
 

 

                       પાઠ 3 બાણ તો ત્યારે જ છૂટશે 

અઘરા શબ્દો 

1. એકાગ્ર, 
2. વકૃ્ષ, 

3. મહિના  

4. સદભાગ્ય  
5. જુગલીખોર  

6. દુરાચાર 

7. આજ્ાાંહકત  

8. બત્રીસ લક્ષણો  

9. પરાક્રમ 

શબ્દાર્થ 

1. એકાગ્રએક લક્ષી 
2. વકૃ્ષ તરુ 

3. મહિમા પ્રતાપ  
4. સદભાગ્ય સારુાં ભાગ્ય  
5. જુગલલકોર એકની વાત બીજાને કિી દેનાર  
6. આજ્ાાંહકત આજ્ા પ્રમાણે વતતનારુાં  
7. દુરાચાર ખોટો  

8. બત્રીસ લક્ષણ ઘણા ગણુવાળો  

9. પરાક્રમ સાિસ 

સાહિત્ય 

 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો 

૧) દ્રોણ ગરુુએ કોની પરીક્ષા લેવાનુાં આયોજન કર્ુું ? 

જ) ત્રણ ગરુુએ કૌરવો પાાંડવોની પરીક્ષા લેવાનુાં આયોજન કર્ુું. 

૨) પરીક્ષા શા માટે લેવાની િતી ? 

જ) ગરુુએ આપણને શીખવાડ્ુાં િોય તે આપણને આવડ્ુાં કે નિીં તે જાણવા માટે પરીક્ષા લેવાની િોય છે 

૩) ભીમના ધનષુ્ય બાણ કોની પાસે િતા ? 

જ) ભીમના ધનષુ્ય બાણ નકુલની પાસે િતા  



 

 

૪) પરીક્ષામાાં વવધવા માટેનુાં પક્ષી શામાાંથી બનાવેલુાં િશે? 

જ) પરીક્ષામાાં વવધવા માટેનુાં પક્ષી રૂમમાાંથી બનાવેલુાં છે 

૫) ગરુુ દ્રોણની પરીક્ષામાાં કોણ સફળ થર્ુાં? કેમ ? 

 જ)ગરુુ દ્રોણની પરીક્ષામાાં અજુ તન સફળ થયો કારણ કે તેની એકાગ્રતા લક્ષ્ય પર સ્થથર થયેલિુતી 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ ત્રણ ચાર વાક્યમાાં લખો 

૧) દુ:શાસનેસો ભાઈઓ ની વાત કરી ત્યારે ર્વુધષ્ષ્ઠરે એકસોપાચ ભાઈઓની વાત કરી ? કેમ ? 

જ)દુ:શાસનસેો કૌરવોની વાત કરી ત્યારે ર્વુધષ્ષ્ઠરે પાાંચ પાાંડવો સાથે સો કૌરવો મળીને એકસો પાચ 
ભાઈઓની વાત કરી. કારણકે ર્વુધષ્ષ્ઠર ધમતરાજ િતા. એ સાંપમાાં માનતા િતા. તેઓ માનતા િતા કે 
ભાઈઓના જુદા પડવાથી તાકાત ઘટી જાય છે .અન ેસાંપીને ભેગા રિવેાથી તાકાત બેવડાય છે. 

૨) ગરુુ દ્રોણેઅજુ તનને બાણ ચલાવવાની આજ્ા કેમ આપી? 

જ) અજુ તનની એકાગ્રતા લક્ષ્ય ઉપર જ સ્થથર થયેલી િતી તેનુ ાં લક્ષ્ય બરાબર સધાર્ુાં િત ુાં તેને પક્ષી,ઝાડ, ડાળી 
ફળ એવુાં જ કાંઈક દેખાત ુાં ન િત ુાં તેને માત્ર પક્ષીની લાલ આંખ જ દેખાતી િતી તેથી ગરુુ દ્રોણે અજુ તનને બાણ 
ચલાવવાની આજ્ા આપી 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવથતાર લખો 

૧) ગરુુ દ્રોણ બધા કૌરવો પાાંડવોને પક્ષીની આંખ વવિંધવા બોલાવીને બાણ ચલાવાની કેમ ના પાડી? 

