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ક્રમ એકમ પષૃ્ઠ 

1 ચબતુરો  

2 પર્વત તારા  

3 મહનેતનો રોટલો  

4 સુુંદર – સુુંદર 
 

5 શરદીનાું પ્રતાપે  

6 નમવદામૈયા  

7 અલ્લક-દલ્લક  

અનકુ્રમણિકા 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

અઘરા શબ્દો   

દયાળું  

ચબતુરો  

દાણાું   

સીડી   

છત   

મશુ્કેલી  

પાત્ર  
પ્રેમથી  

શબ્દાર્થ   

દયાળું = ભલા 
ચબતુરો = પક્ષીઓને ખાર્ા-પીર્ાનુું મળી રહ ેતે જગ્યા 
દાણાું  = જુદા – જુદા પ્રકારન ુઅનાજ 

સીડી  = નનસરણી 
છત  = ગરમી – ઠુંડીથી રક્ષણ મળે તે માટે કરર્ામાું આર્તી વ્યસ્થા. 

            મશુ્કેલી = તકલીફ 

પાત્ર  = ર્સ્્ ુું 
પ્રેમથી = સ્નેહથી 
સાહહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
1) ચબતુરો કોના માટે બાુંધર્ામાું આવ્યો હતો? 

જ) ચબતુરો પક્ષીઓ માટે બાુંધર્ામાું આવ્યો હતો. 

પાઠ- 1 ચબતુરો 



2) ચબતુરામાું શુું નાુંખર્ામાું આરે્ છે? 

 
 
 
 

જ) ચબતુરામાું દાણાું નાુંખર્ામાું આર્ે છે. 

         3) ચબતુરા ઉપર છત શા માટે બાુંધર્ામાું આરે્ છે? 

            જ) પક્ષીઓને  ખાર્ા-પીર્ાનુું મળી રહ ેઅને ગરમી – ઠુંડીથી રક્ષણ મળે તે માટે ચબતુરા ઉપર છત    

                બાુંધર્ામાું આર્ે છે. 
        4) પુંખીને પાણી પીર્ા માટે શી વ્યર્સ્થા કરર્ામાું આર્ી છે? 

           જ) પુંખીને પાણી પીર્ા માટે એક પાત્રની વ્યર્સ્થા કરર્ામાું આર્ી છે. 
        5) નનસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે? 

           જ) નનસરણીનો ઉપયોગ  પક્ષીઓન ેદાણાું – પાણી નાુંખર્ા માટે  થતો હશ.ે 

        6) ચચત્રમાું કયાું – કયાું પ્રાણીઓનો ઉલ્લેખ કરર્ામાું આવ્યો છે? 

           જ) ચચત્રમાું ગાય ,બકરી , કૂતરો જેર્ા પ્રાણીઓનો ઉલ્લેખ કરર્ામાું આવ્યો છે. 

નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ સનર્સ્તાર લખો. 
1) ચબતુરા નર્શે ચાર – પાુંચ ર્ાક્યો લખો. 
  જ) ચબતુરો દરેક ગામમાું હોય છે. ચબતુરો પક્ષીઓને દાણાું નાુંખર્ા માટે બનાર્ાય છે. લોકો દાનમાું ચબતુરા 
      બુંધારે્ છે.ચબતુરો ગામની ર્ચ્ચે હોય છે. ચબતુરામાું દાણાું – પાણી નાુંખર્ામાું આર્ે છે. 
વ્યાકરણ   

નીચેના સમાનાથી શબ્દો લખો. 
1) લોકો  = દયાળું 
2) દયાળું = પ્રેમાળ 

3) ખબૂ  = ર્ધારે 

4) પ્રેમથી = સ્નેહથી 
5) સીડી  = નનસરણી 
6) મશુ્કેલી = તકલીફ 

7) પાત્ર  = સાધન 

8) ખશુ  = આનુંદી 
નીચેના નર્રૂધ્ધાથી શબ્દો લખો. 
1) ગામ   શહરે 

2) દયાળું  ક્રુર 

3) નાના  મોટા 
4) થોડુું   ર્ધારે 

5) ઉંચો   નીચો 
 

નીચેના શબ્દોની જોડણી સધુારો. 
1) દયાળૂ - દયાળું 
2) ખબૂ  - ખબુ 

3) નસડી  - સીડી 



4) મસુ્કેલ - મશુ્કેલ    

        5) પચક્ષ  - પક્ષી 
 
 
 
