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અઘરા શબ્દો 
બકુ 

સ્ટૉલ 

ટી 
કુલી 
રેંકડીવાળો 
ચેકર 

ઉપરાતં 

ફ્રૂટ 

પ્લૅટફોમમ 

શબ્દાર્થ 
બકુ   = ચોપડી 
સ્ટૉલ   = દુકાન 

પાઠ – 1 રેલ્વે સ્ટેશન 



ટી   = ચા 
કુલી   = માલસામાન ઉપાડનાર વ્યક્તત 

રેંકડીવાળો = ફેહરયો 
ચેકર  = ચેક કરનાર 

ઉપરાતં  = વસવાય 

ફ્રૂટ  = ફળો 
પ્લૅટફોમમ = જયા ંરેલ્વ ેઉભી ર  ેતે જગ્યા. 

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
1) બચત્રમા ંકોણ – કોણ નજરે પડે છે? 

   જ) બચત્રમા ંમસુાફરો , ચાવાળો , ફેહરયો , બે કુલી , રેંકડીવાળો , પસુ્તક વેચનાર , ગ્રા ક તેમજ હટહકટ      
       ચેકર નજરે પડે છે. 

2) બચત્રમા ંકયા ં– કયા ંસ્ટૉલ નજરે પડે છે? 

   જ) બચત્રમા ંપ્રભાત બકુ સ્ટૉલ  , અને ટી સ્ટૉલ નજરે પડે છે. 
3) ઘહડયાળમા ંકેટલા ંવાગ્યા છે? 

   જ) ઘહડયાળમા ં૪: ૪૦ વાગ્યા છે. 

4) બચત્રમા ંકયા ં– ક્ા ંફેહરયાઓ નજરે પડે છે? 

   જ) બચત્રમા ંફળ વેચનારો એક ફેહરયો  નજરે પડે છે. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર વાક્મા ંલખો. 
 1) રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર કઈ – કઈ સચુનાઓ લખલેી છે? 

   જ)  રેલ્વે સ્ટેશન ઉપર નીચે પ્રમાણનેી સચુનાઓ લખેલી છે. 

        1) બખસ્સા કાતરુથી સાવધાન. 
 2) કચરો કચરાપેટીમા ંનાખંો. 
 3) ધમૂ્રપાન કરવાની મનાઈ છે. 
 4) અજાણી વસ્ત ુપડેલી જુઓ તો સ્ટેશન અવધકારીને જાણ કરો. 
 5) લાઈનમા ંઉભા ર ો , ધક્કામકુ્કી કરશો ન ી. 
2) 2) જા રે સ્થળોની સ્વચ્છતા જાળવવા તમે શ ુકરશો? 

    જ) જા રે સ્થળોની સ્વચ્છતા જાળવવા નીચેના કાયમ કરી શકાય; 

        અ)  મેંશા કચરો કચરાપેટીમા નાખંશ.ુ 
        બ) જા રે સ્થળોની સ્વચ્છતાનુ ંધ્યાન રાખીશુ.ં 
 ક) થ ૂકંવા માટે થ ૂકંદાનીનો ઉપયોગ કરીશુ.ં 



 ડ) જા રે હદવાલો બગાડશુ ંન ી. 
3) લાઉડ સ્પીકર દ્વારા કઈ – કઈ સચુનાઓ અપાતી  ોય છે? 

     જ) લાઉડ સ્પીકર દ્વારા નીચે પ્રમાણેની સચુનાઓ અપાતી  ોય છે ; 
  અ) ટે્રનના આવવા – જવા અંગેની સચુના. 
 બ) ટે્રનના સમય અંગેની સચુના. 
 ક) માલ – સામાન અને વ્યક્તતઓ અંગે સચુના. 

વ્યાકરણ 
ઉદાિરણ પ્રમાણે શબ્દ બનાવો. 
 1) બસ  - બસસ્ટેશન 

 2) જ ાજ - બદંર 

 3) વવમાન - વવમાનમથક 

 4) હરક્ષા - હરક્ષાસ્ટેન્ડ 
 5)  બેલકૉપ્ટર -  લેીપેડ 
નીચેના શબ્દોના સમાનાર્ી શબ્દો લખો. 
 1) હદવસ     = હદન 
 2) મલુાકાત લેવી = જોવા જવુ ં
 3) સ્ટૉલ     = દુકાન 
 4) મહ લા     = સ્ત્રી 
 5) મજા     = આનદં 
નીચેના શબ્દોના વવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 
 1) હદવસ x રાત 
 2) મહ લા x પરુુષ 
 3) મજા x શોક 
 4) ઉપયોગ x બબનઉપયોગ 
 5) નાખંવુ ં x બ ાર કાઢવુ ં
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અઘરા શબ્દો 
હ િંદ 

કાવ્ય – 2 હિિંદમાતાને સાંબોધન 



દેવભવૂમ 

સતંાન 

સૌ 
મળીને 

વદંન 

વવશ્વાસી 
જજન 

સમાન 

પોષવુ ં
 
 
 

શબ્દાર્થ 
હ િંદ  = ભારત 

દેવભવૂમ  =દેવોની ભવૂમ 

સતંાન  = બાળકો 
સૌ  = બધા 
મળીને  = સાથ ે

વદંન  = પ્રણામ 

વવશ્વાસી  = બિસ્તી 
જજન  = જૈન 

સમાન  = સરખા 
પોષવુ ં  = સભંાળ રાખવી. 
 

