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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- વર્ાિવુંતે 

2. દાયકો - દસવિધ 

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 - બગડેલુ ં

14. અહોભાવ - વખાણ 

સાહિત્ય 

૧) સંસ્કાિ ગામમા ંઆવ્યો ત્યાિ ેકયા ર્ોિણમા ંભણતો હતો? 

જ) સંસ્કાિ ગામમાંઆવ્યો ત્યાિ ેછઠ્ઠા ર્ોિણમા ંભણતો હતો. 

૨) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંપુરુિોત્તમ ભાઈ કેટલા વિો પછી વતનમાં પાછા આવ્યા હતા ? 

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

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



 

 

જ) સંસ્કાિ ેસર્જ્ુું સ્વગધ પાઠમા ંગામની સસક્કલ બદલી નાખવાનુ ંકામ ગામમા ંઆવેલા નવા સશક્ષકના દીકિાએ  કયુું 

હતું. 

૪) સંસ્કાિને વૃક્ષ ઉછેિમાં કોણે મદદ કિલેી ? 

જ) સંસ્કાિને વૃક્ષ ઉછેિમાં સશવિામકાકા અન ેસિતાનકાકા એમદદ કિલેી. 

૫) અઢી દાયકા એટલે કેટલા વિધ ? 

જ )અઢી ગાયકા એટલે  25  વિધ. 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સહવસ્તાર લખો 

૧) સંસ્કાિના સંકલ્પના પસિણામ જણાવો 

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

ગયા સાથે નક્ષત્ર વન પણ બની ગયું. 

૨) સવજીભાઈ સંસ્કાિના કામમા ંકેમ જોડાયા હશે? 

જ )સવજીભાઈ એ સશક્ષકના દીકિા સંસ્કાિન ેસતત વૃક્ષાિોપણનુ ંકામ કિતું અને વૃક્ષોનંુ જતન કિતું જોયો . તેમણે 

સવચાયુું કે બહાિગામનો છોકિો આટલું બરંુ્ કામ કિ ેતો આપણી તો ફિજ થાય ને તેથી સવજીભાઈ સંસ્કાિના 

કામમાં જોડાયા હશે. 

૩) કયા-કયા વૃક્ષો ઉછેિવામાં સંસ્કાિ ની સફળતા ન મળી? 

જ ) કેમ જો સાગ ,સીસમ ,સાદડ વાસ નાગકેસિ જવેા  વૃક્ષો ઉછેિવામાં સંસ્કાિની સફળતા ન મળી કાિણકે એ 

ગામમા ંવિસાદ ઘણો ઓછો પડે છે. 

 

વ્યાકરણ 

નીચેનીકિેવતોનોઅર્ગઆપીવાક્યમાંપ્રયોર્કરો 

૧) પાિકી આશા સદા સનિાશ- બીજા ઉપિ આર્ાિિાખવો નકામંુ છે 

વાક્ય –િામુકાકા એ બાજિી લણવા માટે ચાિ સદવસ સુર્ી િાહ જોઈ પણ મજૂિ આવ્યા જ નહી ંત્યાિ ેએ મનોમન 

બબસડયા પાિકી આશા સદા સનિાશ 

૨) જાત મહેનત સજંદાબાદ- પોતાની મહેનત થી જ સફળતા મળે 

વાક્ય- અજય ગામની સફાઈ માટે પોતે જ મંડી પડતો એમાન તો કે જાતમહેનત સજંદાબાદ. 

નીચેના રૂહિ પ્રયોર્નો અર્ગ આપી વાક્યમાં પ્રયોર્ કરો 

૧) જુદો માટીનો માનવી- જૂદી પ્રકૃસત ર્િાવનાિ માણસ 

વાક્ય -_____________________________________ 

૨) કમિ કસવી –સહંમત કિવી, તૈયાિ થવુ ં

વાક્ય -_____________________________________ 

3 )જીવ કપાઈ જવો –દુુઃખી થવું 



 

 

વાક્ય -_____________________________________ 

૪) કદમથી કદમ મેળવવા –સાથે મળીને કાયધ કિવું 

વાક્ય -_____________________________________ 

૫) લોઢા ના ચણા ચાવવા – ખૂબ જ અઘરંુ કામ કિવું 

વાક્ય -_____________________________________ 

પયાગવરણ નયં જતન કરવા માટે તમ ેશયં કરશો ? 

1. વરુ્ન ેવરુ્ વૃક્ષો વાવી વૃક્ષોનું જતન કિીશુ ં. 

2. વૃક્ષો કદીયે કાપી શું નહી . 

3. પાણીનો કિકસિપૂવધક ઉપયોગ કિીશુ ં. 

4. વપિાયેલા પાણી વડે સકચન ગાડધન ઉભો કિીશું . 

5. િાસાયસણક ખાતિોનો બેફામ ઉપયોગ કિીશું . 

6. છાણીય ખાતિનો ભિપૂિ ઉપયોગ કિીશુ ં. 

પયાગવરણ પર હનબંધ. 

પર્યાવરણ બચયવો નિબંધ  

       મયિવી કુદરતિું જ અંગ છે. મયિવજીવિ ૫ર્યાવરણિે અિુસરે છે. મયિવ સંસ્કૃનતિય નવકયસમયં કુદરતિો મહત્વિો ફયળો રહ્યો છે. 