વ્યાકરણ 

નીચેના રૂહિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો 

૧) મેદાન મારી જવુાં -જીત ુસફળ થવુાં  

૨) ધળૂમાાં મળવુાં- વ્યથત થવુાં ,નકામુાં જવુાં  

૩) મલકાવુાં-માંદ માંદ િસવુાં 

૪) ચાડી ખાવી - એકની વાત બીજાને કિી દેવી 

૫) આજ્ા આપવી- આદેશ કરો 

નીચેના શબ્દોના શબ્દ સમિૂ માટે એક શબ્દ લખો 

૧) લચત્તનુાં એકાગ્ર િોવુાં તે- એકાગ્રતા 

૨) પ્રેરણા આપે એવુાં -પ્રેરક  

૩)એકની વાત બીજાને કિી દેનાર -ચગુલીખોર  



 

 

૪) પ્રમાણે વતતન નારુ –આજ્ાાંહકત 

                             ગરુુપરૂ્ણિમા પર નનબાંધ 

ગરુુ પલૂણિમા એ બધા વશક્ષકો અને માગતદશતકોને સમવપિત તિવેાર છે. ગ ુએટલે અંધકાર અને રુ એટલે દૂર 
કરનાર. ગરુુનો અથત એ છે કે જે આપણા જીવનના અંધકારને દૂર કરે છે અને જ્ાનના પ્રકાશથી તેને ઉજ્જવળ 
બનાવે છે. હિિંદુ પાંચાાંગ મજુબ, અષાઢ મહિનાની પલૂણિમાના હદવસને ગરુુ પલૂણિમા તરીકે ગણવામાાં આવે છે. 

ગરુુ પલૂણિમા સાંત વેદ વ્યાસના સન્માન માટે ઉજવવામાાં આવે છે. તેઓ પ્રાચીન કાળના સાંત િતા. તમેને બધા 
વેદ અને પરુાણોનુાં સાંકલન કરવાનો શ્રયે આપવામાાં આવે છે. તેમના દૈવી વ્યસ્તતત્વ પ્રત્યે આદર આપવા અને 
આપણા સમાજમાાં તેમના યોગદાનને યાદ કરાવવા માટે, અમે ગરુુપલૂણિમાની ઉજવણી કરીએ છીએ. ગરુુ 
પલૂણિમાને બદુ્ધ પલૂણિમા પણ કિવેામાાં આવે છે. બૌદ્ધ સમદુાય તેને બદુ્ધ પલૂણિમા તરીકે ઉજવે છે. 

હિિંદુ કેલેન્ડરમાાં અષાઢ મહિનાના તેજથવી અધતના સાંપણૂત ચાંદ્ર હદવસને ગરુુ પલૂણિમા અને વ્યાસ પલૂણિમા કિવેામાાં 
આવે છે. ભારત તિવેારોનો દેશ છે જયાાં તમામ તિવેારો ખબૂ જ આનાંદ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવવામાાં આવે 
છે. ગરુુ પલૂણિમા હિન્દુ બૌદ્ધ અને જૈન ધમતના લોકો દ્વારા ઉજવવામાાં આવે છે. શીખોમાાં પણ ગરુુ પલૂણિમાનુાં 
વવશેષ મિત્વ છે. 

સરકાર દ્વારા સન્માન કરવામાાં આવે છે. ગરુુ પલૂણિમાને વેદ વ્યાસ પલૂણિમા તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવ ેછે 
કારણ કે આ હદવસ ચાર વેદોના સર્જક મિાન ઋવષ વ્યાસ જીનો જન્મહદવસ છે. આપણા જીવનમાાં ગરુુની ખબૂ 
જ મિત્વપણૂત ભવૂમકા છે.તમેને સાંપણૂત સન્માન આપવુાં જોઈએ અને શ્રદ્ધાાંજલલ આપવી જોઈએ. 

           

 

 

             સાંજ્ા અને તેના પ્રકાર 

સૌથી પિલેાાં સ ાંજ્ા ની વ્યાખ્યા અને પછી તેના પ્રકાર વવશે ચચાત કરીશ.ુ 



 

 

સાંજ્ા ની વ્યાખ્યા | સાંજ્ા એટલ ેશુાં 

સાંજ્ઞા ની વ્યાખ્યા: સાંજ્ા એટલે જે શબ્દ વ્યસ્તત, વથત,ુ ગણુ, ભાવ કે હક્રયાનો વનદેશ કરતો િોઈ તો 
તેને સાંજ્ઞા કિવેામાાં આવે છે. 

  સાંજ્ાને નામ તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવે છે. 

