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                                           પાઠ – ૬ ભાઈબંધ મારો બોલ્યો ,કુહૂ! 

અઘરાશબ્દો 

1. વિવિત્ર 

2. ભેદિ ું 

3. ગાભ ું 

4. િ ુંથિ ું 

5. હળિે 

6. અિનિ ું 

શબ્દાર્થ 

1. વિવિત્ર – ના ગમ ેતેિા દેખાિિાળ ું 

2. ભેદિ ું - તોડિ ું 

3. ગાભ ું - કપડ ું  

4. િ ુંથિ ું  - ફેંકીદેિ ું 

5. હળિે - ખ બધીમેથી 

6. અિનિ ું – નિીજાતન ું 

સાહહત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં લખો  

૧) બોધરાજના ગજિામાું શ ું-શ ું ભરલે ું હોય ? 

જ) બોધરાજના ગજિામાું જીિતો દેડકો ,જાતજાતના ઈું ડા જિેી વિત્રવિવિત્ર િસ્ત ઓ ભરલેી હોય . 

૨) ભીષ્મની માએ ભીષ્મ અન ેતેના વમત્ર બોધરાજન ેશ ું કરિા કહ્ ું ? 

જ)ભીષ્મની માએ ભીષ્મ અન ેતેના વમત્ર બોધરાજન ેસાથે મળીને ગોદામ સાફ  કરિા કહ્ ું ? 

૩)ગોદામ માું કોનો માળો હતો ? 

જ)ગોદામ માું કાબર નો માળો હતો . 

૪) ભીષ્મ અન ેબોધરાજ ગોદામ માુંથી માળો ક્ાું લઈ આવ્યા ? 

જ) ભીષ્મ અન ેબોધરાજ ગોદામમાુંથી માળો ગેરજેમાું લઈ આવ્યા . 

૫) બીજ ેવદિસ ેબોધરાજ આવ્યો ત્યાર ેશ ું લઈ આવ્યો ? 

જ) બીજ ેવદિસ ેબોધરાજ આવ્યો ત્યાર ેદાણાની થેલી ભરીને લઈ આવ્યો . 

નીચેના પ્રશ્નોના સહવસ્તાર જવાબ લખો  

૧) િગગમાું સૌથી વિવિત્ર છોકરો કોણ હતો ?તે શ ું-શ ું કરતો હતો ? 



 

 

જ) િગગમાું સૌથી વિવિત્ર છોકરો બોધરાજ હતો .તે ગોફણથી વનશાન તાકતો હતો .પતુંવગયા અને ભમરી સાથે તો તે 

એિ ું કરતો કે આપણ ને કમકમાું આિી જાય .તેના ગજિામાું જીિતો દેડકો ,જાતજાતના ઈું ડા જિેી વિવિત્ર િસ્ત ઓ 

ભરતો . 

૨) ભીષ્્ના નિા બુંગલે બોધરાજ િારુંિાર કેમ જતો ? 

જ) ભીષ્્ના નિા બુંગલાની આસપાસ િનરાજી હતી. આથી  બોધરાજ ભીષ્્ના નિા બુંગલે જતો .એન ેત્યાુંની 

િનરાજીમાું વશકાર કરિાન ું મોકળ ું મેદાન મળી ગય ું હત ું . 

વ્યાકરણ 

નીચેના હવધાનો ખરા છે કે ખોટા ત ેલખો 

1. િગગમાું ભીષ્મ વિવિત્ર છોકરો હતો .ખોટ ું   

2. ગોદામ માું અુંધારું  હત ું .સાિ ું  

3. શાળા છ ટે પછી બોધરાજ વિકેટ રમિા જતો .ખોટ ું   

4. બોધરાજ ન ું વનશાન કદી ખાલી ન જાય .સાિ ું  

 

સાચી શબ્દ જોડણી શોધી લખો 

1. સમડી /સમટી  - સમડી 

2. પતુંવગય ું /પતુંગીય  - પતંહિયું 

3. ટોવકયો /ડોવકય ું - ડોહકયું 

4. પકાશ/પ્રકાશ - પ્રકાશ 

5. નીસાન /વનશાન - હનશાન 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               પાઠ -૭ ખોટો જાદુ ,ખોટો બાવો ? 

