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પાઠ -૬  આખીયો કીડિબિયા માાં ચાાંદો ,સરુજ, પ્હાિ 

અધરશબ્દો 

1. જળપરી 

2. વછુટીયુાં 

3. હલેસુાં 

4. ગોળમટોળ 

5. કોતુાંક 

6. ધેલુાંથવુાં 

7. પાણીચ ાંવુાં 

8. ચત્તુપાટ 

9. રાંજ 

શબ્દાથથ 

1. જળપરી – જળચર પ્રાણી 

2. વછુટીયુાં – ચ ાંટીન ેઉિવુાં 

3. હલેસુાં – હોળી ચાલવાનુાં લાકિુાં 

4. ગોળમટોળ - હષ્ટપુષ્ટ 

5. કોતુાંક- કુતુહલ 

6. ધેલુાંથવુાં – ગળપેિે વતથવુાં 

7. પાણીચ ાંવુાં – પાણી ટપકવુાં 

8. ચત્તુપાટ – પોતાની પીઠ પર એકદમ સીધુાં સુતેલુાં 

9. રાંજ–દુુઃખ 

સાબહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નોના એક િ ેવાક્યમાાં  જવાિ લખો 

૧)'અચરજ 'વાતાથ કોની છે ? 

જ)'અચરજ ' વાતાથ ચદ્ર જોવા ઘરેથી ભાગેલા નાનકિા છોકરાની છે . 

૨) છોકરો રોજ રાત્રે પોતાની િારીમાાંથી શુાં જોતો ? 

જ) છોકરો રોજ રાત્રે પોતાની િારીમાાંથી ચદ્રને ઉંચા વાદળોમાાં પેસીને લાાંિા ઝાિ ઉપર ઢેંકીને 

દ રના પવથત તરફ જતા જોતો . 

૩)સ રજ રોજ ક્યાાંથી આવતો ,અને ક્યાાં આથમી જતો ? 

જ)રોજ પહાિ પાછળથી આવતો ,અને સાાંજે છોકરા નુાં ઘર પારકરીને આથમી જતો . 

૪) એક ડદવસ છોકરાને ઘરેથી ભાગી ક્યાાં જવાનુાં મન થયુાં ? 

જ)  એક ડદવસ છોકરાને ઘરેથી ભાગી પવથત પર જવાનુાં મન થયુાં . 

૫) પવથત પર જઈન ેછોકરો સ રજને શુાં કરતો જોવાની મજા ઉિાવવા માાંગતો હતો ? 

જ) પવથત પર જઈન ેછોકરો સ રજને ચત્તોપાટ સ તેલો ,સુતા સુતા િીજા ડદવસના બવચાર કરતો જોવાની મજા ઉિાવવા માાંગતો હતો . 

 



નીચનેા પ્રશ્નોના જવાિ સબવસ્તાર લખો 

૧) ચદ્રમાાં દરરોજ રાત્રે કેવા ફેરફાર થતા હતા? 

જ)ચદ્રનુાં મોં દરરોજ રાત્રે જરા-જરા વધતુાં જઈ મોટુાં ગોળ મટોળ થતુાં હતુાં .ત્યાર પછી પાછુાં ધીમેધીમે નાનુાં થઈ 

આખરે એક રાત્રે છુ થઈ જતુાં .  

૨) પવથત પર ચિવા જતા છોકરાની હાલત કેવી થઈ ? 

જ) પવથત પર ચિવા જતા છોકરાના પગ દુખવા માાંડ્યા પણ એ હસતા-હસતા દોિતો રહ્યો .એના કપિાાં ખરિાવા માાંડ્યા ,શ્વાસ ભરાઈ 

આવ્યો અને આાંખમાાંથી પાણી ઝીવા માાંડ્યુાં . 
 

૩)ડદવસે સુરજે ઉતારેલા િગલાનુાં વાદળ શુાં કરતા ? 

જ) વાદળ ડદવસ ેસુરજે ઉતારેલા રાંગ- રાંગીન િગલાાં પહેરી આકાશમાાં જોતા .તેઓ ધેલા થઈને નાચતા અને પોતાનો આકાર અરીસામાાં 

જોતા .તેઓ ધેલા થઈને નાચતા અને પોતાના આકાર િદલતા . 

વ્યાકરણ  

નીચનેા શબ્દોના બવરોધી શબ્દો લખો 

1. ઉંચુ x  નીચુાં 

2. રાજી x  નારાજ 

3. બશખર x  તળેટી 

4. અાંિર x  ધરતી 

5. ઉત્સાહ x નીઉત્સાહ 

યોગ્ય બવકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ રો . 

