
 

1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 
1. વાાંદરાન ાં નામ શ ાં હત  ાં? 

2. વાાંદરાની ચ િંતા કોણ કરત  ાં હત  ાં? 

3. ઘર વગર વાાંદરાઓને કઈ-કઈ મ શ્કેલી પડી? 

4. ઠાંડીથી બ વા વાાંદરાઓએ શ ાં કર્ ું? 
5. ‘આ નાનકડી સ ઘરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે.’ – એવ ાં વાાંદરાએ કેમ કહ્ ાં હશે? 
6. વાાંદરાઓ વારાંવાર શ ાં બોલતા હતા? 
7. સ ઘરીની સલાહ સા ી હતી કે ખોટી? કેમ? 
8. સ ઘરીએ વાાંદરાની ચ િંતા કેમ છોડી દીધી? 
9. ની ેનામાાંથી કોણ-કોણ પોતાન ાં ઘર બનાવે? 
    (1) ચબલાડી       (2)  કલી       (3) કબતૂર       (4) કૂતરો       (5) ગાય 

2. છૂટી ગયેલા શબ્દ શોધો. વાક્યમાાં જોઈ વાક્ય ફરીથી લાખો. 
ઉદા. બારેમાસએકઝાડથીબીજાપરફરતોરહ.ે 
      બારેમાસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરતો રહ.ે 
1. ખટખટેઘરપાસેઅ રજજોર્ ાં. 
2. ચબ ારાવાાંદરાભાઈઠાંડીથીકેવાછે! 
3. ઉનાળામાાંગરમીલાગશનેે ોમાસમાાંબ ીશકાશે. 
4. ખટખટએયતારેનથીબનાવવ ાં? 
5. વાાંદરાઓએનબનાવર્ ાંતેજબનાવર્ ાં. 

3. ખાલી જગ્યા પરૂો. 
1. માણસોને તાપતાાં જોઈ ખટખટને ____________ લાગી. (નવાઈ, નવરાશ) 
2. માણસો ____________ થી તાપતા હતા અને વાાંદરાઓએ તાપણ ાં કરવા __________ ભેગાાં કયાું. 
(લાલ મર ાાં, લાલ અંગારા, લાલ લાકડાાં) 
3. ખટખટે હપૂાહપૂ કરીને પોતાના _________ બોલાવયા. (મમત્રો, વાાંદરાઓ) 
4. ઉનાળામાાં ખટખટને ખબૂ _________ થતો. (રેબઝેબ, પરસેવો) 
5. આખરે થાકીને સ ઘરીએ વાાંદરાઓની _________ કરવાની છોડી દીધી. (કદર, ફફકર) 
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4. સરખા અથથવાળા વાક્યોને જોડો. 
અ      બ 

1. બધા ધ્રજૂતા ધ્રજૂતા બોલતા હતા.   ક. આકાશમાાંથી ખ બ પાણી વરસર્ ાં. 
2. અ ાનક વરસાદ તટૂી પડયો.   ખ. તેમણે ઊં ો મમનાર જેવો આકાર કયો. 
3. આકાશમાાંથી આગ વરસી રહી છે.   ગ. તેઓ ઠાંડીથી થથરતા થથરતા વાતો કરતા હતા. 
4. બારેમાસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરે.  ઘ. ખ બ તાપ લાગે છે. 
5. વાાંદરાઓએ પછૂડીઓનો મમનારો બનાવયો.   . આખ ાં વર્ષ તેઓ ફયાષ કરે. 

