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ક્રમ  પાઠન ું નામ 

1 સ િંહ અને ઉંદર 
2 નમીએ ત  જને 

3  ાચ ું તીર્થ 
4 ચાુંદલો ગમે 

5 ઠાગાઠૈયા કર ું  છું 
6 જોડકણાું 

 
 

S.A-2 

7 કીડી અને કબતૂર 
8 હ  છું ખાખી બાવો 
9                    કુંઈ એકલાું ખવાય? 

10 જન્મદદનની ઉજવણી 
11 ફાગણણયો લહરેાયો 
12 બકરીબહને 

13 બતકન ું બચચ ું 
14    ઉખાણાું 

અન ક્રમણણકા 



 

    અન ક્રમણણકા 

ક્રમ                                   P.A - 1 
1 સ િંહ અને ઉંદર 

2 નમીએ ત  જને 

3  ાચ ું તીર્થ 
4 ચાુંદલો ગમે 

5 ઠાગાઠૈયા કર ું  છું 
6 જોડકણાું 
 
 

S.A-2 

7 કીડી અને કબતૂર 

8 હ  છું ખાખી બાવો 
9 કુંઈ એકલાું ખવાય? 

10 જન્મદદનની ઉજવણી 
11 ફાગણણયો લહરેાયો 
12 બકરીબહને 

13 બતકન ું બચચ ું 
14 ઉખાણાું 



 

પાઠ- 1 [સ િંહ અને ઉંદર] 

અઘરા શબ્દ 

બોડ   
દર   
જગંલ   

ખલેલ  

જાગવ  ં  

આજીજી  

મદદ  

ત ચ્છ  

બરાડા  

મમત્ર  

આભાર 

શબ્દાર્થ 
બોડ = મ િંહન  ંરહઠેાણ 

દર = ઉંદર-કીડી- ાપ જેવા પ્રાણીઓન  ં
રહઠેાણ 

જગંલ = વન 

આરામ = મવશ્વામ 

ખલેલ = મવકે્ષપ 

જાગવ  ં= ઉઠવ  ં

આજીજી= મવનતંી 
મદદ =  હાય 

ત ચ્છ = નાન  ં
બરાડા = બમૂ 

મમત્ર = ભાઈબધં 

આભાર = ધન્યવાદ 

 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક-બે વાક્યમાું લખો. 
1) સ િંહ ક્યાું રહતેો હતો? 

જ) સ િંહ જ ુંગલમાું રહતેો હતો. 
2)   સ િંહનાું શરીર ઉપર કોણ દોડાદોડી કરતો હતો? 

    જ) સ િંહના શરીર ઉપર ઉંદર દોડાદોડી કરતો હતો. 
3)   સ િંહની ઉંઘ શાર્ી બગડી? 

જ) ઉંદર સ િંહનાું શરીર ઉપર દોડાદોડી કરતો હતો તેર્ી સ િંહની ઉંઘ બગડી. 
       4)    ઉંઘ બગડવાર્ી સ િંહ ેશ ું કર્ થ? 

જ) ઉંઘ બગડવાર્ી સ િંહ ેઉંદર ઉપર પુંજો માયો.   
       5)  ઉંદરે કોની માફી માુંગી? 

જ) ઉંદરે સ િંહની માફી માુંગી. 
       6)   સ િંહ ક્યાું ફ ાયો? 

જ) સ િંહ સશકારીની જાળમાું ફ ાયો. 



 
 
 

       7)   સ િંહને કોણે બચાવ્યો? 

જ) સ િંહને ઉંદરે બચાવ્યો. 
      8)   ઉંદરે શાુંનાર્ી જાળ કાપી? 

      જ) ઉંદરે પોતાના દાુંતર્ી જાળ કાપી. 
      9)   સ િંહ ેઉંદરનો આભાર કેમ માન્યો?  

      જ) સ િંહ જ ુંગલમાું રહતેો હતો. 
 

 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક-બે વાક્યમાું લખો. 
1) સ િંહ ક્યાું રહતેો હતો? 

