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સામિયક ૂ યાકંન  કસોટ
ધોરણઃ 7 જુરાતી           સ ટ બર, 2021

સમયઃ 1 કલાક         ુલ ણુઃ 25 

G :717 બલ, રસી ટ, રપર, રપોટ, હરાત વગેરમા ંઆપેલ મા હતી સમ  છે અને ઉપયોગ 
કર છે.  

-1 હરાત ુ ંવાંચન કર  નીચે આપેલા ોના જવાબ આપો. (5)
રા ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીની  

125મી જ મજયિંત િનિમ ે આયો જત 
િશ ય િૃ  પર ા 

પર ા થળ : ી સાઈં વા ટકા, અમરલી
પર ા તાર ખ : 30/૦9/21  

આવેદનપ  ભરવાની િતમ તાર ખ: 10/09/21 
પર ાના
િવષય 

સામા ય 
ાન

ગણત-
િવ ાન

મા ભૃાષા 
જુરાતી

ુલ ણુ 

િવષયનો  
ભારાકં 

25% 25% 50% 100 

ન ધ:   
(1) ધોરણ- 7 પાસ િવ ાથ  જ ઉમેદવાર  કર  શકશે. 
(2) િવ ાથ ની મા ભૃાષા જુરાતી હોવી જોઈએ. 
(3) ઈનામની રકમ િવ ાથ ના ખાતામા ંજ જમા થશે.  
(4) વાલીની વાિષક આવક 50000/- થી વધાર ના હોવી જોઈએ.    

(1) આમાથંી કઈ બાબત હરાત સાથે સુગંત નથી?
(અ)  િશ ય િૃ  પર ા   (બ) 125 મી જ મજયિંત   (ક) ી સાઈં હાઈ ુલ   
(ડ) અમરલી

(2) કયા કિવની યાદમા ંઆ પર ા ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવલે છે?  
(3) આ પર ામા ંભાગ લેવા માટ બકમા ખા  ુહો ુ ંકમ જ ર  છે ?
(4) ક ુ ંિવધાન અસગંત છે?  

a) કોમલના િપતાની વાિષક આવક ૪ લાખ હોવાથી તે પર ા આપી શ શે ન હ. 
b) ઘોરણ ૮મા ંભણતી  કતા પર ા આપી શક.  
c) ધોરણ ૭મા ંભણતા અશોકને બકમા ંખા ુ ંહોવાથી તે પર ા આપી શ શે.  
d) ે  િમડ યમમા ં ભણતા વનરાજની મા ભૃાષા જુરાતી હોવાથી તે 

પર ા આપી શક.   
 (5)  કયા િવષયને ુલ ણુનો અડધો ભારાકં આપવામા ંઆવેલ છે?  
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G712 જોયેલી, સાભંળેલી ક વાચેંલી તથા પાઠ ુ તક અને અ ય સામ ીમાથંી યો ય તારણ
કાઢ ોના જવાબ લખે અને કાયકારણ સબધંોને આધાર વધાર મા હતી મેળવવા “ 
શા માટ ? “ કવી ર તે “ વા ો  છૂ ન ેજવાબ આપ ેછે. 

 -2 આપેલા ોના જવાબ આપો. 
(1) મહાદવ બી  બાળકોથી કઈ ર તે અલગ પડતો હતો? 

(2)  વ સલ રા િપતાની િૂમકા ગાધંી એ કઈ ર તે િનભાવી?

(2)

(3) 

G : 706  મોબાઈલ ારા એસએમએસ તથા ઝુ રપોટ ુ ંિનમાણ કર  તે ુ ંઆદાન- દાન કર
શક છે

- 3 75મા વાતં યપવની શાળામાં થયેલ ઉજવણીના અ ભુવ  ુ વણન કરતો પાચં
લીટ નો એસ.એમ.એસ.  તમારા િમ ને કરો.

(5)

G : 716   વતં  લેખન કર  છે
– 4 આપેલ ુ ા પરથી વાતા લખો.  (5)

પરદશની વાત- ુ કાનદાર પાસે ન તાથી ફોન કરવાની મં ૂર  માગંતો વુક –મેલા
ને ખરાબ હાથે પીકર પર થતી વાત ય ેઅનાયાસે ગયેલ ુ કાનદાર ુ ં યાન – 
ઘાસ કાપવા ુ ંકામ આપવાની  એક ીને િવનવણી – ીની સતત પ ટ ના- હાલ 
કામ કરનાર મ ૂરથી ઓછા ખચ કામ કર  આપવાની વુકની ત પરતા- હાલ કામ 
કરનાર મ ૂરના કામથી સં ુ ટ હોવાથી ીનો નુ: ઈનકાર- શુ શુાલ ચહર વુક
ફોન ુ ો- અચરજ સાથે ુ કાનદાર વુકને કામ આપવાની ઈ છા દશાવી- કામ 
કરવાનો વુકનો ઈ કાર – ીના યા ંપોત ેજ કામ કર છે તવેી ુ કાનદારને પ ટતા-
બોધ.

G709 આશર 4000 ટલા શ દો ણે છે અને શ દકોશ,  જોડણી તથા યાવહા રક
યાકરણ,  બાળકોશનો ઉપયોગ કર છે. 

– 5 ખાલી જ યામા ં યો ય શ દ કૂ  ફકરો ણૂ કરો. (5)
(   મારા, એટલે, પણ, તો, યા,ં કારણે , ને, ક, છતા ં, અને  ) 

લો સાથેની માર  િમ તાના ................. ુ ંબગીચાની અવારનવાર લુાકાત ે

જતો હતો. ............. ત તના .......... િવિવધ રંગના અનેકિવધ લછોડ હતા. 
બગીચાના માળ ......... ઓ મારા દાદાના પરમ િમ હતા. ..................... 
ગોપાલદાદા .......... પર સિવશેષ ેમભાવ રાખતા. આમ .......... બગીચાનાં લોને 
તોડવાની મનાઈ ........મને  પણ હતી જ. ગોપાલદાદા લછોડની બાળકની મ 

માવજત કરતા .............. ારક ેમાળ િપતાની મ લછોડ સાથે અલકમલકની 

વાતો ................. કરતા. બગીચાની દખરખમા ં એકદમ ઓત ોત થઈ જતા

ગોપાલદાદાને મ ેઅનેકવાર નજર િનહા યા છે.  


