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                     પાઠ -૬  આખીયોકીડિબિયામાાંચાાંદો ,સરુજ, પ્હાિ 

અધરશબ્દો 

1. જળપરી 
2. વછુટીય ું 
3. હલેસ ું 
4. ગોળમટોળ 

5. કોત ુંક 

6. ધેલ ુંથવ ું 
7. પાણીચ  ુંવ ું 
8. ચત્ત પાટ 

9. રુંજ 

શબ્દાર્થ 

1. જળપરી - જળચરપ્રાણી 
2. વછુટીયુાં - ચ  ાંટીનેઉિવુાં 
3. હલેસુાં - હોળીચાલવાનુાંલાકડુાં 
4. ગોળમટોળ - હષ્ટપષુ્ટ 

5. કોત ુાંક- કુતહુલ 

6. ધેલુાંર્વુાં - ગળપેિેવર્થવુાં 
7. પાણીચ  ાંવુાં - પાણીટપકવુાં 
8. ચત્તપુાટ - ઓટાનીપીઠપરએકદમસીધુાંસરુ્ેલુાં 
9. રાંજ–દુુઃખ 

સાડહત્ય 

૧)'અચરજ 'વાર્ાથકોનીછે ? 

જ)'અચરજ ' વાર્ાથચદ્રજોવાઘરેર્ીભાગેલાનાનકિાછોકરાનીછે . 

૨) છોકરોરોજરાત્રેપોર્ાનીિારીમાાંર્ીશુાંજોર્ો ? 

જ) છોકરોરોજરાત્રેપોર્ાનીિારીમાાંર્ીચદ્રનેઉંચાવાદળોમાાંપેસીનેલાાંિાઝાિઉપરઢેંકીને 

દ રનાપવથર્ર્રફજર્ાજોર્ો . 

૩)સ  રજરોજક્ાાંર્ીઆવર્ો ,અનેક્ાાંઆર્મીજર્ો ? 

જ)રોજપહાિપાછળર્ીઆવર્ો ,અનેસાાંજેછોકરાનુાંઘરપારકરીનેઆર્મીજર્ો . 



૪) એક ડદવસ છોકરાને ઘરેર્ી ભાગી ક્ાાં જવાનુાં મન ર્યુાં ? 

જ)  એક ડદવસ છોકરાને ઘરેર્ી ભાગી પવથર્  જવાનુાં મન ર્યુાં . 

૫) પવથર્ પર જઈને છોકરો સ  રજને શુાં કરર્ો જોવાની મજા ઉિાવવા માાંગર્ો હર્ો ? 

જ) પવથર્ પર જઈને છોકરો સ  રજને ચત્તોપાટ સ  ર્ેલો ,સરુ્ા સરુ્ા િીજા ડદવસના વવચાર કરર્ો જોવાની મજા 

ઉદ્ભવવા માાંગર્ો હર્ો . 

 

૧) ચદ્રમાાં દરરોજ રાત્રે કેવા ફેરફાર ર્ર્ા હર્ા? 

જ)ચદ્રનુાં મોં દરરોજ રાત્રે જરાજરા વધતુાં જઈ મોટુાં ગોળમટોળ ર્તુાં હત ુાં .ત્યાર પછી પાછુાં ધીમે ધીમે નાનુાં ર્ઈ 

આખરે એક રાત્રે છુ ર્ઈ જતુાં . 

૨) પવથર્ પર ચિવા  જર્ા  છોકરાની હાલર્ કેવી ર્ઈ ? 

જ) પવથર્ પર ચિવા  જર્ા  છોકરાના પગ દુખવા માાંિયા પણ એ હસર્ા હસર્ા દોિર્ો રહ્યો .એના કપિાાં ખરિાવા 
માાંિયા ,શ્વાસ ભરાઈ આવ્યો અને આંખમાાંર્ી પાણી ઝીવા માાંિ્ુાં . 

૩)ડદવસે સરુજે ઉર્ારેલા  િગલાનુાં  વાદળ શુાં કરર્ા ? 

જ) વાદળ ડદવસે  સરુજે  ઉર્ારેલા રાંગરાંગીન િગલાાં પહરેી આકાશમાાં જોર્ા .ર્ેઓ ધેલા ર્ઈને નાચર્ા અને પોર્ાનો 
આકાર અરીસામાાં જોર્ા .ર્ેઓ ધેલા  ર્ઈને નાચર્ા અને પોર્ાના આકાર િદલર્ા . 