સાહ ત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્મા ંલખો. 
 1) કવવ વદંન સ્વીકારવાન ુકોને ક  ેછે? 

   જ) કવવ વદંન સ્વીકારવાનુ ંભારત માતાને ક  ેછે. 

 2) હ િંદમાતા સતંાનોન ુપોષણ કેવી રીતે કરે છે? 

   જ) હ િંદમાતા સતંાનોન ુપોષણ સારંુ ખાવાનુ ં– પીવાનુ ંઆપીને કરે છે.  
 3) આ કાવ્યમા ંકયો ભાવ રજૂ થયો છે? 

    જ) આ કાવ્યમા ંતમામ દેશવાસીઓએ પરસ્પર પે્રમ અને ભાઈચારાથી  સાથે ર વે ુજોઈએ એવો ભાવ              



         રજૂ થયો છે. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
  1) ભારતમા કયા – કયા ધમમ પાળતી પ્રજા વસે છે? 

     જ) ભારતમા હ િંદુ , મકુ્સ્લમ , શીખ , ઈસાઈ , પારસી , જૈન અને બિસ્તી  ધમમ પાળતી પ્રજા વસ ેછે. 

  2) ભારતભવૂમને કવવ માતા તરીકે કેમ સબંોધ ે છે? 

      જ) એક માતાની જેમ ભારતમાતા એના સૌ સતંાનોન ુપોષણ કરે છે , ભેદભાવ રાખ્યા વવના સરખો  
   પ્રેમ કરે છે. તેથી કવવ ભારતમાતાને માતા તરીકે સબંોધે છે. 
   3) ભારતમા ંવસ્તી પ્રજાને કવવ સમાન શા માટે ગણ ેછે? 

      જ) ભારતમા ંવસતી પ્રજાને કવવ સમાન ગણ ેછે કારણ કે અ ીં અલગ અલગ ધમમ પાળતી જે પ્રજા 

          વસે છે એ સૌની માતા એકા જ છે ભારતમાતા.જો માતા એક  ોય તો એ માતાના તમામ 

   સતંાનો સમાન જ  ોય , માટે અ ીં કોઈ ઉંચ નથી કે કોઈ નીચ નથી. 

વ્યાકરણ 

 યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરુો. 
  1) આ કાવ્ય કોને સબંોધીને લખાયુ ંછે? 

   અ) ધરતીને                                                    બ) હ િંદને 
   ક) હિિંદમાતાને       ડ) સૌ સતંાનોન ે

 2) કવવ હ િંદને કોની ભવૂમ તરીકે ઓળખાવ ેછે? 

   અ) વેદોન ે       બ) કૃષ્ણની 
   ક) દેવોની       ડ) પણુ્યની 
    
નીચેના શબ્દોના વવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 
  1) જ્ઞાની x અજ્ઞાની 
  2) નીરોગી x રોગી 
  3) તવગંર x ગરીબ 

  4) ઉચ્ચ x નીચ 

  5) સમાન x અસમાન 

  6) સાક્ષર x વનરક્ષર 

નીચેના સમાનાથી શબ્દો લખો.  
  1) વનધમન  = ધની 
  2) વનરક્ષર  = અભણ 

  3) તવગંર  = પૈસાદાર 



  4) ઉચ્ચ  = નીચ 

  5) સમાન   = અસમાન 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પાઠ – 3 દ્વિદલ 



અઘરા શબ્દો 
વનમામણકાયમ 
વશલ્પી 
એકાગ્રતા 
આરસપ ાણ 

અચાનક 

અન્ય 

નવાઈ 

શબ્દાર્થ 
વનમામણકાયમ = સર્જન કરનાર 

વશલ્પી  = પથ્થર અને ધાતમુાથંી મવૂતિ બનાવનાર 

એકાગ્રતા = ધ્યાન 

આરસપ ાણ = એક જાતનો પથ્થર 

અચાનક = એકાએક 

અન્ય  = બીજા 

નવાઈ  = આશ્વ્રયમ 
 

સાહિત્ય 

  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
 1) વશલ્પી શ ુકરી રહ્યો  તો? 

   જ) વશલ્પી  પથ્થરમાથંી મવૂતિઓ કરી રહ્યો  તો. 
2) યવુકે દુકાનદારને શાની ના પાડી? 

   જ) યવુકે દુકાનદારને તેને ત્યા કામ કરવાની  ના પાડી. 
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
 1) માણસને મવૂતિ જોઈ આશ્વયમ શા માટે થય?ુ 

   જ) માણસે જોય ુકે વશલ્પી જે મવૂતિ ઘડતો  તો એની બાજુમા એના જેવી જ બીજી મવૂતિ પડેલી  તી.આમ  
       એક જ મહંદર માટે ભગવાનની એતસરખી બે મવૂતિઓ તૈયાર થતી જોઈને માણસને આશ્વયમ થય.ુ 
2) સ્ત્રીએ ફોન કરનાર યવુકને નોકરીએ રાખવાનીશા માટે ના પાડી? 

