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14.સાયા અક્ષય 

ળબ્દાથથ 
 

1)  ચરને  = ચારને   
2)  ભબલ્લું  =  યભતભાું સાથીદાય 

3)  ફટકણી =  સહરેાઇથી તટૂી જામ તેલી      
4)  ફરલ  =  એક ોચી સીલાો છોડ 

5)  તીયછી  =  ત્ાુંસી    
6)  ભાથાકટૂ =  વ્મથથ ભહનેત 

7)  ચાટ્લું  =  દથણ  
8)  અધમઆૂં  =  અડધાું ભયેરા જેલાું 

 
સાહહત્મ 

 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભાું રખો. 
 

1) સાહફે ફધાને ભેહલરની નોટ ફતાલે છે, તે ફાફતે હહદિક શલું ભાને છે? 

જ)  સાહફે ફધાને ભેહલરની નોટ ફતાલે છે, તે ફાફતે હહદિક ભાને છે કે તેની નોટનાું ાનાું રીસા અને 
સયસ છે. 

2)  ‘ચાયજો’ ને ફદરે ક્યો ળબ્દ લુંચામો? 

જ)  ‘ચાયજો’ ને ફદરે ‘ભાયજો’ ળબ્દ લુંચામો. 
3)  સોનરના પ્ા તેને કેલી નોટ રાલી ેે છે? 

જ)  સોનરના પ્ા તેને સસ્તી નોટ રાલી ેે છે. 

4)  અળયપ કરભને ળેંભા ફોલાનલું કહ ેછે? 

જ)  અળયપ કરભને ળાહીના ખહડમાભાું ફોલાનલું કહ ેછે. 

5)  ગાુંધીજીએ અક્ષયો વલળે શલું કહ્લું છે? 

જ)  ગાુંધીજીએ અક્ષયો વલળે કહ્લું છે કે ‘ ખયાફ અક્ષય એ અધયૂી કેલણીની વનળાની છે’. 
 
 
 



 

 

નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ સવલસ્તાય રખો. 
1)  સોનરનાું દાદીભાએ અક્ષય સલધાયલા ભાટે ળી સરાહ ેી? 

જ)  સોનરનાું દાદીભાએ અક્ષય સલધાયલા ભાટે સરાહ ેી કે સલાયે લહરેા ઊઠીને ઠુંડા ાણીભાું હાથ 
નાખી દેલા અને હાથ ઠયી જામ એટરે એલા હાથે ધીભે ધીભે સયસ યીતે રખવલું. 

2)  સોનરનાું અક્ષય સાયા ેલે છે તેનલું ક્લું કાયણ યાધા ેે છે? 

જ)  સોનરના અક્ષય સાયા ેલે છે તેનલું કાયણ ેતા યાધા કહ ેછે કે, સોનર અણીલાી ેન્સસરથી 
રખે છે એટરે એના અક્ષય સાયા ેલે છે. 

3)  ધલરે કરભના ફદરે ફોરેનથી રખલાના ક્યા પામદા ફતાવ્મા? 

જ)  ધલરે કરભના ફદરે ફોરેનથી રખલાના ે પામદા ફતાવ્મા : ેન્સસરની ભાપક અણી 
છોરલાની ભચિંતા નહહ. ઇન્સડેનની ભાપક ળાહી બયલાની કડાકટૂ નહહ. હાથ ગુંદા થલાનો ડય નહહ 
અને યીહપર ખરાસ થામ એટરે ફદરી નાખલાની. 

વ્માકયણ 

નીચેના ળબ્દોના સભાનાથી અથથ રખો. 
1)   ભસ્ત  =  સયસ    2)   કામભ  =  હુંભેળા 
3)   ગયફડ  = ગોટાો      4)   ફહલ  =  ખફૂ 

5)   યીત  =         ઢફ                      6)       ળયભ   =            સુંકોચ 

 
નીચેના ળબ્દસમહૂો ભાટે એક ળબ્દ ેો. 
   

1)  સહરેાઇથી તટૂી જામ તેવલું    -  ફટકણલું 
2)  ફોરેનભાું મકૂલાની ળાહીલાી ાતી ની -  યીહપર 

3)  સ્લચ્છ સલુંદય રખાણ     -  સલરેખન 

4)  ળાહી યાખલાનલું ાત્     -  ખહડમો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 ભાતહૃ્યદમ 

 
ળબ્દાથથ 
 
1) જટા   =  ભાથાના લધાયેરા લા  
2) સદીઓ જૂના  =  ઘણા લયાણા 
3) ભારધાયી  =  ઢોયઉછેય કયતી જાવતનો ભાણસ  
4) નેસડા   =  જ ુંગરભાું લસતા ભારધાયીઓના ઝુંડાનો સમહૂ 

5) કા   =  ભોત  
6) સાલજ   =  વસિંહ 

7) ેજીલન  =  જીલનબય   
8) કયગહઠમાું  =  ફતણ ભાટે નાના રાકડા 
9) નલજાત વળશલું  =  તયતનલું જસભે્લું ફાક   
10) ફભરહાયી  =  કયાભત 

 
સાહહત્મ 

 

 નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભાું રખો. 
 

1)  ભગયનાય કોની જેભ ફેઠો છે? 

જ)  ભગયનાય કોઇ લૈયાગી સાધલની જેભ ફેઠો છે. 

