 

તાયીખ : 16.02.2019                   વભમ : 1 કરાક                                કુર ગણુ : 25 
વભાનલષ્ટ અધ્મમન નનષ્નિઓ : (ભાત્ર નળક્ષકો ભાટે)  1.4.2,1.4.8,2.4.3,1.3.1, 4.3.4, 3.3.6, 1.3.5, 4.3.4, 2.3.2 

પ્રશ્ન.1  મયૂખના વયદાયો એકભના આધાયે ભને ઓખો.                                (5) 
1. મારે મરૂખાઓ જોળા છે અઠળાડડયાની અંદર્ મરૂખાઓના સરદારોન ેાળીને હાજર કર : અકફય 
2. જોતા નથી, ઘોડો કેટો નબલો છે?. – ઘોડે વલાય (પ્રથભ મયૂખનો વયદાય) 
3. તમાાં અંધારુ ફહુાં છે અને અહીં દીળો છે એટ ેઅજળાલે ોધી કાય.: ત્રીજો મયુખનો વયદાય 
4. હુાં મયૂખ ોધળા ગયો એટે હુાં મયૂખ – બફયફર 

5. કેટલ ુગભુાન, ફાદળાશનુાં અભાન ! બફયફરને વજા થલી જોઇએ. – એક દયફાયી 

 

પ્રશ્ન.2 કૌવભાાં આેરા ળબ્દના નલયોધી ળબ્દ લડે ખારી જગ્મા યુો                          (3) 
1. નાબમેયનુાં ઝાડ ઊંચુાં છે (નીચુાં) 
2. તેના ગરાભાાંન ુાં એક ફાજુનુાં ગલુાં જયા ઓછાં દેખાત ુાં શત ુાં (લધુાં) 
3. અયે ળેઠજી, હુાં તભને ખરુાં  કહુાં છાં (ખોટુાં) 

 

પ્રશ્ન.3 નીચેના લાક્યોને લાતાાના ક્રભભાાં ગોઠલો                                          (4) 
1. લેાયીએ પકીયને ઊંટ લીળે છુ્ુાં - 2 
2. એક પકીય લન લગડાભાાંથી વાય થતા શતા. - 1 
3. યાજાએ પકીયની જડતી રેલડાલી. – 4  
4. પકીયે ઊંટન ુધ્માન લૂાક અલરોકન કર્ુું – 3 

 

પ્રશ્ન.4 નીચેના લાક્યોભાાં નો,ની,ન,ુના,ને જેલા પ્રતમામો ખોટા રખામેર છે તેને સધુાયીને વાચા 
રખો.                                                                                  (5) 
1. એભનો આંખ બીની થઇ ગઇ          - એભની આંખ બીની થઇ ગઇ  
2. રાંગની ામા તટૂી ગમા છે          - રાંગના ામા તટૂી ગમા છે  
3. ગજુયાતનુાં ગયફો લખણામ છે         - ગજુયાતનો ગયફો લખણામ છે  
4. કચ્છના દાફેરી ખફૂ લખણામ છે     - કચ્છની દાફેરી ખફૂ લખણામ છે. 
5. એભના યભતા જોલા એક લ્શાલો છે    - એભને યભતા જોલા એક લ્શાલો છે    
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પ્રશ્ન.5 ‘ફા નયેન્દ્ર’ એકભના આધાયે નીચેના લાક્યો કોણ ફોરી ળકે તે રખો          (5) 
       (નયેન્દ્ર, તાયક, દાદા, દનધચી, નયેન્દ્રની ભાતા) 

1. ભને જયા ણ ફીક રાગતી નથી   - નયેન્દ્ર  

2. નયેન્દ્ર ઝાડ ય ચડયો છે. તો હુાં ણ ચઢીળ - તાયક  

3. ભાયે ભાંદદયે જલાનુાં ભોડુ થામ છે     - દાદા  
4. ભાયા નતાજી વલાય-વાાંજ ધ્માન કયે છે    -  દનધચી. 
5. શનભુાન દાદાને કોઇ કાભ આલી ગર્ુાં શળે એટરે નશી આવ્મા શોમ   - નયેન્દ્રની ભાતા 

 

પ્રશ્ન.6 ‘ફા નયેન્દ્ર’ એકભના આધાયે નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.                (3) 
1. દકટ્ટા કયી દેલી એટરે શુાં ? 
જલાફ :- યસ્ય બાઇફાંધી તોડલી તે દકટ્ટા / નાયાજ થવુાં.  
2. હુાં ક્યાયનોમ એભની યાશ જોઉ છાં, ‘એભની’ એટરે કોની યાશ જુએ છે ? 
જલાફ :- ‘એભની’ એટરે શનભુાન દાદાની યાશ જુએ છે. 
3. શનભુાનજીને ભલાનો વાંકલ્ કયીને નયેન્દ્ર સઇુ જામ છે. અશીં વાંકલ્ કયીને એટરે ? 
જલાફ :- વાંકલ્ કયીને  એટરે કે રઢ નનશ્ચમ કયીને. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


