
 

 

 

 

 

[ READING SECTION]  

 

1)      સારા પસુ્તક જેવો કોઇ મિત્ર નથી. તે આપણને સાચુું િાર્ગદર્ગન આપે છે. તે આપણને સારા 

કાિો કરવાનુું પ્રોત્સાહન આપે છે. સારાું પસુ્તકો આપણને સખુદુ:ખિાું સિભાવથી રહવેાનુું બળ આપે છે. 

િહાપરુુષોનાું જીવનચરીત્રો વાુંચવાથી આપણને મવપમિિાું પણ ર્ાુંમત અને ધીરજ જાળવી રાખવાની પે્રરણા 

િળે છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી આપણાિાું હહિંિત, બહાદુરી, દયા, પે્રિ, ક્ષિા વરે્રે ગણુોનો મવકાસ થાય 

છે. સારાું પસુ્તકોના વાચનથી આપણાિાું સારુું  – નરસુું, સાચુું – ખોટુું પારખવાની આપણી ર્ક્તત ખીલે છે. 

 પ્રશ્નો  1 )   સૌથી શે્રષ્ઠ મિત્ર કોણ છે ? 

  2) પસુ્તકો આપણને રે્નુું પ્રોત્સાહન આપે છે ? 

  3) િહાપરુુષોના જીવનચહરત્રો વાુંચવાુંથી રે્ની પે્રરણા િળે છે ? 

  4) પસુ્તકો વાુંચવાથી આપણાિાું કેવાું ગણુોનો મવકાસ થાય છે ?   

5) ર્દ્યખુંડને યોગ્ય ર્ીષગક આપો. 

2)  વકૃ્ષો અન્યના સખુને િાટે છાુંયડો આપે છે. પોતે તાપિાું તપીને અને અસહ્ય ર્રિી વેઠીને 

બીજાને પોતાનાું ફળ આપે છે. પરોપકારી િનષુ્યો એવા જ હોય છે. જો આ નાર્વુંત કાયાનો ઉપયોર્ 

પરોપકારાથે ન થવાનો હોય તો તેની ઉપયોગર્તા ર્ી? સખુડ જેિ વધારે ઘસાય તેિ વધારે સવુાસ આપે. 

રે્રડી જેિ વધારે મપલાય તેિ વધારે રસ આપે. સોનુું જેિ વધારે તપે તેિ વધારે ચળકાટ ધારણ કરે. 

ઉદાર િનષુ્યો પ્રાણાન્તે પણ પોતાના સદગણુો છોડતા નથી. જે બીજાને િાટે જીવતો નથી તેનુું જીવન 

મનરથગક છે. જીવવા ખાતર જીવવુું એ તો કાર્ડા – કતૂરાનુું જીવન. જેઓ સષૃ્ષ્ટના કલ્યાણિાું પ્રાણ પાથરે છે 

તેઓ જીવન સાથગક કરે છે. 

 પ્રશ્નો  1 )   વકૃ્ષોનુું જીવન આપણને શુું ર્ીખવે છે ? 
  2) સખુડ, રે્રડી અને સોનાની ર્ી મવરે્ષતા છે ? 

  3) કોનુું જીવન મનરથગક છે ? 
  4) કાર્ડા – કતૂરાનુું જીવન કોને કહવેાય? 
  5) ર્દ્યખુંડને યોગ્ય ર્ીષગક આપો. 
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નીચેનુું કાવ્ય વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉિર લખો 
 

 

 આખરે ઉજાર્રાનો અંત આવ્યો : 

   લર્ન ઊકલી ર્યાું. 

  િા હવે, 

   ઘરની ચીજ વસ્તઓુ ર્ણે છે. 

  સુંભારી સુંભારી િેળવે છે. 

   સુંભાળી સુંભાળી ર્ોઠવે છે. 

  થાળી , વાટકા, ગ્લાસ, ડીર્, 

   બધુું બરાબર છે. 

  ક્ાુંય કશયુ ખોવાયુું નથી, 

   કશુુંય ર્યુું નથી પણ 

  અચાનક કઇક યાદ આવતાું  

   એ ઓરડા વચ્ચે  

  ઉભી રહી જાય છે, 

  આંખોિાથી ટપકુું ટપકુું થાય છે. 

  ખારો ખારો પ્રશ્ન : 

  'િારી દીકરી ક્ાું?' 
 

 પ્રશ્નો :  1) ઉજાર્રાનો અંત ક્ારે આવ્યો ? 

