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Chapter  1 : છપ્પા  

 
 

 

Q 1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખો. 

1. એક મરૂખને કેવી ટેવ છે? 

2. અખાના મત ેજ્ાાં જોઈએ ત્ાાં શ ાં જોવા મળે છે ? 

3. અખો ગ જરાતી સાહિત્માાં ક્ા નામ ેપ્રખ્્ાત છે? 

4. ઘ વડની ખાસસ્ત કઈ છે કે જે તેને બીજા પ્રાણી પાંખીથી અલગ પાડે છે? 

5.  “ મકૂી િીરો ઉપાડે પિાણ” એટલે શ ાં? 

        Q 2.   સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.. 

             1. ઘ ડ        =                  

               2.ઉતપાત     =                        

               3. ટેવ         =             

               4. પિાણ     =        

               5. સનાન     =                      

 

     Q 3.  નીચે આપેલા શબ્દોના વચન બદલો . 
 

                  1. િીરો                                  4. માણસ 

                  2. ડાહ્યા                                  5. ઢોંગી  
                  3. પથ્થરો                                 6. મખૂખ  
 

    Q 4. નીચે આપલેા શબ્દોના વવરોધી શબ્દો લખો. 
 

              1. દેવ  x       4. રાત x 

              2.  ડાહ્યો  x                                     5. નાન ાં x 



              3.  અજવાળાં x                                 6. આગળ x 

 

ANSWER KEY 

 

Q 1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખો. 

1. એક મરૂખને કેવી ટેવ છે? 

Ans : એક મરૂખ વ્્ક્તત જેટલા પથ્થર િો્ તેમને દેવ માની પજૂે છે, જ્ાાં પાણી જ એ કે 

તેને પસવત્ર સમજી તમેાાં સ્નાન કરવા લાગ ેછે, અને ત લસીનો છોડ જોતાાં જ તેના પાાંદડા 
તોડવા માાંડે છે. ટકૂમાાં બાહ્ય આચારમાાં રચ્્ો પચ્્ો રિ ેછે. 

2. અખાના મત ેજ્ાાં જોઈએ ત્ાાં શ ાં જોવા મળે છે ? 

Ans : અખાના મતે જ્ાાં જોઈએ ત્ાાં કડૂ અને કપટ જોવા મળે છે. 

3. અખો ગ જરાતી સાહિત્માાં ક્ા નામ ેપ્રખ્્ાત છે? 

Ans : અખો ગ જરાતી સાહિત્માાં ‘ જ્ઞાનના ગરવા વડલા’ તરીકે પ્રખ્્ાત છે. 

4. ઘ વડની ખાસસ્ત કઈ છે કે જે તેને બીજા પ્રાણી પાંખીથી અલગ પાડે છે? 

Ans : ઘ વડ હદવસે સ ૂ્ ખના પ્રકાશમાાં જોઈ શકત ાં નથી. ત ેમાત્ર અંધારામાાં જ બિાર નીકળે 

છે. માટે ત ેપોતાના જીવનમાાં ક્યારે્ સ ૂ્ ખ પ્રકાશનો અન ભવ કરી શકત ાં નથી.  

5. “ મકૂી િીરો ઉપાડે પિાણ” એટલે શ ાં? 

Ans : “ મકૂી િીરો ઉપાડે પિાણ” એટલે કીમતી વસ્ત ન ાં મલૂ્્ સમજ્ા વગર તેનો 
અસ્વીકાર કરવો અને નકામી વસ્ત ન ેકીમતી સમજી તનેે સાચવી રાખવી. 

        Q 2.   સાચો સમાનાર્થી શબ્દ લખો.. 

             1. ઘ ડ        =     ઘવુડ             

               2.ઉતપાત     =   પીડા , દુ:ખની વાત                      

               3. ટેવ         =     આદત         

               4. પિાણ     =     પથ્ર્થર    

               5. સનાન     =     સ્નાન, નહાવુું તે                  

 

     Q 3.  નીચે આપેલા શબ્દોના વચન બદલો . 
 



                  1. િીરો  - હીરા                                 4. માણસ – માણસો  
                  2. ડાહ્યા  - ડાહ્યો                                5. ઢોંગી – ઢોંગીઓ 

                  3. પથ્થરો  - પથ્ર્થર                                6. મખૂખ – મખૂો 
 

    Q 4. નીચે આપલેા શબ્દોના વવરોધી શબ્દો લખો. 
 

              1. દેવ  x દાનવ                            4. રાત x દદવસ  

              2.  ડાહ્યો  x ગાુંડો                                     5. નાન ાં x મોટુું  
              3.  અજવાળાં x  અંધારુું                               6. આગળ x પાછળ  

 

 

 

 

 

 

  



Dear Students,   please write all these exercises in your notebooks. 

 

  

 


