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પાઠ ૬ બતક અને અથવા પણ હંસ

અધર શબ્દ

1. સરુક્ત

2. પાચેંય

3. સું્ ર

4. રાખદડી

5. મશકરી

6. ક્રૂું

7. જુવાન

શબ્ાથર

1. સરુક્ત -

2. પાચેંય- પાચં

3. સું્ ર - સરસ

4. રાખદડી- આછા ભરૂદ રંગ

5. મશકરી - મજક

6. ક્રૂુ - રપ રંગ વગરનું

7. જુવાન – યવુાન

સાહહતય

નીચેના પ્દના જવાબ એક વાકમાં લખદ

૧)બતકીએ સરુક્ત જગયાએ કેટલા ઈડા મકુા ?

જ) બતકીએ સરુક્ત જગયાએ ચાર ઈડા મકુા.

૨)બતકી બધા બચચાનેં શું શીખવવા લઈ ગઈ ?

જ)બતકી બધા બચચાનેં તરતા શીખવવા લઈ ગઈ.

૩)"ક્રૂું બતક " ખરેખર શું હતદ ?

જ)"ક્રૂું બતક " ખરેખર રાજહંસ હતદ .



૪)પાચંમુ ઈંુ કદનું હત ું ?

જ)પાચંમુ ઈંુ રાજહંસ નું હત ું .

નીચેના પ્દના જવાબ બે તણ વાકમાં લખદ

૧)'ક્રૂું બતકંંુ ' ને બીજ બચચાએં કે રીતે હરેાન કયુય ?

જ)'ક્રૂું બતકંંુ ' ની બીજ બચચાએં મશકરી કરી .કદઈએ તેને ્કદ માય્ તદ કદઈએ તેના ઉપર ગદું પાણી

ફેંું .

૨) બધા બચચાં બતકને 'ક્રૂું બતક ' કેમ કહતેા હતા ?

જ) બધા બચચાં બતકને 'ક્રૂું બતક ' કેમ કહતેા હતા, કારણ કે તે બધાથી અલગ હતું . તે થદંંુ મદટંુ અને

રાખદડી રંગનું હત ું .

વયાકરણ

કદષમાથંી યદગય શબ્ પસં્ કરી ખાલી જગયા ૂરૂદ

૧)તમે સવારે _______આવશદ ? [ એટલે , કે ]

૨)સકેુત ુ સાઇકલ પરથી પડી જતા ખબ ઇજ __________તે રડ્દ નહી [અને ,તદપણ ]

૩)મારી પાસે એક સાઇકલ _________એક બાઈક છે . [અથવા ,અને ]

૪)તેની મમમી ધમર નથી ___________તે રડે છે . [અથવા ,તેથી ]

૫)તમે વાતદ કરદ ________ધીમેથી બદલદ . [છતાં ,પણ ]

નીચેના વવધાનદ ક્રૂું બતકંંુ પાઠનાઆંધારે ગદઠવી કમ લખદ

૧) બાકીના બચચાં મશકરી કરવા લાગયા .________

૨)અચાનક વાવાઝદંંુ આવયું . .________

૩)બતકી એ ચાર ઈડા મકુા. .________

૪)તે એક રાજહંસ હતદ . .________

૫) બે તણ હ્વસ પછી વાવાઝદંંુ શાતં થયું . .________



કવવતા૭એક છલાગેં ્હરયદ કુ્દ

અધર શબ્દ

1. સારી -
2. ગાભા -
3. જગલ-
4. નાનકડા -
5. ઝડપી -
6. વવચારીયું -

શબ્ાથર

1. સારી - સારંુ
2. ગાભા - નકામાકપડાં
3. જગલ- વન
4. નાનકડા - નાનું
5. ઝડપી - ફાસ્
6. વવચારીયું – વવચારવું

સાહહતય

નીચેના પ્દના જવાબ એક વાકમાં લખદ

૧)હનમુાન ના માતા વપતાનું નામ લખદ .

જ)હનમુા ના માતાનું નામ અજની અને વપતાનું નામ કેસરી હત ું .

૨)માતા એ હનમુાન ને જગંલમાથંી શું લઈ આવવા કહું ?

જ)માતા એ હનમુાન ને જગંલમાથંી થદડા પાકાં ફળ લઈ આવવા કહું .

