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પાઠ : ૧ લાલચ ુખેડતૂ 
❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ મદુ્દાસર લખો. 
૧) લાલચ ુખડેૂત ની સામે કઈ શરત મકૂવામાાં આવી ?  

જવાબ : લાલચ ુખેડતૂની સામે એ શરત મકૂવામાાં આવી કે સાાંજે સરૂ્ાાસ્ત થાર્ ત્ર્ારે ત ે

પોતાના મળૂ સ્થાન ેપાછો આવ્ર્ો હોવો જોઈએ. 

 

૨) વધમુાાં વધ ુજમીન મેળવવા ખેડતૂ ેશુાં કર્ુું ? કેમ ?  

જવાબ : ખેડૂતે વધમુાાં વધ ુજમીન મેળવવા સવારે વહલેા નીકળી ઝડપભેર ચાલવાનુું 
આરાંભ કરી દીધુાં. થાકીને ત ેલોથપોથ થઈ ગર્ો. છતાાં તેણ ેબપોરે ચાલવાનુાં ચાલ ુ

રાખર્ુાં, કારણ કે મબલખ ધન મેળવવાની આ તક ત ેગમુાવવા ઈચ્છતો ન હતો. 
 

૩) લાલચ ુખડેૂતનુાં મતૃ્ર્ ુકેમ થર્ુાં ?  

જવાબ : વધનુ ેવધ ુજમીન મળેવવાની લાલચમાાં ખડેૂત ખબૂ આગળ નીકળી ગર્ો. 
જ્ર્ારે સરૂજ ક્ષિતતજમાાં ડૂબવા લાગ્ર્ો, ત્ર્ારે ત ેગાાંડોતરૂ બનીન ેદોડવા લાગ્ર્ો. હાાંફી 
જવાથી ત ેઢગલો થઈ નીચે પટકાઈ ગયો. તણેે પોતાની સહનશક્તતની હદ ઓળાંગી 
દીધી અન ેઅતતશ્રમને  કારણે ત ેમતૃ્ર્ ુપામ્ર્ો. 
 

૪) લાલચ ુખડેૂત' વાતાામાુંથી આપણને કર્ો બોધ મળે છે ?  

જવાબ : લાલચ ુખેડતૂ વાતાામાાંથી આપણન ેબોધ મળે છે કે જીવનમાાં વધારે પડતી 
લાલચ ન રાખવી જોઈએ, જો આપણ ેપસૈા કમાવવાની અતતશર્ લાલચ કરીશુાં તો 
આપણ ેતનેે ક્યારેર્ માણી નહી શકીએ.  
 

❖ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાાં યોગ્ય શબ્દ દ્વારા કરો. 
૧) કારણ કે ત ેવધારે ને વધારે જમીન મળેવવા ઇચ્છતો હતો. 
૨) પણ એની લાલચ એન ેખબૂ દૂર લઈ ગઈ હતી. 
૩) ત ેગાાંડોતરૂ બનીન ેહાાંફળો-ફાાંફળો દોડવા લાગ્ર્ો. 
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૪) સરૂજ અસ્ત થાર્ તે પહલેાાં ત ેપાછો આવી ગર્ો, પણ તેનો કોઈ અર્થ ન રહ્યો. 
 

❖ નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોનાાં અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 
૧) શરત મકુવી - કરાર કરવો, બોલી કરવી  
= લાલચ ુખેડૂતની સામે શરત મકૂવામાાં આવી. 
૨) લાલચ થવી - લોભ થવો 
= તશર્ાળન ેમધપડૂો જોઈને વધ ુલાલચ ર્ઈ. 

૩) હાુંફળા ફાુંફળા થવુું – તવચાયાા તવના દોડાદોડ કરવુું  
= તસિંહ તશકાર જોઈન ેહાાંફળા-ફાાંફળો ર્ઈને દોડવા લાગ્ર્ો. 
૪) સહનશક્તતની હદ ઓળાંગી જવી – અસહ્ય પરરક્સ્થતત પાર કરવી  
= ખેડૂત ેલાલચમાાં સહનશક્તિની હદ ઓળાંગી દીધી. 
 

❖ નીચેના શબ્દસમહૂ માટે એક-એક શબ્દ લખો.  
૧) વધારે પ્રમાણમાાં કોઈ વસ્ત ુમેળવવાની ઈચ્છા - લાલચ  
૨) જયાું ધરતી અને આકાશ મળતાું દેખાતાાં હોર્ તેવી કાલ્પતનક રેખા - ક્ષિતિજ 

૩) સરૂ્ાનુાં આથમી જવુાં ત ે- સયૂાથસ્િ 

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 
 

૧) સવૂાણ   - સવુણા 
૨) સીક્સા   - તશિા 
૩) અતીસ્રમ  - અતતશ્રમ   
૪) ગાાંડોતરુ   - ગાાંડોતરૂ 

૫) ક્ષિતીજ   - ક્ષિતતજ 

૬) સરુયા    - સયૂા  
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પાઠ : ૨ ગોવવન્દના ગણુ ગાશુાં 
❖ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા તવકલ્પોમાાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને લખો. 
૧) મીરાુંબાઈ કોનાું ગણુ ગાવાનુું કહ ેછે ?  
(ક) રાણાજીના  (ખ) ગોતવન્દનાાં   (ગ) સાંતોના   (ઘ) જ્ઞાનીઓના 
૨) મીરાાંબાઈ કોન ેસાંબોધીને ‘ગોતવન્દનાું ગણુ ગાશુાં' એવુાં કહ ેછે ?  
(ક) રાણાજીને  (ખ) ક્ષગરધરન ે (ગ) ગોતવિંદન ે (ઘ) રામજીન ે 

૩) રાણાજીએ શનેાું પ્ર્ાલા મોકલયાું છે ? 