1. છોકરો રોજ _________ને જોયા કરતો .( ચદ્ર , સ યથ ) 

2. ________નુાં મોં વધીવધીને મોટુાં ગોળ મટોળ થતુાં .(વાદળ , ચદ્ર ) 

3. _________ડદવસ હોય કે રાત ,રોજ દેખતા .(  તારા ,  વાદળ ) 

4. છોકરો ________પકિી પવથત ચિવા માાંડ્યો .( દોરિા ,વેલાાં ) 

5. તાપણા ની આસપાસ િીિેલા લોકો _______ ની વાતો કરતા હતા .(ઘરિાર ,વેપાર ) 

સાચી જોિણી વાળો શબ્દ શોધીન ેલખો 

1. અરીસો / અરીશો-______ 

2. મૈત્રી /મેંતરી -______ 

3. પાાંદિુાં /પાાંદિ-ુ______ 

4. પથ્થર /પત્થર-______ 

5. પગરેાં /પગરેૂ-______ 

નવરાત્રી બવશ ેબનિાંધ 

              નવરાત્રી ભારતીય   બહન્દ ુતહેવાર છે નવરાત્રી દર વર્ષ ે  ચોમાસાની ઋતુમાાં સપ્ટેમ્િર અથવા ઓક્ટોિર માાં હોય છે નવરાત્રી 

દરબમયાન ખેલૈયાઓ નવા નવા પોર્ષાક ધારણ કરી ગરિે રમે છે નવરાત્રીના નવ ડદવસ દેવીના બવબવધ રૂપોને સમર્પથત છે 

           નવરાત્રી શબ્દ િે ભાગમાાં વહેંચાયે લો છે 9 એટલે કે નવરાત્રી એટલે કે રાત નવરાબત્રના દસમા ડદવસ ેદશેરા પવથ ઉજવવામાાં આવે છે 

દશેરાને અધમથ પર ધમથનો બવજય ગણવામાાં આવે છે અને રાવણ દહન કરવામાાં   આવે છે દાંતકથા અનુસાર મબહસાસુર નામનો રાક્ષસ રાજા                                

ભગવાન મહાદેવન ેપ્રસન્ન કરી શબક્તશાળી વરદાનો મેળવ્યા હતા 

           શબક્તશાળી િન્યા પછી સામાન્ય લોકોને હેરાન કરવાનુાં શરૂ કયુું હતુાં જે તેના બસવાય ભગવાનની પ જા કરતા હતા   તેને કેટલુાં 

અબભમાન આવી ગયુાં હતુાં તે િીજા ભગવાનોની પોતાના કરતા નીચા ગણતો હતો દેવીદેવતાઓમાાં પણ ભઈ વધવા લાગ્યો મબહસાસુરને 



કારણે ત્યારે દેવતાઓએ બ્રહ્માબવષ્ણુ અને   બશવ ને બવનાંતી  કરી ત્યારે બત્રદેવ એ ભેગા મળી   દેવીદુગાથની રચના કરી જ્યારે   દેવી 

દુગાથનો  સામનો રાક્ષસ સાથે થયો  ત્યારે  મબહસાસુર દેવી દુગાથની સુાંદરતાથી આકર્ર્ષથત થયો મબહસાસુર દેવીદુગાથ સાથે લગ્ન કરવા 

ઈ ચ્છતો હતો 

        તેને રાક્ષસોને કહ્યુાં કે આપણે દેવીદુગાથની યુદ્ધમાાં  હરાવવાની છે િધા  જ  અસુરો તથા રાક્ષસોને મબહસાસુર પર વધારે પિતો 

બવશ્વાસ હતો દેવી દુગાથ સાથે નવ ડદવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યુાં અને નવમી રાત્ર ેદેવી દુગાથએ રાક્ષસનો વધ કયો તેથી તેને નવરાબત્ર તરીક ે

ઓળખવામાાં આવે છે  અને દસમા ડદવસ ે દશેરાનુાં પવથ ઉજવવા માાં આવે  છે  

       નવરાબત્રમાાં નવ ડદવસ સુધી ઉપવાસ રાખવામાાં આવે છે અને  નવમા ડદવસ ે નાની છોકરીઓ પર કન્યા પ જન  કરી ઉપવાસ 

તોિવામાાં આવે  અને સ્વાડદષ્ટ વાનગીઓ આપવામાાં આવે  છે નવરાબત્રમાાં નાનીિાળા ઓને અલગ-અલગ ભેટ આપવામાાં આવે 

છે   નવરાત્રી ભારતમાાં િધેજ ઉજવાયછે પણ ગુજરાતમાાં લોકો ધામધ મથી ઉજવે છે ગરિા અને દાાંડિયા રાસ રમી નવરાત્રી તહેવારની 

ધામધ મથી ઉજવાય છે 

             પબશ્ચમ િાંગાળમાાં પણ આ તહેવારનુાં ખાસ મહત્વ છે   નવરાત્રી દરબમયાન દેવી દુગાથની પ જા કરવામાાં આવે છે અને મોતીને 

