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   યનુનટ ટેસ્ટ – 2                     ધોયણ : 6         નલમ : ગજુયાતી 

તાયીખ : 16.02.2019                   વભમ : 1 કરાક                                કુર ગણુ : 25 
વભાનલષ્ટ અધ્મમન નનષ્નિઓ : (ભાત્ર નળક્ષકો ભાટે)  1.6.1, 5.6.1, 5.6.2, 2.6.7, 1.6.2, 3.6.5 

નોંધ : જે પ્રશ્નભાાં જરૂય જણામ તમાાં ાઠ્યપસુ્તકભાાં જોલાની છૂટ આલી. 

પ્રશ્ન.1 નીચે આેરા બાલાથથ યથી ‘યાલણનુાં નભથ્માભબભાન’ કૃનતભાાંથી ાંક્તતઓ ળોધીને રખો. (4) 
1. ખડખડાટ શવી યાલણે કહ્ુાં કે લથત જેલા લથતને ણ હુાં શચભચાલી નાખુાં છાં તમાયે કાભઠ્ા જેલી ચીજ તો ભાયા 
ભાટે વાભાન્મ છે. 
ાંક્તત : ‘એવ ુવાાંબીને અટ્ટશાસ્મે શસ્મો યાલણ યામ, 
        કૈરાવ વયખો શરાવ્મો, કોણ ભાત્ર ધનષુ્મ કશલેામ?’ 
2. જો હુાં જીલતો ઘયે નશીં શોચ ુતો યાક્ષવો તાયા ગાભનો નાળ કયી ને ફદરો રેળે. 
 ાંક્તત : પયુ બાંગ કયળે અસયુ તારુ, રેળે ભારુ લેય, 
         ામ ુનલો અલતાય જો , જૌ જીલતો મજુ ઘેય. 
 

પ્રશ્ન.2 તભે કયેરા કોઇ એક પ્રલાવ / મથટન અંગે છ-વાત લાક્યભાાં લણથન કયો.            (6) 
 

    પ્રલાવ લણથન :   આ લે અભાયી ળાાભાાંથી વૌયાષ્રનો પ્રલાવ મોજામો શતો. ધોયણ 6-7-8 ના 100 થી 
લધાયે નલદ્યાથીઓ અભે પ્રલાવભાાં જોડામા શતા. પ્રલાવ જલા ભાટે ફે ફવો યાતના 8:00 લાગે ળાાભાાંથી નનકી 
અને અભે ફધા જ ફાકો નાચતા, ગાતા આ પ્રલાવભાાં નનકી ડયા. શરેા દદલવની વલાયે અભે તરુવીશ્માભ 
શોચ્મા, તમાાં ચા નાસ્તો કયી અને અભે ગયભ ાણીના કુાંડ જોમા, તમાાં સ્નાન કયી ને જભી અભે આગ યલાના 
થમા. તમાાંથી અભે દીલના દદયમા દકનાયો જોલા ગમા, દદયમાની નાની રશયેોભાાં અભે થોડે સધુી ગમા અને ફોટભાાં 
ફેઠ્ા. ખફુ ભજા આલી. આગ અભે ચોટીરા, નલયપયુ જેલા ધાનભિક સ્થોએ દળથન કયલા અને જોલા ગમા. આભ ફે 
દદલવનો સુાંદય પ્રલાવ કયી અભે નત્રજા દદલવે યાતે 8:00 લાગે યત આલી ગમા. 
 

 

પ્રશ્ન.3 વાયા અક્ષય ાઠ્ના આધાયે નીચેના નલધાનોની વાભે √ અને × ની નનળાની કયો.         (5) 
 

1. વાયી ેક્ન્વરથી રખીએ તો જ વાયા અક્ષય આલે                     ( × )                
2. વાયા અક્ષય કયલા ભાટે શરેા આકૃનતઓ દોયતા નળખલી જોઇએ.      (√ ) 
3. કાગના ાના રીવા ન શોમ તો અક્ષય વાયા ન આલે.            ( × ) 
4. વાંચાથી ેક્ન્વરની અણી ન કાઢીએ તો અક્ષય ખયાફ આલે.         (√ ) 
5. કરભથી રખીએ તો જ વાયા અક્ષય આલે                             (√ )  
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પ્રશ્ન.4 અશીં (1) યાલણનુાં નભથ્માભબભાન (2) વાગયકાાંઠ્ાનો પ્રલાવ (3) વાયા અક્ષય કૃનતઓને રગતા 
લાક્યો બેવેય થઇ ગમા ચી. તેભને એકભ મજુફ છૂટા ાડો.                  (6) 
સીતાના સ્ળયળંરમા ંઘણા રાજાઓ આવ્યા હતા. દરરયા રિનારા ર રમણીય સ્થલો જોળાનો આનદં જ અનેરો છે. અક્ષર 
સધુારળા માટે ધીરજ રાખી સતત પ્રયત્ની રહવે ુ ંઘટે. ધનષુ્ય  ન ઉડતાં રાળણનુ ંઅભિમાન ઉતરી  ગય.ુ ગાધંીજી 
ોતાના ખરાબ અક્ષરો માટે ખબુ રમ અનિુળતા. મહારાષ્ર િરતા ંગજુરાતનો દરરયા રિનારો પ્રમાણમા ંાબંો છે. 
 

1. યાલણનુાં નભથ્માભબભાન 2. વાગયકાાંઠ્ાનો પ્રલાવ 3. વાયા અક્ષય 
- સીતાના સ્ળયળંરમા ંઘણા રાજાઓ 
આવ્યા હતા. 
- ધનષુ્ય  ન ઉડતા ંરાળણનુ ં
અભિમાન ઉતરી  ગય.ુ 

- દરરયા રિનારા ર રમણીય સ્થલો 
જોળાનો આનદં જ અનેરો છે. 
- મહારાષ્ર િરતા ંગજુરાતનો દરરયા 
રિનારો પ્રમાણમા ંાબંો છે. 

- અક્ષર સધુારળા માટે ધીરજ રાખી 
સતત પ્રયત્ની રહવે ુ ંઘટે. 
- ગાધંીજી ોતાના ખરાબ અક્ષરો માટે 
ખબુ રમ અનિુળતા. 

 

પ્રશ્ન.5 પ્રલાવભાાં જતા શરેા ફે નભત્રો લાતભચત કયી યહ્યા છે. ખારી જગ્મા પયુી લાતચીત પયુી 
કયો   (ોયફાંદય, કઇ ફાજુ જઇશુાં, કેટરા દદલવ, તાયા ભાંદદય)                          (6) 
 

 વનભય : શુાં ચારે છે ? ચાર પયલા આલવુાં છે ? 
 યોદશત : કઇ ફાજુ જઇશુાં ? 
 વનભય : દ્વાયકા, વોભનાથ ફાજુ જઇએ. 
 યોદશત : કેટરા દદલવ ? 
 વનભય : ત્રણેક દદલવ તો રાગળે. 
 યોદશત : વારુ, ણ ભને ોયફાંદય  ખાવ જોવુાં ગભે. 
 વનભય : શા, ગાાંધીજીની જન્ભભનૂભભાાં આણે યાત્રી યોકાણ કયીશુાં. 
 યોદશત : શા તમાાં, બાયત ભાંદદય અને તાયાભાંદદય ણ આલેલુાં છે. તે જોલાની ણ ભજા ડળે. 
 વનભય : તાયા ભાંદદય 
 યોદશત : તમાાં તાયાઓની સુાંદય ભાદશતી આલાભાાં આલે છે. 
  

 

 

 

 

 

 