અઘરા શબ્દો 

1. તક 

2. િટપટીથિી 

3. ત્રાટ 

4. ગાયબ 

5. મતિાલી 

6. બાથભીડિી 

7. આટો 

8. સરપાિ 

9. જશ 

શબ્દાર્થ 

1. તક - લાગ 

2. િટપટી થિી – તાલાિેલી થિી 

3. ત્રાટક- તાકીને એક સાથે જોિ ું 

4. ગાયબ - ગ મ 

5. મતિાલી - મસ્ત 

6. બાથભીડિી – મોટ ું  કામવહુંમત ભેર ઉપાડિ ું 

7. આટો - લોટ 

8. સરપાિ- ઇનામ 

9. જશ- ગ ણ 

સાહહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નો એક બે વાક્યમાંજવાબ લખો 

૧)વિથમાં કોન ેજાદુ રજૂ કયાથ ? 

જ) િગગમાું તૃવિ અન ેઅુંશ લે જાદ  રજ  કયાગ . 

૨) તૃહિ ટેબલ ની પાછળ શંુ કરતી હતી ? 

જ)તૃવિ ટેબલની પાછળ મુંત્ર જિે ું બબડતી હતી અન ેદ પટ્ટા ઉપર પોતાના હાથ ફેરિતી હતી . 

૩) છરી ઉપર શંુ લિાવેલુ ંહતું ? 

જ)છરી ઉપર કપાસના વજુંડિાનો રસ લગાિેલા હતા . 

૪ )તૃહિએ પિના તહળય ેશાનો લેપ કયો ? 

જ)તૃવિએ પગના તવળયે હળદરનો લપે કયો . 

૫) દુપટ્ટા ઉપર શંુ ચોટેલું હતું ? 



 

 

જ) દ પટ્ટા પર િ નાનો ઝીણો ભ કો છાુંટેલો હતો . 

નીચેના પ્રશ્નોના સહવસ્તાર જવાબ લખો  

૧) તૃહિ અનઅેંશુલ ેવિથમાં કયાથ-કયાથ જાદુ બતાવ્યા ? 

જ) તૃવિ અન ેઅુંશ લે િગગમાું નીિેના જાદ  બતાવ્યા. 

૧) જામફળ ,રબર  અન ેિાિીન ેટેબલની એક બાજ  થી બીજી બાજ  ખસ્તા બતાવ્યા 

૨) લીબ ુંને કાપતા તે માુંથી લોહી ટપકિા નો જાદ  બતાવ્યો . 

૩) દ પટ્ટા પર માતાજી ના પગલાું –કુંક -પગલાું પસિાનો જાદ  બતાવ્યો . 

૨) કમુ એ તાળીઓ શા માટે પાડી ? 

જ)દ પટ્ટા પર મય ર ,નફીસા અન ેસાગરપેગલાું પડ્યા .ત ેજોઈન ેઆખા િગે તાળીઓ પાડી તેથી કમ એ પણ તાળીઓ 

પાડીને પછી પગલાું પણ ! 

વ્યાકરણ  

યોગ્ય હવકલ્પ પસંદ કરી ખાલી  જગ્યા પરૂો 

1. _________ને ટેબલે પરની ખીલી ફસાિી દીધ ું હત ું .( દોરા ,ઇલૅહસ્ટક ) 

2. _________પર કપાસના જીડિાનો રસ લગાવ્યો . ( લીબ ું, છરી ) 

3. તૃવિએ પગના તવળય ે_________ નો લેપ કયો .(હળદર ,િ ના ) 

4. _________પર િ નાનો ઝીણો ભ કો છાુંટેલો હતો . (િાદર , દુપટ્ટા ) 

5. _________શબ્દ સાુંભળતા જ્ાું ,મય ર અન ેઋત  ગભરાઈ ગયા .( ડાકણ , માતાજી ) 

હતા , છે , કે હશ ેવડ ેખાલી જગ્યા પૂરો . 

1. અત્યાર ેરમેશ વિકેટ રમ ેછે . 

2. ગઈ કાલે વિદ્યાથી િગગમાું હતા . 

