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3. દ્રિદલ 
- ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા 

➢ અઘરા શબ્દો 
 
1) નિર્ાાણકાર્ા 2) નશલ્પી   
3) એકાગ્રતા 4) આરસપહાણ 

5)   અચાિક 6)   અન્ર્   
7)   િવાઈ 
 
➢ શબ્દાર્ા 

1) નિર્ાાણકાર્ા = સર્જિ કરિાર  
2) નશલ્પી   =   પથ્ર્ર અિે ધાતરુ્ાાંર્ી મનૂતિ બિાવિાર 

3)   એકાગ્રતા = ધ્ર્ાિ    
4) આરસપહાણ   =   એક જાતિો પથ્ર્ર 

5)   અચાિક =     એકાએક   
6)     િવાઈ  =     આશ્વ્રર્ા 
      સ્વાધ્ર્ાર્ 
➢ સાદ્રહત્ર્ 

  

પ્ર-1 િીચેિા પ્રશ્નોિા જવાબ એક વાક્યર્ાાં લખો. 
  

1)  નશલ્પી શ ુકરી રહ્યો હતો? 

જ)  નશલ્પી  પથ્ર્રર્ાાંર્ી મનૂતિઓ કરી રહ્યો હતો. 
 

2) બાજુર્ાાં પડેલી મનૂતિિે શુાં નકુસાિ ર્યુાં હત ુાં?  
જ) બાજુર્ાાં પડેલી મનૂતિિે એક િાિો ઘસરકો પડેલો હતો. 
 

3 )  યવુકે દુકાિદારિે શાિી િા પાડી? 

જ)  યવુકે દુકાિદારિે તેિે ત્ર્ા કાર્ કરવાિી  િા પાડી. 
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પ્ર-2  િીચેિા પ્રશ્નોિા જવાબ સનવસ્તાર લખો. 
 

1)  ર્ાણસિે બીજી મનૂતિ જોઈ આશ્વર્ા શા ર્ાટે અનભુવયુાં ? 

જ)  ર્ાણસે જોય ુકે નશલ્પી જે મનૂતિ ઘડતો હતો એિી બાજુર્ા એિા જેવી જ બીજી મનૂતિ પડેલી હતી.આર્  

        એક જ ર્ાંદ્રદર ર્ાટે ભગવાિિી એક્સરખી બે મનૂતિઓ તૈર્ાર ર્તી જોઈિે ર્ાણસિે આશ્વર્ા અનભુવયુાં. 
 

2)  સ્ત્રીએ ફોિ કરિાર યવુકિે િોકરીએ રાખવાિી શા ર્ાટે િા પાડી? 

જ)  સ્ત્રીએ પોતાિે ત્ર્ાાં લૉિ કાપવા ર્ાટે એક ર્ાણસિે િોકરીએ રાખ્ર્ો હતો. એિા કાર્ર્ી એ સ્ત્રીિે  

        સાંતોષ હતો , તેર્ી ફોિ કરિાર યવુકિે િોકરીએ રાખવાિી િા પાડી . 
 

3)  સ્વમલૂ્ર્ાાંકિ એટલે શ?ુ  શુાં તરે્ તર્ારી જાતનુાં મલૂ્ર્ાાંકિ કયુા છે? 
જ)  વર્ક્ક્ત પોતે તટસ્ર્ રીતે પોતાિા કાર્િી મલુવણી કરે છે તેિે સ્વમલૂ્ર્ાાંકિ કહ ેછે. 
        હુાં નિર્નર્ત રોજિીશી લખ ુછુ. તેર્ા હુ ર્ારા તર્ાર્ કાર્ોિી િોંધ રાખ ુછુ તેર્જ દરેક કાર્ા  
       તેિી ર્ોગ્ર્તાિી િષ્ષ્ટએ ચકાસ ુછુ. 
 
➢ વર્ાકરણ 

 
પ્ર-3 િીચેિા રૂદ્રિપ્રર્ોગિા અર્ા લખો. 
 