  2) િા કઇ વસ્તઓુ િેળવે છે ? 

  3) િા ઓરડા વચ્ચે ર્ા િાટે ઊભી રહી જાય છે ? 

  4) ઘરિાું કોણ નથી ? 

  5) કાવ્યને યોગ્ય મર્ષગક આપો. 

 

 

 

 



 

 

[WRITING  SECTION ]   

Q . 2 (A)  નીચેના મવરે્ મનબુંધ લખો. 

  1)   અિારો પ્રવાસ  2) િારો ર્ોખ 

નીચેના મદુ્દા પરથી વાતાગ લખો. 
 

 1) અતબરનો દરબાર – એકસરખા બે ફૂલ – એક સાચુું, એક બનાવટી – ફૂલને સ્પર્ગ કયાગ 

મવના દૂરથી ઓળખવાની પરીક્ષા – બધા દરબારીઓની મ ૂુંઝવણ – ગબરબલની યકુ્તત – િધિાખીને પકડી 

લાવવી – ઉિર આપવો – બાદર્ાહની ગબરબલને ર્ાબાર્ી  - બોધ. 

ગબરબલની યકુ્તત 

 અકબર એક રાજા હતો. તેના દરબારિાું ઘણા બધા લોકો હતા પણ ગબરબલ હાજરજવાબી અને 

બદુ્ધિચાતયુગ િાટે જાણીતો હતો. અકબર ઘણી વખત પોતાના દરબારિાું નવી નવી વાતો લાવતો. જે સારુ 

કાિ કરે તેને ઇનાિ પણ આપતો. 

 એક વખત અકબર રાજા પોતાના દરબારિાું એક જેવા જ બે ફૂલ લઇને આવ્યા.તેિાું એક ફૂલ સાચુું 

છે અને એક ફૂલ બનાવટી છે. પરુંત ુતેને સ્પર્ગ કયાગ વર્ર બધાયે તેને ઓળખી બતાવવાન ુહત ુું. કોઇ તેનો 

જવાબ આપી ર્કત ુનથી કેિકે તે બને્ન ફૂલ એક સરખા જ લાર્તા હતા. 

 કોઇ જવાબ આપી ર્કત ુન હત ુું અકબરે ગબરબલ સાિે જોયુું તો ગબરબલ તરત પોતાના સ્થાનેથી 

ઊઠીને બહારથી એક િધિાખી િધિાખી પકડી લાવ્યો. િધિાખી તરત જે સાચ ુફૂલ હત ુતે ફૂલ પર બેઠી. 

 આિ ગબરબલે ખબુ હોર્ીયારીથી ફૂલ ઓળખી બતાવ્યુું. 

 

 2) એક ખેડતૂ - ચાર દીકરા - દીકરા વચ્ચે કુસુંપ - ખેડતૂને ગચિંતા - ખેડતૂની િાુંદર્ી - ચારે દીકરાને 

બોલાવવાું - લાકડીઓની ભારી િુંર્ાવવી - દરેક દીકરાને લાકડીઓની ભારી ભાુંર્વા કહવે ુું - ભારી ન ભાુંર્ી 

ર્ક્ા - લાકડીઓ છૂટી પાડી એક એક લાકડી ભાુંર્વા કહવે ુું - એક એક લાકડીઓ તરત ભાુંર્ી ર્ક્ાું - 

બોધ. 

 

 



 

 

એકતાિાું જ સાચી તાકાત છે 

  એક ખેડતૂ હતો. તેના ચાર દીકરા હતા. બધા એકબીજાની જોડ ેરહતેા હતા પરુંત ુએક 

હદવસ કોઇ બાબતે તેિની વચે ઝર્ડો થયો. અને બધા વચ્ચે કુસુંપ થયો ખેડતૂને ગચિંતા થવા લાર્ી અને 

એક હદવસ તે બીિાર પડયો તેને લાગ્ય ુકે હવે હુું વધારે જીવી નહહ ર્કુ, પરુંત ુહદકરાઓ વચ્ચે કુસુંપ 

હોવાથી તે વધારે ગચિંમતત રહતેો હતો. 

