
 

 

 

    

     Grade –VI    

 

Gujarati 

Specimen  

copy 

Year- 2022-23 
 



 

                                                                          

ક્રમ પ્રથમ સત્ર પૃષ્ઠ નંબર 

1 ખિસ્સામાાં પહેલવાન ? હા  

2 તેને  તે ઉગશે ? 

 

 

3    શખલ ંનીબહેનછીપલી 

 

 

4   પાઠ    -૪ખસાંહ ધ ાંધવે , બકરો ભાગ ે  

5 પાઠ- ૫ પવન, િીજાય ,તો ગોળ ઝાપટો  

 

પાઠ-૧   ખિસ્સામાાં પહેલવાન ? હા  

 અઘરા શબ્દો                    

૧ .નાનકડ ાં   

૨.રિડ ાં  

૩ .મોઢ ાં  બગાડવ ાં  

૪ .ગાંદ  

૫.વાતેય  

૬ .રોફ  

૭ .હાાંકી કાઢવ ાં 

 શબ્દાર્થ 

૧ .નાનકડ ાં  -નાન ાં  

૨ .રિડ ાં  - ફરવ ાં  

 



 

૩ .ગાંદ  -િરાબ  

૪ .વાતેય -વાત  

૫.રોફ –અખભમાન 

સ હહત્ય  

નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ એક વ ક્યમ  ંલખો  

૧ .બ સ્કોટભાઈ એ ખિસ્સા ને કેવ ાં કહ્ ાં ? 

જ .બ સ્કોટભાઈ એ  ખિસ્સાને રિડ ાં  ,ગાંદ ,અન ેગાંધાત ાં ક્ય  . 

૨ .ખિસ્સ ાં સૂરજદાદા ર્ી કેમ ડરી ગય ાં ? 

જ .ખિસ્સ ાં સૂરજદાદાની લાાંબી લાાંબી મૂછો જોઈને ડરી ગય ાં. 

૩. ખિસ્સા પર કોણે  વ્હાલર્ી હાર્ ફેરવ્યો ? 

જ. ખિસ્સા પર  સૂરજદાદા વ્હાલર્ી હાર્ ફેરવ્યો 

૪ .ખિસ્સાની કરચલી કોણે દૂર કરી આપી ? 

જ.ખિસ્સાની કરચલી ધોબીભાઈએ  ઈસ્ત્રી  ગરમ કરી ,તેના  પર ફેરવીને દૂર કરી આપી . 

નીચેન  પ્રશ્નોન  સહવસ્ત ર જવ બ લખો  

૧ .ખિસ્સ ાં કેટલી વાર રડે છે ? 

જ.ખિસ્સ ાં બે વાર રડે છે .બ શ્કોટભાઈએ એન ેગાંદ  ,ને ગાંધાત ાં કહ્ ાં ત્યાર ેઅન ેદરજીભાઈ એ એને દ કાનમાાંર્ી હાાંકી કાઢ્ ાં 

ત્યાર ેતે રડે છે . 

૨ .ખિસ્સાને  કોણ કોણ રાજી કર ેછે ? કઈ રીતે ? 

જ..ખિસ્સાને  સૂરજદાદા  સૂકવીને રાજી કર ે છે .દરજીભાઈ તેને નીરજભાઈ ના બ શકોટ પર ચોાંટાડીને રાજી કર ે છે 

.ધોબીભાઈ તેની કરચલીઓ  પર ઈસ્ત્રી  ફેરવીને કરચલીઓ  દૂર કરીને રાજી કર ેછે . 

૩ .ધોબીભાઈ કાકાનો સ્વભાવ ગ સ્સાવાળો છે કે માયાળ  તમને કઈ વાતર્ી િબર પડી ? 

જ.ધોબીકાકાનો સ્વભાવ માયાળ   છે . .ખિસ્સ ાં રડત ાં રડત ાં  એમની પાસે આવ્ય ાં ત્યાર ેધોબીકાકાએ કહીાંય  ,"એમ  

વાત છે ? અહીાં આવ તારી  કરચલીઓ ચપટી વગાડતા માાં છ ાં  કરી દઉાં  ."આ વાતર્ી િબર પડી કે ધોબીકાકામાયાળ   

છે. 

 વ્ય કરણ 

નીચેન શબ્દોન સમ ન થીશબ્દોલખો . 

