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ાઠઃ-૫ ઉખાણાાં 







• ળબ્દાથથઃ- 

•     અડીળ ભાાં – અડકીળ નહશ 

•     ઝટ – તયત 

•     જ – ાણી 

•     જટા – રાાંફા લાન ાં ઝ ાંડ 

•     હિનેિ – િણ આાંખલા ાં 

•     ફાજઠઃ- ચાય ામાલા  એક જાતન ાં આવન 



 * વાચો હલકલ્ રખોઃ- 

     ૧. વૂયજ ક્યાય ેઆલે છે? 

          (અ) યાિે (ફ) વલાય ે  (ક) વાાંજ ે

     ૨. ાાંદડાાંની અાંદય ફીજાાં ાદડાાં કોને કશે છે? 

           (અ) યી ાંગણને   (ફ) ભૂાને   (ક) કોફીજને 

     ૩. આણી વાથે હદલવે કોણ પમાથ કય ેછે? 

          (અ) ડછામો     (ફ) ચાંદ્ર    (ક) તાયા 

 

• ખારીજગ્મા ૂયોઃ- 

    ૧. ચટી નો જન્ભ થામ છે યાંત  તેને ળયીય શોત ાં  નથી. 



   ૨. કોફીજને રીરાાં – ધોાાં ાન શોમ છે. 

  ૩. ડછામો ઘડીકભાાં નાનો, તો ઘડીકભાાં ભોટો  

        થઈ જામ છે. 

  ૪. નાહમેય ને િણ આાંખ છે ણ એ ળાંકય (બગલાન) 

        નથી. 

 

• ખયાાં – ખોટાાં રખોઃ- 

    ૧. નાહમેયને જટા શોલા છતાાં એ જોગી નથી.        -  √ 

    ૨. શીાંચકો ખલાતાાં જ્ઞાનની ફાયીઓ ખ રી જામ છે.  -  X 

    ૩. નાહમેયની અાંદય ાણી બયરે ાં શોમ છે.                -  √ 

    ૪. ડછામો નાનો – ભોટો થતો નથી.                        -  X 



• જોડણી વ ધાયોઃ- 

          શોઢ = શોઠ               ચહટ = ચટી 

         ાદડ  = ાાંદડ ાં    ઊઘ = ઊાં ઘ 

          વહયય = ળયીય   િીનેિ = હિનેિ 

 

• વભાનાથી ળબ્દ રખોઃ- 

         ાાંદડ ાં  = ાન   ભોાં = ભ ખ 

         વાંતાલ ાં = છ ાલ ાં               લૃક્ષ = ઝાડ 

         ગ = કદભ   દ હનમા = જગત 



  * હલયોધી ળબ્દ રખોઃ- 

     જ્ઞાન = અજ્ઞાન   જન્ભ = ભયણ 

     ચત ય = ઠોઠ   નાનો = ભોટો 

     ઉત્તય = પ્રશ્ન   ઊાં ઘલ ાં = જાગલ ાં 

 

• ળબ્દવભૂશ ભાટે એક ળબ્દ રખોઃ- 

   ૧. ઉનાાની વખત ગયભ શલા = રૂ 

   ૨. િણ આાંખલા ાં = હિનેિ 

   ૩. ચાય ામાલા ાં એક જાતન ાં આવન = ફાજઠ 



• એક ળબ્દભાાં જલાફ રખોઃ- 

    ૧. વલાય ેઆલીને, વાાંજ ેકોણ વાંતાઈ જામ છે? 

    => વૂયજ 

    ૨. ભોાં ન શોલા છતાાં કોણ અલાજ કય ેછે? 

    => ચટી 

    ૩. જટા શોલા છતાાં જોગી કોણ નથી? 

    -> નાહમેય 

    ૪.જ્ઞાનની ફાયીઓ કોણ ખોરે છે? 

    => કમ્પ્મૂટય 

   ૫. જ ેખલામ છે ણ ખૂટતો નથી એ ળ ાં છે? 

   => શીાંચકો 



• એક – ફે લાક્યભાાં જલાફ રખોઃ- 

    ૧. કહલએ કોફીજની ળી ઓખાન આી છે? 

    => કહલના કશેલા ભ જફ કોફીજના ાનની અાંદય ાન શોમ છે અને 

એ ાન રીરાાં – ધોાાં શોમ છે. 

    ૨. શોઠ કેલા વગાબાઈ છે? 

    => શોઠ એલા વગાબાઈ છે કે આણે ‘અડ અડ’ કશીએ તો 

એકફીજાને અડકતા નથી અને ‘અડીળ ભા, અડીળ ભા’ કશીએ તો 

તયત એકફીજા ને અડકે છે. 



૫. ચટીની ળી હલળેતા છે? 

=> ચટી જન્ભતાાંની વાથે જ ભયણ ાભે છે. 


