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        પાઠ-૧ વાાંદરાને વાાંચતા ન આવડે  

 

 
       



 

                                                                 પાઠ-૧ વાાંદરાને વાાંચતા ન આવડે  

અધર શબ્દો                                      

૧ ઝાડ                                                                                                         

૨ બારેમાસ        

૩અચરજ  

૪દોસ્તો  

૫ તમેય  

૬ સરસ  

૭ બમુપાડવી  

૮ જળબાંબાકાર  

૯પવન                                                                            

શબ્દોના અર્થ 

૧ ઝાડ –વકૃ્ષ                                                                                                                  

૨ બારેમાસ -૧૨ મહિના  

૩અચરજ -નવાઈ  

૪દોસ્તો -મમત્રો  

૫ તમેય -તમે  

૬ સરસ -સુાંદર  

૭ બમુપાડવી -બોલાવવુાં 

૮ જળબાંબાકાર -ચારે તરફ પાણી જ પાણી  

૯પવન –વાયરો              

સાહિત્ય  

 



પ્રશ્ન -૧ નીચેના પશ્નોના જવાબ એક એક વાક્યો માાં લખો  

૧)વાાંદરાનુાં નામ શુાં િત ુાં ? 

જ )વાાંદરાનુાં નામ ખટખટ િત ુાં . 

૨)વાાંદરાની ચચતા કોણ કરત ુાં િત ુાં ? 

જ)વાાંદરાની ચચતા સધુરી કરતી િતી . 

૩)ઠડી ર્ી બચવા વાાંદરાઓ એ શુાં કર્ુું ? 

જ)ઠડી ર્ી બચવાવાાંદરાઓએ મરચાનુાં તાપણુાં કર્ુું . 

4)ઘર વગર વાાંદરાઓ ને કઈ-કઈ મશુ્કેલી ઓ પડી ? 

જ)ઘર વગર વાાંદરાઓ ને ખબુ મશુ્કેલી પડી .તેઓ ઠડી માાં ર્ર- ર્ર ધ્રજુવા લાગ્યા .અને ગરમીર્ી પરસેવે 
રેબઝેબ ર્ી ગયા વરસાદમાાં ભીંજાઈ ગયા . 

પ્રશ્ન -૨ નીચના પ્રશ્નોના સમવસ્તાર જવાબ લખો  

૧)વાાંદરાઓએ શુાં ક્ય ુત્યારે તેમને સૌર્ી વધ ુમજા પડી ? 

જ) બધા વાાંદરાઓ તેનમી પ  ાંછડી ઉંચી કરી મમનારા જેવુાં બનાવીને બેઠા િતા .અને ગાતા િતા ,તે જોઈને 
અમને ખબુ મજા પડી . 

૨)વરસાદ આવતો િોય અને તમારી પાસે છત્રી ન િોય તો તમે શુાં કરો ? 

જ)વરસાદ આવતો િોય અને અમારી પાસે છત્રી ન િોય તો નાચી ક દી ને વરસાદ માાં ભીંજાવાનો આનાંદ 
આનાંદ માણીએ. 

૩)સધુરી કેવી રીતે ઘર બનાવતી િશે ? 

જ)સધુરી પોતાની ચાાંચ વડે તણખલા ભેગા કરી ઘર બનાવતી િશે . 

૪)સધુરી ના માળામાાં વારાંવાર કોણ છે ?તનેે સધુરીનાાં માળામાાં શુાં તકલીફ પડતી િશે ? 

જ)સધુરી ના માળામાાં નાનો બાળક છે .તેને મોકળાશર્ી ફરવામાાં તકલીફ પડે છે . 

૫)વાાંદરાઓ વારાંવાર શુાં બોલતા િતા ? 

જ)વાાંદરાઓ વારાંવાર  બોલતા િતા  

હ પ હ પા હ પ ........ 



૬)સધુરી ની સલાિ સાચી િતી કે ખોટી ?કેમ ? 

જ)સધુરી ની સલાિ સાચી િતી ,કારણકે ,ઘર આપણુાં ઠડી ,ગરમી અને વરસાદ માાં રક્ષણ કરે .            

