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                    પાઠ – ૬ ભાઈબંધમારોબોલ્યો ,કુહૂ ! 

 અઘરા શબ્દો 

1. વિવિત્ર 

2. ભેદિ ું 

3. ગાભ ું 

4. િ ુંથિ ું 

5. હળિે 

6. અિનિ ું 

શબ્દાર્થ 

1. વિવિત્ર - નાગમેતેિાદેખાિિાળ ું 

2. ભેદિ ું - તોડિ ું 

3. ગાભ ું - કપડ ું  

4. િ ુંથિ ું  - ફેંકીદેિ ું 

5. હળિ ે- ખ બધીમેથી 

6. અિનિ ું – નિીજાતન ું 

સાહહત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં લખો  

૧) બોધરાજનાગજિામાુંશ ુંશ ુંભરલે ુંહોય ? 

જ) બોધરાજનાગજિામાુંજીિતોદેડકો ,જાતજાતનાઈું ડાજિેીવિત્રવિવિત્રિસ્ત ઓભરલેીહોય . 

૨) ભીષ્મનીમાએભીષ્મઅનેતેનાવમત્રબોધરાજનેશ ુંકરિાકહ્ ું ? 

જ)ભીષ્મનીમાએભીષ્મઅનેતેનાવમત્રબોધરાજનેસાથેમળીનેગોદામસાફકરિાકહ્ ું ? 

૩)ગોદામમાુંકોનોમાળોહતો ? 

જ)ગોદામમાુંકાબરનોમાળોહતો . 

૪) ભીષ્મઅનેબોધરાજગોદામમાુંથીમાળોક્ાુંલઈઆવ્યા ? 

જ) ભીષ્મઅનેબોધરાજગોદામમાુંથીમાળોગેરજેમાુંલઈઆવ્યા . 

૫) બીજવેદિસેબોધરાજઆવ્યોત્યારશે ુંલઈઆવ્યો ? 

જ) બીજવેદિસેબોધરાજઆવ્યોત્યારદેાણાનીથેલીભરીનેલઈઆવ્યો . 

નીચેના પ્રશ્નોના સહવસ્તાર જવાબ લખો  

૧) િગગ માું સૌથી વિવિત્ર છોકરો કોણ હતો ?તે શ ું શ ું કરતો હતો ? 



 

 

જ) િગગ માું સૌથી વિવિત્ર છોકરો બોધરાજ હતો .ત ેગોફણથી વનશાન તાકતો હતો .પતુંવગયા અન ેભમરી સાથે તો ત ે

એિ ું કરતો કે આપણન ેકમકમાું આિી જાય .તેના ગજિામાું જીિતો દેડકો ,જાતજાતના ઈું ડા જિેી વિવિત્ર િસ્ત ઓ 

ભરતો . 

૨) ભીષ્્ના નિા બુંગલે બોધરાજ િારુંિાર કેમ જતો ? 

જ) ભીષ્્ના નિા બુંગલા ની આસપાસ િનરાજી હતી. આથી બોધરાજ ભીષ્્ના નિા બુંગલે જતો .એન ેત્યાુંની િનરાજી 

માું વશકાર કરિાન ું મોકળ ું મેદાન મળી ગય ું હત ું . 

                                                                         વ્યાકરણ  

નીચેના હવધાની ખરા છે કે ખોટા તે લખો  

1. િગગ માું ભીષ્મ વિવિત્ર છોકરો હતો .______ 

2. ગોદામમાું અુંધારું  હત ું ._________ 

3. શાળા છ ટે પછી બોધરાજ  વિકેટ રમિા જતો .__________ 

4. બોધરાજન ું વનશાન કદી ખાલી ન જાય .________ 

 

સાચી શબ્દ જોડણી શોધી લખો  

1. સમડી /સમટી  -_________ 

2. પતુંવગય ું /પતુંગીય  -_________ 

3. ટોવકયો /ડોવકય ું -_________ 

4. પકાશ/પ્રકાશ -________ 

5. નીસાન /વનશાન-_________ 

                   પાઠ -૭ ખોટો જાદુ ,ખોટો બાવો ? 

