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ક્ પ્્ સત પષૃ્ નબંર

1 ખિસ્સાસા પહલેવસન ? હસ 2

2 તેને તે ઉગશે ? 6



પસઠ-૧ ખિસ્સાસા પહલેવસન ? હસ

 અઘરસ શબ્દ

૧ .નસનકડુા

૨.રિડુા

૩ .ાદઢુા બગસડવુા

૪ .ગાદુ

૫.વસતયે

૬ .રદફ

૭ .હસાકી કસઢવુા

 શબ્સાર

૧ .નસનકડુા -નસનુા

૨ .રિડુા - ફરવુા

૩ .ગાદુ -િરસબ

૪ .વસતયે -વસત

૫.રદફ –અખિાસન



્સહહતય

નીચેનસ પ્દનસ જવસબ એક વસકાસા લિદ

૧ .બસુકદોિસા એ ખિસ્સ ને કેવુા કહુા ?

જ .બસુકદોિસા એ ખિસ્સને રિડુા ,ગાદુ,અને ગાધસત ુા કુ .

૨ .ખિસ્ુા ્રૂજ્સ્સ ાી કેા ડરી ગયુા ?

જ .ખિસ્ુા ્રૂજ્સ્સની લસાબી લસાબી મછૂદ જદાને ડરી ગયુા.

૩. ખિસ્સ પર કદણે વહસલાી હસા ફેરવયદ ?

જ. ખિસ્સ પર ્રૂજ્સ્સ વહસલાી હસા ફેરવયદ

૪ .ખિસ્સની કરચલી કદણે દૂર કરી આપી ?

જ.ખિસ્સની કરચલી ધદબીિસાએ ાસી ગરા કરી ,તનેસ પર ફેરવીને દૂર કરી આપી .

નીચેનસ પ્દનસ ્વવસતસર જવસબ લિદ

૧ .ખિસ્ુા કેોલી વસર રડે છે ?

જ.ખિસ્ુા બે વસર રડે છે .બશુકદોિસાએ એને ગાદુ ,ને ગાધસત ુા કહુા તયસરે અને ્રજિસા એ એને

દુકસનાસાાી હસાકી કસઢ્ુા તયસરે તે રડે છે .

૨ .ખિસ્સને કદણ કદણ રસજ કરે છે ? કા રીતે ?

જ..ખિસ્સને ્રૂજ્સ્સ ્કૂવીને રસજ કરે છે .્રજિસા તનેે નીરજિસા નસ બશુકદો પર

ચોોસડીને રસજ કરે છે .ધદબીિસા તનેી કરચલીઓ પર ાસી ફેરવીને કરચલીઓ દૂર કરીને

રસજ કરે છે .



૩ .ધદબીિસા કસકસનદ સવિસવ ગસુ્સવસાદ છે કે ાસયસળ તાને કા વસતાી િબર પડી ?

જ.ધદબીકસકસનદ સવિસવ ાસયસળ છે . .ખિસ્ુા રડત ુા રડત ુા એાની પસ્ે આવયુા તયસરે ધદબીકસકસએ

કહીયુ ,"એા

વસત છે ? અહી આવ તસરી કરચલીઓ ચપોી વગસડતસ ાસા છા કરી ્ઉ ."આ વસતાી િબર પડી

કે ધદબીકસકસાસયસળ છે.

 વ્યારર

નીચેનસશબ્દનસ્ાસનસારશબ્દલિદ .

૧.આધુ=દૂર , છેટુા

2.િીજવુા= પલાવુા

૩.વનરસાત =ફર્્

૪.અવતશય =ધણુાજ ,પષુ્ા

૫.કડક = કઢણ

૬.બચકુા =કરડવુા

નીચેનસ વસકદ ાસાાી કુ વસક ્સચુા છે અને કુ િદટુા તે જણસવદ .

૧. ખિસ્સનસ આ્ુ ાી તાસવ િરસા ગય.ુ = ખોટંુ

૨. ્રજિસા એ ખિસ્સને ્કુવી નસખયુા . = ખોટંુ

૩. ધદબીિસા એ ખિસ્સને 'ાકેહુા 'કહુા . = ખોટંુ

૪. ખિસ્સને નીરજિસા નસ બશુકદો પર બે્વસની ાજ પડી.= સયચું

નીચેનસ વસકદ કદણ બદલે છે તે લિદ



૧. "એય ,બચડુસ ,બીશ નહી ". -સરૂજદયદય

૨. "ાને તાસરી ્સાે બહુ ગાે છે ".-ખખસસું

૩. "હવે ત ુા વહસલુા વહસલુા લસગે છે ,બચકુડસ ".-સરૂજદયદય

૪. "આોલુા બધુા રડે છે કેા ? તને કદણ વઢીયુા ?" -ધોબીભયઈ

૫. "ચસલ ,બે્ીજ નીરજિસાનસ બશુકદો પર "-દરજભયઈ

નીચેની િસલી જગયસ પરૂદ

૧. સરૂજદયદય ને લસાબી લસાબી મછૂદ હતી .

૨.ખિસ્ુા નીરજભયઈનય બશુકદો પર ચોોી ગયુા .

૩.દરજભયઈ એ ખિસ્સને દુકસનાસાાી હસાકી કસઢ્ુા .

૪.ખિસ્સની કરચલી ધોબીભયઈ એ દૂર કરી .