જ) સ િંહ જ ુંગલમાું રહતેો હતો. 
     2)સ િંહનાું શરીર ઉપર કોણ દોડાદોડી     કરતો હતો? 

     જ) મ િંહના શરીર ઉપર ઉંદર દોડાદોડી કરતો હતો. 
      3)સ િંહની ઉંઘ શાર્ી બગડી? 

જ) ઉંદર સ િંહનાું શરીર ઉપર દોડાદોડી કરતો હતો તેર્ી સ િંહની ઉંઘ બગડી. 
4)ઉંઘ બગડવાર્ી સ િંહ ેશ ું કર્ થ? 

જ) ઉંઘ બગડવાર્ી સ િંહ ેઉંદર ઉપર પુંજો માયો.   
5) ઉંદરે કોની માફી માુંગી? 

જ) ઉંદરે સ િંહની માફી માુંગી. 
6) સ િંહ ક્યાું ફ ાયો? 

જ) સ િંહ સશકારીની જાળમાું ફ ાયો. 
7) સ િંહને કોણે બચાવ્યો? 

જ) સ િંહને ઉંદરે બચાવ્યો. 
8) ઉંદરે શાુંનાર્ી જાળ કાપી? 

જ) ઉંદરે પોતાના દાુંતર્ી જાળ કાપી. 
9) સ િંહ ેઉંદરનો આભાર કેમ માન્યો?

જ)ઉંદરે મ િંહને મશકારીની જાળમારં્ી બચાવ્યો તેર્ી મ િંહ ેઉંદરનો આભાર માન્યો.  

 
 
 
 



 
 

વ્યાકરણ 

 

નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 
1) વનરાજ - મ િંહને વનરાજ પણ કહવેાય છે. 
2) પજંો  - મ િંહ ેઉંદર  ામે પજંો ઉગામ્યો. 
3) મદદ  - ઉંદરે મ િંહને મદદ કરી. 
4)  ઊંઘ  - મ િંહ શામંતર્ી ઊંઘતો હતો. 
5)  જગંલ  - જગંલમા ંમોટા-મોટા ઝાડ હોય છે. 

 
 

નીચેના શબ્દોમા ંખટૂતો અક્ષર કૌં મારં્ી પ દં કરીને લખો. 
1) શરીર   ( ડી, રી, ટી ) 
2) ઉંદર   ( ડ, ર, દ ) 
3) ઉપકાર ( ચ, ઉ, મ ) 
4) જગંલ   ( ળ, લ, ર )  

નીચેના કોષ્ઠકમારં્ી પ્રાણીઓના ંનામ શોધી ખાલી જગ્યામા ંલખો. 
 

દી  વા ઊં ટ સ િં 
પ ઘ ઉં ગ હ 

ડો હ ર દ હ 

પું ર કા બ ર 

સશ   યા ળ મ  ણ 
 

1) ઊંટ 

2) ઉંદર 

3) દીપડો 
4) વાઘ 

5) સશયાળ 

6) સ િંહ 

 
પ્રવમૃત 

તમને ગમતા ંપ્રાણીન  ંચચત્ર ચોંટાડી તેના મવશે લખો. 
 



 

સનબુંધ 

માર ું  સપ્રય પ્રાણી 



 

મારો સપ્રય તહવેાર 

 

 

 

 

 

 



 

 

અઘરા શબ્દ 

પરોઢિય ે  

ધરતા   

મહીં   

નીંદર   

આધાર   

શબ્દાર્થ  
પરોઢિય ે - સ યથ ઉગે તે  મયન  ંઅજવાળં 

ધરતા  - યાદ કરવ  ં
મહીં  - અંદર 

નીંદર  - ઊંઘ 

આધાર  - જેના મવના ટકી કે નભી ન શકાય તે. 
 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજવાબ  એક વાક્યમા ંલખો. 
1) પખંી ક્યારે જાગ ેછે? 

    જ)  પખંી વહલેી  વારે જાગે છે. 
2) પરોઢિયે પખંી કોના મીઠા ગાન ગાય છે? 