                                        વ્યાકરણ  

નીચેના શબ્દોના વવરોધી શબ્દો લખો  

1. ઉંચ ુx  નીચુાં  
2. રાજી x  નારાજ  

3. વશખર x  ર્ળેટી  
4. અંિર x  ધરર્ી  
5. ઉત્સાહ x નીઉત્સાહ 

 

 

 

 

યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ  રો . 

1. છોકરો રોજ _________ને જોયા કરર્ો .( ચદ્ર , સ  યથ ) 



2. ________નુાં મોં વધી વધીને મોટુાં ગોળમટોળ ર્તુાં .(વાદળ , ચદ્ર ) 

3. _________ડદવસ હોય કે રાર્ ,રોજ દેખર્ા .(  ર્ારા ,  વાદળ ) 

4. છોકરો ________પકિી પવથર્ ચિવા માાંિયો .( દોરિા ,વેલાાં ) 
5. ર્ાપણાની આસપાસ િીિેલા લોકો _______ ની વાર્ો કરર્ા હર્ા .(ઘરિાર ,વેપાર ) 

સાચી જોિણી વાળો  શબ્દ શોધીને લખો  

1. અરીસો / અરીશો-______ 

2. મૈત્રી /મેંર્રી -______ 

3. પાાંદડુાં /પાાંદડુ-______ 

4. પથ્ર્ર /પત્ર્ર-______ 

5. પગેરુાં  /પગેરૂ-______ 

નવરાત્રી વવશે વનિાંધ 

      નવરાત્રી ભારતીય  હહન્દ  તહવેાર છે નવરાત્રી દર વર્ષે  ચોમાસા ની ઋત માું સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબરમાું 
હોય છે નવરાત્રી દરમમયાન ખેલૈયાઓ નવા નવા પોર્ષાક ધારણ કરી ગરબે રમે છે નવરાત્રી ના નવ હદવસ દેવી 
ના મવમવધ રૂપોન ેસમમપિત છે 

        નવરાત્રી શબ્દ બે ભાગમાું વહેંચાયેલો છે 9 એટલ ેકે નવ રાત્રી એટલે કે રાત નવરામત્રના દસમા હદવસે 
દશેરા પવવ ઉજવવામાું આવે છે દશરેા ને અધમવ પર ધમવનો મવજય ગણવામાું આવે છે અને રાવણ દહન 
કરવામાું  આવે છે દુંતકથા અન સાર મહહસાસ ર નામ નો રાક્ષસ રાજા ભગવાન મહાદેવને પ્રસન્ન કરી શક્ક્તશાળી 
વરદાનો મેળવ્યા હતા 
          શક્ક્તશાળી બન્યા પછી સામાન્ય લોકોને હરેાન કરવાન ું શરૂ કય ું હત  ું જે તેના મસવાય ભગવાનની પ  જા 
કરતા હતા  તેને કેટલ ું અભભમાન આવી ગય ું હત  ું તે બીજા ભગવાનોની પોતાના કરતા નીચા ગણતો હતો દેવી 
દેવતાઓમાું પણ ભઈ વધવા લાગ્યો મહહસાસ ર ને કારણ ેત્યારે દેવતાઓએ બ્રહ્મા મવષ્ણ  અને  મશવને મવનુંતી  કરી 
ત્યારે મત્રદેવ એ ભેગા મળી  દેવી દ ગાવની રચના કરી જ્યારે  દેવી દ ગાવ નો  સામનો રાક્ષસ સાથે 
થયો  ત્યારે  મહહસાસ ર દેવી દ ગાવ ની સ ુંદરતા થી આકમર્ષિત થયો મહહસાસ ર દેવી દ ગાવ સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છતો 
હતો  
         તેને રાક્ષસોને કહ્ ું કે આપણે દેવી દ ગાવની ય દ્ધમાું   હરાવવાની છે બધાજ  અસ રો તથા રાક્ષસોને 
મહહસાસ ર પર વધારે પડતો મવશ્વાસ હતો દેવી દ ગાવ સાથે નવ હદવસ સ ધી ય દ્ધ ચાલય ું અને નવમી રાત્રે દેવી 
દ ગાવએ રાક્ષસનો વધ કયો તથેી તનેે નવરામત્ર તરીકે ઓળખવામાું આવે છે  અને દસમા હદવસે દશરેાન ું પવવ 
ઉજવવામાું આવ ે છે  
       નવરામત્રમાું નવ હદવસ સ ધી ઉપવાસ રાખવામાું આવે છે અને નવમા હદવસ ેનાની છોકરીઓ પર 
કન્યાપ  જન  કરી ઉપવાસ તોડવામાું આવ ેછે અને તમેને પસૈા બુંગડીઓ  અને સ્વાહદષ્ટ વાનગીઓ આપવામાું 
આવે  છે નવરામત્રમાું નાની બાળાઓને અલગ-અલગ ભેટ આપવામાું આવે છે  નવરાત્રી ભારતમાું બધે જ ઉજવાય 
છે પણ ગ જરાતમાું લોકો ધામધ  મથી ઉજવે છે ગરબા અને દાુંહડયા રાસ રમી નવરાત્રી તહવેારની ધામધ  મથી 
ઉજવાય છે 