   
  

 
 
   

 
 

 

 
 
અઘરા શબ્દો 
પર્વત 

પહોળા 
આંખ 

ઈશ્વર 

નર્શાળું 
સરર્ર 

ખુંભા 
રચળયાત 

તરણુું 
શબ્દાથવ 
પર્વત - પહાડ 

પહોળા - નર્શાળું 
આંખ  - નયન 

કાવ્ય – 2 પર્વત તારા   



ઈશ્વર - ભગર્ાન 

નર્શાળું - મહાન 

સરર્ર - સરોર્ર 

ખુંભા  - ખભા 
રચળયાત - સુુંદર 

તરણુું - તણખલુું 
 
 
 
 
 

સાહહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
1) કનર્ પ્રક્રુનતમાું કોના દશવન કરે છે? 

  જ) ) કનર્ પ્રક્રુનતમાું ઈશ્વરનાું દશવન કરે છે. 

2) કનર્ કોને ભગર્ાનની આંખ ગણ ેછે? 

  જ) કનર્ સરોર્રને ભગર્ાનની આંખ ગણે છે. 

3) ઈશ્વર સુંતાકૂકડી ક્યાું રમી રહ્યો છે? 

  જ) ઈશ્વર સુંતાકૂકડી મેઘધનષુ્યનાું રુંગોમાું રમી રહ્યો છે. 

4) ઈશ્વર કયાું સ્ર્રૂપ ેસોગાદ આપે છે? 

  જ) ઈશ્વર  ફૂલોની સગુ ુંધ અને તેમના રુંગો સ્ર્રૂપે સોગાદ આપે છે. 

5) હોડીને કોણ હુંકાર્ ુહશે? 

  જ) હોડીને ભગર્ાન હુંકાર્ ુહશે. 

વ્યાકરિ  
નીચેના સમાનાથી શબ્દો લખો. 
1) આંખ = નેત્ર 

2) દહરયો = સાગર 

3) નાદ = અર્ાજ 

4) વકૃ્ષ = ઝાડ 

5) ફૂલ = પષુ્પ 

નીચેના નર્રૂધ્ધાથી શબ્દો લખો. 
1) પહોળું  સાુંકડુું  

2) નર્રાટ  ર્ામન 

3) નજીક  દૂર 

4) અંધારુ  અજર્ાળું 
5) લાડ  નધક્કાર 

ઉદાહરણ પ્રમાણ ેકાવ્યમાુંના શબ્દને પ્રાસમાું બસેાડો. 
1) ર્ાત - રચળયાત 

2) નાદ - સોગાદ 

3) તમરો - ભમરો 



4) સરૂ - દૂર 

5) ર્હ ે - કહ ે

નીચેના રૂહિપ્રયોગના અથવ આપો. 
1) નર્શાળ હદલના હોવુું – ઉદાર હોવુું 
2) તારણહાર હોવુું   - ઉધ્ધારક હોવુું 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

અઘરા શબ્દો 

પગરખા  
નર્ાઈ 

મળૂમાું  

પરમ હદર્સ ે

હિલ 

ર્ાયદો 
બેહફકર 

પ્રામાચણકતા 
પારખતા 
શબ્દાથવ 
પગરખા = પગનુું રક્ષણ કરનારા  

પાઠ – 3  મહનેતનો રોટલો  

 



નર્ાઈ = આશ્વયવ 
મળૂમાું  = પહલેાથી 
પરમ હદર્સ ે= આજના બ ેહદર્સ પછી 
હિલ  = મોડુું 
ર્ાયદો = મદુત 

બેહફકર = ચચિંતા કરશો નહહ 

પ્રામાચણકતા = ઈમાનદારી 
પારખતા = ઓળખતા 
સાહહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
1) મોચી ભગત સ્ર્ભાર્ે કેર્ા હતા? 

  જ) મોચી ભગત સ્ર્ભારે્ પ્રામાચણક હતા. 
 

