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                                                     પાઠ-૩ સવાર ે  સળવળ 

 અધર શબ્દો  

1. સુકાન  

2. છોળ 

3. ભાલ   

4. રઢિયાળુ  

5. અભંગ  

6. ઢરવરફ્ન્ટ  

7. હોડ  

8. તફડાવી ગયું  

9. પાંખ  

10. સમાંતર 

શબ્દાર્થ  

1. સુકાન - જનેે મરડવાથી ઢિશા બિલે છે તે તેની જગ્યા ના વહન નો ભાગ  

2. છોળ- તરંગ.મોજંુ  

3. ભાલ  - કપાળ  

4. રઢિયાળુ - રૂપાળું ,સુંિર  

5. અભંગ - આખંુ  

6. ઢરવરફ્ન્ટ - નિી ના આગળ નો ભાગ  

7. હોડ - શરત ,સ્પધાા 

સાહિત્ય  

નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો 

૧) વર્ષીલ નાગ્રચેા કોણ હતા ? 

જ) વર્ષીલ નાગ્રચેા ગુજરાતના સી .આઈ .ડી  અઢધકારી હતા . 

૨) જાનકીબહેન ની બહેનપણી નું નામ શું હતંુ ? 

જ) જાનકીબહેન ની બહેનપણી નું નામ સઢરતાબહેન હતંુ . 

૩) જાનકીબહેન શાથી ગબડી પડ્યા ? 

જ) એક પરુુર્ષ  પાછળથી આવ્યો અને જાનકીબહેન ને અથડાયો,તેથી જાનકીબહેન ગબડી પડ્યા. 

૪) વઢર્ષાલ ઢવજયને શું કહી આગળ વધ્યો ? 

જ) વઢર્ષાલ ઢવજયને 'સોરી ઢવજય ' ,તમારી તેમે ઓલ ધ બસે્ટ ! ' કહી આગળ વધ્યો . 

૪) હોળીની હરીફાઈ કોણ જીતયું ? 

જ) હોળીની હરીફાઈ લાલ હોડીવાળા નાઢવકો જીતયા . 

નીચના પ્રશ્નો ના જવાબ સહવસ્તાર લખો  

૧) સઢરતાબહેને 'સોરી મને ' ઢવશે શું વણાન કયુું ? 

 



જ) સઢરતાબહેને 'સોરી મને ' ઢવશે કહ્ું ," તેણેઉભી લીટીવાળું ગુલાબી શટા  પહેરલેું છે . આગળથી તેને તાલ હતી .તેના 

લાંબા વાળ મહેંિી લગાવેલા હોય તેવા હતા . 

૨) વર્ષીલે  ઢવજય સાથે વાત કરવા શું કયુું ? 

જ)   વર્ષીલે  ઢવજય સાથે વાત કરવા તે તેનો વર્ષો પહેલાનો ઢમત્ર હોય તેમ તેની સાથે વાત કરવાનો પ્લાન 

 કયો .ઢવજય સાથે વાત કરવા વર્ષીલે તેના ખભા પર ટપલી મારી . 

૩) બીજા શકમિં નું વણાન કરો  

જ) બીજા શકમિં એકિમ ટાપટીપ વાળો હતો .તેના વાળ વ્યવઢસ્થત ઓળેલા હતા .તેના બુટ પોઢલશ થી ચમકતા હતા . 

તેના કપડાં ઈસ્ત્રી ટાઈટ હતા . 

વ્યાકરણ  

નીચેના સમાનાથી શબ્િો લખો . 