શણગારવામાાં આવે છે નવરાત્રી દરબમયાન પબશ્ચમ િાંગાળની સ્ત્રીઓ િાંગાળી સાિી પહેરે છે અને અનોખા પ્રકારનુાં નૃત્ય કરે છે   આ 

તહેવાર દેવીદુગાથ પ્રત્યે ભબક્ત અને પ્રેમ સાથે ઉજવવામાાં આવે  છે નવરાત્રી ભારતમાાં ખ િ જ મહત્ત્વનો તહેવાર છે 

                                                  

                                           પાઠ – ૭ ઢિેરાાંનો ન્યાય 

અધરશબ્દો 

1. અાંકુશમાાંરાખવો 

2. િદમાશી 

3. સફાઈઆપવી 

4. ચાિખામારવા 

5. અદ્દલઇન્સાફ 

6. દિદિામાાંહોવુાં 

7. કોટવાલ - 

8. કોટિીમાાંપ રવુાં 

9. શાણો 

શબ્દાથથ 

1. અાંકુશમાાંરાખવો -કાિુમાાંરાખવુાં 

2. િદમાશી - લુચ્ચાઈ 

3. સફાઈઆપવી - ખુલાસોકરવો 

4. ચાિખામારવા - કોરિામારવા 

5. અદ્દલઇન્સાફ - ખરોન્યાય 

6. દિદિામાાંહોવુાં - ઠાઠમાઠમાાંહોવુાં 

7. કોટવાલ - અમલદાર 

8. કોટિીમાાંપ રવુાં - કેદકરવુાં 

9. શાણો – ચતુર 

સાબહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નો એક િે વાક્યમાાં જવાિ લખો 

૧)છજુકાકાની પાસે બમલકત માાં શુાં હતુાં ? 



જ) છજુકાકાની પાસે બમલકતમાાં એક ઝ ાંપિી અને એક િકરી હતી . 

૨) છજુકાકાની ઘરની પાસે કોનુાં ઘર હતુાં ? 

જ) છજુકાકાની ઘરની પાસે એક  શ્રીમતશેઠ નુાં ઘર હતુાં . 

૩)શેઠ ેનોકરને શો  હુકમ કયો ? 

જ) શેઠે નોકરને હુકમ કયો  કે  આને ( છજુકાકાને ) પેલા ઝાિ પાસે ઉભા રાખીને ચાર કોરિા મારો . 

૪)રાજા એ શેઠીયા ને શી સજા કરી ? 

જ)રાજાએ શેઠીયા ને જેલમાાં પુરી દેવાની અને શેઠની બમલ્કતમાાંથી પચીસ િકરીઓ અને પાાંચસો રૂબપયા 

છજુકાકાને આપવાની સજા કરી . 

૫) છજુકાકાની દ્રબષ્ટએ રાજા કેવા હતા ? 

જ) છજુકાકાની દ્રબષ્ટએ રાજા િાહ્યા અને ચતુર હતા. 

નીચનેા પ્રશ્નોના  જવાિિ-ે ત્રણ વાક્યમાાં લખો 

૧)િકરી કેવી રીતે મરી ગઈ ? 

જ) િકરી શેઠના િગીચામાાં છીિામાાંથી ઘ સીને મસ્તીથી નાના-નાના છોિના ક ણાાં-ક ણાાં પણ ખાતી હતી .એ જોઈ માાંિી ને ગુસ્સો ચડ્યો 

.તેણે િકરીના માથા માાં જોર થી િાાંગ ફટકારી .િકરી િે – િે કરતી ચીસ પાિી ત્યાાંજ લાાંિી લસ થઈ ગઈને મરી ગઈ . 

૨)છેલ્લે રાજાએ છજુકાકા ને શુાં કહ્યુાં ?  

જ) છેલ્લે રાજાએ છજુકાકા ને કહ્યુાં ,'કે તારી  પત્નીને કહે જે એ િહુ સ્વાડદષ્ટ ઢેિરાાં િનાવ ેછે .એના જેવા ઢેિરાાં અહીં  રાજમહેલ માાંપણ 

િના નથી ." 

વ્યાકરણ 

નીચનેા વાક્યો કોણ િોલ ેછે તે લખો 

1. 'લીલુાંછમ ખાવાનુાં તો નથી". -________ 

2. "ઘ સી ગઈ છે કે ઘ સાિી છે ?".-________ 

3. "મને કે તને ક્યાાં લખતા આવિે છે ?".-________ 

4. "નારે ના ,હુાં કાાંઈ એમ નવરો નથી".-________ 

5. "છોિી શુાં દે ! સજા કરશે ."-________ 

યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી િ ેવાક્યો જોિો . 