    જ) પરોઢિય ેપખંી ભગવાનના મીઠા ગાન ગાય છે. 
3) ઈશ્વર ક્યા ં– ક્યા ંછે? 

    જ) ઈશ્વર ધરતીમા,ં આકાશમા,ં  ાગરમા,ં ચાદંામા,ં 
સ રજમા ંઅને ફૂલોમા ંછે. 

4) આપણા ં ૌનો રક્ષણહાર કોણ છે? 

    જ) આપણા ં ૌનો રક્ષણહાર ભગવાન છે. 
5) ઈશ્વર શામા ંહ ે છે? 

    જ) ઈશ્વર ફૂલોમા ંહ ે છે. 
વ્યાકરણ 
નીચેના દરેક શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 

1) પખંી - પખંી આકાશમા ંઉડે છે. 
2) ધરતી - ધરતી આપણી માતા છે. 
3) ફૂલ - ફૂલ ભગવાનને ચડાવવામાું આવે છે. 
4)  ાજં -  ાજંને  ધં્યા પણ કહ ેછે. 

કાવ્ય –2 - નમીએ ત  જને 



કાવ્યમાું આવતાું શબ્દો કોષ્ઠકમાુંર્ી શોધી, તેની આ પા   કરી નીચે લખો. 
 

 
      

 

 

 

1) દ 
મન
યા  

2) મસ્જજદ 

3) મહીં 

4) નીંદર 

5) સરૂજ 

6) વારંવાર 

7) પરોઢિયે 
8) ત જ 

નીચે આપેલા શબ્દોના  માનાર્ી શબ્દો લખો. 

1)  વાર = પરોિ 

2) સરૂજ = સયૂથ 
3) દ મનયા = મવશ્વ 

4) નીંદર = ઊંઘ 

5) આકાશ = નભ 

નીચેના શબ્દોંને ‘નાર’લગાવીને શબ્દજોડી બનાવો. 

1) દોડવ  ં - દોડનાર 
2) ગાવ  ં - ગાનાર 

3) ખાવ  ં - ખાનાર 
4) પછૂવ  ં - પછૂનાર 

નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવો. 
પ્ર-ગાન,  ાર્, આધાર, પખંી, દ મનયા 
જ) આધાર, ગાન, દ મનયા, પખંી,  ાર્. 
 

 

 

 

 

 

 

પ દ  મન યા મ હીં ધ 
છ રો લ બી સ્જજ મમ મથ 
ના ં શ ઢિ નીં  દ ર મા ં
સ ૂ ર જ યે આ ધા ર 
કા શ ત  વા રં વા ર 



 

 

 

 

અઘરા શબ્દ 

પટારો  

વાદે  

જબરો   
ફાદં 

મ ૂઝંવણ 

મલક્યા 
અજબ 

તીર્થરૂપ 

લોર્પોર્ 

 

શબ્દાર્થ 
પટારો - મોટી પેટી 
વાદે - હ  ંમોટો – હ  ંમોટો તેવો ઝઘડો. 
જબરો - બળવાન 

ફાદં - મોટ ં પેટ 

મ ૂઝંવણ- ચચિંતા 
મલક્યા  - મદં સ્જમત કર્ થ. 
અજબ  - નવાઈ લાગે તેવ  ં
તીર્થરૂપ - ધામમિક જર્ળ 

લોર્પોર્ - તદન ર્ાકેલ  
 

 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજવાબ એક વાક્યમા ંલખો. 
1) કામતિકેય અને ગણેશ કોના દીકરા હતા? 

જ) કામતિકેય અને ગણેશ માતા પાવથતી અને મપતા શકંર ભગવાનના દીકરા હતા. 
2) કામતિકેય કોના જેવી ઝડપે દોડતા હતા? 

જ) કામતિકેય હરણ જેવી ઝડપે દોડતા હતા. 
3) ગણેશજીએ અડ ઠ તીર્થ કોને માન્યા? 

જ) ગણેશજીએ અડ ઠ તીર્થ  પોતાના માતા – મપતાને માન્યા. 