1)  પડત ુમકૂવ ુ  =  છોડી દેવુાં     
2)  નિ: શબ્દ બિી જવ ુ =  શાાંત ર્ઈ જવુાં 
3)  નવદાર્ લેવી  =  જવા ર્ાટે છુટા પડવુાં. 
 
પ્ર-4 િીચેિાર્ાાંર્ી ર્ોગ્ર્ નવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
   
1)  વીસ ફૂટ ઉંચા સ્તાંભ ઉપર શાિી સ્ર્ાપિા કરવાિી  હતી? 
  જ)    અ)  પરરે્શ્વરિી      બ)  મનૂતિિી 
  ક)  ચચત્રિી      ડ)  ગણપતીિી  

   

   2)  દુકાિદાર પાસે યવુકે કર્ા ફોિ ર્ાટે ર્ાંજૂરી ર્ાગી? 

   જ)   અ)  પબ્બ્લક ફોિ     બ)  ર્ોબાઈલ ફોિ 
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  ક)  સેલ્યલુર ફોિ     ડ)  ગ્રાર્ોફોિ 

 

   3)  દુકાિદારિે યવુકિો કર્ો ગણુ સ્પશી ગર્ો? 

   જ)    અ)  સ્વચ્છતાિો     બ)  િમ્રતા 
ક)  ખરુ્ારી     ડ)  વફાદારી 

 
પ્ર-5  િીચેિા નવરૂધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 

 

1)   જાણ  x  અજાણ   2)   િીરસ  x  રનસક 
3)   ધ્ર્ાિ  x બેધ્ર્ાિ    4)   સાંતોષ  x  અસાંતોષ 

 5)   જવાબ              x           સવાલ                 6)         નકુશાિ        x            ફાર્દો 
7)   પરદેશ  x  સ્વદેશ   8)   હાજર  x  ગેરહાજર 

 
 

➢ પ્રવનૃિ   

 

પાઠર્ાાં આવતા અંગે્રજી શબ્દો લખો.  
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4. રનવશાંકર ર્હારાજ 
- ધીરુભાઈ પરીખ  

 

 

➢ અઘરા  શબ્દો 
1) મકૂસેવક 2)  ચબરૂદ 
3)  િાિપ  4)  ર્દ્રહર્ાવાંત ુ
5)  ઝળકવુાં  6)  નવલાર્તી  
7)  કાચુાંપોચુાં 8)  નિભાર્ 
9)  કોતર 
 

➢ શબ્દાર્ા 
 

1) મકૂસેવક =  જાહરેાત , પે્રનસધ્ધ્ધ કે પ્રશાંશાિી ઈચ્છા વગર ચપુચાપ સેવા કરિાર   

2) ચબરૂદ   =  કદરરૂપે લોકોએ આપેલ ુઉપિાર્ 

3) િાિપ   =  િાિર્ 

4) ર્દ્રહર્ાવાંત ુ  =  ગૌરવવાંત ુ

5) ઝળકવુાં   =  ઝળહળી ઉઠવુાં 
6) નવલાર્તી  =  પરદેશી બિાવટનુાં 
7) કાચુાંપોચુાં  =  ડરપોક 

8) નિભાર્   =  િીડર 

9) કોતર   =  િદી દ્રકિારાિી બખોલો 
 
સ્વાધ્ર્ાર્ 

➢ સાદ્રહત્ર્ 

  

પ્ર-1 િીચેિા પ્રશ્નોિા જવાબ એક વાક્યર્ાાં લખો. 
 

1)  બાળપણર્ાાં રનવશાંકર ર્હારાજિો સ્વભાવ કેવો હતો? 

જ)  બાળપણર્ાાં રનવશાંકર ર્હારાજિો સ્વભાવ  સાહનસક , િીડર , દર્ાળાં  અિે પરગજુ હતો. 
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2)  ર્હારાજ કાર્ કરવાિી કઈ ખબૂી ધરાવતા હતા ? 

જ)   ર્હારાજ જે કાર્ હાર્ર્ાાં લેતા તેર્ા પોતાિો પરુો આત્ર્ા રેડી દેતા આવી કાર્  કરવાિી  ખબૂી       
              ધરાવતા હતા. 
 