સાંજ્ાના પ્રકારો 
સાંજ્ા ના કુલ 6 પ્રકાર છે : 

1. વ્યસ્તતવાચક સાંજ્ા 
2. જાવતવાચક સાંજ્ા 
3. સમિુવાચક સાંજ્ા 

1) વ્યક્તિવાચક સાંજ્ઞા / સાંજ્ઞા વાચક / નવશષે નામ 

વ્યક્તિવાચક સાંજ્ઞા: કોઈ પ્રાણી કે પ્રદાર્થને ઓળખવા માટે એક અલગ નામ આપવામાાં આવે છે 
તેને વ્યક્તિવાચક સાંજ્ઞા કિવેામાાં આવે છે. 
દા.િ. :- હિમાલય, ગજુરાત, રાહુલ, રાજકોટ, ગાંગા, ટોમી, વગેરે 

2) જાનિવાચક સાંજ્ઞા 

જાનિવાચક સાંજ્ઞા: કોઈ પ્રાણી કે પ્રદાથતને પોતાના જાવત દ્વારા ઓળખવામાાં આવે તો તેને જાનિવાચક 
સાંજ્ઞા કિવેામાાં આવે છે. 
દા.િ. :- શિરે, નદી, દેશ, વાદળ, પવતત, રાજય, માણસ, કૂતરો, વગેરે 

3) સમિુવાચક સાંજ્ઞા 

સમિુવાચક સાંજ્ઞા: વ્યસ્તત, પ્રાણી કે વથતનુા સમિૂને જે નામે ઓળખવામાાં આવે તેને સમિૂવાચક 
સાંજ્ઞા કિવેામાાં આવે છે. 
દા.િ.:- ટુકડી, મેળો, ફોજ, ધણ, ટોળાં, લમૂ, મેદની, વગેરે 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                   કવવતા ૪ - આવ્યો મેહુલો   

લોકગીત  

અધર શબ્દો  

1. ઓત્તર  
2. દખ્ખણ  
3. માંડાણ  
4. ધરતી  
5. ઘણી  
6. મેહુલો  
7. હિલોળ  
8. દીયે  
9. ધોરી  
10. અસતરી 

શબ્દાર્થ  

1. ઓત્તર - ઉત્તર હદશા 
2. દખ્ખણ - દલક્ષણહદશા 
3. માંડાણ - શરૂઆત 

4. ધરતી - અવની ,પથૃ્વી 
5. ઘણી - પવત 

6. મેહુલો - વરસાદ 

7. હિલોળ - ગમ્મમ્મત 

8. દીયે - આપ ે

9. ધોરી - બળદ 

10. અસતરી – સ્રી 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો 



 

 

૧)મેહુલો કઈ હદશામાાં ગાજી રહ્યો છે ? 

       જ) મેહુલો ઉત્તર  હદશામાાં ગાજી રહ્યો છે . 

       ૨)વરસાદ વસવાથી શુાં છલકાય છે ? 

        જ)વરસાદ વસવાથી નદીઓ અને સરોવર પાણીથી છલકાય છે . 

         ૩) વાછરડા ક્ાાં વળગ્યા ? 

         જ) વાછરડા ગાયે પોતાના કોટે વળગ્યા. 

         ૪) માછલીઓ શુાં કરે છે ? 

      જ) પાણીમાાં રિનેારી માછલીઓ પણ ભરપરૂ પાણી મળવાથી ખશુાલીમાાં આવીને ગેલ ગમ્મમ્મત કરી રિી છે . 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ બ ેત્રણ  વાક્યમાાં લખો  

   ૧)મહેુલને 'ધરતીનો ધણી ' શા માટે કહ્યો છે ? 

   જ) મેહુલને  'ધરતીનો ધણી ' કહ્યો છે,કારણકે ,ધરતી ઉપર મેહુલાની વષાતધાર થાય છે .ત્યારે જ સાંયોગ 
થઈને ધરતી માાંથી બીજના અંકુર ફૂટી નીકળે છે .અને ધરતી લીલીછમ થી જાય છે . 

   ૨)ડડેકડી કોને આવશષ આપે છે .? 

જ) ડેડકડી  મેહુલને આવશષ આપે છે . કારણ કે ડેડકડી ને પાણીથી ભરેલુાં ખાબોલચર્ુાં ગમે છે .કાબલુચયાનાાં 
પાણી થી ડેડકડી તપુ્ત થાય છે .અને તે ખાબોલચર્ુાં મેહુલા થકી જ ભરાય છે .જેથી ડેડકડી જીવનદાન મળે છે . 

૩) મેહુલા ના આગમનથી ધરતી પર કેવા પહરવતતન જોવા મળે છે ? 

જ)મહેુલા ના આગમનથી ભીની માટીની અનોખી સગુાંધ પ્રગટે છે .ધરતીમાાં પડેલા બીજમાાંથી અંકુર ફૂટી 
નીકળે છે .ધરતી લીલીછમ થઈ જાય છે .માણસ ,પશ ુ.પક્ષી ,જડ ,અને ચેતન સો  ખશુીમાાં તરબોળ થઈ જાય 
છે .સવતત્ર એક નવી ચેતનાના દસતન થાય છે . 

