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                      પાઠ - ૬ સંસ્કાર ેસર્જ્યું સ્વર્ગ 

અધરા શબ્દો 

1. સંવર્ધન 

2. દાયકો 

3. સસકલ 

4. શ્રેય 

5. હસિયાળી 

6. લીલોતિી 

7. દિકાિ 

8. સંકલ્પ 

9. પ્રોત્સાહન 

10. ઘેઘુિ 

11. જાહેિ 

12. મબલક 

13. વન 

14. સફળતા 

15. પ્રદૂસિત 

શબ્દાર્ગ 

1. સંવર્ધન- વર્ાિવુ ંતે  

2. દાયકો - દસ વિધ  

3. સસકલ - ચહેિો  

4. શ્રેય - યશ  

5. હસિયાળી- લીલોતિી  

6. દિકાિ - કાળજી  

7. સંકલ્પ - સનચ્ચય 

8. પ્રોત્સાહન - ઉતે્તજન  

9. ઘેઘુિ - ઘનઘોિ  

10. જાહેિ - સાવધજસનક  

11. મબલક - પુષ્કળ  

12. વન - જંગલ 

13. પ્રદૂસિત - બગડેલું  

14. અહોભાવ - વખાણ 

સાહિત્ય 

૧) સંસ્કાિ ગામમા ંઆવ્યો ત્યાિ ેકયા ર્ોિણમા ંભણતો હતો? 

જ) સંસ્કાિ ગામમા ંઆવ્યો ત્યાિ ેછઠ્ઠા ર્ોિણમા ંભણતો હતો. 

૨) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંપુરુિોત્તમભાઈ કેટલા વિો પછી વતનમા ંપાછા આવ્યા હતા ? 

જ) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંપુરુિોત્તમભાઈ 25 વિો પછી વતનમાં પાછા આવ્યા હતા. 

૩) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંગામની સસકલ બદલી નાખવાનું કામ કોણે કયુું હતું? 

જ) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંગામની સસક્કલ બદલી નાખવાનું કામ ગામમા ંઆવેલા નવા સશક્ષકના દીકિા સંસ્કાિી 

કયુું હતું. 



૪) સંસ્કા સંસ્કાિન ેવૃક્ષ ઉછેિમાં કોણે મદદ કિલેી ? 

જ) સંસ્કાિને વૃક્ષ ઉછેિમાં સશવિામ કાકા અને સિતાન કાકાએ મદદ કિલેી. 

૫) અઢી દાયકા એટલે કેટલા વિધ ? 

જ )અઢી ગાય કા એટલે 25 વિધ. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સહવસ્તાર લખો 

૧) સંસ્કાિના સંકલ્પના પસિણામ જણાવો 

જ)સંસ્કાિના સંકલ્પના લીરે્ જ સુકાપટ ગામમા ંહસિયાળી છવાઈ ગઈ. ગામના બર્ા જ જાહેિ સંકુલો લીલાછમ થઈ 

ગયા સાથે  નક્ષત્ર વન પણ બની ગયું. 

૨) સવજીભાઈ સંસ્કાિના કામમા ંકેમ જોડાયા હશ?ે 

જ )સવજીભાઈ એ સશક્ષકના દીકિા સંસ્કાિન ેસતત વકૃ્ષાિોપણનું કામ કિતું અન ેવૃક્ષોનંુ જતન કિતું જોયો .તમેણે 

સવચાયુું કે  બહાિ ગામનો છોકિો આટલુ ંબરંુ્ કામ કિ ેતો આપણી તો ફિજ થાય ને તેથી સવજીભાઈ સંસ્કાિના કામમા ં

જોડાયા હશ.ે 

૩) કયા કયા વૃક્ષો ઉછેિવામાં સંસ્કાિની સફળતા ન મળી? 

જ ) કેમ જો શાક સીસમ સાદડ વાસ નાગ કેસિ જવેા વૃક્ષો ઉછેિવામાં સંસ્કાિની સફળતા ન મળી કાિણ કે એ ગામમા ં

વિસાદ ઘણો ઓછો પડે છે. 