  એક હદવસ એને દરેક હદકરાને બોલાવ્યા અને એક લાકડાની ભારી લાવવાનુું કહ્ુું અને 

દરેક હદકરાને ભારી ભાુંર્વાનુું કહ્ુું પણ તે ભારી ભાુંર્ી ર્ક્ા નહહ. ત્યારબાદ તેિણે તે ભારી છોડી નાખી 

અને એક એક લાકડી ભાુંર્વા કહ્ુું બધાયે તરત લાકડી ભાુંર્ી નાખી. આિ દરેક હદકરાને એતતાની તાકાત 

સિજાઇ ર્ઇ. 

  આિ, દરેક દીકરાઓ સુંપથી સાથે રહવેા લાગ્યા. 

 

[GRAMMAR  SECTION] 

Q .3 (A)  નીચે આપેલા ર્બ્દોના સિાનાથી ર્બ્દો લખો. 

1)  વાુંસળી      = બુંસી  2)  પોપટ   =  શકુ 

 3)  લાડકો      =  વહાલો  4)  િેહ  =  વરસાદ 

5)  સિજ        = અક્કલ  6)  સનાતન      =       કાયિી 

   7)  વ્યવસ્થા    = ર્ોઠવણ   8)  ર્ભરાિણ     = મ ૂુંઝવણ 

9)   તત્કાળ  =  તરત  10)   રતત  =  લોહી 

11)   કુંદુક  = દડો    12)   લોચન  =  આંખ 

13)   નજર  =  દ્રષ્ષ્ટ   14)   કુદરત  =  પ્રકૃમત 

     15) જ ુંર્લ  = વન  16) ડર   =  ભય 

     17) મર્શ ુ  =  બાળક   18) નજર  =  દ્રષ્ષ્ટ 



 

 

(B) નીચ ેઆપેલા શબ્દોના વિરુધ્ધાર્થી શબ્દો લખો. 
1)  મશુ્કેલ         x        સહલેુું   2)  ક્સ્િત     x         રુદન 

3)  ર્ાુંમત        x        અર્ાુંમત    4)  મવવેક        x         અમવવેક 

5)  વ્યવસ્થા         x        અવ્યવસ્થા  6)   હસવુું  x  રડવુું  

7)   ઊંધ ુ  x  સીધુું   8)   મવકટ  x સરળ    

9)   અમત  x  અલ્પ   10)   પણૂગ  x અપણૂગ                  

11)         બળવાન  x            મનબગળ   12)   િાન  x અપિાન   

13)   ઉદાર  x  કુંજૂસ   14)   ર્ાપ  x આર્ીવાગદ              

15)         ર્રૂઆત  x            અંત   16) મશુ્કેલ  x  સરળ 

17) સ ૂુંકા   x  લીલાું       18) નજીક  x  દૂર 

 

(C) નીચેના ર્બ્દસમહૂો િાટે એક ર્બ્દ આપો.      

1)  િથાળે છાપેલાું નાિ સરનાિાુંવાળો કાર્ળ   - લેટરહડે 

2) કૌરવો – પાુંડવો વચ્ચે જયાું યિુ થયુું હત ુું તે સ્થળ   - કુરુકે્ષત્ર 

3)  સ્વયુંવરિાું કન્યા પસુંદ કરેલા વરને પહરેાવે તે િાળા  - વરિાળા 

4) સુંકટને હણનાર       - સુંકટહરણ 

5) ઇન્દ્રને જીતનાર       - ઇન્દ્રજજત 

 6) મર્વજીનુું ધનષુ્ય       - ત્ર્યુંબક 

 7) દર્ િાથાવાળું       - દર્ાનન 

8)  પ્રભનુો કે િહાપરુુષનો સુંસારિાું જન્િ થવો    -  અવતાર 

9)  સહલેાઇથી તટૂી જાય તેવુું     -  બટકણુું 

10)  બોલપેનિાું મકૂવાની ર્ાહીવાળી પાતળી નળી   -  રીહફલ 

11)  જજિંદર્ીના અંત સધુી      - આજીવન 

12)  ઢોરઉછેર કરતી જામતનો િાણસ     - િાલધારી 

13)  મસહની ર્ર્જના       -  ત્રાડ 

 

 



 

 

(D)    નીચેના રૂહઢપ્રયોર્ોના અથગ આપી વાક્િાું પ્રયોર્ કરો. 

1)  િોમતયા િરી જવા  - હહિંિત હારી જવી 

વાક્ :  દૂરથી મસિંહને આવતો જોઇને બધાના િોમતયા િરી ર્યા. 

2)  શ્વાસ ચઢવો   - થાકી જવુું 

વાક્ :  પવગત ચઢતી વખતે ઘણાને શ્વાસ ચઢી જાય છે. 