૧.આધ  =દૂર , છેટ ાં  

2.ભીજાવ ાં = પલળવ ાં 

૩.ખનરાાંત =ફ રસદ 

૪.અખતશય =ધણ ાંજ ,પ ષ્ક્ળ 



 

૫.કડક = કઢણ 

૬.બચક ાં  =કરડવ ાં 

નીચેન   વ ક્યો મ ંથી કુ્ય  વ ક્ય સ ચંુ છે અને કુ્ય ખોટંુ તે જણ વો . 

૧. ખિસ્સાના આાંસ  ર્ી તળાવ ભરાઈ  ગય .    =ખોટંુ 

૨. દરજીભાઈ એ   ખિસ્સાને સ કવી નાખય ાં .=     ખોટંુ 

૩. ધોબીભાઈ એ  ખિસ્સાને 'ર્ેકહ્ ાં  'કહ્ ાં . =   ખોટંુ 

૪. ખિસ્સાને નીરજભાઈ ના બ શકોટ પર બેસવાની મજા પડી.=સ ચંુ 

 નીચેન વ ક્યોકોણબોલેછેતેલખો 

૧. "એય ,બચ ડા ,બીશ નહીાં ". -સૂરજદ દ  

૨. "મને તમારી સાર્ે બહ  ગમે છે ".-હખસ્સુ ં

૩. "હવે ત ાં  વહાલ ાં   વહાલ ાં લાગે  છે ,બચ કડા ".-સૂરજદ દ  

૪. "આટલ ાં બધ ાં રડે છે કેમ ? તને કોણ વઢીય ાં ?" - ધોબીભ ઈ 

૫. "ચાલ ,બેસીજા નીરજભાઈના બ શકોટ પર "-દરજીભ ઈ 

 નીચેનીખ લીજગ્ય પૂરો 

૧. સૂરજદ દ ને લાાંબી લાાંબી મૂછો હતી . 

૨.ખિસ્સ ાં નીરજભ ઈન બ શકોટ પર ચોાંટી ગય ાં . 

૩.દરજીભ ઈએ  ખિસ્સાને દ કાનમાાંર્ી હાાંકી કાઢ્ ાં . 

૪.ખિસ્સાની કરચલી ધોબીભ ઈએ દૂર કરી . 

નીચેન  હવષય પર હનબંધ લખો . 

 મ રુ હપ્રય વસ્ત્ર  

મારા જન્મ ખદવસ ેમને નવ ાં શટથ  મળય ાં છે .તે આસમાની રાંગન ાં  છે .ત ેસ તરાઉ છે .તેના પર હાર્ ફેરવ ાં ત્યાર ેમને તેનો 

મ લાયમ સ્પસથ િ બ ગમે છે .હવે તો જયાર ેમાર ેશ ભ પ્રાંસગે બહાર જવાન ાં ર્ાઈ ત્યાર ે મારી  પહેલી પસાંદગી આ શટથ  ની 

જ રહે છે .તે કોઈ પણ પેન્ટ સાર્ે મેચ ર્ઈ જાય છે .અને ધોવામાાં  કોઈ ખવષેસ કાળજી રાિવી પડતી નર્ી .હા ,ધોયા 

પછી ઈસ્ત્રી કરવી જ પડે .તે શટથ  પહેરવાની ગરમીમાાં િ બજ રાહત રહે છે .તેર્ી તે મને ગમે છે . 

 

પ્રવૃખત-તમનેગમતાવસ્ત્રોન ાંખચત્રદોરો 

              

 



 

પાઠ-૨.તેને  તે ઉગશ ે?  

 

અઘરા શબ્દો  

       ૧. પહાડ  

૨. ભમવા  

૩. હોાંશે હોાંશે  

૪. પ્રેમ  

૫. વાંડી 

૬. હોખશયાર  

૭. ચખકત  

૮. સહેજ  

૯. ભટકાય  

૧૦. નવાઈ  

૧૧. મહેનત  

૧૨.હરધેલી 

 શબ્દાર્થ 

૧. પહાડ -પવથત  

૨. પ્રેમ - દયા  

      ૩. ચખકત -આશ્રયથ 

૪. ભટકાય -અર્ડાય  

૫.હરઘેલી  -િ શિ શાલ 

         ૬.સહેજ –પખરશ્રમ 

 સ હહત્ય 

નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ એક વ ક્યમ  ંલખો  

૧. કોની કલગી સૌર્ી સારી છે ? 

જ.મોરની કલગી સૌર્ી સારી છે . 