ડયર્વાિિય ઉત્્યંનતવયદિય નસઘ્યંત અિુસયર મયિવીિી ઉત્પનિ કુદરતિય તત્વોમયંથી થઇ છે. દરેક જીવ ૫છી ભલે તે મયિવી હોર્ કે ૫શુ-

પંખી કે જીવ-જંતુ દરેક પોતયિંુ જીવિ ટકયવી રયખવય મયટે કુદરતી સંસય્િોિો જ ઉ૫ર્ોગ કરે છે. કુદરતી સંસય્િોિો ઉ૫ર્ોગ કરીિે 

મયિવી તેિી સુખ સુનવ્યઓ તથય ભૌનતક સગવડોમય વધયરો કરે છે.  

     આમ સમગ્ર સૃષ્ટી ૫ર્યાવરણિે આભયરી છે. આ બયબત મયિવી સયરી પેઠે જાણતો હોવય છતયં તે ૫ર્યાવરણિો બેફયમ ઉ૫ર્ોગ કરે છે. 

૫ર્યાવરણિું જતિ એ મયિવીિી િૈનતક જવયબદયરી છે. ભયરતીર્ િયગરીકો મયટે તો એ બં્યરણીર્ ફરજ ૫ણ છે. ૫રંતુ મયિવીએ તેિું 

જતિ કરતયં ૫તિ વ્ુ કરુ્ા છે. જેથી હયલમયં સમગ્ર નવશ્વ ગ્લોબલ વોર્માગિી સમસ્ર્યથી ૫ીીડીત છે.  

 પર્યાવરણ િુ ંમહત્વ નિબધં 

     વૃક્ષય વયવો જીવિ બચયવો એ મયત્ર સૂત્ર િથી એ આ૫ણી જવયબદયરી ૫ણ છે. જો આ૫ણે ૫ર્યાવરણિુ સંરક્ષણ િહી કરીશુ આ૫ણી 

ભયનવ પેઢીિે સંુદર કુદરતી વયરસો િહી આપી શકીશુ. ૫ર્યાવરણિય વ્તય જતય પ્રદુષણથી સમગ્ર નવશ્વ અત્ર્યરે ચચંનતત છે. તેથી 

રુ્િયઇટેડ િેશન્સ દ્વયરય સિે. ૧૯૭૨થી દર વષે ૫મી જુિિે નવશ્વ ૫ર્યાવરણ દદવસ તરીકે ઉજવવયમયં આવે છે. અત્ર્યરે ૧૦૦ થી ૫ણ 

વ્ુ દેશોમયં નવશ્વ ૫ર્યાવરણ દદવસિી ઉજવણી કરવયમયં આવે છે.  

              મયિવીએ સમગ્ર સૃનષ્ટિું સૌથી બુનદ્ધશયળી પ્રયણી છે. ૫ર્યાવરણિો સૌથી વ્ુ ઉ૫ભોગ ૫ણ મયિવીએ જ કર્ો છે. આજિય 

આધુનિક ર્ુગમયં જ્ર્યરે દુનિર્ય નવકયસિી હરણફયળ ભરી રહી છે. ત્ર્યરે નવકયસિી આં્ળી દોટમયં મયિવી કુદરતી સં૫નતિું જતિ અિે 

સંરક્ષણ કરવયિી જવયબદયરીમયંથી છટકી ગર્ો છે. ઔ્ોગીક નવસ્તયરોિો નવસ્તયર કરવય મયટે, ખેતી મયટે તથય મયિવજીવિ મયટે ઉ૫ર્ોગી 

ફનિચર તથય રયચરચીલુ બિયવવય મયટે આ૫ણે કોઇ ૫ણ સંકોચ કે શરમ નવિય આડે્ડ વૃક્ષોિંુ નિકંદિ કયઢર્ુ છે. ૫ર્યાવરણિી જાળવણી 

એ એકવીસમી સદીિય મયિવી મયટે સૌથી ૫ડકયરરૂ૫ સમસ્ર્ય છે.  

કહવતા- ૭ ચોખ્ખાઈ ના સરદાર 

અધરાશબ્દો 

https://competitivegujarat.in/%e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%b5%e0%aa%b0%e0%aa%a3-%e0%aa%a8%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%ae%e0%aa%b9%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b5-%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%ac%e0%aa%82%e0%aa%a7/
https://competitivegujarat.in/%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%b6%e0%ab%8d%e0%aa%b5-%e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%af%e0%aa%be%e0%aa%b5%e0%aa%b0%e0%aa%a3-%e0%aa%a6%e0%aa%bf%e0%aa%b5%e0%aa%b8/


 

 

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 - છાડઅનેપજૂાનોઢગલો 

4. વાિવેાિ ે- વાિંવાિ 

5. ચકચકતા - ઝગઝગતા 

6. િોગ - બીમાિી 

7. સનમધળ - સ્વચ્છ 

8. વેિઝેિ - શત્રુતા 

9. પ્રાણશસિ - જીવનનીશસિ 

10. પયગામ – સંદેશો 

સાહિત્ય 

નીચેના પ્રશ્નો એક-બે વાક્યમાં  જવાબ લખો 

૧) ચોખ્ખાઈનું િાજ ચાલવાથી શાનો ઝડો લહેિાશે  ? 

જ) ચોખ્ખાઈનું િાજ ચાલવાથી તંદુિસ્તી નો ઝડો લહેિાશે . 

૨) ચોખ્ખાઈ દ્વાિા દેશનંુ નામ કેવી િીતે િોશન થશે ? 

