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� મા યા મુજબ જવાબ આપો: 
� એક શ દ માં જવાબ આપો: 

1. લોકમાતા શ દ કોના માટ ેઉપયોગ મા ંલવેાય છે
2. િવડકુળની ભાષાઓમા ંકઈ ભાષાનો સમાવેશ થતો નથી
3. વારસાના કાર જણાવો. 
4. ભારતમાં ાચીન કાળ થી કઈ 
5. આય  ને બી  કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે

� ખરા ખોટા જણાવો: 
1. ભારત િવ તારની િ એ િવ વમાં 
2. પૂવજો તરફથી મળલેી અમૂ ય ભેટ એટલે િમલકત
3. ભારતીય સં કૃિત સધુ અને રાવી નદીના કનાર ેપાલન પોષણ પામી છે
4. િવડલોકો પાષાણયગુ ના િસ ધા વારસદાર કહેવાઇ છે
5. કૃિત તરફથી મળલે વારસો એટલ ે ાકૃિતક વારસો

� જોડકા જોડો: 

 અ     
1. માધવપુરનો મેળો  
2. મીરદાતારનો મેળો  
3. તરણેતરનો મેળો  
4. મોઢેરનો મેળો   
5. ભાવનાથનો મેળો  

�  ટુંકમાં જવાબ આપો: 
1. ભારતની રા મુ ામાં કયા કયા ાણીઓ દશાવેલા છે
2. યા યા આપો:   ૧
3. ગુજરાતના ંસાં કૃિતક વરસના ઉદાહરણ આપો
4. ભારતમાં આવેલ િવિવધ ના નામ જણાવો
5. ને ીટો  િવશે ટુંકી માિહતી આપો
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લોકમાતા શ દ કોના માટ ેઉપયોગ મા ંલવેાય છે? 
િવડકુળની ભાષાઓમા ંકઈ ભાષાનો સમાવેશ થતો નથી? 

.  
ભારતમાં ાચીન કાળ થી કઈ ની ગણના થાય છે? 
આય  ને બી  કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? 

ભારત િવ તારની િ એ િવ વમાં ૭ માં મે આવ ેછે.  
પૂવજો તરફથી મળલેી અમૂ ય ભેટ એટલે િમલકત.  
ભારતીય સં કૃિત સધુ અને રાવી નદીના કનાર ેપાલન પોષણ પામી છે? 

ગ ના િસ ધા વારસદાર કહેવાઇ છે. 
કૃિત તરફથી મળલે વારસો એટલ ે ાકૃિતક વારસો. 

    બ 
     જુનાગઢ  
     પોરબંદર 
     મહસેાણા 
     સુરે નગર 
     ઉનાવા 

ભારતની રા મુ ામાં કયા કયા ાણીઓ દશાવેલા છે? 
૧: ાકૃિતક વારસો  ૨:સાં કૃિતક વારસો

ગુજરાતના ંસાં કૃિતક વરસના ઉદાહરણ આપો. 
ભારતમાં આવેલ િવિવધ ના નામ જણાવો. 
ને ીટો  િવશે ટુંકી માિહતી આપો. 
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સાં કૃિતક વારસો 
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�  મુદાસર જવાબ આપો: 
1. ભારતીય વરસના જતન અને સરં ણ અંગ ેઆપણી બધારણીય ફરજો જણાવો
2. આય   િવશે માિહતી આપો
3. ભારતના સાં કૃિતક વરસાનો યાલ આપો

�  સિવ તર ઉ ર લખો: 
1. સં કૃિતનો અથ આપી િવગતે સમ વો
2. ગુજરાતના ંિવિવધ મેળાઓ િવશે િવગતવાર માિહતી લખો
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વરસના જતન અને સરં ણ અંગ ેઆપણી બધારણીય ફરજો જણાવો
આય   િવશે માિહતી આપો. 
ભારતના સાં કૃિતક વરસાનો યાલ આપો. 

સં કૃિતનો અથ આપી િવગતે સમ વો. 
ગુજરાતના ંિવિવધ મેળાઓ િવશે િવગતવાર માિહતી લખો. 
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વરસના જતન અને સરં ણ અંગ ેઆપણી બધારણીય ફરજો જણાવો. 
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• Read the extracts and answer th