 



 

૨. કોઈ પણ બે પક્ષીઓના અવાજ લિો . 

જ. ચકલી :'ચી ...ચી ...',કાગડો :'કા......કા...'. 

૩. ક કડી ને કોણ કોણ પ્રોત્સહન આપત ાં હત ાં ? 

જ. ક કડીને પછીર્ી કાબર ે પ્રોત્સહન આપય ાં . 

૪. ક કડી કઈ -કઈ બાબતો માાં હોખશયાર હતી ? 

જ.ક કડી ઈાં ડા વેચવામાાં ,ચણ ચણવામાાં ,બચ્ચા સાચવામાાં અન ેએમને ચણ વીણતાાં શીિવામાાં   હોખશયાર હતી 

૫. કાબર ેક કડી ને શા સમાચાર આપયા ? 

જ. કાબર ેક કડી ને સમાચાર આપયા કે ક કડી, તો િરી ,તનેય માર્ે કલગી ઊગી છે ! 

પ્રશ્ન -૨ નીચેન  પ્રશ્નો ન  સહવસ્ત ર જવ બ લખો  

૧. ક કડીને કઈ બે  વાતે દ ુઃિ હત ાં ? 

જ. ક કડીને બે  વાતે દ ુઃિ હત ાં :એક તો એ કે એનાર્ી ઉાંચ   ઉડાત ાં ન હત ાં .અન ેબીજ ાં  એ કે એન ેરાંગીન પીાંછા ન હતા .માર્ે 

કલગી ન હતી અન ેગળે લાલ ,પીળા,રાંગો ન હતા . 

૨ .ક કડી એ પોતાની કઈ અખભલાષા ક કડાને કહી ? 

જ .'માર ેતો તારી જોડે વડીપર બેસવ ાં છે અન ેબહારની દ ખનયા જવેી છે ' ક કડી   ને પોતાની આ અખભલાષા   

ક કડી એ ક કડાને કહી . 

૩. ક કડી કોને ઘારી  ઘારી ને જોયા કરતી ?શ ાં જોયા કરતી ? 

જ.  ક કડી ક કડાન ેઘારી  ઘારી ને જોયા કરતી.કૂકડો કેમ પાાંિો ફેલાવે છે .પગ સાંકોર ેછે. કેવી રીતે ધીર ેધીર ેઉાં ચે ઉડે છે 

.એ નીરખયા કરતી . 

 વ્ય કરણ 

નીચેન  વ ક્યો ખર  છે કે ખોટ   તે જણ વો . 

૧. ક કડી ને કોઈ વાતન ાં દ ુઃિ ન હત ાં .િોટ ાં  

૨. કૂકડો  ક કડી ની વાત ને હસી કાઢતો હતો . સાચ ાં 

૩. કાબર ેકાગડાને 'દોઢ ડાહ્ો 'કહ્ો .સાચ ાં 

૪. ક કડી ને માર્ે કલગી ના ઉગી .િોટ ાં  

 કૌસમ ંથીયોગ્યહવકલ્પ પસંદ કરી ખ લી જગ્ય  પૂરો. 

૧. ક કડી હોખશયારહતી .[હોખશયાર ,નબળ ાં ] 

૨. ક કડી િેતરમાાં ચણ વીાંટી હતી .[િેતર ,ઉકરડા ] 



 

૩. ક કડીને માર્ે કલગી ઉગી .[કાગડા ,ક કડી ] 

૪. ક કડી વડીપર ચડી .[ઝાડ ,વડી ] 

પ્રવૃહિ-પ ંચ પંખીઓ ન  અને પશઓુન  હચત્રો તમ રી નોટબુકમ  ં ચોટ ડો.          

 

 

પ ઢ-૩   શખલ ંનીબહેનછીપલી 

શબ્દ થથ                                      

૧. ઝૂલો 

૨. માજવ ાં 

૩.અનોિી 

૪.કૌશલ્ય 

૫. ચનોઢી 

૬. ખવખધવત 

૭. અજબસજથન 

૮. લછી 

૯. જીણવટપૂવથક 

શબ્દ થથ  

૧. ઝૂલો      =        હીાંચકો  

૨. માજવ ાં     =   ધસીને  સાફ કરવ ાં  

૩.અનોિી      =      ઉમાંગ  

૪.કૌશલ્ય      =      કળા કરવાની આવડત  

 



 

૫.ચનોઢી    =       એક વેલ ન ાં બી  

૬. . ખવખધવત   =      ખનયમ પ્રમાણે .  