 

 

                                     વ્યાકરણ 

નીચેની કિેવતો નો અર્ગ આપી વાક્યમાં પ્રયોર્ કરો 

૧) પાિકી આશા સદા સનિાશ- બીજા ઉપિ આર્ાિ િાખવો નકામંુ છે  

વાક્ય- િામુ કાકા એ બાજિી લણવા માટે ચાિ સદવસ સરુ્ી િાહ જોઈ પણ મજૂિ આવ્યા જ નહી ંત્યાિ ેએ મનોમન 

બબસડયા પાિકી આશા સદા સનિાશ 

૨) જાત મહેનત સજંદાબાદ- પોતાની મહેનતથી જ સફળતા મળે 

વાક્ય- અજય ગામની સફાઈ માટે પોતે જ મંડી પડતો એ માનતો કે જાત મહેનત સજંદા બાદ. 

નીચેના રૂહિપ્રયોર્ નો અર્ગ આપી વાક્યમાં પ્રયોર્ કરો 

૧) જુદો માટી નો માનવી- જૂદી પ્રકૃસત ર્િાવનાિ માણસ 

૨) કમિ કસવી -સહંમત કિવી, તૈયાિ થવુ ં

3 )જીવ કપાઈ જવો -દુુઃખી થવુ ં

૪) કદમ થી કદમ મેળવવા -સાથે મળીને કાયધ કિવું 

૫) લોઢાના ચણા ચાવવા - ખૂબ જ અઘરંુ કામ કિવું 

 



 

 

 

                        કહવતા- ૭ચોખ્ખાઈ ના સરદાર 

અધરા શબ્દો 

1. ચોખ્ખાઈ 

2. સિદાિ 

3. ઉકિડો 

4. વાિવેાિ ે

5. ચકચકતા 

6. િોગ 

7. સનમધળ 

8. વેિઝેિ 

9. પ્રાણશસિ 

10. પયગામ 

શબ્દાર્ગ 

1. ચોખ્ખાઈ - સફાઈ 

2. સિદાિ - આગેવાન 

3. ઉકિડો - છાડઅનેપૂજાનોઢગલો 

4. વાિવેાિ ે- વાિંવાિ 

5. ચકચકતા - ઝગઝગતા 

6. િોગ - બીમાિી 

7. સનમધળ - સ્વચ્છ 

8. વેિઝેિ - શત્રુતા 

9. પ્રાણશસિ - જીવનનીશસિ 

10. પયગામ – સંદેશો 

                                                સાહિત્ય 

નીચેનાપ્રશ્નોએકબેવાક્યમાંજવાબલખો 

૧) ચોખ્ખાઈનુંિાજચાલવાથીશાનોઝડોલહેિાશે  ? 

જ) ચોખ્ખાઈનુંિાજચાલવાથીતંદુિસ્તીનોઝડોલહેિાશે . 

૨) ચોખ્ખાઈદ્વાિાદેશનંુનામકેવીિીતેિોશનથશે ? 

જ) ચોખ્ખાઈિાખવાથીચોખ્ખાઈનીજઆણફેલાશે .તથેીઆંખાયદેશમાંતંદુિસ્તીનોઝડોલહેિાશે .   પસિણામે    

દેશનંુનામ િોશનથશ ે. 

૩) આપણીદેશભસિઅનેપ્રાણશસિકોનેકહેવામાંઆવીછે ? 

જ)આપણીદેશભસિઅનેપ્રાણશસિચોખ્ખાઈનેકહેવામાંઆવીછે 

નીચેનાપ્રશ્નોનાજવાબસહવસ્તારલખો 



૧) ચોખ્ખાઈનાસિદાિક્યાંક્યાંકામકિછેે ? 

જ) ચોખ્ખાઈનાસિદાિઘિવાળીઝૂડીને ,આંગણ -શેિીવાળીનેચોખ્ખાિાખેછે .કચિાનોઉકિડોગમેત્યાંથવાદેતાનથી 

.તેઓવાિંવાિહાથરુ્એછે .થાળીવાટકો માજીને ચોખ્ખાિાખેછે .પોતાનાશિીિનેપણ નાહીર્ોઈનેચોખ્ખું િાખે છે 

.ગામતથાશહેિનેપણસ્વચ્છકિછેે . 