જ) ચોખ્ખાઈ િાખવાથી ચોખ્ખાઈની જ આણ ફેલાશે .તેથી ંઆખાય દેશમાં તંદુિસ્તીનો ઝડો લહેિાશે .   પસિણામે    

દેશનંુ નામ િોશન થશે . 

૩) આપણી દેશ ભસિ અને પ્રાણશસિ કોને કહેવામાં આવી છે ? 

જ)આપણી દેશભસિ  અને પ્રાણ શસિ ચોખ્ખાઈને કહેવામાં આવી છે 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સહવસ્તાર લખો 

૧) ચોખ્ખાઈ ના સિદાિ ક્યા ંક્યા ંકામ કિ ેછે ? 

જ) ચોખ્ખાઈના સિદાિ ઘિવાળી ઝૂડીને ,આંગણ –શેિીવાળીન ેચોખ્ખા િાખે છે  .કચિાનો ઉકિડો ગમ ેત્યા ંથવા 

દેતા નથી .તેઓ વાિંવાિ હાથ રુ્એ છે .થાળીવાટકો માજીને ચોખ્ખા િાખે છે .પોતાના શિીિન ેપણ નાહી ર્ોઈને 

ચોખ્ખું િાખે છે .ગામ તથા શહેિને પણ સ્વચ્છ કિ ેછે . 

૨) ચોખ્ખાઈને દેશભકસત કેમ  કહી હશે ? 



 

 

જ) ચોખ્ખાઈ િાખવાથી શિીિ તંદુિસ્ત િહે છે . ઘિ ,શેિી ,ગામ કેશહેિ પણ સનિોગી િહે છે .આમ, દેશનો દિકે 

નાગસિક તંદુિસ્ત િહે તો આખોયે દેશ તંદુિસ્ત િહે .પસિણામે દેશ ર્ાિ ેતેવી અને તેટલી પ્રગસત કિી શકે . તેથી જ તો 

ચોખ્ખાઈ ને દેશભકસત કહેવામા ંઆવી છે . 

૩)  ગંદકી દૂિકિવા શુ ં–શુ ંથઈ શકે ? 

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

કચિાપેટી ઓ સમયસિ ખાલી કિાવવાની વ્યવસ્થા કિાવવી પડે . ગામના લોકોમાં 'ગંદકીથી બીમાિી  આવે છે .' તે 

માટે ની જાગૃસત ફેલાવવી પડે . 

વ્યાકરણ 

નીચેના 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 નામો સનશાન મટી જશે ? 

અ)  ગંદકીનંુ               બ)  િોગનુ ં

ક) વેિઝેિનુ                  ડ)  ઉકિડાનું 

૩) ચોખ્ખાઈ થકી તંદુિસ્તીનો ઝડો લહેિાયતો કોનંુ નામ િોશન થશે ? 

અ) ગામનું                 બ) શહેિનું 

ક) દેશનંુ                     ડ) અમારંુ 

૪) 'નામો સનશાન મટી જશ ે' એટલેશું ? 

અ)નામના થશ ે           બ) કીટી ફેલાશે 

ક)સનમૂધળ થશ ે              ડ) મોટંુ નામ થશે 

નીચેનાશબ્દોનાહવરોધીશબ્દલખો 

1. સફાઈ - ચોખ્ખાઈ 

2. આગેવાન - સિદાિ 

3. ઝગમગતા- ચકચતા 

4. શિીિ - તન 

5. પસવત્ર - સનમધળ 

6. દ્વેિઅનેશત્રતુા - વેિઝેિ 

7. ઉજળંુ - િોશન 

નીચેના વાક્યોક્યાંછે તઓેળખીબતાવો 

1. વાહ ! સુંદિહસ્તાક્ષિછે !- ઉદ્ગવયાક્ર્  

2. વાસ ુફૂટબોલ િમ ેછે . સયદુ ંવયક્ર્ 

3. તમે કાલે શુ ંખારંુ્ હતું ?- પ્રશ્નાર્ગ  વાક્ય 



 

 

4. અમાિા સશક્ષક ખુબ જ  હોસશયાિ છે .  સયદુ ંવયક્ર્  

5. મનસ્વી કાલે ક્યાંગઈ હતી ?- પ્રશ્નાર્ગ વાક્ય  

નીચેનારૂહિપ્રયોર્ોનાઅર્ગઆપીવાક્યમાંપ્રયોર્કરો 

1. નામો સનશાન મટવું – સનમૂધળ થવુ ં

2. િાજ ચાલવુ ં– ઝાડો લહેિાવો 

3. િોશન થવું – આબરૂ વર્વી 

 

 

 

                                               

                                      પાઠ- ૮   મામા નો પત્ર 

અધરાશબ્દો 

1. પેિક 

2. શુભેચ્છા 

3. સવલ્હચેિ 

4. કેિ 

5. કાબેલ 

6. નોબત 

7. સક્લપ 

અઘરાશબ્દો 

8. પેિક - પ્રેિણા 

9. શુભેચ્છા -  શુભથાઓએવીઈચ્છા 

10. સવલ્હચેિ - પીડાવાળીખુિશી 

11. કેિ - જુલમ 

12. કાબેલ - હોસશયાિ 

13. નોબત - સમય 

14. સક્લપ – સનચ્ય 

સાહિત્ય 

નીચેનાપ્રશ્નોનાજવાબએકવાક્યમાંલખો 

૧) પ્રાચીના મામા ક્યા ંિહે છે ? 

