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• અઘરા શબ્ોઃ-

ભીડ પડવી = તંગી પડવી

ખાતે મંડાવી = ચોપડામાં કોઈના નામનો હિસાબ

નવેસરથી ઉધારવો

પગેરં = પગન ં હનશાન

શાખ = આબરૂ

સાન = ગીરો

અકબંધ = િતો તેટલો જ

હિટકાર = હધક્કાર, અના્ર



• એકશબ્માં જવાબ લખોઃ-

૧. લાખાને ભીડ પડી ત્યારે તે કોની પાસે ગયો?

=> વાહણયા પાસે

* સાચો હવકલ્પ લખોઃ-

૧. લાખાએશેઠને ત્યાં સાનમાં શ ં મૂક્ ?ં

(અ) ડાહઘયો (બ) ઘોડો (ક) ્ીકરો

૨. લાખાએશેઠ પાસેથી કેટલી મ ્ત માટે રકમ

લીધી?

(અ) એક વર્ષ માટે (બ) એક મહિના માટે

(ક) છ મહિના માટે



૩. ડાહઘયો કેવી રીતે મરી ગયો?

(અ) તળાવમાં ડૂબી જઈને

(બ) ખાવાન ં બંધ કરીને

(ક) પથરા પર માથ ં પછાડીને

• એકબે વાક્માં જવાબ લખોઃ-

૧. લાખો વાહણયા પાસે શા માટે ગયો?

=> એક વાર અચાનક ભીડ પડવાથી લાખો વાહણયા

પાસે પૈસા લેવા માટે ગયો.



૨. લાખાએ ડાહઘયાને વાહણયાને ત્યાં શા માટે

મૂક્ો?

=> લાખાએ વાહણયા પાસેથી પૈસા લીધા અને

સાનમાં કંઈ મૂક્ા હવના પૈસા ન લેવાય તેથી

ડાહઘયાને વાહણયાને ત્યાં મૂક્ો.

૩. શેઠે ડાહઘયાની કોટો શ ં બાંધય ં?

=> શેઠે ડાહઘયાની કોટે એક હચઠ્ઠી બાધંી, જમેાં

લાકાને જે પૈસા ધીયાષ િતા તેથી અનેકગણ ં

ડાહઘયાએબચાવય ં િત ં તે વાત લખલેી િતી.



૪. ડાઘાસરક્ાંઆવેલ ં છે?

=> ડાઘાસર ઉત્તર ગ જરાતમાં રાધનપ ર પાસે

આવેલ ં છે.

• જોડકા જોડો.

અ બ

૧. ડાહઘયો વણજારો (૨)

૨. લાખો પૈસાઆપવાવાળો શેઠ (૩)

૩. વાહણયો કૂતરો (૧)



* ખાલીજગ્યા પૂરોઃ-

૧. લાખો વણજારો િતો.

૨. લાખાએ મોટ ં સરોવર બંધાવય ં તેન ં નામ

ડાઘાસર છે.

૩. ડાઘાસર સરોવર ઉત્તર ગ જરાતમાં રાધનપ ર

પાસેઆવેલ ં છે.

• ખરાં – ખોટાં લખોઃ-

૧. ભીડ પડી ત્યારે લાખો રાજા પાસે ગયો.X



૨. શેઠનો ચોરાયેલો માલ એકખેતરમાંથી મળ્યો.X
૩. ડાહઘયાનેઆવતો જોઈને લાખો ખ શ થઈ ગયો. X
૪. ડાઘાસર સરોવર સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ ં છે. X

• કોણબોલે છે કોને કિે છે તે લખોઃ-
૧. ‘એશ ં બોલ્યા! તમારા પૈસા તો ્ૂધે ધોયલા છે.’
=> આવાક્શેઠ બોલે છે અને લખાને કિે છે.
૨. ‘અરે રામ! આકૂતરાએ મારી શાખ ઉપર પાણી

િેરવય ં.’
=> આવાક્લાખો બોલે છે કૂતરાનેઆવતો જોઈને કિે

છે.



• જોડણી સ ધારોઃ-

વાણીયો = વાહણયો મિીનો = મહિનો

ઇસારો = ઈશારો ચીટ્ટી = હચઠ્ઠી

ધોહતય = ધોહતય ં વણઝારો = વણજારો

• સમાનાથી શબ્ લખોઃ-

માસ = મહિનો િરખ = ખ શી

હિય = વિાલ ં આબરૂ = શાખ

ભાગવ ં = નાસવ ં હવશાળ = મોટ ં



મિેરબાની = કૃપા ઈશારો = સંકેત

પીઠ = વાંસો ધણી = માહલક

કોટ = ગળ ં હવશ્વાસ = વિા્ાર

• રૂહિિયોગના અથષઆપી વાક્બનાવોઃ-

૧. આંખ વાળી લેવી =  ્ ઃખી હ્ર્યે હવ્ાય લેવી

=> ડાહઘયાને શેઠ પાસે મૂકીને તરત લાખાએઆંખ

વાળી લીધી.

૨. ખાતર પડવ ં = ઘરમાંથી ચોરી થવી

=> એક રાત્રે શેઠના ઘરમાં ખાતર પડય .ં



૩. ્ૂધે ધોય્લા = ચોખ્ખા હવશ્વાસપાત્ર

=> તમનેઆપેલા પૈસા તો ્ૂધે ધોયલા છે.

૪. પાણી િેરવવ ં = આબરૂકાિવી

=> ્ીકરાએ ચોરી કરી હપતાની શાખ પર પાણી

િેરવય ં.

૫. ભારે િૈયે =  ્ ઃખી હ્ર્યે

=> માબાપે ભારે હ્ર્યે ્ીકરીને સાસરે વળાવી.



વયાકરણ
પાઠઃ-૧ નામ

િાણી કે પ્ાથષનેઓળખવા માટે જેશબ્

વપરાય ‘તેન’ે નામ કિેવાય.

િાણી, પશ , પંખી, પવષત, ન્ી, અનાજ, િળ,

િૂલ, ઝાડ, ગામ, શિેર, િવાિી વગેરનેે ઓળખવા

માટે નામ પાડેલાં િોય છે.

• નામ

* મોર રૂપાળ ં પંખી છે.

* ગાય ્ૂધઆપે છે.

* હ્વાળીઆપણો મોટો તિેવાર છે.



* ગાંધીજીઆશ્રમમાં રિેતા િતા.

* નાતાલ હિસ્તીઓનો તિેવાર છે.

* કાગડો રંગે કાળો િોય છે. 