 

 

          2) મોચી પરચરુણ લેર્ા જર્ાનુું કહ ેછે ત્યારે સાધ ુશુું કહ ેછે? 

             જ) મોચી પરચરુણ લેર્ા જર્ાનુું કહ ેછે ત્યારે સાધ ુ કહ ેછે કે , રહરે્ા દો ભગત , એટલા પૈસાની      

               આપણા તરફથી તમાકુ પીજો. 
              3) મોચીભગત નર્ા ઓજારો ક્યારે ર્સાર્ી શક્યા? 

                 જ) મોચીભગત નર્ા ઓજારો બાર મહહના પછી ર્સાર્ી શક્યા. 
                         4) માણસના હાથ – પગ નર્શે મોચી ભગત શુું માને છે? 

                જ) માણસના હાથ – પગ નર્શ ેમોચી ભગત માને છે કે , “ ભગર્ાને હાથપગ કઈ બેઠા – બેઠા ખાર્ા માટે  

                    નહહ, કામ કરર્ા આપ્યા છે.” 
              5) છેલ્લે મોચીભગત સાધ ુનર્શે શ ુકહ ેછે? 

                જ) છેલ્લે મોચીભગત સાધ ુનર્શે કહ ેછે  કે ,” આપ ખરા સાધ!ુ “ . 
           નીચનેા પ્રશ્નોના જર્ાબ સનર્સ્તાર લખો. 
               1) સાધનેુ ક્યારે નર્ાઈ લાગી ? 

                 જ) ઘણા સમય પછી સાધ ુજ્યારે મોચીને મળ્યો ત્યારે મોચીએ સાધનેુ કહ્ય’ુ’ ઓજાર બગાડી ગયા હતા  

                     તે  ને તમે સાધ ુમહારાજ ! “ ત્યારે સાધનેુ નર્ાઈ લાગી. 
               2) મોચીની પ્રામાચણક્તાનો બદલો સાધએુ કેર્ી રીતે ર્ાળ્યો? 

                 જ) મોચીની પ્રામાચણક્તાનો બદલો સાધએુ મોચીનાું ઓજારો સોનાના બનાર્ીને ર્ાળ્યો 
               3) મોચીને ક્યારે દુ: ખ થય?ુ 

                  જ) મોચીને દુ: ખ ત્યારે થય ુજ્યારે સાધ ુમહારાજે લોખુંડના ઓજારો સોનાના બનાર્ી દીધા.   

             વ્યાકરણ  

             નીચેના ર્ાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. 
               1) “ મારી પાસે સીરે્લાું તયૈાર નથી.” 
                  જ) આ ર્ાક્ય મોચી ભગત બોલ ેછે. 
               2) “ બેહફકર રહો મહારાજ , ર્ાયદો નહહ ચકુુું “. 



                  જ) આ ર્ાક્ય મોચી ભગત બોલ ેછે. 
              3) “ હરામનો પૈસો મન ેન ખપે.” 
                  જ) આ ર્ાક્ય મોચી ભગત બોલ ેછે. 
              4) “ આ કાચી દુકાનને પાકી કરો.” 
                  જ) આ ર્ાક્ય સાધ ુમહારાજ બોલે છે. 
            નીચેના સમાનાથી શબ્દો લખો. 
              1) પગ   = ચરણ 

              2) નર્ાઈ   = આશ્વયવ 
  3) હકિંમત   = મલૂ્ય 

  4) દુનનયા    = નર્શ્વ 

  5) ઓજાર    = સાધન 

              6) આનુંદ           = ખશુી 

       

 

 

 

      

            

           નીચનેા શબ્દોના નર્રૂધ્ધાથી શબ્દો લખો. 