5. ઋત ુઓળખો અને લખો. 
1. મારા ઘરમાાં મને જરાય ઠાંડી ન લાગે. ___________ 

2. બધા વાાંદરા પાણીથી ભીંજાઈ ગયા. ___________ 

3. સ ઘરી માળામાાં ઝૂલતી હતી. ___________ 

4. વાાંદરા પ ૂાંછડી માથે મકૂી બેઠા. ___________ 

5. વાાંદરાઓએ માણસની નકલ કરી. ___________ 

6. ઝાડના છાાંયે બેસી વાાંદરા એકબીજાને પાંખો નાખતા હતા. ___________ 

7. આકાશમાાંથી વરસે આગ ડોસી મને પવન નાખ. ___________ 

8. સળગાવીને લાકડાાં, તાપણ ાં કરે માાંકડા. ___________ 

9. ડાળે ડાળે ફરીએ ને ક દીએ ઘરનાાં છાપરાાં. ___________ 

10. ગડગડાટ કરતાાં વાદળાાં, પાણી આગળ પાછળ. ___________ 

6. શુાં હલકુાં? શુાં ભારે? કેવી રીતે ખબર પડે? લખો. 
1. સ ઘરીનો માળો કે ઝાડની ડાળ. 
2. લાકડાન ાં ટેબલ કે પ્લાસ્સટકની ખ રશી. 
3. ગ જરાતીની  ોપડી કે ગચણતની  ોપડી. 
4. પેન્સસલ કે રબર. 
5. લખોટી કે પ્લાસ્સટકનો દડો. 

7. કોણ છે તે શોધો અને તેના વવશે એક વાક્ય લખો. 
ઉદા.  ાર અક્ષરન ાં એક નામ   
નામના છેલ્લા બે અક્ષરો છે ‘તર’  
ત્રીજો અને પહલેા અક્ષરથી બને ‘તક’  
તો એ કોણ હશે?  
વાક્ય: કબતૂરને ચણતાાં જોવાની મજા પડે. 
1.  ાર અક્ષરન ાં એન ાં નામ 

   નામના પહલેા બે અક્ષરો છે ‘કરો’ 
   પહલેા અને છેલ્લા અક્ષરથી બને ‘કયો’ 



   ત્રીજો અક્ષર તમે ધરશો, 
   તો મળશે આઠ પગવાળા જ ાંત  ન ાં નામ 

વાક્ય: ___________________________________________ 

2.  ાર અક્ષન ાં એન ાં નામ 

   તેના ત્રીજા, બીજા અન ેપહલેા અક્ષરથી બને ‘ રક’ 
    ોથા અને પહલેા અક્ષરથી બને ‘લોક’ 
   તો એ કોણ હશ?ે 

વાક્ય: ___________________________________________ 

3.  ાર અક્ષન ાં છે નામ 

   પહલેા અને બીજા અક્ષરથી બને ‘દર’ 
   પહલેા અને  ોથા અક્ષરથી ‘દડો’ 
   પહલેા ત્રણ અક્ષરોથી બને એક કારીગર 

   તો એ કોણ હશ?ે 

વાક્ય: ___________________________________________ 

4. પાાં  અક્ષરન ાં છે નામ. 
   પહલેા બે અક્ષરથી બને ‘કાન’ 

   ત્રીજો અને પાાં મો અક્ષર ભેગા થઈ બને ‘ખરો’ 
    ોથો અક્ષર માથામાાં પડે તો ખાંજવાળ આવે. 
   તો એ કોણ હશ?ે 

વાક્ય: ___________________________________________ 

8. તફાવત શોધો અને લખો. 

 

તેજલનુાં ઘર      વવવેકનુાં ઘર 

# તેજલના ઘર પાસેનો લીમડો જાડો છે.  # મવવેકના ઘર પાસેનો લીમડો પાતળો છે.  
______________________________  ________________________________ 

______________________________  ________________________________ 



______________________________  ________________________________ 

______________________________  ________________________________ 

______________________________  ________________________________ 

 

9. કાવ્યનુાં વાાંચન કરી તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રશ્નો: 
1. ટીક બહનેને શ ાં બહ  ગમત ાં? 

2. તમે શ ાં વાાં ો છો? 

3. ટીક બહનેે તેના મમ્મી-પપ્પાને શ ાં કરવાન ાં કહ્ ાં? 

4. બધા ટીક બહનેને ક્ાાં શોધતા હતા? 

5. ટીક બહને ક્ાાંથી મળયાાં? 

10. જોડો અને લખો. 
અ      બ 

1. ટીક બહનેને     ક. ઘણી બધી  ોપડીઓ હતી. 
2. તેન ાં લેશન     ખ. બમૂો પડી શોધતા હતા. 
3. તેના ઘરમાાં     ગ. સાંતાઈને વાાં તાાં હતાાં. 
4. તે પલાંગ ની ે     ઘ. વાતાષનો જીન કરી આપતો. 
5. બધા ટીક બહનેને      . વાાં વાન ાં ખબૂ ગમત ાં. 