જ) પ્રાચીના  મામા સુિતના િાંદેિ સવસ્તાિમાં આવેલી સવઠલનગિ સોસાયટીમા ંિહે છે . 

૨) પ્રાચીના મામા એ કઈ તાિીખે પત્ર લખ્યો છે ? 

જ) પ્રાચીના મામાએ તા. ૧૮\૧૦\ ૨૦૨૨ ના િોજ પત્ર લખ્યો છે . 

૩)મૃદુલઘોિ શામાં કામગીિી કિતા હતા ? 



 

 

જ)મૃદુલઘોિ ભાિતીય હવાઈદળમાં કામગીિી કિતા હતા . 

૪) મનોજ ભીગંાિ ેઅકસ્માતમાં બન્ને હાથ ગુમાવતા શુ ંકયુું ? 

જ)મનોજ ભીગંાિ ેઅકસ્માતમાં બન્ને હાથ ગુમાવતા મોઢે થી સચત્ર દોિવાનુ ંકામ  શુ ંકયુું . 

૫) મો ંકે પગથી સચત્રો દોિનાિા ના મંડળની ખાસસયત શુ ંછે ? 

જ) મો ંકે પગથી સચત્રોદોિનાિા ના મંડળની ખાસસયત છે કે એ દાન લેતા નથી ,પણ એમન ેબનાવેલા સુંદિ સચત્રો ,  

શુભેછાકાર્ડસધ  ,કેલેંડિ .બેગ ,ટી – શટધ વગેિ ેવેચ ેછે . 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ ત્રણ –ચાિ વાક્યો મા ંલખો 

૧) મૃદુલ ઘોિે કોની મદદથી પેટીગ  શોખ પૂિો કયો ? 

જ)મૃદુલ ઘોિ ેહાથથી સચત્રો દોિી ન શકે તેવા સચત્રકાિો ને પગ થી કે મોથી દોિતા શીખવનાિ સંસ્થાની મદદથી 

પેટીગંનો શોખ પૂિો કિવાનો સંકલ્પકયો . 

૨) કિોડિજુ્જને ઈજા થવાથી મૃદુલભાઈ ની શી હાલત થઈ ? 

જ)  કિોડિજુ્જન ેઈજા થવાથી મૃદુલભાઈ ના હાથ અને પગ નકામા થઈ ગયા સવલ્્ચેિમા ંજ સજંદગી ગજુાિવાની નોબત 

આવી. 

વ્યાકરણ  

નીચેના પ્રશ્નોના સાચો હવકલ્પ શોધી લખો 

૧)પ્રાચીના મામા નું નામ શું છે ? 

અ) મનોજસભંગિ ે        બ) સવવેકભિતી 

ક)  આસશિભાઇ           ડ) મૃદુલઘોિ 

૨)મામા એ પત્રમા ંશાની શુભેછા પાઠવી છે ? 

અ)સદવાળી અને નવા વિધની 

બ)જન્મ સદવસની 

ક) પિીક્ષામાં પ્રથમ આવવાની 

ડ) િમત ગમતમાં પ્રથમ આવવાની 

૩)મામા એ લખેલુ ંશુભેચ્છ અ| કાડધ  કોને બનાવ્યું છે ? 

અ) પ્રાચીએ              બ) સંસ્થાએ 

ક) મામાએ               ડ)સદવ્યગસચત્રકાિ ે

૪)સદવ્યાંગ સચત્રકાિ મનોજ ભીગંાિ ેક્યાં િાર્જ્ના છે ? 

અ) ગજુિાતના              બ) િાજસ્થાન 

ક) પજંાબના                 ડ) મહાિાષ્ટ્ર  



 

 

૫) મૃદુલઘોિ અન ેમનોજ ભીગંાિ ેશાના વડે સચત્ર દોિતા હતા ? 

અ) હાથ વડે                  બ) પગ વડે 

ક) આંગળીઓ વડે            ક) મો ંવડે 

નીચેના શબ્દોન ેશબ્દકોશના ક્રમમાં ર્ોઠવો 

૧)હવાઈ ,સાિી ,નોબત ,નામ 

જ) નામ ,નોબત ,સાિી ,હવાઈ 

૨) પ્રેિક ,સચત્રકાિ ,એકમ ,પગ 

જ)એકમ,સચત્રકાિ,પગ, પ્રેિક 

૩)મજા ,અમાિા ,સદવાળી ,િાજકોટ 

જ),અમાિા,સદવાળી ,મજા,િાજકોટ 

૪) હાથ ,નકામા ,ગજબ ,વાત 

જ) ગજબ ,નકામા,વાત, હાથ 

શબ્દ સમૂિ માટે એક શબ્દફસૂમાંર્ી પસંદકરી લખો 

(વહીલચેિ  ,કિોડિજુ્જ ,પ્રેિક ,સચત્રકાિ ,નકામંુ ) 

1. પ્રેણા,ગસત કે ઉતે્તજન આપનારંુ - પે્રરક 

2. ઉપયોગસવનાનુ ં- નકામય ં

3. પૈડાંવાળીખુિશી - વિીલચેર   

4. સચત્રદોિનાિ -  હચત્રકાર 

5. કિોડમાંથી પસાિ થતું જ્ઞાનતંતુનુ ંદોિડંુ - કરોડરજ્જય  

નીચેનાશબ્દોનાસમાનાર્ીશબ્દોલખો 

1. જુલમ - કેિ 

2. હોસશયાિ - કાબેલ 

3. કલાકાિ - આસટધસ્ટ 

4. સમય - નોબત 

5. સંકલ્પ - સનચ્ય 

નીચેનાશબ્દોનાહવરોધીશબ્દોલખો 

1. સફળ x  સનષ્્ળ 

2. મયાધદા  x  સવિેશતા 

3. સપ્રય x  અસપ્રય 

4. આશા x  સનિાશા 

5. હાિવું x જીતવુ ં

તમેછાત્રાલયમાંરિીનઅેભ્યાસકરોછો. 

