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  પાઠ ૬ બતક અને અથવા પણ હંસ  

અધર શબ્દો                                                                                

1. સરુક્ષિત  
2. પાંચેય  
3. સુદંર  
4. રાખોડી  
5. મશ્કરી  
6. કદરૂપુ ં 
7. જુવાન 

શબ્દાથથ  

1. સરુક્ષિત -  
2. પાંચેય- પાંચ  
3. સુદંર - સરસ  
4. રાખોડી- આછા ભરૂો રંગ   
5. મશ્કરી - મજાક  
6. કદરૂપ ુ- રૂપ રંગ વગરનુ ં 
7. જુવાન – યવુાન 

                                                      સાહહત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમા ંલખો  

૧)બતકીએ સરુક્ષિત જગ્યાએ કેટલા ઈંડા મકુ્યા ? 

જ) બતકીએ સરુક્ષિત જગ્યાએ ચાર  ઈંડા મકુ્યા. 

૨)બતકી બધા બચચાંને શુ ંશીખવવા લઈ ગઈ ? 

જ)બતકી બધા બચચાંને તરતા શીખવવા લઈ ગઈ. 

૩)"કદરૂપુ ંબતક " ખરેખર શુ ંહતો ? 

જ)"કદરૂપુ ંબતક " ખરેખર રાજહંસ હતો . 

૪)પાંચમ ુઈંડુ કોનુ ંહત ુ ં? 

જ)પાંચમ ુઈંડુ  રાજહંસ નુ ંહત ુ ં. 

 



  

નીચેના પશ્નોના જવાબ બ ેત્રણ વાક્યમા ંલખો  

૧)'કદરૂપુ ંબતકડંુ ' ને બીજા બચચાંએ કે રીતે હેરાન કયુું ? 

જ)'કદરૂપુ ંબતકડંુ ' ની બીજા બચચાંએ મશ્કરી કરી .કોઈએ તેને દક્કો માયો તો કોઈએ તેના ઉપર ગંદુ પાણી       

ફેંક્ુ ં. 

૨) બધા બચચાં બતકને 'કદરૂપુ ંબતક ' કેમ  કહતેા હતા ? 

જ)  બધા બચચાં બતકને 'કદરૂપુ ંબતક ' કેમ  કહતેા હતા, કારણ કે તે બધાથી અલગ હત ુ ં. તે થોડંુ મોટંુ અને 
રાખોડી રંગનુ ંહત ુ ં. 

વ્યાકરણ  

કોષમાંથી  યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો  

૧)તમે સવારે _______આવશો ? [  એટલે , કે ] 

૨)સકેુત ુસાઇકલ પરથી પડી જતા ખબ ઇજા __________તે રડયો નહીં  [અને ,તોપણ ] 

૩)મારી પાસે એક સાઇકલ _________એક બાઈક છે . [અથવા ,અને ] 

૪)તેની મમ્મી ધમથ નથી ___________તે રડે છે . [અથવા ,તેથી ] 

૫)તમે વાતો કરો ________ધીમેથી બોલો . [છતાં ,પણ ] 

નીચેના  વવધાનો કદરૂપુ ંબતકડંુ  પાઠનાંઆધારે ગોઠવી ક્રમ લખો  

૧) બાકીના બચચાં મશ્કરી કરવા લાગ્યા .________ 

૨)અચાનક વાવાઝોડંુ આવ્યુ ં. .________ 

૩)બતકી એ ચાર ઈંડા મકુ્યા. .________ 

૪)તે એક રાજહંસ હતો . .________ 

૫) બે ત્રણ હદવસ પછી વાવાઝોડંુ શાંત થયુ ં. .________ 

 

 

                                                      

                             કવિતા ૭  એક છલાાંગે દરિયો કુદો 

અધર શબ્દો                                                                                



1. સાિી -   
2. ગાભા -  
3. જગલ- 

4. નાનકડા -  
5. ઝડપી -  
6. વિચાિીયુાં -  

 

શબ્દાર્થ  

1. સાિી - સારુાં   
2. ગાભા - નકામા કપડાાં  
3. જગલ- િન  

4. નાનકડા - નાનુાં  
5. ઝડપી - ફાસ્ટ  

6. વિચાિીયુાં – વિચાિવુાં 

                         સારિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમા ંલખો  

૧)હનમુાન ના માતા વપતાનુ ંનામ લખો . 

