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

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

Date :  26/03/2021         Marks : 60 

***************************************************************************************** 
      SECTION - B 
પ્રશ્નઃ-૧ નીચે આપેલી કાવ્યપકં્તિ પરૂ્ણ કરો.        [૫] 
  લાગી છે મજુને તષૃા …………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………….. ઊભી શલેડી. 
 
પ્રશ્નઃ-૨  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ લખો.      [૮X૨=૧૬] 
    ૧. ચોમાસુું પરુૂું થતાું લોકો કયા કામમાું લાગી ગયાું છે? 
    ૨. ઘોડેસવારે ખેડૂતને શુું કહ્ુું? 
    ૩. લેખકની ખશુીનો પાર ક્યારે ન રહ્યો? 
    ૪. ગાુંધીજી કોન ેઅધરૂી કેળવણીની નનશાની ગણ ેછે? 
    ૫. નસિંહ નદીના કાુંઠે શા માટે બેસી રહ્યો? 
    ૬. માતાને શાનાથી મીઠી ગણવામાું આવી છે? 
    ૭. અક્ષરો નવશ ેગાુંધીજીના મનમાું કયો ખોટો ખ્યાલ હતો? 
    ૮. દરબારને નસિંહ પર શાથી ભરોસો બેઠો? 
 
પ્રશ્નઃ-૩ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ત્રર્-ચાર વાક્યમાં જવાબ લખો.     [૬X૪=૨૪] 
    ૧. નસિંહણના મોતનુું વેર નસિંહ કેવી રીત ેલે છે, એ જોવા દરબારે શો  
        પ્રબુંધ કયો? 
    ૨. રાજાએ પ્રભનુી ક્ષમાયાચના કરીને ગ્રામમાતાને શુું કહ્ુું? 
    ૩. નવા બટૂ મળતાું. ત્યારે લખેકને કેવો અનભુવ થતો? 
    ૪. કસરતમાું ન જવા છતાું ગાુંધીજીને નકુશાન શા માટે ન થયુું? 
    ૫. ‘જનની’ કાવ્યમાું આપલેા માના ગણુોનુું વણણન કરો? 
    ૬. શેરડીનો રસ પીતી વખત ેરાજાના મનમાું શો નવચાર આવ્યો? 
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પ્રશ્નઃ-૪ નીચે આપેલા વવષયોમાંથી કોઈપર્ એક વવષય પર  વનબધં લખો.     [૧૦] 
    ૧. ઉત્તરાયણ  ૨. ૨૬મી જાન્યઆુરી 
 
પ્રશ્નઃ-૫ નીચેના મદુ્દા પરથી કોઈપર્ એક વાિાણ લખો.       [૫] 
    ૧. એક રાજા – છૂપાવેશે ફરવા નીકળવુું – નસપાઈને માગણ પછૂવો –  
        નસપાઈનો સભ્ય જવાબ – સાથ ેઆવવા આગ્રહ – લાલચ આપવી – 
        નસપાઈનુું ગસુ્સે થઈને છૂપાવેશમાું આવેલા રાજાને થપ્પડ  મારવી – 
        બીજે દદવસ ેનસપાઈન ેદરબારમાું બોલાવવો – સન્માન કરવુું – બોધ 
    ૨. એક પ્રવાસી – મોડી રાત ેધમણશાળાનુું બારણુું ખખડાવવુું – અંદરથી  
        રખેવાળનો જવાબ – “ચાવી ખોવાઈ ગઈ છે તમારી પાસે ચાુંદીની 
        ચાવી હોય તો દરવાજો ઊઘડે” – પ્રવાસીએ તડમાુંથી ચાુંદીનો નસક્કો 
        સરકાવવો – દરવાજો ઊઘડવો – પ્રવાસીની ચતરુાઈ – રખેવાળન ે
        સામાન લેવા બહાર મોકલવો – દરવાજો બુંધ કરી દેવો – રખેવાળ 
        દરવાજો ખખડાવવો – પ્રવાસીનો જવાબ  ‘ચાવી તમારી પાસ ેછે તે  
        આપો તો દરવાજો ઊઘડે’ – રખેવાળનુું સમજી જવુું – દરવાજો 
        ઊઘડવો – બોધ. 
     
 
 
 
 
      
 
 
 
  