 સ હહત્ય  

૧. ખદવ્યેશ કઈ સ્કૂલ માાં અભ્યાસ કરતો હતો ? 

જ.ખદવ્યેશ ગોવરમેન્ટ સ્કૂલ માાં   અભ્યાસ કરતો હતો . 

૨. ખદવ્યેશ નવરાશ ના સમય માાં શ ાં કરતો હતો ? 

જ. ખદવ્યેશ નવરાશ ના સમય માાં ચાની લારીએ વાસણ માાંજવાન ાં ,ક લ્ફી વેચવી જવેા કામોમાાં ખપતાને મદદરૂપ ર્તો 

હતો . 

૩. તહેવારો ના ખદવસ માાં ખદવ્યેશ શ ાં કરતો હતો ? 

જ.તહેવારો ના ખદવસ માાં ખદવ્યેશ  હાર્ બનાવટની અવનવી વસ્ત ઓ બનાવી વેચતો હતો . 

૪. ખદવ્યેશે રાિડીઓન ાં બોક્સ શાનાર્ી બનાવેલ ાં હત ાં ? 

જ.  ખદવ્યેશે રાિડીઓન ાં બોક્સ  ક લ્ફી ઓની પટીઓર્ી બનાવેલ ાં હત ાં . 

 નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ બ ેચ ર વ ક્યોમ  ંલખો  

૧. ખદવ્યેશ કેવા ઘરમાાં રહેતો હતો ? 

જ. ખદવ્યેશ ન ાં ઘર ઝ પડીઓના ખવસ્તારમાાં હત ાં .તે કાણાાં પડેલા જ ના પતરાાં ,લાકડા ,પલાખસ્ટક ની ર્ેલીઓ અને કાપડની 

ર્ેલીઓ,કોર્ળા અન ેકાપડર્ી બનેલા ઝ ાંપડા માાં રહેતો હતો . 

૨. તહેવારોના ખદવસોમાાં ખદવ્યેશ શ ાં શ ાં બનાવી વેચતો ? 

જ.  તહેવારોના ખદવસોમાાં ખદવ્યેશ હાર્ બનાવટની અવનવી વસ્ત ઓ બનાવી વેચતો .તે છીપલા માાંર્ી હાર ,બ ટી,અન ે

ઝાાંઝર તર્ા દીવાલો શોભવે  તેવા કાર્ીકામ ના ખચત્રો બનાવતો .ત ેતૂટેલી બાંગડી ઓમાર્ી તોરણ તેમજ ક લ્ફી ની 

પત્તોમાાંર્ી ખવમાન ,ઘર ,હોડી,વગેર ેબનાવી, રાંગોના છાાંટણામાાંર્ીસજાવી વેચતો . 

 

 વ્ય કરણ 

 શબ્દસમૂહમ ટેએકશબ્દલખો . 

૧. પાણી માાં રહેનાર એક સજીવ -માછલી  

૨. આપણ ાં રાષ્ટ્ર ીય ફૂલ -કમળ  

૩. બાગકામ કરનાર -માળી 

૪. કપાળ ઉપર કાંક ર્ી કરાત ાં ટીલ ાં - ખતલક  

 સમ ન થીશબ્દલખો 



 

૧. માણસ -લોકો  

૨. ખશક્ષા -સજા  

૩.સમાચાર પત્ર –છાપ ાં 

નીચેન  વ ક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. 

૧. "મને ,કારલેાન ાં શાક િૂબ ભાવે છે "- ખરયા 

૨. 'આરકડી તો બારમેાસ પહેરવી ગમે એવી કળા જવેી છે '-નેહા 

૩.'ખદવ્યેશ ,આ મેઘધન ષ જવેી રાિડી કોના માટે ?' -ધૈયથ 

૪.'લે ,તારો હાર્ કેમ િાલી ?' -ખરયા 

પ્રવ ખત -તમને ગમતી રાિડી બનાવીને તમારી નૉટબ ક માાં ચોટાડો . 

  

                                                       લેિન ખવભાગ 

                        રક્ષાબાંધન 
      ભારત તહેવારોનો દેશ છે. તેમાાં અનેક તહેવારોની ઉજવણી ર્ાય છે. આપણે ધાખમથક, સામાખજક અન ેરાષ્ટ્ર ીય 

તહેવારોઉજવીએ છીએ. તેમાાં રક્ષાબાંધનનો તહેવાર આવે છે. રક્ષાબાંધન એટલે ભાઇ-બહેનનો તહેવાર છે. તેન ાં બીજ  

નામ ‘બળેવ’ છે. 