1. હોળી -નાવડી  

2. મીઠો - ગઢળયો 

3. ઢિતીય - બીજો  

4. સ્રી - મઢહલા  

5. રડવું – રુિન 

નીચેના શબ્િોના ઢવરોધી શબ્િ લખો  

1. વેરાવું X ભેગું કરવું  

2. રૂઢપયા X પેસા 

3. રડવું X પરુુર્ષ  

4. સ્ત્રી X પુરુર્ષ 

 

 

 

નીચેના  વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો  

1. "મેં પાંચસો ની આઠ નોટ સવાર ેજ મૂકી હતી " - જાનકીબહેન  

2. "કોઈ ગંભીર ઘટના બની છે ?" - વઢર્ષાલ નાગ્રેચા  

3. "હંુ હોળી હકારનારોનો કોચ છંુ." - ઢવજય ટડેલ  

4. "સર ! બોલો ,શી વાત છે ?" - સોમુ સાગી 

5. "લુક એટ મી ....... મારી સામે જો - વાઢર્ષાલ નાગ્રચેા 

                                                                લેખન હવભાગ 

                               જ્માષ્ટમી ઢનબંધ 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ ેભગવાન ઢવષ્ણુના અવતાર છે. શ્રીકૃષ્ણ ના જનમઢિવસને જ્માષ્ટમી તહેવારના રૂપમાં ઉજવાય 

છે. શ્રાવણ વિ આઠમ  (કૃષ્ણ પક્  )ઢતઢથ જ્માષ્ટમી  ઢનઢમત્તે, ભારતભરમાં ખૂબ જ ઉતસાહથી ઉજવાતો તહેવાર છે. તેને 

કૃષ્ણજ્મોતસવ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 

     જ્માષ્ટમી ઢહંિુઓનો વાઢર્ષાક તહેવારના રૂપમાં ઉજવાય છે. આ તહેવારરક્ાબંધનના આઠમા ઢિવસે આવે છે.  

આ ઢિવસે લોકો ઘરમાં અને મંઢિરોમાં ભવ્ય ઉજવણી કર ેછે. લોકો ઘરમાં પણ શ્રીકૃષ્ણના ગોકુઢળયું સજાવે છે અને આખો 

ઢિવસ ઉપવાસ પર રહે છે અને જુિી-જુિી વાનગીઓ નો ભોગ કે 56 ભોગ લગાવે છે. દ્વારકા અને મથરુામાં આ તહેવારની ભવ્ય 

ઉજવણી થાય  છે. લોકો કૃષ્ણભઢિમાં ડૂબી જાય છે. 

 જ્માષ્્મીની રાત્રે 12 વાગ્યે શ્રીકૃષ્ણનો જનમ થયો હતો.  તેથી રાત્રે 12 વાગ્યે મંઢિરમાં અને ઘરોમાં પણ લોકો 

શ્રીકૃષ્ણનો અઢભર્ષકે, પૂજન અને આરતી કરીને ઉજવણી કર ેછે.  



             આ ઢિવસે શહેરના રસ્તાઓ પર મટકી ફોડ પ્રઢતયોઢગતા પણ રાખવામાં આવે  છે. તેનુ ં એક ખૂબ સરસ દ્ર્શ્ય 

મુંબઈમાં જોવા મળે છે. આખો ઢિવસ "ગોહવાંદા આલા ર ેઆલા  જરા મટકી સાંભાળ હિજબાલા" ના ગીત ગંૂજાય છે. ભાર ે

સંખ્યામાં લોકો આ મટકીફોડનો આનંિ ઉઠાવે છે. મટકી ફોડ પ્રઢતયોઢગતા માટે ઈનામો પણ રાખવામાંઆવે છે. ફૂટેલી 

માટલીની ટુકડીને ઢતજોરીમાં રાખવી શકુનવંતી માનવામાં આવે છે.  

