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ધોરણ:- ૭   ૨. આજની ઘડી રળિયામણી  કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો: 

  (૧) ‘આજની ઘડી રળિયામણી’ ભળતિગીિ કોને સંબોધીને લખવામાં આવયયં છે ? 

   A.  સખીને  B. રાધાન ે  C.  નરળસંહને  D. વહાલાને 

       (૨) સખી કોને ‘વહાલાજી’ કહે  છે ? 

   A.  પળિન ે  B. ળિયિમને C.  શ્રીકૃષ્ણને  D. વાલમને  

 (૩) સખી ચોક શાનાથી પૂરવા કહે છે ? 

   A.  મોિીડાથી B. પાંદડાંથી  C.  વાંસથી   D. રંગથી  

 (૪) સખી કેવા વાંસ વઢાવવાનયં કહે છે ? 

  A.  લીલા  B. સૂકા  C.  લીલાસૂકા  D. ઊંચા  

 (૫)  અહીં કાવયમાં ‘પૂરોપૂરો’ એટલે......  

  A.  ભરો  B. સંપૂણણ   C.  આખેઆખો  D. દોરો  

 (૬) િરરયાિોરણમાં કયા વૃક્ષના પાનનો સમાવેશ નથી ? 

  A.  આસોપાલવ  B. આંબો  C.  નાળિયેર  D. કેિ  

 (૭) ગોપી કોના આવવાની વધામણી આપે છે ? 

  A.  સખીના  B. રળિયામણી ઘડીના  C.  વહાલાના  D. રાધાના 

 (૮) કાવયમાં ‘પાણી’ માટે કયો  શબ્દ વપરાયો છે ? 

  A.  જિ  B. વારર  C.  નીર    D. ઉદક  

 (૯)  અહીં ‘નરસૈંયાના સ્વામી’ એટલે .....  

  A.  સખી   B. શ્રીકૃષ્ણ  C.  ભગવાન  D. હાળથયો  

 (૧૦) વાંસમાંથી વહાલાજી માટે શયં  બનાવવાનયં છે ? 

  A.  ખાટલી  B. મંડપ  C.  હીંચકો   D. પંખો  
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ધોરણ:- ૭    ૩. ૫રીક્ષા   કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:    

૬ ગણુ 

   (૧) ‘પરીક્ષા’ વાિાણલેખકનયં નામ  જણાવો. 

   A.  િવીણ દરજી  B. પન્નાલાલ ૫ટેલ  C.  ધૂમકેિય   D.કાકા કાલેલકર 

 (૨) અહીં પાઠમાં ‘િે  સૂરજની ગળિ શાિા િરફ વધિી જિી  હિી’ એટલે...  

   A.  સૂરજ શાિા િરફ  જિો હિો  B. શાિાનો સમય થિો  જિો હિો.   

   C.  સૂરજ શાિાએ જવા દોડિો હિો.  D. સૂરજ ભણવામાં હોંળશયાર થિો જિો હિો. 

 (૩) મહાદેવના કાકાનો સ્વભાવ કેવો હિો ? 

   A.  માનવિાવાદી  B. ખારીલો  C.  કૂ્રર    D. દયાિય  

 (૪) મહાદેવની નજર એકાએક કેમ  થંભી ગઇ ? 

   A.  મોલ જોઇને   B. ઝાડનાં ઝૂંડ જોઇન ે   

   C.  ઉંબીઓ જોઇને  D. મોલ ખાિી ગાયને જોઇન ે

 (૫) ળશષ્યવૃળિની ૫રીક્ષામાં કેટલા ળવદ્યાથીઓ બેઠા હિા ? 

   A.  છ   B. આઠ   C.  દસ     D. બાર  

 (૬) ‘૫રીક્ષા’ પાઠની શરૂઆિમાં લેખકે કઇ ઋિયનયં વણણન કયયું  છે ? 

   A.  શરદ   B. વસંિ  C.  પાનખર  D. વર્ાણ  

 ૨. કૌંસમાાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો:      ૪ ગણુ  

 (૧) પરીક્ષામાં .............. ચૂકથી િેનો એક િશ્ન રહી ગયો.  (શરિ,   સરિ ) 

 (૨) વગણમાં િથમ પાંચમાં મારો ............. નહોિો.   (સમાવેશ,   શમાવેશ ) 

 (૩) રણમાં જીિે િે ................... .       (સૂર,   શૂર ) 

 (૪) ધનપાલની ................ ગામમાં ખૂબ સારી છે.    (શાખ,   સાખ ) 



વિષય :- ગુજરાતી               
 

Gbhai  Prajapati  Page  3 

ધોરણ:- ૭    ૪. બે ખાનાાંનો૫રરગ્રહ       કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:    

૫ ગણુ 

   (૧) ગાધીજીએ મયસાફરી માટે કયા  વાહનનો ઇનકાર કયો ? 

