
પાઠઃ-૩ સાચી હજ

ધોરણઃ-૪

વિષયઃ-ગજુરાતી



• અધરા શબ્દઃ-

૧. પરરવાર = કુટુુંબ

૨. ભારે = ખૂબ

૩. હજ = યાત્રા

૪. અચાનક = એકાએક

૫. ફરરશ્તદ = ્ેવ્ૂત

૬. આશ્ચયય = નવાઈ

૭. રદકકળ = કરુણ રુ્ન

૮. ખુ્ાઈ = પરવત્રતા



• એકશબ્માું જવાબ લખદઃ-

૧. શેખઅબ્ુલ્લા હજ કરવા શા માટે ન જઈશક્યા?

-> ગરીબીના કારણે

૨. ખુ્ાએ કદની હજ સ્વીકારી?

-> અલી હુસેનની

૩. શેખઅબ્ુલ્લાએ રાત્રે સાુંભળેલી વાત કદને કહી

સુંભળાવી?

-> અલી હુસેનને



* નીચેઆપેલા રવકલ્પદમાુંથી સાચદ રવકલ્પ શદધીને
લખદ.

૧. શેખઅબ્ુલ્લાનદ પરરવારક્યાું રહેતદ હતદ?

(અ) મક્કામાું (બ) બગ્ા્માું (ક) મ્ીનામાું

૨. હજ કયાય રસવાય હજનુું પુણ્ય કદને મળયુું હતુું?

(અ) શેખઅબ્ુલ્લાને (બ) ફરરશ્તાને

(ક) અલી હુસેનને

૩. શેખઅબ્ુલ્લા ્માસ્કસમાું કદને મળવા ગયા?

(અ) ફરરશ્તાને (બ) અલી હુસેનને

(ક) બા્શાહને



• નીચેઆપેલી ખાલીજગ્યા પૂરદઃ-

૧. શેખઅબ્ુલ્લા ખૂબ જ ધારમયક હતા.

૨. શેખઅબ્ુલ્લાને હજ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી.

૩. રાત્રે બે ફરરશ્તા વાત કરી રહ્યા હતા.

૪. અલી હુસેન ્માસ્કસમાું રહેતદ હતદ.

૫. ખુ્ાને ખુ્ાઈ પ્યારી છે.

• નીચેઆપેલા વાક્યદ ખરાું છે કે ખદટાું તે લખદઃ-

૧. શેખઅબ્ુલ્લાનદ પરરવાર મક્કામાું રહેતદ હતદ.X

૨. ખુ્ાએશેખઅબ્ુલ્લાની હજ સ્વીકારી હતી. X

૩. અલી હુસેન ્માસ્કસમાું રહેતદ હતદ. √



૪. ખુ્ાને ગરીબાઈ પ્યારી છે. X

૫. શેખઅબ્ુલ્લાની વાત સાુંભળીને અલી હુસેન

બેભાન જવેા થઈ ગયા. √

• જદડકા જદડદઃ-

અ બ

શેખઅબ્ુલ્લા ્ેવ્ૂત (૩)

અલી હુસેન ખુ્ાઈ પ્યારી (૪)

ફરરશ્તદ બગ્ા્ (૧)

ખુ્ાને ્માસ્કસ (૨)



• નીચેના વાક્યદ કદણબદલે છે તે લખદઃ-

૧. “તદ પછી કદની હજ સ્વીકારી છે?”

-> પહેલદ ફરરશ્તદ

૨. “એહાજીઓમાુંથી કદઈની પણ હજ સ્વીકારી

નથી.”

-> બીજદ ફરરશ્તદ

૩. “ભાઈ, હુું એક ગરીબ માણસ છુું .”

-> અલી હુસેન

૪. “ખુ્ાને ખુ્ાઈ પ્યારી છે.”

-> શેખઅબ્ુલ્લા



• જદડણી સુધારદઃ-

ગરરબાઈ = ગરીબાઈ ફરીસ્તા = ફરરશ્તા

રુપીયા = રૂરપયા ખૂસાલી = ખુશાલી

મુંઝુર = મુંજૂર ધામીક = ધારમયક

• સમાનાથી શબ્ લખદઃ-

પરરવાર = કુટુુંબ અચાનક = એકાએક

આશ્ચયય = નવાઈ તકલીફ = મુશ્કેલી

ફરરશ્તદ = ્ેવ્ૂત આુંખ = નયન

શરીફ = પ્રરતરિત



• નીચેઆપેલા શબ્દના રવરદધી શબ્ લખદઃ-

ગરીબ X અમીર શાુંરત X અશાુંરત

પુણ્ય X પાપ બેભાન X સભાન

બીમાર X તું્ુરસ્ત મુંજૂર X નામુંજૂર

આકાશ X પાતાળ ્ુઃખ X સુખ

ઇચ્છા X અરનચ્છા રાત X ર્વસ

સ્વીકાર X અસ્વીકાર થદડુું X વધારે



• એકબે વાક્યમાું જવાબ લખદઃ-

૧. શેખઅબ્ુલ્લાને હજ કરવાની ઇચ્છાક્યારે થઈ

આવતી?

જવાબઃ- ્ર વર્ષે હજ પરઅનેક લદકદ જતા ત્યારે

શેખઅબ્ુલ્લાને હજ કરવાની ઇચ્છા

થઈઆવતી.

૨. અલી હુસેનના પાડદશમાું બાળકદ શા માટે રદકકળ

કરતાું હતાું?

જવાબઃ- અલી હુસેનના પાડદશમાું બાળકદ રદકકળ

કરતા હતાું, કારણ કે કેટલાય ર્વસથી તેમને

ખાવાનુું મળયુું નહદતુું



૩. ખુ્ાના ્રબારમામઅલી હુસેનની હજ કેમ

મુંજૂર થઈ?

જવાબઃ-અલી હુસેને હજ માટે ભેગા કરલેા પૈસા

પાડદશીનાું ્ુઃખી બાળકદને મ્્ કરવા

માટે વાપયાય, તેથી તેમની હજ મુંજૂર થઈ.