(ક) અમતૃનાું  (ખ) દૂધનાું   (ગ) તવષનાાં   (ઘ)  દહીંનાું   
૪) રાણાજી રૂઠશે છે તો શુાં તજાવશે ? 

(ક) જીવ   (ખ) મહલે  (ગ) દેહ  (ઘ) રાજ 

૫) મીરાાંબાઈએ “ગોતવન્દ' માટે કાવ્ર્માાં બીજો કયો શબ્દ વાપર્ો છે ? 

(ક) નટવર   (ખ) જહાજ   (ગ) રાણોજી   (ઘ) ક્ષગઢરધર  
 

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર આપો. 
૧) કાવ્ર્માાં કોના નામનુાં જહાજ બનાવવાનુાં કહ્ુાં છે ?  
જવાબ : કાવ્ર્માાં મીરાબાઈ રામના નામનુાં જહાજ બનાવવાનુું કહ ેછે, જેમાાં 
બેસીન ેત ેતરી જશ.ે  

૨) મીરાુંબાઈ તવષનાું પ્ર્ાલાનુાં શુાં કરવા કહ ેછે ? 

જવાબ : મીરાાંબાઈ કહ ેછે કે રાણાજીએ મોકલેલા તવષનાું પ્ર્ાલાનુું તે ચરણામતૃ કરી 
લેશે.  
૩)મીરાાંબાઈ ક્ાું વારી જવાનુાં કહ ેછે ?  

જવાબ : મીરાાંબાઈ પ્રભ ુક્ષગરધરનાું ગણુો પર અને તેમના ચરણકમળ પર વારી જવાનુાં 
કહ ેછે. 

 

❖ આપેલી પાંક્તિનો અર્થતવસ્િાર કરો. 
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રાણોજી રૂઠશે તો રાજ તજાવશ;ે પ્રભજુી રૂઠે રે મરી જાશુાં. 
તવષનાું પ્ર્ાલા રાણાજીએ મોકલયાું;  ચરણામતૃ કરી લેશુાં. 

 
 

અથા : મીરાાંબાઈ કહ ેછે કે રાણાજી રૂઠશે છે તો રાજ તજાવશે , મહલેમાાંથી કાઢી નાાંખશ,ે 

પણ જો પ્રભ ુરહી જશ ેતો ત ેજીવી નરહ શકે, રાણાજી જે તવષનો પ્ર્ાલો મોકલયો છે તેન ે

તે ચરણામતૃ સમજીન ેપી લેશ.ે 

 

❖ “અ” તવભાગને “બ” તવભાગમાાંર્ી બાંધબેસિો શબ્દ શોધીને લખો. 
 

અ       બ  
૧) રાજ તજાવશે    =   ૩) રાણાજી  
૨) ચરણામતૃ   =  ૪) તનયમ  
૩) જહાજ     =   ૨) રામ નામનુું  
૪) ચરણકમળ  =  ૫) વારી જાશુું  
૫) ગણુ ગાશુું   =  ૧) ગોતવન્દનાું  
 

❖ તવશેષણ ની નીચે લીટી કરો.  
(સમજૂિી : તવશષેણ એટલે – નામનાાં અર્થમાાં ગણુ, અવગણુ કે સાંખ્યા દશાથવિો શબ્દ) 

 

ઉદાહરણ :   ગાંદા કપડાાં =  ગાંદા  
૧) અહાંકારી રાવણ   = અહાંકારી 
૨) ભક્ત સદુામા   = ભક્ત   
૩) ડરપોક તશયાળ  = ડરપોક   
૪) શાાંત નદી   = શાુંત  
૫) વજનદાર સામાન  = વજનદાર  
૬) પ્યારાું ગોતવન્દ   = પ્યારાું  
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પાઠ : મોરનાાં ઈંડા ચીતરવા ન પડ ે

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાું જવાબ મદુ્દાસર લખો. 
 

૧) અકબર બાદશાહ બીરબલનાું ઘરે કેમ ગર્ાાં ? 

 

જવાબ : બીરબલ એક વખત બીમાર પડયો, તેથી ઘણાું રદવસ સધુી દરબારમાાં આવી 

ન શક્યો. બાદશાહને એના તવના ચેન ન પડતુાં હતુાં. તથેી તઓે બીરબલન ેમળવા 

એમના ઘરે ગર્ા. 
 

૨) બીરબલની દીકરીનો જવાબ સાાંભળી અકબર બાદશાહને કેમ આશ્ચર્ા થયુું ?  
 

જવાબ : અકબરે બીરબલની દીકરીન ેઉદૂા  ભાષામાાં પછૂ્ુાં કે, “પતુ્રી, તારા તપતાજી ઘરે 

છે ?” જેનો જવાબ તેણ ેઉદૂા  ભાષામાાં જ આપ્ર્ો, એનાથી અકબર બાદશાહને ખબૂ 

આશ્ચર્ા થર્ુાં. 

૩) અકબર બાદશાહ ેબીરબલનીદીકરીન ેશુાં પછૂ્ુું ? કેમ ?  

જવાબ : બીરબલની દીકરીએ બાદશાહ દ્વારા ઉદૂા  ભાષામાાં પછૂાર્લેા પ્રશ્નોના ઉત્તર 

ઉદૂામાાં જ આપ્ર્ા, તેથી એના ચતરુાઈની પરીિા કરવા માટે બાદશાહ ેતને ે

પછૂ્ુાં, “પતુ્રી, તન ેઉદૂા  ભાષા સારી આવડ ેછે !” 

