
પાઠઃ-૭ કલાકારની ભૂલ

ધોરણઃ-૪

વિષયઃ-ગજુરાતી



• શબ્દાર્થઃ-

કલાકાર = કલાન ું સર્થન કરનાર

શશલ્પી = મૂશતથઓબનાવનાર કારીગર

આબેહૂબ = હૂબહૂ

દ્વાર = બારણ ું

તફાવત = ફરક

તરકીબ = ય શિ

યમરાર્ = મૃત્ય નો દેવ

દેવતા = દેવ

શનષ્ણાત = શનપ ણ



• સાચો શવકલ્પ લખોઃ-

૧. ચોકીદારની મૂશતથને ર્ોઈને કોણ ભાગી ગય ું?

(અ) બાળકો (બ) પોશલસ (ક) ચોર
√

૨. શશલ્પીએ પોતાનાું રૂપ, રુંગ અનેઆકાર ધરાવતી

કેટલી મૂશતથઓબનાવી?

(અ) દસ √ (બ) અશગયાર (ક) એકવીસ

૩. દૂતને નવાઈ લાગી, કારણ કે………..

(અ) ઘરમાું ઠેર ઠેર મોહનઊભો હતો.

(બ) એકસાર્ે અશગયાર મોહનઊભા હતા. √

(ક) મોહન તેને ર્ોઈને મોટેર્ી હસવા લાગ્યો.



• ખરાું ખોટાું લખોઃ-

૧. ત લમોહનને લોકો ‘મોહન’ કહીને ર્ બોલાવતા

હતા.  √

૨. શશલ્પીના મામા તેને બજારમાું મીઠાઈ લેવા લઈ

ગયા. X

૩. ચોકીદારની મૂશતથ ર્ોઈને કૂતરાું ભસવા લાગ્યાું. X

૪. મૂશતથઓની વચ્ચે ઊભેલો મોહનઆુંખ પટપટાવતો

હતો તેર્ી પકડાઈ ગયો. X

૫. દૂતને ખાલી હાર્ેઆવેલો ર્ોઈને ભગવાન શુંકર

ગ સ્સે ર્ઈ ગયા. X       



• ખાલીર્ગ્યા પૂરોઃ-

૧. મૂશતથઓબનાવનાર શશલ્પીન ું નામ ત લમોહન

હત ું.

૨. મોહનન ું આય ષ્ય પૂરું ર્ઈ ગય ું હત ું.

૩. યમરાર્ે દૂતને ર્ોડી બ શિ ચલાવવા કહ્ ું.

• કોણબોલે છે તે લખોઃ-

૧. “મૂખથ, મોહનએક ર્ છે, પણએબ શિશાળી

કલાકાર છે.”              = યમરાર્

૨. “એન ુંઆય ષ્ય પૂરું ર્ઈ ગય ું છે એટલે એને

જીવતો રાખવાનો નર્ી.”   = યમરાર્



૩. “શી ભૂલ છે?” = મોહન

૪. “બસ, આએકર્ભૂલ છે.”    = દૂત

૫. “ર્ોડીક બ શિ ચલાવ એટલે એ પકડાઈ ર્શ.ે”

= યમરાર્

• ર્ોડકા ર્ોડોઃ-

અ બ

મોહન ચોર (૩)

યમરાર્નીઆજ્ઞા શશલ્પી (૧)

ચોકીદારની મૂશતથ દૂત (૨)



* ર્ોડણી સ ધારોઃ-

શીલપી = શશલ્પી

મૂતી = મૂશતથ

મીત્ર = શમત્ર

મ ત્ય = મૃત્ય 

બૂધ્ધી = બ શિ

શનષ્નાત = શનષ્ણાત

સાન્તી = શાુંશત

ભ લ = ભૂલ



* સમાનાર્ી શબ્દ લખોઃ-

શનષ્ણાત = શનપ ણ આબેહૂબ = હૂબહૂ

દૂત = સુંદેશવાહક પ્રાણ = જીવ

દ્વાર = દરવાર્ો વૃિ = ઘરડો

ય શિ = તરકીબ ચત ર = હોશશયાર

ત ચ્છ = હલક ું આુંખ = નયન

• શવરોધી શબ્દ લખોઃ-

મરલે ું = જીવત ું ય વાન = ઘરડો

અશાુંશત = શાુંશત મૂખથ = સમર્દાર



ઝડપી = ધીમે આવવ ું = ર્વ ું

• શબ્દ સમૂહ લખોઃ-

મૂશતથઓબનાવનાર = શશલ્પી

કલાન ું સર્થન કરનાર = કલાકાર

• એકશબ્દમાું ર્વાબ લખોઃ-

૧. મોહને શી ભૂલ કરી? 

=> બોલવાની

૨. કોન ું આય ષ્ય પૂરું ર્ઈ ગય ું હત ું?

=> મોહનન ું



૩. દૂતે કેટલા મોહન ર્ોયા?
=> અશગયાર
૪. મોહનને શ ું સ્વપ્નઆવય ું?
=> મરણન ું
• એક – બે વાક્યમાું ર્વાબ લખોઃ-
૧. મોહન કેવી મૂશતથઓબનાવતો હતો?
=> મોહનઅદભૂત અનેઆબેહૂબ મૂશતથઓબનાવતો

હતો.
૨. યમરાર્ દૂત પર કેમ ગ સ્સે ર્યા?
=> મોહનને લીધા વગર પાછાઆવેલા દૂતને ર્ોઈને

યમરાર્ દૂર પર ગ સ્સે ર્યા/



૩. કલાકાર મોહનને કેમ જીવતો રાખવાનો ન હતો? 

=> કલાકાર મોહનને જીવતો રાખવાનો ન હતો, 

કારણ કે એન ું આય ષ્ય પૂરું ર્ઈ ગય ું હત ું.

૪. વૃિ ર્તાું મોહને શ ું શવચાય થ?

=> વૃિ ર્તાું મોહને શવચાય થ કે હવે મૃત્ય નજીક છે. 

માટે કોઈએવ ું કાયથ કરી ર્વ ું ર્ોઈએ કે લોકો

તેને વર્ષો સ ધી ન ભૂલે.



* પ્રશ્નોના ર્વાબ લખોઃ-
૧. મોહનને દૂત કેમઓળખી ન શક્યો?
=> પોતાનાું રૂપ, રુંગ અનેઆકાર ધરાવતી દસ

આબેહૂબ મૂશતથઓની વચમાું મોહનઊભો રહી

ગયો, આર્ી સાચામોહનને દૂત નઓળખી

શક્યો. 
૨. ચોકીદારની મૂશતથ ર્ોઈને ચોર શા માટે ભાગી

ગયા?
=> મોહને ચોકાદારની મૂશતથ એવીઆબેહૂબ બનાવી

હતી કે ચોર એને સાચો ચોકીદાર માનીને ત્યાુંર્ી

ભાગી ગયા.