           Page number 2  

   For twenty  five years…………. On their

1  For what  did the resident

2  What did the villagers  dec

                 3      How much money did the

Page number  2  

    There are a large ………… members of

              4    where did the villagers  ha

 5    How  far  are Halimandi  

               6    why did the villagers  think

                 7   What was the response of 

              Page number 3  

  In kerala,The Palakkad District…….emp

8 When  was  the palakkad d

9 What  is unique about  the

10 Why  was the library in new

11 What did the  women’s  un

     Page number  2   

 Installing a micro grid ……… proceeding

12 why does the team map th

13 Why is installation of a m

    Page number  3  

  The library opened……… strength and 

14   what did the secretary po

        15   How does the library help

                 16   What kind of workshops a

                 17    For What did  the  library

    Page number  2 

In rural Uttar Pradesh ,………..at  a villag

                 18    what is the main problem

                 19    How is  MGP trying to  ch

                 20    What is the result MGP’S

   •  Write short notes using the gi

                 21.  Taj Nagar Railway station

                     -  What was the need fo

                           - did the people  want a 

                           - What  was the respons

                           - What did villagers then

                           -  much money  did they

                           - when  was  the  railway
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er the questions. 

their own.       

ents  of Taj Nagar  lobby? 

  decide? Why? 

 they  collect   

rs of the committee. 

s  have to go to catch a train? 

di  and patli  form  Taj Nagar? 

think  that  they should have a station  in their  v

 of the railway to the Villager’s demand? 

.empowering women 

ad district Library Started? 

  the library members? 

 news? 

s  unit discuss? 

ding wide  eyed. 

p the village? 

 a micro  grid a grand Event? 

and forge a unity. 

y point out? 

help women? 

ps are conducted in the Library? 

rary open its halls For? 

illage level. 

blem in rural Uttar Pradesh? 

  change things? 

P’S efforts? 

e given  questions. 

tion 

d for a railway station? 

nt a railway station? 

onse of the railway?             

then do? 

hey pool in? 

lway station built? 
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eir  village? 
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          22   Palakkad’s District Library 

    ( established – a centre 

      A beacon of women’s e

          23   Benefits of solar Power  

      (cheap – smokeless so

        No pollution – new  b

       children Study  more 

 •Complete the sentences using th

Given in the brackets.

          24   The farewell  party was held …

          25   Hemantbhai’s shop is ……….   

         26    Rahul ……….    

         27   Neha …….  .                                  

         28   Rohan reached ……..                 

• Write aparagraph about 150 wo

          29.     A smart  village  

 ( where is the village? –

health & education facilit

 

          30  =My best friend 

          ( His/her name – his/he

why do you like him- enjoyin

your pride.) 
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tre for various activities- Women’s unit -hall- 

n’s empowerment ) 

s source of light –  Customer ‘s healthb -saves e

w  businesses   – enjoyCooking and eating  in  li

ore )  

ng the function  

ets. 

eld ……         ( describing  time) 

                 (describing location) 

      ( comparing ) 

                     ( Expressing Frequency) 

            ( past tense) 

 word. 

– reason to visit village  - smart  amenities we

cilities-roads-  shopping centres- use of technol

s/her  physical appearance  -  your first meeting

oying time together – his/her hobbies – how do
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 safe venue for women – 

es environment – 

in  light –  

 well – equipped farming – 

hnology) 

ting – common interest – 

 do you help each  other – 
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ન૧:એક વાકયમાં ઉ ર લખો. 

1. રેસનો ઘોડો પાઠનો કાર જણાવો. 

2. રેસનો ઘોડો પાઠના લેિખકાનંુ નામલખો?

3. બારણે કોણે ઘંટળી વગાડી? 

4. િવનુકાકાએ અં કત પાસેથી ગન કેમ લઈ લીધી

5. િવનુકાકા વાતવાતમાં શુ કહેતા હતા? 

ન 2: ણ- ચાર વા યમાં ઉ ર લખો. 

1.બાળકોનાં િવકાસ અંગે િવનુકાકા શંુ માનતાં

2.િનનાબહેને બાલમં દરમાં ભણાવવાનંુ કેમ 

3. િનનાબહેન સાંજના સમયે શી વુિત કરતાં

4. િવનુકાકા સૌરભ અને અં કત પાસે શી શી

ન3 : સિવ તાર ઉ ર લખો. 

1. અં કતનંુ પા ાલેખન કરો. 

2. રેસનો ઘોડો શીષકની યથાથત જણાવો. 

ન 4: સંધી છોડો. 

1.પ રણામ.       2. સૂયા ત.       3. 

 ન : 5  ઢ યોગનો અથ આપો. 

1.માથેબેસવું.   2.ઉતારીપાડવું 3.

ન : 6  શાળામાં યો યેલા રમતો સવ નો અહેવાલ
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? 

લીધી.? 

માનતાં હતાં? 

 છોડી દીધંુ? 

કરતાં? 

શી વૃિતઓ કરાવતાં? 