3)  વેર લેવુું   - બદલો લેવો 

વાક્ :  વેર લેવાથી વેર ર્િતુું નથી. 

4)  ચાક ચડાવવો   - ર્ોળ ર્ોળ ફેરવવુું 

વાક્ :  રાવણ બ્રહ્ાુંડને ચાક ચડાવવા ર્ક્તતિાન હતો. 

5)  બાથ ભરવી   - હહિંિત કરવી 

વાક્ :  િે િોટો ધુંધો કરવા બાથ ભરી અને હુું સફળ થયો. 

 

 

 

[LITERATURE  SECTION ] 

 

Q.4 (A)  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક-બે વાક્િાું લખો. 

1)      વાુંસહડયા ર્ા િાટે વઢાવવાના છે ? 

જ)  વાુંસહડયા વાુંસળી બનાવવા િાટે વઢાવવાના છે. 

2)  વાુંસળીએ શુું લટકે છે ? 

જ)  વાુંસળીએ ચાર ફૂિતા લટકે છે. 

3)  િેહ કઇ હદર્ાએથી આવે છે ? 

જ) િેહ ઉિર હદર્ાએથી આવે છે. 

4)  ખેતરિાું શુું ઝૂલી રહ્ુું છે ? 

જ)  ખેતરિાુંપાક ઝૂલી રહ્યો છે. 



 

 

5)  મનરુંજન અને તેના મિત્રએ હફલ્િ જોવા જવાન ુક્ારે નક્કી કયુગ ? 

જ)  મનરુંજન અને તેના મિત્રએ હફલ્િ જોવા જવાન ુરમવવારે નક્કી કયુગ. 
6)  વેદ સાહબે કયો હોદ્દો ધરાવે છે? 

જ)  વેદ સાહબે લાયન્સ તલબના હડષ્સ્િતટ ર્વનગરનો હોદ્દો ધરાવે છે. 

7)  હફલ્િ જોવા િાટે િેનેજરે ર્ી વ્યવસ્થા કરી ? 

જ)  હફલ્િ જોવા િાટે િેનેજરે બાલ્કનીિાું બે એતસ્િા ખરુર્ીઓ મકુાવી. 
8)  મનરુંજનના મિત્રને ક્ાું અને કઇ નોકરી િળી ? 

જ)  મનરુંજનના મિત્રને વેદસાહબેની ઓહફસિાું તલાકગ  તરીકેની નોકરી િળી. 
9)  સભાિુંડપિાું રાવણ કેવી રીતે બોલ્યો? 

 જ)  સભાિુંડપિાું રાવણ અગભિાન સાથે બોલ્યો. 
10)  છેલ્લે ક્ા સ્થળનો પ્રવાસ યોજાઇ ર્યો ? 

જ)   છેલ્લે આબ-ુઅંબાજીનો પ્રવાસ યોજાઇ ર્યો હતો. 
11)  ર્ાુંધીજીએ અક્ષરો મવરે્ શુું કહ્ુું છે? 

જ)  ર્ાુંધીજીએ અક્ષરો મવરે્ કહ્ુું છે કે ‘ ખરાબ અક્ષર એ અધરૂી કેળવણીની મનર્ાની છે’. 
12)  પ્રાર્ડ ફૂટે એટલે િાલધારીઓ શુું કરતાું? 

જ)  પ્રાર્ડ ફૂટે એટલે િાલધારીઓ ભેંસો અને બીજાું ઢોરોને લઇને ચરાવવા ઉપડી જતાું. 
13)  બાળકને નદીની ભેખડિાું ર્લહૂડયા જેવુું શુું દેખાયુું? 

જ)  બાળકને નદીની ભેખડિાું ર્લહૂડયા જેવુું મસિંહનુું બચ્ચુું દેખાયુું. 
14)  મિત્ર કેવો હોવો જોઇએ? 

જ)  મિત્ર પોતાના જેવો જ હોવો જોઇએ. 
15)  આપણે બીજા સાથે કેવી રીતે વતગવુું જોઇએ? 
જ)  આપણે બીજા સાથે પે્રિથી વતગવુું જોઇએ. 
16)  સુંત પરુુષોનુું જીવન કેવુું હોય છે ? 
જ)  સુંત પરુુષોન ુજીવન ધપૂ જેવુું હોય છે. પોતે દુ:ખ વેઠીને બીજાને સખુ આપે છે. 