૨) ચોખ્ખાઈને  દેશભકસત  કેમ કહી હશ ે? 

જ) ચોખ્ખાઈ િાખવાથી શિીિ તંદુિસ્ત  િહે છે . ઘિ ,શિેી ,ગામ  કે શહેિ પણ સનિોગી િહે છે .આમ, દેશનો દિકે 

નાગસિક   તંદુિસ્ત  િહે  તો આખોયે દેશ તંદુિસ્ત િહે .પસિણામે દેશ ર્ાિ ેતેવી અન ેતેટલી પ્રગસત કિી શકે .તથેી જ તો 

ચોખ્ખાઈને  દેશભકસત  કહેવામા ંઆવી છે . 

૩)ગંદકી દૂિ કિવા શુ ં-શુ ંથઈ શકે ? 

જ) ગંદકી દૂિ કિવા ગામમા ંમહાસફાઇનું અસભયાન ચલાવવુ ંપડે . ઠેિઠેિ  કચિાપેટી મુકાવવી પડે .ભિાઈ ગયેલ 

કચિાપેટીઓ  સમયસિ ખાલી કિાવવાની વ્યવસ્થા કિાવવી પડે . ગામના લોકોમા ં'ગંદકીથી બીમાિી આવે છે .' તે 

માટેની જાગૃસત ફેલાવવી પડે . 

                                     વ્યાકરણ  

નીચનેા આપેલા પ્રશ્નોના સાચા  સવકલ્પ શોર્ી લખો  

૧) આપણે શાના સિદાિ છીએ ? 

     અ) સિહદના                                બ)  ચીખ્ખાઈના  

     ક) ગંદકીના                                  ડ)  આંગણ- શેિીના 

૨) શહેિ -ગામ ચોખ્ખા થવાથી શાનું નામોસનશાન મટી જશ ે? 

     અ)  ગંદકીનંુ                       બ)  િોગનું   

     ક) વેિઝેિનુ                       ડ)  ઉકિડાનું   

૩) ચોખ્ખાઈ થકી તંદુિસ્તીનો ઝડો લહેિાય તો કોનંુ નામ િોશન થશ ે? 

     અ) ગામનુ ં                               બ) શહેિનું   

         ક) દેશનંુ                                   ડ) અમારંુ  

૪) 'નામો સનશાન મટી જશે ' એટલે શુ ં? 

        અ)નામના થશ ે                  બ) કીટી ફેલાશે  

       ક)સનમૂધળ થશ ે                       ડ) મોટંુ નામ થશે 

નીચેના શબ્દોના હવરોધી શબ્દ લખો  

1. સફાઈ - ચોખ્ખાઈ  

2. આગેવાન - સિદાિ 

3. ઝગમગતા- ચકચતા  

4. શિીિ - તન  

5. પસવત્ર - સનમધળ  

6. દ્વેિ અન ેશત્રુતા - વેિઝેિ  

7. ઉજળંુ - િોશન 



નીચેના વાક્યો ક્યાં છે તે ઓળખી બતાવો  

1. વાહ ! સુંદિ હસ્તાક્ષિ  છે ! 

2. વાસ ુફૂટબોલ િમ ેછે . 

3. તમે કાલે શું ખારંુ્ હતું ? 

4. અમાિા સશક્ષક ખુબ જ હોસશયાિ છે . 

5. મનસ્વી કાલે ક્યાં ગઈ હતી 

નીચેના રૂહિ પ્રયોર્ોના અર્ગ આપી વાક્યમાં પ્રયોર્ કરો  

1. નામો સનશાન મટવુ ં- સનમૂધળ થવું  

2. િાજ ચાલવુ ં- ઝાડો લહેિાવો  

3. િોશન થવુ ં- આબરૂ વર્વી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


