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13  ફતકન ું ફચ્ ું 

ળબ્દાથથ 
1) લશાણ  = નાલ   

2) કાુંઠો  = કકનાયો   

3) ખાફોચિય ું = ાણીથી બયેરો ખાડો 
4) અભથ ું  = નકામ ું 
5) લાલ  = ગથથમાલાો કલૂો 

વાકશત્મ 

નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભાું જલાફ રખો. 
1) ફતકની ભાું શ ું ઇચ્તી શતી ? 
જ) ફતકની ભા તેન ું ફચ્ ું ાણીભાું તયતા ળીખે એવ ું ઇચછતી શતી. 
2) ફચિાને કોને ધક્કો ભામો? 
જ) ફચિાને તેના ફાાએ ધક્કો ભામો. 
3) ફતકની ભા ફચિાને પ્રથભ ક્યાું રઇ ગઇ? 
જ)  ફતકની ભા ફચિાને પ્રથભ નદીએ રઇ ગઇ. 
4) ફતકનાું ફચિાએ ળાની જીદ કયી? 
જ)  ફતકના ફચિાએ ાણીભાું ન તયલાની જીદ કયી. 
5) નદી કેલી શતી? 
જ)  નદી ભોટી શતી. 
6) ફચિાને તયત   જોઇને ફાાએ શ ું કય થ? 
જ)  ફચિાને તયત  ું જોઇને ફાાએ ળાફાળી આી. 
નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ વથલસ્તાય રખો. 
1)      ફતકની ભા ળાથી મ ૂુંઝાઇ ગઇ? 
જ)        ફતકન ું ફચ્ ું તયલાની ના ાડત  ું શત  . ફચિાએ નદીભાું, તાલભાું, ખાફોચિમાભાું અને .  
        લાલભાું તયલાની ના ાડી તેથી તેની ભા ફોરી કે ફતકન ું ફચ્ ું તયે નકશ તે કેભ િારે?  
        ભયઘીના ફચિા િારે અને િકરીનાું ફચિા ેડે. ફતકના ફચિા તો તયે જ. આભ  
        ફતકની ભાું મ ૂુંઝાઇ ગઇ. 



2) ફતકની ભાું ફચિાને ક્યાું તયલા રઇ ગઇ? 

જ) ફતકની ભાું ફચિાને પ્રથભ નદીએ તયલા રઇ ગઇ. ત્માયફાદ તાલભાું અને ત્માયફાદ 
ખાફોચિમાભાું અને છેલ્રે લાલભાું તયલાું રઇ ગઇ. 

3) છેલટે ફચિાએ ક્યાું ક્યાું તયલાની ભજા ભાણી? 
જ) ફચિાએ પ્રથભ લાલભાું તયલાની ભજા રીધી. છી તે ભા વાથે ખાફોચિમા ાવે ગય ું અને 

તેભાું તય ું. છી તે તાલ ાવે ગય  અને છેલ્રે તે નદીકકનાયે ગય ું અને ત્માું તેને તયલાની 
ભજા રીધી. 

વ્માકયણ 

નીિેના  ળબ્દોના વભાનાથી ળબ્દો રખો. 
1)   ભા  =        ભાતા  2)   ાણી  =    જ 

  3)   ફૂર  =   ષ્  4)   ભજા  =  આનુંદ 

નીિેના  ળબ્દોના થલર ધ્ધાથી ળબ્દો રખો. 
    1) તયવ ું  X  ડફૂવ ું   2)  થોડ ું  X  લધાયે 
    3)  ઊંડ ું  X  છીછર ું  4)  અંધાર   X  અજલાળું 
નીિેના ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ આો. 
 
  1) ાણીથી બયેરો ખાડો      =  ખાફોચિય ું 
  2) ધૂ, ભાટીભાું ાણી ભીને ફનતો ગાયો   =  કાદલ, કીિડ 
  3) ગથથમાલાો કલૂો      =  લાલ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  ઉખાણાું 

ળબ્દાથથ 
1) પોટો  = તવલીય   

2) પ્રકાળ  = અજલાળું   

3) બેદ  = યશસ્મ 

4) લન  = લામયો 
5) ગગન  = આકાળ 

6) ફા  = ફાક 

7) ળયીય  = તન 

વાકશત્મ 

નીિેના પ્રશ્નોના એક લાક્યભાું જલાફ રખો. 
1) કોણ લગય દોયડે લાતો કયે છે અને પોટા ાડે છે ? 
જ) ભોફાઇર લગય દોયડે લાતો કયે છે અને પોટા ાડે છે. 
2) ોતાની જાતને ફાીને વૌને અજલાળું કોણ આે છે? 
જ) ોતાની જાતને ફાીને વૌને અજલાળું ભીણફત્તી આે છે. 
3) તુંગને કેટરા ખણૂા શોમ છે? 
જ)  તુંગને િાય ખણૂા શોમ છે. 
4) ાુંિભાું ઉખાણાુંભાું ઊંટની વયખાભણી ક્યા ઝાડ વાથે કયલાભાું આલી છે? 
જ)  ાુંિભાું ઉખાણાુંભાું ઊંટની વયખાભણી તાડના ઝાડ વાથે કયલાભાું આલી છે. 
5) કાિફાની ીઠ કેલી શોમ છે? 
જ)  કાિફાની ીઠ ગો અને કઠણ થ્થય જેલી શોમ છે. 
નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ વથલસ્તાય રખો. 
1)      ઉખાણાના આધાયે ઢોરક થલળે જણાલો. 
જ)        ઢોરકની ફુંને ફાજ ઓ િાભડાનાું ડથી ઢુંકામેરી શોમ છે અને લિભાું તે ોલ ું શોમ છે.  
        ઢોરકના િાભડાના ડ ય દાુંડી ભાયતા તે ધભ – ધભ એલો અલાજ કયે છે. 
 
 



2) ભીણફતીની થલળેતા કઇ કઇ છે? 

જ) ભીણફતી ફધાને અજલાળું આે છે. તે ધીભે ધીભે ફે છે.તે ોતાનો પ્રકાળ આીને 
ફીજાને યાજી કયે છે. આ ફધ ું તે ોતાની જાતને ફાીને કયે છે. 3) છેલટે ફચિાએ ક્યાું 
ક્યાું તયલાની ભજા ભાણી? 

 
વ્માકયણ 

નીિેના  ળબ્દોના વભાનાથી ળબ્દો રખો. 
1)   પોટો  =        તવલીય 2)   યાજી  =    ખ ળ 

  3)   ઘય  =  ભકાન  4)   ાન  =  ણથ 
નીિેના  ળબ્દોના થલર ધ્ધાથી ળબ્દો રખો. 
    1) નાના  X  ભોટા   2)  ધીભે  X  ઝડી 
    3)  કઠણ  X  નયભ  4)  આખ ું  X  અડધ ું 
નીિેના ળબ્દનો ઉમોગ કયી લાક્ય ફનાલો. 
 
  1) ડ ુંગય  =  અભાયા ગાભની નજીક એક ડ ુંગય આલેરો છે. 
  2) રીભડો  = રીભડો સ્લાદભાું કડલો શોમ છે 
  3) જટા  = ફાલાઓના ભાથે જટા શોમ છે. 

 