            1) પ્રામાચણક   અપ્રામાચણક 
                  2) જૂઠુું   સાચ ુ

                  3) નર્શ્વાસ  અનર્શ્વાસ  

            4) હફકર  બેહફકર 

                  5) રે્ચવુું  ખરીદવુું 
                  6) સદુપયોગ   દુરુપયોગ 

 
 

નનબધં 



સાબરમતી આશ્રમની મલુાકાત 

 

 

 

 

     



રનિશકંર મહારાજ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        અઘરા શબ્દ 

      સરુજ 

        ચાુંદો 
        સહરતા 
        ઉષા 
        નનશા 
        ર્ન 

        ઉપર્ન 

        ચગહરર્ર 

        નર્ભ ુ

        મજુ 

        શબ્દાથવ 
            સરુજ  = સયૂવ 
            ચાુંદો  = શનશ 

            સહરતા  = નદી 
        ઉષા  = સર્ાર 

        નનશા  = રાનત્ર 

        ર્ન  = જ ુંગલ 
        ઉપર્ન  = બગીચો 
        ચગહરર્ર  = પર્વત 

        નર્ભ ુ  = ભગર્ાન 

        મજુ  = મને 
            સાહહત્ય 

            નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
             1) આકાશમાું શુું – શુું સુુંદર દેખાય છે? 

                જ) આકાશમાું સરૂજ , ચાુંદો , તારા , સુુંદર દેખાય છે. 

             2) કનર્ના મનમાું બધ ુજ સુુંદર જોઈને શો નર્ચાર આરે્ છે? 

                જ) કનર્ના મનમાું બધ ુજ સુુંદર જોઈને નર્ચાર આરે્ છે કે ‘’ આ સુુંદરતાન ુસર્જન કરનાર  

                    ભગર્ાન કેર્ા હશ?ે. 
             
 

કાવ્ય  - 4  સુુંદર સુુંદર  



 
 

            3) ‘ પરોિ અને રાત સુુંદર છે ‘ – કાવ્યની કઈ પુંક્ક્તમાું આ ભાર્ વ્યક્ત થયો છે? 

               જ) ‘ પરોિ અને રાત સુુંદર છે ‘ – આ ભાર્ “ ઉષા સુુંદર નનશા સુુંદર “ પુંક્ક્ત દ્વારા વ્યક્ત થયો છે. 

            4) ધરતી પર શુું – શુું સુુંદર દેખાય છે? 

                જ) ધરતી પર સહરતા અને સરોર્ર , સર્ાર અને રાત્રી , ર્ન ,ઉપર્ન , ચગહરર્ર ,માછલી , પુંખી , 
                સમીર તેમજ માનર્હૈયુું સુુંદર  દેખાય છે. 

           વ્યાકરિ 

 

         શબ્દજોડકા બનાિો. 
              1) સરૂજ  - ચાુંદો 
              2) સહરતા  - સરોર્ર 

              3) ઉષા  - નનશા 
              4) ર્ન  - ઉપર્ન 

              5) માછલી  - પુંખી 
              6) ધરતી  - સમીર 

         નીચેના શબ્દ માટે કાવ્યમાું કયો શબ્દ પ્રજાયો છે તે લખો. 
      1) સયૂવ  - સરૂજ  

             2) જ ુંગલ  - ર્ન 

             3) પર્ન  - સમીર 

      4) આકાશ  - નભ 

              5) પ્રભ ુ  - નર્ભ ુ

              6) કાવ્ય  - કનર્તા 
     

           નીચ ેઆપેલા શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠર્ો. 
       1) નનશા , પુંખી , ઉપર્ન , ચગહરર્ર , માછલી , ધરતી. 
  જ) , ઉપર્ન , , ચગહરર્ર , ધરતી , નનશા , , પુંખી , માછલી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

 
 

     અઘરા શબ્દો 
સદગહૃસ્થ 

ઈંહિય  

કુંઠ  

પક્ષપાત 

અશક્ત 

તસ્દી 
કોકો 
ડોકુું 
અલબત 

મહરેબાન 

નનશ્વય 

 

શબ્દાથવ 
સદગહૃસ્થ - સજ્જજ્ન 

ઈંહિય   - નર્ષયનુું જ્ઞાન કરાર્નાર શરીરન ુઅંગ 

કુંઠ   - ગળું 

પાઠ – 5 શરદીના પ્રતાપે 



પક્ષપાત - તરફદારી 
અશક્ત  - નબળું 
તસ્દી  - તકલીફ 

કોકો  - એક ઝાડના બીજની ભકુી 
 
 
 

ડોકુું  - ગરદન 

અલબત         -જોકે 

મહરેબાન - કૃપાર્ુંત , હહત અને ભલ ુઈચ્છનાર 

નનશ્વય  - નનણવય 

 
 

સાહહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
1) ગળે પડર્ાની ટેર્ કઈ બીમારીને ર્ધારે હોય છે? 