       પમિમ બુંગાળમાું પણ આ તહવેાર ન ું ખાસ મહત્વ છે  નવરાત્રી દરમમયાન દેવી દ ગાવની પ  જા કરવામાું આવે 
છે અને મોતીને શણગારવામાું આવે છે નવરાત્રી દરમમયાન પમિમ બુંગાળ ની સ્ત્રીઓ બુંગાળી સાડી પહરેે છે અને 



અનોખા પ્રકારન ું નતૃ્ય કરે છે  આ તહવેાર દેવી દ ગાવ પ્રત્યે ભક્ક્ત અને પ્રમે સાથે ઉજવવામાું આવે છે નવરાત્રી 
ભારતમાું ખ  બ જ મહત્ત્વનો તહવેાર છે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 પાઠ - ૭  ઢેિરાાંનો  ન્યાય 

અધર શબ્દો  

1. અંક શમાું રાખવો   
2. બદમાશી  
3. સફાઈ આપવી  
4. ચાબખા મારવા  
5. અદ્દલ ઇન્સાફ  

6. દબદબામાું હોવ ું  
7. કોટવાલ - 



8. કોટડીમાું પ  રવ ું  
9. શાણો  

શબ્દાર્થ  

1. અંક શમાું રાખવો -કાબ માું રાખવ ું  
2. બદમાશી - લ ચ્ચાઈ  

3. સફાઈ આપવી - ખ લાસો કરવો  
4. ચાબખા મારવા - કોરડા મારવા  
5. અદ્દલ ઇન્સાફ - ખરો ન્યાય  

6. દબદબામાું હોવ ું - ઠાઠમાઠમાું  હોવ ું 
7. કોટવાલ - અમલદાર  

8. કોટડીમાું પ  રવ ું - કેદ કરવ ું  
9. શાણો – ચત ર 

સાડહત્ય  

  ૧)છજ કાકાની પાસે મમલકતમાું શ ું હત  ું ? 

 જ) છજ કાકાની પાસે મમલકતમાું એક ઝુંપડી અને એક બકરી હતી . 

 ૨) છજ કાકાની ઘરની પાસે કોન ું ઘર હત  ું ? 

 જ) છજ કાકાની ઘરની પાસે એક શ્રીમત શઠે ન ું  ઘર હત  ું . 

 ૩)શેઠે નોકરને શો હ કમ કયો ? 

 જ) શેઠે નોકરને  હ કમ કયો કે આને ( છજ કાકાને )પેલા ઝાડ પાસે ઉભા રાખીને ચાર કોરડા મારો . 

 ૪)રાજાએ શેઠીયાને શી  સજા કરી ? 

 જ)રાજાએ શેઠીયાને જેલમાું પ રી દેવાની અને શેઠ ની મમલકતમાુંથી પચીસ બકરીઓ અને પાુંચસો રૂમપયા 

   છજ કાકાને  આપવાની  સજા કરી . 

૫) છજ કાકા ની  દ્રષ્ષ્ટએ રાજા  કેવા હતા ? 

જ) છજ કાકા ની  દ્રષ્ષ્ટએ રાજા ડાહ્યા અને ચત ર હતા. 

નીચેના પ્રશ્નો ના જવાિ િે ત્રણ  વાક્માાં લખો  

૧)બકરી કેવી રીતે મરી ગઈ ? 