વ્યાકરણ  

પ્રશ્ન -૩ ખાલી જગ્યા પ  રો  

૧)માણસોને તપતા જોઈ ખટખટ ને _________લાગી (નવાઈ ,નવરાશ )    

૨)માણસો _____________ર્ી તાપતાાં  િતા.અને વાાંદરા એ તાપણુાં કરવા __________ભેગા કયાથ . 

                                                                                                                                        (લાલ મરચા ,લાલ અંગારા )  

૩)ખટખટે હ પાહ પ કરી પોતાના __________ને બોલાવ્યા .(મમત્રો ,વાાંદરાઓ ) 

૪)ઉનાળામાાં ખટખટ ને ખબુ ____________ર્તો .(પરસવેો ,રેબઝેબ ) 

૫)આખરી ર્ાકી ને સધુરી એ વાાંદરાઓની __________કરવાની છોડી દીધી .(કદર ,હફકર)      

પ્રશ્ન -૪)ઉદાિરણ પ્રમાણે લખો . 

 કોણ કયા રિ ેછે ? 

ઉદા_ચકલી -માળો  

૧)માણસ -_______ 

૨)તેતર - _______ 

૩)બકરી - _______ 

૪)મસિંિ - _______ 

૫)ઉંદર- _______       

                                        

 

પ્રવમૃિ -દરેક ઋતઓુના ચચત્ર દોરો  

મશયાળો ,ઉનાળો ,ચોમાસ ુ



          
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               પાઠ -૨ પોટલા ટપકે ટપ્પ  

અઘરા શબ્દો                                                            

           ૧) આભલે  

૨)ઉડયા  

૩)ડુાંગર  

 



૪)બા - બાપ ુ 

૫)પવન  

૬)ગમ્મમ્મત  

૭)સ  યોદય  

૮)જ્યોત  

૯)ફહરયાદ  

૧૦)ઝબ  કવા  

૧૧)આનાંદ 

શબ્દાર્થ  

૧) આભલે - આકાશ  

૨)ઉડયા - ઉડવુાં  

૩)ડુાંગર - પવથત  

૪)બા - બાપ ુ = માતા -મપતા  

૫)પવન -વાયરો  

૬)ગમ્મમ્મત - મસ્તી ,મજાક  

૭)સ  યોદય - સ  યથનુાં ઊગવુાં  

૮)જ્યોત -  દીવો ,હદવેટ  

૯) ઝબ  કવા - પ્રગટવુાં  

૧૦)આનાંદ- મોજ , મજા  

                                                                            સાહિત્ય  

પ્રશ્ન-૧ નીચના પ્રશ્નો  ના જવબ એક વાક્યમાાં લખો  

૧)કોને આકાશમાાં ફરવા નીકળવાનુાં મન ર્ર્ ુ? 

જ)કેટલાક વાદળાાંને આકાશ માાં ફરવા નીકળવાનુાં મન ર્ર્.ુ 

૨)દીવો કોને સળગાવ્યો ? 

જ)દીવો એક મોટા વાદળાાંએ સળગાવ્યો . 



૩)વાવાઝોડુાં ક્યારે આવ્ર્ુાં ? 

જ)પવને એનુાં કામ શરૂ કરી દીધુાં ત્યારે વાવાઝોડુાં આવ્ર્ુાં . 

૪)પોતાની જીતર્ી કોની આખો કમકવા લાગી ? 

જ)પોતાની ગીતર્ી વાદળાની આખો ચમકવા લાગી. 

પ્રશ્ન - ૨ નીચના પ્રશ્નોના જવાબ  એક શબ્દોમાાં લખો . 

૧)વાદળ ભેગા ર્ઈને કોની પાછળ જઈને બેઠા ? 

જ)કાળા વાદળ ની પાછળ  

૨) વાદળ કોની ગાડી માાં બેસીને દોડવા લાગ્યા ? 

જ)પવનની ગાડી માાં  

૩) વાદળાાંએ દીવો સળગાવ્યો ત્યારે નીચેના લોકો શુાં ર્ર્ ુએમ કિવેા લાગ્યા ? 

