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 Ð ૧ નીચેના ો માટ યોય િવક"પ પસંદ કરો.
(૧) ઉપરવાળ) બ+ક કવી નથી ?
(અ) કંગાલ

(બ) માલામાલ

(ક) કાલની 0ચ1તા કાલ કરનાર (ડ) એક પણ નહ)

(૨) 4 ૂ0ળયે મારગ 6ું મળે છે ?
(અ) 4 ૂળ

(બ) વાતા9ની ચોપડ)

(ક) :ુખ <ુઃખ

(ડ) આપણા ?વો સાથ

(ક) સોનાની ગલી

(ડ) નાCું ગામDું

(૩) 4 ૂ0ળયે મારગ 6ું નથી ?
(અ) Aુ"લા ખેતર

(બ) નીBું આભ

(૪) કાFયમાં માનવીને ભાળ)ને કઈ લાગણી થાય છે ?
(અ) <ુ ઃખની

(બ) દHરIતાની

(ક) Jવાથ9ની

(ડ) Fહાલની

(ક) નદ)માં

(ડ) 4 ૂ0ળયા માગN

(૫) કિવ નોટ Ð િસLાને Mાં નાખવાCું કહ છે ?
(અ) 0ખJસામાં

(બ) પસ9માં

(૬) સોનાની તો સાંકડ) ગલી હP ુ ગણP ું હત ;
દોHઢયા માટ દોડતા એમાં Sવતા જોને, ેત !

આ પંWXત શો બોધ આપે છે ?

(અ) સંતોષી નર સદા :ુખી

(બ) અડધો મળે તો આખા પાછળ ણ દોડાય

(ક) લાંબા પાછળ \ૂંકો ]ય, માર નહ) તો માંડો થાય

(ડ) ^ણેય

 Ð ૨ નીચેના શ_દોના સમાનાથ` શ_દ આપો.
(૧) ગર)બ
(૨) ખોટ
(૩) સાથ
(૪) બાથ
(૫) ફોરbું

ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કાહા)

Page 1

к  – 6

к    –    

(я ,  -8)

 Ð ૩ નીચે આપેલા શ_દો માટ કાFયમાં વપરાયેલ શ_દો શોધી લખો.
(૧) રJતો
(૨) વાતા9
(૩) પૈસા
(૪) જોઈ
(૫) મહક
(૬) કટલાય

 Ð ૪ નીચેના શ_દોના િવdુeાથ` શ_દ લખો.
(૧) રાંક
(૨) ખોટ
(૩) આજ
(૪) લાભ
(૫) સાંકડ)

 Ð ૫ નીચે આપેલા વાMો ખરા છે ક ખોટા તે જણાવો
(૧) કિવ પાસે થોડ)ક નોટ અને િસLા નથી, એ બાબતની એમને ખોટ છે .

ખdું, ખો\ું

(૨) Aુ"લા ખેતર અને આભની વfચે મો\ું શહર છે .

ખdું, ખો\ું

(૩) ઉપરવાળ) બ+ક આજCું ખાgું કાલ આપે છે .

ખdું, ખો\ું

(૪) :ુખ <ુઃખની વારતા હાથમાં હાથ ભીડ)ને કહ છે .

ખdું, ખો\ું

(૫) કિવ નોટ Ð િસLાને 0ખJસામાં નાખી 4 ૂ0ળયે મારગ ચાલવાCું કહ છે .

ખdું , ખો\ું
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 Ð ૬ ÔઅÕ િવભાગના જવાબ ÔબÕ િવભાગમાંથી શોધી તેનો jમ નીચે આપેલ ÔઅÕ િવભાગના નંબર સામે લખો.
ÔઅÕ િવભાગ

ÔબÕ િવભાગ

(૧) ઉપરવાળ) બ+ક

(ક) સાklવક Sવન

(૨) સોનાની ગલી

(ખ) માલામાલ

(૩) મન

(ગ) લાભદાયી

(૪) 4 ૂ0ળયો મારગ

(ઘ) સાંકડ)

(૫) નાનકDું ગામDું

(ચ) ભોળા
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