તમારોદૈહનકકાયગક્રમજણાવતોપત્રતમારાહપતાજીનલેખો.                                                                                                           
હદહિતપટેલ 



 

 

હવદ્યાર્ીછાત્રાલય, 

સયરને્દ્રનર્ર – 363 001. 

તા. 1 – 8 – 18 

પરૂ્જ્સપતાજી, 

         તમાિોપત્રમળ્યો. તમનેમાિીસતતસચંતાિહ્યાકિછેેતજેાણ્ું. પિંતુહવેમનેછાત્રાલયમાંિહેવુંગમેછે. અમાિા 

છાત્રાલયનો દૈસનક કાયધક્રમજ એવો  છે કે  અમે સતત પ્રવૃસત્તમય િહીએ છીએ. 

                દિિોજ સવાિ ેપાંચ વાગે ઊઠવાનું. દૈસનકસક્રયા પતાવીને પ્રાથધનામાં જોડાવાનુ.ં પછી સફાઈ કાયધ કિવાનુ.ં 

તેમા ંમેદાન સફાઈ ઉપિાંત બાથરૂમ અને શૌચાલય સફાઈ પણ ખિીજ. પછી સ્નાન કિવાનુ.ં સ્નાન પછી નાસ્તો. 

સવાિ ે 7.30થી 10.00 વાગ્યા સુર્ી અભ્યાસ કિવાનો. જમીને અસગયાિ વાગે સનશાળે જવાનુ.ં શાળામાં ભણવાના 

સવિયો ઉપિાંત સંગીત, સચત્ર, કમ્યુટિ જવેા સવિયો શીખવાના અને િમવાનુ ંતો  ખરંુજ. 

                 સાજં ેસાડા પાંચ વાગે છાત્રાલય પિ આવવાનુ.ં હાથપગ – મો ંર્ોઈ થોડો આિામ કિવાનો. સાજં ેસાત વાગે 

જમીને ફિવા જવાનુ.ં આઠ વાગે સમૂહ પ્રાથધના. તેમા ંદિિોજ પાંચ – દસ સમસનટની સચંતસનકા. પછી 10.30 સુર્ી 

અભ્યાસ કિી સૂઈ જવાનું. િસવવાિ ેકે િજાના સદવસે બપોિ પછી સમત્રો સાથે દૂિના સ્થળે ફિવા જવાનું.આમ, અહી ં

સનયસમત અભ્યાસ સાથે સુટેવોનું ઘડતિ થાયછે. તમે માિી  જિાય સચંતા કિશો નસહ. 

મમ્મીનેમાિીયાદ. 

 દાદા – દાદીનેમાિાપ્રણામ.                         

                                                                                                                             સલ.    તમાિોપુત્ર 

                                                                                                                                                            સદસક્ષતના પ્રણામ.  

 

 

પાઠ - ૯ર્રવીર્યજરાતનોર્રબો 

અઘરાશબ્દો 

1. િસળયામણુ ં

2. ઉત્સવ 

3. બેવડાવવુ ં

4. પ્રતીક  

5. ડોકાવંુ 

6. તક -  

7. કુતૂહલ 

8. પ્રભાસતયું 

9. પ્રાચીન 

10. અંતિ 

શબ્દાર્ગ 



 

 

1. િસળયામણુ ં- સુંદિ 

2. ઉત્સવ - તહેવાિ 

3. બેવડાવવુ ં- બમણું 

4. પ્રતીક - સચહન  

5. ડોકાવંુ - દેખાવંુ 

6. તક - અવસિ 

7. કુતૂહલ - કશુકનવુજંોવાજાણવાનીઆતુિતા 

8. પ્રભાસતયું - સવાિમાંગાવાનુંએકપ્રકાિનુંપદ 

9. પ્રાચીન - પુિાતન , જૂનું 

10. અંતિ - હૃદય 

સાહિત્ય 

નીચેનાપ્રશ્નોનાએક -બેવાક્યમાંજવાબલખો 

૧)પૂવીક્યાંદેશમાંથીખુશાલીનાઘિઆેવીછે ? 

જ)પૂવીઅમેસિકાથીખુશાલીનાઘિઆેવીછે. 

૨)પૂવીખુશાલીનાઘિકેેટલોસમયિોકવાનીછે ? 

જ)પૂવીખુશાલીનાઘિનેવિાત્રીદિસમયાનિોકવાનીછે . 

૩)કોણલોકનૃત્યોસવશેસાિીજાણકાિીર્િાવેછે ? 

જ) ખુશાલીઅનેઆસદત્યનાપપ્પાલોકનૃત્યોસવશેસાિીજાણકાિીર્િાવેછે . 

૪) પૂવીશાનાસવશેજાણકાિીમેળવવાઈચ્છેછે ? 