જ) સ  યોદય ર્ાય છે . 

૪)પવનને પોતાનુાં કાાંમ શરૂ કર્ુું તેર્ી ધરતી પર શુાં આવ્ર્ુાં ? 

જ)વાવાઝોડુાં 

 પ્રશ્ન -૩ નીચના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો . 

૧) વાદળાાંએ એવુાં શુાં કર્ુું જે તમને  સૌર્ી વધ ુગમ્મર્ુાં ? 

જ)પોતાની જીતના આનાંદ માાં વાદળ એટલુાં િસ્યાાં ,એટલુાં િસ્યાાં કે એમની આખો માાંર્ી આનાંદની                     
વિવેા લાગી .મને આ સૌર્ી વધ ુગમ્મર્ુાં . 

 

 

    નીચેના પ્રશ્નોના સમવસ્તાર જવાબ લખો  

  ૧) વાદળા એ એવુાં શુાં કર્ુું જે તમને સૌર્ી વધ ુગમ્મર્ુાં ? 

 જ) પોતાની જીતના આનાંદમાાં વાદળ એટલુાં િસ્યાાં ,એટલુાં િસ્યાાં કે એમની  આંખોમાાંર્ી આનાંદ ની ધારાઓ       
વિવેા લાગી .મને આ સૌર્ી વડુાં ગમ્મર્ુાં . 

  ૨) સ  યથ ઉગે ત્યારે આકાશમાાં અને ધરતી પર શુાં ર્ાય ? 

  જ) સ  યથ ઉગે ત્યારે આકાશમાાં સોનેરી રાંગ રેલાય ,ધરતી પર ચિલ-પિલ શરૂ ર્ી જાય .પાંખીઓનો કલરવ 
,માંહદરની આરતી અને ઘટારવ મનને પ્રફુલ્લલત કરે છે . 

   ૩) પવન ખબુ  જોરર્ી ફુકાય ત્યારે શુાં-શુાં ઉડે? 



   જ) પવન ખબુ જોરર્ી ફુકાય ત્યારે ધ  ળ ,રેતી ,પાાંદડાાં ઉડે ,વ્રક્ષો ધરાશયી ર્ઈ જાય  

                                                      વ્યાકરણ. 

એકવચન -બહુવચન લખો  

ઉદા - વાક્ય - વાક્યો  

૧)વ્રક્ષ - વકૃ્ષો  

૨) દર -દર  

૩)કાબર -કાબરો 

૪)નદી -નદીઓ  

૫)વીંછી – વીંછીઓ 

બાંધ બેસતાાં જોડકા ગોઠવો  

           અ                        બ  

૧)ગલુાબી -                             ક)ગાડી  

૨)વાદળાની -                            ખ)જ્યોત  

૩)પવનની -                           ગ) ઠડી 

૪)દીવાની -                             ચ)ગમ્મમ્મત 

ઉિર -(૧ -ગ ) ,(૨-ચ ) ,( ૩- ક ) ,(૪ - ખ ) 

 

શબ્દો વાાંચો અને લખો  

૧)મવદ્યા -        __________ 

૨)ઉદ્યત -        __________ 

૩) સજૃન -       __________ 

 ૪) સષૃ્ટટ-       __________ 

૫) મવદ્યાર્ી -   __________ 

૬) સષૃ્ટટકતાથ-  __________ 

 ૭)મવદ્યતુ -     __________ 



૮)દ્રષ્ટટકોણ     -__________ 

                                                               લેખન મવભાગ

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                      પાઠ-૩ હુાં પતાંચગર્ુાં મારા પીલલનુ ુાં 

અઘરા શબ્દો  

 ૧)તડકો                                                                                     

૨)િળવેર્ી 

 ૩)પાાંદડા                                                                                                                             

૪)ઉઠતાવેંત  

 ૫)ભાખોડીયા   

૬)સલામત  

૭) અઠવાહડર્ુાં  

 



૮)તગડો  

શબ્દાર્થ 

૧)તડકો -તાપ  

૨)િળવેર્ી - ધીરેર્ી  

૩)પાાંદડા - પણથ  

૪)ઉઠતાવેંત - ઉઠતા ની સાર્ ે

૫)ભાખોડીયા -ઘુાંટણર્ી ચાલતા શીખવુાં  

૬)સલામત - રક્ષણ  

૭) અઠવાહડર્ુાં - સાત હદવસ  

૮)તગડો – તાજોમાજો 

                                        સાહિત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબએક  વાક્યમાાં લખો  

૧)ઇવાને ક્ય ુપતાંચગર્ ુગમી ગર્ુાં ? 