11. જુઓ, સમજો અને લખો. 
ઉદા.  નખીશો – શોખીન 

1. ડીપ ો - ___________ 

2. નજી  - ___________ 

3. નશલે  - ___________ 

4. યેચળફ  - ___________ 

5. નહબેક ટી  - ___________ 

6. ગલાંપ - ___________ 

7. જ્ઞાઆ  - ___________ 

8. ળાવાજઅ - ___________ 

 

 

 

 

 

 



Answer sheet. 

1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 
ઉ.1. વાાંદરાન ાં નામ ખટખટ હત  ાં. 
ઉ.2. વાાંદરાની ચ િંતા સ ઘરી કરતી હતી. 
ઉ.3. ઘર વગર વાાંદરાઓને મશયાળામાાં ખ બ ઠાંડી લાગી, ઉનાળામાાં ગરમીથી રેબઝેબ થઈ ગયા અને 
 ોમાસામાાં વરસાદમાાં ભીંજાય ગયા જેથી તેમને ઠાંડી ખબૂ લાગી. 
ઉ.4. ઠાંડીથી બ વા વાાંદરાઓએ લાલ મર ાાંનો ઢગલો કરી તાપણી કરવા બેઠા. 
ઉ.5. ‘આ નાનકડી સ ઘરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે.’ – એવ ાં વાાંદરાએ કહ્ ાં કારણ કે તેને એવ ાં લાગત  ાં 
હત  ાં કે તે સ ઘરી કરતા વધારે હોમશયાર છે. 
ઉ.6. વાાંદરાઓ વારાંવાર ‘હપૂ હપૂાહપૂ હપૂ... હપૂ હપૂાહપૂ હપૂ...’ એમ બોલતા હતા. 
ઉ.7. સ ઘરીની સલાહ સા ી હતી. કેમ કે ઘર ન હોવાના કારણે વાાંદરાઓને બધી ઋત માાં તકલીફ થતી હતી. 
ઉ.8. સ ઘરીએ વાાંદરાની ચ િંતા કેમ કે વાાંદરાઓ તનેી વાત માનતા ન હતા ને ઘર પણ બનાવતા ન હતા. 
ઉ.9. ની ેનામાાંથી કોણ-કોણ પોતાન ાં ઘર બનાવે? 
    (2)  કલી       (3) કબતૂર    (4) કૂતરો    

2. છૂટી ગયેલા શબ્દ શોધો. વાક્યમાાં જોઈ વાક્ય ફરીથી લાખો. 
ઉ.1. ખટખટે એક ઘર પાસે અ રજ જોર્ ાં. 
ઉ.2. ચબ ારા વાાંદરાભાઈ ઠાંડીથી કેવા થથરે છે! 
ઉ.3. ઉનાળામાાં ગરમી ઓછી લાગશ ેને  ોમાસમાાં વરસાદથીય બ ી શકાશે. 
ઉ.4. ખટખટ, એય ખટખટ... તારે ઘર નથી બનાવવ ાં? 
ઉ.5. વાાંદરાઓએ ઘર ન બનાવર્ ાં તે ન જ બનાવર્ ાં. 

3. ખાલી જગ્યા પરૂો. 
ઉ.1. નવાઈ 

ઉ.2. લાલ અંગારા, લાલ મર ાાં 
ઉ.3. મમત્રો 
ઉ.4. પરસેવો 
ઉ.5. ફફકર 

4. સરખા અથથવાળા વાક્યોને જોડો. 
અ      બ 

1. બધા ધ્રજૂતા ધ્રજૂતા બોલતા હતા.   ગ. તેઓ ઠાંડીથી થથરતા થથરતા વાતો કરતા હતા. 
2. અ ાનક વરસાદ તટૂી પડયો.   ક. આકાશમાાંથી ખ બ પાણી વરસર્ ાં. 
3. આકાશમાાંથી આગ વરસી રહી છે.   ઘ. ખ બ તાપ લાગે છે. 
4. બારેમાસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરે.   . આખ ાં વર્ષ તેઓ ફયાષ કરે. 
5. વાાંદરાઓએ પછૂડીઓનો મમનારો બનાવયો.  ખ. તેમણે ઊં ો મમનાર જેવો આકાર કયો. 