શ્રીકૃષ્ણ માતા િેવકી અને વાસુિેવના પુત્ર છે. જનેો જ્મ મથુરામાં રાત્રે 12 વાગ્યે કારાગહૃમાં થયો હતો.  કૃષ્ણ િેવકીની 

આઠમી સંતાન હતી જનેે કંસ મારી નાખવાનો હતો એ ડરથી વાસુિેવ શ્રીકૃષ્ણને યમનુા નિી પાર કરીને કૃષ્ણને બાબા નંિરાય 

અને  યશોિા  પાસે મકૂી આવ્યા હતા. જ ેકથા પ્રચઢલતછે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   પાઠ -૪ તડકો ,અધમણ ,ડાાંગર ઝલમઝ  

                                                                                            કહવ - મિેન્દ્ર્ભાઈ  જોશી   

                                                                                             લખેક  - હચનુ મોદી                                                  

અધર શબ્દો                                                                               

1. આવળ 

2. મજૂરી  

3. વલ્લર 

4. ટોલનાકા  

5. અણસાર  

6. મહી ં

શબ્દાર્થ   

1. કંઠ સુણવા - કંઠમાંથી નીકળતો અવાજ  

2. આવળ - એક વનસ્પઢત  

3. મજુરી - મૉર કંૂપળ  

4. વલ્લરી - વેલ  

5. અંકુર - ફણગો  

6. મહી ં– અંિર 

સાહિત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો 



૧)વસંતરાય ને  તડકાને ઓરડામાથંી ભાર કાિવા શું લાવવા કહ્ું ? 

જ) વસંતરાય ને  તડકાને ઓરડામાંથી ભાર કાિવા સાવરણી લાવવા કહ્ું . 

૨)તરઢલકાનું ઘર ક્યાં હતંુ ? 

જ) તરઢલકાનું ઘર નરઢસંહ એપાટમે્ટ ,ટોલનાકા ,ગણશે ઢબઢલ્ડગથી આગળ અમિાવાિ -૨૨ માં હતંુ . 

૩)તરલીકાને ઓચ્છવલાલા ન ેશું આશ્વાસન આપ્યું 

જ) તરલીકાને ઓચ્છવલાલા ને આશ્વાસન આપ્યું ," તડકો તમારાથી હજી પાચં ફુટ આઘો છે . પછી ઢફકર શું કરો  છો કાકા 

?" 

નીચેના પ્રશ્નો ના સહવસ્તાર પ્રશ્નો ના જવાબ લખો  

૧)ઓચ્છવલાલા પોતાના કાન ઢવશે શું કહેતા ? 

જ) ઓચ્છવલાલા પોતાના કાન ઢવશે  કહેતા," રાત િડો આપડે જાગતા ,હો રાજન .એક સહેજ સરખો સચંાર થાય અડધી 

રાતે તોય એ મારા કાન કુતરાથીયે ભાર ેભંૂડા છે ....." 

૨)ઓચ્છવલાલા તરલીકાને પછંુૂ્ ," નાગિાિાએ િેખા િીધી છે ?" તયાં તરઢલકાએ શું કહ્ું ? 

જ) તરલીકાને પૂછંુ્," સાપ - સફને તો કોણ ગણે છે ? એન ેતો પૂછંડી એ ઝાલીને ફગોડી િઉં ....આ તો જુઓને 

ઓચ્છકાકા,આટલો બધો તડકો ....". 

                                              વ્યાકરણ  

નીચેના શબ્દો ના શબ્દસમૂિ માટે એક -એક શબ્દ લખો  

1. ઝાડ અથવા વેલાના પાંિડાથી થયેલી ઘટા - કંુજ  

2. આગ બુઝાવનારી ટુકડી - ફાયઢિગેડ  

3. આગથી સુરક્ીત કરાયેલું - ફાયસ્પૂફ 

4. સાવ તૂટ્ું હોય તેવું - જીણાશીણા  

નીચેના રૂઢિ પ્રયોગના અથા આપી તેનો વવકયમાં પ્રયોગ કરો . 