  જ) સ્ત્રીએ પોતાન ેત્યા ંલૉન કાપવા માટે એક માણસને નોકરીએ રાખ્યો  તો. એના કામથી એ સ્ત્રીને  
       સતંોષ  તો , તેથી ફોન કરનાર યવુકને નોકરીએ રાખવાની ના પાડી . 



3) સ્વમલૂ્યાકંન એટલે શ?ુ શુ ંતમે તમારી જાતનુ ંમલૂ્યાકંન કયુમ છે? 
  જ) વ્યક્તત પોતે તટસ્થ રીતે પોતાના કામની મલુવણી કરે છે તેને સ્વમલૂ્યાકંન ક  ેછે. 
               હુ ંવનયવમત રોજનીશી લખ ુછુ. તેમા હુ મારા તમામ કાયોની નોંધ રાખ ુછુ તેમજ દરેક કાયમ  
       તેની યોગ્યતાની િષ્ષ્ટએ ચકાસ ુછુ. 
વ્યાકરણ 
નીચેના રૂહિપ્રયોગના અર્થ લખો. 
  1) પડત ુમકૂવ ુ = છોડી દેવુ ં
  2) વન: શબ્દ બની જવ ુ= શાતં થઈ જવુ ં
  3) વવદાય લેવી = જવા માટે છુટા પડવુ.ં 
નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
  1) વીસ ફૂટ ઉંચા સ્તભં ઉપર શાની સ્થાપના કરવાની   તી? 

   જ)  અ) પરમેશ્વરની      બ) મવૂતિની 
 ક) બચત્રની      ડ) ગણપતીની  
  2) દુકાનદાર પાસે યવુકે કયા ફોન માટે મજૂંરી માગી? 

   જ) અ) પબ્બ્લક ફોન      બ) મોબાઈલ ફોન 

 ક) સેલ્યલુર ફોન    ડ) ગ્રામોફોન 

 
 
 

3) દુકાનદારને યવુકનો કયો 
ગણુ સ્પશી ગયો? 

   જ)  અ) સ્વચ્છતાનો  
   બ) 
નમ્રતા 

ક) ખમુારી  

   ડ) 
વફાદારી 
નીચેના વવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો 
લખો. 
1) જાણ x અજાણ 

2) નીરસ x રવસક 



3) ધ્યાન x બેધ્યાન 

4) સતંોષ x અસતંોષ 

5) જવાબ x સવાલ  

6) નકુશાન x ફાયદો 
7) પરદેશ x સ્વદેશ 

8)  ાજર x ગેર ાજર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
અઘરા  શબ્દો 
મકૂસેવક  
બબરૂદ 

નાનપ 

પાઠ – 4 રવવશાંકર મિારાજ 



મહ માવતં ુ

ઝળકવુ ં
વવલાયતી 
કાચુપંોચુ ં
વનભમય 

કોતર 

શબ્દાર્થ 
મકૂસેવક = જા રેાત , પે્રવસધ્ધ્ધ કે પ્રશશંાની ઈચ્છા વગર ચપુચાપ સેવા કરનાર   
બબરૂદ   = કદરરૂપે લોકોએ આપેલ ુઉપનામ 

નાનપ   = નાનમ 

મહ માવતં ુ  = ગૌરવવતં ુ

ઝળકવુ ં  = ઝળ ળી ઉઠવુ ં
વવલાયતી  = પરદેશી બનાવટનુ ં
કાચુપંોચુ ં  = ડરપોક 

વનભમય   = નીડર 

કોતર   = નદી હકનારાની બખોલો 
સાહિત્ય 

 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
   1) બાળપણમા ંરવવશકંર મ ારાજનો સ્વભાવ કેવો  તો? 

       જ) બાળપણમા ંરવવશકંર મ ારાજનો સ્વભાવ  સા વસક , નીડર , દયાળં અને પરગજુ  તો. 
   2) મ ારાજ કામ કરવાની કઈ ખબૂી ધરાવતા  તા ? 

       જ)  મ ારાજ જે કામ  ાથમા ંલેતા તેમા પોતાનો પરુો આત્મા રેડી દેતા આવી કામ  કરવાની  ખબૂી       
             ધરાવતા  તા. 
   3) જોગણ ગામમા મ ારાજે શુ ંજોયુ?ં 

    જ) જોગણ ગામમા મ ારાજે ગરીબાઈ અને ગદંકી જોઈ. 
   4) મ ારાજ ‘ મકુસેવક ’ તરીકે શા માટે જાણીતા છે? 

     જ) મ ારાજ મકુસેવક તરીકે કામ કરતા અને લોકોની સેવા કરતા  માટે તેઓ મ ારાજ ‘ મકુસેવક ’      
તરીકે જાણીતા થયા. 