2)  પ્રાગડ ફૂટે એટરે ભારધાયીઓ શલું કયતાું? 

જ)  પ્રાગડ ફૂટે એટરે ભારધાયીઓ બેંસો અને ફીજાું ઢોયોને રઇને ચયાલલા ઉડી જતાું. 
3)  ફાકને નદીની બેખડભાું ગ્હૂડમા જેવલું શલું દેખાયલું? 

જ)  ફાકને નદીની બેખડભાું ગ્હૂડમા જેવલું વસિંહનલું ફચ્્લું દેખાયલું. 
4)  વસિંહણનાું ફચ્ચાને જોઇને ફાકે શલું કયલું? 

જ)  વસિંહણના ફચ્ચાને જોઇને ફાકે તેને લહારલૂથક તેડી રીધલું અને તે ફચ્ચા ય હાથ પેયલલા 
રાગ્મો.. 

 
 



 

 

 
નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ સવલસ્તાય રખો.  

 

1)  ઉં.....ઉં..... અલાજ કોણ કયત લું હત લું? ળા ભાટે? 

જ)  ઉં.....ઉં..... અલાજ વસિંહફા કયત લું હત લું. તે તાજલ ું જસભે્લું હત લું, તેથી તેના નાના ગ લડે બેખડ 
યથી ઊતયલા પ્રમત્ન કયત લું હત લું, ણ ઊતયી ળકત લ ન હત લું. તેથી અલાજ કયત લું હત લું. 

 

2)        ભાતાને ક્લું દ્રશ્મ જોઇને ધયતી ગો ગો પયતી રાગી? 

જ)        એક ફાજલ ું ભારધાયી સ્ત્રીનલું વળશલું વસિંહફાને યભાડી યહ્લું હત લું અને ફીજી ફાજલ ું વસિંહણ એના ફચ્ચાને             

       જોઇ એની નજીક ેલી યહી હતી. ભારધાયી વળશલની ભાતાએ ે બમાનક દ્રશ્મ જોયલ અને તેને  

       ધયતી ગો ગો પયતી રાગી. 
 

3)         વસિંહણે હલભરો કેભ ન કમો? 

જ)        એક ફાજલ ભારધાયી સ્ત્રી અને ફીજી ફાજલ વસિંહણ – ફુંને ભાતાઓ હતી. એભની લચ્ચે તેભનાું  
        વળશલઓ હતા. ઘડીબય ફુંને ભાતાઓએ આંખ વભરાલી. ભારધાયી સ્ત્રીને ોતાના ફાકને રઇને  
       ોતાના નેસભાું જવલું હત લું. વસિંહણને ોતાના વળશલને રઇને ફોડભાું જવલું હત લું. વળશલ પ્રત્મેની ભભતા  
       અને પે્રભભાું તેભની લચ્ચે કળો જ બેદ ન હતો તેથી વસિંહણે હલભરો ન કમો.            

 
 

  વ્માકયણ  

નીચેના સભાનાથી ળબ્દ રખો. 
 

    1) જ ુંગર = લન  2) ડય   =  બમ 

    3) વળશલ =  ફાક      4) નજય  =  દ્રન્ટટ 

    5) જલદલ ું  = અરગ  6) ગોદ  = ખોો 
   

નીચેના વલરલધ્ધાથી ળબ્દ રખો. 
    1) મલશ્કેર  x  સય 

    2) સ ૂુંકા   x  રીરાું 
    3) નજીક  x  દૂય 

    4) જલદાું  x  બેગા 
    5) પે્રભ  x  નપયત 



 

 

 
નીચેના ળબ્દ સમલહ ભાટે એક ળબ્દ ેો. 
 

1)  જજિંદગીના અંત સલધી     =  ેજીલન 

2)  એક જ નાભથી ઓખાતો રોકસમહૂ   =  કોભ 

3)  ભારધાયીઓએ જ ુંગરભાું ફાુંધેરા ઝુંડાનલું ગાભ =  નેસ 

4)  ઢોયઉછેય કયતી જાવતનો ભાણસ   =  ભારધાયી 
3)  વસહની ગર્જના      =  ત્ાડ 

 

નીચેના રૂહઢપ્રમોગોના અથથ ેી લાક્યભાું પ્રમોગ કયો. 
1)  કાના મલખભાું યહવે લું  =  સતત મતૃ્યલુંના ડયભાું યહવે લું 
 લાક્ય : ભારધાયીઓ જ ુંગરભાું કાનાું મલખભાું જ યહ ેછે. 
2)  પ્રાગડ ફૂટવલું   =  સલાય થવલું 
 લાક્ય : વલદ્યાથીઓએ પ્રાગડ ફૂટતા હરેા ઊઠી જવલું જોઇએ. 
3)  નજય ડલી   =  ધ્માન જવલું 
 લાક્ય : હદનેળની નલી ઘહડમા ય ફધાની નજય ડી. 
4)  યસ ડલો   =  ભજા ડલી 
 લાક્ય : ફાકોને ગાડથનભાું ભજા ડી ગઇ. 
5)  ચોંકી ઊઠવલું   =  ચભકી જવલું 

લાક્ય : લગથભાું ેચામથ ેલતા જ વલદ્યાથીઓ ચોંકી ગમા . 