જ)ઇવાને મોટી,પીળી પાાંખોવાળાં પતાંચગર્ુાં ખબુ ગમી ગર્ુાં . 

૨) પાાંદડાાં પર નાના નાના પીળાાં ટપક જેવુાં િત ુાં તે શુાં િત ુાં ? 

જ)પાાંદડાાં પર નાના નાના પીળાાં ટપક જેવુાં િત ુાં તે ઈડા િતા . 

૩)દ્વિજે કોનુાં નામ પીલલુાં પાડ્ુાં ? 

જ)દ્વિજે ઇયળ નામ પીલલુાં પાડ્ુાં 

૪) કોશેટો ત  ટતાાં તમેાાંર્ી શુાં બિાર આવ્ર્ુાં ? 

જ)કોશેટો ત  ટતાાં તેમાાંર્ી જીવડુાં (પતાંચગર્ુાં ) બિાર આવ્ર્ુાં . 

૫)પતાંચગયાની ચાર અવસ્ર્ા લખો  

જ)પતાંચગયાની ચાર અવસ્ર્ા : ૧)ઈડુાં  ૨)ઈયળ  ૩)કોશટેો  ૪)પતાંચગર્ુાં 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો  

૧)લીમડા ના પાન પર કાણા કેમ િતા ? 

જ)લીમડા ના પાન પર કાણા િતા ,કારણકે ઇયળોતે પાન ખોટી િતી . 



૨)દ્વિજ  અને ઈવા ક્યારે ક્યારે પીલલનુી સાંભાળ  લેતા ? 

જ) દ્વિજ  અને ઈવા રોજ સવારે અને સાાંજે મનશાળે આવતા જતા પીલલનુી સાંભાળ લેતા . 

૩)દ્વિજ  અને ઈવા પીલલનુી કેવી રીતે ભાળ લેતા ? 

જ)દ્વિજ  અને ઈવા પીલલનુા ખોખાને સાફ કરતા અને તેમાાં નવા પાાંદડાાં ઉમેરતા . રાત પડય ેવધ ુએકવાર 
તપાસ કરીને જ સવુા જતા . 

૪)કોશેટો ત  ટતાાં શુાં  ર્ર્ુાં ?તેની કેવી સ્સ્ર્મત િતી ? 

જ) કોશટેો ત  ટતાાં તેમાાંર્ી જીવડુાં બિાર આવ્ર્ુાં .એ જીવડાને પાાંખો િતી ,પણ તેની પાાંખો ચોટેલી િતી . 

વ્યાકરણ     

બાંધ બેસતા  જોડકા જોડો                   અ                                           બ 

                                                            ૧)દ્વિજ અને ઈવા                   ક)ઇયળો 

                                                            ૨)ઝીણી -ઝીણી                   ખ)મપલલુાં 

                                                            ૩)ક ણાાં                          ગ)ભાઈ-બિને  

                                                           ૪)પિલેવાન                      ધ) પાાંદડાાં        

                                                                                          ચ)મમત્રો   

નીચેના ઉખાણાાં ઓળખી બતાવો  

અ) ૧)તે ખોબામાાં સમાઈ જાય તેવુ ાં છે . 

      ૨)તેના આગળના પગ પાછળના પગ કરતા ટ ાંકા છે . 

       ૩)તેને પ  ાંછડી છે . 

ઉિર : ચખસકોલી  

બ) ૧) તેને પ  ાંછડી છે . 

      ૨) તેના પગ એકસરખા છે . 

