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સામયિક મલૂિાાંકન કસોટી  

ધોરણ-6                                        ગજુરાતી    તારીખ-20/07/2019   

સમય-1 કલાક                            કુલ ગણુ:25 

 

અ.યન. િોગ્િ મરોડ સાથે બે શબ્દો વચ્ચે િોગ્િ અંતર રાખી યવરામ ચચહ્નો તથા માન્િ જોડણી સાથે લેખન 
કરી શકે છે.) 

 

પ્રશ્ન -1   રેલવે સ્ટેશન યવશે પાાંચ વાકિો લખો. 
           

           

           

           

            

(5) 

અ.યન. સાાંભળેલી કે વાાંચેલી સામગ્રીમાાંથી િોગ્િ તારણ કાઢી પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકે છે.  

પ્રશ્ન-2   ‘હ િંદમાતાને સાંબોધન’ કાવ્િને આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.       

 1. હ િંદમાતાન ેવદંન શા માટે કરવા જોઇએ ?   
            

(1) 

 2. ‘ચા ો બધા પરસ્પરઃ સા ો બધા પરસ્પર’ એટલે શુ ં?  

           

            

(2) 

 3. સ્વ-મલૂયાકંન એટલે શુ ં? 

            

(1) 

 4. શશલપી કોને ક વેાય ? 

            

(1) 

અ.શન. વાાંચેલી સામગ્રીમાાંથી કાિયકારણ સાંબાંધો તારવી જવાબ આપી શકે છે.    

પ્રશ્ન-3    ફકરો વાાંચી પ્રશ્નોના જવાબ લખો.    

           પરદેશની આ વાત છે.  ાવર્ડ કેલી નામનો છોકરો અત્યતં ગરીબાઇ સાથે ભણી રહ્યો  તો. 
શનશાળની ફી ભરવા માટે ફાજલ સમયમા ંફેહરયાનુ ંકામ કરતો. એક સ્ટોરની વસ્ત ુઘરે ઘરે જઇને 
વેચતો.  
  એક હદવસ ફેરી કરતા ંકરતા ંબપોરનો સમય થઇ ગયો. આકરો તર્કો  તો. થેલામા ંથોર્ી 
ચીજો બચી  તી. ભખૂ અને તરસથી  રેાન  તો.  તાશાના ભાવ સાથે એણે એક ઘરનુ ં બારણુ ં
ખખર્ાવ્ુ.ં એક સુદંર ્વુતીએ દરવાજો ખોલયો. 
  “મેમ ! મારી પાસે થોર્ી વસ્ત ુછે, આપ ખરીદવા માગંો છો ?” તેના અવાજમા ં તાશા અન ે
શનરાશાના ભાવ  તા. “ ા, દીકરા કેમ ન ીં ! પેલી ્વુતીએ પહરસ્થશત જોઈ થોર્ી વસ્ત ુખરીદી. 
  આ છોકરાને ખબૂજ તરસ-ભખૂ લાગી  તી. તેણ ેપાણીના એક ગ્લાસની માગંણી કરી. આ 
્વુતીએ દૂધનો એક ગ્લાસ આપ્યો. જેથી તરસ અને ભખૂ બનેં સતંોષાય. દૂધનો ગ્લાસ લઇને આ 
છોકરાએ પૈસા આપવા પ્રયત્ન કયો. “એક પૈસો પણ ન ીં બેટા ! પૈસા થોર્ા લેવાય ?” પેલી 
્વુતીએ જવાબ આપ્યો.  
  ઘણા ંવષો બાદ પેલી સ્ત્રીને કોઈ ભયકંર રોગ લાગ ુપર્યો. તબબયત વધારે કથળવા લાગી. 
ખચડ પણ વધારે થાય તેમ  તો. તેણીને બાજુના શ રેમા ંમોટી  ોસ્સ્પટલમા ંદાખલ કરવામા ંઆવી. 
બધા ંશનદાન કરાવયા પછી રોગ ન પકર્ાયો. આખરે સૌથી બા ોશ તબીબ ેઆ શનદાન ક્ુડ. પણ આ 

 



(2) 

 

સ્ત્રીને ર્ોકટરની ફીની બચિંતા  તી.  
  આવી બધી બચિંતા વચ્ચે સારવાર કરવામા ંઆવી. રજા આપવાનો હદવસ આવયો અન ે
ધ્રજૂતા  ાથે આ સ્ત્રીએ બીલનુ ં કવર ખોલ્ુ.ં બીલની મસમોટી રકમના આંકર્ા પર લાલ અક્ષરે 
લખ્્ ુ ત ુકે, “સપંણૂડ ચકૂતે ! એક ગ્લાસ દૂધે બધુ ંચકૂવી દીધુ”ં નીચે સ ી  તી.  
  ર્ો. ાવડર્ કેલી. કેલીની સ ીના શબ્દો પેલી સ્ત્રીના આસથુી ભીંજાઇ રહ્યા  તા...... 

  - ‘મનનો માળો”માથંી. 
 ‘ફાજલ સમય’ એટલે શુ ં? 

            
(1) 

 'તબીબ ેશનદાન ક્ુડ.' એટલે શુ ં? 
            
            
 

(2) 

 ર્ોકટરે બબલમા-ં “એક ગ્લાસ દૂધે બધુ ંચકૂવી દીધુ ં!” એવુ ંકેમ લખ્્ુ ં? 
            
            
 

(2) 

અ.યન. આશરે ૩૦૦૦ જેટલા શબ્દો સમજી તેનો વ્િાવ ાહરક ઉપિોગ કરી શકશે.  
પ્રશ્ન -4   સચૂના પ્રમાણે લખો.    

 1. શબ્દનો અથડ આપી વાકય પ્રયોગ કરો.                 
શશલપી           

(1) 

 2. વયવ ારમા ંવપરાતા અંગ્રજેી શબ્દો લખી તેનો ગજુરાતી અથડ આપો. 
           

(2) 

 3. શવરોધી અથડ આપતા શબ્દો લખો.         

શનધડન, રોગી          

(2) 

અ.શન. આત્મશવશ્વાસપવૂડક પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે.  

પ્રશ્ન -5   તમારો યમત્ર બીમાર  ોવાથી છ હદવસ સધુી શાળાએ આવી શકે એમ નથી. તમે તેને શુાં મદદ 
કરશો?  

           

           

           

           

           

            

(5) 

મરજજયાત પ્રશ્નઃ 
(૧) એકમ-૩નુ ંનામ 'દ્વિદલ' શા માટે રાખવામા ંઆવ્ુ ં શે? 
              


