
 

 

Q 1(A) 

 

નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો  : 
 

 1. પાણી  -                                         2. નાવડી  -  

 3. મજા -                                           4. પાાંદડ ાં    -           

 5. લાકડી -                                         6. માથ ાં     -   

 

 

 (B) નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો :  

 1. નાવડડ  -                                        2. ડકડડ       -  

 3. પાદડ    -                                        4.  નાળીયેર   -    

     5. શરોવર -                                        6.  પપલ        - 

 

 

 (C) નીચેના શબ્દો  શબ્દકોશના ક્રમમાાં લખો :  

 1. લાકડી, પાણી , ઉંદર , નાવડી, પાાંદડ ાં 
 

 

Q 2  નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાાં યોગ્ય શબ્દ લખો :  

1. ___________ ને તરતા આવડત ાં હત  ાં.  

2. ઉંદર ____________ ની કાચલી લઈ આવ્યો.  

3. પીલ ાં ___________ લઈ આવ્્ ાં.  

4. __________ અને __________ ને તરતા આવડત ાં નહોત  ાં.  

5. દેડકો ___________ માાં કદૂી પડયો. 
 

 

Q 3  નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ  એક - એક  વાક્યમાાં લખો :  

1. પીલ ાં ,ઉંદર ,કીડી અને ભમરાએ શ ાં બનાવવાન ાં પવચા્ ું ?  

2. નાનકડી લાકડી કોણ લઈ આવ્્ ાં ?  

3. નાવડી બનાવવા માટે ભમરો શ ાં લઈ આવ્યો ?  

4. દેડકાએ શામાાંથી માથ ાં બહાર કાઢ્ ાં ?  

5. મરઘીના બચચાાંન ેશ ાં કહવેાય ?  
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ANSWERS 

 

Q 1(A)   સમાનાર્થી શબ્દો  

1. પાણી   -  જળ                                          2. નાવડી -  હોડી  

3. મજા    -  આનાંદ                                        4. પાાંદડ ાં   -  પણણ         

5. લાકડી  -  લાઠી                                          6. માથ ાં   -  પશર    

   

(B) સાચી જોડણી  

1. નાવડડ  - નાવડી                                        2.  ડકડડ      -  કીડી  

3. પાદડ    -  પાાંદડ ાં                                        4.  નાળીયેર  -  નાળળયેર  

5. શરોવર -  સરોવર                                       6.   પપલ      -  પીલ ાં  

   

(C) શબ્દકોશના ક્રમમાાં  

1. લાકડી , પાણી , ઉંદર , નાવડી, પાાંદડ ાં   

➢  ઉંદર , નાવડી, પાણી , પાાંદડ ાં , લાકડી  

   

 Q 2  ખાલી જગ્યા  

 1. દેડકાને  તરતા આવડત ાં હત  ાં.  

 2 ઉંદર   નાળળયેરની   કાચલી લઈ આવ્યો.  

 3. પીલ ાં   પાાંદડ ાં   લઈ આવ્્ ાં.  

 4. કીડી    અને   ભમરાને  તરતા આવડત ાં નહોત  ાં.  

 5. દેડકો  પાણીમાાં  કૂદી પડયો.   

    

 Q 3 પ્રશ્નોના જવાબ    

   1.  પીલ ાં ,ઉંદર ,કીડી અને ભમરાએ નાવડી બનાવવાન ાં પવચા્ ું.  

   2. નાનકડી લાકડી કીડી લઈ આવી.  

   3. નાવડી બનાવવા માટે ભમરો એક લાાંબી દોરી લઈ આવ્યો.  

   4. દેડકાએ પાણીમાાંથી માથ ાં બહાર કાઢ્ ાં.  

   5. મરઘીના બચચાાંને પીલ ાં કહવેાય.  

    

 