  જ) ગળે પડર્ાની ટેર્ શરદીની બીમારીને ર્ધારે હોય છે. 

2) લેખક્ન ેઆર્કાર આપતાું સદગહૃસ્થ ક્ુું ર્ાક્ય બોલ ેછે? 

  જ) લેખક્ન ેઆર્કાર આપતાું સદગહૃસ્થ આ ર્ાક્ય બોલ ેછે: “ ઓહો! આજ કુંઈ આ તરફ ?    

      કેમ તચબયત તો સારી છે ને?” 

3) લેખકે કોકોની ર્ાત ર્ખતે ડોકુું શા માટે હલાવ્ય?ુ 

     જ) લેખકે કોકોની ર્ાત ર્ખત ડોકુું હલાવ્યુું , કારણ કે જો પોત ેમોિેથી બોલશે તો ચા અને  

    કોફીની જેમ કોકોય ગમુાર્શે. 
નીચનેા પ્રશ્નોના જર્ાબ સનર્સ્તાર જર્ાબ લખો. 
1) લેખક્ન ેપેલા સજ્જજ્ન નર્શેની કઈ ર્ાતની ખબર ન હતી? 

   જ) લેખક્ન ેપેલા સજ્જજ્ન નર્શેની એ ર્ાતની ખબર ન હતી કે પેલા સજ્જજ્નની બીજી ઈંહિયો   

       કરતાું કાન કુંઈક ઓછું કાયવ કરે છે. 
2) લેખક સજ્જજનને મળે છે તે ર્ખતની બુંનેની ક્સ્થતી કેર્ી હતી? 

    જ) લેખક સજ્જજનને મળ્યા તે ર્ખત ેલેખકનો અર્ાજ ઠેઠ ઊંડો ઉતરી ગયેલો હતો અને એ  

         સજ્જજનના કાન શરદીના કારણ ેર્ધારે અશક્ત બન્યા હતા. 
  3) સજ્જજનને સમજર્ામાું કુંઈક ભલૂ કરી છે તેવ ુલેખકન ેક્યારે લાગ્ય?ુ 

     જ) લેખક જ્યારે સજ્જજનને મળે છે ત્યારે લેખકન ેપછેૂ છે કે કેમ તચબયત તો સારી છેન ે? 

         ત્યારે સજ્જજન કઈક અલગ જ જર્ાબ આપે છે ત્યારે લેખકને ખબર પડ ેછે કે જરૂર  

         સજ્જજનને સમજર્ામાું કુંઈક ભલૂ કરી છે. 

વ્યાકરણ 



નીચેના શબ્દોની જોડણી સધુારો. 
  1) ગહૃસથ - ગહૃસ્થ 

  2) સ્થીતી - ક્સ્થનત 

  3) તચબઅત - તચબયત 

  4) સલૂોચના - સલુોચના 
  5) નનચ્છય - નનશ્વય 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

નીચેનાના સમાનાથી શબ્દો લખો. 
 1) ખબર  = જાણ 

 2) પક્ષપાત = તરફદારી 
 3) તસ્દી = તકલીફ 

 4) આનુંદ  = ખશુી 
 5) આખરે = છેલ્લ ે

 6) ઉતાર્ળ = જલ્દી 
નીચેના શબ્દોના નર્રૂધ્ધાથી શબ્દો લખો. 
 1) શક્ક્ત   અશક્ક્ત 

      2) નર્ચાર   કુનર્ચાર 

 3) સત્ય   અસત્ય 

 4) પાત્ર   કુપાત્ર  

 5) ટેર્    કુટેર્ 

 6) શક્ય     અશક્ય 

 7) સુંપ            કુસુંપ 

 8) સુંગ    કુસુંગ 

     નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો. 
        1) તે હદર્સે   હર્ા માું શરદી હતી. 
        2) તમે ચા નથી પીતા તે ધણુું સારુું. 
        3) આ ઘર તમને ફાર્ે છે કે નહહ? 

        4) કેમ તચબયત તો સારી છે ને? 
નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાું ગોઠર્ો. 