3. મારા કાકા આિતી કાલે મ ુંબઈ  હશે  

4. અત્યારે માધવી રસોઈ બનાવે છે 

સાચી જોડણી વાળા શબ્દ શોધીન ેલખો 

1. ડોપલી / ટોપલી  - ટોપલી   

2. વવદ્યા / વવધ્યા - વવદ્યા 

3. સરમ  /શરમ   -  શરમ    

4. ચીવપયો / વચપીયો - વચપીયો 

5. હળદર /હડદર    - હળદર 

6. પૅચીલ /પેન્સીલ - પેન્સીલ 

 

પાઠ ૯ કમળ જળ કમળ 



 

 

અઘરા શબ્દો 

           ૧) જાડી જવ ું  

૨) વેરી 

૩) વળાવવયો  

૪) વનશ્ચે  

૫)કાળખૂટવ ું  

૬) શીદ 

૭) કોડ  

૮) કોડીલો  

૯) દોરરયો 

૧૦) છાન   

૧૧) કાજે  

૧૨) ચરણ  

૧૩) નાથવ ું 

૧૪) સહસ્ત્ર  

૧૫) વવલાપ 

૧૬) અપરાધી 

  શબ્દાથથ 

           ૧) જાડીજવ ું –જગ્યા છોડીદેવી 

૨) વેરી- દ શ્મન  

૩) વળાવવયો -મોકલ્યો 

૪) વનશ્ચે - નક્કી 

૫)કાળખૂટવ ું –મૃત્ય  નજીક હોવ ું 

૬) શીદ – શા માટે 

૭) કોડ – મનની ઈચ્છા 

૮) કોડીલો – મનમાું બહ  ઈચ્છા ઓ હોય તેવો 

૯) દોરરયો- ગળામાું પહેરવાન ું એક ઘરેણું 

૧૦) છાન  – સુંતાડીને 

૧૧) કાજે - માટે 

૧૨) ચરણ - પગ 

૧૩) નાથવ ું- કાબ માું કરવ ું 

૧૪) સહસ્ત્ર - હજાર 

૧૫) વવલાપ- રુદન 

૧૬) અપરાધી- ગ નેગાર 

સાવહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાું લખો 

૧) ગોપીઓ કોન ેફરરયાદ કરે છે ? 

જ) ગોપીઓ યશોદાને ફરરયાદ કરે છે. 



 

 

૨) ગાયો ચરાવવા કોણ-કોણ જાય છે ? 

જ) ગાયો ચરાવવા કૃષ્ણ  અને બલભદ્ર જાય છે. 

૩) કાલીયનાગ ક્યાું રહેતો હતો ? 

જ) કાલીયનાગ યમ ના નદીના ધરામાું રહેતો હતો . 

૪) કૃષ્ણન ેનાગણોએ શા નાથી વધાવ્યા ? 

જ) કૃષ્ણન ેનાગણોએ મોતી ભરેલા થાળથી વધાવ્યા . 

૫) કૃષ્ણનો બચાવ કોણ  કરેછે ?  

જ) કૃષ્ણનો બચાવ બલભદ્ર કરે છે. 

નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ બ ેરણ વાક્યમાું લખો 

૧) ગોપીઓગોસ્ત્વામી ફરરયાદ શા માટે કરેછે ? 

જ) ગોપીઓ કૃષ્ણની ફરરયાદકરે છે કારણક ેકૃષ્ણ કાકરા મારીને ગોપીઓની માખણની મટ કીઓ ફોડી નાખે છે 

એટલ ું જ નહીં  તેમના ઘરે વસક્કામાું રાખેલ ું  દહીં અને માખણ પણ ખાઈ જાય છે . 

૨) યશોદા કાબરો શબ્દ કોના માટે વાપરે છે ? કેમ ? 

જ) યશોદા કાબરો શબ્દ ઉપયોગ માટે વાપરે છે કારણક ેગોપી ઓ યશોદા ના દીકરા કૃષ્ણ પર ખોટ ું આડ લગાવે છે . 

 ૩) ગોક ળ ગામના છોકરાઓ જુંગલમાું ગાયો ચડતી હોય ત્યાર ેશ ું કરતા ? 

            જ) જુંગલમાું ગાયો ચરતી હોય ત્યારે ગોક ળ ગામના છોકરાઓ ભેગા બેસીન ેજાતજાતની વાતો કરતા ઘરેથી 

ભાથ ું વેચીને ખાતા અને મજા કરતા . ક્યારેક યમ નાન ેકાુંઠ ેજ દી-જ દી રમતો પણ રમતા . 