3)  જોગણ ગાર્ર્ા ર્હારાજે શુાં જોયુાં? 

જ)  જોગણ ગાર્ર્ા ર્હારાજે ગરીબાઈ અિે ગાંદકી જોઈ. 

 

4)  ર્હારાજ ‘ મકુસેવક ’ તરીકે શા ર્ાટે જાણીતા છે? 

જ) ર્હારાજ મકુસેવક તરીકે કાર્ કરતા અિે લોકોિી સેવા કરતા  ર્ાટે તેઓ ર્હારાજ ‘ મકુસેવક ’   તરીકે  

જાણીતા ર્ર્ા. 
 
પ્ર-2 િીચેિા પ્રશ્નોિા સનવસ્તાર જવાબ લખો. 
 

 1)  રનવશાંકર વર્ાસિે ‘ ર્હારાજ ‘ ન ુચબરૂદ કેર્ ર્ળયુાં? 

જ)  રનવશાંકર વર્ાસે લોકદ્રહતિા ઘણા કાર્ો કર્ાા. સર્ાજર્ાાં નિ: સ્વાર્ા ભાવે નવનવધ પ્રવનૃતઓ કરી. આર્ 

રનવશાંકરે લોકોિા હદર્ર્ાાં સ્ર્ાિ પ્રાપ્ત કયુા. તેર્ી લોકો દ્વારા તેર્િે ‘ ર્હારાજ ‘ ન ુચબરૂદ ર્ળયુાં. 
 

2)  ઝવેરચાંદ રે્ઘાણીિે’  ર્ાણસાઈિા દ્રદવા’  કેર્ કહર્ાાં છે? 

જ)  ર્હારાજિે ર્ાણસ અિે તેિી ર્ાણસાઈર્ા શ્રધ્ધા હતી. ચોર હોર્ કે બહારવદ્રટર્ો ર્હારાજ એિે  

  ર્ળીિે એિાર્ા પરીવતાિ લાવીિે જ રહતેા. કોતરોર્ા ફરીફરીિે એર્ણે બહારવદ્રટર્ાઓિે સધુાર્ાા 
હતા.એર્િા હ્દર્િી ર્ાણસાઈિે બહાર લાવર્ા . તેર્ી ઝવેરચાંદ રે્ઘાણીએ ર્હારાજિે ર્ાણસાઈિા 
દ્રદવા કહર્ાાં છે. 

 

3)  મકુસેવક ર્હારાજે લોકસેવાિા કર્ાાં – ક્યાાં કાર્ો કર્ાા? 

જ)  મકુસેવક ર્હારાજે લોકસેવાિા અિેક કાર્ો કર્ાા હતા; 
          અ)  અિાર્ાશ્રર્ ર્ાટે ફાળો ઉઘરાવર્ો. 
 બ)  ગાર્ોર્ાર્ી ગરીબાઈ અિે ગાંદકી દુર કરવાિા પ્રર્ત્િો કર્ાા. 
 ક)  ચોર અિે બહારવદ્રટર્ાઓિા હદર્ પરીવતાિ કરાવર્ા. 
 ડ)  દુષ્કાળર્ા લોકો ર્ાટે પાણી અિે ખોરાકિી વર્સ્ર્ા કરી. 
 ઈ)  કૉલેરાિા દદીઓિે ર્દદ કરી. 
 ઉ)  હુલ્લડોર્ાાં શાાંનત સ્ર્ાપવા ર્ાટે પોતે ફર્ાા. 
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➢ વર્ાકરણ 
 

પ્ર-3 િીચેિાર્ાાંર્ી ર્ોગ્ર્ નવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
  

1)  રનવશાંકર વર્ાસિે ‘ ર્હારાજ ‘નુાં ચબરૂદ કોણે આપ્ય?ુ 

 અ)  રાજાએ     બ)  બ્રાહ્મણોએ 

 ક)  લોકોએ                 ડ)  બહારવદ્રટર્ાઓએ     

   

 2)  ધીરે્ – ધીરે્  રાજકીર્ પ્રવનૃતિે સ્ર્ાિે ર્હારાજિા જીવિર્ા શાિો પ્રવેશ ર્ર્ો? 