            રક્ષાબાંધન શ્રાવણ મખહનાની પૂનમે આવ ેછે. ત ેખદવસ ેબહેન ભાઇન ેખતલક કર ેછે અને રાિડી બાાંધે છે અન ે

મીઠાઇ િવડાવે છે.ભાઇ બહેનન ેભેટ આપે છે. 

રક્ષાબાંધનના ખદવસ ેબ્રાહ્મણો જનોઇ બદલે છે. માછીમારો આ ખદવસે નાખળયેર વડે દખરયાની પજૂા કર ેછે. તેર્ી તેને 

નાખરયેળી પૂનમપણ કહેવાય છે.રક્ષાબાંધનનો તહેવાર બધા ધમથના લોકો ઉજવ ેછે. આ જ તો એક ખવશેષ ખદવસ છે જ ે

ભાઈ-બહેનો માટે બનેલો છે. 

          અખભમન્ય ને ક ાંતીએ તેને રણમોરચે જતાાં પહેલાાં રાિડી બાાંધી હતી. એવ ાં રક્ષણ ખપ્રયજનને આપવા માતાઓ, 

પત્નીઓ, ભખગનીઓએ રાિડી બાાંધ્યાના પ્રસાંગો પ રાણોમાાં અનેક ઉપલબ્ધ છે. 

               ખહાંદ  સમાજમાાં શ્રાવણી પખૂણથમાના ખદવસે બધી જ બહેનો પોતાના ભાઇના કાાંડે રાિડી બાાંધી તેની સવથ 

પ્રકારની રક્ષા ઇચ્છે છે. શ ાં રાિડી બાાંધીને કોઇની રક્ષા િરિેર ર્ઈ શકે? મહત્વ રક્ષાબાંધનન ાં નર્ી, મહત્વ છે અાંતરના 

જ ેઅમી ઘૂાંટીને રાિડી બાાંધતી વિતે આશીવાથદ આપે તેન ાં છે. 



 

                                        

  પાઠ    -૪ખસાંહ ધ ાંધવે , બકરો ભાગ!ે    

અધર શબ્દો                                

૧.બાળીય ાં - 

૨. ગજ ાં  - 

૩. ઉસ - 

૪.આરો - 

૫.ઓવારો - 

૬.પરર્ારો  - 

૭.જળભાંડાર - 

૮.સભર ભયાથ - 

૯.તરાંગ - 

૧૦. ગાંજાવર - 

૧૧.ધાય - 

શબ્દાર્થ 

૧.બાળીય ાં - જોરાવર  

૨. ગજ ાં  - શખિ  

૩. ઉસ - એક ક્ષાર  

૪.આરો - ખકનારો  

૫.ઓવારો - ખકનારો  

૬. પરર્ારો  -નાનો ખકનારો  

૭.જળભાંડાર –પાણીનોસાંગ્રહ 

૮)સભર ભયાથ  

૯)તરાંગ 

૧૦) ગાંજાવર  

શબ્દ થથ  

૧)બડીય ાં -જોરાવર  

૨)ગજ ાં  - શખિ  

 



 

૩)ઊસ - એક ક્ષાર  

૪)આરો -ખકનારો  

૫)ઓવારો - ખકનારો  

૬)પરર્ારો - નાનો ઓટલો  

૭)જળભાંડાર - પાણીનો સાંગ્રહ 

                                                             સ હહત્ય  

નીચેન  પ્રશ્નોન  એક એક વ ક્યમ  ંજવ બ લખો  

૧)ખસાંહ વનમાાં હતાશ  કેમ બેઠો હતો ? 

જ) ખસાંહ ખશકાર  શોધમાાં વનમાાં ફરી રહીયો હતો ,પરાંત  કોઈ પ્રાણી ન દેિાતા તે હતાશ ર્ઈને બેઠો હતો . 

૨) બન્ન ેબચ્ચા સાર્ે સાર્ે શ ાં કરતા હતા ? 

જ) બન્ન ેબચ્ચા સાર્ે સાર્ે  દૂધ પીતા .સાર્ે સાર્ે રમતા અન ેઆનાંદ કરતા . 

૩)ખસાંહના બચ્ચાાંએ બકરાની આજ્ઞાનો અનાદર કેમ કયો નહીાં ? 