નીચેનસ વવષય પર વનબાધ લિદ .

 ્યરુ પપ્ વસ

ાસરસ જના હ્વ્ે ાને નવુા શોર ાળયુા છે .તે આ્ાસની રાગનુા છે .તે ્તુરસઉ છે .તનેસ પર

હસા ફેરવુા તયસરે ાને તનેદ મલુસયા સપ્ર ખબુ ગાે છે .હવે તદ જયસરે ાસરે શિુ પા્ ગે બહસર

જવસનુા ાસા તયસરે ાસરી પહલેી પ્ા્ ગી આ શોર ની જ રહે છે .તે કદા પણ પનેો ્સાે ાચે ાા

જય છે .અને ધદવસાસા કદા વવષે્ કસાજ રસિવી પડતી નાી .હસ ,ધદયસ પછી ાસી કરવી જ

પડે .તે શોર પહરેવસની ગરાીાસા ખબુજ રસહત રહે છે .તાેી તે ાને ગાે છે .



પવ રવત- તાને ગાતસ વસદ નુા ખચત ્દરદ



પસઠ- ૨. તેને તે ઉગશે ?

 અઘરસ શબ્દ

૧. પહસડ

૨. િાવસ

૩. હોશે હોશે

૪. પાે

૫. વાડી

૬. હદવશયસર

૭. ચહકત

૮. ્હજે

૯. િોકસય

૧૦. નવસા

૧૧. ાહનેત

૧૨.હરધલેી



 શબ્સાર

૧. પહસડ -પવરત

૨. પાે - ્યસ

૩. ચહકત -આશયર

૪. િોકસય -અાડસય

૫.હરઘલેી -ખશુખશુસલ

૬.્હજે –પહરશા

 સયહિત્

નીચેનય પ્ોનય જવયબ એા વયક્યં લખો

૧. કદની કલગી ્ૌાી ્સરી છે ?

જ.ાદરની કલગી ્ૌાી ્સરી છે .

૨. કદા પણ બે પકીઓનસ અવસજ લિદ .

જ. ચકલી :'ચી ...ચી ...',કસગડદ :'કસ......કસ...'.

૩. કુકડી ને કદણ કદણ પદત્હન આપતુા હત ુા ?

જ. કુકડીને પછીાી કસબરે પદત્હન આપયુા .

૪. કુકડી કા -કા બસબતદ ાસા હદવશયસર હતી ?

જ.કુકડી ઈડસ વચેવસાસા ,ચણ ચણવસાસા ,બચચસ ્સચવસાસા અને એાને ચણ વીણતસા શીિવસાસા

હદવશયસર હતી



૫. કસબરે કુકડી ને શસ ્ાસચસર આપયસ ?

જ. કસબરે કુકડી ને ્ાસચસર આપયસ કે કુકડી, તદ િરી ,તનયે ાસાે કલગી ઊગી છે !

પ્ -૨ નીચેનય પ્ો નય સપવસ્યર જવયબ લખો

૧. કુકડીને કા બે વસતે દુઃિ હત ુા ?

જ. કુકડીને બે વસતે દુઃિ હત ુા :એક તદ એ કે એનસાી ઉચુ ઉડસત ુા ન હત ુા .અને બીજુ ા એ કે એને

રાગીન પીછસ ન હતસ .ાસાે કલગી ન હતી અને ગાે લસલ ,પીાસ,રાગદ ન હતસ .

૨ .કુકડી એ પદતસની કા અખિલસષસ કુકડસને કહી ?

જ .'ાસરે તદ તસરી જદડે વડીપર બે્વુા છે અને બહસરની દુવનયસ જવી છે ' કુકડી ને પદતસની આ

અખિલસષસ

કુકડી એ કુકડસને કહી .

૩. કુકડી કદને ઘસરી ઘસરી ને જદયસ કરતી ?શુા જદયસ કરતી ?

જ. કુકડી કુકડસને ઘસરી ઘસરી ને જદયસ કરતી.કૂકડદ કેા પસાિદ ફેલસવે છે .પગ ્ાકદરે છે. કેવી રીતે

ધીરે ધીરે ઉચે ઉડે છે .એ નીરખયસ કરતી .

 વ્યારર

નીચેનય વયકો ખરય છે ાે ખોટય ્ે જરયવો .

૧. કુકડી ને કદા વસતનુા દુઃિ ન હત ુા . િદટુા

૨. કૂકડદ કુકડી ની વસત ને હ્ી કસઢતદ હતદ . ્સચુા

૩. કસબરે કસગડસને '્દઢ ડસહદ 'કહદ . ્સચુા

૪. કુકડી ને ાસાે કલગી નસ ઉગી . િદટુા



ાૌસ્યં્ ી ્ોગ્ પવાલ્ ્સદં ારી ખયલી જગ્ય પરૂો .

૧. કુકડી હદવશયસર હતી .[હદવશયસર ,નબળા ]

૨. કુકડી િેતર ાસા ચણ વીોી હતી .[િેતર ,ઉકરડસ ]

૩. કુકડી ને ાસાે કલગી ઉગી .[કસગડસ ,કુકડી ]

૪. કુકડી વડી પર ચડી .[ઝસડ ,વડી ]

પવ રવૃ -પસાચ પાિીઓ નસ અને પશઓુનસ ખચતદ તાસરી નદોબકુાસા ચદોસડદ .