જ)  પૂવીલોકનતૃ્યોસવશજેાણકાિીમેળવવાઈચ્છેછે. 

૫)સુકેતુશાથીશિમાઈગયો ? 

જ)સુકેતુશિમાઈગયો ,કાિણકેતણેેનૃત્યડાન્સકહ્યુંહોવાથીબર્ાહસીપર્ડયાહતા . 

નીચેનાપ્રશ્નોનાજવાબસહવસ્તારલખો 

૧)ગિબોઅનેગિબીવચ્ચેશોફેિછે ? 

જ) ગિબોએટલેઘણાંસછદ્રોપડેલોમાટીનોર્ડો .જયાિગેિબીએટલેલાકડાનીમાંડવડી .ગિબોમોટેભાગે 

સિઓગાયછે . કોઈવાિપુરુિોએમાજંોડાયએવુંબનિ, પિંતુગિબીતોમાત્રપુરુિોજગાયછે . 

ગિબીએપુરુિનૃત્યનોપ્રકાિછે . 

૨)પુિીશાનીજાણકાિીમેળવવાઈચ્છેછે ? કેમ? 

જ) પૂવીલોકનૃત્યોસવશજેાણકાિીમેળવવાઈચ્છેછે ,કાિણકેકેતેનેભાિતનાજુદાજુદાલોકનૃત્યોનુંરે્લુછેં. 

આઉપિાંતતગેજુિાતનાલોકનૃત્યોસવશજેાણકાિીમેળવીનેસશકાગોનાઅખબાિમાંતેનાસવશેલેખલકવામાંગેછે . 

૩) લોકનૃત્યોનોજન્મશીિીતેથયોછે ? 



 

 

જ) વિોપહેલાનદીસકનાિસેંસ્કૃસતનુંપાિણુંહતું. ત્યાિજેલોકનૃત્યનોજન્મથયુંહતો 

.એસમયનોમાણસપ્રકૃસતનીગોદમાંમસ્તબનીનેનાચવાકેગાવાલાગતો 

.આમમાનવીઆનંદઉસમધઓમાંથીજલોકનૃત્યજુન્મ્યાછે . 

વ્યાકરણ 

ર્યજરાતનાજાણીતાલોકનૃત્યોહવશેલખો 

૧) ગિબો - ગિબોગજુિાતનુસંવશ્વપ્રસસદ્ધલોકનૃત્યસસન્હ. ગિબોશબ્દ ' ગભધદીપ ' પિથીબન્યોછે. 

નિાસત્રમાંસ્રીઓઆદ્યશસિનાગિબાગાયછે . 

૨)હીચંનૃત્ય  - ભાલપ્રદેશઅનેકાસઠયાવાડનુંઆનૃત્યછે.હાથમાંગાગિલઈનેહીચંલેવાનંુએદ્રશ્યઅદભુતહોયછે. 

૩)ડાંગીનૃત્ય –   ડાગ સજલ્લાના આસદવાસીઓના આ ડાંગી નૃત્ય મા ંતઓે પ્રાણીઓ ,પંખીઓની  નકલ નૃત્ય સ્વરૂપે 

કિ ેછે. 

નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા હવકલ્પો માંર્ી સાચો હવકલ્પ પસદં કરો 

૧)ખુશાલીનાગામમાંદિવિધક્યાિિેાતિસળયામણીબનીજતી ? 

અ) સદવાળી આવ ેત્યાિ ે          બ) શિદ પૂનમ આવ ેત્યાિ ે

ક)નવરાત્રી આવ ેત્યાર ે            ડ) સશવિાત્રી આવ ેત્યાિ ે

૨)પૂવીખુશાલીનીશંુસગીથાય ? 

અ) મામાની દીકિી              બ)કાકાની દીકિી 

ક) ફોઈની દીકિી                  ડ) માસીની  દીકરી 

૩) પૂવીશાનાસવશેસશકાગોમાંઅખબાિમાંલેખલખવાનીછે ? 

અ) નવિાત્રીસવશે                બ) ર્યજરાતના લોક નૃત્યહવશ ે  

ક) તહેવાિોસવશે                 ક) ગિબાની ઉત્પસત સવશ ે

૪)'ગિબો ' શબ્દમૂળક્યાંશબ્દમાંથીઆવ્યોછે ? 

અ)ગબધદીપમાંથી                બ) ગભોમાંથી 

ક) ર્ર્ગદીપમાંર્ી                ડ) ગવધદીપમાંથી 

૫)નીચેનામાંથીકયોપુરુિનૃત્યનોપ્રકાિછે ? 

અ) હીચં                   બ) ગિબો 

ક) સટપ્પણી                 ડ) ર્રબી 

શબ્દ સમૂિ માટેએક શબ્દકોશ માંર્ી પસદં કરી લખો 

( સસંરૂ્ડો ,પ્રભાસતયુ ં, કુતૂહલ ,ગાગિ ,લોકનૃત્ય ) 

1. કશુક નવુજંોવાજાણવાનીઆતુિતા-  કુતૂહલ 

2. સામાન્યલોકોમાંપ્રચસલતનૃત્યપ્રકાિ - લોકનતૃ્ય 



 

 