1. આજે પવન જોરદાર છે. પતાંગ ચાવાની મજા આવશે .(કે,જેથી ,તેમછતાાં ) 

2. મયુરી નવી સાઇકલ લાવી .તે આાંટો મારવા ગઈ .(પરાંતુ ,અને ) 

3. કૈંરવ દોિતા દોિતા પિી ગયો .તે રડદયો નબહ .(કે, જેથી ,પરાંતુ ) 

4. દાદા ને આજે ઉપવાસ છે .આજે જમશે નહીં .(કારણકે , તેથી ) 

5. તે માદો હતો . તેણે પરીક્ષા આપી . (એટલે ,તોપણ) 

નીચના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દ લખો 



1. શ્રીમત = ધનવાન 

2. િાગ  = િગીચો 

3. હુકમ  = આજ્ઞા 

4. બિદુાં  = ટપકુાં 

5. ચીસ  = િ મ 

6. છરી = ચપ્પુ 

7. દુષ્ટ  = પાપી 

8. પોશાક = પહેરવેશ 

તમ ે કરલેા પ્રવાસનુાં વણથન કરતો પત્ર તમારા બમત્રન ેલખો. 

                                                                                      એ/51, શુભમસોસાયટી, 

                                                                                      રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ 

બપ્રયબમત્ર ________. 

તારો  હમણાફોન પણ નથી કે પત્ર પણ નથી, તુ પત્ર લખજે. ગયા  રબવવારે અમે સૌ પ્રવાસેથી પરત ફયાથ છીએ. પ્રવાસમાાં અમને િહુ મજા 

પિી, તુ આપ્રવાસ માાં જોિાઇ ન શક્યો. તેથી મન ેથયુાં કે લાવને તન ેઆ પ્રવાસ બવશ ેપત્ર લખુ. 

     નમથદા મૈયાનો પ્રવાસ કરવા લાગ્યુ કે તે ખરેખર ગુજરાતની જીવાદોરી છે. આનદી અમરકાંટકના સરોવરમાાંથી નીકળે છે. કેટલાઅય 

ડકલોમીટર સુધી િાંને િાજુ ઉંચા પવથતો છે. એ એના ડકનારાની શોભા મા વધારો કરે છે. અને નમથદામાાં જિલપુર પાસે ભેિાઘાટ મા 

નૌકાબવહાર નોઆનાંદ માણ્યો, અને િાંદરક દવાળી જગ્યા જોવાની ઇરછા પણ અમારી પુરી થઇ. ધુવાધારનો ધોધ પણ જોયો, અને સરદાર 

સરોવરિેમ અને સ્ટેટ્યુઓફયુબનડટની તો શુ વાત કરૂ માણસ  ધાર ેતે કાયથ કરી શકે તેનો આજીવાંત  નમ નો. 

વધારે નથી લખતો તારા માટે દરેક સ્થળના ફોટો પાિયા છે જે તન ેહુ વોટસએપ પર કાલે મોકલી દઇશ, તારા મમ્મી પપ્પાને મારા પ્રણામ .                                                                                     

તારોબમત્ર 

                                                                                                                                                

__________નાપ્રણામ 

                                                   પાઠ- ૮લીલાછમખતેરનોરખવેાળ 

અઘરાશબ્દો 

1. પોળ 

2. ભાગોળ 

3. રોિોડટક 

4. ફોટોનસ્પીિયાત્રી 

5. ઘેધુર 

6. ક ચકરતાહોય 

7. રાઇફલ 

8. િખેિોકયો 

9. તુચ્છકાર 

10. ધોળાફકક 

શબ્દાથથ 

1. પોળ- દરવાજા વાળો મહોલ્લો 

2. ભાગોળ- ગામનુાં પાદર 

3. રોિોડટક – રોિોટ જેવુાં 



4. ફોટોનસ્પીિ – પ્રકાશ જેટલી ઝિપ 

5. યાત્રી - મુસાફર 

6. ઘેધુર - ગાઢ 

7. ક ચકરતાહોય – લશ્કરી ઢિે ચાલતા હોય 

8. રાઇફલ – એક જાતની િાંદ ક 

9. િખેિોકયો - ગરિિકરી 

10. તુચ્છકાર - બતરસ્કાર 

11. ધોળાફકક – એકદમ સફેદ 

સાબહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નો એક –િ ેવાક્યમાાં જવાિ લખો 

        ૧) જુરાબસક પ્રોગ્રામ ઓડફસર કોણ હતા ? 

જ) શાતા પરમાર જુરાબસક પ્રોગ્રામ ઓડફસર હતા. 

૨)ડદબગ્વજય ેપૈસાના જોર ેકઈ તક મેળવી લીધી ? 