1. ખમાતંુ ન હોવું - સહન ન હોવું  

2. તડતડવા મળવું - ફાટુફાટુ થવા માંડવ ુ

3. િેખાિેખી - પ્રગટ થવું ,નજર ેપડવું  

4. ગાભરા ગાભરા થી જવું - ખુબ ગભરાઈ જવુ ં

                                 લેખન હવભાગ 

   આપેલા મદુ્દાઓ પર ર્ી વાતાથ લખો અન ેતેને યોગ્ય શીર્થક આપો : 
મુદ્દા : ચાર ચોર – ચોરી કરવા જવું – પુષ્કળ માલ મળવો – જંગલમાં નાસી જવું – બે ચોરનું મીઠાઈ ખરીિવા નગરમાં  

જવું – મીઠાઈમાં ઝેર ભેળવવું – બીજા બે ચોરની યુઢિ - મીઠાઈની ખરીિી કરીને આવેલા બે ચોરને કુવામાં 

ધકેલીિેવા – મીઠાઈ ખાવી – પઢરણામ – બોધ. 
લોભી ચોર: 

                એક સમયે એક ગામમાં બે લોભી ચોરો રહેતા હતા. એક ઢિવસ તેઓ એક વૃદ્ધ માણસના ઘર ેલૂંટ કરવા 

ગયા. વૃદ્ધ માણસ એકલો રહેતો હતો અને તેની પાસે ઘણા પૈસા હતા. પૈસા જોઇને બંને ચોર ખૂબ જ ખુશ થયા. 



                  લૂંટ થયા બાિ ચોર ભૂખ્યા હતા, તેથી એક ચોર ેબીજા ચોરને મકાનમાં થોડંુક ખોરાક શોધવા કહ્ું, 

જ્યાર ેતે પૈસાની િેખરખે કરી રહ્ો હતો.પહેલો ચોર કંઈક ખાવા માટે વૃદ્ધાના રસોડામાં ગયો.રસોડામાં તેને 

મીઠાઇઓ અને સ્વાઢિષ્ટ વસ્તુઓ મળી. 

                  ચોર ેમીઠાઇઓમાં ઘણાં બધાં ખાધા અને પછી તેણે ઢવચાયુું કે “જો મને બધા પૈસા મળી જાય તો તે 

ખૂબ સરસ રહેશે, પછી માર ેઆખી ઢજંિગી મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે નહી,ં અને પછી તેણે બાકીની 

મીઠાઈઓમાં ઝેર ઉમેયુું અને બીજા ચોર માટે લીધો. 

                  પૈસાની િેખરખે રાખનાર બીજો ચોર પણ બધા પૈસા મેળવવા માટે પ્રથમ ચોરને મારી નાખવાનું 

ઢવચારતો હતો, તેથી તેણે એક યોજના બનાવી. ઓરડામાં પહેલો ચોર િાખલ થતાંની સાથે જ બીજા ચોર ેતેની 

પાછળથી હુમલો કયો. પ્રથમ ચોર જ ેમીઠાઇ લઈ ગયો હતો તે હુમલો થતાં તુરંત જ મરી ગયો. 

                  બીજો ચોર ખુશ હતો, કેમ કે હવે બધા પૈસા તેના જ છે. પરંતુ તે બધા પૈસા લઈને બહાર જાય તે પહેલાં 

તેણે સ્વાઢિષ્ટ મીઠાઈ ખાવાનંુ ઢવચાયુું. મીઠાઈઓ ઝેરી હોવાથી, તે મીઠાઇ ખાધા પછી બીજો ચોર પણ મરી ગયો. 

                  ચૂપચાપ આખી ઘટના જોઈ રહેલા વૃધ્ધે પોલીસને બોલાવી સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો કયો હતો. આ બે 

ચોર લોભી હોવાને કારણે તમામ પૈસા અને જીવન ગુમાવી િીધા િતા.નૈઢતક: આપણને જ ેમળયુાં તેનાર્ી 

આપણે ખશુ રિેવુાં જોઈએ. વધુ લોભ એ મૃત્યુનો માગથ છે. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

પાઠ-૫ ધોયો અને ખાધો    

                                                                                                             કઢવ - ઈશ્વરલાલ જોશી    

                                        લેખક - ઢચનુ મોિી  



અઘરા શબ્દો  

1. ધપતી જાય  

2. પટ  

3. નવાણ 

4. નવજાત  

5. નોખું  

6. ગોતી  

7. હેળમેળ કરાવવો  

8. ઢિલચસ્પી  

9. વેણ  

10. ક્હેણ 

શબ્દાર્થ  

1. ધપતી જાય - આગળ ધસતી જાય . 