   5) મ ારાજ શબ્દના જુદા-જુદા અથમ લખો. 
      જ) મ ારાજ શબ્દના જુદાજુદા અથમ ; 
 અ) મોટો રાજા 



 બ) રસોઈયો 
 ક) સતં 

 ડ) બ્રાહ્મણ 

નીચેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર જવાબ લખો. 
   1) રવવશકંર મ ારાજને ‘ મ ારજ ‘ ન ુબબરૂદ કેમ મળયુ?ં 

      જ) રવવશકંર વ્યાસે લોકહ તના ઘણા કાયો કયામ. સમાજમા ંવન: સ્વાથમ ભાવે વવવવધ પ્રવવૃતઓ કરી. 
આમ રવવશકંરે લોકોના  દયમા ંસ્થાન પ્રાપ્ત કયુમ. તેથી લોકો દ્વારા તેમને ‘ મ ારજ ‘ ન ુબબરૂદ 
મળયુ.ં 

 

 2) ઝવેરચદં મેઘાણીને માણસાઈના હદવા કેમ ક યા ંછે? 

      જ) મ ારાજને માણસ અને તેની માણસાઈમા શ્રધ્ધા  તી. ચોર  ોય કે બ ારવહટયો મ ારાજ એને  
  મળીને એનામા પરીવતમન લાવીને જ ર તેા . કોતરોમા ફરીફરીને એમણે બ ારવહટયાઓને 

સધુાયામ  તા.એમના હ્યદયની માણસાઈને બ ાર લાવ્યા . તેથી ઝવેરચદં મેઘાણીએ મ ારાજને  
 માણસાઈના હદવા ક યા ંછે. 
  3) મકુસેવક મ ારાજે લોકસેવાના કયા ં– ક્ા ંકાયો કયામ? 

      જ) મકુસેવક મ ારાજે લોકસેવાના અનેક કાયો કયામ  તા; 
         અ) અનાથાશ્રમ માટે ફાળો ઉઘરાવ્યો. 
 બ) ગામોમાથી ગરીબાઈ અને ગદંકી દુર કરવાના પ્રયત્નો કયામ. 
 ક) ચોર અને બ ારવહટયાઓના  દય પરીવતમન કરાવ્યા. 
 ડ) દુષ્કાળમા લોકો માટે પાણી અને ખોરાકની વ્યસ્થા કરી. 
 ઈ) કૉલેરાના દદીઓને મદદ કરી. 
 ઉ) હુલ્લડોમા ંશાવંત સ્થાપવા માટે પોતે ફયામ. 

વ્યાકરણ 

   નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
      1) રવવશકંર વ્યાસન ે‘ મ ારાજ ‘નુ ંબબરૂદ કોણે આપ્ય?ુ 

 અ) રાજાએ    બ) બ્રાહ્મણોએ 

 ક) લોકોએ    ડ) બ ારવહટયાઓએ     
   
 2) ધીમે – ધીમે  રાજકીય પ્રવવૃતને સ્થાને મ ારાજના જીવનમા શાનો પ્રવેશ થયો? 

          અ) રાજસતાનો   બ) લોકપ્રવવૃતનો 
 ક) ધાવમિક પ્રવવૃતઓ   ડ) આવથિક પ્રવવૃતનો 



 3) રવવશકંર મ ારાજને માણસાઈના હદવા કોણ ેકહ્યા છે? 

 અ) ગાધંીજી    બ) ઝવેરચાંદ મેઘાણી 
 ક) મ ને્િ મેઘાણી   ડ) ધીરુભાઈ 

નીચેના શબ્દસમિૂો માટે એક શબ્દ આપો. 
  1) નદીહકનારા પાસેની બખોલો    - કોતર 

  2) પાણી આવવા – જવા માટે બાધંેલો સાકંડો માગમ - ગરનાળં 

  3) ઘરની બાજુની હદવાલ    - કરો 
  4) કોઈ ખાસ પ્રસગં ેપોતાની મેળે સવેા આપનાર - મકુસેવક 

  5) જીવનન ુમખુ્ય કતમવ્ય    - જીવનધમમ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 કાવ્ય – 5 મિનેતની મોસમ 



 

અઘરા શબ્દો 
સોનાવરણી 
મોસમ 

નહદયુ ં 
વનતયામ 
લોથો 
હુલ્લાસ 

કંુજહડયુ ં
હકલ્લોલ  
શબ્દાર્થ 
સોનાવરણી = સોનાજેવા રંગવાળી 
મોસમ  = ઋત ુ

નહદયુ ં  = નહદઓ 

વનતયામ  = સ્વચ્છ 

લોથો  = જુવારન ુકણસ 

હુલ્લાસ  = ઉલ્લાસ 

કંુજહડયુ ં = એક પ્રકારના પક્ષીન ુનામ 

હકલ્લોલ  = આનદં 

સાહિત્ય 

 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
  1) ‘ મ નેતની મોસમ ‘ કાવ્યના કવવન ુનામ લખો. 
    જ) ‘ મ નેતની મોસમ ‘ કાવ્યના કવવન ુનામ ‘ નાથાલાલ દવે ‘ છે. 
 2) લોકોના  ૈયામા ંશા માટે આનદં છવાઈ ગયો છે? 