જ)ડદબગ્વજયે પૈસાના જોરે એકસમય માાંથી િીજાસમયમાાં મુસાફરી કરવાના વાહન ટાઈમશટલ -વન 

 (TS -૧) માાં મુસાફરી કરવાની તક મેળવી લીધી . 

૩)ડદબગ્વજય ટાઈમશટલ -વન  (TS -૧)માાં િેસી ક્યાાં જઈ શુાં જોવા ઈચ્છતો હતો ? 

જ) ડદબગ્વજયટાઈમશટલ -વન  (TS -૧) માાં િેસી જુરાબસકયુગમાાં જઈ િાયનાસોર જોવા ઈચ્છતો  હતો . 

૪) જુરાબસક યુગ  કેટલા વર્ષથ પહલેા હતો ? 

જ) જુરાબસક યુગ ચૌદ કરોિ વર્ષથ પહેલા હતો . 

૫)િાયનાસોર ના પગ કેવા હતા ? 

જ)િાયનાસોર ના પગ બવશાળ વિના થ િજેટલા જાિા હતા . 

નીચનેાપ્રશ્નોનાજવાિિ ે-ત્રણવાક્યમાાંલખો 

૧)ટાઈમશટલ - ૧  (TS -૧) ની શીબવશેર્ષતા હતી ? તેની શોધ ક્યારે થઈ હતી ? 

જ)ટાઈમશટલ - ૧  (TS -૧)  ની બવશેર્ષતા એ હતી કે તે એક સમયમાાં થી િીજા સમયમાાં મુસાફરી કરાવતુાં વાહન હતુાં . તેની શોધ ઈ .સ 

૨૦૯૪ માાં થઈ હતી . 

૨)િાયનાસોર દેખાવે કેવુાં હતુાં ? તેક્યાાં આવીન ેઉભુાં હતુાં ? 

જ) િાયનાસોર દેખાવે િુાંગર જેવુાં  બવશાળ હતુાં . તે પગદિીના છેિે િનાવેલા ચોરસની સામે આવી ને ઉભુાં  હતુાં . 

૩) શટલ માાંથી ઉતયાથ િાદ શાાંતા ની નજર ક્યાાં પિી ? 

જ) શટલ માાંથી ઉતયાથ િાદ શાાંતાની નજર ડદબગ્વજયના  િુટપરની માટીમાાં ચોંટેલા એક મરેલા પતાંબગયા પર  પિી . 

વ્યાકરણ 

નીચનેા વાક્યો કોણ િોલ ેછે તે લખો 

1. "અમે તમારા માટે િાયનાસોર જોઈ શકાય એ રીતે સમય ને સેટ કયો છે ."- શાાંતા 



2. "િોન્ટ વરી અિાઉટ ઈટ"- શાાંતા 

3. "િાયનાસોર આપણી િાિી તરફ આવશે"- અબભર્ષેક 

4. "હાશ ! ઘરે પાછા આવી ગયા ."- ડદબગ્વજય 

5. "કોઈ સવાલ ?"- અબભર્ષેક 

સાચી જોિણી વાળો શબ્દ શોધીન ેલખો 

1. ઑડફસર/ ઓફીસર- ________ 

2. રઆિ / રૂઆિ - ________ 

3. ડિબજટલ/ િીઝીટલ- ________ 

4. શસોધન / સાંશોધન - ________ 

5. પ્રાયોબગક / પ્રાયોગીક- ________ 

લખેનબવભાગ 
 

િજારબવર્ષેબનિાંધ 

િજારપોતે નગરની મધ્યમાાં છે. શહેરના તમામ મહત્વ પ ણથ િજારો આ િજાર તરફ દોરી જાય છે. તે ચોરસ આકાર ધરાવે છે. દુકાનો 

ની વચ્ચ ેખુલ્લુાં મેદાન છે. મોટાચોકનીચારે િાજુ દુકાનો છે. મુખ્ય દુકાનદારો કારભારીઓ છે. તેમનો વેપાર મુખ્યત્વે અનાજની 

બનકાસ અને આયાત છે. ખરીદી માટે િજારમાાં આવતા લોકોની જરૂડરયા તો પ રી કરતી કેટલીક દુકાનો છે. 

 િજારમાાં ભીિનુાં દ્રશ્ય ખ િ જ રસપ્રદ છે. તે ખરીદદારો અને વેચાણકતાથ િાંને માટે આકર્ષથણ નુાં કેન્દ્ર છે. મને ત્યાાં હાંમેશા મોટી ભીિ 

જોવા મળે છે. ઉદ્યોગપબતઓ દ રદ રથી આવે છે. તેઓ વેપાર કરે છે. િજારમાાં હાંમેશા ગાિા, ઘોિા, ગધેિા અને ઊંટોની ભીિ રહે 

છે. તેઓ કપાસ, અનાજ, તેલના િીજ, ગુર  . આવસ્તુઓ વેચાણ માટે આકર્ષથક રીતે ગોઠવવા માાં આવી છે. 