(B) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સમવસ્તાર લખો. 
1)  ર્ીતના આધારે વાુંસળીનુું વણગન કરો ? 

 જ)   વાુંસળી લીલા વાુંસિાથી બનાવેલી છે. વાુંસળી ઉપર હુંસ,પોપટ અને િોર મકૂવાિાું આવ્યા છે.  

વાુંસળીની ર્ોભા િાટે તેને ચાર ફૂિતા લર્ાડલેા છે. આિ વાુંસળી સુુંદર રીતે ર્ણર્ારેલી છે.. 

2)  ર્ીતિાું ‘િોતીડા’ ર્બ્દ કોના િાટે વપરાયો છે ? ર્ા િાટે ? 

જ)  ર્ીતિાું ‘િોતીડા’ ર્બ્દ ખેતરિાું ઝૂલતા ડૂુંડાિાું રહલેા દાણા િાટે વપરાયો છે. િોતી હકિંિતી છે. 

િોતી જેવા અનાજના ‘દાણા’ પણ હકિંિતી છે. 



 

 

3)  વાુંસળી કેવી રીતે વાર્તી હરે્ ? 

જ)  વાુંસળી ફૂુંક િારીને વર્ાડવાિાું આવે છે. વાુંસળી પર સાત મછદ્ર ( કાણા ) પાડલેા હોય છે. મછદ્રો 

ઉપર આંર્ળીઓ દાબીને કે મછદ્રો પરથી આંર્ળીઓ ઉઠાવીને સાત પ્રકારના સરૂો કાઢવાિાું આવે 

છે. 

4)  પત્ર જાદુઇ કેિ લાગ્યો? 

જ)  લેખક એિના મિત્ર મનરુંજન સાથે રમવવારે સવારે મસનેિા જોવા ર્યા. તેને અર્ાઉ હટહકટ લીધી 

નહોતી અને મથયેટર હાઉસફૂલ હતુું. તેિણે કોઇનાથી અક્ષરો ન ઉકલે એવો એક પત્ર ‘લાયન્સ 

તલબના હડષ્સ્િતટ ર્વનગર વેદસાહબેનો છે’ એિ કહી મસનેિાગહૃના િેનેજરને આપ્યો. િેનેજરે 

બાલ્કનીિાું બે વધારાની ખરુર્ીઓ મકુાવીને બુંને મિત્રો િાટે મસનેિા જોવાની વ્યવસ્થા કરી આથી 

પત્ર જાદુઇ લાગ્યો.  . 

5)  મનરુંજનના મિત્રએ પત્રનો કેવો ઉપયોર્ કયો ? 

જ)  મનરુંજનના મિત્રએ એક સમુવખ્યાત કુંપનીિા તલાકગની જગ્યા િાટે અરજી કરી હતી. તેનો ઇન્ટવ્ય ૂગ 

હતો. મિત્ર એ જાદુઇ પત્ર લઇને ર્યો તેણે એ પત્ર પી.એ. દ્વારા કુંપનીના િેનેજરને િોકલાવ્યો. 

વાસ્તવિાું જેિણે એ પત્ર લખ્યો હતો તે વેદસાહબે પોતે જ એ કુંપનીના િેનેજર હતા. વેદસાહબેે 

પોતાના અક્ષર ઓળખ્યા પણ તે લખાણ ઉકેલી ર્ક્ા નહહ.આ પત્રને લીધે મનરુંજનના મિત્રને 

નોકરી િળી ર્ઇ. આિ, મનરુંજનના મિત્રએ પત્રનો ઉપયોર્ નોકરી િેળવવા િાટે કયો. 

6)  લેટરહડેના ખરાબ અક્ષરો જોઇને લેખક શુું કહ ેછે ? 

જ)  લેટરહડેના ખરાબ અક્ષરો જોઇને લેખક કહ ેછે કે ‘ આ પત્રના અતક્ષરો જેવા ખરાબ અક્ષરો િે ક્ાુંય 

જોયા નથી. કુલેખનની હરીફાઇ યોજાય તો આ અક્ષરોનો લખનારો જયાું સધુી ભાર્ લે ત્યાું સધુી 

બીજા કોઇને ઇનાિ જ ના િળે.’ 
7)  રાવણને પોતાનાું ક્ાું ક્ાું પરાક્રિોનુું અગભિાન હત ુું? 