     ૩)તેની આંખ અંધકારમાાં ચમકે છે . 

ઉિર : ચબલાડી  

ક) ૧)તે લાાંબો ક દકો લગાવે છે . 

     ૨)તેના પાછલા પગ આગલા પગ કરતા લાાંબા છે . 

     ૩)તે ચોમાસામાાં ખાસ દેખાય છે . 



ઉિર : દેડકો 

 

પ્રવમૃિ  

૧) ચબલાડી નુાં ચચત્ર દોરો અને તેના મવષે પાાંચ વાક્યો લખો  

ચબલાડી પર મનબાંધ | 

ચબલાડી એક ઘરેલુાં પ્રાણી છે. 

તેના ચાર પગ, બે આંખો, બે કાન, લાાંબા વાળ અને તીક્ષ્ણ દાાંત અને પાંજાવાળી રુાંવાટીદાર પ  ાંછડી છે 

તેનુાં શરીર નરમ અને રેશમી વાળર્ી ઢાંકાયેલુાં છે. 

તે સામાન્ય રીતે ભ  રા, સફેદ, કાળો અર્વા મમશ્ર જેવા મવમવધ રાંગોમાાં જોવા મળે છે. 

તેઓ માછલી, દ ધ અને માાંસના શોખીન છે. 

તેની સુાંદર આંખોની મદદર્ી તે અંધારાવાળી જગ્યાએ સરળતાર્ી જોઈ શકે છે. 

ચબલાડીનુાં આર્ટુય લગભગ 10 ર્ી 12 વષથ છે. 

તે ઘરો અને શેરીઓમાાં મળી શકે છે કારણ કે ઘણા લોકો પાસે તે તેમના પાળત ુપ્રાણી છે અને 
લગભગ દરેક દેશમાાં મળી શકે છે. 

૨)કબ  તર  નુાં ચચત્ર દોરો અને તેના મવષ ેપાાંચ વાક્યો લખો 

             કબ  તર એ ઘર આંગણાનુાં પક્ષી છે. મવશ્વભરમાાં કબ  તરની 300 જામતઓ જોવા મળે છે. અમતશીત 
પ્રદેશો મસવાય લગભગ તે બધે જ જોવા મળે છે.કબ  તર અને િોલા એક જ કુળના પક્ષીઓ છે. દ રદ રના 
અંતરેર્ી પોતાના ઘરે અચ  ક આવી પિોંચવાની ક્ષમતાને કારણે કબ  તરોને સાંદેશાવાિક તરીકેની ખાસ તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે. 

            કબ  તર કદમાાં 25-28 સેમી લાાંબ,ુ બેઠા ઘાટનુાં, રાખોડી રાંગનુાં, ગળા આગળ લીલાશ પડતી છાાંટવાળાં 
િોય છે. તનેા પગ છેડે લાલ અને પીંછાાં વગરના િોય છે. તેની ત્રણ આંગળીઓ આગળ અને એક પાછળ 
એવી રીતે ગોઠવાયેલી િોય છે કે ઝીણી ડાળીઓ કે તાર ઉપર સિલેાઇર્ી તે બેસી શકે. 

            કબ  તરનો ખોરાક મખુ્યત્વે અનાજના દાણા-ઘઉં, ચોખા, જુવાર, બાજરી વગેરે છે. કબ  તરના માળા 
ઢાંગઢડા વગર ગોઠવેલી સ  કી સળીઓના િોય છે. ત ેખ  ાંભીઓના ખ  ણે, ભીંતોની બખોલમાાં કે ક વાના ગોખમાાં 
ચબન સલામત રીતે રચાયેલા િોય છે. 

            કબ  તર એ આપણા ઘરઆંગણાનુાં, શાાંમતના દ ત તરીકે ખ્યામત પામેલુાં પક્ષી છે. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 પાઠ- ૪ સસલાની પાછળ ક તરો  

 અઘરા શબ્દો  

1. મશકારી  
2. તાપ  
3. ડોગી  
4. ફાસ્ટ  
5. સ્પીડ  

શબ્દાર્થ  

1. મશકારી -પશ ુ-પક્ષીનો મશકાર કરે તે  
2. તાપ - તડકો  
3. ડોગી - ક તરો  
4. ફાસ્ટ - જલદી  
5. સ્પીડ – ઝડપી        

સાહિત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો  

૧)જ ાંગલમાાં મશકાર કરવા કોણ ગર્ુાં ? 