મારા શહેરનુાં િજાર ખ િ જ ઘોંઘાટવાળી જગ્યાછે. બવબવધ પ્રકારના નમકીન સાથે સુાંદર હોકસથ િજારમાાં ફરે છે. તેઓ તેમના 

અવાજની ટોચ પર તેમના નામની િ મો પાિી ને તેમના લેખો વેચે છે. એકવાર ત્યાાં તમામ પ્રકારના લોકોને મળી શકે છે. ચારે 

િાજુ આનાંદ અને હાસ્ય છે. બમત્રો એકિીજાને આવકારે છે. લોકો તેમના વ્યવસાયના પ્રકાશમાાં રાજકારણની ચચાથ કરે છે. 

મારા નગરનુાં િજાર જુના િજારો કરતા અલગ છે. તે ગાંદુ નથી. તે દરરોજ સ્વીપ અને સાફ કરવામાાં આવે છે. ત્યાાં કોઈ કાદવ અને 

ખરાિ ગાંધ નથી. િજારની મધ્યમાાં એક ક વો છે. તેની નજીક એક ચાટ િનાવવામાાં આવે છે. પશુઓ કુાંિામાાં પાણી પીવે છે. મજ રો 

માટે જાહેર સ્નાનની વ્યવસ્થા છે.            ટ ાંકમાાં આપ ાું ટાઉન માકેટ જોવા જેવુાં છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    પાઠ- ૯ મારે પણ આવો ભાઈ હોય ! 

અઘરા શબ્દો 

1. શર 

2. મહાવરો 

3. પરાક્રમી 

4. શબ્દવેધી 

5. બવનોદ 

6. અબધકર 

7. િબલષ્ઠ 

8. બનરીક્ષણ 

9. હરબગજ 

10. ત્વરાથી 

11. આક્રોશ 

12. અસુર 

શબ્દાથથ 

1. શર - એકજાતનુાંઘાસ 

2. મહાવરો - અભ્યાસ 

3. પરાક્રમી - િહાદુર 

4. શબ્દવેધી – માત્ર શબ્દક ેઅવાજનેઆધારેબનશાન વીંધવુાં 

5. બવનોદ - મશ્કરી 

6. અબધકર - સત્તા 

7. િબલષ્ઠ – સૌથી િળવાન 

8. બનરીક્ષણ - અવલોકન 

9. હરબગજ - કદીપણ 

10. ત્વરાથી - ઉતાવળે 

11. આક્રોશ - ગુસ્સો 

12. અસુર – રાક્ષસ 

સાબહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નો એક –િ ેવાક્યમાાં જવાિ લખો 

       ૧)લક્ષ્મણ ને કેમ બવશ્રામની જરૂર પિતી નથી ? 

જ) લક્ષ્મણ શેર્ષનાગ નો અવતાર હોવાથી તેન ેથાક લાગતો નથી .તેથી  તેન ેબવશ્રામ ની જરૂર પિતી નથી. 

૨) રામ -  લક્ષ્મણ ક્યાાં નગરમાાં રહેતા હતા ? 

જ)  રામ -  લક્ષ્મણ અયોધ્યા નગરીમાાં રહેતાહતા . 



૩)રામે તાિકાન ેકેવી રીતે મારી ? 

જ) રામે તાિકા ને તેમના બપતાશ્રી દશરથ પાસેથી શીખેલી શબ્દવેધી િાણ બવદ્યાથી મારી . 

૪) રામના મોટા ભાગના કામ કોણ કરતુાં ? 

જ) રામના મોટા ભાગના કામ લક્ષ્મણ કરતા . 

૫)શુપથણખા કોની િહેન હતી ? 

જ)શુપથણખા લાંકાપબત રાવણની િહેન હતી. 

 નીચનેા  પ્રશ્નોના જવાિ િ ે–ત્રણ વાક્યમાાં લખો 

  ૧) શ પથણખાએ રામને લગ્ન કરવાનુાં કહેતા રામે શુાં કહ્યુાં ? 

  જ) શ પથણખા એ રામને લગ્ન કરવાનુાં  કહેતા રામે કહ્યુાં ,"હે દેવી ! હુાં તો પરણેલો છુ . આ સુાંદર અને સુશીલ જાનકી મારી પત્ની છે .        
  

  ૨) રામે શ પથણખાને લક્ષ્મણ સાથે લગ્ન કરવા શુાં કહ્યુાં ? 