જ)હનમુા ના માતાનુ ંનામ અંજની અને વપતાનુ ંનામ કેસરી હત ુ ં. 

૨)માતા એ હનમુાન ને જગંલમાંથી શુ ંલઈ આવવા કહ્ુ ં? 

જ)માતા એ હનમુાન ને જગંલમાંથી  થોડા પાકાં ફળ  લઈ આવવા કહ્ુ ં. 

૩)હનમુાન વાનર નો શો અથથ સમજાવે છે ? 

જ)હનમુાન 'વા ' એટલે થોડંુ અને 'નર' એટલે મનષુ્ય એવો અથથ સમજાવે છે . 

૪) રામને સદેંશો કોણ આપે છે ? 

જ)  રામને સદેંશો હનમુાનજી   આપે છે. 

૫)સીતા ક્યાં છે ? 

જ)સીતા અશોકવનમાં છે . 



નીચેના પશ્નોના જવાબ બ ેત્રણ વાક્યમા ંલખો  

૧) હનમુાનજી મોટા થઈને  શુ ં ક્ ુ? હનમુાને નાના થઈ ને શુ ંકયુું ? 

જ) હનમુાને મોટા થઈને પોતાના હાથ લબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકાં ફળ તોડી લીધા . હનમુાને નાના 
થઈને છાબડીમાંની માતાજીએ બનાવેલી રોટલી ખાધી . 

૨) ઘરમાં હનમુાન શુ ંકરતા ? 

જ) ઘરમાં હનમુાન  બધા કામ ઝડપ થી પતાવી દેતા .બાકીની બધો સમય માતા સાથે વાતો કરતા અને 
રમતા . 

૩) હનમુાને અશોકવાહટકાનુ ંશુ ંકયુું ? 

જ) હનમુાને અશોકવાહટકા ખેદાનમેદાન કરી નાખી.બધા ઝાડ પરથી બધા ફળ ખાઈ ગયા અને કેટલાક ઝાડ 
મળૂમાંથી ઉખેડી નાખ્યા . 

                                                                           વ્યાકરણ  

બાંધ બેસતા જોડક જોડો 

અ                           બ 

૧) હનમુાન                     (ક) અશોકવન 

૨)સીતા                          (ખ)દસમસ્તક ,વીસહાથ 

૩)રાવણ                          (ગ)સોનેમઢેલી 

૪)લકા                            (ધ)સદેંશાવાહક 

                                      (ચ) અયોધ્યા 

યોગ્યવવકલ્પપસદંકરીખાલીજગ્યાપરૂો 

૧)હનમુાનને ______________થવામાટેપોતાનાજમણાહાથનોઅંગઠુોપકડ્યો .(નાના,મોટા ) 

૨)_________આંગળીપકડ્ીહનમુાનનાનાથતા . (વચલી ,ટચલી ) 

૩)હનમુાનરાવણનાસભાગહૃમારંામના _________તરીકેઉપસ્સ્થતહતા .(રામદૂત ,સેનાનાયક) 

૪)લકંાનીનગરી _______મઢેલીહતી .(આરસે ,સોન ે) 

૫)રાવણ ે_________મસ્તકહતા (વીસ,દસ ) 



નીચેનારૂઢઢપ્રયોગોનાઅથથઆપો 

૧) ખેદાનમેદાનકરવુ ં- બગાડ્ીનાખવુ ં

૨) લાલચોળથઈજવુ ં- ખબુ જ ગસુ્સેથવુ ં

૩) નાસભાગકરવી - ભયથીભાગીજવુ ં

૪) મરકમરકહસવુ ં- મદંહાસ્યકરવુ ં

૫)    જીદકરવી - હઠકરવી 

 

 