જ) બકરી શેઠ ના બગીચામાું  છીડામાુંથી ઘ  સીને મસ્તીથી નાના નાના છોડ ના ક ણાું ક ણાું પણ ખાતી હતી .એ જોઈ 

માુંડીને ગ સ્સો ચડયો .તેણ ેબકરીના માથા માું જોરથી ડાુંગ ફટકારી .બકરી  બે -બે કરતી ચીસ પાડી ત્યાું જ લાુંબીલસ  

થઈ ગઈ ને મરી ગઈ . 

૨)છેલલ ેરાજા એ છજ કાકા ને શ ું કહ્ ું ? 

જ) છેલલ ેરાજા એ છજ કાકા ને કહ્ ું ,'કે તારી પત્ની ને કહજેે એ જબરા બહ  સ્વાહદષ્ટ બનાવે છે .એના જેવા ઢેબરાું અહીં 
રાજ મહલેમાું પણ બના નથી ." 

વ્યાકરણ  

નીચેના વાક્ો કોણ િોલે છે ર્ે લખો  

1. 'લીલ ુંછમ ખાવાન ું તો નથી ". -________ 

2. "ઘ  સી ગઈ છે કે ઘ  સાડી છે ?".-________ 

3. "મને કે તને ક્ાું લખતા આવડે છે ?".-________ 

4. "ના રે ના ,હ ું કાુંઈ એમ નવરો નથી ".-________ 

5. "છોડી શ ું દે ! સજા કરશે ."-________ 

યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી િે વાક્ો જોિો . 

1. આજે પવન જોરદાર છે. પતુંગ ચાવાની મજા આવશે .(કે જેથી ,તેમ છતાું ) 
2. મય રી નવી સાઇકલ લાવી .તે આંટો મારવા ગઈ .(પરુંત   ,અને ) 
3. કૈંરવ દોડતા દોડતા પડી ગયો .તે રહદયો નહહ .(કે જેથી ,પરુંત   ) 
4. દાદાને આજે ઉપવાસ છે .આજે જમશે નહીં .(કારણ કે , તેથી ) 
5. ત ેમાળો હતો . તેણ ેપરીક્ષા આપી . (એટલ ે,તોપણ) 

નીચના શબ્દોના સમાનાર્ી શબ્દ લખો  

1. શ્રીમત = ધનવાન  

2. બાગ  = બગીચો  
3. હ કમ  = આજ્ઞા  
4. ભબદ ું  = ટપક ું 
5. ચીસ  = બ  મ 

6. છરી = ચપ્પ   
7. દ ષ્ટ  = પાપી  
8. પોશાક = પહરેવેશ 

ર્મે કરેલા પ્રવાસનુાં વણથન કરર્ો પત્ર ર્મારા વમત્રને લખો. 
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મપ્રય મમત્ર ________. 

    તારો હમણા ફોન પણ નથી કે પત્ર પણ નથી, ત  પત્ર લખજે. ગયા રમવવારે અમે સૌ પ્રવાસેથી પરત ફયાવ 
છીએ. પ્રવાસમાું અમને બહ  મજા પડી, ત  આ પ્રવાસમાું જોડાઇ ન શક્ો. તેથી મને થય ું કે લાવ ને તન ેઆ પ્રવાસ 
મવશે પત્ર લખ . 

નમવદામયૈાનો પ્રવાસ કરવા લાગ્ય  કે તે ખરેખર ગ જરાતની જીવાદોરી છે. આ નદી અમરકુંટકના સરોવરમાુંથી 
નીકળે છે. કેટલાઅય હકલોમીટર સ ધી બુંને બાજ  ઉંચા પવવતો છે. એ એના હકનારાની શોભા મા વધારો કરે છે. 

    અને નમવદા માું જબલપ ર પાસે ભડેાઘાટ મા નૌકામવહાર નો આનુંદ માણ્યો, અને બુંદરક દ વાળી જગ્યા જોવાની 
ઇરછા પણ અમારી પ રી થઇ. ધ વાધાર નો ધોધ પણ જોયો, અને સરદાર સરોવર ડમે અને સ્ટેટય  ઓફ ય મનહટ ની 
તો શ  વાત કરૂ માણસ ધારે તે કાયવ કરી શકે તનેો આ જીવુંત નમ  નો. 

       વધારે નથી લખતો તારા માટે દરેક સ્થળના ફોટો પાડયા છે જે તને હ  વોટસએપ પર કાલ ેમોકલી દઇશ, 
તારા મમ્મી પપ્પાન ેમારા પ્રણામ . 

તારો 

મમત્ર 

__________ના 

પ્રણામ 
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