   1) ટેર્ , ઈંહિય , શરદી , ઉધરસ , ભલૂ . 
     જ) ઈંહિય , ઉધરસ ,  ટેર્ , ભલૂ , શરદી . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      અઘરા શબ્દો  

પાઠ – 6 નમવદામૈયા  



નમવદા 
ધસમસતી 
રેર્ા 
સ્ત્રોત 

ત્ર્હદય  

પાદપુંકજ 

નૌકાનર્હાર 

શરૂર્ીર 

ઠેર - ઠેર  

શબ્દાથવ 
નમવદા  = આનુંદ આપનાર નદીનુું નામ 

ધસમસતી = ર્ેગથી દોડતી 
રેર્ા  = કૂદનારી 
સ્ત્રોત  = છુંદો બધ્ધ સ્્નુત 

 
 

ત્ર્હદય  = તારા 
પાદપુંકજ = ચરણ કમળ 

નૌકાનર્હાર = હોડીમાું બેસીને ફરવુું તે. 
         શરૂર્ીર = બહાદુર 

         ઠેર – ઠેર = ઠેકાણે – ઠેકાણ ે

         સાહહત્ય           

         નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 
 1) નમવદા નદી કયાું સરોર્રમાુંથી નીકળે છે? 

    જ) નમવદા નદી અમરકુંટક સરોર્રમાુંથી નીકળે છે. 

 2) નમવદાનો શો અથવ થાય છે? 

    જ) નમવદાનો અથવ થાય છે કે આનુંદ આપનારી. 
3) ગજુરાતમાું નમવદાએ બનારે્લો બેટ કયાું નામે ઓળખાય છે? 

    જ) ગજુરાતમાું નમવદાએ બનારે્લો બેટ કબીરર્ડનાું નામે ઓળખાય છે. 

4) નમવદા નદી કયાું શહરે પાસે સાગરને મળે છે? 

     જ) નમવદા નદી ભરૂચ શહરે પાસે સાગરને મળે છે. 

નીચેના પ્રશ્નોના સનર્સ્તાર જર્ાબ લખો. 
1) ‘ પુંખીની પાુંખે પ્રર્ાસ કરર્ો ‘ એટલે શુું? 

    જ) ‘ પુંખીની પાુંખ ેપ્રર્ાસ કરર્ો ‘ એટલે – ઉડતા પક્ષીની ઝડપથી પ્રર્ાસ કરર્ો. 
2) નમવદા ભારતના કયા બ ેભાગ પાડે છે? 

    જ) નમવદા ભારતના  બ ેભાગ પાડે છે – અ) ઉપરનો ભાગ ઉતર ગજુરાત 

                                              બ) નીચનેો ભાગ દચક્ષણ ગજુરાત 



3) નમવદાને ‘ રેર્ા ‘ શા માટે કહ ેછે? 

    જ) ‘રેર્ા ‘ એટલ ે‘ કુદનારી ‘ નમવદા ક્યાુંક એકદમ શાુંત છે , તો ક્યાુંક દોડતી કૂદતી ર્હ ેછે. ક્યાુંક એ   

         ધોધ બની જાય છે અને ક્યાુંક એ ધીરગુંભીર પ્રર્ાહની જેમ ર્હ ેછે તેથી તનેે રેર્ા કહ ેછે. 
વ્યાકરણ 

 નીચેના શબ્દોની જોડણી સધુારો. 
  1) નઉકાનર્હાર - નૌકાનર્હાર 

  2) શરુનર્ર   - શરૂનર્ર 

  3) અચણદાર  - અણીદાર 

  4) આજ્ઞાહકત - આજ્ઞાુંહકત 

  5) જજર્ાદોહર  - જીર્ાદોરી 
નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો લખો. 
  1) પર્વત = પહાડ 

  2) નજીક = પાસ ે

  3) હકનારો = તટ 

  4) નશલા = પથ્થર 

  5) લાભ = ફાયદો 
  6) જળ = પાણી 
 
 
 
 
 