૩)હનમુાન વાનર નદ શદ અથર સમજવે છે ?

જ)હનમુાન 'વા 'એટલે થદંંુ અને 'નર'એટલે મનષુય એવદ અથર સમજવે છે .



૪) રામને સં્ ેશદ કદણ આપે છે ?

જ) રામને સં્ ેશદ હનમુાનજ આપે છે.

૫)સીતા કાં છે ?

જ)સીતા અશદકવનમાં છે .

નીચેના પ્દના જવાબ બે તણ વાકમાં લખદ

૧) હનમુાનજ મદટા થઈને શું ંુ ? હનમુાને નાના થઈ ને શું કયુય ?

જ) હનમુાને મદટા થઈને પદતાના હાથ લબાવીને દૂરના ઝાડ પરથી પાકાં ફળ તદડી લીધા . હનમુાને નાના

થઈને છાબડીમાનંી માતાજએ બનાવેલી રદટલી ખાધી .

૨) ઘરમાં હનમુાન શું કરતા ?

જ) ઘરમાં હનમુાન બધા કામ ઝડપ થી પતાવી ્ેતા .બાકીની બધદ સમય માતા સાથે વાતદ કરતા અને

રમતા .

૩) હનમુાને અશદકવાહટકાનું શું કયુય ?

જ) હનમુાને અશદકવાહટકા ખે્ાનમે્ાન કરી નાખી.બધા ઝાડ પરથી બધા ફળ ખાઈ ગયા અને કેટલાક

ઝાડ મળૂમાથંી ઉખેડી નાખયા .

વયાકરણ

બધં બેસતા જદડક જદડદ

અ બ

૧) હનમુાન (ક)અશોકવન

૨)સીતા (ખ)દસમસતક ,વીસહાથ

૩)રાવણ (ગ)સોનમેઢેલી

૪)લકા (ધ)સદેંશાવાહક

(ચ)અયોધયા



યદગયવવકકપપસં્ કરીખાલીજગયાૂરૂદ

૧)હનમુાનને ______________થવામા્ેપોતાનાજમણાહાથનોઅંુુ ોપકડડો .(નાના,મો્ા )

૨)_________આગગીપકડીહનમુાનનાનાથતા . (વચલી ,્ચલી )

૩)હનમુાનરાવણનાસભાંહૃમારંામના _________તરીકેઉપસસથતહતા .(રામદૂત ,સનેાનાયક)

૪)લકંાનીનગરી _______મઢેલીહતી .(આરસે ,સોને )

૫)રાવણે _________મસતકહતા (વીસ,દસ )

નીચેનારહઢપયદગદનાઅથરઆપદ

૧) ખેદાનમદેાનકરવું - બગાડીનાખવું

૨) લાલચોગથઈજવું - ખબુ જ ંસુસથેવું

૩) નાસભાગકરવી - ભયથીભાગીજવું

૪) મરકમરકહસવું - મદંહાસયકરવું

૫) જદકરવી – હુકરવી

પાુ - ૮કીડીહતીકેહાથીહશે ?

અધર શબ્દ

1. દોસત
2. વાતોના તડકા
3. કં્ાળયા
4. સતંાવું
5. હાફંવા
6. ફંકાયો
7. મસમો્ા
8. અકલ



9. પવન

શબ્ાથર

1. દોસત- વમત

2. વાતોના તડકા - ખબુ વાતો કરવી

3. કં્ાળયા - થાકવું

4. સતંાવું - છપાવું

5. અકલ - બદુ્

6. પવન – વાયરો

સાહહતય

નીચેનાપ્દનાજવાએકવાકમાલંખદ

૧)ચદંુ અને ર્ીકુકારંહતેાહતા ?

જ) ચદંુ અને ્ીકુજગંલમારંહતેાહતા .

૨) ચદંુ અને ્ીકુકઈરમતરમયા ?

જ) ચદંુ અને ્ીકુથપપોરમતરમયા .

૩) ઝાડપાછગસતંાયલેાચદંુનુશં ુદેંખાત ુહંત ું ?

જ) ઝાડપાછગસતંાયલેાચદંુનીસુઢંઅનપે ૂછંડીદેખતાહતા .

૪) બીજવાર્ીકુકાસંતંાઈગઈ ?