     જ) વરસાદની મ રે થયા પછી પાક સોળે કળાએ ખીલ્યો છે. એ પાકને લ રેાતો જોઈન ેલોકોના  
   ૈયામા ંઆનદં છવાઈ ગયો છે. 

3) સીમ કોન ેસાદ કરે છે? 

     જ) સીમ ખેડૂતોને સાદ કરે છે. 

4) સીમમા ંશુ-ં શુ ંલઈ જવાનુ ંછે? 

   જ) સીમમા ંદાતરડા અને અનાજ બાધંવા પછેડી લઈ જવાનુ ંકહ્ય ુછે. 



 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
   1) સીમ સાદ કરે એટલે શુ ં? સીમ શા માટે સાદ કરે છે? 

    જ) સીમ સાદ કરે એટલે સીમ ખેડુતોને બોલાવે છે. વરસાદ વરસ્યા પછી કુદરતની મ રે થઈ ગઈ છે.  
 પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. ત ેપાકને લણવા માટે સીમા જાણ ેકે ખેડૂતને સાદ કરે છે. 
   2) લીંપીગ ૂપંીને ખળા શા માટે કરવા પડે? 

     જ) ખેતરમા પાક લણ્યા પછી ખેડૂતો તૈયાર થયેલા પાકને એકઠો કરે છે. પાકના દાણા છૂટા પાડે છે 

         અન ેપાકને બજારમા ંવેચવા માટે તૈયાર કરે છે.તેથી લીંપીગપૂીન ે લીંપીગ ૂપંીને ખળા કરવા પડે 

 છે. 

વ્યાકરણ 

    નીચેના શબ્દોને બીજા શબ્દ સાર્ે સરખામણી કરો. 
 અ) સફેદ  દુધ જેવુ ં
 બ) કાળં  મેષ  જેવુ ં

 ક) રાત ુ ં ચણોઠી જેવુ ં
 ડ) મીઠંુ  સાકર જેવુ ં
 ઈ) કડવુ ંઝેર   જેવુ ં
 ઉ) કૂણુ ંમાખણ જેવુ ં

  નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
   1) કવવએ કઈ મોસમને ‘ મ નેતની મોસમ ‘ ક ી છે. 
      જ) અ) લણવાની   બ) વસતંઋત ુ

   ક) ચોમાસાની   ડ) વશયાળાની 
   2) વરસાદ વરસ્યા પછી સીમ કેવી બની છે? 

       જ) અ) કંકુવરણી   બ) સોનાવરણી 
    ક) ઘઉંવરણી   ડ) રતતવરણી 
   3) હકલ્લોલ કોણ કરે છે? 

       જ) અ) ચકલીઓ   બ) પખંીઓ 

    ક) મોર   ડ) કુાંજહડયો 
 
 



નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 
  1) સીમ = સીમ સોનાવરણી બની છે. 
  2) નદી = આ નદી મોટી છે. 
  3) આભ = આભમા ંતારા  ોય છે. 
  4) મોલ = મોલ ખેતરમા ંઉગ્યો છે. 
  5) મલક = આ મલક આબદ છે. 
  6) રળનારો = રળનારો માનવી છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

અઘરા શબ્દો 
સીમાડે 

પાઘડીપન ે

અમીિષ્ષ્ટ 

વેરાન 

વાઝડી 
બાચકંુ 

વચાયમ 
 ાટડી 
ભોં 
મોયમ 

શબ્દાર્થ 
સીમાડે  = ગામની  દ 

પાઘડીપન ે = પાઘડીના જેવો વવસ્તાર 

અમીિષ્ષ્ટ = મીઠી નજર 

વેરાન  = ઊજ્જડ 

વાઝડી  = પવનનુ ંવાવાઝોડુ ં

બાચકંુ  = નાની ગાસંડી 
વચાયમ  = વવચાર 

 ાટડી  = નાની દુકાન 

ભોં  = જમીન 

મોયમ  = પ લેા 

પાઠ – 6  લેખણ ઝાલી નો રિી 



સાહિત્ય 

 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
  1) પાઘડીપને કયા ંબે પ્રદેશ પથરાયેલા છે? 

    જ) ગજુરાતન  અને સૌરાષ્ટ્રના ંસીમાડાને અડીને ભાલ અને કનેર પ્રદેશ પાઘડીપને પ્રદેશ પથરાયેલા      
        છે. 
   2)  રખચદેં મણેક કપાવસયા શા માટે ખરીધ્યા  તા? 

     જ)  રખચદેં મણેક કપાવસયા ગાય માટે ખરીધ્યા  તા. 
 3) ક ળસગંને કોણ ેઠપકો આપ્યો? 

    જ) ક ળસગંને  કુટંુબના ંસૌએ ઠપકો આપ્યો. 

 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો.  

   1) ગામના લોકો ખેતી અને ઘરવપરાશની વસ્તઓુની ખરીદી એકસામટી શા માટે કરતા  તા? 