3. સાંકડામોવંાળંુપાણીભિવાનુંવાસણ - ગાગિ 

4. શૂિચડેએવાસુિનોએકભાગ -  સસંરૂ્ડો 

5. સવાિમાંગાવાનુંએકપ્રકાિનુંપદ- પ્રભાસતયું 

નીચેના શબ્દની શબ્દ જોડણી લખો 

1. સમૂિ + કવાયત =  સમૂિકવાયત 

2. સમૂિ + નૃત્ય  =    સમૂિનૃત્ય 

3. સમૂિ + ર્ોજન =   સમૂિર્ોજન 

4. સમૂિ+ પ્રાર્ગના =   સમૂિપ્રાર્ગના 

નવરાત્રીહનબંધ 

િવરયત્રી નવશ ેનિબંધ  

પ્રસ્તયવિય  

    િવરયત્રી જેિ ેઆપણ ેિવરયત, િોરતય વગરે ેિયમોથી પણ જાણીએ છીએ. આ તહવેયર ભયરતિય લોકો સદીઓથી 

મયતય દગુયા પ્રત્ર્િેી તમેિી ભનક્ત દશયાવવય મયટ ેતમેિય િવ સ્વરૂપોિી પજૂા કરીિ ેઉજવ ેછે. જેમય ંિવરયત્રી દરનમર્યિ 

િવ દદવસ ઉપવયસ રયખવયમય ંઆવ ેછે. આ સયથ,ે લોકો તિે ેધયમધમૂ અિ ેગીત સયથ ેઅનિષ્ટ પર સયરયિી જીતિય 

દદવસ તરીક ેર્યદ કરીિ ેતહવેયર તરીક ેઉજવ ેછે. આ તહવેયર વષામય ંબ ેવયર ઉજવવયમય ંઆવ ેછે. જેમય ંપ્રથમ 

િવરયનત્ર (ચતૈ્ર મનહિો) એનપ્રલ અથવય મયચા મનહિયમય ંઉજવવયમય ંઆવ ેછે અિ ેબીજી (શરદ િવરયનત્ર) એટલ ેક ે

સપ્ટમે્બર - ઓક્ટોબર મનહિયમય ંઆખય િવ દદવસ સધુી ઉજવણી કર્યા પછી દસમય દદવસ ેદશરેય તરીક ેઉજવવયમય ં

આવ ેછે.  િવરયનત્રિી િવ રયનત્રઓ સપંણૂાપણ ેમયતય દગુયાિ ેસમર્પાત કરીિ ેલોકો આ તહવેયરિ ેસપંણૂા ભનક્ત અિ ે

ભનક્ત સયથ ેઉજવ ેછે, આ દદવસ ેદવેી દગુયાિય િવ સ્વરૂપોિી પજૂા કરતી વખત ેદગુયા સપ્તશતીિો નવશષે પયઠ 

કરવયમય ંઆવ ેછે.  આ િવ દદવસો દરનમર્યિ કરવયમય ંઆવતી પજૂામય ંકટેલીક મયતયઓિય િયમ િીચ ેમજુબ છે. 

િવરયત્રી ક્ર્યર ેઉજવવયમય ંઆવ ેછે? 

ચહદં ુધમા અિસુયર િવરયત્રી વષામય ં4 વખત આવ ેછે. ચતૈ્રિી િવરયત્રી, શયરદીર્ િવરયનત્ર, ગપુ્ત િવરયત્રી અિ ેપોષ 

િવરયત્રી. ચતૈ્ર િવરયનત્રિો મનહિો સૌથી મહત્વપણૂા મયિવયમય ંઆવ ેછે.  આ િવરયત્રી ખબૂ જ ધયમધમૂથી 

ઉજવવયમય ંઆવ ેછે. ચતૈ્ર િવરયનત્રમય ંમય દગુયાિય નવનવધ સ્વરૂપોિી પજૂા કરવયમય ંઆવ ેછે.  

 

 
 

કહવતા  -૧૦સાર્ીમારબેાર 

અઘરાશબ્દો , શબ્દાર્ગ 

1. સાંજ -   

2. વાટ -  

3. ઉચાટ -   

4. હિંમત -  

5. ટાયલી -  

6. સળવળવય ં- 

7. કાટલય - 

8. ખીજવયં -  

9. જંર્ - 

10. સંકલ્પ -  

11. સબોસબ - 



 

 

12. ધોર 

13. ખાળે-  

14. રોકાણ 

શબ્દાર્ગ 

1. સાંજ - સંધ્યાકાળ 

2. વાટ - રસ્સ્તો 

3. ઉચાટ - હચતા ,હફકર 

4. હિંમત - બિાદયરી 

5. ટાયલી - દોડડાપણ 

6. સળવળવય ં- ડરામણય ં,ર્યાનક 

7. કાટલય - બાટ  

8. ખીજવયં - ર્યસ્સેર્વય ં

9. જંર્ - યયદ્ધ 

10. સંકલ્પ - હનચ્ય 

11. સબોસબ - ઉપરાઉપરી 

12. ધોર - મડદયંદાટવાનોખાડો 

13. ખાળે- અટકાવ ે

14. રોકાણ – વાર 

 

સાહિત્ય 

નીચેનાપ્રશ્નોનાએક -બેવાક્યમાંજવાબલખો 

૧) ધૂળોનામનોવહણકક્યાંર્ામનોવતનીિતો ? 

જ)ધૂળોનામનોવહણકઇડરર્ામનોવતનીિતો. 

૨)ધૂળોક્યાંર્ામજવાનીકળ્યો ? 

જ)ધૂળોકોટડાર્ામજવાનીકળ્યો . 