જ)ખસાંહન ાં  બચ્ચ ાં બકરાનો 'મોટા ભાઈ ' તરીકે આદર રાિત ાં હત ાં ,તેર્ી તેણે બકરાની આજ્ઞાનો અનાદર કયો નહીાં . 

૪)છેવટે બકરો શ ાં સમજી ગયો ? 

જ)છેવટે બકરો સમજી ગયો કે પોતે બકરો છે .હવે ખસાંહન ાં બચ્ચ ાં  ખસાંહ ર્ય ાં છે ,તેર્ી કોઈ ખદવસ તેન ેપણ તે પૂરો કરી 

નાિશે . 

 

 

 નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ બ ેચ ર વ ક્યોમ  ંલખો  

૧) બકરીના બચ્ચાાંને મારી નાિવા માટે ખસાંહ નો જીવ કેમ ન ચાલ્યો ? 

જ) બકરીના બચ્ચાાંને મારી નાિવા માટે ખસાંહ નો જીવ ન ચાલ્યો ,કારણ કે તેન ેદયા આવી તેને મનમાાં ર્ય ાં કે 'જમે મારુ 

બચ્ચ ાં મને વ્હાલ ાં છે ,તેમ સોને પોતાન ાં બચ્ચ ાં  વ્હાલ ાં હોય .હ ાં  આને ખસાંહણ પાસે લઈ જાઉાં  ,ત્યાાં ,ત ેમારા બચ્ચા સાર્ે રમશ ે

અન ેમોટ ાં  ર્શે .' 

૨) મોખતયાએ નાખનયાને રોખકયો તે સારુાં  ક્ય  કે િરાબ ? કેમ ? 

જ) મોખતયાએ નાખનયાને રોખકયો તે સારુાં  ક્ય  નહીાં ,કારણકે નાખનયો ખસાંહ ન ાં બચ્ચ ાં હત ાં .તે સ્વભાવે ઝનૂની હત ાં .તે હાર્ી 

સાર્ે બાર્ ભીડી શકે તેમ હત ાં . 

                                                                  વ્ય કરણ  

નીચેન  રૂહઢ પ્રયોગ ન  અથથ આપી વ ક્યમ  ંપ્રયોગ કરો . 

૧)જીવ ચાલવો નહીાં -મન માનવ ાં નહીાં  



 

૨)બાર્ ભીડવી - સામનોકરવો   

૩)પાણીના રલેાની જમે - િ બ ઝડપર્ી  

નીચેના સમૂહ માટે એક શબ્દ લિો  

૧) હ ાં  એક રમત છ  મારામાાં બે  વકૃ્ષ રહે છે .- આાંબલી- પીપળી  

૨) મને સાત ખદવસનો સમહૂ કહે છે . - અઢવાખડય  . 

૩)હ ાં  માટી િાઉાં  છ  ,મને િેડૂતના ખમત્ર તરીકે ઓળિવામાાં આવે છે . - અળખસય ાં  

૪)મારા વડે તાળ ાં ફૂલે છે . - ચાવી  

૫)માર ેરાંગબરેાંગી પાાંિો છે . - પતાંખગય ાં 
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                                           વાતાથ - સસલ ાં અને કાચબો 

આપેલા મ દ્દાઓ પરર્ી વાતાથ લિો અને તેમાાંર્ી મળતો બોધ લિી તેને શીષથક આપા :મ દ્દા : સસલ ાં અન ેકાચબો – બાંને 

વચ્ચે દોડની હરીફાઈ – સસલાન ાં અખભમાન – વચ્ચે આરામ કરવો – કાચબાની ધીમીગખત – સસલા કરતાાં પહેલાાં 

પહોાંચી જવ ાં – સસલાની હાર – બોધ , 

દોસ્તો એક ખદવસ ની વાત છે એક વિત એક જાંગલમાાં સસલ ાં અન ેકાચબો અન ેબીજા ઘણા પ્રાખણયો રહેતા 

હતા . 