જ) બીજવાર્ીકુચદંુનાકાનપાછગસતંાઈગઈ .

નીચેનાપ્દનાબે -તણવાકમાજંવાબલખદ

૧) 'ઝાડ -ઝાડ 'રમયાહોતતોકોણજતીતત ?

જ) 'ઝાડ -ઝાડ 'રમયાહોતતોચદંુજતીતત .કારણકેચદંુમોટંુઝાડપણપાડીશકે .

૨) 'દર -દર ' રમયાહોતતોકોણજતીતત ?



જ) 'દર -દર ' રમયાહોતતો્ીકુજતીતત.કારણકે્ીકુનાનામાનંાનાદરમાધંસૂીશકે .

નીચેનાપ્દનાજવાબસવવબતારલખદ

૧) પહલેી વાર ્ીકુ ચદંુ ને કેમ ઝડપથી શોધી શકી ?

જ) પહલેીવાર્ીકુ ચદંુ ને ઝડપથી

શોધીશકી ,કારણકેચદંુએકપહોગાઝાડપાછગસતંાયોહતોપણતનેીસુઢંઅનપે ૂછંડીતોદેખાતાહતા .

૨) ્ીકુને કારે નવાઈ લાગી ?

જ) ્ીકુજપપથરપરચઢેલીહતીતપેપથર્ભોથયો .એપપથરનહહ ,પણહાથીજહતો .તતેણી્ીકુનનેવાઈલાગી .

વયાકરણ

નીચેનાશબદોનાસમાનાથરશબદલખો

નીચેનાશબદોનાવવરોધીશબદલખો





પાઠ -૯ રંગબેરંગી મસાકલયું

અધર શબ્દ

1. બ્ા્ા
2. દોસતાર
3. સવુાસ
4. સહજે
5. મમમી
6. ચહરેો
7. પપપા
8. મરજ
9. અરીસો

શબ્ાથર

1. બ્ા્ા - બ્ાકા



2. દોસતાર - વમત ,ભાઈબધં
3. સવુાસ - સગુધં
4. સહજે - જરા
5. મમમી- માં
6. ચહરેો - મખુ
7. પપપા - વપતા
8. મરજ - ઈચછા
9. અરીસો - દપ્ણ

સાહહતય

નીચેનાપ્દનાજવાએકવાકમાલંખદ

૧) શીરીનના ઘરમાં કોણ કોણ વત કરતા હતા ?

જ) શીરીનના ઘરમાં તનેા દાદા,દાદી ,મમમી - પપપા અને બીત વડીલ વત કરતા હતા .

૨) શીરીન નું પહલે ું વત કુ હત ું ?

જ) શીરીન નું પહલે ું વત 'ગળયું વત ' હત ું .

૩) શીરીને 'તીખું વત ' કાં દદવસે લીધું ?

જ) શીરીને 'તીખું વત ' તીત દદવસે લીધું .

૪) શીરીનના મમમી એ બીજ દદવસે કઢી કેમ બનાવી ?

જ) શીરીનના મમમી એ બીજ દદવસે કઢી બનાવી , કારણ કે શીરીને 'ખાટંુ વત ' હત ું .

નીચેનાપ્દનાબે -તણવાકમાજંવાબલખદ

૧) શીરીને આદુની કતરણ ચાવી અને મરચાનું બ્કંુ ભયુય તયારે શું થયું ?

જ) શીરીને આદુની કતરણ ચાવી અને મરચાનું બ્કંુ ભયુય તયારે તનેા નાક અને આખમાથંી પાણી

નીકળયા ,ગાલ લાલ થયા .તથેી કાં માથંી ધમુાડા નીકળયા .અને માથાના વાગ ઉચા થઈ ગયા .

૨) બધા સવાદ એક સાથે જમવાનું વત કેવી રીતે થાય ?

જ) જયારે પણ જમીએ તયારે ગળયું ,ખાટંુ ,ખરંુ ,તીખું ,તરંુૂ અને કડવું ,એમ બધું જ જમવાનું . આ રીતે બધા

સવાદ એકસાથે જમવાનું વત થાય .