અઘરા  શબ્દો  

1. તક  

2. િટપટી થિી 

3. ત્રાટ 

4. ગાયબ 

5. મતિાલી 

6. બાથ ભીડિી  

7. આટો  

8. સરપાિ 

9. જશ 

શબ્દાર્થ  

1. તક - લાગ 

2. િટપટી થિી - તાલાિેલી થિી  

3. ત્રાટક- તાકીને એક સાથ ેજોિ ું  

4. ગાયબ - ગ મ 

5. મતિાલી - મસ્ત  



 

 

6. બાથ ભીડિી - મોટ ું  કામ વહુંમત ભેર ઉપાડિ ું  

7. આટો - લોટ  

8. સરપાિ- ઇનામ  

9. જશ- ગ ણ 

 

  સાહહત્ય  

  ૧)વર્થ માં કોન ેજાદુ રજૂ કયાથ ? 

  જ) િગગમાું તૃવિ અન ેઅુંશ લે જાદ  રજ  કયાગ . 

  ૨) તૃહિ  ટેબલની પાછળ શંુ કરતી હતી ? 

  જ)તૃવિ  ટેબલની પાછળ મુંત્ર જિે ું બબડતી હતી અન ેદ પટ્ટા ઉપર પોતાના હાથ ફેરિતી હતી . 

  ૩) છરી ઉપર શંુ  લર્ાવલેું હતું ? 

  જ)છરી  ઉપર કપાસના વજુંડિાનો રસ લગાિેલા હતા . 

  ૪ )તૃહિએ પર્ ના તહળયે શાનો લેપ કયો ? 

  જ)તૃવિએ પગ ના તવળયે  હળદરનો  લેપ કયો . 

  ૫) દુપટ્ટા ઉપર શંુ ચોટેલું હતું ? 

  જ) દ પટ્ટાપર િ નાનો ઝીણો  ભ કો છાુંટેલો હતો . 

 

૧) તૃહિ અને અંશુલ ેવર્થમાં કયાથ કયાથ જાદુ બતાવ્યા ? 

જ) તૃવિ અન ેઅુંશ લે િગગમાું  નીિેના જાદ  બતાવ્યા 

     ૧) જામફળ ,રબર અન ેિાિીન ેટેબલ ની એક બઝ થીબીજી બાજ  ખસ્તા બતાવ્યા  

      ૨) લીબ ુંને કાપતા તેમાુંથી લોહી ટપકિાનો જાદ  બતાવ્યો . 

      ૩) દ પટ્ટા પર માતાજીના પગલાું -કુંક  પગલાું પસિાનો જાદ  બતાવ્યો . 

૨) કમુએ તાળીઓ શા માટે પાડી ? 

જ)દ પટ્ટા પર મય ર ,નફીસા અન ેસાગર ેપગલાું  પડ્યા .ત ેજોઈને આખા િગે તાળીઓ પાડી તેથી કમ  એ પણ તાળીઓ 

પાડી ને પછી પગલાું પણ ! 

                                             વ્યાકરણ  

યોગ્ય હવકલ્પ પસદં કરી કાલી જગ્યા પૂરો  

1. _________ને ટેબલ ેપરની  ખીલી ફસાિી દીધ ું હત ું .( દોરા ,ઇલહૅસ્ટક ) 



 

 

2. _________પર કપાસના જીડિાનો રસ લગાવ્યો . ( લીબ ું, છરી ) 

3. તૃવિ એ પગના તવળયે _________ નો લેપ કયો .(હળદર ,િ ના ) 

4. _________પર િ નાનો ઝીણો ભ કો છાુંટેલો હતો . (િાદર , દુપટ્ટા ) 

5. _________શબ્દ  સાુંભળતા જ્ાું ,મય ર અન ેઋત  ગભરાઈ ગયા .( ડાકણ , માતાજી ) 

હતા , છે , કે  હશે  વડે ખાલી જગ્યા પૂરો . 

1. અત્યાર ેરમેશ વિકેટ રમ ે________ 

2. ગઈ કાલે વિદ્યાથી િગગમાું________ 

3. મારા કાકા આિતી કાલે મ ુંબઈ _______ 

4. અત્યાર ેમાધિી રસોઈ બનાિે _________ 

સાચી જોડણી વાળા શબ્દ શોધીને લખો  

1. ડોપલી / ટોપલી ______ 

2. વિદ્યા / વિધ્યા______ 

3. સરમ  /શરમ ______ 

4. િીવપયો / વિપીયો ______ 

5. હળદર /હડદર ______ 

6. પૅિીલ /પેન્સીલ ______ 

 

 


