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SECTION
B:_Es
Reading and Writing
WjIp 8Xp_s ahSh½_hX ah5Ij dah_sWh
KahZ
dah_ }: ah5IW

S\hȿk5 Dh\ de°ɀ k5 D^ah \hN° WjIpWh ahSh½_hXWj WD_ 9ƛdN½ bjN X^ 8Xj Jp

WjIp 8Xp_s ahSh½_hX ah5Ij dah_sWh KahZ _Es
ȤkK^hSj [sKW
S\hȿk5 Dh\ de°ɀ k5 D^ah \hN° WjIpWh ahSh½_hXWj WD_ 9ƛdN½ bjN X^ 8Xj Jp
k h: ȤkK^hSj [sKW\h5 S5ȳk^ƨSj \hN° KĮ^ es] ?ɂk 5 Zȴk 5 K es] Jp . Y`s 7Wp bhD[hĥ\h5Tj
\pȺW
iaNhi\Ws 7Wp ^° dh \` ^e° Jp Ss Uh`-DOs`\h5
Tj ̆sNW
ȤkK^hSj
[sKW̆hƜS Th] Jp . ^sN_j 7Wp [hS KĮ^ ƨNhI½
ȶ lȿk5 XhP° Jp Ss Ueӄ Jhb\h5Tj D°ƣd]\ \`p Jp . 8 [sKW\h5 7WpD ahWFjB Xj^dh] Jp .

k h
\pȺW

5 : DUhI Ds:Wp _hFp D° ^sK ^sK bhD-^sN_j-Uh`-[hS Eh:Wp D5Nh` Kah] XR ?ɂk 5 WTj. \h^°
e°\S
Gp^ Ds^h5 bhD, ^ƨdpUh^ bhD, DQah`h5 bhD 7Wp ĤSĤSWj Uh`Wj dhTp dhTp 7aWah5 Y^dhR 7Wp
i\ƧNhđ ^5 Vh] Jp 7Wp ƨahUTj [^ȶ l^ 8 ahWFjB Ɇk 5 ̆\hRd^ EhӘ Ss \hȿk5 aKW XR WTj aVȱk.5

5
e°\S

8^Sj: ȤkK^hSj ^ds:\h5 aX^hSh \^\dh_h ?Wp ƨahUƧN ZWhaah ;X^h5S ^sF dh\p _PahWj
b^^Wj bƈSWp aVh^° Jp . \h^° Ԍ]h^° ȤkK^hSj [sKW W Ehɂk 5 es] Ɨ]h^° Ɇk 5 aPh-d5[h^ Ȑaj UëR
[h^Sj] ahWFj 7Tah XhƨNh Ȑaj iaU° bj ahWFj 8W5UTj \hȰk 5 Ġ5.

8^Sj

Ʌk_p\hW: ȤkK^hSj [sKW d\Ss_ 7Wp XtƧND Es^hD Ss Jp , XR \Wp ^sK ? EhahWs D5Nh`s 8ap
Jp . eh, [K]h5, DIs^ Ȑah5 S`p _h5 Y^dhR 7Wp K_pZj, XҪPh Ȑah5 i\ƧNhđ Ɇk 5 XpN [^Wp EhӘ XR ?\
D^ahTj aKW aVj Ĥ] 7Wp aKWWp Dhȸk\h5 ^hEah Dd^S D^aj XP°.

Ʌk_p\hW

5 Ȱk 5 ȤkK^hSjD^R D]h½ XJ K.
ĮXh: \h^° Gp^ 7ah^Wah^ iaU° bj ahWFjB Xj^dh] Jp XR Spȵ k 5 TsȮkG
5 ` 7Wp N\pNh5Ws aGh^ D^° _h5 ƨahUƧN Zp9ƈP ZjƛdWj \Ĥ \h^h5 Ӕ˴pK i\́s XR
\h^h5 \Ơ\jWh5 ȮkF
\hRp Jp . dpƛPiaI Ȑaj ahWFj\h5 XR \Ơ\j DsT\j^-\^Ih5Wj INRj Ⱥ lDWp SpWp ȣ lZ \ȐUh^ ZWhap

ĮXhJp .
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નીચે આપેલો લેખ વાંચી સવાલોના જવાબ

