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ાઠ- 12  બકરી બહને 

 
બ્દાથથ 

1) ટોર ું  = કોર ું   

2) ભીંતડી = દદળા   

3) દાુંડા  = ેરડીનાું સાુંઠા 
4) છાયા  = ઢાુંકેા 
5) છાનામાના = ચૂચા 

 
સાદહત્ય 

 
નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ એક વાક્યમાાં ખો. 
 
1)  બકરીબહને ક્ાું જઇને બેઠાું ? 
જ)  બકરીબહને રસ્તા ર જઇને બેઠા. 
 
2)  બકરીબહને રસ્તા ળચ્ચે જઇને ા માટે બેઠા? 
જ)  બકરીબહનેને ઘર બાુંધવ ું હત  . તે માટે ચીજ ળસ્ત  ઓ જોઇતી હતી. તેથી તે રસ્તા ળચ્ચે 

જઇને બેઠા. 
 
3)  રસ્તા ર પ્રથમ કોણ આવ્ય ? 
જ)  રસ્તા ર પ્રથમ ેરડીના ગાડાળાલો આવ્યો. 
 
4)  બકરીબહનેે ગાડાળાલાને ો ઠકો આપ્યો? 
જ)  બકરીબહનેે ગાડાળાલાને કહ્ ું કે મને બકરી નહી ણ બકરીબહને કહળેાન ું. 
 
 



5)  કોઇ બારણ ું ખખડાળે તો બચ્ચાું શ ું કહતેા? 
જ)   કોઇ બારણ ું ખખડાળે તો બચ્ચાું કહતેા કે કોણ બારણાું ખખડાળે છે?. 
 
નીચેના પ્રશ્નોના જળાબ સવળસ્તાર ખો. 
 
1)      બકરીબહનેે ઘર કેળી રીતે તૈયાર કય ું? 
જ)        બકરીબહનેે ગોલની ભીંતો બનાળી. ેરડીના દાુંડા કયાથ. છારા ઉર ટોરાની ળાટકીઓના 
        નળલયાું બનાવ્યા. આ રીતે બકરીબહનેે સરસ ઘર બનાવ્ય ું.   
2) બકરીબહને શ ું બોે તો બચ્ચાું બારણાું ખોતા હતાું? 

જ) બકરીબહને આવ ું બોતાું : ગોલ કેરી ભીંતડી ને ેરડી કેરા દાુંડા, ટોરીએ ઘર છાયાું, 
બચ્ચાું બારણાું ઉઘાડો. તે છી જ બચ્ચાું બારણાું ખોતાું હતાું. 

3) ળાઘે બારણાું ખખડાવ્યાું છતાું બચ્ચાઓએ બારણા કેમ ન ઉઘાડયા? 

જ)  બકરીબહનેના ગયા છી ળાઘ આવ્યો. તેણે બારણા ખખડાવ્યાું.અંદરથી બચ્ચાઓએ પછૂ્ ું : 
કોણ છો ? રુંત   ળાઘને બકરીબહને જેવ ું બોતા ન આળડય  એટે બચ્ચા સમજી ગયા કે 
મા નથી આળી. એટે તેમને બારણા ન ઉઘાડયા. 

વ્યાકરણ 
નીચેના  બ્દોના સમાનાથી બ્દો ખો. 

1)   સ ુંદર  =        રૂાળું  2)   ઘર  =    મકાન 

  3)   ભૂ  =  કસરૂ  4)   છાનામાના =  ચૂચા 

    
નીચેના  બ્દોના વળર ધ્ધાથી બ્દો ખો. 
    1) આવ ું  X  ેવ ું   2)  ઊઠવ ું  X  બેસવ ું 
    3)  રાજી  X  નારાજ  4)  અંદર  X  બહાર 
 
નીચેના બ્દસમહૂ માટે એક બ્દ આો. 
 
1) ેરડીના સાુંઠા          =  દાુંડા 
2) ટાઢ, તા અને ળરસાદથી બચળા મકાન ઉર કરે ું ઢાુંકણ ું    =  છાુંર ું 