  જ) રામે શ પથણખાને  લક્ષ્મણ સાથે લગ્ન  કરવાકહ્યુાં ,"જો પેલા તલવારધારી યુવાનનુાં રૂપ સરસ છે .એ એકલો     છે .  એની સાથ ે લગ્નની 

વાત કર". 
 

  ૩) છેલ્લે લક્ષ્મણે શ પથણખા બવશ ેઆક્રોશ સાથે શુાં કહ્યુાં ? 

જ) છેલ્લે લક્ષ્મણે શ પથણખા બવશ ેઆક્રોશ સાથે કહ્યુાં ,"આટલુાં આટ્લુાંસ મજાવવા છતાાં પણ તે સમજતી નથી ,કોઈનુાં સાાંભળતી પણ  નથી 

.એનાતો કાન પણ કાપી લેવા જોઈએ ." 

વ્યાકરણ 

નીચનેા બવર્ષ ેિ ેત્રણ વાક્યમાાં લખો 

૧) વબશષ્ટ – તે સ યથ વશી રાજાઓના કુલગુર હતા . તે સપ્તર્ર્ષથમાના એક ગણાય છે . 

૨) દશરથ – તે  ઈક્ષ્વાકુ  કુળના એક સ યથવશી રાજા  હતા .તે રામ –લક્ષમણ ના બપતા હતા . 

૩) રામ – તે બવષ્ણુ  ભગવાનના સાતમા અવતાર ગણાય છે . તે દશરથ – કૌશલ્યાના જયેષ્ટ પુત્ર હતા . 

૪) લક્ષ્મણ – તે રામના ભાઈ હતા. તે ઉર્મથલા નાપબત હતા .  

૫) સીતા – તે ધરતી પુત્રી હતા. જનક  તેમના પાલક બપતા હતા . 

૬) રાવણ – તે લકાનો રાજા હતો . તે માંદોદરી  પબત હતો . 

નીચનેા બવધાનો ખરા છે ક ેખોટા તે જણાવો 

1. રામ-લક્ષ્મણ  ના કુલગુર  બવશ્વાબમત્રજી હતા .  × 

2. સીતાનુાં િીજુાં  નામ જાનકી પણ છે. 

3. રામ-લક્ષ્મણ બવશ્વાબમત્રના આશ્રમે રથમાાં ગયા હતા .   × 

4. લક્ષ્મણે તલવાર વિ ેશ પથણખાનુાં નાક કાપી નાખ્યુાં . 

5. શ પથણખાએ રામ સાથે લગ્ન કરવા માટે નોકરાણી િનવા પણ તૈયાર હતી . 

 

 



કોસમાાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ રો 

1. લક્ષમણ -રામ –સીતાથી થોિે દ ર_શસ્ત્રબવદ્યા નો મહાવરો કરતા હતા .( શસ્ત્રબવદ્યા , માંત્રબવદ્યા ) 

2. રામનુાં િીજુાં  નામ રાઘવ છે .( મનોહર ,રાઘવ ) 

3. લક્ષમણ ને બવશ્રામની જરૂર પિતી ન હતી .(લક્ષમણ , રામ ) 

4. રાજા દશરથ ચક્રવતી હતા .(ચક્રવતી ,ચદ્રવશી ) 

5. તિકા માયાવી રાક્ષસી હતી.(માયાવી ,સ્વરૂપવાન ) 

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

                                           કબવતા -૧૦ િુાંગર નો ભરે 

અઘરા શબ્દો 

1. ક ણાાં 

2. તરણાાં  

3. િોલે  

4. છુટકો  

5. ટુચકો  

6. સેરસપાટ  

7. વીતે 

8. તરભા ાું  

9. બનર્વથધ્ન  

10. શીલા  

11. અજુગતુાં 

  

    શબ્દાથથ 

1. ક ણાાં - કુમળા 

2. તરણાાં - તણખલા 

3. િોલે - ઝ લ ે  

4. છુટકો - છુટકારો 

5. ટુચકો – રસ ઉપજે તેવી ટ ાંકી વાત 



6. સેરસપાટ - હરવુાં -ફરવુાં 

7. વીતે – પસાર થાય 

8. તરભા ાું – પ જા થાળ 

9. બનર્વથધ્ન – મુશ્કલેી વગર 

10. શીલા - પથ્થર 

11. અજુગતુાં–અયોગ્ય 

સાબહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નો એક –િ ેવાક્યમાાં જવાિ લખો 

     ૧) રાંગીલાએ આવીને કોને- કોને નમસ્કાર કયાથ ? 

જ) રાંગીલાએ આવીને નાનાને ,મોટાાંને , જાિાને , પાતળાાં ને અને છોકરાને નમસ્કાર sssકયાથ. 

૨) રાંગલી અને રાંગલો દરેક વખતે વાતના અાંતે ક્યાાં શબ્દો િોલે છે ? 