ુ રાતીમાં લખો સવાલોના જવાબ બને યાં
જ

પોતાના જ શ દોમાં લેખમાંના લાંબાં ક આખાં વા

ુ ી તમારા
ધ

ોની નકલ કયા િવના લખો
ુ 3માહ તી માટ
ણ

૨૦

૧૦

ુ ભાષાની
ણ

ુ વ ા માટ
ણ

સવાલ ૬: વાંચન તમા ું કામ સહ ું કરવા માટ નીચેના લેખની નકલ ઇ સટ શીટ પર આપી છે
ુ રાતીમાં લખો સવાલોના જવાબ બને યાં
જ
ુ રાતી િનશાળના સ ં મરણો
જ
પોતાના જ શ દોમાં લેખમાંના લાંબાં ક આખાં વા ોની નકલ કયા િવના લખો
નીચે આપેલો લેખ વાંચી સવાલોના જવાબ

ુ ી તમારા
ધ

ુ યો યાર જ
ુ રાતી
‘િવ ાથ દન’ના કાય મમાં આવેલા મહમાનોથી
ચ તી
ાર માટ
ભરાઈ ૧૦
ગયો ણ
પડદો ણ
ુ માહ
ુ હતો.
ુ વ
૨૦ હોલ
ણ
ભાષાની
ા માટ
િનશાળના હડ િ ફ ટો, પારસ અને મેહા યાં ઊભા હતા. માતાિપતાની તાળ ઓના ગડગડાટ અને િવ ાથ
તમા ું કામ સહ ું કરવા માટ નીચેના લેખની નકલ ઇ સટ શીટ પર આપી છે
િમ ોની િસસોટ ઓથી હોલ ગા ઊઠ ો.
મેહાએ શ

ક ,ુ “૨૦૧૨ના આ ‘િવ ાથ

િનશાળમાં દર વષ

દન’માં અમે આપ ુ ં

વાગત કર એ છ એ. આપણી આ

ુ રાતી
જ

.સી.એસ.ઈ. વગના િવ ાથ ઓ આ ઊજવણીની સઘળ યોજના કર છે . તેમ છતાં િશ કોએ

બાળકોને પહરવેશ પહરાવવામાં અમને મદદ કર છે અને માતાિપતાઓએ હોલની આ
આ યો છે તેથી અમે તેમના

ું
દર
સ વટમાં સાથ

ૂબ આભાર છ એ. અમે આશા રાખીએ છ એ ક આજના અમારાં

નાટકો આપને ગમશે. હવે પારસ

ૂ ા
ૃ યો અને ંક

ુ રાતી િનશાળના તેનાં મરણો ર ૂ કરશે.”
જ

પારસે શ આત કર , “નમ કાર... નાનપણથી જ ુ ં આ િનશાળમાં આવતો ર ો

.ં િનશાળે સમયસર પહ ચવા

માટ શિનવારના આરામના દવસે પણ માર મ મી મને વહલો જગાડ દતી. ન તો મને મારા મનપસંદ ટ વી
કાય મો જોવા મળતા ક ન ુ ં પાડોશના િમ ો સાથે રમતો રમી શકતો. ુ ં બળવો કરતો પણ માર મ મી ....... કંઈ
જ સાંભળતી ન હ!
િનશાળના પહલા શિનવાર પછ માર બી
મળવા આ રુ રહતો. તે ઉપરાંત માર

બાળકો સાથે મૈ ી થવા લાગી અને પછ તો ુ ં દર શિનવાર તેમને

ુ ય િનશાળથી અલગ, મારા અહ ના િમ ો ‘ રુ સી’, ‘ખાટલો’ એવા શ દો

બોલતા અને તેમના ના તાના ડ બામાં મારા ડ બાની

મ જ તીખી

ૂર અને બરફ જોવા મળતી એ મને ગમ .ુ ં

શ આતના વષ માં કિવતાઓ ગાતાં ગાતાં, રમતો રમતાં રમતાં અને વાતાઓ સાંભળતાં સાંભળતાં ુ ં

ુ રાતી
જ

બોલવા ુ ં શીખી ગયો. વાંચન અને લેખન ુ ં પછ થી શી યો.
મારા કટલાક િમ ો ફ રયાદ કર છે ક અમાર પાસે ક

ૂટરોની

િુ વધા નથી અને વગમાં

રુ સી-ટબલ પણ

અમાર જ ગોઠવવા પડ છે , પણ મને એના િવશે કોઈ ફ રયાદ નથી. કારણ ક મ આ િનશાળમાંથી ઘ ુ ં મેળ

ુ ં છે .

‘િવ ાથ દન’ના કાય મની અનેક જવાબદાર ઓ િનભાવીને અમે ઘ ુ ં શી યા છ એ અને તેમાં સૌથી મહ વની
વાત એ છે ક અમે સૌ એકબી

સાથે હળ મળ ને કામ કરતા થયા છ એ. આ

વનભર યાદ રહશે. નમ કાર.”
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ુ રાતી િનશાળના અ ભ
ુ વો અમને
જ
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