
 

 

1.   
'દી પયલો' રૂઢીપ્રમોગનો અથથ જણાલો. 

 કુફુદ્ધિ વુઝ્લી 

 વપતા ભલી 

 દ્ધનષ્પતા ભલી 

 ઉચાય કયલો 

2.   
ખૂફ બોજન ખાલાથી ફીભાય ડામ છે. - આ લાક્યભાાં "ખૂફ" ળબ્દ કમા પ્રકાયનો વલળેણ છે ? 

 પ્રભાણલાચક 

 વંખ્માલાચક 

 દ્રવ્મલાચક 

 નાભલાચક 

3.   
ત, થ, દ, ધ ધ્લવનન ાં ઉચ્ચાયણ સ્થાન કમ ાં છે ? 

 કંઠ્મ 

 ઓષ્્ઠમ 

 તારલ્મ 

 દંત્મ ધ્લદ્ધન 

4.   
'અવત્મો ભાાંશેથી પ્રબ  યભ તજે ેત ાં રઇ જા...' - છાં દ ઓખાલો 

 ભંદાક્રાન્તા 

 ળીખયીણી 

 અનુષુ્ટ 

 વલૈમા 

5.   
'લયવે ઘડીક વ્મોભ લાદી ય ેરોર, ભાડીનો ભેઘ ફાય ેભાવ ય'ે - અરાંકાય ઓખાલો. 

 શ્લે 

 વજીલાયોણ 

 વ્મદ્ધતયકે 
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 ઉભા 

6.   
'બ્રહ્મ વત્મ છે જગત વભથ્મા છે.' - એલ ાં કમા કલીએ કહ્ ાં છે ? 

 નભમદ 

 નાયદ 

 અખો 

 ળાભ 

7.   
'ડોરન ળૈરીના પ્રણેતા' કમા કવલ ગણામ છે ? 

 નભમદ 

 નયદ્ધવંશ ભશેતા 

 દરતયાભ 

 નાન્શારાર 

8.   
'ધૂવમ ેભાયગ' કાવ્મના કવલ કોણ છે ? 

 નાન્શારાર 

 શદ્ધયશય બ્રહ્મબટ્ટ 

 ભકયંદ દલે 

 ભધુવુદન ાયખે 

9.   
'યાત ાં ી ાં થઇ જલ ાં' રૂવઢપ્રમોગનો અથથ જણાલો. 

 ક્રોધામભાન થલંુ 

 યંગ કયાલલો 

 નલો યંગ આલલો 

 યંગ ફદરાઈ જલો 

10.   
નીચેનાભાાંથી 'નીય' ળબ્દનો વલયોધી ળબ્દ જણાલો. 

 ાણી 

 જ 



 

 

 ક્ષીય 

 લાદ્ધય 

11.   
'વકભ + વચત્' થી ફનતો ળબ્દ જણાલો. 

 દ્ધકનદ્ધચત 

 કીભદ્ધચત 

 દ્ધકંદ્ધચત 

 દ્ધકંદ્ધચત્ 

12.   
અવખર - ળબ્દનો વભાનાથી ળબ્દ જણાલો. 

 દ્ધલળે 

 અખડં 

 અદ્ધબદ્ધજત 

 આયવ 

13.   
અશાંકાયી - ળબ્દનો વલયોધી ળબ્દ જણાલો. 

 અઅશંકાયી 

 નીવઅશંકાયી 

 દ્ધનયશંકાયી 

 અશંકાય 

14.   
'પટ શજો તાયા જલેા ક  ત્રને !' - લાક્યનો પ્રકાય જણાલો. 

 આજ્ઞાથમ લાક્મ 

 ઉદગાય લાક્મ 

 વંકુર લાક્મ 

 વાદંુ લાક્મ 

15.   
નીચેનાભાાંથી ળબ્દની વાચી જોડણી કઈ છે ? 

 ળાદૂમરલીક્રીદ્ધદત 



 

 

 ળાદૂમરદ્ધલક્રીદ્ધડત 

 ળાદુમરલીક્રીડીટ 

 ળાદૂમરલીક્રીડીત 

16.   
નભથદન ાં  સ્તક 'ભાયી શકીકત' એ વાવશત્મસ્લરૂની દ્રષ્ટીએ ળ ાં છે ? 

 નલદ્ધરકા 

 પ્રલાવ દ્ધનફંધ 

 ચદ્ધયત્રદ્ધનફધં 

 આત્મકથા 

17.   
'અચ્છેય' ળબ્દની વાંવધ છોડો. 

 અધ્ + ળેય 

 અચ + ળેય 

 અચ્ચ + ળેય 

 અચ્છ + ળેય 

18.   
'યવોઈઓ ભશેભાનાને રાડ  ીયવે છે' - આ લાક્યન ાં ભ ખ્મ કભથ કમ ાં છે ? 

 ભશેભાનોને 

 યવોઈઓ 

 રાડુ 

 ીયવે 

19.   
'શાઈક ' - ન ાં ાંવિદીઠ અક્ષય વલબાજન, નીચેનાભાાંથી કઈ યીતે થામ છે ? 

 5 , 5, 5 

 5,7,8 

 8,9,6 

 5,7,5 

20.   
ગાાંધીજી ભાટે 'ગ જયાતનો તસ્લી' કાવ્મ કમા કવલએ રખ્મ ાં છે ? 



 

 

 ન્શાનારાર 

 કરાી 

 યઘુલીય ચૌધયી 

 ઉભાળંકય જોળી 

 


