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    પાઠ – 1  નાવડી ચાલી 

➢ શબ્દાર્થ 
 

1) પીલ ું   =      મરઘી ન ું બચ્ ું  
2) નાવડી  = નાવ    

  

 

                  સ્વાધ્યાય 
 

➢ સાહિત્ય 

 

પ્ર-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાું લખો. 

ક્રમ પ્રર્મ સત્ર પષૃ્ઠ નુંબર 

1 નાવડી ચાલી 2 

2 ઠુંડી          6  

અનકુ્રમણિકા 
 



3 
 

 

1) કીડી અને ભમરા સારે્ કોણ – કોણ ફરવા નીકળ્ ું? 

જ) કીડી અને ભમરા સારે્ પીલ ું, દેડકો અને ઉંદર ફરવા નીકળયા.   

 

2) પાણીમાું કોણ કદૂી પડય ? 

જ) પાણીમાું દેડકો કદૂી પડયો. 
 

3)  તરતાું કોને – કોને આવડત ું નિોત  ? 

જ)  તરતાું કીડી , ભમરા ,પીલ ું, દેડકો અને ઉંદરને આવડત ું નિોત  ું. 
 

4)  પીલ ું ઝડપર્ી શ ું લઈ આવ્ ું? 

જ)  પીલ ું ઝડપર્ી પાુંદડ ું લઈ આવ્ . 
 

5)  નાવડી બાનાવવા કોણ શ ું લઈ આવ્ ? 

જ)  નાવડી બાનાવવા પીલ ું પાુંદડ ું , ઉંદર કાછલી , કીડી લાકડી અને ભમરો દોરી લઈ આવયો. 
 

➢ વયાકરણ 

 

પ્ર-2    ઉદાિરણ મ જબ વાક્યપ્રયોગ કરો. 
 

ઉ:દા    દેડકો : દેડકો પાણીમાું ડ્ાુંઉં.... ડ્ાુંઉં.... કરે છે. 
 
 

ચકલી :  ચકલી ચીં....ચીં.... કરે છે. 
ઉંદર :  ઉંદર ્ ૂું.....્ ૂું બોલે છે. 
કબતૂર :  કબતૂર ઘ ૂું....ઘ ૂું કરે છે. 
ભમરો :  ભમરો ગ ણ..ગ ણ કરે છે. 
કાગડો : કાગડો કા....કા.... કરે છે.  

 
 

પ્ર- 5 કૌસમાું આપેલાું શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પરૂો. 
 

( બોડ , રાફડો , દર , માળો , વાડો , ઘર ) 
1) ઉંદરન ું રિઠેાણ      =  દર 

2) વાઘ – વર ન  ું રિઠાણ     =  બોડ 

3)   પુંખી ઝાડ પર રિવેા બાુંધે છે તે   =  માળો 
4 ) બકરી – ઘેટાુંને જયાું પ રવામાું આવે છે તે  =  વાડો 
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5 ) માણસન ું રિઠેાણ      =  ઘર 

6 ) સાપન ું રિઠેાણ      =  દર 

 
 

પ્ર- 6 કૌસમાું આપેલાું શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પરૂો. 
( શાકભાજી , પુંખી , રુંગ , ઋત   , માસ , ફળ , સુંબુંધ ) 

1) જાન્્ આરી , ફેબ્ર આરી , માચથ.  = માસ 

2) સફરજન ,દાડમ , કેરી   = ફળ 

3) રાતો , પીળો , લાલ   = રુંગ 

4) શશયાળો , ઉનાળો , ચોમાસ ું  = ઋત  
5) કાકા , ફુઆ , માસી   = સુંબુંધ 

6) દૂધી , કારેલાું , ભીંડા    = શાકભાજી 

7) મોર , પોપટ , કાબર    = પુંખી  
 
 

શનબુંધ 

મહનેત નુું મહત્વ 

  ગ જરાતીમાું જાણીતી પુંક્તત છે’ શસદ્ધિ તેને જઇ વરે જે પરસેવે ન્િાય’ કશવ અિી મિનેતનો 
મહિમા વણથવે છે. જે વયક્તત મિનેત કરે છે તેને સફળતા િમેશા પ્રાપ્ત ર્ાય છે. સફળતાનો કોઈ શોટથકટ 
િોતો નર્ી. કેમકે કઠોર મિનેતનો બીજો કોઈ શવકલ્પ જ નર્ી િોતો જેની પાસે મિનેત રૂપી પારસમણી 
છે તેને જ સફળતા રૂપી સોન ું પ્રાપ્ત ર્ાય છે. 
 
  શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાું પણ મિનેતનો મહિમા ગવાયો છે તેમાું લખ્ ું છે કે મન ષ્યે 
મિનેત કયાથ વગર ખાવ ું જોઈએ નિી. બાઇબલ પણ કિ ેછે કે માણસે મિનેત વગરન ું કાઇ લેવ ું જોઈએ 
નિીં. આપના રાષ્રશપતા મિાત્મા ગાુંધીજી પણ મિનેતને મિત્વ આપતા િતા તેર્ી તે મિાન બની 
શક્યા તો આપણે પણ મિનેત કરવી જ જોઇએ. 
   
ભારતની સૌર્ી મોટી રીલાયન્સ કુંપની ના સ્ર્ાપક શ્રી ધીર ભાઈ અંબાણી એક સમયે ખ બ જ નાન ું કામ 
કરતાું િતા તર્ા શનરમા કુંપનીના માલલક કરશનભાઇ પટેલ પણ સાયકલ પર જઈને નાની કોર્ળીમાું 
પાવડર વેચવા જતાું િતા. પોતાની મિનેત અને ધગસર્ી એમને સફળતાના શશખરો સર કયાથ એવીજ 
રીતે આપના ભતૂપવૂથ રાષ્રપતી અને દેશના ટોચના વૈજ્ઞાશનક ડોં. અબ્દ લ કલામ પણ પોતાનો અભ્યાસ 
પણૂથ કરવા માટે ઘરે – ઘરે જઈને છાપા વેચવાન ું કામ કરતાું િતા.  
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આમ મિનેત ર્ી જ આગળ આવી શકાય છે એવ ું જાણી ઉપરના બધા વયક્તત એ ખબૂ મિનેત કરી ખબૂ 
સફળ ર્યા તો આપણે પણ મિનેતને જ મિત્વ આપી ખબૂ મિનેત કરવી જોઈએ. 
 

➢ પ્રવશૃિ 

કાગળની નાવડી બનાવી અને નોટબ કમાું લગાવો.  અર્વા   નાવડી નોટબ કમાું દોરો 

અને રુંગ ભરો. 
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કાવય– 2 ઠુંડી 

                -  કષૃ્ણ દવે  

 

➢ અઘરા શબ્દો 
1) ઝટ  2) બુંડી   
3) અડકો દડકો 4) મીઠો 
5) બરફ્ના ગામ 6) હૂુંફ   
7) ઘારી  8) ટપાક 

9) દડદડ   

 

➢ શબ્દાર્થ 
1) ઝટ  = તરત   

2) બુંડી  = એક પ્રકારન ું પિરેણ   

3) અડકો દડકો = એક પ્રકારની બાળરમત  

4) મીઠો  = આનુંદ આપે તેવો 
5) બરફ્ના ગામ = બરફર્ી છવાયેલ ું વાતાવરણ   

6) હૂુંફ  = ગરમાવો  

7) ઘારી  = એક મીઠાઇ  

8) ટપાક  = ‘ટપ’ અવાજ 

9) દડદડ  = અટક્યા વગર ગગડવ ું 
 

સ્વાધ્યાય 

➢ સાહિત્ય 

 

પ્ર-1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાું લખો. 
 

1) ફ્રીજમાું ઠુંડી કોને લાગે છે? 

જ)  ફ્રીજમાું ઠુંડી ટામેટાને લાગે છે. 
 

2)  ટમેટ ું બુંડી પિરેાવવા કોને કિ ેછે? 

જ)  ટમેટ ું બુંડી પિરેાવવા દૂધીમાસીને કિ ેછે.     
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3)  ટમેટાને ડાળ પર શા માટે ગમે છે? 

જ)  ટમેટાને ડાળ પર અડકો દડકો રમવા મળત  િત   અને સવારનો તડકો હ ૂુંફ આપતો િતો તેર્ી 
ઝાડનીડાળ પર ગમે છે. 

 

4)  ફ્રીજનો દરવાજો શા માટે ખલૂ્યો? 