 
 
 

 પાઠ – 3  ાચ ું તીર્થ 



નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ  સવસ્તાર લખો. 
1) ગણેશ અને કામતિકેયને લડતા ંજોઈ પાવથતીજી શ  ંબોલયા?ં 

જ) ગણેશ અને કામતિકેયને લડતા જોઈ પાવથતીજી બોલયા ંકે “તમે બેઉ એક ાર્ે નીકળીને આખી                   
દ મનયા ફરી આવો. અડ ઠ તીર્થ કરી આવો.બેમા જે પહલેો ઘરે આવે તે જબરો.” 
2) ગણેશ અને કામતિકેયમા ંકોની બ દ્ધિ અજબ લાગી ? કેવી રીતે? 

જ) ગણેશ અને કામતિકેયમા ંગણેશની બ દ્ધિ અજબ લાગી. કેમ કે તેમણે માતા- મપતાની પ્રદચક્ષણા ં  કરી 
અને માતદેૃવો ભવ: અને મપતદેૃવો ભવ: કહ્ય , અને આવી રીતે અડ ઠ તીર્થની યાત્રા કરી. 
3) પ્રદચક્ષણામા ં ૌર્ી પહલે   ંકોણ આવ્ર્ ?ં કેવી રીતે? 

જ) પ્રદચક્ષણામા ં ૌર્ી પહલેા ંગણેશજી આવ્યા.કેમ કે તેમણે માતા- મપતાને અડ ઠ તીર્થ માની અને 
તેમની  પ્રદચક્ષણા કરી. 
4) ગણેશજીએ કામતિકેયના પ્રશ્નનો શો જવાબ આપ્યો? 

જ) ગણેશજીએ કામતિકેયના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો કે ,”જીવતા તીર્થ તે માતા-મપતા ,મે એમની પજૂા કરી  
એટલે અડ ઠેય તીર્થ મને ફળયા.ં 
વ્યાકરણ 

નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે અને કોને કહ ેછે તે લખો.  

   1)“ મા,તમે અહીં આ મ િંહા ન પર બે ો.” 
    જ) આ વાક્ય ગણેશજી બોલે છે અને તેમના માત-મપતાને કહ ેછે. 
    2) “ગણેશ, ત   ંક્યારે ઊપડે છે?” 

    જ) આ વાક્ય કામતિકેય બોલે છે અને ગણેશને કહ ેછે. 
    3) “જીવતા તીર્થ તે માબાપ.” 
    જ) આ વાક્ય ગણેશ બોલે છે અને તેમના માતા મપતાને કહ ેછે. 
      નીચેના મવધાનોમા ં ારી બાબત  ામે           અને ખરાબ બાબત  ામે                    કરો. 

 

1) ગણેશે માતા મપતાની પજૂા કરી.  
2) ધમથરાજ પ જતકના ંપાના ંફાડે છે.   

3) શબનમ માતાને ઘરકામમા ંમદદ કરે છે.  
4) પસં્કત ચપંલ આડા ંઅવળા મકેૂ છે.   

નીચેના દરેક શબ્દ મહૂ માટે એક શબ્દ આપો.  

1) મોટી ફાદંવાળા  = દ ંદાળા 
2) કોઈપણ વજત   કે વ્યસ્કતની આ પા  ફરવ  ંતે = પ્રદચક્ષણા 

 

 
✓  

 
✓  

X 

 

 

✓  X 

X 

 

    X 

 

 



 

 

     3)પમવત્ર ધમથજર્ાનની શ્રધ્ધાપવૂથક યાત્રા કરવી તે= તીર્થયાત્રા 

     4)મ િંહની આકૃ્રમતવાળં આ ન= મ િંહા ન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

અઘરા શબ્દ 

તડકો 
પડછાયો 
 ધં્યા 
વીજ 
ઘનઘોર 
છોડવા 
માનવ-મહરેામણ
 
શબ્દાર્થ 
તડકો  = સ રજનો પ્રકાશ 

 ધં્યા  = સયૂાથજત પછીનો  ાજંનો  મય 
 ોબત  = દોજતી 
વીજ  = વીજળી 
ઘનઘોર = વાદળોર્ી ઘેરાયેલ  ં
ખોળે  = ધરતી ઉપર 
માનવ મહરેામણ= માણ ોનો મવશાળ  મહૂ 
છોરા  = છોકરા ં
 ાદહત્ય 
નીચેના પ્રશ્નોના ંજવાબ એક વાક્યમા ંલખો. 
1)નાના મોટા તારા કોની આ પા  રમે છે? 