           અ)  રાજસતાિો    બ)  લોકપ્રવનૃતિો 
 ક)  ધાનર્િક પ્રવનૃતઓ   ડ)  આનર્િક પ્રવનૃતિો 
 

 3) રનવશાંકર ર્હારાજિે ર્ાણસાઈિા દ્રદવા કોણે કહ્યા છે? 

 અ)  ગાાંધીજી    બ)  ઝવેરચાંદ રે્ઘાણી 
 ક)  ર્હને્િ રે્ઘાણી    ડ)  ધીરુભાઈ 
 
 

પ્ર-4 િીચેિા શબ્દસમહૂો ર્ાટે એક શબ્દ આપો. 
   

1)  િદીદ્રકિારા પાસેિી બખોલો     -  કોતર 

2)  પાણી આવવા – જવા ર્ાટે બાાંધેલો સાાંકડો ર્ાગા   -  ગરિાળાં  
3)  ઘરિી બાજુિી દ્રદવાલ      -  કરો 
4)  કોઈ ખાસ પ્રસાંગે પોતાિી રે્ળે સેવા આપિાર   -  મકુસેવક 

5)  જીવિન ુમખુ્ર્ કતાવર્      -  જીવિધર્ા 
 
 

➢ પ્રવનૃિ 

 

તર્ારા નવસ્તારિી કોઈ સારી વર્ક્ક્ત નવશે પાાંચ- છ વાક્ય લખો. 
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5. ર્હિેતિી ર્ોસર્ 

- િાર્ાલાલ દવે 

 
➢ અઘરા શબ્દો 

 
1)  સોિાવરણી 2)  ર્ોસર્   
3)  િદ્રદયુાં  4)  નિતર્ાા 
5)  લોર્ો  6)  હુલ્લાસ   
7)  કુાંજદ્રડયુાં  8)  દ્રકલ્લોલ  

 
➢ શબ્દાર્ા 

 

1)  સોિાવરણી = સોિાજેવા રાંગવાળી  2)  ર્ોસર્  =  ઋત ુ

3)  િદ્રદયુાં   =  િદ્રદઓ    4)  નિતર્ાા  =  સ્વચ્છ 

5)  લોર્ો  =  જુવારન ુકણસ   6)  હુલ્લાસ  =  ઉલ્લાસ 

7)  કુાંજદ્રડયુાં  =  એક પ્રકારિા પક્ષીન ુિાર્ 8)  દ્રકલ્લોલ  =  આિાંદ 

 
સ્વાધ્ર્ાર્ 

➢ સાદ્રહત્ર્ 

 

 પ્ર-1 િીચેિા પ્રશ્નોિા જવાબ એક વાક્યર્ાાં લખો. 
 

1)  ‘ ર્હિેતિી ર્ોસર્ ‘ કાવર્િા કનવન ુિાર્ લખો. 
જ)  ‘ ર્હિેતિી ર્ોસર્ ‘ કાવર્િા કનવન ુિાર્ ‘ િાર્ાલાલ દવે ‘ છે. 

 

2)  લોકોિા હૈર્ાર્ાાં શા ર્ાટે આિાંદ છવાઈ ગર્ો છે? 

જ)  વરસાદિી ર્હરે ર્ર્ા પછી પાક સોળે કળાએ ખીલ્ર્ો છે. એ પાકિે લહરેાતો જોઈિે લોકોિા  
 હૈર્ાર્ાાં આિાંદ છવાઈ ગર્ો છે. 
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3)  સીર્ કોિે સાદ કરે છે? 

જ)  સીર્ ખેડતૂોિે સાદ કરે છે. 

 

4)  સીર્ર્ાાં શુાં- શુાં લઈ જવાનુાં છે? 

જ)  સીર્ર્ાાં દાતરડા અિે અિાજ બાાંધવા પછેડી લઈ જવાનુાં કહ્ય ુછે. 