 

૪) ઉદૂા  ભાષા જાણવા તવશે બીરબલની દીકરીએ અકબરને શુાં જવાબ આપ્ર્ો? 

 

જવાબ : ઉદૂા  ભાષા જાણવા તવશે બીરબલની દીકરીએ અકબરને જવાબ આપતા કહ્ુાં કે 

જેમન ેઉદૂા  ભાષા ખબૂ સારી આવડ ેછે, તેની તલુનામાાં મન ેએ ભાષા થોડી આવડે છે 

અને જેમન ેઉદૂાભાષા ઓછી આવડે છે, તેમની તલુનામાાં મન ેએ ભાષા ઘણી આવડ ેછે. 
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❖ નીચ ેઆપેલ તવધાનો માટે કારણો આપો.  

૧) અકબર બાદશાહ બીરબલનાાં ઘરે ગર્ાાં. 

કારણ કે, બીરબલ ઘણાું રદવસથી બીમાર હોવાના લીધ ેદરબારમાાં આવી શક્યો ન હતો 

અને બાદશાહ તેના તવના ચેન નહોત ુું પડતુાં. 

૨) અકબર બાદશાહ ેબીરબલની દીકરીને ઉદૂામાાં કેટલાક સવાલો પછૂ્ાું. 

કારણ કે અકબર બાદશાહ ેજ્ર્ારે બીરબલની દીકરીન ેપહલેો પ્રશ્ન ઉદૂામાું પછૂ્ો ત્ર્ારે 

એનો જવાબ બીરબલની દીકરીએ ઉદુામાાં જ આપ્ર્ો, તેથી અકબરે તેની કસોટી કરવા 

તેને બીજા કેટલાાંક સવાલો ઉદૂામાું પછૂ્ાું. 

૩) અકબર બાદશાહ ેબીરબલને પતુ્રીન ેસરપાવ આપ્ર્ો. 

કારણ કે અકબર બાદશાહ એ જાણીન ેખશુ થર્ા કે બીરબલની પતુ્રી પણ  બીરબલ જેવી  

જ ચતરુ છે, તેથી ખશુ થઈન ેએમણ ેતેન ેસરપાવ આપ્ર્ો. 
 

૪) અકબર બાદશાહ ેબીરબલને અક્ષભનુંદન આપ્યાું. 

કારણ કે બાદશાહ બીરબલની પતુ્રીની ચતરુાઈથી ખશુ થર્ા અન ેપતુ્રીની ચતરુાઈ 

બદલ તઓેએ બીરબલને અક્ષભનાંદન આપ્યાું.   
 

❖ નીચ ેઆપેલી ખાલી જગ્ર્ાઓ ર્ોગ્ર્ શબ્દો દ્વારા પરૂો..  

૧) બાદશાહ બીરબલ તવના ચેન પડ ેનહીં. 

૨) બીરબલની પતુ્રીએ પણ ઉરૂ્થ  ભાષામાાં જ જવાબ આપ્ર્ો. 

૩) અકબરન ેછોકરીની ચતરુાઈની પણ પરીિા કરવાનો તવચાર આવ્યો. 

૪) અકબરે ખશુ થઈન ેતેન ેસરપાવ આપ્ર્ો. 

૫) અકબરે બીરબલન ેએની ચતરુ પતુ્રી માટે અક્ષભનાંદન આપ્યાું. 
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❖ નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગાના અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 
 

૧) આશ્ચયા થવુાં - નવાઈ લાગવી  

ઉદાહરણ : બીરબલની પતુ્રી એ ઉદૂામાાં જવાબ આપતાું બાદશાહ આશ્ચયથ પામ્ાાં. 

૨) અક્ષભનાંદન આપવા - શભુચે્છા આપવી , ધન્યવાદ આપવા  

ઉદાહરણ : તવદ્યાથીને પરીિામાાં સફળતા બદલ બધાાંએ અક્ષભનાંદન આપ્યા. 

૩) પરીિા કરવી - કસોટી કરવી  

ઉદાહરણ : અકબરે બીરબલની પતુ્રીની પરીિા કરી. 

૪) સરપાવ આપવો  -  ઇનામ આપવુાં 

ઉદાહરણ : રાજાએ ચતરુ માણસને સરપાવ આપ્યો.  

૫) તલુના કરવી - સરખામણી કરવી 

ઉદાહરણ : આપણે ક્ારેય બીજા સાથે તલુના કરીને દુુઃખી ન થવુું જોઈએ.  
 

❖ નીચે આપેલાાં તવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં િે કહો.               

૧) બાદશાહને બીરબલ સાથે ઝઘડો હતો.           [ X ] 

૨) બીરબલની પતુ્રીએ  ઉદૂામાાં જ જવાબ આપ્ર્ો.      [ √ ] 

૩) અકબરે બીરબલની પરીિા કરી.         [ X ] 

૪) અકબરે બીરબલની દીકરીન ેઅક્ષભનાંદન આપ્યાું.      [ X ] 

૫) અકબર બીરબલના ખબર-અંતર પછૂવા એને ઘરે ગર્ાાં.     [ √ ] 

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

૧) ઊરદુ  -  ઉદૂા  

૨) આસ્ચયા   -  આશ્ચર્ા 
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૩) ખાત્રી  - ખાતરી 

૪) અભીનાંદન - અક્ષભનાંદન 

૫) પરરક્સા  - પરીિા 

૬) પરુણ  - પણૂા 
 

❖ નીચે આપેલી કહવેિ સમજાવો. 
 

 મોરનાાં ઈંડાાં ન ેચીતરવા ન પડ ે!  