જ)જ ાંગલમાાં મશકાર કરવા િ ટ્રીક   મશકારી ગયો . 

 



૨)િ ટ્રીક   મશકારી  બપોરે આરામ કરવા ક્યાાં બેઠો ? 

જ)િ ટ્રીક   મશકારી  બપોરે આરામ કરવા  એક ઝાડ નીચે બેઠો . 

૩)શુાં જોઈને એક્સપ્રેસ ડોગીના મોમાાં પાણી આવ્ર્ુાં ? 

જ)ફાસ્ટ સસલાને જોઈને  એક્સપ્રેસ ડોગીના મોમાાં પાણી આવ્ર્ુાં . 

૪)  એક્સપ્રેસ ડોગી ફાસટુ  સસલાને  કેમ પકડી ન શક્યો ? 

જ) ફાસ્ટ  સસલુાં સપુરફાસ્ટ  સ્પીડ માાં દોડત ુાં િત ુાં તેર્ી એક્સપ્રેસ ડોગી તેને પકડી ન શક્યો. 

નીચેના પ્રશ્નોના સમવસ્તાર જવાબ લખો  

૧)કોણ િસ્ર્ુાં ? એને િસતાાં િસતાાં એક્ષપ્રેસ ડોગી ને શુાં ક્ય ુ?. 

જ)િહેટ્રક મશકારી િસ્યો . એને િસતાાં -િસતાાં  એક્સ્પ્રેસ ડોગી ને કહ્ુાં "કેમ એક્ષપ્રેસ ડોગી ,આટલુાં નાનુાં સરખુાંય  
તમે પકડી ન શક્યાાં ?" 

૨) એક્સ્પ્રેસ ડોગી ફાસ્ટ  સસલાને કેમ ન પકડી શક્યો ? 

જ)એક્સ્પ્રેસ ડોગી એ િહેટ્રક મશકારીને ઉિર આપ્યો, "હુાં દોડતો િતો તેને મારવા માટે ,તે દોડત ુાં િત ુાં જીવ 
બચાવવા માટે .દોડ દોડમાાં ફેર િતો ને ?" 

વ્યાકરણ     

સાચા મવકલપ સામ ેસાચાની મનશની કરો  

૧)ફાસ્ટ  સસલુાં બહુ ઝડપી દોડત ુાં િત ુાં . 

અ)એક્સપ્રેસ  ડોગીર્ી બચવા . 

બ)િટ્રીક  મશકારીર્ી બચવા . 

૨) " આટલુાં નાનુાં સરખુાં સસલુાંય તમે પકડી ન શક્યાાં !"_ એટલે કે ..... 

અ) ફાસ્ટુ સસલુાં પકડવાની એક્સપ્રેસ ડોગીની ઈચ્છા  નિોતી . 

મને ઓળખી બતાવો  

(ઉંદર, િરણ ,નાક ,પતાંચગર્ુાં ,માછલી ,પતાંગ ,મોબાઈલ ) 

૧)ઉિરાયણમાાં મારાર્ી આકાશ રાંગબેરાંગી ર્ઈ જાય છે . 

૨)પાણીમાાં હુાં તરુાં છાં. બિાર કાઢો  તો મ ૃછાં . 

૩)િલો ......િલો કિી વટ ,કદમાાં નાનો પણ  છે દુમનયાનો ખજાનો .     

 

 

 

 



૪)બે આંખોને રાખુાં અળગી .સગુાંધ પારખુાં હુાં સઘળી .                    

૫) મારે રાંગબેરાંગી પાાંખો  છે .હુાં એક ફૂલ પરર્ી બીજા ફૂલ પર બેસુાં છાં . 

૬)ત્રણ અક્ષરનુાં નામ મારુ .પિલેો અને બીજો અક્ષર 'િર 'છે અને બીજો અને ત્રીજો અક્ષર 'રણ' છે . 