જ) રાંગલી અને રાંગલો દરકે વખતે વાત ના અાંતે તા થૈયા થૈયા તાથૈ ........ એવા શબ્દો  િોલે છે . 

૩) રાંગલોકોનીવાતલઇઆવ્યોછે ?  

જ) રાંગલોરબવઅનેિુાંગરનીદોસ્તીનીવાતલઈનેઆવ્યોછે . 

૪) રબવપવથતનેવાતાથ ,ટુચકાકહીનેતથાવાાંસળીવગાિીનેખુશકરતો . 

૫) િુાંગરકેમખિખિાટહસીપડ્યો ? 

        જ) રબવએ િુાંગરને વાતાથઅનેટુચકાકહ્યાત્યારેરબવનીચપિચપિસાાંભળીતેખિખિાટહસીપડ્યો . 

નીચનેા પ્રશ્નોના િ ે-ત્રણ વાક્યમાાં જવાિ લખો 

૧) રાંગલાએ પોતાનો પડરચય આપવા કઈ પબક્તઓ કહી ? 

જ) રાંગલાએ પોતાનો પડરચય આપવા નીચેની પબક્તઓ કહી : 

 એ ....લાાંિો િગલો ,મ છો વાાંકિી ,બશરે પાઘિી રાતી .... 

િોલ િોલતો તોિી તોિી ,છેલછિીલો ગુજરાતી ! 

૨) છેલ્લે રાજાએ રબવની વાત મબણ માંડદર ની પ્રાણપબતષ્ટા માટે શુાં ફરમાન કયુું ? 

જ) છેલ્લે રાજાએ રબવની વાત મબણ માંડદર ની પ્રાણપબતષ્ટા માટે ફરમાવ્યુાં કે અિવાડિયા સુધી રોજ રબવને િકરી ઓ 

ચરાવવા િુાંગર પર જવા દેવો ને એની વાત ચકાસવી . 

૩) માંડદરના ઉદ્ઘાટન પ્રાંસગે લોકો શુાં શણગારી રહ્યા હતા ? 

જ) માંડદરના ઉદ્ઘાટન પ્રાંસગે લોકો ફુલહાર થી માંડદર , માંડદરની આસપાસનો િુાંગર ,રસ્તો િધુાં શણગારી રહ્યા હતા . 

 ૪) માંડદરનુાં ઉદ્ઘાટન કેવી રીતે થયુાં ? 



જ) રબવ ના હાથે માંડદરમાાં પ જા કરાવીને સૌએ પ જા શરૂ કરી .તેમ કરતા કઈ અગુાંગતુાં થયુાં નહીં પણ િુાંગર ઉપરથી વાાંસળીના સુાંદર 

સ રો ગામ સુધી રેલાય . ગામ લોકો રવીના વખાણ કરતા કરતા િયાથ વગર  માંડદરે આવતા થયા . આ રીતે માંડદરનુાં ઉદ્ઘાટન થયુાં . 

 

યોગ્ય બવકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ રો 

૧)આવો આવો રબવને િકરી િુાંગર દેવ પણ આવો .( ,સ રજ , િુાંગર ) 

૨)રબવ ઘેર જઈને િહેનો સાથે લખોટી રમવા લાગ્યો .( લખોટી ,લગિી ) 

૩) રાજાના િાાંધકામ માંત્રીએ તો વૃક્ષો જ કાપી નાખ્યા .(પયાથવરણ ,િાાંધકામ ) 

૪) માંડદર માાંથી કોઈના રિવાનો અવાજ સાંભળાયો . ( માંડદર, િુાંગર ) 

૫) રાજાએ મહેલના ચોક માાં સભા ભરી હતી .(ચોક ,િગીચો ) 

નીચનેા વાક્યો કોણ િોલ ેછે ત ેલખો 

       ૧) ;એ... લાાંિો િગલો ,મ છો વાાંકિી ,બશરે પાઘિી ;- રાંગલો 

૨);કેમ ચો વ્હાલા ઝાિભાઈ ,કેમ ચો વહાલા પાન ; -રબવ 

૩)આ િકરી ઓ ભલેને કરતી અહીંયા સેરસપાટ . -િુાંગર 

૪)  તો ,ટોં૦ થી જાય જય જય કાર ; .- રગલી 

૫) દોસ્તો ને છુટા પાિવાનુાં અમને ક્યાાં કઈ છાજે !  - રાજા 

સાચી જોિણી વાળા શબ્દ શોધીન ેલખો 

૧) પાઘિી / પાગિી - પાઘિી 

૨)ઉપાય / ઊપાય - ઊપાય 

૩) અજુગતુાં / અઝુગતુાં - અજુગતુાં 

૪) ઉદ્દધાટન/ ઉદધાટન - ઉદ્દધાટન 

 

 

 