 અથા :   જે બાળકના માતા તપતા ચતરુ અન ેહોંતશર્ાર હોર્ તેમના બાળકો પણ તેમના 

જેવા જ ચતરુ અન ેહોંતશર્ાર હોર્ છે, જેમ બીરબલની પતુ્રી પણ બીરબલની જેમ 

ચતરુ છે તમે.  તથેી જ કહવેત પડી છે કે , મોરનાાં ઈંડા ચીતરવા ન પડે ! 
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પાઠ ૪) બચત : સાંકટ સમ્ની સાાંકળ 

❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ મદુ્દાસર લખો. 
 

૧) મધમાખીએ ચકલીને શુાં કહ્ુાં ? 

 

જવાબ : મધમાખીએ ચકલીન ેકહ્ુાં, “ચકલી બેન સાવ ઉદાસ કેમ છો ? આવા સારાું 

મોસમમાાં,  તો ખશુ રહવે ુાં જોઈએ !” 

 

૨) ચકલીએ  પોતાની વ્ર્થા વ્ર્તત કરતાું ગળગળાું સાદે શુાં કહ્ુાં ? 

 

જવાબ : ચકલીએ પોતાની વ્ર્થા વ્ર્તત કરતાું ગળગળાું સાદે કહ્ુાં કે, મોસમની  

સુાંદરતા અન ેઠાંડક કરતાાં એના પેટની આગ વધારે અસર કરી રહી છે.ખાવાનુાં લવેા 

જવાત ુાં નથી અન ેતેન ેખબૂ જ ભખૂ લાગી છે.  

 

૩) ચકલીની વ્ર્થા સાાંભળી મધમાખીએ શુાં કહ્ુાં ? 

 

જવાબ :  ચકલીની વ્ર્થા સાાંભળી મધમાખીએ કહ્ુાં, “બેન આવા કપરા કાળમાાં 

કામમાાં આવ ેતવેી બચત કરવી જોઈએ. ભતવષ્ર્નો તવચાર ન કરીએ તો દુુઃખના દહાડા 

આવ ેછે. 

 

૪) ચકલીન ેબચતનુાં મહત્વ કેવી રીત ેસમજાયુું ?  

 

જવાબ : મધમાખીએ જ્ર્ારે ચકલીને બચત કરવા અંગ ેતશિા આપી પોતે બનાવલેા 

અન્નના કણો અને અન્ર્ ખાદ્ય ચીજો તનેે ખાવા આપી ત્ર્ારે ચકલીને 

બચતનુાં મહત્વ સમજાર્ુાં. 
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❖ નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દો દ્વારા પરૂો. 
 

૧) ત ેદરરોજ એકબીજાના  ખબર-અંિર પછૂી પોત-પોતાના કામે વળગતાાં. 

૨) ચકલીબેન સાવ ઉદાસ કેમ છો ?  

૩) ખાવાનુાં લેવા કોઈ જગ્ર્ાએ જવાત ુાં નથી.  

૪) બેન, આવા કપરા કાળમાાં કામમાાં આવ ેતેવી બચત કરવી જોઈએ. 

૫) ચકલીન ેબચિ નુાં મહત્ત્વ સમજાઈ ગર્ુાં. 
 

❖ નીચે આપેલ તવધાનો માટે કારણો આપો.  

૧) ચકલી ઉદાસ બઠેી હતી. 

કારણ કે, વરસાદનો સમર્ હતો. ક્ાુંય ખાવાનુાં લવેા જવાત ુાં ન હોત ુાં અન ે

ચકલીન ેખબૂ જ ભખૂ લાગી હતી, તેનાથી ભખૂ સહન ન હોતી થઈ રહી.  

૨) ચકલી અને મધમાખી દરરોજ એકબીજાની ખબર અંતર પછૂતા.  

કારણ કે ચકલી અને મધમાખી બાંન ેએક જ વિૃ પર રહતેા હતા અને બાંન ે

પાકા તમત્ર હતા. 
 

❖ નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 

૧) ખબર-અંતર પછૂવા - હાલચાલ પછૂવા. 

ઉદાહરણ : આપણ ેએકબીજાન ેહાંમશેા ખબર-અંિર પછૂીએ છીએ. 

૨) ભતવષ્ર્નો ખર્ાલ કરવો - ભતવષ્ર્ તવશ ેતવચાર કરવો. 

ઉદાહરણ : આપણ ેભતવષ્યનો ખ્યાલ કરીને બચત કરવી જોઈએ. 

૩) ગળગળા થઈ જવુાં - ખબૂ જ દુુઃખી થઈ જવુાં   

ઉદાહરણ : પસૈા ખોવાઈ જતાાં બાળક ગળગળો ર્ઈ ગયો. 
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૪) આફતમાાંથી ઉગરી જવુાં – મશુ્કેલીથી બચી જવુું  

ઉદાહરણ : મા ખબૂ દુ:ખ વઠેીને પણ પોતાના સાંતાનને આફિમાાંર્ી ઉગારે છે. 

4. વ્ર્થા વ્ર્તત કરવી - દુુઃખની વાત કહવેી  

ઉદાહરણ : ચકલીએ મધમાખી સમિ પોતાની વ્યર્ા વ્યતિ કરી. 
 

❖ નીચે આપેલા શબ્દસમહૂો માટે એક-એક શબ્દ લખો. 
 