2. પટ - નિીની પહોળાઈ  

3. નવાણ - સ્નાન  

4. નવજાત- નવુ ંતરતનું જ્મેલું   

5. ગોતીવંુ   - શોધવુ ં 

6. હેળમેળ કરાવવો - સંપ કરાવવો  

7. ઢિલચસ્પી - રસ ,રુઢચ  

8. વેણ - વચન   

9. ક્હેણ- તેડંુ ,નોતરંુ 

સાહિત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં લખો 

   ૧)કોને નવજાત બચ્ચાં પર સખત નફરત હોય છે ? 

   જ)નર  રીછ ને પોતાના નવજાત બચ્ચા ંપર સખત નફરત હોય છે. 

   ૨)નર રીછ અન ેમાંિા રીછ ના નામ શુ ંહતા ? 

    જ)નર રીછ નુ ંનામ પહેલવાન અન ેમાંિા રીછ ના નામ ધાબળધીગી હતું . 

    ૩)પહેલવાન કોના  થી ડરતો હતો ? 

    જ) પહેલવાનતેની પત્ની થી ડરતો હતો . 

    ૪)ઢશયાળામાં પહેલવાનની બખોલ ક્યાં હતી ? 

    જ)ઢશયાળામાં પહેલવાનની બખોલ વાડા ન ેબીજ ેછેડે હતી . 

નીચેના પ્રશ્નો ના સહવસ્તાર પ્રશ્નો ના જવાબ લખો  

૧) માંિા રીછ નવજાત બચ્ચાં ની સારસંભાળ કેવી રીતે રાખતી ? 

જ) નર રીછ બચ્ચાં તરફ ત્રાસી નજર નાખતો રહેતો અને ઘણી વાર તો ભાર ેપજ ફ્નટકારવાની કોઢશશ કરતો 

પરંતુ માંિા રીછ તેને આઘો ને આઘો જ રાખતી .નર રીછ નજીક આવે કે તરત માંિા રીછ તેથી અને બચ્ચાં ની 

વચ્ચે ઉભી રહી જતી . આરીતે  સાવધાન રહી માંિા રીછ નવજાત બચ્ચાંની સાર સંભાળ રાખતી . 

વ્યાકરણ  

 



નીચેના શબ્દો ના હવરોધી શબ્દ લખો  

1. નરX માિા 

2. સૂએ X જાગે  

3. વસંત Xપાનખર  

4. જોરાવરXઅશિ  

5. નફરત X પ્રેમ  

6. પીછે હઠ X આગે કૂચ 

 નીચેના વાક્યો  ખરા કે ખોટા તે જણાવો  

1. ઢશયાળામાં ધાબડીગીને  બે બચ્ચાં આવ્યા . X              

2. પહેલવાન કિમ ધાબ ડ ઢધંગી થી  બમણો અને ઘણો વધાર ેજોરાવર હતો .√ 

3. ઢશયાળામાં  ધાબ ડ ઢધંગી બચ્ચાં ભેગી સૂતી .√ 

4. વસંતઋતુમાં રીચના કુટંુબમાં ગંભીર ઝઘડા થયા .કે ખોટા તે જણાવો X 

                                  

 

 

 

 

 

                            લખેન હવભાગ 

 

     નીચેના કાવ્ય પહઁિ પૂણથ કરો . 

1. હાડચામડા ________________ 

________________લબલબ . 

2. મધપૂડા નું ________________ 

           _______________ભાગ્યા . 

      

 . 

 

 

 

 

 