૩)રસ્તામાંઅંધારંર્વાર્ીધૂળસાર્ેશીઘટનાબની ? 

જ) રસ્તામાંઅંધારંર્વાનાકારણેધૂળોબીજીવાટેચડીજવાર્ીર્ૂલોપડ્યો . 

૪)ધૂળોક્યારિેરખાઈર્યો ? 

જ)ધૂળાનોમારખાધાપછીચોરનાસીર્યાત્યારધેૂળોિરખાઈર્યો . 

નીચેનાપ્રશ્નોનાજવાબસહવસ્તારલખો 

૧) ધૂળોકેમર્ૂલોપડ્યો ? 

જ) ધૂળોસમીસાંજકેોટડાર્મજેવાનીકળ્યોિતો .ર્ામદૂરિતય ં.જંર્લનીવાટેચાલતાચાલતાઅંધારંર્ઈર્યયં 

.તેર્ીધૂળોબીજીવાટેચડીર્યોઅનેર્ૂલોપડ્યો . 

૨) ધોળોકોટડાર્મજેવાકેમનીકળ્યો ? 

જ)ધૂળાએકોટડાર્ામજેતાપોતાનીસાર્ેકોર્ળોઅનેતેમાંકાટલાંલીધાિોવાર્ીએવયંલાર્ેછેકેતેલર્ર્ર્ત્યાંવેપારક

રવાર્યોિશે . 

૩)ચારચોરસામેધોળોકેમબાર્ર્ીડીશક્યો ? 



 

 

જ) ચારચોરસામેધોળોકેમબાર્ર્ીડીશક્યો,કારણકેતેનીસાર્ેતેનાબારસાર્ીઓ - બેપર્ ,બેિાર્ 

,ચારકાટલાંર્રલેોકોર્ળોતેમજપોતાનીહિંમતઅનેહવશ્વાસિતા . 

વ્યાકરણ 

નીચેનાપ્રશ્નોનાઉત્તરમાટેઆપેલાહવકલ્પોમાંર્ીસાચોહવકલ્પપસંદકરો 

૧) ધૂળોકોટડાર્ામજવાક્યારનેીકળ્યો ? 

અ)વિેલીસવારબે) ર્રબપોર ે

ક) સમીસાંજડે) અડધીરાતે 

૨) ધૂળોબીજરેસ્તેકેમચડીર્યો ? 

અ) ચરોનાર્યનાકારણેબ) અધારાનાકારણે 

ક)જંર્લીપશયનાડરનાકારણેડ)ઝાડીનાકારણે 

૩)ચોરક્યાંસંતાયેલાિતા ?  

અ)ઝાડીમાંબ) ઘાસમાં 

ક)ખાઈમાંડ)ઝાડનીઓર્ે 

૪)ધૂળાએપોતાનાકેટલાસાર્ીર્ણાવ્યા ? 

અ) બેબ) ચારક)  આઠડ) બાર 

૫)ધૂળાનાખરાબેસાર્ીકોણિતા ? 

અ) બેઆખોબ) બેિાર્ 

ક) કાટલાંઅનેકોર્ળાડ)હિંમતઅનેહવશ્વાસ 

 

નીચનેીકાવ્યપઁહિઓનેર્દ્યસ્વરૂપેલખો 

૧) જંર્લમાંર્લૂોપડ્યો ,હદલમારં્યોઉચાટ . 

જ)જંર્લમાંર્લૂોપડીર્યો .તેર્ીતેનમેનમાંહચતાર્વાલાર્ી . 

૨)નર્ીકદીિય ંએકલો ,સાર્ીમારબેાર ! 

જ) િય ંએકલોછય ં જનર્ી ,મારીસાર્ેતોમારાબારસાર્ીદારોછે . 

૩)ધૂળોકૂદ્યો  , કોર્ળોવીઝેંસબોસબ ! 

જ)ધૂળોતરતજકૂદીપડ્યોઅનેકોર્ળોસબોસબવીઝંવાલાગ્યો . 

૪)ક્યારં્ીર!ે આવાહણયોશીખ્યોઆવાદાવ ? 

જ) આવાહણયોઆવાદાવક્યારં્ીશીખ્યોિશે ? 

૫) બારજણાજોછૂટશે ,ર્શેઆપણીધોર ! 



 

 

જ) બારબેારજણાજોઆવીજશેતોઆપણીતોધોરજખોડાઈજશે . 

નીચેનારૂહિપ્રયોર્નાઅર્ગઆપીવાક્યમાંપ્રયોર્કરો 

૧)ટાયલીકરવી - નકામીદોિડિાપણનીવાતકરવી 

વાક્ય -_____________________________________ 

૨)નોબતઆવવી - વખતઆવવો 

વાક્ય -_____________________________________ 

૩)િાર્બતાવવો - આવડતબતાવવી 

વાક્ય -_____________________________________ 

૪)ર્ાર્ીપડવય ં- હિંમતિારીજવયં 

વાક્ય -_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પયઠ- ૧૧કયમિીમજાિેમજાિુકંયમ 

અ્રયશબ્દો 

1. આિયકયિીકરવી 

2. વચિ 

3. નશખયમણ 

4. ખડકલો 

5. અણગમો 

6. તબડકુ ં

7. ફયવટ 

8. ફરસ 

9. ઠસેી 

10. નતખયરો 

11. દીવયિખડ 

12. પ્રર્યસ 

 