૧) વરસાદની ઋત ુ-  ચોમાસુાં  

૨) અત્ર્ારે ચાલતો સમર્ - વતામાન 

૩) થોડા સમર્ પછી આવનાર કાળ - ભતવષ્ર્ 

૪) વીતી ગયલેો સમર્ગાળો - ભતૂકાળ 

૫) પેટની આગ – ભખૂ 

૬) ખાઈ શકાર્ તેવુાં - ખાદ્યચીજ 

 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

૧) વકુ્સ : વિૃ  

૨) ભવીસ્ય : ભતવષ્ય  

૩) સીક્સા : તશિા  

૪) દૂખ : દુુઃખ  

૫) રૂત ૂ: ઋત ુ    
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પાઠ : ન્્ા્ી મીનળદેવી  
❖ નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ મદુ્દાસર લખો. 

૧) મીનળદેવી કેવાું રાણી હતાું ?  

જવાબ : મીનળદેવી હોંતશયાર ,ચતરુ અને કુનેહબાજ રાણી હતાું. તમેણે ખબૂ સુુંદર 

વહીવટ કયો અને પોતાના પતુ્રને પણ એના માટે તૈયાર કયો. તેમણે લોકરહતના ઘણાું 

કાયો કયાાં. તેઓ પ્રજાપ્રેમી અને ન્યાયતપ્રય રાણી હતાું. 

૨) જાત્રાવેરો નાબદૂ કરવા મીનળદેવીએ શુું કયુાં ?  

જવાબ : સોમનાથ જાત્રા પર તસદ્ધરાજ જયતસિંહ ેલગાવલેો જાત્રાવરેો નાબદૂ કરાવવા 

જયાું સધુી જાત્રાવેરો નાબદૂ ન થાય તયાું સધુી મીનળદેવીએ અન્નજળનો તયાગ કયો 

હતો. 

 ૩) ધોળકાના તળાવના બાુંધકામમાું કઈ મશુ્કેલી હતી ?  

જવાબ : ધોળકાના તળાવનુું બાુંધકામ નક્શા મજુબ ગોળ રાખવાનુું હતુું. પરુંત ુતેમ 

કરતાું એક વદૃ્ધાનુું ઘર વચ્ચ ેઆવતુું હોવાથી એ જગ્યાએ ખાુંચો રાખવાથી તળાવની 

શોભા નષ્ટ થતી હતી, પણ ત ેવદૃ્ધા ! મોં માુંગ્યા પૈસા લઈને પણ પોતાનુું ઘર વેચવા 

તૈયાર ન હતી.  

૪) મીનળદેવી ન્યાયતપ્રય અને પ્રજાતપ્રય હતાું, એવુું કઈ રીત ેકહી શકાય ?  

જવાબ : મીનળદેવીએ જયારે ધોળકામાું તળાવ બુંધાવવાનુું નક્કી કયુાં ,તયારે નક્શા 

મજુબ એક વદૃ્ધાનુું ઘર વચ્ચ ેઆવતુું હતુું અન ેતળાવની શોભા નષ્ટ થતી હતી. 

મીનળદેવીએ ધાયુાં હોત તો એનુું ઘર પડાવી દેતા પણ વદૃ્ધાની આજીજી સાુંભળી એમણ ે

તેનુું ઘર રહવેા દીધુું. આ ઉપરથી કહી શકાય મીનળદેવી ન્યાયતપ્રય અન ેપ્રજાતપ્રય હતાું.  
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નીચે આપેલી ખાલી જગ્્ાઓ ્ોગ્્ શબ્દ વડે ભરો. 

૧) મ્ણલ્લા દેવી જ પાછળથી મીનળદેવી તરીકે ઓળખાયાું.   

૨) મીનળદેવીએ ઘણાું લોકહિતનાાં કામ કયાાં.  

3) મીનળદેવીએ સોમનાથ મુંરદરનો જાત્રાવરેો નાબદૂ કરાવ્યો. 

૪) કણણદેવ ના મતૃય ુપછી મીનળદેવીએ શાસન સુંભાળયુું.  
 

❖ નીચેના વવધાનો માટે કારણો આપો. 
1) મીનળદેવીએ અન્નજળનો ત્્ાગ ક્ો િતો,  

 કારણ કે વસદ્ધરાજ જ્વસિંિ ેસોમનાથની જાત્રા પર જાત્રાવેરો લગાવ્્ો િતો , તેથી એ 

જાત્રાવેરો નાબદૂ ન થા્ ત્્ાાં સધુી મીનળદેવીએ અન્નજળનો ત્્ાગ ક્ો િતો. 
 

૨) મીનળદેવીએ વદૃ્ધાને મોં માાંગ્્ા રૂવપ્ા આપવાનુાં કહ્ુાં,  

કારણ કે ધોળકાના તળાવના બાાંધકામના નક્શા મજુબ એક વદૃ્ધાનુાં ઘર વચ્ચે આવતુાં 

િતુાં અને એનુાં ઘર છોડીને ખાાંચો રાખવાથી તળાવની શોભા નષ્ટ થતી િતી. 

૩) મીનળદેવી એ રાજ્્નો સુાંદર રીતે વિીવટ ક્ો િતો,  

કારણ કે તેઓ િોંવશ્ાર , ચતરુ અને કુનેિબાજ રાણી િતાાં. તેઓ પ્રજાપે્રમી અને 

ન્્ા્વપ્ર્ િતાાં. 
 

❖ નીચે આપેલા રૂહિપ્ર્ોગોના અથણ આપી વાક્યપ્ર્ોગ કરો. 

૧) પ્રતસદ્ધદ્ધ પામવી = પ્રખ્યાત થવુું  

વાક્પ્રયોગ  : ન્યાયતપ્રય મીનળદેવી પ્રજામાું ખબૂ પ્રતસદ્ધદ્ધ પામયાું. 