   જ) નાના મોટા તારા ચાદંાની આ પા  ફરે છે. 
2)સરૂજનો તડકો કઈ ઋત મા ંવધારે ગમે છે? 

   જ) સરૂજનો તડકો મશયાળાની ઋત મા ંવધારે ગમે છે.  
3)ઉનાળે કોની  ોબત ખબૂ ગમે છે? 

   જ) ઉનાળે  ધં્યાની  ોબત ગમે છે. 
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ  સવસ્તાર લખો. 
1) વીજળીના ચમકારા કેમ ગમે છે? ક્યારે? 
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જ) ચોમા ામા ંઆકાશમા ંઘનઘોર વાદળ છવાય છે.તે વાદળ એકબીજા  ાર્ે અર્ડાવાર્ી     
     વીજળીના ચમકારા ર્ાય છે.   
2) છોડવા ક્યા-ંક્યા ંજોવા મળે છે? 

જ) છોડવા ધરતીના ંખોળામા ંજોવા મળે છે.એની આ પા  પાદંડા અને છોડવા રમે છે.   
વ્યાકરણ 

નીચેની ખાલી જગ્યામાું કૌં માુંર્ી અક્ષર મકૂી નવા શબ્દો બનાવો. 
    ( ભ, ન, જ, ર, ગ, ત ) 
1) નમે 

2) ભમે 

3) જમે 

4) રમ ે

5) ગમે 

6) તમે 

 

 

બનેલાું શબ્દ પરર્ી એક-એક વાક્ય બનાવો. 
1) કોમલ ભગવાનને નમે છે. 

  2) જયા આમતમ ભમે છે. 
  3) બાળકો જમે છે. 
 5) છોકરાઓ રમે છે. 
 6) તમે શ  ંમવચારો છો? 

નીચે આપેલા શબ્દોના  માનાર્ી શબ્દો લખો. 
1) ધરતી = પથૃ્વી 
2) તડકો = પ્રકાશ 

3) પાદંડ  ં = પાન 

4)  ોબત =  ગં 

5) માનવ = મન ષ્ય 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

અઘરા શબ્દ 

ભોળં 

પાક્કો 
ખોરી દાનત 

ઠાગાઠૈયા 
ચાચં  ડી 
નીંદવ  ં
કાપવ ં
 

શબ્દાર્થ 
ભલ  ં = ભોળં, માયાળં 
પાક્કો = ચાલાક 
દાનત = મનોભાવ 
ખોરી દાનત = ખોટી દાનત 

