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પ્રશ્ન-૨

વાચન અર્થગ્રહણ કસોટી

શાળાન ું નામ:- .................................................................... ધોરણ:- ૬-૭-૮

ક લ ગ ણ:-૫૦  વવષય- વાચન અર્થગ્રહણ ટેસ્ટ તારીખ;- ૨૫/૨/૨૦૨૦

વવદ્યાર્ીન ું નામ:-....................................................................................................

નીચે આપેલા ફકરાન ું વાુંચન કરી પ્રશ્નોનાું જવાબ આપો. ગ ણ:-૮

       વલ્લભભાઈ વીર હતા, એટલા વવનોદી હતા. વલ્લભભાઈએ જલેયાત્રા પણ વેઠી હતી. દાાંડીયાત્રાના પાાંચ 

વદવસ પહેલા સાત માચચના રોજ અાંગ્રજે સરકાર ેરાસ ગામમાાંથી ધરપકડ કરી. તેમણે અમદાવાદની સાબરમતી 

સેન્ટટરલ જલેમાાં રાખવામા આવ્યા હતા. ત ેવખત ેજલેમાાં સજા ભોગવી રહેલા આઝાદી જાંગના આાંદોલનકારીઓને 

ગગનભેદી નારાઓથી જલેની વદવાલોને ગજવી મૂકી હતી. સરદારની આ પ્રથમ જલેયાત્રા કેટલી કવઠન હતી, તેન ાં 

વણચન મહાદેવભાઈની ડાયરીમાાં મળે છે. ધરપકડના ત્રીજા વદવસે મહાદેવભાઇ અને આચાયચ કૃપલાણજી સરદારને 

મળવા જલેમાાં ગયા હતા.

વીર શબ્દનો વવરુદ્ધાથી શબ્દ લખો.

દાાંડીયાત્રા કઈ તારીખ ેનીકળવાની હતી ?

વલ્લભભાઈને કઈ જલેમાાં રાખવામા આવ્યા હતા ?

વલ્લભભાઈની જલેયાત્રાન ાં વણચન ક્યાથી જાણવા મળે ?

વોલ્ટર વનરાશના થયો તેના અાંતરમાાં તો

વોલ્ટરને થય ાં

નીચે અ અને બ જોડીને અર્થપૂણથ વાક્ય બનાવીને લખો. ગ ણ:-૮

વોલ્ટર અપાંગ હતો

ઊાં ડે ઊાં ડે એક આશા ચમકતી હતી

બાળ લકવાના રોગે ઘેરી લીધો હતો.

હ ાં  પણ એક વદવસ ચાલીસ

રમતના મેદાનમાાં સાચો વવજતેા બન્ટયો

આપેલા ફકરામાના વાક્યોને ત ેરીત ેગોઠવીને લખો કે જરે્ી એ આખી ઘટના બરાબર 

સમજાય.
ગ ણ:-૬

અ વવભાગ બ વવભાગ

ઘેરી અસરમાથી બહાર આવ્યોનવ વર્ચની નાની ઉમર ેવોલ્ટર ને

વોલ્ટર એના શરીરનો એકેય સ્નાય  એ

       વશક્ષક બહ  કડક હતા. બપોરની વરશેર્ પૂરી થઈ અને બધા છોકરાઓ ધક્કામ ક્કી કરતાાં વગચમાાં દોડી ગયા. 

સ માંત ત્રીજા ધોરણમાાં ભણતો હતો. ટેબલ પર મૂકેલો શાહીનો ખડીયો પડી ગયો અને ફૂટી ગયો. એમણે ફૂટેલો 

ખવડયો અને જમીન પર ઢોળાયેલી શાહી જોઇ.  સ માંતને ધક્કો વાગ્યો અને ત ેટેબલ સાથે અથડાયો.