    જ) ચોમાસામા ંખબુ જ વરસાદ પડતો આથી ગામની તાલકુા મથકે જવાની ગાડાવાટ બધં થઈ જાય.  
        તેથી ચોમાસુ ંશરૂ થાય એ પ લેા ત્રણ – ચાર મહ ના ચાલે એટલી લોકો ખેતી અને ઘરવપરાશની    
        વસ્તઓુની ખરીદી એકસામટી ખરીદતા  તા. 
   2)  રખચદંને શા માટે શરમાવુ ંપડય?ુ 

    જ) ક ળસગંના બાપનુા ંકારજનો પ્રસગં  તો.  રખચદંને કાગળ લખવા બોલાવ્યા. રખચદેં વેરનો  
        બદલો લેવાની વવૃતથી કાગળો લખવામા ંએવા ગોટાળા કયામ કે પ્રસગં બગડયો. મોતનો મલાજો  
        ન જળવાયો. કોઈ ડાહ્યા માણસે કહ્ય ુકે  રખચદં, ક ળસગં તો અભણ  તો. પણ તમે આ શ ુકયુમ?  
         રખચદંને તેની ભલૂ સમજાણી અને એમને શરમાવુ ંપડય?ુ 

   3) અનભુવીઓએ ક ળસગંને ઠપકો કેમ આપ્યો? 

     જ) કારજના પ્રસગંે લખાયેલા કાગળો અંગ ેખલુાસો કરતા  રખચદેં કુટંુબીજનોને બધી વાત કરી.  
         ક ળસગંે  રખચદં શેઠને પોતાના ગાડામા ંકપાવસયાનો કોથળો મકૂવા ન દીધો ને કડવા વચનો  
         કહ્યા.ં એ માટે અનભુવીઓએ ક ળસગંને ઠપકો આપ્યો. 
  વ્યાકરણ  
  વવરામચચિનોના પ્રકાર વાક્ય સારે્ સમજાવો. 
 

ક્રમ 
 

પ્રકાર વાક્ય 

 
 
 

1 

અધમવવરામ બચહ્નોનો  
( ; ) 

વવષયો તો બધા સારા છે ; ઈચ્છો ત ે વવષયનો સ્વાધ્યાય કરો. 



2 

 
 
 

ગરુુવવરામ બચહ્નોનો  
( : ) 

એમનાથી બબડી જવાયુ ં: ‘ મા ળા રજપતૂ ેકરી છે ને કાઈં કાઈં ?  

 
 

3 

પણુમવવરામ ( . ) આ ગામ સુદંર છે.  

 
 
 

 

નીચેના શબ્દ સમિુ માટે એક શબ્દ આપો. 
1) પાઘડીના જેવો વવસ્તાર   = પાઘડીપન ે

2) પવનનુ ંવાવાઝોડુ ં    = વાઝડી 
3) ગામની  દ     = સીમ 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અઘરા શબ્દો 
સાવધ 

પ્રેમળતા 
અંતર 

અજવાળં 

વીરા 
પથં 

કંકર 

ધોમ 

કાવ્ય – 7 પગલે – પગલે 



ધખવુ ં
ખાડુ ં

શબ્દાર્થ 
સાવધ  = સાવચેત 

પ્રેમળતા = પ્રેમભાવ 

અંતર  = મન 

અજવાળળં =શધુ્ધ કરવુ ં
વીરા  = ભાઈ 

પથં  = માગમ 
કંકર  = કાકંરા 
ધોમ  = તડકો 
ધખવુ ં  = તપવુ ં
ખાડુ ં  = તલવાર 

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
 1) કવવ સ્વાથમ સામ ેજોવાની ના કેમ ક  ેછે? 

   જ) કવવ સ્વાથમ સામે જોવાની ના ક  ેછે કેમ કે માણસે વન: સ્વાથી બનીને જીવવુ ંજોઈએ , જેથી બીજાન ે

       વશસ્ત , શાવંત અન ેસવેાનો બોધ મળી ર .ે 
2) રસ્તે ચાલતા વચ્ચે શ ુ– શ ુઆવે છે? 
    જ) રસ્તે ચાલતા વચ્ચ ેકાટંા , કાકંરા અને તડકામા તપેલી રેતી આવે છે. 
3) કવવ સૌને શુ ંઆપવા ક  ેછે? 
    જ) કવવ સૌને શાવંત , વશસ્ત અને સેવાનો બોધ આપવા ક  ેછે. 
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
   1) કવવ હ િંમત ખોવાની ના શા માટે પાડે છે? 

     જ) કવવ હ િંમત ખોવાની ના પાડે છે કેમ કે જીવનનો માગમ મશુ્કેલી , દુ:ખો તેમજ યાતનાઓથી ભરેલો  
         છે. જો આપણે હ િંમત ખોઈ બેસીએ તો એ માગ ેઆગળ વધી શકાય નહ .  
  2) કવવ પે્રમળતા પ્રગટાવવાન ુશા માટે ક  ેછે? 

     જ) જીવનમા ડગલે ન ેપગલે આવતી અડચણો , મશુ્કેલી તેમજ દુ;ખો સામ ેલડવા પ્રેમળતા જ  
         એકમાત્ર અમોઘ શસ્ત્ર છે. એ અમોઘ શસ્ત્ર આપણા વ્ય ારોમા સગુધં ફેલાવીને જીવનને સાથમક  
         કરવા માટે કવવ પે્રમળતા પ્રગટાવવાન ુક  ેછે. 