   A.  મોટરગાડીનો B. આગગાડીનો C.  ળવમાનનો  D. સલૂનનો 

 (૨) ગરમીના રદવસોમાં બાપયજી બપોરનયં ભોજન કેટલા વાગ્યે લેિા ? 

   A.  10 વાગ્યે  B. 11 વાગ્યે  C.  12  વાગ્યે  D. 1 વાગ્યે 

 (૩) મનયબહેન બાપયજીના ખાનામાં આવયાં ત્યારે બાપયજી શયં કરિા હિા ? 

   A.  લખિા હિા.  B. જમિા હિા. C.  ઊંઘિા હિા. D. વાંચિા હિા. 

 (૪) ગાંધીજી મનયબહેનને રેલવેના ડબાની બારીની બહાર શયં  બિાવવા માગિા હિા ? 

   A.  મેદની  B. વૃક્ષો   C.  લટકિા લોકો D. ખેિરો 

 (૫) ‘જ ેન જોઇિયં હોય છિાં વધારે મિે છે માટે િે વા૫રવયં’ – એમાં ગાંધીજી શયં  જોિા 

  હિા ? 

   A.  રહંસા   B. અરહંસા   C.  અપરરગ્રહ  D. કસોટી 

૨. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશની કક્કાિારીના ક્રમમાાં ગોઠિો:              ૨ ગણુ 

     અમૂલ્ય,    અરહંસા,    અત્યંિ,     ઇનકાર 

  ૩. નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો આપો :          ૩ ગુણ 

     મયસાફરી,  જીવન,  કસોટી, 

   િકલીફ,  વશ,   મયશ્કેલ  
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ધોરણ:- ૭    ૫. રાનમાાં (૫દ્ય)       કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:    ૨ ગણુ 

   (૧) ‘ચોમાસયં’ તયાં ગાજ ેછે ? 

   A.  ગાનમાં   B. સીમમાં  C.  રાનમાં  D. આકાશમાં 

   (૨) વાયરા શો સંદેશો લાવે છે ? 

   A.  વરસ બેઠયં    B. ચોમાસયં બેઠય ં  C.  મકાન બેઠયં  D. ઊંટ બેઠયં   

૨. કાવ્યને આધારે નીચેના ‘બ’  ળિભાગના શબ્દોને ‘અ’  સાથે જોડો:        ૫ ગુણ  

 

‘અ’                       ઉત્તર 

 

‘બ’  

ટહયકો (1)  સંદેશો 

ચોમાસયં (2)  ઝાડપાન 

વાછંટો (3)  લીલાશ 

વાયરા (4)  રાન 

વાડ  (5)  મકાનમાં 

 

૩. કાવ્યને આધારે પાંળતિઓનો યોગ્ય ક્રમ              માાં  લખો:       ૩ ગુણ  

 

   (૧) ઊંચેથી આરપાર સરિયં  આકાશ  હવે  ઊિરશે  

 

   (૨) કાલ સયધી રહેિાં’િાં આપણે ને કાલથી િો ..... 

 

   (૩) વાડ  પરે સૂિેલી સઘિી લીલાશ હવે  નીિરિી 

C 

B 

2 

4 

5 

1 

3 

2 

3 

1 
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ધોરણ:- ૭    ૬. ભીખુ        કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:    ૫ ગણુ 

   (૧) ‘એક કંગાલ ૫ર ઇિની રહમ કરો !’ –આ વાતય કોણ  બોલે છે ? 

   A.  ભીખય   B. કંગાિ સ્ત્રી C.  લોકો  D. દરદી  

   (૨) ળભખારી છ પૈસાનયં શયં  જોખાવિો  હિો ? 

   A.  મીઠાઇ   B. જલેબી  C.  બરફી  D. દાળિયા  

   (૩) ‘ભીખય’ પાઠના લેખકનયં નામ જણાવો. 

   A.  રઘયવીર ચૌધરી      B. બકય લ ળિપાઠી  

   C.  ધૂમકેિય      D. ૫ન્નાલાલ પટેલ   

   (૪) વીજિીની રોશની શાનાથી ઝાંખી થિી  હિી ? 

   A.  ધયમાડાથી  B. ળમલથી   C.  ચમકારાથી D. સાંજથી 

   (૫) ‘ભીખય’ પાઠમાં  ‘આ છોકરો સ્િંભ હશે’ શબ્દોનો અથણ શો છે ? 