નીચેના શબ્દોના નર્રૂધ્ધાથી શબ્દ લખો. 
  1) પરૂ્વ          પનશ્વમ 

  2) સુુંદર          કદરૂપુું 
  3) ઊંચ ે          નીચ ે

            4) અજર્ાળું   અંધારુું 
        5)  લાુંબી   ટૂુંકી 
            6) સખુ            દુ:ખ 

         નીચેના શબ્દ સમહુ માટે એક શબ્દ આપો. 
            1) હોડીમાું બેસીને ફરવુું તે                    = નૌકાનર્હાર 

     2) સાુંબલેા જેર્ી જાડી ધાર                   = મશુળધાર 

     3) ધનષુ્યનાું જેવુું અધવગોળાકાર સપ્તરુંગી િશ્ય = મેઘધનષુ્ય. 
     4) નદી કે દહરયા ર્ચ્ચ ેઆર્ેલો જમીન ભાગ  = બેટ 

            5) લોકોનુું ભરણપોષણ કરનાર   = લોકમાતા 
 નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી ર્ાક્ય બનાર્ો. 
            1) લીલોતરી  = આ પ્રદેશ લીલોતરીથી ભરપરુ છે. 
     2) જીર્ાદોરી = નમવદા જીર્ાદોરી છે. 
     3) બેટ  = કબીરર્ડ મોટો બેટ છે. 
 નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશનાું ક્રમ પ્રામાણે ગોઠર્ો. 



     1) સુુંદર , સરસ , સૈનનક , સફેદ , નસિંચાઈ , સ્નાન. 
        જ) સફેદ , સરસ , નસિંચાઈ , સૈનનક , સુુંદર , સ્નાન. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

અઘરા શબ્દો 

કાવ્ય – 7 અલ્લક – દલ્લક  



  અલ્લક-દલ્લક 

  ઝાુંઝર 

  ઝલ્લક 

  રહિયાળો 
  જમના 
  મલ્લક 

  ઝળકે 

  આભ ે

  ચગ્યો છે 

  ભળેો 
શબ્દાથવ 
  અલ્લક-દલ્લક = બાળકોની એક રમત 

  ઝાુંઝર   = પગે પહરેર્ાન ુએક ઘરેણુું 
  ઝલ્લક  = ઝળક 

  રહિયાળો  = મનમોહક 

  જમના   = એક નદી 
  મલ્લક  = પ્રદેશ 

  ઝળકે   = ચમકે 

  આભ ે   = આકાશ ે

  ચગ્યો છે  = જામ્યો છે. 
  ભળેો   = સાથ ે

 
 

 

       સાહહત્ય 

  નીચેના પ્રશ્નોના જર્ાબ એક ર્ાક્યમાું લખો. 

 1) રાધા કોના કરતા સુુંદર છે? 

       જ) રાધા જમનુા નદી કરતા સુુંદર છે. 
 2) રાસ ક્યારે રચાયો છે? 

   જ) રાસ આભમાું પનુમનો ચાુંદ ઉગ્યો ત્યારે રચાયો છે. 
 3) રાસમાું કોણ – કોણ રમે છે? 

   જ) રાસમાું શ્રી કૃષ્ણ , રાધા  અને ગોપીઓ  રમે છે. 
 4) શ્રી કૃષ્ણ ક્યાું બેસીને બુંસી ર્ગાડે છે? 

   જ) શ્રી કૃષ્ણ કદુંબના ઝાડા ઉપર  બેસીને બુંસી ર્ગાડે છે. 

 5) રાનધકા કોની પાસે શુું માુંગે છે? 

   જ) રાનધકા શ્રી કૃષ્ણ પાસે તેમન ુખોર્ાયેલુું મોતી  માુંગે છે. 

 
 
 



 
 

 વ્યાકરણ 

 

        જોડાક્ષરર્ાળા શબ્દો કાવ્યમાુંથી શોધીને લખો. 
        1) ઝલ્લક – ઝલ્લક 

        2) અલ્લક-દલ્લક 

        3) છમ્મક – છમ્મક 

 4) પલ્લક-પલ્લક 

 નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠર્ો. 
 1) રાસલીલા , મુુંખડુું , આભ , રાધાગોરી , રહિયાળો , રાસ . 
   જ) આભ , મુુંખડુું , રહિયાળો , રાધાગોરી , રાસ , રાસલીલા . 
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