
 

 1. નીચેના ોના ઉ ર એક- એક વા યમાં લખો. 

1. કીડી અને ભમરા સાથે કોણ કોણ ફરવા નીક યા હતા? 

2. પાણીમાં કોણ કૂદી પડ્યું હતું? 

3. તરતાં કોને આવડતું નહોતું? 

4. પીલું ઝડપથી શું લઇ આ યું હતું? 

5. નાવડી બનાવવા કોણ શું લઈ આ યું? 

 2. ઉદાહરણ મુજબ વા ય યોગ કરો. 

1. દેડકો : દેડકો પાણીમાં ા  ા  કરે છે. 

2. ચકલી : ______________________________ 

3. દર : _______________________________ 

4. કબુતર : _____________________________ 

5. કાગડો : _____________________________ 

 
 3. તમારી વગખંડની બારીમાંથી શું દેખાય છે તેનું વણન કરો. 
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 4. નીચેના િચ નું અવલોકન કરી આપેલા ોના ઉ ર લખો. 

 

1. િચ  શાનું છે? 

2. છોડ કોણ રોપે છે? 

3. છોકરો શું કરે છે? 

4. તમને કેટલા વૃ ો દેખાય છે? 

5. િચ  ારા આપણને શી શીખ મળે છે? 

6. વૃ  િવશે બી  બે સૂ ો લખો 

 5. કૌંસમાં આપેલા શ દોને આધારે ખાલી જ યા પૂરો.  

  (બોડ, રાફડો, દર, માળો, વાડો, ઘર )  
1. દરનું રહેઠાણ -______________________  

2. વાઘ - વ નું રહેઠાણ- ________________ 

3. પંખી ઝાડ પર રહેવા બાંધે છે તે -________________. 



4. બકરી- ઘેટાંને યાં પૂરવામાં આવે છે તે-________________ 

5. માણસનું રહેઠાણ- ___________________________ 

6. સાપનું રહેઠાણ - ____________________ 

 6. કૌંસમાં આપેલ આ શ દોમાંથી યો ય શ દ પસંદ કરી ખાલી જ યા પૂરો. 

  (શાકભા , પંખી, રંગ, ઋતુ, માસ, ફળ, સંબંધ) 
1. યુઆરી, ફે ુઆરી, માચ -  

2. સફરજન, દાડમ, કેરી -  

3. રાતો, પીળો, લાલ -  

4. િશયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુ -  

5. કાકા, ફુઆ, માસી -  

6. દુધી, કારેલા, ભ ડા - 

7. મોર પોપટ, કાબર- 

 7. સૂચના મુજબ કરો. 

1. ‘ક’ અ રથી શ  થતી ઘરમાંની પાંચ વ તુના નામ લખો. 

2. દરેક વ તુનો એક-એક ઉપયોગ લખો. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANSWER KEY 

 

 1. નીચેના ોના ઉ ર એક એક વા યમાં લખો. 

1. કીડી અને ભમરાની સાથે દેડકો, પીલુ અને દર ફરવા નીક યા હતા. 

2. પાણીમાં દેડકો કૂદી પડ્યો. 

3. પીલુ, દર, કીડી અને ભમરાને તરતા નહોતું આવડતું. 

4. પીલુ ઝડપથી એક પાંદડું લઈ આ યું. 

5. નાવડી બનાવવા પીલુ એક પાંદડું, દર એક નાિળયેરની કાચલી, કીડી લાકડી અને ભમરો દોરી  
લઇ આ યો. 

 

.2. ઉદાહરણ મુજબ વા ય યોગ કરો. 

1. દેડકો : દેડકો પાણીમાં ા  ા  કરે છે. 

2. ચકલી : ચકલી ચ ... ચ ...ચ .... કરે છે. 

3. દર : દર ચું... ચૂં.... ચૂં.. કરે છે. 

4. કબુતર : કબુતર ઘૂં... ઘૂં.... ઘૂં....કરે છે. 

5. કાગડો : કાગડો કા...કા...કા...કરે છે. 

-3. તમારા વગખંડની બારીમાંથી શું દેખાય છે, તેનું વણન કરો. 

મારા વગખંડની બારીમાંથી દૂર થોડાક વૃ ો દેખાય છે. પવન આવતા વૃ ો ઝૂમી ર ા છે કેટલાક 
બાળકો વૃ  નીચે રમી ર ા છે. શાળાના મેદાનમાં િવદ્યાથ ઓ વોલીબોલ રમી ર ા છે. આકાશમાં 
વાદળો અહ  તહ  દોડી ર ા છે. કેટલાક પ ીઓ ઉડવા નો આનંદ લઇ ર ા છે. 

 : 4 નીચેના િચ નું અવલોકન કરી આપેલા ોના ઉ ર લખો. 

1. િચ  વૃ ારોપણનું છે. 

2. છોકરી છોડ રોપે છે. 



3. છોકરો છોડને પાણી પાય છે. 

4. અમને િચ માં છ વૃ ો દેખાય છે. 

5. િચ  ારા આપણને ‘વધુ વૃ  વાવો' ની શીખ મળે છે. 

6. (1.) વૃ ો વાવો વરસાદ લાવો 

          (2.) વૃ  એટલે ધરતીના શણગાર 

 5. કૌંસમાં આપેલા શ દોને આધારે ખાલી જ યા પૂરો. 

1. દરનું રહેઠાણ - દર 

2. વાઘ- વ નું રહેઠાણ- બોડ 

3. પંખી ઝાડ પર રહેવા બાંધે છે તે - માળો 

4. બકરી- ઘેટાંને યાં પૂરવામાં આવે છે તે- વાડો 

5. માણસનું રહેઠાણ - ઘર 

6. સાપનું રહેઠાણ- રાફડો 

 6. કૌંસમાં આપેલ આ શ દોમાંથી યો ય શ દ પસંદ કરી ખાલી જ યા પૂરો. 

1. યુઆરી, ફે ુઆરી, માચ - માસ 

2. સફરજન, દાડમ, કેરી - ફળ 

3. રાતો, પીળો, લાલ - રંગ 

4. િશયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુ - ઋતુ 

5. કાકા, ફુઆ, માસી - સંબંધ 

6. દુધી, કારેલા, ભ ડા - શાકભા  

7. મોર, પોપટ, કાબર - પંખી 

 7. સૂચના મુજબ કરો. 

1. ‘ક’ અ રથી શ  થતી ઘરમાંની પાંચ વ તુના નામ લખો. 



      જ: કુકર, કબાટ, કાતર, કુંજો, કલમ 

1. કુકરમાં ખાવા બનાવી શકાય છે. 

2. કબાટમાં વ તુઓ મૂકવામાં આવે છે. 

3. કોઈ વ તુ કાપવા કાતરનો ઉપયોગ થાય છે. 

4. કું માં છોડ રોપવામાં આવે છે. 

5. કલમથી સરસ લખી શકાય છે. 

 

 

  

 

 