કયો શબ્દ સાચો ? સાચા શબ્દ પર        કરો . 

૧)ટાયર - ડાયર  

૨)ઠચળયો - ઢચળયો  

૩)ટામર  - ડામર 

૪)કાગળ - કાગર  

૫)ટીલરી - ટીલડી   

નીચેના શબ્દોના સમાનાર્ી શબ્દ લખો 

 

નીચેના શબ્દોના મવરુદ્ધાર્ી  શબ્દ લખો 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

પાઠ -૫ કોરો કાચબો  ભીની ચાાંદો  

અઘરા શબ્દો       

1. નટખટ  
2. રામત્ર 

3. વાનર  
4. જળ  
5. પ્રમતબીંબ  
6. ર્સુ્ક્ત  
7. મોટેરા  
8. યોજના   

શબ્દાર્થ  

1. નટખટ- તોફાની   
2. રામત્ર - રાત  
3. વાનર- વાાંદર  
4. જળ  - પાણી  
5. પ્રમતબીંબ - પડછાયો  
6. ર્સુ્ક્ત - મવચાર  
7. મોટેરા - વડીલો  
8. યોજના – આયોજન 

સાહિત્ય  

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાાં લખો  

 



૧)વાાંદરાના પહરવારના સરદારનુાં નામ શુાં િત ુાં ? 

જ)વાાંદરાના પહરવારના સરદારનુાં નામ  મિાબલી િત ુાં . 

૨)બધા વાાંદરા ક્યાાં જઈ સ  ઈ રિતેા ? 

જ)બધા વાાંદરા ઝાડ પર સ  ઈ રિતેા . 

૩)જગ્ગ ુએ પાણીમાાં શુાં જોર્ુાં ? 

જ)જગ્ગ ુએ પાણીમાાં ચાાંદો જોયો . 

૪) તળાવના શાાંત પાણીમાાં શુાં દેખાત ુાં િત ુાં ? 

જ)તળાવના શાાંત પાણીમાાં ચદ્રનુાં પ્રમતબીંબ દેખાત ુાં િત ુાં . 

૫) બચ્ચાને પાણી માાંર્ી કોને બિાર  કાઢયા ? 

જ) બચ્ચાને પાણી માાંર્ી મોટા વાાંદરાએ બિાર  કાઢયા. 

નીચેના પ્રશ્નોના સમવસ્તાર જવાબ લખો  

૧) વાાંદરાઓના બચ્ચાઓ કેવા કેવા તોફાન કરતા િતા ? 

જ વાાંદરાઓના બચ્ચાઓ ભારે તોફાની િતા . આખો હદવસ તોફાનમસ્તી જ કરતા .કોઈ ઝાડની ડાળીએર્ી ઉંધે 
માર્ે લટકતા ,તો કોઈ બીજાની પ  ાંછડી ખેંચી ભાગી જાય .વળી એકબીજા સામે કચ -કચ દાાંત પણ કાઢે . 

૨) ચાાંદો તળાવમાાં અને આકાશમાાં એમ બન્ને જગ્યાએ કેમ  દેખાતો િશે ? 

જ)ચાાંદો આકાશમાાં છે . તળાવમાાં તનેુ ાં પ્રમતબીંબ છે . આર્ી  ચાાંદો તળાવમાાં અને આકાશમાાં એમ બન્ને 
જગ્યાએ  દેખાતો િશે . 

૩) મોટા વાાંદરાઓ આખો હદવસ શુાં કરતા ? 

જ) મોટા વાાંદરાઓ આખો હદવસ હ પાહ પ કરતા ,એક ઝાડ પરર્ી બીજા ઝાડ પર ક દાક દ કરતા .તેઓ રમતા  
અને મીઠા ફળ ખાતા,  તળાવનુાં પાણી મપતા અને ઝાડને છાાંયે બેસી  વાતો કરતા . 

     વ્યાકરણ     

નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો  

૧) "નક્કી ચાાંદો પાણીમાાં પડી ગયો છે ".- જગ્ગ ુ. 