૨) અન્નજળનો તયાગ કરવો : ખાવા પીવાનુું બુંધ કરી દેવુું  

વાક્પ્રયોગ  : મીનળદેવીએ જાત્રાવેરો નાબદૂ કરવા અન્નજળનો તયાગ કયો. 
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૩) શોભા નષ્ટ થવી : સુુંદરતા નષ્ટ થવી  

વાક્પ્રયોગ  : વદૃ્ધાનુું ઘર તળાવની શોભા નષ્ટ કરતુું હતુું. 

૪) આજીજી કરવી : તવિંનતી કરવી  

વાક્પ્રયોગ  : પતુ્રએ પોતાની જીદ પરૂી કરવા તપતાન ેખબૂ આજીજી કરી. 
 

❖ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. 
1) પ્રસીધી = પ્રતસદ્ધદ્ધ  

2) હોંશીઆર = હોંતશયાર  

3) નસ્ટ = નષ્ટ   
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પાઠ :  કાવ્્  ૮ જીવન અંજલલ થાજો 
❖ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા તવકલ્પોમાાંર્ી સાચો ઉત્તર શોધીને લખો. 

૧) કતવ જીવનન ેકેવુાં બનાવવા કહ ેછે ? 

(ક) સરળ   (ખ) ખશુ   (ગ) શ્રદ્ધાવાન (ઘ) અંજક્ષલ 

 

૨) કાવ્ર્માાં સાંતનો માગા કેવો બતાવવામાાં આવ્ર્ો છે ? 

(ક)કાાંટાળો   (ખ) સરળ   (ગ) લાાંબો   (ઘ) મશુ્કેલ   
 

૩) હૈર્ાના પ્રત્ર્કે સ્પન્દને કતવ કોનુાં નામ રટવાનુાં કહ ેછે ? 

(ક) સાંતાનનુાં  (ખ) ઈશ્વરનુાં   (ગ) લક્ષ્મીનુાં  (ઘ) સુંતનુું  
 

૪) કતવ કાાંટાળી કેડી પર શુાં બની પથરાવવાનુાં કહ ેછે ?  

(ક) વરસાદ   (ખ) બરફ   (ગ) અંગારા   (ઘ) પષુ્પ  
 

૫) કાવ્ર્માાં કેવા ચરણોની વાત કરવામાાં આવી છે ? 

 

(ક) થાકેલાું  (ખ) રોગી   (ગ) અપાંગ   (ઘ)વણર્ાક્યા 
 

❖ આપેલા પ્રશ્નોના ટૂાંકમાાં ઉત્તર લખો.  

૧) કતવ બીજા કાજે શુાં બનવાનુાં કહ ેછે ? 

જવાબ : કતવ ભખૂર્ા કાજે ભોજન અને તરસ્ર્ા કાજે જળ બનવાનુાં કહ ેછે.  

 

૨. કતવ શુાં પીવડાવવાનુાં કહ ેછે ? 

જવાબ : કતવ જગતનાું ઝેર જીરવી, પોતાના અંતરનુું અમતૃ પીવડાવવાનુાં કહ ેછે. 
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૩)‘અંતર કદી ન ધરાજો ' આવુાં કોનાું માટે કહવેામાાં આવ્ર્ુાં છે ?   

જવાબ : કતવ કહ ેછે કે દીન દુક્ષખર્ારાાં આંસ ુલોહતા (લછૂતાાં) તેનુાં અંતર કદી ધરાઈ ન 

આવ.ે 

 

૪) કતવએ શ્રદ્ધાની સરખામણી કોની સાથ ેકરી છે ?  

જવાબ : કતવએ શ્રદ્ધાની સરખામણી દીપક સાથે કરી છે. 

 

❖ આપેલા પ્રશ્નોના મદુ્દાસર જવાબ લખો. 

૧) કતવ એ સતની કેડીને કાાંટાળી શા માટે કહી છે ? 

 જવાબ : કારણ કે સત્ર્ના માગા પર ઘણી બધી મશુ્કેલીઓ આવ ેછે. જેમને સહન કરવી 

ખબૂ જ મશુ્કેલ બની જાર્ છે. તેથી કતવએ સતની કેડીન ેકાાંટાળી કહી છે. 
 

૨) કતવ કેવી રીતે જગતના ઉરના અમતૃ પીવડાવવાનુાં કહ ેછે ?  

જવાબ : કતવ જગતનુું ઝેર અંદર જીરવી જીરવીને જગતને ઉરનુું અમતૃ પીવડાવવાનુાં 

કહ ેછે. 

 

❖ આપેલી પાંક્તતનો અથાતવસ્તાર કરો. 

વમળોની વચ્ચે નૈર્ા મજુ હાલકડોલક થાજો;  

 શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો નવ કદીર્ ેઓલવાજો ! 
 

અથા : નદી કે સમદુ્રના પાણીમાાં થતા વમળમાાં મારી નૈર્ા હાલકડોલક થાય પણ પ્રભ ુ

મારો શ્રદ્ધાનો દીપક ક્યારેર્ ન ઓલવાર્ એવુાં કતવ કહ ેછે.તમેની ઈશ્વર પર અતટૂ શ્રદ્ધા 

છે તેવુું કતવ આ પુંક્ક્ત દ્વારા કહવેા માુંગે છે.  
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❖ આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો : 

૧) સ્પન્દન  

વાક્ : હૃદયનાું દરેક સ્પન્દને ઈશ્વરને યાદ કરવા જોઈએ.  

૨) શ્રદ્ધા  

વાક્ : જો વ્ર્ક્તત ભગવાનમાાં સાચી શ્રદ્ધા રાખે તો ભગવાન તેની જરૂર 

મદદ કરે છે. 