                     વ્યાકરણ 

નીચેના શબ્દોના સમાનાર્ી શબ્દો લખો  

1. ઉત્તર - ઓત્તર  
2. દલક્ષણ - દખ્ખણ  



 

 

3. આરાંભ - માંડાણ 

4. ધરા - ધરતી  
5. મેહુલો - વરસાદ  
6. બળદ - ધોરી  

નીચેના શબ્દોની શ્બબ્દજોડની  લખો  

1. મેહલૂો- મહેુલો 
2. સ્રષ્ષ્ટ    -સષૃ્ષ્ટ  
3. પરીવતતન   -પહરવતતન  
4. િીલોળ  -     હિલોળ  
5. વાછરડૂ  -  વાછરડુાં     

ખાલી જગ્યા પરૂો  

    ૧)ઓત્તર ગાજયા  ને દખ્ખણ વરવસયા રે . 

    ૨)આવ્યો ધરિી નો ઘણી મેહુલી રે! 

     ૩)નદી -સરોવર છલી વળયાાં  રે ડેડકડી દીયે િીલોળ.     

 

લેખન નવભાગ  

ઓત્તર ગાજ્યા ને _________________ 

_____________આનષશ ,આવ્યો .........  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

કવવતા૫  વીજળી રાણી 

અઘરા શબ્દો 

1. સાવ 
2. અનોખુાં  
3. શોધાશોધદોથતાર 
4. ગોકુળ આઠમ  
5. પાવર િાઉસ  
6. ઝાટકો 

શબ્દાર્થ 

1. સાવ -તદ્દન લબલકુલ  
2. અનોખુાં -વનરાળ,અનેરૂ  
3. શોઘાશોધ- ખોડા ખોળ  
4. દોથત- વમત્ર  
5. ગોકુળ આઠમ -જન્માષ્ટમી  
6. અજાયબી- નવીનતા  
7. ઝબકૂી-ઝબકારો કયો ,ચમકી  
8. ઝાટકો -આંચકો  
9. પાવર િાઉસ -વીજળી ઘર 

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્માાં લખો 

૧) વીજળી રાણી પાઠમાાં વીજળીની વાતાત કોણે કિી? 

જ) વીજળી રાણી પાઠમાાં વીજળીની વાતાત દાદાજીએ કિી. 

૨) રામ ુની શોધાશોઘ શા માટે થઈ? 

જ) રામ ુશાાંત થવા છતાાં શાળાથી ઘરે ન આવ્યો તથેી તેની શોધ શોધો થઈ. 

૩) અગાઉના વરસે શુાં થવાથી ભેંસ મરી ગઈ િતી . 



 

 

જ) અગાઉના વષે ભેસ પર વીજળી પડવાથી ભેંસ મરી ગઈ િતી. 

૪) વીજળી રાણીની ખાસ ટેવ કઈછે? 

જ)વીજળી રાણીને પોતે જયાાંથી નીકળે ત્યાાં જ પાછી જવાની અને રથતામાાં જે કાંઈ કામ સોંપો તે કરી 
આપવાની ખાસ ટેવ છે. 

૫) વીજળી રાણીને રથતામાાં રોકો તો એ શુાં કરે? 

જ) વીજળી રાણીને રથતામાાં રોકો તો એ ધક્કો મારે, ઝટકો મારી પાડી નાખે અને બહુ ચોર િોય તો મારી પણ 
નાખ.ે. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સવવથતાર લખો 

૧) ગોકુળ આઠમના હદવસે પતાંગ ચગાવતા છોકરા સાથે શકુૌતકુ થર્ુાં ? 

જ) ગોકુળ આઠમના હદવસે છોકરો પતાંગ ચગાવતો િતો ત્યારે અચાનક ઝરમર 

ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો વીજળી ઝબકૂી અને છોકરાને વીજળીનો જોરદાર ઝાટકો 

લાગ્યો તેના િાથમાાંથી દોરી છૂટી ગયો અને તે નીચે પડી ગયો. 