   A.  કમાિો       B. નોકરી કરિો હિો   

   C.  અડગ      D. કય ટયંબમાં  જવાબદાર 

  

૨. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશની કક્કાિારીના ક્રમમાાં ગોઠિો:            ૩ ગણુ 

     જરાક,  જયલમ,  જીવાદોરી,   જલેબી,  જાિ,  જોખાવવયં 

    

     ૩. નીચેના શબ્દોની જોડણી સધુારો :                       ૨ ગણુ 

     સાયકલ,    આકણર્ક ,     મૂસાફરી,    વીજિી 

B 

D 

C 

A 

D 
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ધોરણ:- ૭    ૭. જીિનપાથેય        કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:   ૨  ગણુ 

   (૧) ‘દિયને કૉલેજમાં નથી જ મોકલવો ’ એવયં ૫હેલેથી કોણે નક્કી કયયું હિયં ?  

   A.  માિાએ   B. ળપિાજીએ   C.  ભાઇએ   D. મામાએ  

   (૨) લેખકના ળપિાશ્રી  કયા રાજ્યના ટરેઝરી ઑરફસર હિા ? 

   A.  પૂણે   B. વધાણ   C.  નાળશક   D. સાંગલી  

૨. કૌંસમાાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો :        ૩ ગુણ  

   (૧) ળપિાશ્રી પીગળ્યા .................... એમણે મને કૉલેજમાં જવાની રજા આપી.  

( પણ,   કારણ કે ,  અન ે)  

   (૨) આપણી પાસે કંઇ એવી મૂડી નથી ........ આપણે વેપાર કરી પૈસાદાર થઇ શકીએ.  

( પણ,   કે ,  અન ે)  

     (૩) આ ળવચાર અનેક વાર મારા મનમાં આવિા, ................ કોઇની આગિ એ  

બોલવાની મારામાં રહંમિ નહોિી.   

( પણ,   અને  ,  કારણ કે )  

૩. નીચેનુાં દરેક િાતય િાાંચો અને િે કયા કાિનુાં છે િે સામેના ખાનામાાં લખો:   ૫ ગુણ  

ક્રમ વાતય વાતયનો કાિ  

ઉદાહરણ: -  િજ્ઞા િાથણના કરે છે.  વિણમાનકાિ  

(૧) શળનવારે મારી શાિા બંધ રહેશે.   

(૨)  હયં  આવી રહ્યો છય ં .   

(૩) અમારા સાહેબ કાલે આવયા નહોિા.   

(૪)  ચોર ચોરી કરીને ભાગી ગયો.   

(૫)  કાલ ેસયખનો સૂરજ ઊગશે.   

B 

D 
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ધોરણ:- ૭    ૮. માલમ હલેસાાં માર        કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:   ૪ ગુણ 

   (૧) રદયરે ભાભીને કેવાં કહ્યાં છે ?  

   A.  સમજદાર  B. જ્ઞાની   C.  કેસરભીનાં  D. સ્નેહભીનાં  

   (૨) રદયરને દરરયાપાર શા માટે જવાની ઇચ્છા છે  ?  

   A.  રહેવા   B. કમાવા   C.  ફરવા   D. પરણવા  

   (૩) રદયર શાનો સરદાર છે ?  

   A.  આિસનો  B. ગામનો   C.  મૂરખનો  D. લશ્કરનો  

   (૪) ‘માલમ, મોટાં હલેસાં િયં માર’ આ વાતય કોણ બોલે છે  ?  

   A.  ભાભી  B. કળવ   C.  નાળવક   D. રદયર  

૧. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાાં ગોઠિો:           ૪ ગુણ 

  (૧)માલમ,  મેણં ,   મળિ,   મોિી        

ઉિર:- મળિ,  માલમ,   મેણ,ં  મોિી  

  (૨)બંદર,    અવિાર,   હલેસા,ં   સરદાર      

 ઉિર:- અવિાર, બંદર, સરદાર, હલેસાં  

૧. નીચેના શબ્દોના અથથની યોગ્ય જોડ બનાિો અને સાચો જિાબ          માાં લખો:  ૨ ગુણ 

ળિભાગ ‘અ’ ળિભાગ ‘બ’ 

(૧) રિ૫ 

(૨) િી૫ 

(૩) નાર 

(૪) નાિ  

(૧) સ્ત્રી,  નારી 

(૨)  લાંબી પોલી દાંડી કે નિી 

(૩)  બેટ,   ટાપય  

(૪)   હાથી  

C 

B 

A 

C 

4 

3 

1 

2 
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ધોરણ:- ૭    ૯. બાનો િાડો        કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:   ૭ ગણુ 

   (૧) લેખક જીવનઘરનો િોળિંગ મોભ કોને કહે છે ?  

   A.  બાને   B. વાડાને  C.  ળપિાજીને  D. ધમણને  

   (૨) બાની આંખ તયારે ભીની થઇ જિી ?  

