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   યનુનટ ટેસ્ટ – 2                     ધોરણ : 5         નળવય : ગજુરાતી 

તારીખ : 16.02.2019                   શમય : 1 કાક                                કુ ગણુ : 25 
શમાનળષ્ટ અધ્યયન નનષ્નિઓ : (માત્ર નક્ષકો માટે)  1.5.5, 4.5.6, 2.5.2, 4.5.5, 1.5.7, 2.5.4, 2.5.10 

પ્રશ્ન.1  નીચેની ળાક્યો કોને ાગ ુડે છે ? લિંકનને કે તેના નક્ષકને ?                   (4) 
1. ભણળાની શાથે નોકરી કરળી એ શારી બાબત છે. : નક્ષકને  
2. સુ્તક ભીંજાઇ ગયુું એથી દુ:ખ થયુું  –  લિંકનને  
3. ળગગમાું જે ાઠ ચાલ્યો તેના નળે ળધ ુજાણ ુતો કેળી મજા આળે.: લિંકનને  
4. સુ્તકના ભીંજાઇ જળાના બદામાું બીજુ કામ શો ુકે ન શોુું  – નક્ષકને  

પ્રશ્ન.2 નીચેના ળાક્યોમાુંથી શળગનામ કોના માટે ળાયુગ છે તે જણાળો                         (4) 
1. લિંકને કહ્ુું, બે ત્રણ દદળશમાું જ હુું આને ચોડી ાછી આી દઇ 
   ઉરના ળાક્યમાું હુું એટે કોણ ? 
   (અ) નક્ષક   (બ)  લિંકન   (ક)  નળદ્યાથીઓ 
2. નક્ષકે કહ્ુું : મોષન, તારા અક્ષરો ખરેખર સુુંદર છે. 
   ઉરના ળાક્યમાું તારા એટે કોણ ? 
   (અ) મોષન   (બ)  નક્ષક   (ક)  સુુંદર નામનો નળદ્યાથી 
3. મીરાના નતા આજે ઘેર ષતા કારણ કે તેમની તલબયત ખરાબ ષતી. 
   ઉરના ળાક્યમાું તેમની બ્દ કોના માટે ળારળામાું આવ્યો છે. 
   (અ) મીરા   (બ)  નતા   (ક)  મીરાની માતા 
4. દરરોજ નનાલે આળો તો તમે બધા રીક્ષામાું શારો દેખાળ કરો, આમ નક્ષકે નળદ્યાથીઓને કહ્.ુ 
   ઉરના ળાક્યમાું તમે  એટે કોણ ? 
   (અ) નળદ્યાથીઓ   (બ)  નક્ષક   (ક) કોઇ એક નળદ્યાથી 

પ્રશ્ન.3 નીચેની કાવ્ય ુંક્તત ણૂગ કરો.                                                   (2)  
       બાુંયે બાજુ બુંધ બેરખા રે આંબાની ડાલ (2) 
                 દકનખાબી સરુળા, 
     ળા’ો મારો, ષીંચે દષિંડોે... આંબાની ડાલ0 
     ચડળા તે ઘોડા ષુંશા રે, આંબાની ડાલ (2) 
                  નિલલયાું ાણ... 

પ્રશ્ન.4 તમારી ાલામાું ઉજળાયે પ્રજાશતાક દદનની ઉજળણીમાું તમને શૌથી ળધ ુશુું ગમયુું ? ા 
માટે ? (ચારથી ાુંચ ીટીમાું જળાબ આો)                                           (4) 
  અમારી ાલામાું ઉજળાયે પ્રજાશિાક દદનની ઉજળણીમાું અમને શૌથી ળધ ુધ્ળજ ળુંદન અને તેની શાથે 
શાુંસ્કૃનતક કાયગક્ર્મ ગમયો. શાુંસ્કૃનતક કાયગક્રમમાું અમે નાટક અને નતૃ્યના પ્રોગ્રામમાું ભાગ ીધો જેમાું સ્ટેજ રના 
આ પ્રોગ્રામમાું અમને શૌથી ળધારે મજા આળી. અમારી ાલાના બીજા નળદ્યાથીઓએ ણ ખબુ જ  સુુંદર કાયગક્રમો 
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કયાગ એ જોળા અમને ખબુ જ ગમયા. ાલામાું આ દદળશે આખા ગામના ોકોએ ભેગા મલીને રાષ્રીય તષળેારની 
ઉજળણી કરી એ ણ અમને શૌથી ળધારે ગમયુું. 
 

પ્રશ્ન.5 નીચેનામાુંથી યોગ્ય શળગનામ શુંદ કરી ખાી જગ્યા રુો.                   (4) 
1. મેં તેને કહ્ ુકે ત ુકાે મારા ઘરે આળજે (તે/તેને)  
2. તેણે નક્ષકનો મોબાઇ શાચળીને રત કયો. (તે / તેણે) 
3. રાધાએ એમની ળાતને શમથગન આપ્ય.ુ(એમની/એમને)   
4. એમણે આજ સધુી ક્યારેય મને ઠકો આપ્યો નથી (એમને / એમણે) 
 

પ્રશ્ન.6 આના ાઠયસુ્તકના ાના નુંબર 69 રની નળગત ળાુંચી તેના રથી નીચેની પ્રશ્નોના 
જળાબ આો.                                                                        (5) 
(ાના નુંબર 69 રની નળગત નીચે આે છે) 

1. નળ ળવગની નાની ઉંમરે બાલ કળાના રોગે ઘેરી ીધો. એટે, કઇ ઉંમર છી કળો થયો ષે ? 
જળાબ :- ૮ ળવગની ઉંમરે કળો થયો ષે.  
2. બાલ કળાનુું કોઇ એક ક્ષણ જણાળો. 
જળાબ :- કળાનુું એક ક્ષણ : ષાથ-ગ કામ કરતા બુંધ થાય. 
3. ‘મારા ાુંત મુુંગા દોસ્તો’ એવુું શુંબોધન છોકરાએ કોને કયુું ? 
જળાબ :- ‘મારા ાુંત મુુંગા દોસ્તો’ એવુું શુંબોધન છોકરાએ નનશે્ચતન ગને કયુું. 
4. ણ એના બને્ન ગ ષજી નનષ્ક્ષ્ક્રય ષતા. એટે શુું થયુું ષે ? 
જળાબ :- કળો થયો ષે એટે ષાથ-ગ કામ કરતા ન ષતા. 
3. ‘ષાર ખાળાની ળાત નદષ’ આનો અથગ શમજાળો. 
જળાબ :- નનરા થયા ળગર. 

પ્રશ્ન.7 જો તમે ળોલ્ટરને મલો તો કેળા પ્રશ્નો છૂો ? (બે પ્રશ્નો ખો)               (2) 
બે પ્રશ્નો. 
1. તમને કળો થયો તો તમે ક્યારેય નનરા થયા ષતા ? 
2. તમને જીળનમાું આગલ ળધળાની પે્રરણા ક્યાુંથી મલી ?  

 

 



 

RDRATHOD.IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