એક ખદવસ ની વાત છે .કાચબા ભાઈ તો ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા જતા હતા અન ેત્યાાંર્ી સસલા ભાઈ ને 

નીકળવાન ાં ર્ય ાં .સસલા ભાઈ તો કાચબાની ધીમી ચાલ જોઈને હસવા લાગ્યા .એમને તો મનમાાં ને મનમાાં અખભમાન 

ર્વા લાગ્ય ાં ,કે મારાર્ી વધાર ેઝડપર્ી તો કોઈ ચાલી કે દોડી સકે નખહ .અન ેતે તો કાચબા ભાઈ નો મજાક ઊડાડવા 

માાંડ્યા કે તમે તો સાવ ધીમા ચાલો છો .કાચબા ભાઈ ને િોટ ાં  લાગ્ય ાં પણ તેઓ કઈ પણ બોલ્યા વગર આગળ ચાલતા 

ર્ઇ ગયા .તો આનાર્ી સસલાને ર્ય ાં કે કાચબા ભાઈ ડરી ગયા પણ અમાાં એમના અખભમાની વાત હતી .તેઓ એ 

કાચબા ભાઈ ના રસ્તા માાં જઈ ને ઊભા રહી ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા કે તમે મારી સાર્ે રસે લગાડો .અને ધીમે 

ધીમે આ વાત આિા જાંગલ માાં ફેલાવા લાગી અન ેર્ોડીક વાર માાં તો આિ ાં જાંગલ ભેગ ાં ર્ઇ ગય ાં . હવે તો કાચબા ભાઈ 

ના માન ની વાત આવી ગઈ હવે તો કાચબા ભાઈ પણ પૂરી તૈયારી કરવા લાગ્યા .પણ સસલા ભાઈ તો આરામર્ી બેઠા 

હતા .કેમકે તેમના મનમાાં તો કઈક બીજ ાં  જ હત ાં . 

            બીજ ેખદવસ ેસવાર ેબધાય ભેગા ર્યા અને રસે ની સરૂઆત ર્ઇ .કાચબા ભાઈ તો ધીમે ધીમે ચાલતા ર્યા 

અન ેસસલા ભાઈ તો ઝડપર્ી આગળ વધવા લાગ્યા સરત આ હતી કે બપોર સ ધીમાાં આિા જાંગલ નો આાંટો મારીને 

પાછ  આવાન ાં છે જ ેસૌર્ી પહેલા આવશે તે ખવજતેા બનશ ે.સસલાભાઈ તો ર્ોડી વાર માાં તો જાંગલ નો અડધો ભાગ 

કાપી નાખયો ,અન ેપાછળ વરી ને જોય ાં તો કાચબા ભાઈ તો ક્યાય દેિતા નહોતા.તેમને અમ કે આમને તો હજી ઘણી 

વાર લાગશે .આવ ાં ખવચરી ને આમના મનમાાં અમ કે હ ાં  આરામ કરી લઉાં  .અન ેતેઓ એક ઝાડ ની નીચ ેઆરામ કરવા 

બેસી ગાય જોત જોતા માાં તેમને નીાંદર આવી ગઈ .અને તેઓ સ ઈ ગયા . ર્ોડી વાર માાં કાચબા ભાઈ ત્યાાં આવી ગયા 

પણ તેઓ આરામ કરવા ના રોકાઈ ગયા અન ેચાલવાન ાં ચાલ  રાખય ાં .તો ર્ોડી વાર માાં તેઓ જાંગલ નો પોણો ભાગ પૂરો 



 

કરી ગયા અને ત્યાાં તો સસલા ભાઈ ની આાંિ િ લી અને અમને આગળ જોય ાં .તો કાચબા ભાઈ તો જાજા આગળ પોચી 

ગયા હતા .હવે સસલા ભાઈ દોડ્યા પણ બેગ  ના ર્ય ાં અન ેકાચબા ભાઈ રસે જીતી ગયા .ત્યાર બાદ સસલા ભાઈ ને 

સમજાય ાં કેબોધુઃ-અખભમાન ના કરવ ાં જોઈ એ અને ક્યારયે કોઈનો મજાક ના ઊડાવવો જોઈએ.તેઓએ 

કાચબાભાઈ ની માફીમાાંગી    તેમની સારે્ દોસ્તી કરી તો . 

 

પાઠ- ૫ પવન, િીજાય ,તો ગોળ ઝાપટો ! 

 

અધર શબ્દો , શબ્દ થથ  

1. કૂાંપણ-  

2. કેવળ -  

3. લોહીલ હાણ -  

4. બચક ાં  -  

5. વાઢ 

6. ખચચોડો 

7. બળતણ -  

8. કૂચા-  

શબ્દ થથ 

1. કૂાંપણ- નવ ાં ફૂટત ાં પાાંદડ ાં   

2. કેવળ - ફિ  

3. લોહીલ હાણ - શેરડીન ાં િેતર કે વાવેતર   

4. બળતણ - બાડવા  માટે ની સામગ્રી  

5. કૂચા- શેરડી માાંર્ી રસ કાઢ્ા પછી જ ેવધે ત ે

 

                                        સ હહત્ય  

  નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ એક વ ક્યમ  ંલખો  

૧) ખમન્ટ  ભાઈ શાના માટે ખરસાયા ? 