૩) અંજક્ષલ :  

આપણ ેઆપણુાં જીવન અંજક્ષલ જેવુાં બનાવવુાં જોઈએ. 

૪) અમતૃ :  

વાક્ : સમદુ્રમુંથન સમયે દેવતાઓને અમિૃ મળર્ુાં. 

૫) જીવન :  

વાક્ : સાંતોનુાં જીવન બધા માટે ઉપર્ોગી છે.  

❖ આપેલ શબ્દોની જોડણી સધુારો. 

૧) પર્તયેક : પ્રત્ર્ેક 

૨) અમ્રીત : અમતૃ  

૩) અંજલી : અંજક્ષલ  

૪) રદનદુ:ક્ષખર્ાાં : દીન-દુક્ષખયાું  

૫) સતમપ : સમીપ  
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વવચાર વવસ્તાર 

❖ લચિંતનાત્મક પાંક્ક્તઓમાાં રજૂ થ્ેલા વવચારને કે બોધભાવને પકડી 
એને વવસ્તારપવૂણક વણણવવામાાં આવે, તેને ‘વવચાર વવસ્તારની પ્રવવૃિ’ 
કિવેા્. 

 

વવચાર વવસ્તારમાાં ધ્્ાનમાાં રાખવાની બાબતો 

➢ વાુંચવુું, જાણવુું અન ેતવચારવુું એ તવચાર તવસ્તાર કરવાની પાયાની બાબત છે. 

➢ શબ્દનો અથા સમજવાનો પ્રયતન કરતા જઈને પુંક્ક્ત – પુંક્ક્તઓના મખુ્ય 

તવચારન ેસમજીન ે  લખવો એ તવચાર તવસ્તાર કરવાની ખાસ અગતયની બાબત 

છે.  

➢ પુંક્ક્તઓમાુંથી સરળ અથા સમજાય પછી એમાુંથી પ્રગટતા અન્ય અથો-સકૂ્ષચતાથો 
કે ગઢૂાથોન ેસમજવાનો પ્રયતન કરીને તેમાુંથી શો બોધ મળે છે ત ેલખવો.  

➢ પુંક્ક્તના મખુ્ય તવચારને સમજવા માટે એન ેઅનરુૂપ અન્ય એવી પુંક્ક્તઓ, 

દ્ર્ષ્ટાુંતો, રૂરઢપ્રયોગો કે કહવેતો લખવી.  
➢ પુંક્ક્તના મખુ્ય તવચારને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યા પછી અંત ેતવચાર તવસ્તારના 

સારાુંશરૂપ ેપોતાનુું મુંતવ્ય રજૂ કરવુું જોઈએ. 

➢ સામાન્ય રીત ેતવચાર તવસ્તાર કે અથાતવસ્તારના લેખનન ેઆપણ ેત્રણ ફકરામાું 
કરવુું જોઈએ. 

➢ પ્રથમ ફકરામાું એમાું રહલેો મખુ્ય તવચાર લખવો.  
➢ બીજા ફકરામાું એ પુંક્ક્તઓની તવગતો દ્રષ્ટાુંતો દ્વારા સમજાવવી. 
➢ ત્રીજા ફકરામાું ફરીથી સારરૂપ તવગતો સાથ ેપોતાનુું મુંતવ્ય રજૂ કરવુું. 

    

“વમત્ર એવો શોધવો, જે િાલ સરીખો િો્;   
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સખુમાાં પાછળ પડી રિ,ે દુ:ખમાાં આગળ િો્”  

 શબ્દનો અથા સમજવાનો પ્રયતન કરતા શીખીએ.  

તમત્ર – દોસ્ત  

ઢાલ – તલવાર સામ ેરિણ મેળવવાનુું કાચબા કે મગરની ચામડીમાુંથી બનેલુું 

હતથયાર. 

સરીખો – સમાન  

  આ પુંક્ક્તનો સાદો અથા એ છે કે – “તમત્ર એવો શોધવો જોઈએ કે જે ઢાલ જેવો હોય, 

સખુમાું ત ેભલ ેપાછળ રહ ેપરુંત ુદુ:ખમાું તો હુંમેશાું આગળ રહતેો હોવો જોઈએ.”    

આ ધ્યાનમાું રાખવાની બાબતોન ેઆપણ ેએક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ.  

                       
 

તમત્રો પણ આવા જ હોવા જોઈએ, આપણા જીવનમાું જયારે દુ:ખનો કે મશુ્કેલીનો સમય 

હોય તયારે આગળ આવી, સાથ ેરહીન ેમદદ કરતા હોવા જોઈએ, પછી ભલ ેઆપણ ેસખુી 

હોઈએ તયારે પાછળ રહતેા હોય. 

  

 આ તવચાર તવસ્તારમાું તમ ેદ્રષ્ટાુંત આપવા માટે ‘કૃષ્ણ અને સદુામાની તમત્રતા’, ‘રામ 

અને હનમુાનજીની તમત્રતા’ જેવા ઉદાહરણ મકૂી શકો. 
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શ્રીરામ અને હનમુાનજીની તમત્રતા જોઈએ તો સીતાજીની શોધમાું અતયુંત મશુ્કેલીના 

સમયમાું હનમુાનજી આગળ રહ્યા અન ેજયારે રામ ગાદી પર બઠેા તયારે તઓે ઢાલની 

જેમ પાછળ પણ રહ્યા હતા 
  

આમ, આપણ ેતમત્ર પસુંદગીમાું ખબૂ જ ધ્યાન રાખવુું જોઈએ. સાચા તમત્રો ઢાલ જેવા 

હોય છે, જે મશુ્કેલીના સમયમાું હુંમેશાું સાથ આપતા હોય છે અન ેસખુમાું કોઈ અપેિા 

રાખતા નથી. આવા સાચા તમત્રો જ આપણ ેપસુંદ કરવા જોઈએ. 

