સામયિક મ ૂલિાાંકન કસોટી
ધોરણ-7

ગુજરાતી

ડિસેમ્બર, 2020
કુલ ગુણ: 25

સમિ-1 કલાક
(અ.નિ.: અધ્યયિ નિષ્પનિ- Learning Outcome)

અ.યન.

જોિેલી, સાાંભળે લી કે વાાંચલ
ે ી સામગ્રીમાાંથી િોગ્િ તારણ કાઢી પ્રશ્નોના જવાબ લખી શકે છે .

પ્રશ્ન- 1

ફકરાન ું વાચિ કરી િીચે આપેલા પ્રશ્નોિા જવાબ આપો.

(05)

ગાાંધીજીનો માનવીમાાંથી ને ઈશ્વરમાાંથી યવશ્વાસ િગ્િો ન હતો. ગાાંધીજીએ તો ઘણા
આઘાતો અનુભવ્િા હતા. હૃદિને ભાાંગી નાખે એવા પ્રસાંગો જોિા હતા. આ બધી વખતે તેમને
ક્ાાંથી શક્તત મળતી તે યવશે એમણે કહ્ુાં હતુુઃ “ પ્રાથથનાએ જ મને બચાવ્િો છે , પ્રાથથના યવના હુ ાં
ક્ારનો ગાાંિો બની ગિો હોત. મને થિેલા કિવામાાં કિવા અને જાહેર અનુભવો થોિો વખત
મને નાસીપાસ કરતા પણ પ્રાથથનાથી મારો યનરાશાનો અંધકાર દૂ ર થતો. પ્રાથથના સત્િની જેમ
જ મારા જીવનની

જોિે વણાઈ ગઈ છે . રોજબરોજ મને આઘાત આપનારાને દુુઃખી કરનારા

એટલા બનાવો બને છે કે જો આવે વખતે પણ મારા હૃદિમાાં રહેલા પરમાત્માનો મેં અનુભવ ન
કિો હોત તો મારુાં મગજ જામી ગયુ ાં હોત.”
1. ગાાંધીજી શા માટે નાસીપાસ થઈ જતા હતા?
2. પરમાત્માનુ ાં રહેઠાણ ક્ાાં છે ?
3. પ્રાથથનાએ ગાાંધીજીને શુ ાં શીખવ્યુ?ાં
4. ગાાંધીજીએ માનવી પરથી યવશ્વાસ િગ્િો નથી એમ શાથી કહ્ુ?ાં
5. આ ફકરાનુ ાં િોગ્િ શીર્થક લખો.
અ.યન.

પડરચચત પ્રસાંગો, સ્થળો અને પડરક્સ્થયત યવશેના પોતાના અનુભવોની રજૂઆત કરે છે .

પ્રશ્ન : 2

આપેલા પ્રશ્નોિા જવાબ આપો.
1

1. તમારી શાળામાાં કિાાં કિાાં સમાચારપત્રો આવે છે ?
2. બાળકો શયનવારની શા માટે આતુરતાથી રાહ જુએ છે ?

1
1

3. આિી ચાવી – ઊભી ચાવી- શબ્દરમત દ્વારા તમને શો ફાિદો થાિ છે ?
4. ઘરે રહીને અભ્િાસ કરતી વખતે કઈ પ્રવ ૃયત તમને વધુ ગમે છે ? શા માટે?
અ.યન.

સમાનાથી શબ્દો , યવરુદ્ધાથી શબ્દો ,વચન, કાળ, વાકિના પ્રકાર , સાંજ્ઞા, યવશેર્ણ સડહત વ્િાવહાડરક

પ્રશ્ન:3(અ)

આપેલ શબ્દોિા સમાિાર્થી શબ્દો કોષ્ટકમાુંર્થી શોધીિે લખો. (ખબર, કેળવણી, અિોખ)ું

G07011220

2

વ્િાકરણનો ઉપિોગ કરે છે
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3

પ્રશ્ન:3(બ)

યોગ્ય નવકલ્પ પસુંદ કરી ખાલી જગ્યા પ ૂરો. (અયતશિ, બહાદુર, પ્રથમ)

2

1. .......................ઠાંિીના કારણે તેના હોઠ ફાટી ગિા હતાાં.
2. તમે તો એટલાાં બધાાં ......................... કે ઉંદર જોઈને નાઠાાં!
અ.યન.

ચબલ, ડરયસપ્ટ, ડરપોટથ , યમયનટ્સનો માડહતી માટે ઉપિોગ કરી શકે છે .

પ્રશ્ન -4

પસ્તક ખરીદીિા બબલિો અભ્યાસ કરી િીચે આપેલા પ્રશ્નોિા જવાબ આપો.
પુસ્તક ભાંિાર
તારીખ 14/11/ 2020
‘’ ગમતાુંિો કરીએ ગલાલ......’’

યવદ્યાથીનુ ાં નામુઃ ડરતેર્ કાપડિિા

ચબલ નાંબરુઃ ૩પ૦

શાળાનુ ાં નામુઃ સરસ્વતી યવદ્યામાંડદર

તારીખ 14/11/ 2020

ક્રમ

પુસ્તકનુ ાં નામ

1. ભાગવતકથાઓ
2. યમિાાં ફુસકી
3. રોજગાર સમાચાર
4. સ્પધાથત્મક પરીક્ષા માગથદશથન
5. પડરકથાઓ

ડકિંમત (રૂ)

નાંગ

વેચાણડકિંમત(રૂ)

200/-

1

180=00

60/100/-

1
1

52=00
80=00

300/60/-

1
1

270=00
52=00

720/-

5

634=00
634=00

છસો ચોત્રીસ પુરા

રોકિા

િોંધઃ દર વર્ષે 14 િવેમ્બરિા રોજ નવદ્યાર્થીઓિે આકર્ષષક વળતરિો લાભ મળશે.
પ્રશ્નોઃ
1

1. ગમતાનો કરીએ ગુલાલ- દ્વારા ‘પુસ્તકભાંિાર’ નો કિો ગુણ ખબર પિે છે ?

અ.નિ.

અ. પુસ્તક વાચનનો શોખ

બ. બાળક પ્રત્િેનો શોખ

ક. કુશળ યવક્રેતાનો

િ. યપ્રિ વસ્તુ બીજાને આપવાનો આનાંદ

2. નોકરી અંગેની માડહતી કિા પુસ્તકમાાંથી મળશે?

1

3. ડરતેર્ના દાદીને ઉપરનામાાંથી કયુ ાં પુસ્તક વધારે ગમશે?

1

4. તમારા યશક્ષકને ડરતેર્ જેટલુાં વળતર મળશે? શા માટે?

1

5. ચબલના આધારે ડરતેર્ના વ્િક્તતત્વની યવશેર્તાઓ લખો.

1

સ્વતુંત્ર લેખિ કરે છે .
2

પ્રશ્ન:5(અ) તમારી દૃષ્ટટએ સારા અક્ષરના ફાિદા કિા કિા છે ?
પ્રશ્ન: (બ)

પત્રકાર તરીકે તમે ગામના સરપાંચ અથવા તમારા યવસ્તારના ચટાં ૂ ાિેલા પ્રયતયનયધને કિા-કિા 3
પ્રશ્નો પ ૂછશો? (ત્રણ પ્રશ્નો લખો)
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