 

વ્યાકરણ 

નીચેના વાક્યો કારણ કે અન ેમાટે શબ્દનો ઉપયોગ કરી જોડો 

૧) અમે  વનશાળે મોડા પહોંચ્યા. અમે મોડા ઉઠ્યા હતા. 

જ) અમે વનશાળે  પહોંચ્યા કારણ કે અમે મોડા ઉઠ્યા હતા . 

૨) અમે વગરનાર ગયા અમારે રોપવે માું બેસવ ું હત ું . 

જ) અમે વગરનાર ગયા કારણક ેઅમને રોપવે માું બેસવ ું હત ું 

૩) અમે રમતમાું હારી ગયા. અમે ખૂબ થાકી ગયા હતા. 

જ) અમે રમતમાું હારી ગયા કારણ કે અમે ખૂબ થાકી ગયા હતા . 

૪) મેં વચરાન ેવચરપોથી ભેટ આપી. વચરાન ેવચરો દોરવા ખૂબ ગમેછે. 

જ) મેં વચરાન ેવચરપોથી ભેટ આપી કારણ કે વચરાને વચર દોરવા  ખૂબ ગમે છે . 

નીચનેા શબ્દો નાસમાનાથી શબ્દ લખો 

૧) ચરણ- પગ 

૨) અપરાધી - ગ નેગાર 

૩) વેરી- દ શ્મન 

૪) જ ગટ ું -જ ગાર 

૫) ગગન -આકાશ 

૬)વવલાપ -રુદન 

નીચનેા શબ્દોના વવરુદ્ધાથી શબ્દો લખો 

૧) અળખામણું× માનીતો 



 

 

૨) અપરાધી× વનરપરાધી 

૩) સ્ત્વામી× સેવક 

૪)જછાન  ×જાહેર 

૫) ગગન× ધરતી 

૬) સ ખ × દ ુઃખ 

કૃષ્ણ વવશે આઠ દસ વાક્યો લખો. 

જ) કૃષ્ણ માતા યશોદા અને નુંદબાબાને ઘેર ઉછરીને મોટા થયા હતા. બલભદ્ર  તેમના મોટા  ભાઈ હતા તેઓ ગોક ળ 

ગામમાું રહેતા હતા ગોક ળમાું ગોપીઓ ઘેરઘેર  માખણ બનાવતી કૃષ્ણન ેમાખણ ખૂબ ભાવે કૃષ્ણ પોતાના ગોવાળ  વમરો સાથે 

મળીને ગોપીઓના ઘરમાું છાનોમાનો ઘૂસી જતો. માખણ ભરેલી મટ કીઓફોડી નાખતો .પોતે પણ ખૂબ માખણ ખાતો અને  

વમરોન ેપણ ખવડાવતો. ગોપીઓ તેની ફરરયાદ કરતી માતા યશોદા તેન ેઠપકો આપતી તો મીઠી મીઠી વાતો કરી માતાને 

સમજાવી દેતો. 

નીચેના રૂરિ પ્રયોગો ના અથથ આપી વાક્યમાું પ્રયોગ કરો 

૧) કાળ ખૂટવો – મૃત્ય  નજીક હોવ ું 

નાગણોએ કૃષ્ણન ેકહ્ ું કે તારો કાળ ખ ટ્યો છે . 

૨) નાથવ ું – કાબ  માું કરવ ું 

હહુંમતવાન ખેડ તે હરાયા આખલાને નાથ્યો  

૩) ચરણ ચાુંપવા –પગ દબાવવા 

આજ્ઞાકારી પ ર વપતાના ચરણ ચાપતો બેઠો હતો . 

 

પાઠ 10 રુંગ ેસુંગ ે કામ કરો 

અઘરા શબ્દો 

1. લલકારવ ું  

2. ઘડીક 

3. રરવાજ 

4. ભારેહૈયે  

5. ઝબકવ ું  

6. લસરકોમારવો  

7. પકડાવ ું 

8. સોનાવરણ  

9. મેહ વલયો 

10. લીલાલેર  

11. ઉજળ ું 

12. ક ુંજડી  

13. મોલ  

14. વહલોળ  

શબ્દાથથ 

1. લલકારવ ું –મોટા અવાજે ગાવ ું 

2. ઘડીક- સહેજ 



 

 