ઠાગાઠૈયા = કામ કરવાનો દેખાવ કરીને વખત ગાળવો તે. 
ચાચં  ડી  = ચાચં 

નીંદવ  ં  = મ ખ્ય પાકની આ પા ન  ંવધારાન  ંઘા  ખોદી કાિવ .ં  
કાપવ  ં  = કાપણી 
 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના ંજવાબ એક વાક્યમા ંલખો. 
1) કાગડો અને કાબર જવભાવે કેવા હતા?ં 
જ) કાગડો જવભાવે બહ  ચાલાક હતો  અને કાબર જવભાવે ભોળી હતી. 
2) કાગડો અને કાબર શાના વડે ખેતર ખેડવા લાગ્યા?ં 
જ) કાગડો અને કાબર પોતાની ચાચં વડે ખેતર ખેડવા લાગ્યા.ં 
3) કાબરે ખેતરમા ંશ  ંવાવ્ર્ ?ં 
જ) કાબરે ખેતરમા ંબાજરી વાવી. 
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4) ખેતર કોણે નીંદી નાખં્ર્ ?ં 
જ) ખેતર કાબરે નીંદી નાખં્ર્ .ં 
5) ખેતરમા ં ૌર્ી વધ  મહનેત કોણે કરી? 
જ) ખેતરમા ં ૌર્ી વધ  મહનેત કાબરે કરી. 
નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ  સવસ્તાર લખો. 
1)  કાગડો લ હાર  ારે્ શા માટે ગપ્પા મારવા લાગ્યો? 
જ) કાગડો બહ  ચત  ર હતો.તેને કામ કરવ  ંગમત  ંના હત   ંતેર્ી તે ચાચં બનાવ્યા ંપછી પણ લ હાર  
     ાર્ે ગપ્પા મારવા લાગ્યો. 
2) નીંદવાનો વખત ર્તા ંકાબરે કાગડાને શ  ંકહ્ય ?ં 
જ) નીંદવાનો વખત ર્તા કાબરે કાગડાને કહ્ય  કે ,” કાગડાભાઈ , કાગડાભાઈ ! ચાલો-ચાલો,  
    બાજરો બહ   ારો ઉગ્યો છે, હવે જલદી નીંદવ  ંજોઈએ નઢહતર મોલને ન કશાન ર્શે." 
3) લ ચ્ચો કાગડો કાબરને શો જવાબ આપે છે? 
જ) લ ચ્ચો કાગડો કાબરને જવાબ આપે છે કે," ઠાગાઠૈયા કર ં છ,ં ચાચં  ડી ગડાવ  ંછ ંજાવ,       
     કાબરબેન હ  ંઆવ  ંછ.ં" 
4) કાગડો ક્યા ંિગલા પર જઈને બેઠો ? તેને શ  ંર્ર્ ?ં 
જ) કાગડો મોટો િગલો લેવા માટે ઢૂં ાવાળા િગલા ઉપર જઈને બેઠો.તે જયા ંબે વા જાય છે તયા ં  
    એના પગ ઢૂં ામા ંખ પી ગયા અને આંખમા,ં કાનમા ંને મોિામા ંબધે ઢૂં ા ભરાઈ ગયા અને  
    કાગડાભાઈ મશૂ્કેલીમા ંમકૂાઈ ગયા. 
વ્યાકરણ 
નીચેના મળૂાક્ષરોની મદદર્ી અર્થપણૂથ શબ્દો બનાવો. 

1) ક, ગ, ડ = કાગડો 
2) ખ, ડ, ત = ખેડતૂ 
3) બ, જ, ર = બાજરી 
4) ઢ, ગ, લ = ઢગલો 
5) ખ, ત, ર= ખેતર 
નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. 
1) " બહ   ાર ું , ચાલો." 
જ) આ વાક્ય કાગડો બોલે છે. 
2) " ચાલો,બાજરો બહ   ારો ઊગ્યો છે." 
જ) આ વાક્ય કાબર બોલે છે. 
3) " ખોટી દાનતનાું ફળ હવે બરાબર ચાખશો." 
જ) આ વાક્ય કાબર બોલે છે. 



ની, નો, ન , નાું મકૂી નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો. 
1) કાગડા ની ચાચં તટૂી ગઈ. 
2) કાપણી નો વખત ર્યો. 
3) કાબર અને કાગડા ન  ંકામ બાજરો કાપવાન  ંહત  .ં 

નીચેના  શબ્દોના સવર ધ્ધાર્ી શબ્દો લખો. 
 1) સ ુંદર X કદરૂપ ું 
 2) મોટ ું X નાન ું 
 3) મ શ્કેલ X  રળ 
 4) સનરાશા X આશા 
નીચેના શબ્દ મહૂ માટે એક શબ્દ આપો. 
1) કણ લામારં્ી બાજરીના ંદાણા ંકાિી લીધા પછી રહતેા ફોતરા = ઢૂં ા 
2) ખેતરમારં્ી નકામ  ંઘા  ઉખેડી નાખવ  ં    = નીંદામણ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
અઘરા શબ્દ 