૨) "ના,ના , આ ચાાંદો નર્ી . આ તો સરસ મજાનુાં ફળ છે ".- ચચપ્પ ુ



૩)"ચાાંદો િોય કે ફળ ,એને પાણીમાાંર્ી ભાર તો કાઢો ." - મોન્ટી  

૪)" વાિ ! કેવી મજા પડશે ! કામ પણ ર્શે અને ગમ્મમ્મત પણ ર્શે ." - જગ્ગ ુઅને મોન્ટી 

 

 

 

નીચેના મવરોધી શબ્દો લખો 

1. નવુાં જ નુ ાં  
2. મોટુાં નાનુાં  
3. મીઠુાં   કડવુાં  
4. રાત  હદવસ  
5. પ  નમ  અમાસ 

                   તરસ્યો કાગડો વાતાથ 
એક કાગડો િતો. ઉનાળાના હદવસોમાાં ઊડતો ઊડતો તે ઘણે દ ર નીકળી ગયો. એવામાાં તેને બહુ જ તરસ 

લાગી. તરસર્ી તેનો કાંઠ શોષાવા લાગ્યો. આજુબાજુ કોઈ નદી કે તળાવ ન િતા.પાણીની શોધમાાં તે આમતેમ 
ભટકવા માાંડયો. ઘણી શોધ કરવા છતાાં તેને પાણી મળર્ુાં નહિ. 

        અચાનક તેની નજર એક કોઠી પર પડી. તેના આનાંદનો પાર ન રહ્યો. ઝડપર્ી તે કોઠી પાસે પિોંચી 
ગયો. તેને ર્ર્ુાં મિનેતનુાં ફળ મળર્ુાં ખરુાં !જુએ તો કોઠીમાાં પાણી તો િત ુાં પણ ઠીક ઠીક નીચે િત ુાં. તરસ્યા 
કાગડાએ પાણી પીવા ડોક લાંબાવી પણ તેની ચાાંચ પાણી સધુી પિોંચી નહિ. 

      પાણી પીવા તેણે ઘણી મિનેત કરી. ખ  બ ઊંચો નીચો ર્યો,પરાંત ુબધી જ મિનેત નકામી ગઈ. 

         પણ તે હિિંમત ન િાયો. ખાંતર્ી કામ લેવાનુાં તેણે નક્કી કર્ુું. કોઈપણ ર્સુ્ક્ત કરીને તરસ છીપાવવી એમ 
તેણે મવચાર્ુું.ચતરુ િતો. તેણે આજુબાજુ નજર કરી. બાજુમાાં કાાંકરાનો ઢગલો પડેલો િતો તે જોઈને તે મનમાાં 
િરખાયો. તેને ર્સુ્ક્ત સ  ઝી ગઈ. 

જો કે એમાાં ઘણી જ ધીરજ અને મિનેતની જરૂર િતી. તરસે મરવા કરતાાં મિનેત કરવી સારી એમ 
મવચારી તેણે ઢગલામાાંર્ી ચાાંચર્ી કાાંકરો ઉપાડયો. કાાંકરાને કોઠીમાાં નાખ્યો. તેણે વારાફરતી ઊડી ઊડીને કાાંકરા 
કોઠીમાાં નાખવા માાંડયા. 

કોઠીમાાં કાાંકરા જેમ જેમ પડતા ગયા. તેમ તેમ કોઠીનુાં પાણી ઊંચે આવતુાં ગર્ુાં. પાણી છેક કાાંઠા સધુી 
ઉપર આવ્ર્ુાં ત્યાાં સધુી કાાંકરા નાાંખ્યા.કાગડાએ ચાાંચ બોળી ધરાઈને પાણી પીધુાં. પેટ ભરીને પાણી પી ખશુ 
ર્તો પોતાના મકુામ તરફ ઊડી ગયો. 

જ્યાાં ચતરુાઈ અને મિનેત બને્ન સાર્ે િોય ત્યાાં ગમે તેટલુાં અઘરુાં કામ પણ અઘરુાં રિતે ુાં નર્ી. 
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