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વાચન અર્થગ્રહણ કસોટી

કુલ ગુણ:-૫૦  વવષય- વાચન અર્થગ્રહણ ટેસ્ટ તારીખ;- ૨૫/૨/૨૦૨૦

વવદ્યાર્ીનુું નામ:-....................................................................................................

નીચે આપેલા ફકરાનુું વાુંચન કરી પ્રશ્નોનાું જવાબ આપો. ગુણ:-૧૦

       દલિતો અને પીલિતો માટે જીવન સમલપિત કરનાર િો. ભીમરાવ આંબેિકરનો જન્મ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના 

મહૂ ગામમાં ૧૪ એલપ્રિ ૧૮૯૧માં થયેિો. ભીમરાવ રંગ ેઘઉંવર્ાિ હતા. એમન ં કપાળ લવશાળ હત ં. વાળ તો 

એવા વાંકિીયા કે જોનારની આંખ ઠર.ે નાક ટચૂકિ ં  પર્ આંખો પાર્ીદાર. પલરવારમાં એ સૌથી નાના એટિે 

માં-બાપનો િાિકોિ સારી પેઠે પામ્યા. પરંત  દ િભાગ્યે માતાન ં સ ખ વહેિ  ંછીનવાઈ ગય .ં 

         એ જમાનામાં જ્ઞાલતપ્રથાન ં દૂષર્ જોરમાં. ઊંચ-નીચના ભેદભાવ પાર લવનાના. ભર્વામાં તજેસ્વી 

એવા ભીમરાવને આ અપમાનથી િાગી આવત ,ં એ સમયે આવિત નહોતી જોવાતી, જ્ઞાલત જોવામાં આવતી 

એ વાત એમને ભાર ેકઠતી હતી.

િો. ભીમરાવે કોના માટે પોતાન  ંજીવન ઘસી નાખય  ં?

િો. ભીમરાવનો જન્મ ક્ાં થયો હતો ?

િો. ભીમરાવ દેખાવે કેવા હતા ?

નજીકના ખેતરમાંથી ખેિૂતો દોિી આવ્યા.

ત ેપાર્ીમાં િૂબવા િાગ્યો.

કયા આપમાનથી ભીમરાવને િાગી આવત  ં?

િો. ભીમરાવને કઈ વાતન  ંભાર ેદ :ખ રહેત  ંહત ં ?

વાકયોને ક્રમમા ગોઠવી ફરીર્ી એવી રીત ેલખો કે જરે્ી એ આખી ઘટના બરાબર 

સમજાય.
ગુણ:-૬

અલમત તેના લમત્રો સાથે નદીમાં નાહવા ગયો.

બધા લમત્રોએ બૂમાબૂમ કરી.

એક તરવૈયા ખેિૂત ેતેને પાર્ીમાં કૂદી બહાર કાઢ્યો.

તેનો પગ િીસા પથ્થર પર આવવાથી િપસી પડ્યો.

અધૂરા વાક્યો પૂણથ કરો. ગુણ:-૬

ઉદાહરર્- શાળાએ છૂટયા બાદ .........       શાળાએ છૂટયા બાદ હ ં  રમવા જાઉં છ ં .

અમે આજ ેશાળામાં જવાના નથી કારર્ કે ....................................................................................

મારા લમત્રોએ મને લગફ્ટો આપી કારર્ કે ......................................................................................

આપર્ ેબહારની ખૂલ્િી વસ્ત ઓ ખાવી જોઈએ નહી ંકારર્ કે .......................................................

ધોરણ:- ૩-૪-૫શાળાનુું નામ:- ....................................................................
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(અ) ક ુંસમાું આપેલા શબ્દોમાુંર્ી યોગ્ય શબ્દ પસુંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ગુણ:-૬

(  વાછરિ ં ,  શાળા,  ગૌરી,  દૂધ,  ખેિૂત,  ઘાસચારો  )

          વિપ રા નામે એક ગામ.  તેમાં એક .............................. રહે. ખેિૂત પાસે એક ગૌરી નામની ગાય હતી. 

..................................... ગાય ખૂબ જ .............................. આપ.ે ગૌરીને ખવિાવવા ખેિૂત ખેતરમાંથી 

.................................... િાવતો. ગૌરી ગાયન  ંનાન  ં.............................. ખેિૂતના બાળકોને ખૂબજ ગમે. 

સાંજ ેબાળકો ............................... એ થી છૂટયા બાદ વાછરિાં સાથે ગેિ કર.ે

(બ) લીટી દોરલે શબ્દની જગ્યાએ ક ુંસમાું આપેલ શબ્દ વાપરી વાક્ય ફરીર્ી લખો. ગુણ:-૬

ઉદાહરર્- પંખીઓ ગીતો ગાય છે. ( હ ં)      હ ં  ગીતો ગાઉં છ ં .

ઘર પર કાગિો બેઠો હતો.    ( કબૂતર )

મમ્મી મારી રાહ જોતી ઊભી હતી.  (પપ્પા)

ટાંકી પાર્ીથી ભરિેી નથી.  ( જગ )

(અ)  આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. ગુણ:-૬

ઉદાહરર્- ઉનાળો - કેરી - મજા.         -   ઉનાળામાં કેરીઓ ખાવાની મજા પિે છે.

લશયાળો - કસરત - તંદ રસ્ત

જમવ ં - હાથ - સાબ 

હોળી - રંગ - પીચકારી

(બ)  નીચેનો સુંવાદ વાુંચી આપેલા પ્રશ્નોનાું જવાબ લખો. ગુણ:-૧૦

દ કાનદાર - એય ટાબલરયા, કેમ આવ્યો ?

પીન્ટ -

પીન્ટ - ચા બનાવવાનો સામાન િેવા.

દ કાનદાર - કયા ધોરર્માં ભર્ ેછે ?

પીન્ટ - ચોથામાં

૧૦૦ અને ૫૦ કેટિા થાય ?

૧૫૦ થાય.

દ કાનદાર ચા બનાવવાના સામાનમાં શ  ંઆપશે ?

દ કાનદાર - લહસાબ કરતાં આવિે છે ?

પીન્ટ - હા, એ તો આવિે જ ને

દ કાનદાર -

પીન્ટ ને જવાબ આપવા ગલર્તની કઈ લિયા કરવી પિી હશે ?

પીન્ટ  હાિ કયા ધોરર્માં ભર્ ેછે ?

બે વષિ પહેિા પીન્ટ  કયા ધોરર્માં હતો ?

દ કાનદાર ેકયો પ્રશ્ન પૂછ્યો ?



પ્રાથલમક શાળાના લશક્ષકો માટે નાની નાની 

બાબતોન ં સંકિન કરતા વોટ્સેપ નંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા લવનંતી.

પ્રાથલમક લશક્ષકો માટે ઉપયોગી માલહતી મેળવવા 

તમારી શાળા, તાિ કો અને લજલ્િો અંગ્રજેી કેપીટિ 

િેટરમાં િખીને ઉપયોગી માવહતી િખી 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરી મેળવી 

શકો. એક વદવસ સુધીમાું ના મળી જાય તો 

બીજો મેસેજ કરવા વવનુંતી.

મ ખવાંચનની અન્ય પોસ્ટ મેળવવા વોટ્સેપ નંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર મેસેજ કરવા લવનંતી.