   A.  પળિની વાિ નીકિિાં   B. વાડો જોઇને    

   C.  ળપિાની વાિ નીકિિાં   D. દીકરાને જોઇને  

   (૩) બા શાની ખેરાિ કરિાં ?  

   A.  ઔર્ધોની  B. ફિો-ફૂલોનાં બીજની   C.  લીંબયની  D. ફિો-ફૂલોની   

   (૪) બા તયારે વાડા ળવના ઝયરાપો અનયભેવે છે ?  

   A.  બા પરદેશ જાય ત્યારે    B. પળિની યાદ આવે ત્યારે   

   C.  પડોશીને ત્યાં જાય ત્યારે   D. દીકરાને ઘેર ત્યાં જાય ત્યારે  

   (૫) બાના વાડાને લેખક કયા નામે ઓિખાવે છે ?  

   A.  ઔર્ધાલય  B. ઔર્ધવાડો  C.  ફૂલવાડી  D. બાગ  

   (૬) ‘બાનો વાડો’ – પાઠના લેખકનયં નામ જણાવો. 

   A.  કલ્પેશ ૫ટેલ  B. િવીણ દરજી  C.  ળકશોર અંધારરયા  D. ધ્રયવ ભટ્ટ  

   (૭) બા પહેલાં કૂવેથી શાના મારફિે પાણી ખેંચીને લાવિાં ?  

   A.  ડોલ મારફિે  B. ઘડા મારફિે  C.  ચાકિી મારફિે  D. ચાકરી મારફિે  

૨. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાાં ગોઠિો:      ૩ ગુણ 

               ઉદ્યોગ,  કમણ,   ઊમટવય,ં   ફિ,   કાગડી,  કરરયાિયં  

ઉિર:-  ઉદ્યોગ,  ઊમટવય,ં  કરરયાિયં, કમણ,  કાગડી,  ફિ  

 

C 

A 

B 

D 

A 

B 

C 
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ધોરણ:- ૭      ૧૦. િલયની અિકાશી સફર          કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા ળિકલ્પોમાાંથી સાચો ળિકલ્પ શોધો:   ૭ ગણુ 

   (૧) ચમકિો પદાથણ  જમીન તયાં ઊિયો ?  

   A.  મોટા મેદાનમાં  B. ધાબા ઉ૫ર  C.  કૉમન પ્લોટ  D. સોસાયટીમાં  

   (૨) ૫રગ્રહવાસીઓએ કયો એક જ રંગ જોયો છે  ?  

   A.  સફેદ   B. લીલો   C.  લાલ   D. િરંગ  

   (૩) કમિની પાંદડીઓની જમે ચારેય રદશામાં શયં ખૂલી ગયયં  ?  

   A.  બારી   B. યાન   C.  ઇંડયં    D. રૂમ  

   (૪) ળવળચિ જીવના હાથનાં લાંબાં આંગિાં પર શયં હિયં   ?  

   A.  ટૉચણ   B. ડેશ બોડણ       C.  વાઇબ્રેશન     D.પયશબટન જવેી ળસ્વચો  

   (૫) ‘વલયની અવકાશી સફર’ પાઠમાંનો ળમિોનો અનયભવ કયા માસનો હિો  ?  

   A.  એળિલ   B. મે    C.  જૂન   D. જયલાઇ  

   (૬) રાિા રંગથી ઝિાંહિાં રચનાનો આકાર કેવો હિો ?  

   A.  લંબગોિ   B. ગોિ   C.  સમચોરસ  D. લંબચોરસ   

   (૭) િણેય ળમિો કયા ગ્રહ ઉ૫ર હિા  ?  

   A.  ચંદ્ર   B. સૂયણ   C.  ટીટાન   D. વલય  

   (૮) પૃથ્વી ઉ૫ર કઇ ધાિય મેિવવા ૫રગ્રહવાસીઓ જાસાળચઠ્ઠી મોકલવાના હિા ?  

   A.  પેટર ોળલયમ માટે   B. ચાંદી માટે      C.  સોના માટે D.યયરેળનયમ માટે  

   (૯) પરગ્રહ ઉ૫રનાં બાંધકામો કેવા આકારનાં હિાં ?  

   A.  લંબચોરસ  B. ર્ટ્કોણીય  C.  ચિયષ્કોણીય  D. અષ્ટકોણીય 

   (૧૦) લેખકે ળવળચિ રાખોરડયા જીવોને કોની દયળનયા કહી છે  ?  

   A.  ભૂિાવિની  B. ભૂિકાિની  C.  વૈજ્ઞાળનકોની  D. રંગોની  

 

A 

C 

B 

D 

B 

A 

C 

D 

B 

A 
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