જ)  રાવણે કૈલાસ પવગતને હલાવી નાખ્યો હતો. દેવોને કેદ કયાગ હતા. િેરુ અને િુંદ્રાચળ પવગતોને તે 

દળાની જેિ ઉછાળી ર્કતો હતો. સિગ્ર બ્રહ્ાુંડને તે ર્ોળ ર્ોળ ફેરવી ર્કતો હતો. રાવણને પોતાનાું 

આ પરાક્રિોનુું અગભિાન હત ુું. 

8)  ધનષુ્ય ઉપાડવા જતાું રાવણની ર્ી દર્ા થઇ? 

જ)  ધનષુ્ય ઉપાડવા જતાું રાવણને ખબૂ જોર કરવુું પડ્ુું. તે પરસેવે રેબઝેબ થઇ ર્યો. તેને શ્વાસ 

ચઢયો. તેણે જેવુું ધનષુ્ય સહજે ઊંચુું કયુગ કે તે હાથિાથી છટકી ર્ય.ુ રાવણ ભોંય પર પટકાયો અને 

ધનષુ્ય તેના ઉપર પડ્ુું. તે ધનષુ્ય નીચે દબાયો અને ઘાયલ થયો. તેના િોંિાથી લોહી વહવેા 

લાગ્યુું . 



 

 

9)  િાધવપરુનુું વણગન પાઠના આધારે કરો? 

જ)  િાધવપરુ સૌરાષ્િના સાર્રકાુંઠાનુું વ ૃુંદાવનછે. અહીં સદીઓ જૂનાું આંબલી, રાયણ, પપૈયા તથા 

નાહરયેળીનાું પષુ્કળ ઝાડ છે. તાજાિાજા પોપટ છે. િાધવપરુનો િેળો જાણીતો છે. અહીં દર વષે 

રુતિણી અને શ્રીકૃષ્ણના લગ્ન ઉજવાય છે. ભાદર, ઓઝત અને િધવુંતી નદીઓ અહીં સમદુ્રને િળે 

છે અને ફળદ્રપુ રાખે છે. અહીંનો દહરયાહકનારો મવર્ાળ ને સ્વચ્છ છે. તેથી ઘણા પ્રવાસીઓ તેને 

પસુંદ કરે છે. લોકો અહીંના સયૂોદય અને સયૂાગસ્ત જોઇને આનુંહદત થઇ જાય છે. 

10)  દાુંડી ર્ા િાટે પ્રખ્યાત છે? 

જ)  અંગે્રજોએ િીઠા પર વેરો નાખ્યો ત્યારે ર્ાુંધીજીએ દાુંડીયાત્રા દ્વારા એનો મવરોધ કયો હતો. તેથી 

ર્ાુંધીજીની દાુંડીયાત્રા િાટે પ્રખ્યાત છે. 

11)  ધવલે કલિના બદલે બોલપેનથી લખવાના ક્ા ફાયદા બતાવ્યા? 

જ)  ધવલે કલિના બદલે બોલપેનથી લખવાના આ ફાયદા બતાવ્યા : પેક્ન્સલની િાફક અણી 

છોલવાની ગચિંતા નહહ. ઇષ્ન્ડપેનની િાફક ર્ાહી ભરવાની કડાકટૂ નહહ. હાથ ર્ુંદા થવાનો ડર નહહ 

અને રીહફલ ખલાસ થાય એટલે બદલી નાખવાની. 

12)  ઉં.....ઉં..... અવાજ કોણ કરતુું હત ુું? ર્ા િાટે? 

જ)  ઉં.....ઉં..... અવાજ મસિંહબાળ કરતુું હત ુું. તે તાજુ ું જન્િેલુું હત ુું, તેથી તેના નાના પર્ વડ ેભેખડ પરથી 

ઊતરવા પ્રયત્ન કરતુું હત ુું, પણ ઊતરી ર્કત ુન હત ુું. તેથી અવાજ કરતુું હત ુું. 

13)        િાતાને ક્ુું દ્રશ્ય જોઇને ધરતી ર્ોળ ર્ોળ ફરતી લાર્ી? 

જ)        એક બાજુ ું િાલધારી સ્ત્રીનુું મર્શુું મસિંહબાળને રિાડી રહ્ુું હત ુું અને બીજી બાજુ ું મસિંહણ એના બચ્ચાને             

       જોઇ એની નજીક આવી રહી હતી. િાલધારી મર્શનુી િાતાએ આ ભયાનક દ્રશ્ય જોય ુઅને તેને  

       ધરતી ર્ોળ ર્ોળ ફરતી લાર્ી. 


