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SEVENTH – DAY ADVENTIST HIGHER SECONDARY SCHOOL 
132,ft. Ring Road, Haripura, Maninagar. Ahmedabad – 8 

STD - VI (GUJARATI)  
ANNUAL EXAMINATION (2020 - 2021) 

Date :  26/03/2021         Marks : 60 

***************************************************************************************** 
          SECTION - B 
પ્રશ્નઃ-૧ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર ત્રણ – ચાર વાક્યમાાં લખો.    [૪X૩=૧૨] 
    ૧. ગજુરાતીઓ ‘દરરયાખેડુું’ શા માટે કહવેાય છે? 
    ૨. માતાને કયુું દ્રશ્ય જોઈન ેધરતી ગોળ – ગોળ ફરતી લાગી? 
    ૩. ધનષુ્ય નીચ ેદબાયેલા રાવણ ેજનકન ેશુું કહ્ુું? 
    ૪. દાુંડી શા માટે પ્રખ્યાત છે? 
 
પ્રશ્નઃ-૨ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક – એક વાક્યમાાં લખો.       [૮X૧=૮] 
    ૧. નનરુંજનના કાકાએ પ્રેમપત્રો શાના આધારે ઉકેલી આપ્યા હતા? 
    ૨. કુદરતની બલલહારી શી હતી? 
    ૩. નમમદના સમયે ગજુરાતની સ્થિનત કેવી હતી? 
    ૪. માધવપરુના સમદુ્રરકનારે કઈ ત્રણ નદીઓ મળે છે? 
    ૫. રાવણ દડાની જેમ કોન ેગોળ ફેરવતો હતો? 
    ૬. ગજુરાતને કનવએ કેવી કહી છે? 
    ૭. રાવણ શાિી ઝુંખવાણો પડી ગયો? 
    ૮. વહાણ તોડવાના નવશ્વનવખ્યાત કેન્દ્દ્રનુું નામ આપો. 
 
પ્રશ્નઃ-૩ નીચે આપેલી કાવ્યપાંક્તિ પણૂણ કરો.        [૪] 
    સાબરનાું મદામની ____________________________________ 
    ________________________________________________ 
    ________________________________ ગજુરાત મોરી મોરી રે. 
 
 
 
પ્રશ્નઃ-૪ નીચે આપેલા વાક્યો કોણ બોલે છે કોને કહ ેછે િે લખો.       [૨X૧=૨] 
    ૧. ‘સાહબે પ્રવાસનુું થિળ નક્કી કરવાનુું ભલૂી ગયા લાગે છે”. 
    ૨. “કૈલાસ સરખો હલાવ્યો, કોણ માત્ર ધનષુ્ય કહવેાય? 
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પ્રશ્નઃ-૫ ‘અ’ વવભાગની કૃવિ સાથે ‘બ’ વવભાગના યોગ્ય કિાણને જોડો.               [૪X૧=૪] 
      અ             બ 
    ૧. ગજુરાત મોરી મોરી રે     ૧. કનૈયાલાલ રામાનજુ 
    ૨. રાવણનુું નમથ્યાલિમાન     ૨. ડૉ. રનતલાલ બોરીસાગર 
    ૩.  એક જાદુઈ પત્રની વાતામ    ૩. રઘવુીર ચૌધરી 
    ૪.  માતહૃ્રદય      ૪.   લગરધર  
                   ૫.  ઉમાશુંકર જોશી 
 
પ્રશ્નઃ-૬ નીચે આપેલો ફકરો સવુાચ્ય અક્ષરે લખો.       [૩] 
    “વેદસાહબેનો પત્ર છે.” નનરુંજન ેઅત્યુંત ગુંિીરતાિી કહ્ુું. “વૈદસાહબે?  
    વેદસાહબે…” મેનેજરને ઓળખાણ પડી નરહ ને પત્રમાું કશુું ઊકલયુું નરહ, 
    એટલે એ સહજે મ ૂુંઝાઈ ગયા. પરરસ્થિનતનો લાિ લઈ નનરુંજને એમન ે 
     અધ ેઅટકાવીને કહ્ુુઃ “વેદસાહબે લાયન્દ્સ ક્લબના રડસ્ટ્થિક્ટ ગવનમર છે. 
     મારા એ કાકા િાય. એમણ ેકહ્ુું છે કે મેનેજરસાહબેને આ પત્ર આપશો, 
     એટલે એ બુંને નમત્રો માટે રફલમ જોવાની વ્યવથિા કરી આપશે. 
 
પ્રશ્નઃ-૭ નીચે આપેલા ફકરામાાં યોગ્ય વવરામ ચચહ્નો મકૂો.       [૩] 
   સાહબે પોતાનુું નામ લખવાની ઉતાવળમાું સદુામા અન ેગાુંધીજીના    
   વતનને ભલૂી ગયા નસિંધએુ નવનયનવવેક જાળવીને કહ્ુું અરે હા દ્રારકા 
   અન ેમાધવપરુ વચ્ચ ેપોરબુંદર ખરુું રાષ્િનપતાના જન્દ્મથિળને કેમ  
   ભલૂાય અન ેત્યાુંનો દરરયો પણ મુુંબઈના ચોપાટી નવથતારને ભલૂાવી 
   દે એવો છે. 
 
 
 
 
 
પ્રશ્નઃ-૮ નીચે આપેલી કાવ્યપાંક્તિઓનો ભાવાથણ લખો.        [૪]  
   લગરનારી ટકૂો ને ગઢ રે ઈડરરયા, 
   પાવાન ેટોડલ ેમા’કાળી મૈયા, 
   ડગલ ેને ડુુંગરે િર દેતી હૈયાું, 
  ગજુરાત મોરી મોરી રે. 
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SECTION - C 

પ્રશ્નઃ-૯ નીચે આપેલા વવષયોમાાંથી કોઈપણ એક વવષય પર વનબાંધ લખો.        [૮] 
   ૧. મા તે મા   ૨. મારુું ગજુરાત 
 
પ્રશ્નઃ-૧૦ નીચે આપેલા વવષયોમાાંથી કોઈપણ એક વવષય પર પત્ર-લેખન લખો.       [૬] 
   ૧. તમે સૈનનક કલયાણ ફુંડ માટે ફાળો ઉઘરાવવા કેવા પ્રયત્નો કયામ તેનુું 
       વણમન કરતો પત્ર તમારા મોટા િાઈન ેલખો. 
   ૨. તમારી શાળામાું યોજાનાર ‘ગલણત-નવજ્ઞાન પ્રદશમન’ ની અખબારી –  
       નોંધ પ્રગટ કરાવવા માટેનો નવનુંતી પત્ર લખો. 
 
પ્રશ્નઃ-૧૧ નીચે આપેલી ત્રણ કાવ્યપાંક્તિઓમાાંથી કોઈ બેનો વવચાર – વવસ્િાર  

   િમારા શબ્દોમાાં લખો.              [૨X૩=૬] 
   ૧. જલાવી જાતન ેધપૂ, સવુાનસત બધુું કરે; 

       ઘસી જાતન ેસુંતો, અન્દ્યને સલુખયાું કરે. 
    ૨. િણતાું પુંરડત નીપજે, લખતાું લરહયો િાય; 
        ચાર ચાર ગાઉ ચાલતાું, લાુંબો પુંિ કપાય. 
    ૩. પથૃ્વી સમુું નરહ બેસણુું, આિ સમુું નરહ છત્ર; 
        પ્રેમ સમી નરહ માધરુી, આપ સમો નરહ નમત્ર. 
  
 