 વ્યાકરણ 



 સાંજ્ઞાના પ્રકાર 

  જાવતવાચક સજં્ઞા 
                                              
                           
 
   િવ્યવાચક સજં્ઞા વ્યક્તતવાચક સ 
 
  

             
 

       સમ ુવાચક સજં્ઞા                                                           
     

નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 

  1) કવવએ પથં કેવી રીતે કાપવાની વાત કરી છે? 

    જ) અ) ધીરે ધીરે     બ) ઉતાવળે 

        ક) અંતર ઉજાળીને    ડ) નામ ઉજાળીન ે

 

  2) ખાડાનંી ધારે કેવી રીતે ચાલવાનુ ંછે? 

   જ) અ) સાચવીને    બ) ધીરજર્ી     
       ક) ગભંીરતાથી    ડ) સમય-સજંોગો જોઈન ે

  3) કવવ કોને અજવાળવાન ુક  ેછે? 

    જ) અ) ઓરડાને    બ) શેરીને 

 ક) અંતરને    ડ) ગામને  
 

  નીચેના સમાનાર્ી શબ્દ લખો. 
    સાવધ = સાવચેતી 
    અજવાળં  = પ્રકાશ 

    પથં  = રસ્તો 
    કાટંા  = શળૂ 

    ધૈયમ  =ધીરજ 

સાંજ્ઞાના 

પ્રકાર 



  નીચેના વવરુધ્ધાર્ી શબ્દ લખો. 
    સાવધ x અસાવધ 

    અજવાળં  x અંધારુ 

    પ્રેમ  x નફરત 

    દુગમમ x સગુમ 

    સ્વાથમ x વન: સ્વાથમ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

શબ્દાર્થ 
યકુ્તત 

પાઠ – 8 ચબરબલની યકુ્તત 



કોયડો 
ચતરુાઈ 

ઝરુખો 
વ મેન ુઓસડ 

વશરામણ 

કાળમખુુ ં
વાળ 

શબ્દાર્થ 
યકુ્તત  = વવચાર 

કોયડો  = ઉખાણા ં
ચતરુાઈ  = ચાલાકી 
ઝરુખો  = છજુ 

વ મેન ુઓસડ = વ મેનો ઉપાય 

વશરામણ = સવારનો નાસ્તો 
કાળમખુુ ં = અપશકુવનયાળ મખુ 

વાળ  =રાતન ુભોજન  

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
1) બુદેંલખડંનો રાજા પરત કેમ ફયો? 

  જ) બાદશા  અકબર પોતે જ લશ્કર લઈને આવે છે એ જાણ થતા બુદેંલખડંનો રાજા પરત ગયો. 
2) વશરામણ સમયે સેનાપવતએ શા સમાચાર આપ્યા? 

   જ) વશરામણ સમયે સેનાપવતએ સમાચાર આપ્યા કે બુદેંલખડંનો રાજા લશ્કર લઈને આપણા રાજય  
       ઉપર ચડી આવ્યો છે. 
3) બેગમે બાદશા ને શા સમાચાર આપ્યા? 

   જ) બેગમ ેબાદશા ને સમાચાર આપ્યા કે મારા ભાઈને સાપ કરડયો છે એને ઝડપથી સાપ ઉતારનારાના 
       ઘરે લઈ જવાનો છે. 
 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
 1) બાદશા ને પોતાનો દ ાડો બગડશે એમ કેમ લાગ્ય?ુ 

    જ) બાદશા  ેસવારના પ ોરમા ઝરુખમા ંજઈને નીચે જોય ુતો એક ઝાડુવાળો ઝાડુથી ચોગાન વાળતો 
         તો . બાદશા ને જોઈને ઝાડુવાળાએ ઝાડુથી પોતાન ુમોં ઢાકી દીધ ુ,પણ બાદશા ને લાગ્ય ુકે  



        મે સવારના પ ોરમા ંઝાડુવંાળાન ુમોં જોય ુછે તેથી આજ મારો દ ાડો બગડશે. 
 2) રાજાના દશમન કરતી વખતે ઝાડુવાળાએ શ ુકહ્ય?ુ 

    જ) રાજાના દશમન કરતી વખતે ઝાડુવાળાએ કહ્ય ુકે કાલે સવારે જયારે તમે મારંુ મો જોય ુત્યારે  મે પણ 

        તમારુ મો જોય ુ ત.ુ તમારો તો માત્ર હદવસ જ બગડયો  તો અને મારે તો તમારૂ મો જોવાથી  
 કેદખાને જવુ ંપડય ુઅને ફાસંીની સજા ભોગવવી પડી તો આપણા બમેા વધારે અપશકુવનયાળ કોણ? 

