
 

RDRATHOD.IN 

યનુનટ ટેસ્ટ – 2                     ધોયણ : 7         નલમ : ગજુયાતી 

તાયીખ : 16.02.2019                   વભમ : 1 કરાક                                કુર ગણુ : 25 
વભાનલષ્ટ અધ્મમન નનષ્નિઓ : (ભાત્ર નળક્ષકો ભાટે)  5.7.3, 4.7.6, 3.7.4, 2.7.4, 1.7.1, 5.7.1 

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

પ્રશ્ન.1 (અ) તભાયા ગજુયાતીના ાઠ્યસુ્તકના ાના નાં 18 ય આેરા નકળા યથી નીચેના 
પ્રશ્નોના જલાફ રખો.                                                                    (4) 
1. સયુત કઇ નદીને કકનાયે લવેલ ુછે ? 
જલાફ :- સયુત તાી નદીના કકનાયે લવેલ ુછે. 
2. આેર નકળાભાાં કઇ કઇ નદીઓનો ઉલ્રેખ છે? 
જલાફ :- આેર નકળાભાાં નભમદા, ભકશ અને તાી નદીઓનો ઉલ્રેખ છે  
3. નભમના નદીના કકનાયે કમા-કમા જજલ્રાના મખુ્મ ભથક આલેરા છે? 
જલાફ :- નભમદા નદીના કકનાયે બરૂચ, અંકરેશ્વય અને નભામદા જજલ્રાનુાં યાજીા મખુ્મ ભથક આલેરા છે  
4. આ નકળાભાાં એલી કઇ નદી છે જેના નાભ યથી ળશયેનુાં નાભ ણ છે? 
જલાફ :- આ નકળાભાાં નભમદા નદી છે જેના નાભ યથી ળશયેનુાં નાભ ણ છે  

 
(ફ) નીચે આેરા લાક્યોભાાંથી નલળેણ ળોધીને આેરા કોષ્ટકભાાં તેનુાં લગીકયણ કયો           (4) 
1. તભાયી ળાાભાાં કમા-કમા વકૃ્ષો છે ? 
2. ેરા ભદાયીનો ખેર જોલા જેલો છે. 
3. આ ભાયી ળાા છે. 
4. તાી કોની તુ્રી કશલેામ છે ? 

દળમક પ્રશ્નલાચક 

ેરા, આ કમા-કમા,  કોની 
  

પ્રશ્ન.2 તભે જોમેરા સ્થનુાં લણમન ાાંચ-છ લક્યોભાાં કયો.                                    (5) 
       પ્રલાવ સ્થનુાં લણમન :   ભેં ફનાવકાાંઠ્ા જજલ્રાભાાં આલેલુાં અંફાજી ભાંકદય જોયુાં છે. તે એક ભોટુ 
તીથમધાભ છે અને તમાાં દેળ-નલદેળના માત્રીઓ તેભજ બક્તો આલે છે. દય લે બાદલા ભકશનાની નૂભે અકશિં ભોટો 
ભેો બયામ છે. આખામે બાયતભાાંથી તેભજ નલદેળીઓ ણ આ ભેાભાાં અને દળમનાથે ધાયે છે. આ ભેા વભમે 
દવેક કદલવ સધુી અંફાજી ધાભભાાં અવાંખ્મ રોકો આલતા શોમ છે, ખાવ તો નૂભના દળમનનુાં નલળે ભશતલ છે. 
શ્રધ્ધાળુ રોકો આ નૂભના દળમન ભાટે ગાા માત્રા કયતા આલે છે. આ એક સુાંદય અને યભણણમ સ્થ છે. અભે 
તમાાં જવુાં ખફુ જ ગભે છે. 
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પ્રશ્ન.3 તભને આલડતો યમજુી ટુચકો રખો.                                               (3) 
નત : શલે હુાં ભરૂકણો નકશ યહુાં, ભને ફધ ુમાદ યશળેે. 
જતન : તે કેલી યીતે ? 
નત : જો, હુાં એક નવુાં સુ્તક રાવ્મો છાં. જેનુાં નાભ છે ‘માદ યાખલાની એક શજાય યીતો’ 
જતન : શામ યાભ, આ સુ્તક તો તભે દવભી લાય રઇ આવ્મા.   

 

પ્રશ્ન.4 નીચે આેર ઘટનાઓને મોગ્મ ક્રભભાાં ગોઠ્લો.                                 (5) 
1. ઘોડા યથી યલુાન નીચે ઉતમો. - 3   
2. વધૃ્ધ ભાતા અને નતા વઘડી કયી તાે છે.  - 1        
3. ભાતા યલુાનને ળેરડીના ખેતય તયપ રઇ ગઇ. - 4           
4. વધૃ્ધ ભાતા તેના નફાાં નમન પેયલીને જુએ છે. - 2         
5. ળેયડીના યવથી પ્મારો બયાઇ ગમો. - 5        

 

પ્રશ્ન.5 નીચેના લાક્યો કોણ ફોરી ળકે તે નલચાયીને રખો.                             (4) 
1. શલે તો કશો, બટુ ક્યાયે રઇ જાઉં ? – રેખક (ળાશબદુ્દીન યાઠ્ોડ) 
2. બાણા, તાયે બટૂની શુાં ઉતાલ છે ? - દુદાભાભા 
3. ગભે તે કયો, ભને બટૂ રઇ આો – રેખક (ળાશબદુ્દીન યાઠ્ોડ) 
4. જા, દુદાભાભાની દુકાને બટૂનુાં ભા આી આલ – રેખકના નતા  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