 

પ્ર-2 િીચેિા પ્રશ્નોિા જવાબ સનવસ્તાર લખો. 
1)  સીર્ સાદ કરે એટલે શુાં ? સીર્ શા ર્ાટે સાદ કરે છે? 

જ)  સીર્ સાદ કરે એટલે સીર્ ખેડુતોિે બોલાવે છે. વરસાદ વરસ્ર્ા પછી કુદરતિી ર્હરે ર્ઈ ગઈ છે.  

 પાક તૈર્ાર ર્ઈ ગર્ો છે. તે પાકિે લણવા ર્ાટે સીર્ા જાણે કે ખેડતૂિે સાદ કરે છે. 

 

2)  લીંપીગ ૂાંપીિે ખળા શા ર્ાટે કરવા પડે? 

જ)  ખેતરર્ા પાક લણ્ર્ા પછી ખેડતૂો તૈર્ાર ર્રે્લા પાકિે એકઠો કરે છે. પાકિા દાણા છૂટા પાડે છે 

          અિે પાકિે બજારર્ાાં વેચવા ર્ાટે તૈર્ાર કરે છે.તેર્ી લીંપીગપૂીિે  લીંપીગ ૂાંપીિે ખળા કરવા પડ ેછે. 

 
3) ર્લકિે આબાદ કરવા કનવ શુાં સચૂવે છે? 
જ) પાક તૈર્ાર ર્ઈ ગર્ો છે. લણવાિી ઋત ુઆવી છે. કનવ દાતરડાાં- પછેડી લઈિે ખેડતૂોિે ર્હિેત     

કરવા કહ ેછે. સૌ સારે્ ર્ળીિે, ઉત્સાહ અિે ઉર્ાંગર્ી ર્હિેત કરે તો ર્લક આબાદ ર્ાર્, એર્ કનવ 
સચૂવે છે. 

 
➢ વર્ાકરણ 

    

પ્ર-3  િીચેિા શબ્દોિે બીજા શબ્દ સારે્ સરખાર્ણી કરો. 
  

( સાકર , ઝેર, દુધ, ચણોઠી, ર્ાખણ, રે્ષ ) 
 અ)  સફેદ         દુધ          જેવુાં 
 બ)  કાળાં       રે્ષ   જેવુાં 
 ક)  રાત ુાં   ચણોઠી  જેવુાં 
 ડ)  ર્ીઠુાં   સાકર   જેવુાં 
 ઈ)  કડવુાં      ઝેર                જેવુાં 
 ઉ)  કણૂુાં           ર્ાખણ           જેવુાં 
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પ્ર-4   િીચેિાર્ાાંર્ી ર્ોગ્ર્ નવકલ્પ પસાંદ કરી લખો. 
1)  કનવએ કઈ ર્ોસર્િે ‘ ર્હિેતિી ર્ોસર્ ‘ કહી છે. 

જ)   અ)  લણવાિી  બ)  વસાંતઋત ુ

    ક)  ચોર્ાસાિી   ડ)  નશર્ાળાિી 
    

2)  વરસાદ વરસ્ર્ા પછી સીર્ કેવી બિી છે? 

જ)   અ)  કાંકુવરણી  બ)  સોિાવરણી 
     ક)  ઘઉંવરણી  ડ)  રક્તવરણી 
    

3)  દ્રકલ્લોલ કોણ કરે છે? 

જ)   અ)  ચકલીઓ   બ)  પાંખીઓ 

  ક)  ર્ોર    ડ)  કુાંજદ્રડર્ો 
 

પ્ર-5 િીચેિા શબ્દોિો ઉપર્ોગ કરી વાક્ય બિાવો. 
 

1)  સીર્  =  સીર્ સોિાવરણી બિી છે.     

2)  િદી  =  આ િદી ર્ોટી છે. 

3)  આભ  =  આભર્ાાં તારા હોર્ છે.      

4)  ર્ોલ  =  ર્ોલ ખેતરર્ાાં ઉગ્ર્ો છે. 

5)  ર્લક  =  આ ર્લક આબદ છે. 

6)  રળિારો =  રળિારો ર્ાિવી છે. 