૨) વીજળી રાણી પાઠમાાં છોકરાએ ગોકુળ આઠમના હદવસે પતાંગ ચગાવ્યો એ 

યોગ્ય છે ?કે કેમ? તમારા શબ્દોમાાં લખો 

નીચેના રૂહિપ્રયોગોનો અર્થ આપી વાક્યમાાં 

૧) થાકીને લોથપોથ થઈ જવુાં- ખબૂ થાકી જવુાં 

૨) ટોળ ટપ્પા કરવા -છઠ્ઠા મશ્કરી કરવી 

૩) આડા આવવુાં - વચ્ચે પડવુાં 

નીચેના વાક્યોમાાં રિલેા હિયાપદ અન ેનવશષેણ નીચ ેલીટી કરો 

૧) અરવવિંદ લાલ દડો રમે છે 

૨) મીનાક્ષી પાતળી દોરી કૂદે છે 

૩) ચીકુના ઝાડ ઉપર ઘણા ચીકુ ઝૂલે છે 

૪) જાિડેા પાકુાં કેળ ખાય છે 

૫) વવદ્યાથીઓ સારી પ્રાથતના ગાય છે 

નીચેના શબ્દોના નવરુદ્ધાર્ી શબ્દો લખો 



 

 

1. િાની ×લાભ 
2. દૂર ×પાસ ે
3. જતી ×આવતી 
4. નીચ×ે ઉપર 
5. ઓલાવવુાં,× સળગાવવુાં 

                                 હિયાપદ ના અર્થ 
“હિયા સચૂવનાર પદ ને હિયાપદ કિેવામા આવે છે” હક્રયાપદ ના રૂપ માથી હક્રયાનો વનદેશ થતો 
િોય અથવા હક્રયા કરવાની આજ્ા, ફરજ કે સાંભાવના પ્રગટ થતી િોય આને હક્રયાપદ નો અથત કિ ે
છે. હક્રયાપદ ના અથત ના આધારે હક્રયાપદ ને કુલ છ ભાગો માાં વવભાજજત કરવામાાં આવે છે 

                                                  Tense - કાળ 

 
સામાન્ય રીતે કાળ ૩ પ્રકારના િોય છે. 
 
૧. ભતૂકાળ  
૨. વતતમાન કાળ  
૩. ભવવષ્ય કાળ  

આપેલા મદુ્દાઓ પરર્ી વાિાથ લખો અને િેમાાંર્ી મળિો બોધલખી તેને યોગ્ય શીષતક આપો : 
              (1) મદુ્દા : નગરનો માગત – માગતમાાં પથ્થર – પથ્થર અનેકનનેડે છે. કોઈ પથ્થર ખસેડતુાં નથી – છેવટે એક 
માણસ પથ્થર  ઉપાડે છે. - પથ્થર નીચથેી રાજાની લચઠ્ઠી અને સોનામિોર નીકળે છે - લચઠ્ઠીમાાં લખ્ર્ુાં છે, “પથ્થર 
ખસેડવાનુાં ઇનામ'' - નગરજનો પર  તેની અસર – બોધ. 
 
          એક રાજા િિો. િે ઘણીવાર વેશપલટો કરીને પોિાના રાજ્યની નગરચયાથ જોવા-કરવા નીકળિો િિો. 
આજ રીિે એકવાર આ રાજા વિલેી સવારે વેશપલટો કરીને પોિાના નગરની નગર ચયાથ કરવા માટે નીકળ્યા 
િિા. િેણે મખુ્ય માગથ પર એક મોટો પથ્ર્ર પડેલો જોયો. આ પથ્ર્ર રસ્િા વચ્ચેર્ી કોણ ખસેડે છે િે જોવાની 
રાજાને ઈચ્છા ર્ઈ. આર્ી રાજા એ એ પથ્ર્ર નીચે એક ર્ચઠ્ઠી અને એક સોનામિોરની ર્ેલી મકૂી. પછી શુાં ર્ાય 
છે િે જોવા રાજા ર્ોડે દુર એક ઝાડની પાછળ સાંિાઈને ઊભો રહ્યો. 

             એવામાાં એક ખેડૂિ પોિાના બળદ લઈને ત્યાાંર્ી પસાર ર્યો. િેના એક બળદનો પગ પથ્ર્ર સાર્ે 
અર્ડાયો. પછી બળદ લાંગડાિો લાંગડાિો આગળ ચાલવા લાગ્યો. પણ િેમ છિાાં પેલા ખેડૂિે રસ્િા વચ્ચેર્ી 
પથ્ર્ર ખસેડવાની િસ્દી લીધી નહિ. 

                 ર્ોડીવાર પછી એક ઘોડાગાડીવાળો એ રસ્િેર્ી પસાર ર્યો. એ પોિાની મસ્િીમાાં ગીિ ગાિો 
ગાિો જિો િિો. એવામાાં એ ગાડીનુાં એક પૈડુાં રસ્િાવાળા પથ્ર્ર સાર્ે અર્ડાયુાં 
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