5. ઋત ુઓળખો અને લખો. 
1. મશયાળો 2.  ોમાસ ાં 3. ઉનાળો 4. ઉનાળો 5. મશયાળો 
6. ઉનાળો 7. ઉનાળો 8. મશયાળો 9. મશયાળો 10.  ોમાસ ાં 

6. શુાં હલકુાં? શુાં ભારે? કેવી રીતે ખબર પડે? લખો. 
ઉ.1. ઝાડની ડાળ. વજનથી ખબર પડે. 
ઉ.2. લાકડાન ાં ટેબલ. વજનથી ખબર પડે. 
ઉ.3. કહી ન શકાય.  
ઉ.4. કહી ન શકાય. 
ઉ.5. કહી ન શકાય. 

7. કોણ છે તે શોધો અને તેના વવશે એક વાક્ય લખો. 
ઉ.1. કરોચળયો 
વાક્: કરોચળયો જાળાં બનાવી મશકાર કરે છે.  
ઉ.2. કર લો 
વાક્: કર લો એક જળ ર પ્રાણી છે. 
ઉ.3. દરજીડો 
વાક્: દરજીડો સ ાંદર માળો બનાવે છે. 
ઉ.4. કાનખજૂરો 
વાક્: કાનખજૂરા ને નાના જીવજ ાંત  નો મશકાર કરે છે. 

8. તફાવત શોધો અને લખો. 
તેજલનુાં ઘર      વવવેકનુાં ઘર 

# તેજલના ઘર પાસેનો લીમડો જાડો છે.  # મવવેકના ઘર પાસેનો લીમડો પાતળો છે.  
# લીમડા ઉપર પક્ષી બેઠ ાં છે.    # લીમડા ઉપર કોઈ પક્ષી બેઠ ાં નથી. 
# ઘરની આગળ દાદા બેઠા છે.   # ઘરની આગળ દાદીમાાં બેઠા છે. 
# આકાશમાાં ત્રણ પક્ષી છે.    # આકાશમાાં બે પક્ષી છે. 
# દીવાલ પર બે બારીઓ છે.    # દીવાલ પર એક બારી છે. 
# દરવાજાની બાજ ઓ પર શ ભ-લાભ લખેલ ાં છે.  # દરવાજાની બાજ ઓ પર સવન્સતક બનાવેલા છે. 
# ઘરની બહાર બે મોટા પથ્થર છે.   # ઘરની બહાર એક મોટો પથ્થર છે. 
# બારી ની ની ે એક લીલા રાંગન ાં લાંબ ોરસ છે. # બારી ની ની ે એક ભરૂા રાંગન ાં વત  ષળ બનાવેલ છે. 

9. કાવ્યનુાં વાાંચન કરી તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 
ઉ.1. ટીક બહનેને વાાં વાન ાં બહ  ગમત ાં. 
ઉ.2. પ સતકો, સમા ાર પત્ર, વાતાષઓ... 
ઉ.3. ટીક બહનેે તેના મમ્મી-પપ્પાને વાાં વાન ાં કહ્ ાં. 
ઉ.4. બધા ટીક બહનેને આખા ફળીયામાાં શોધતા હતા. 



ઉ.5. ટીક બહને પલાંગ ની ેથી મળયાાં. 
10. કાવ્યનુાં વાાંચન કરી તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 

અ      બ 

1. ટીક બહનેને      . વાાં વાન ાં ખબૂ ગમત ાં. 
2. તેન ાં લેશન     ઘ. વાતાષનો જીન કરી આપતો. 
3. તેના ઘરમાાં     ક. ઘણી બધી  ોપડીઓ હતી. 
4. તે પલાંગ ની ે      ગ. સાંતાઈને વાાં તાાં હતાાં. 
5. બધા ટીક બહનેને     ખ. બમૂો પડી શોધતા હતા. 

11. જુઓ, સમજો અને લખો. 
1.  ોપડી 
2. જીન 

3. લેશન  
4. ફચળયે 
5. ટીક બહને 

6. પલાંગ 

7. આજ્ઞા 
8. અજવાળા 
 
 