 

3. િવ ાથ      4. િવષાદ 

3.માથંુધુણાવવું.                 4. આંખભીનીથવી 

અહેવાલ એકસો શ દો માં લખો. 
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• िन िलिखत   केउ र एक वा य म िलिखए
       1  भु चंदन ह,ै तोभ  याह?ै  
       3  संत रैदास कनके समकालीन थे?  
       5  िह दीके उप यास स ाट कोनथे?  
       7  कस खुशीम लाडलीको न द  नह  आ रही थी
• िन िलिखत  के उ र  दो दो  वा यम ेिलिखए
     8  चंदन और पानी के ारा भ  और भगवान क  िनकटता  कैसे बताई गई है
     9  बूढ़ी काक  कब रोतीथी? 
   10  लड़के बूढ़ी काक  को कैससेताते थे? 
   11  मोतीऔर धागा के ारा संत रैदास याकहना चाहते
   12  थाली म भोजनसजाकर बूढ़ीकाक को िखलाते समय
   13 भ  कन कनउदाहरण के ारासमझाते ह ैक
   14 बूढ़ी काक  क  क पना म पूिडयो क  कैसी त वीर नाचन ेलगी 
   15  लडकोकोबूढ से वभिवकिव षे  होता ही ह।ै
• िन लिखत  के उ र  िव तारस ेिलिखए
  16 या दखेकर प को प ाताप आ? 
  17 संत रैदास ने वयंको या या कहकर संबोिधत कया है
  18 खाने के बारे म बूढ़ी काक  के मनम कैसे कैसे मंसूबे बंधे
  19 संत रैदास ने भगवान के ित अपना भि भाव कन कन पोम कया है
  20 प और बुि राम न ेबूढ़ी काक  के ित कब अमनूषी 
•िन िलिखत  कथन / पिं  का आशय प  किजए
 21 बुढ़ापा तु णा रोगके अंितमसमय ह।ै 
• अपन ेिम को र दान का मह व समझात े ए  प िलिखए।
• िनजी टेिलफोनका कने सन कटनके  िशकायत  
•समाचारप  पर टपणणीिलिखए। page num 62
•आकाशवाणीपर टपणणीिलिखए। 
• िन िलखतिवषय पर 150 श द  म िनबधंिलिखए।

1  िनर रताएक अिभशाप 
 (िनर ताका अथ ,  आज क  दिुनया म िनर र ि  ि थित 
हािन, िनवारण के उपाय ,  िनर तासे मु  भारत का

       २  दषूण एक िवकटसम या 
            ( चारोओर दषूण ही दषूण , दषूण के कार 

कम करन ेके उपाय  , संदशे )  
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एक वा य म िलिखए 
         2 बूढ़ी काक  कैस ेरोतीथी? 
         4 रैदास कनके िश य थे? 
         6 बुि राम के घर कस उ सव म पूिडया बनरही थी

कस खुशीम लाडलीको न द  नह  आ रही थी? 
 के उ र  दो दो  वा यम ेिलिखए| 

भगवान क  िनकटता  कैसे बताई गई ह?ै 

 
मोतीऔर धागा के ारा संत रैदास याकहना चाहत ेह?ै 
थाली म भोजनसजाकर बूढ़ीकाक को िखलाते समय पाने या कहा? 

रासमझाते ह ैक  भु से िनकट ?ं समझाए। 
बूढ़ी काक  क  क पना म पूिडयो क  कैसी त वीर नाचन ेलगी ? 
लडकोकोबूढ से वभिवकिव षे  होता ही ह।ै समझाए। 

िन लिखत  के उ र  िव तारस ेिलिखए| 
? य ? 

संत रैदास ने वयंको या या कहकर संबोिधत कया ह?ै 
खाने के बारे म बूढ़ी काक  के मनम कैसे कैसे मंसूबे बंध?े 
संत रैदास ने भगवान के ित अपना भि भाव कन कन पोम कया ह?ै 

प और बुि राम न ेबूढ़ी काक  के ित कब अमनूषी वहार कया? और य ? 
पिं  का आशय प  किजए 

बुढ़ापा तु णा रोगके अंितमसमय ह।ै    22 बुढ़ापा ब धा बचपन का पुनारागमन आ  करता ह।ै
अपन ेिम को र दान का मह व समझात े ए  प िलिखए। 
िनजी टेिलफोनका कने सन कटनके  िशकायत  करत े ए प  िलिखए 

page num 62 

श द  म िनबधंिलिखए। 

आज क  दिुनया म िनर र ि  ि थित , भारत म िनर ता, िनर रता से दशे को
िनर तासे मु  भारत का व ) 

दषूण के कार , दषूण के कारण ,  दषूण के दु प रणाम 
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बुि राम के घर कस उ सव म पूिडया बनरही थी? 

बुढ़ापा ब धा बचपन का पुनारागमन आ  करता ह।ै 

िनर रता से दशे को 

दषूण के दु प रणाम ,  
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