જ)  ફ્રીજનો દરવાજો ઘારી લેવા માટે ખલૂ્યો. 
 

5)  ટમેટ ું ખ શ કેમ ર્્ ? 

જ)  ટમેટ ું સરૂજનો તડકો જોઈ ખ શ ર્્ . 
 

➢ વયાકરણ 

 

પ્ર-2 નીચેના શબ્દો પરર્ી વાક્યો બનાવો. 
 

1)  વાસી  =  આ ખોરાક વાસી છે. 
2)  ઠુંડી   =  આજે ખ બજ ઠુંડી છે. 
3)  રાજા  =  આ રાજા છે. 
4)  સરૂજ   =  સરૂજ ગરમી આપે છે. 
 

પ્ર-3 નીચે આપેલા બે શબ્દો પરર્ી એક વાક્ય બનાવો. 
 

1) મોબાઈલ – બૉલપેન 

વાક્ય   = મોબાઈલ અને બૉલપેન ઉપયોગી વસ્ત   છે.    
 

2) દ ધી – ચોપડી 
વાક્ય = ચોપડીમાું દૂધીન ું લચત્ર છે. 

 

3) તડકો – બરફ 

વાક્ય = તડકાનાું કારણે બરફ ઓગળે છે.  
 
 

પ્ર-9 નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો. 
 

1) ટમેટ ું , ઠુંડી , બુંડી , તડકો , સરૂજ. 
 

ટમેટ ું ,, ઠુંડી ,, તડકો , બુંડી ,  સરૂજ. 
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શનબુંધ 

 

મારી શપ્રય ઋત  
 

આપણાું દેશમાું મ ખય ત્રણ ઋત ઓ છે શશયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસ . એમાું મારી શપ્રય ઋત  
વર્ાથઋત   છે વર્ાથઋત  માું આકાશમાું કાળા વાદળાું ચડી આવે છે વીજળીના ચમકારા ર્ાય છે.વાદળોના 
ગળગળાટ અને પવનના સસૂવાટા સારે્ વરસાદ તટૂી પડે છે. બાળકો વરસાદમાું નિાય છે અને કદૂાકદૂ 
કરે છે. લોકોને બિાર જવ ું િોય તો રેઇનકોટ કે છત્રી લઈને નીકળે છે . જયાું જ ઓ ત્યાું પાણી જ પાણી. 
શિરેના રસ્તા અને વકૃ્ષો સ્વચછ અને સ ુંદર લાગે છે . મોર કળા કરીને નાચે છે. બધા ખબૂ રાજી ર્ઈ 
જાય છે. 
   

ખેડતૂો પોતાના બળદોને લઈને ખેતરમાું જાયા છે તેઓ ખેતર ખેડે છે ર્ોડા હદવસોમાું ખેતરમાું 
અનાજ ઊગી નીકળે છે. ધરતી પરન ું આ દ્રશ્ય ખબૂ જ સ ુંદર લાગે છે. મને વર્ાથઋત   માું ફરવા જવ ું ખબૂ 
જ ગમે છે. જયાું જ ઓ ત્યાું લીલ છમ વાતાવરણ િોય છે.  
   

કેટલીક વખત અશતવષૃ્ષ્ટ ર્ાય છે તેર્ી ઘણ ું ન  કશાન પણ ર્ાય છે. અને ઘણી જગ્યાએ વરસાદ 
ન આવવાર્ી અનાવષૃ્ષ્ટ ર્ાય છે તેર્ી અનાજ પાકત  ું નર્ી અને પાણીની તુંગી પડે છે. 
   

આમ વરસાદમાું મને બહ  જ ગમે છે અમે બધાય શમત્રો સારે્ વરસાદની મજા માણવા નીકળી 
પડીએ છીએ આમ બધી ઋત માું મને વરસાદ ખબૂ જ ગમે છે. તળાવો ભરાઈ જાય છે તેર્ી તેમાું 
નાિવાની ખબૂ જ મજા આવે છે અને મારા શમત્રો કાગળની િોડી બનાવીને વિતેા પાણીમાું મકૂીએ છેએ.  
 
  આમ વરસાદની ઋત  અમને ખ બ જ ગમે છે. 
 
 

➢ પ્રવશૃિ 

હફ્રજમાું કઇ- કઈ વસ્ત  ઓ મકૂી શકાય ? નોટબ ક માું લખો. 
 


