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                             Chapter – 1 (વાાંદરાન ેવાાંચતાાં ન આવડ)ે 
 
 

  

       Q.1 નીચનેા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 

       (1) આ પાઠમાાં દર્ાાવલે પક્ષીને સુઘરી ર્ા માટે કહેવામાાં આવે છે ? 

       (2) ખટપટ વાાંદરો શર્યાળામાાં કેવી રીતે ઠાંડી ભગાડતો હતો ? 

       (3) સુઘરીએ વાાંદરાન ેર્ી સલાહ આપી ? 

       (4) ઘર હોય તો કયા - કયા લાભ થાય ? 

 

Q.2 (a) નીચનેા ર્બ્દોના સમાનાથી ર્બ્દ લખો. 

(1) ઝાડ     (5) અચરજ    

(2) આકાર્       (6) આગ     

(3) પવન     (7) દોસ્ત  

(4) પાણી      (8) ડર 

 

Q.2 (b) નીચનેા ર્બ્દોના શવરોધાથી ર્બ્દ લખો. 

(1) થોડા     (5) ઠાંડી      

(2) પૃથ્વી     (6) શમત્ર     

(3) લાાંબ ુ     (7) ઉપર 

(4) ર્રૂઆત    (8) ભીનુાં 

 

Q.2 (c) નીચનેા ર્બ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

(1) ધ્રુઝવુાં     (5) ઊનાળો      

(2) પુછડી     (6) ચીંતા     

(3) ભીન્જાવુાં    (7) ચોમાર્ુાં 

(4) શવજળી    (8) બીચારા 

 

Q.3 નીચ ેઆપલે ખાલી જગ્યા પરૂો. 

(1) સુઘરીનુાં નામ __________ છે. 

(2) વાાંદરાએ _____________માાં ફરી ફરીને લાલ મરચાાં ભગેાાં કયાાં. 

(3) ઉનાળામાાં આકાર્માાંથી  ____________ વરસી રહી હતી. 

(4) સુઘરીએ વાાંદરાને _________ બનાવવાની સલાહ આપી. 

(5) વાાંદરા ________નુાં શમનારા જેવુાં બનાવીને બેઠા હતા. 

 

 



 

 

Answer Key 

       Q.1 નીચનેા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. 

(1) આ પાઠમાાં દર્ાાવેલ પક્ષીને સુઘરી ર્ા માટે કહેવામાાં આવે છે ? 

જવાબ : સઘુરી સરસ ઘર બનાવ ેછે એટલ ેતને ેસઘુરી કહવેાય છે. 

(2) ખટપટ વાાંદરો શર્યાળામાાં કેવી રીતે ઠાંડી ભગાડતો હતો ?  

જવાબ : ખટપટ વાાંદરો એક ડાળથી બીજી ડાળ ેફરીન ેતથા એક છાપરાથી બીા છાપરા પર કદૂીન ેઠાંડી ભગાડતો હતો. 

(3) સુઘરીએ વાાંદરાને ર્ી સલાહ આપી ?  

જવાબ : સઘુરીએ વાાંદરાન ેઘર બનાવવાની સલાહ આપી. 

(4) ઘર હોય તો કયા - કયા લાભ થાય ?  

જવાબ : ઘર હોય તો શર્યાળામાાં ઠાંડી ઓછી લાગ,ે ઉનાળામાાં ગરમી ઓછી લાગ ેઅન ેચોમાસામાાં વરસાદથી બચી ર્કાય. 

 

Q.2 (a) નીચનેા ર્બ્દોના સમાનાથી ર્બ્દ લખો. 

       (1) ઝાડ      -  વૃક્ષ    (5) અચરજ      -     નવાઈ    

(2) આકાર્    -  ગગન    (6) આગ         -     અશગ્ન    

(3) પવન      -  વાય ુ    (7) દોસ્ત         -     શમત્ર 

 (4) પાણી     -     નીર    (8) ડર            -      ભય 

 

Q.2 (b) નીચનેા ર્બ્દોના શવરોધાથી ર્બ્દ લખો. 

 (1) થોડા     x વધાર ે    (5) ઠાંડી          x      ગરમી      

(2) પૃથ્વી      x     આકાર્    (6) શમત્ર        x      દુશ્મન   

(3) લાાંબ ુ     x     ટૂાંકુાં    (7) ઉપર        x      નીચ ે

 (4) ર્રૂઆત  x     અાંત    (8) ભીનુાં        x     સુકુાં 

 

Q.2 (c) નીચનેા ર્બ્દોની સાચી જોડણી લખો. 

      (1) ધ્રુઝવુાં     -    ધ્રુજવુાં    (5) ઊનાળો     -    ઉનાળો     

(2) પુછડી     -    પૂાંછડી     (6) ચીંતા        -    ચચાંતા    

      (3) ભીન્જાવુાં  -   ભીંાવુાં    (7) ચોમાર્ુાં      -    ચોમાસુાં 

(4) શવજળી   -  વીજળી    (8) બીચારા     -    શબચારા 

         

        Q.3 નીચ ેઆપલે ખાલી જગ્યા પરૂો. 

(1) સુઘરીનુાં નામ ચટપટ છે. 

(2) વાાંદરાએ ખતેરોમાાં  ફરી ફરીને લાલ મરચાાં ભેગાાં કયાાં. 

(3) ઉનાળામાાં આકાર્માાંથી આગ વરસી રહી હતી. 

(4) સુઘરીએ વાાંદરાને ઘર બનાવવાની સલાહ આપી. 

(5) વાાંદરા પૂાંછડીનુાં શમનારા જેવુાં બનાવીને બેઠા હતા. 