વ્યાકરણ 

 નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
  1) વ લેી સવારે બાદશા  ેઝરુખાની નીચે શ ુજોય?ુ 

    જ) અ) નોકર ચોગાનમા ંઊભો  તો. 
 બ) નોકર ચોગાનમાથંી ઝાડુ લેતો  તો. 
 ક) નોકર ઝાડુર્ી ચોગાન વાળતો િતો. 
 ડ) નોકર ઝાડુ ઊંચ ુકરીને રાજા સામે જોતો  તો. 
 2) રાજય પર કયા ંરાજાએ ચડાઈ કરી? 

   જ) અ) બુાંદેલખાંડના 
       બ) ઝારખડંના 
       ક) ઉતરાખડં  
       ડ) પષુ્પખડં 

 3) નોકરને જવાબ વશખવનાર કોણ  ત?ુ 

   જ) અ) અકબર 

 બ) ચબરબલ 

 ક) બેગમ 

 ડ) ફાસંીગર       

નીચેના શબ્દસમિૂા માટે એક શબ્દ આપો. 
  1) સવારનો નાસ્તો   = વશરામણ 

  2) ઝટપટ ઉકેલી ન શકે તેવો પ્રશ્ન = કોયડો 
  3) કાળના જેવા મો વાળં  = કાળમખૂ ુ

  4) શાબાશી બદલ અપાતો પોશાક = સરપાવ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       પાઠ – 9  પાદર 



 

અઘરા શબ્દો 
ગોંદરુ 

 વાડો 
વેળં 

ટાબહરયા 
બખોલ 

લડધો 
ધાક 

ટેસડો 

શબ્દાર્થ 
ગોંદરુ  = પાદર 

 વાડો  = ઢોરને પાણી પીવાનો કંુડ 

વેળં  = રેતી 
ટાબહરયા = નાના બાળકો 
બખોલ  = પોલાણ 



લડધો  = રખડતો છોકરો 
ધાક  = ડર 

ટેસડો  = મજા 

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો. 
 1) ગામના ગોંદરે શુ ં–શુ ંઆવેલુ ંછે? 

   જ) ગામના ગોંદરે બ ેવવશાળ વડ , એક બાજુ પીપળો તેમજ બીજી બાજુ લીમડા ઉભા છે તેમજ  ત્યા ં 
       એક કૂવો અને  વાડો આવેલા છે. 
2) સા બેને આવતા જોઈ છોકરાઓ શ ુકરતા? 

   જ) સા બેને આવતા જોઈ છોકરાઓ વડની વડવાઈઓ કે ખોદેલા ખાડામા લપાઈ જતા. 
3) ગોંદરુ ‘ ગામન ુનાક ’ કેમ ક વેાય છે? 

   જ) ગોદરૂ ગામની શોભા છે , શાખ છે , ગોંદરા પરથી ગામ પરખાય છે,તેથી ગોંદરુ ‘ ગામન ુનાક ’  
       ક વેાય છે. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવસ્તાર લખો. 
 1) ઉનાળાના બપોરે ગોંદરંુ કઈ રીતે ઉપયોગી બને છે/ 

   જ) ઉનાળાના બપોરે ઝાડના છાયડે છોકરા રમે છે. ઢોર વગડેથી ગોંદરે આવી પોરો ખાય છે.ઉનાળામા ં
       ગોંદરુ એરકંહડશનની ગરજ સારે છે, આમ ગોંદરુ ઉનાળાના બપોરે સૌને ઘણી રીતે ઉપયોગી બને છે. 
2) લેખક ગામના પાદરમા ંઉજાવાતા ંકયા ં– કયા ંપ્રસગંોની વાત કરી? 

   જ) ગામના પાદંરમા ંમળેો ભરાય , કોઈનુ ંમરણ થય ુ ોય તો મરનારો ત્રીજો વવસામો ગામન ેપાદરે  
       થાય , મડદાને એના અંગઠૂાને પાદરે જ આગ મકૂાય.આસો સદુ પાચંમે રાતે્ર ભવાઈના ંશ્રીગણેશ  
 કરાય.લેખકે પાદરમા ંઉજવાતા સારા – ખરાબ અનેક પ્રસગંોની વાત કરી છે. 

વ્યાકરણ 

 નીચેનામાાંર્ી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
   1) ગોંદરે ઢોરને પાણી પીવા બનાવેલા કંુડને શ ુક  ેછે? 

     જ) અ) ખાડો 
  બ) િવાડો 
  ક) કંુડ 

  ડ)જળવાડો    
   2) ગામનો જીવતો જાગતો ચોપડો લખેક કોને ક  ેછે? 

       જ) અ) તળાવન ે



    બ) ગોંદરાને 

    ક) પસુ્તકાલયને 

    ડ) વડલાન ે

    3) લખેક ના છુટકે ખેતરમા ંશુ ંલઈન ેજતા  તા? 

 જ) અ) બળદ 

      બ) ભેંસો 
      ક) ભાત 

      ડ) સ્લેટ – પેન 

  નીચેના રૂહિપ્રયોગ અર્થ લખો. 
    1)  લેે ચઢવ ુ = બધા આમથી તેમ જવા  
    2) મછુ મરડવી = અબભમાન કે શરૂાતન બતાવવુ ં 
    3) લ ાવો લેવો =  આનદં માણવો. 
 

 
 
     
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 