 

પ્ર-6 િીચેિી કાવર્પાંક્ક્તઓિો ભાવાર્ા લખો: 
 

(1)  સોિા વરણી સીર્ બિી 
            રે્હુચલરે્ કીધી મ્હરે રે... 
 

ભાવાર્ા- આ વષે વરસાદ સારો ર્ર્ો છે, તેર્ી સીર્ સોિા જેવી ર્ઈ ગઈ છે. 
 

 

 

 



 

12 

 

(2)  રાંગે સાંગે કાર્ કરીએ 

        ર્ાર્ ર્લક આબાદ રે... 
 

ભાવાર્ા- સૌ સારે્ ર્ળીિે આિાંદર્ી ર્હિેત કરીએ જેર્ી આપણો પ્રદેશ આબાદ ર્ાર્. 
 

નિબાંધ 

 મહનેત નુ ંમહત્િ 

  ગજુરાતીર્ાાં જાણીતી પાંક્ક્ત છે’ નસદ્ધિ તેિે જઇ વરે જે પરસેવે ન્હાર્’ કનવ અહી ર્હિેતિો 
ર્દ્રહર્ા વણાવે છે. જે વર્ક્ક્ત ર્હિેત કરે છે તેિે સફળતા હરે્શા પ્રાપ્ત ર્ાર્ છે. સફળતાિો કોઈ શોટાકટ 
હોતો િર્ી. કેર્કે કઠોર ર્હિેતિો બીજો કોઈ નવકલ્પ જ િર્ી હોતો જેિી પાસે ર્હિેત રૂપી પારસર્ણી છે 
તેિે જ સફળતા રૂપી સોનુાં પ્રાપ્ત ર્ાર્ છે. 
  શ્રીર્દ ભાગવત ગીતાર્ાાં પણ ર્હિેતિો ર્દ્રહર્ા ગવાર્ો છે તેર્ાાં લખ્યુાં છે કે ર્નષુ્રે્ 
ર્હિેત કર્ાા વગર ખાવુાં જોઈએ િહી. બાઇબલ પણ કહ ેછે કે ર્ાણસે ર્હિેતા વગરનુાં કાઇ લેવુાં જોઈએ 
િહીં. આપિા રાષ્રનપતા ર્હાત્ર્ા ગાાંધીજી પણ ર્હિેતિે ર્હત્વ આપતા હતા તેર્ી તે ર્હાિ બિી શક્યા 
તો આપણે પણ ર્હિેત કરવી જ જોઇએ. 
  ભારતિી સૌર્ી ર્ોટી રીલાર્ન્સ કાંપિી િા સ્ર્ાપક શ્રી ધીરુભાઈ અંબાણી એક સર્રે્ ખબુ 
જ િાનુાં કાર્ કરતાાં હતા તર્ા નિરર્ા કાંપિીિા ર્ાચલક કરશિભાઇ પટેલ પણ સાર્કલ પર જઈિે િાિી 
કોર્ળીર્ાાં પાવડર વેચવા જતાાં હતા. પોતાિી ર્હિેત અિે ધગસર્ી એર્િે સફળતાિા નશખરો સર કર્ાા 
એવીજ રીતે આપિા ભતૂપવૂા રાષ્રપતી અિે દેશિા ટોચિા વૈજ્ઞાનિક ડોં. અબ્દુલ કલાર્ પણ પોતાિો 
અભ્ર્ાસ પણૂા કરવા ર્ાટે ઘરે – ઘરે જઈિે છાપા વેચવાનુાં કાર્ કરતાાં હતા.  
  આર્ ર્હિેત ર્ી જ આગળ આવી શકાર્ છે એવુાં જાણી ઉપરિા બધા વર્ક્ક્ત એ ખબૂ 
ર્હિેત કરી ખબૂ સફળ ર્ર્ા તો આપણે પણ ર્હિેતિે જ ર્હત્વ આપી ખબૂ ર્હિેત કરવી જોઈએ. 
 
 

➢ પ્રવનૃિ 

 

‘ ખેતીનુાં ર્હત્ત્વ’  નવશે પાાંચ- છ વાક્ય લખો. 
 
 
 
 
 