3. રરવાજ- પહેલેથી ચાલ્ય ું આવત ું હોય તેવ ું 

4. ભારેહૈયે – ઉદાસ હૃદય ે

5. ઝબકવ ું – ય વક્ત સૂચવી 

6. લસરકો મારવો – ઝપાટાથી ખેંચવ ું 

7. પકડાવ ું- ચીડાવવ ું 

8. સોનાવરણ –સોના જેવા 

9. મેહ વલયો - વરસાદ 

10. લીલાલેર - મજા 

11. ઉજળ ું- ચમકતો 

12. ક ુંજડી -એકપક્ષી 

13. મોલ -પાક 

14. વહલોળ –પાણીના મોજા જેવો 

 

સાવહત્ય 

નીચનેા પ્રશ્નોનાજવાબ એક વાક્યમાું લખો 

૧) શ ું જોઈને ટૉમના મોિા માું પાણી આવી ગય ું ? 

જ) બેનના હાથમાું એકમોટ ું લાલ ચટાક સફરજન જોઈન ેટૉમનામોિામાુંપાણીઆવીગય ું . 

૨) ટૉમના મનમાું અચાનક એક વવચાર આવતા તેણે શ ું કય ું ? 

જ) ટૉમના મનમાું અચાનક એક વવચાર આવતા તેણે ખાસ સીટી વગાડી પછી કામ શરૂ કય ું . 

૩) ચૂનો મારવા ના કામ પછી માસીએ ટોમને ક્ય  કામ સોપય ું હશે ? 

જ) ચૂનો મારવાના કામ પછી માસીએ ટૉમને બગીચામાુંથી  ઘાસ  કાિવાન ું કામ સોંપય ું હશે . 

૪) ઝાડના છાયા માું બેસીને ટોમ કયા બે કામ કરવા લાગ્ય ું ? 

જ) ઝાડના છાયામાું બેસીને ટોમ બેનન ેસૂચના આપવાન ું અને સફરજનના નાના નાના બટકાભરવા ન ું કામ 

    કરવા લાગ્યો . 

નીચનેા પ્રશ્નોના જવાબ વવસ્ત્તાર માુંલખો 

૧) ટૉમને ઊંઘમાુંથી કોને ઉઠાડ્યો હતો? શામાટે ? 

જ) ટૉમનેઊંઘમાુંથી પોલીસમાસીએ ઉઠાડ્યો હતો .રવવવારનો રદવસ હતો . ટૉમન ેરજા હતી.આજે ટૉમન ેબહારની દીવાલ રુંગવાની હતી. 

પોલીસમાસીજ ચૂનો અન ેપીછી તૈયાર રાખ્યા હતા. આજે તો ટૉમે તે કામ પૂરુું કરવાન ું હત ું. 

૨) કલાકાર નીજેમચૂનો લગાડવા માટે શ ું કરતો હતો ? 

 જ)કલાકારની જેમ ટૉમજ ચૂનોલગાડવા ન ું કામ કરતો હતોો્ થોડી વાર થાય બે ડગલા પાછળ ખસ ેઅને રદવાલ તરફ જ એ થોડો વવચાર કરે 

અને પાછો રદવાલ પર એકાદ બે લસરકા મારે થોડી વાર તેરી  તરફ ઝીણી નજરથી જોઈરહે અને વસ્ત્મત કરી સીટી વગાડે . 

                                                                 વ્યાકરણ 



 

 

નીચનેા વવધાનો  ખરા છે ખરા છે ક ે ખોટા  ત ેજણાવો  

1. ટૉમ ને સફરજન  ભાવત ું નહોત ું .-   ખોટ ું  

2. બીલી પાસેથી ટોમે ખોટી નો લીધી .- ખોટ ું  

3. બપોર સ ધીમાું દીવાલ રણ વાર રુંગાઈ ચ કી હતી .- સાચ ું  

4. પોલીસમાસીએ ખ શ થઈને ટૉમને બેટ લાવી આપય ું . ખોટ ું 

નીચનેા વાક્યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો  

1. " આજે આ કામ પૂરુું કરી દેજે ".- પોલીસમાસી 

2. " કેમ ,આ કામ નથી ?" - બેન  

3. "ત ું આને કામ કહ ેછે ?"- ટૉમ  

4. "આખ ું સફરજન તારુું ,બસ " - બેન  

5. " રમવા જતા પહેલા બીજ ું  એક કામ કર ." -પોલીસમાસી 


