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12. બાળ નરેંદ્ર 
ળબ્દથથ 
 
1) આશ્રમ  =  આળયો  
2) નીડય  =  ફહાદુય 
3) યલાડે   =  ખોટી આદતે 
4) સ્ભયણ  =  માદ 
5) આપત  =  સકંટ 
6) યાક્રભ  =  ફહાદુયી 
7) કકટ્ટા  =  અફોરા 
8) જોખભી  =  અસરાભત 
 
સાકહત્મ 
નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો. 
1)  તાયકને ળાની ફીક રાગે છે? 
જ)  તાયકને વકૃ્ષ ઉય ચડલાની ફીક રાગે છે. 
2)  દાદાજીએ નયેન્દ્રને કોનો ડય ફતાવ્મો? 
જ)   દાદાજીએ નયેન્દ્રને યાક્ષસનો ડય ફતાવ્મો. 
3)  ફા નયેન્દ્રની ભાતાનુ ંનાભ શુ ંહત ુ?ં 
જ)  ફા નયેન્દ્રની ભાતાનુ ંનાભ ભલુનેશ્વયી હત ુ.ં 
4)  નયેન્દ્ર કેાની લાડીભા ંકોની યાહ જુએ છે? 
જ)  નયેન્દ્ર કેાની લાડીભા ંહનભુાનજીની યાહ જુએ છે. 
5)  સા નીકળ્મો છતા ંનયેન્દ્ર કેભ બાગ્મો નકહ? 
જ)  સા નીકળ્મો છતા ંનયેન્દ્ર બાગ્મો નકહ, કાયણ કે તે દ્માસનભા ંફેસી ઓભકાય ફોરતો હતો; તે 

ધ્માનભા ંએકાગ્ર હતો.  
 
નીચેના ંપ્રશ્નોના જલાફ સવલસ્તાય રખો. 
 
1)  વકૃ્ષોથી ળા રાબ થામ છે? 
જ)  વકૃ્ષો હલાને સ્લચ્છ યાખે છે. વકૃ્ષો લયસાદ રાલલાભા ંભદદરૂ થામ છે અને ખંીઓને આશ્રમ 

આે છે. લી વકૃ્ષો તડકાભા ંછામંો ણ આે છે. 
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2)  નયેન્દ્ર કેાની લાડીભા ંળા ભાટે ગમો? 
જ)  નયેન્દ્રની ભાતા ભલુનેશ્વયી દેલીએ નયેન્દ્રને હનભુાનજીના ં યાક્રભોની લાતો કયી અને કહ્ય ુ

હનભુાનજીને કેા ફહું બાલે છે એટરે તે કેાનંી લાડીભા ંયહ ેછે. આથી નયેન્દ્ર કેાની લાડીભા ં
હનભુાનજીને ભલા ગમો, ણ ત્મા ંતેને હનભુાનજીના દળથન થમા નકહ. 

 
3)  ધ્માન કયલાથી ક્યા પામદા થામ છે? 
જ)  ધ્માન કયલાથી ભનને ળાવંત ભે છે અને ળયીયનો થાક દૂય થામ છે. લી ધ્માન કયલાથી 

આણી એકાગ્રતા અને માદળક્તત ણ લધે છે. 
 
વ્માકયણ 
નીચેના સભાનાથી ળબ્દો રખો. 
  1)  હલા   =  લન   2)  ભદદ   =  સહામ 
  3)  પ્રણાભ   =  નભન   4)  ઝાડ  =  વકૃ્ષ 
  5)  દયયોજ   =  હંભેળા    
નીચેના વલરૂધ્ધાથી ળબ્દો રખો. 
  1)  ળાવંત X  અળાવંત   2)  સ્ભયણ X વલસ્ભયણ 

  3)  ધ્માન X ફેધ્માન   4)  રાબ X ગેયરાબ 
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13  ખંીઓએ ાણી ાયુ ં 
 
 

ળબ્દાથથ 
1) આંફવુ ં   =  હોંચવુ ં
2) ફોડો            =        ઉઘાડો 
3) ઘેઘયુ                    =       ઘટાદાય 

4) ધોધભાય           =         ધોધની જેભ ડતો પ્રલાહ 

5) ઘટા              =         ઝડં 

 

સાકહત્મ 

 

નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો. 
1) ઢોય કોની ાસેથી સાય થતા હતા?ં 

જ)  ઢોય એક સાલ નાના છોડ ાસેથી સાય થતા ંહતા.ં 
2) છોડ ળાથી સાલ ફોડો થઇ ગમો? 

જ)  છોડના ંાદંડા ફકયી ખાઇ ગઇ તેથી છોડ સાલ ફોડો થઇ ગમો. 
3)  ખંીના ટોાને એક ખંીએ ળી લાત કયી? 
જ) ખંીના ટોાને એક ખંીએ તયસ્મા છોડની લાત કયી. 
4)  ઝાડની ડાી ય ફેસીને લાદીએ શુ ંકયુથ? 
જ)  ઝાડની ડાી ય ફેસીને લાદી ઝયભય ઝયભય લયસી. 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ રખો. 
 
1) છોડની ળી ઇચ્છા હતી? 
જ)  છોડને ભોટા થલાની ઇચ્છા હતી. તેને લધવુ ંહત ુ.ં ઊંચા થવુ ંહત ુ.ં આકાળને આંફી જવુ ંહત ુ.ં 
2) છોડ ય ફેઠેરા ખંીને છોડે શુ ંકહ્ય?ુ 
જ) છોડ ય ફેઠેરા ખંીને છોડે કહ્યુ ં: “ત ુભાયા યથી ઊડી જા. હું તાયો બાય સહી ળકતો નથી. કા ં

તો સાલ લી જઇળ કે છી તટૂી જઇળ” 
3) છોડ ય દમા આલતા ંખંીએ શુ ંકયુથ? 
જ) છોડ ય દમા આલતા ંખંી ઊડ્ુ.ં દૂય એક તાલ હત ુ ંત્મા ંહોચ્યુ.ં એણે ોતાની નાનકડી 

ચાચંભા ંએકાદ ટીં ુાણી રીધુ.ં છી તે ઊડત ુ ંઊડત ુ ંછોડ ાસે આવ્યુ ંઅને ચાચંભાનુ ંાણીનુ ં
ટીુ ંછોડના મૂભા ંઠારલી દીધુ.ં 
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4) છોડની તયસ વછાલલા, ખંીટોાએ શુ ંકયુથ? 
જ) છોડની તયસ વછાલલા ખંીટોળં તાલે હોચ્યુ,ં ાણીથી ચાચો બયી અને ેરા છોડ ાસે 

આલી ાણી બયેરી ચાચંો ખારી કયી દીધી. તેભણે આલા દસ – ફાય પેયા કમાથ ને છોડના મૂને 
ાણી ાયુ.ં 

 
વ્માકયણ 
ળબ્દજોડ ફનાલો. 
      1) કાગડો   -   કાગડી   2) ભોય  -   ઢેર 

3) કતૂયો    -  કતૂયી   4) ચકરો   -  ચકરી 

5) સસરો   -  સસરી   6) ોટ   -  ભેના 
 


