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પ્રશ 1.(અ ) નનીચચેન ના આપચેલ ના પ્રશનના જવનાબ લખખો .

(06)

(1) દદિવનાળની મનામાં લખોકખો શશમાં ખરનીદિચે છચે . ?
જવનાબ . દદિવનાળનીમનામાં લખોકખો ફટનાકડના,કપડનામાં ,મનીઠનાઇ અનચે ઘરનની સશશખોભન નની વસ્તશઓ ખરનીદિચે છચે .

(2) કખોઠનાર મનામાં શશમાં ભરચે લશમાં હતશમાં .?
જવનાબ . કખોઠનાર મનામાં પશષ્કળ અનનાજ ભરચે લશમાં હતશમાં

(3) દદિવનાળની મનામાં તમનારચે ઘરચે કઈ – કઈ વનાનગનીઓ બનનાવવનામનામાં આવચે છચે .?
જવનાબ . દદિવનાળનીમનામાં અમનારના ઘરચે વવવવધ વનાનગનીઓ બનનાવવનામનામાં આવચે છચે .

(બ ) નનીચચેન ની આપચેલ ની ખનાલની જ્ગ્યના યખોગ્ય વવકલ્પ મનામાંથ ની પસમાંદિ કરની પપૂર ર્ણ કરખો .

(02)

(1) દદિવનાળની ...............આસખો .................. મનાસમનામાં આવચે છચે . ( કનારતક , આસખો )
(2) દદિવનાળની ....................શશભ ............... તહચે વનાર છચે .
(ક ) નનીચચે આપચેલ ના શબ્દિ નના સમનાન શબ્દિ લખખો .

( શશભ . અવસર )
(02)

(1) કખોઠનાર = Godown
(2) પપૂમાંછડની = Tail
પ્રશ .2(અ ) નનીચચેન ના આપચેલ ના શબ્દિ નના વનાક્યખો પ્રયખોગ કરખો .

(04)

(1) અનનાજ = કખોઠનાર મનામાં પશષ્કળ અનનાજ ભરચે લશમાં હતશમાં
(2) જ્ન્મ = મનારખો જ્ન્મ દદિવનાળની નના દદિવસચે થયખો હતખો .
(બ ) નનીચચેન ના આપચેલ ના શબ્દિનના વવરખોધની શબ્દિ લખખો .
(02)
(1) મખોટખો x નનાનખો
(2) રડવશમાં x હસવશમાં
(3) ભરચે લશમાં x ખનાલની
(4) રનાત x દદિવસ
પ્રશ .

3(અ ) નનીચચેન ની આપચેલ ની ખનાલની જ્ગ્યના દક્રિયનાપદિ વડચે પપૂર ર્ણ કરખો .

(1) ખશરશની પર કનાપડ ...મપૂકખો .........................
(2) સશરચેશ સશમાંદિર ગનીત ..........ગનાય છચે ..................
(3) મનામના એ મનચે ચખોકલચેટ ..........આપની હતની ............

(03)

(બ ) નનીચચેન ના વનાક્યખો નના વચન બદિલખો .
(1) છખોકરખો .........છખોકરનાઓ .........................

(02)
(2) દદિવસ = દદિવસખો

(ક ) નનીચચે આપચેલ ના શશત લચેખ ન ફરની થની સશવ નાચય અક્ષર મનામાં લખખો .

(04)

જચેઠ મદહનના મનામાં કનાળના કનાળના વનાદિળખો આવચે તચે આવચે એટલચે વરનાર્ણ નના એમાંધનાન લનાવચે અનચે પછની કનાળના વનાદિળખો મનામાંથની પનારની સ્વરૂપચેધરતની પર
વરર્ષી પડચે તચે વરનાર્ણ આવચે મખોરલખો નનાચચે અનચે સનાથચે ટહશકચે પર ,બનાળકખો આનમાંદિ મનામાં આવની નનાચચે કનાગળ નની હખોડની બનનાવની પનારની મનામાં તરતની મપૂકચે ,અનચે
આનમાંદિ થની ઉલનાસ થની વરસનાદિ નચે વધનાવચે છચે વરનાર્ણ આવચે આભમનામાં વનીજળની ઝબશકચે તખો કખોયલ
પર કપૂ કપૂ કરતની ટહશકચે ,વરનાર્ણ આવચે પનારની લનાવચે ,સમાંભળનાય છચે દિચેડકનાનની સતત વનારની ,વરનાર્ણ આવચે સસૌથની વધશ આનમાંદદિત ખચેડપૂત
થનાય તચેનચે મન મનામાં હરર્ણ થનાય તચે ખચેતની નના કનામમનામાં વ્યસ્ત બનની જાય વરનાર્ણ આવચે સસૌનચે ભનાવચે તચેનના જચેવની મજા ક્યનામાં .?