જ)ખમન્ટ  ભાઈ ગોળ માટે ખરસાયા . 

૨)રામજી ભાઈ ના િેતરમાાં શ ાં જોઈને ખમન્ટ  ભાઈ િ શ ર્ઈને નાચવા લાગ્યા ? 

જ)રામજી ભાઈ ના િેતરમાાં ગોળ રવાના ર્પપ-ે ર્પપાાં જોઈને  ખમન્ટ  ભાઈ િ શ ર્ઈને નાચવા લાગ્યા 

૩) રામજીબાપા એ કઈ શરતે ખમન્ટ ને પોતાની પાસે રહેવા કહ્ ાં? 

જ) રામજી બાપાએ પોતાની સાર્ે કામ કરવાની શરતે ખમન્ટ ને પોતાની સાર્ે રહેવાન ાં કહ્ ાં . 

૪) કેટલાક મજૂરો ભઠ્ઠામાાં શ ાં નાિતા હતા? 

 



 

જ)કેટલાક મજૂરો તડકે સ કાયેલા શેરડીના ક ચા ટોપલામાાં ભરીન ેભઠ્ઠામાાં નાિતા હતા. 

૫) મીન્ટ ભાઈ શ ાં હતા ?તે કોના દીકરા હતા? 

જ) મીન્ટ ભાઈ મકોડો હતા. તે મકોડી બેન મચ્છીના દીકરા હતા. 

નીચેન  પ્રશ્નોન  જવ બ ત્રણ ચ ર વ ક્યમ  ંઆપો 

૧) પીન્ટ  ભાઈ સ્વભાવે કેવા હતા? રીસ ચડે ત્યાર ેતે શ ાં કરતા? 

જ) ખપન્ટ ભાઈ સ્વભાવે રીસવાળા, હઠીલા અન ેગ સ્સાવાળા હતા રીસ ચડે ત્યાર ેતે પોતાની જ પ ઠઉપર બચક ાં  ભરતા 

અન ેમોટો ભેિડો તાણીને જોર જોરર્ી રડતા. 

૨) શેરડીમાાંર્ી ગોળ કેવી રીતે બન ેછે? 

જ) શેરડીમાાંર્ી સાઢામાાંર્ી રસ નીકળે .આ રસ મોટા તાવડામાાં ઠાલવવામાાં આવે ભઠ્ઠો સળગાવવામાાં આવ ે .રસને 

મોટા તવરે્ા  વડે હલાવવામાાં આવ ે .રસ ઉકળે ફીણ ર્ાય તેન ેકાઢી નાિવામાાં આવે . લસ લસતો ગોળ નાની મોટી 

ડોલમાાં ઠલવાય આ રીત ે

શેરડીમાાંર્ી ગોળ બન ે. 

વ્ય કરણ 

નીચેની ખ લી જગ્ય  પૂરો 

૧) મીન્ટ  મકોડો હત ાં (કીડી ,મકોડો) 

૨) ખચચોડો િીચડ ક ખચચડ ક બોલે .(ખહચકો ચીચોડો) 

૩) ગોળ શેરડીમાાંર્ી બને. (કપાસ ,શેરડી) 

૪) શેરડીના કૂચાનો નો બળતણ માટે ઉપયોગ ર્ાય. (બળતણ, કાપડ) 

૫) કારીગર શેરડીના રસને તવરે્ા વડે હલાવતા . (લાકડી, તવેર્ા) 

 

નીચેન  રૂહઢપ્રયોગ નો અથથ આપી વ ક્યમ  ંપ્રયોગ કરો 

૧) જોયા જવેી ર્વી – ફજતેી 

૨) ઝાપટી જવ ાં - બધ ાં િાઈ જવ ાં 

૩) તલ પાપડ ર્ઈ જવ ાં - આત ર ર્ઈ જવ ાં 

૪) રાજીના રડે ર્ઈ જવ ાં - િૂબ િ શ ર્ઈ જવ ાં 

૫) મોમાાં પાણી છૂટવ ાં - િાવાની તીવ્ર ઈચ્છા ર્વી 
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