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૧ નદંક ંવર શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. – તત્પ ર ષ 

૨ જશોદા શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. – ઉપપદ  

૩ દહીંવડા શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. – મધ્યમપદલોપી  

૪ વીણાપાણી શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. – બહ વ્રિહી 

૫ ગર્ભશ્રીમતં સમાસનો પ્રકાર ઓળખાવો. – તત્પ ર ષ  

૬ વીજળીવેગ સમાસ ઓળખાવો. - કમભધારય  

૭ મહત્વાકાકં્ષા સમાસ ઓળખાવો. – મધ્યમપદલોપી 

૮ માથાબોળ સમાસ ઓળખાવો. – ઉપપદ  

૯ નખવ્રશખ સમાસનો પ્રકાર જણાવો. – બહ વ્રિહી 

૧૦ આગગાડી સમાસ ઓળખાવો. – મધ્યમપદલોપી 

૧૧ કૃતાથભ સમાસ ઓળખાવો. – બહ વ્રિહી 

૧૨ પાચં-દસ સમાસ ઓળખાવો. – દ્વદં્વ 

૧૩ ગગરરધર સમાસ ઓળખાવો. – ઉપપદ  

૧૪ જીવન સ દંરી સમાસ ઓળખાવો . – કમભધારય  

૧૫ વ્રનર્ભય શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.- બહ વ્રિહી  
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ENGLISH  

1. _____ I was tired, I managed to finish the work.      - Although 

     2.  The bag is _____ heavy that I can _____ carry it.     - so, hardly 

     3. Sit here _____ I come back.     - Until 

     4. Nayana won’t marry ____she finds someone rich and handsome.  

     - Until  

     5. _____ healthy he is, he could not run fast.    - However 

     6. Select the right question tag for the given sentence.  

         Somebody    has called.   - haven’t you? 

     7. Take exercise regularly _____ you will become overweight. 

      - Otherwise  

    8. A _____ is a word used to join words or sentences.   - Conjunction 

    9. He will never buy any good thing for himself _____.   - will he  

    10. The teacher distributed the chocolates ___ the students of the   

class.    - among  
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