 

Write in your note book 

“વમત્ર એવો શોધવો, જે િાલ સરીખો િો્; 

સખુમાાં પાછળ પડી રિ,ે દુ:ખમાાં આગળ િો્” 

      અહીં કતવ કહ ેછે કે – “તમત્ર એવો શોધવો જોઈએ જે ઢાલ જેવો હોય, સખુમાું ભલ ે

પાછળ રહ,ે પણ દુ:ખમાું હુંમેશાું આગળ રહતેો હોવો જોઈએ.” અહીં પુંક્ક્તમાું ઢાલનુું 

ઉદાહરણ આપવામાું આવેલુું છે. જયારે યદુ્ધ કે લડાઈ થતા ન હોય તયારે ઢાલ સૈતનકની 

પીઠ પાછળ ભરાયલેી રહ ેછે, પરુંત ુસામ ેજયારે તલવારનો ઘા પડવાનો હોય તયારે ઢાલ 

સૈતનકની આગળ આવી તલવારના ઘાન ેપોતાના પર ઝીલી લ ેછે. તમત્રો પણ આવા જ 

હોવા જોઈએ. આપણા જીવનમાું જયારે દુ:ખનો કે મશુ્કેલીનો સમય હોય તયારે આગળ 

આવી, સાથ ેરહીને મદદ કરતા હોવા જોઈએ, પછી ભલે આપણે સખુી હોઈએ તયારે ત ે

પાછળ રહતેા હોય. 

  

   

  આમ સાચા તમત્રો ઢાલ જેવા હોય છે, આપણા દુ:ખમાું હુંમશેાું સાથ આપતા હોય છે અને 

સખુમાું કોઈ અપેિા રાખતા નથી. આવા તમત્રો જ આપણ ેપસુંદ કરવા જોઈએ.   
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વ્્ાકરણ 

વવશેષણ – વવશેષ્્ 

❖ સાંજ્ઞાના અથણમાાં કાંઈક વવશેષતા લાવવા જે પદ મકૂા્ છે તેને 
વવશેષણ કિ ેછે.  

❖ ઉદાિરણ તરીકે   

સફેદ ક્ષબલાડી                સુુંદર મોર  

ઠુંડુ પાણી                    પાુંચ દેવ  

ગરમ ચા                    ઊંચો પવાત  

મોટી પેક્ન્સલ                હોતશયાર તવદ્યાથી 

નાનુું બાળક                 ખાટી આંબલી  
 

❖ અહીં, સફેદ, ઠુંડુ, ગરમ, મોટી, નાનુું, સુુંદર, પાુંચ, ઊંચો, હોતશયાર અને  ખાટી   
જેવા શબ્દો નામના રુંગ, ગણુ, આકાર, ઊંચાઈ, સુંખ્યા વગેરે જેવા અથાની 
તવશેષતા દશાાવ ેછે, તથેી ત ેબધાજ શબ્દો વવશેષણ છે.  

 

ક્ષબલાડી કેવી?   સફેદ  

પાણી કેવુું?  ઠુંડુ  

ચા કેવી?  ગરમ   

પેક્ન્સલ કેવી?  મોટી  

બાળક કેવુું?  નાનુું  

મોર કેવો?  સુુંદર  

દેવ કેટલા?  પાુંચ  
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પવાત કેવો?  ઊંચો  

તવદ્યાથી કેવા?  હોંતશયાર  

આંબલી કેવી?  ખાટી  
 

❖ અહીં સફેદ, ઠુંડુ, ગરમ, મોટી, નાનુું, સુુંદર, પાુંચ, ઊંચો, હોતશયાર, ખાટી જવાબ 

રૂપે મળતા તવશેષણ છે.  

રાતધકા અણીવાળી પેક્ન્સલથી લખ ેછે. 

હાથ ચોખ્ખા પાણીથી ધોવા જોઈએ. 

પરમ સુુંદર અિરે લખ ેછે.  

રાતધકા કેવી પેક્ન્સલથી લખ ેછે ?   અણીવાળી 

હાથ કેવા પાણીથી ધોવા જોઈએ ?    ચોખ્ખા  

પરમ કેવા અિરે લખ ેછે.?     સુાંદર  

 

વવશેષ્્ 

❖ વવશેષણોથી જે શબ્દોની વવશેષતા બતાવાતી િો્, તે શબ્દને વવશેષ્્ 
કિવેા્ છે અને આ વવશેષ્્ એટલે નામ (સાંજ્ઞા).  

વવશેષણવાળા શબ્દો 
મીઠી કેરી                     

લાલ ગલુાબ      

પાુંચ તવષય  

ગરમ ઉકાળો                

ભીની માટી 
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કેરી કેવી?  મીઠી  

ગલુાબ કેવુું? લાલ 

તવષય કેટલા?  પાુંચ  

માટી કેવી?  ભીની  
  

મીઠી, લાલ, પાાંચ,ગરમ, ભીની           → વવશેષણ  

કેરી, ગલુાબ, વવષ્, ઉકાળો, માટી    → વવશેષ્્   

Practice work 

❖ વવશેષણ અને વવશષે્્ને શોધો 
1. તીખુું મરચુું 
2. લીલુું પાન  

3. તોફાની બાળક  

4. નટખટ વાનર  

5. લચુ્ચો વરસાદ  

6. સફેદ કબતૂર ઊડ ેછે.  

7. માતા રુંગબેરુંગી ફૂલ લાવ ેછે.  

8. જય પાસ ેત્રણ સાઈકલ છે.  

 

 