ધીર ેધીર ેવોલ્ટર લકવાની

દાક્તરોએ વધ  સ ધારાની

આશા છોડી દીધી હતી

જાત ેહલાવી શકતો નહોતો

પણ ઇનો વનધાચર અડગ હતોવોલ્ટર જીવન અને
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અાંગ્રજેી વહન્ટદી વહન્ટદી કલા ગવણત

ગ જરાતી અાંગ્રજેી સા.વવજ્ઞાન ગવણત વવજ્ઞાન

સા.વવજ્ઞાન અાંગ્રજેી વહન્ટદી વવજ્ઞાન ગવણત

વવજ્ઞાન ગવણત ગ જરાતી અાંગ્રજેી સા.વવજ્ઞાન

સા.વવજ્ઞાન ગવણત વવજ્ઞાન કલા સાંસ્કૃત

શા.વશક્ષણ અાંગ્રજેી સા.વવજ્ઞાન વવજ્ઞાન
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૫ ગ રુવાર ેત્રીજો તાસ ભાર્ાનો છે આ વવધાન સાચ ાં છે કે ખોટ ાં  ?

કયો વવર્ય સતત ૯૦ વમનીટ સ ધી શીખવવામાાં આવે છે ?

કયો વવર્ય અઠવાવડયામાાં એક વખત શીખવવામાાં આવે છે ?

સાંસ્કૃત માટે ક લ કેટલો સમય ફાળવવામાાં આવેલ છે ?

શા.વશક્ષણ

સાંસ્કૃત

સોમવાર ેપાાંચમા તાસમાાં કયો વવર્ય શીખવવામાાં આવશે ?

ગ રુવાર

શ ક્રવાર

શવનવાર

કલા શા.વશક્ષણ

શા.વશક્ષણ પ સ્તકાલય

કાયાચન ભવ શા.વશક્ષણ

અાંગ્રજેી

સોમવાર

માંગળવાર

બ ધવાર

4 7

વવજ્ઞાન કાયાચન ભવ

......................... જોઈને મહેશ ખ શ થઈ ગયો.

સમય પત્રકને ધ્યાનર્ી વાુંચો અને પ્રશ્નોનાું જવાબ આપો. તાસનો સમય - ૪૫ વમવનટ ગ ણ:-૧૦

વાર  તાસ

જો મને ઈનામમાાં સાઇકલ મળે તો .......

મારા પપ્પા મને ટી.વી. જોવા દેતા નથી કેમ કે .............

......................... તેથી મને ખબર પડી ગઈ કે ત ેબીમાર છે.

જવાબ- લોખાંડી

પ્રશ્ન -

જવાબ- મહેમાન આવ્યા લાગે છે.

પ્રશ્ન -

અધૂરા વાક્યો પૂણથ કરો. ગ ણ:-૮

(બ) આપેલ જવાબ મળે ત ેરીત ેઅર્થપૂણથ વાક્ય બનાવો. ગ ણ:-૬

ઉદાહરણ- જવાબ- સામાવજક વવજ્ઞાન.        પ્રશ્ન - તને કયો વવર્ય ગમે છે ?

જવાબ- ગાાંધીજી

પ્રશ્ન -

(અ) નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અર્થપૂણથ વાક્ય બનાવો. ગ ણ:-૪

ગ લાબ - બગીચો - પાણી

સવાર - શહેર - વરસાદ



મ ખવાાંચનની અન્ટય પોસ્ટ મેળવવા વોટ્સેપ નાંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર મેસેજ કરવા વવનાંતી.

પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષકો માટે નાની નાની 

બાબતોન ાં સાંકલન કરતા વોટ્સેપ નાંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા વવનાંતી.

પ્રાથવમક વશક્ષકો માટે ઉપયોગી માવહતી મેળવવા 

તમારી શાળા, તાલ કો અને વજલ્લો અાંગ્રજેી કેપીટલ 

લેટરમાાં લખીને ઉપયોગી માવહતી લખી 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરી મેળવી 

શકો. એક વદવસ સ ધીમાું ના મળી જાય તો 

બીજો મેસેજ કરવા વવનુંતી.