વયાકરણ

નીચેના વાકો કોણ બોલે છે તે લખો

૧) તીખા વતમાં મધ ન ચ્ાય. શીરીન

૨) વતમાં મધનો બાધ ન હોય .શીરીનની મમમી

૩)હવે વત લાબંાવાની જરર નથી . શીરીનની ્ાદી

૪)આજ છેલલું વત .શીરીન

૫) બધા સવાદ એકસાથે જમવાનું વત પણ થાય .શીરીનની મમમી



નીચેનાશબદોનાસમાનાથરશબદલખો

1. બ્ા્ા - બ્ાકા

2. દોસતાર - વમત ,ભાઈબધં

3. સવુાસ - સગુધં

4. સહજે - જરા

5. મમમી- માં

6. ચહરેો - મખુ

7. પપપા - વપતા

8. મરજ - ઈચછા

9. અરીસો - દપણ્

પાુ- ૧૦ ચાલો સૌને રમત મબુારક

અધર શબ્દ

બ્ા્ા - બ્ાકા

1. દોસતાર
2. સવુાસ
3. સહજે
4. મમમી
5. ચહરેો
6. પપપા
7. મરજ
8. અરીસો

શબ્ાથર



1. બ્ા્ા - બ્ાકા
2. દોસતાર - વમત ,ભાઈબધં
3. સવુાસ - સગુધં
4. સહજે - જરા
5. મમમી- માં
6. ચહરેો - મખુ
7. પપપા - વપતા
8. મરજ - ઈચછા
9. અરીસો - દપણ્

સાહહતય

નીચેનાપ્દનાજવાએકવાકમાલંખદ

૧) બબલે મો્ો થઈને શું બનવા ઈચછતો હતો ?

જ) બબલે મો્ો થઈને ઘોડાનો રખેવાગ બનવા ઈચછતો હતો .

૨) બબબલએ વમતો ને કઈ નવી રમત શીખવાડી ?

જ) બબબલએ વમતો ને 'આખો બધં કરીને બેસી જવાની - ધયાનની નવી રમત શીખવાડી .

૩) બબલેનુંસાચું નામ શું હત ું?

જ) બબલેનું સાચું નામ નરેન્ હત ું .

૪) ભતૂ નું સાચું નામ શું હત ું?

જ) ભતૂ નું સાચું નામ બ્રા્સ હતું .

૫) બબલેને કઈ કઈ રમત બહુ ગમતી હતી ?

જ) બબલેને ચોર -વસપાહી ની રમત બહુ ગમતી હતી .તેને દ્કે્ ની રમત પણ બહુ ગમતી .

નીચેનાપ્દનાબે -તણવાકમાજંવાબલખદ

૧ ) 'બબલેને પશપુખી ગમતા ' કેવી રીતે કહી શકાય ?

જ) બબલને પશપુખી ગમતા 'એમ કહી શકાય ,કારણકે એ વગી માં બેુો - બેુો મોર,કબતૂર ,કાકા કોઆ



ને ચકલી સાથે વાતો કરતો . વાદંરા ,બકરા ,ગે અને ઘોડા સાથે વાતો કરતો .

૨) બબલે વડવાઈના હહચકા કેવી રીતે ખાતો ?

જ) બબલે વડલા પર ચડતો .એની ડાગી પર પગ ભરાવીને પછી શરીર નીચે લ્કાવીને લંં રુ અને
વડવાગોગની જમ ઊધો લ્કીને હહચકા ખાતો .

વયાકરણ

કદસામાથંી યદગય શબ્ પસં્ કરી ખાલી જગયા ૂરૂદ .

૧ )બબલે __, નીડર__________ હતો .( મજબતૂ , નીડર )

૨) મદંદરમાં સાપ આવયો .(નોબગયો , સાપ )

૩) _ વડીલ ની વશખામણ બબલે ને ગગે ન ઉતરી .( વપતા , વડીલ )

૪) બબલે નું સાચુંનામ નરેન્ હત ું .(વીરેન્ , નરેન્ )

૫) સાપથી ગભરાયલેા બીલેના દોસતોએ ખબુ નરેન્ પાડી .(બમૂો ,તાગીઓ )

જદડી માં બદલાય તેવી રમતદના નામ લખદ

૧)ખો-ખો

૨) બગલલી - દડા

૩) ઉદર - બબલલી

૪)બાસકે્ - બોલ

૫)અડકો - દડકો

૬) ધમાલ - ધોકો