આંટા ફેરા મારવા   
કાતરવ  ં
પે વ  ં
શાણા 
ધાણી 
ડણક 

તગાર ં 
શબ્દાર્થ 
આંટા ફેરા મારવા = કંઈ કામકાજ માટે જવ -ંઆવવ .ં   
કાતરવ  ં  = કાપી નાખંવ  ં
દર   = ઉંદરન  ંઘર 

પે વ  ં   = પ્રવેશ કરવો. 
શાણા   =  મજ ં 
ધાણી   = અનાજના ંશેકેલા ંદાણા 
ડણક   = મ િંહની ગર્જના 
તગાર ં   = છાબડાનંા આકારવાળં લોખડંન  ંએક પાત્ર. 
લવાર ં          = બકરીન  ંબચ્ચ  ં
 ાદહત્ય 

નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાું જવાબ લખો. 
1) ઉંદર મામા ક્યા ંરહ ેછે? 

જ) ઉંદર મામા દરમા ંરહ ેછે.  
2) કાકા શ  ંલાવે છે? 

જ) કાકા ધાણી લાવે છે. 
3) મામા શ  ંલાવે છે? 

જ) મામા મીઠાઈ લાવે છે. 
4) મ િંહની ડણકર્ી કોણ ર્ર્રી જાય છે? 
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જ) મ િંહની ડણકર્ી આખ  ંજગંલ ર્ર્રી જાય છે. 
5) બકરીના બચ્ચાનેં શ  ંકહવેાય છે? 

 

જ) બકરીના બચ્ચાનેં લવાર ં કહ ેછે. 
વ્યાકરણ 

નીચેનાું વાક્યોમાું જે શબ્દ નીચે લીટી દોરી છે તેનો  માનાર્ી શબ્દ લખો. 
1) મ િંહની ડણકર્ી પશ ઓ ગભરાય છે. 
જ)મ િંહની ગર્જનાર્ી પશ ઓ ગભરાય છે. 
2) ચાલે નઢહ કોઈ આ પા . 
જ)ચાલે નઢહ કોઈ આજ બાજ . 
3) ઊંચે ઊંચે આકાશમા.ં 
જ) ઊંચે ઊંચ ેગગનમા.ં 
કૌં મા ંઆપેલા અક્ષરોમારં્ી ખટૂતો અક્ષર પ દં કરી, ખાલી જ્ગગ્યામા ંમકૂીને, શબ્દ બનાવો. 
1) કપડા ં(પ, ય, ષ ) 
2) મીઠાઈ (ઠા, િા, ડા ) 
3) ઢહિંમત (મ, પ, ય ) 
4) િગલો (ટ, િ, ઠ ) 
કૌં મા ં આપેલા ંશબ્દોમારં્ી યોગ્ય શબ્દ પ દં ખાલી જગ્યા પરૂો. 
1) ચ ૂ ંચ ૂ ંકરતા ંઉંદર મામા. (ઉદર, ઉંદર) 
2) કપડા ંકાતરી દરમા ંપે ી જાય. (કાતળી, કાતરી) 
3) લાવે રોજ ધાણી ચાણા.ં (ધાણી,ઘાણી) 
4) બકરીન  ંબચ્ચ  ંલવાર ં. (લવાર ં,બોકડ )ં 
નીચ ેઆપેલા ંશબ્દોના  માનાર્ી શબ્દો લખો. 
1) જગંલ = વન 
2) ધળૂ   = માટી 
3) ઢહિંમત = બળ 
4) રોજ   = હમંેશા 
નીચેના શબ્દોના જામતભેદ દશાથવો. 
1) કાકા – કાકી 
2) મામા – મામી 
3) મ િંહ – મ િંહણ 



4) રાજા – રાણી 
નીચેના ઉદાહરણ મ જબ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. 
1)  કાકા-ધાણી      = કાકા ધાણી લાવે છે. 
2) મામા-મીઠાઈ   = મામા મીઠાઈ લાવે છે. 
3) જગંલ-ઝાડ     = જગંલમા ંખબૂ જ ઝાડ હોય છે. 
4) બકરી-લવાર ં   = બકરીના ંબચ્ચાનેં લવાર ં કહ ેછે. 

 
 

  
 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


