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પાઠ-૩  

પ�થર ક� લાકડામા ંકોતરકામ કરનાર - િશ પી  

પોતા"ુ ં$ ૂય 'ક(ુ,ં પોતાની $લૂવણી કરવી - *વ$ ૂયાકંન  

લી+ુ ંઘાસ ઉગાડ�+ુ ંસપાટ મેદાન - લોન  
 

પાઠ-૪  

નદ45કનારા પાસેની બખોલો - કોતર  

પાણી આવવા જવા માટ� બાધેંલો સાકંડો માગ; - ગરના<ં  

ઘરની બા=ુની દ4વાલ - કરો  

કોઈ ખાસ ?સગેં પોતાની મેળે સેવા આપનાર - *વયસેંવક  

Aવન"ુ ં$Bુય કત;Cય - Aવનધમ;  

Dુળની ઓળખ માટ�ની સEંા - અટક  

Dૂવામા ંવધાર� પાણી લાવવા નળ જમીનમા ંઉતાર4 Dવૂો બનાવવો તે - બો5રGગ  
 

પાઠ-૬  

પાઘડ4ના Iવો િવ*તાર - પાઘડ4 પને  

$KૃLનુા સમયે લખતો પM - કાળોતર4  

મરણ પછ4 બારમા 5દવસે થાતી િવિધ - બાર$ુ,ં કારજ  

માટ4ની ભOત"ુ ંના"ુ ંઘર - ખોરPુ ં 

પQ ુક� ગાડા ંવગેર� બાધંવા"ુ ંદોરPુ ં- રાઢં(ુ ં 

લેણદ�ણ સબંધંી લખાણ - દ*તાવેજ  

મરણ પાછળ રોવા Sટવાનો 5રવાજ - લોકાચાર  
 

પાઠ-૮  

સવારનો ના*તો - િશરામણ  

ઝટપટ ઊકલી ન શક� તેવો ?W - કોયડો  

કાળના Iવા મX વા<ં - કાળ$Yુુ ં  
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$Zુ*લમ ધમ; $જુબ ખાટમા ંશબ ગોઠવે+ુ ંહોય તે - મૈયત  

શાબાશી બદલ અપાતો પોશાક - સરપાવ  

$સુલમાન, ય\ુદ4, ]^*તી વગેર�ના ંશબ દાટવા"ુ ં*થાન - ક_*તાન  

સાજં"ુ ંભોજન - વા<  

Iના Qકુન ખરાબ ગણાતા હોય તે(ુ ં- અપQકુિનયાળ  
 

પાઠ-૯  

ગામની બહાર ઢોરો ઊભા ંરહ� છે તે જaયા - ગાદંbંુ  

ઢોરને પાણી પીવાનો (Dૂવા પરનો) Dંુડ - હવાડો  

પાછળનો ભાગ, cપાવાની જaયા - ઓdંુ  

છાપરાના ંછેડા પરના ંન]ળયા - નેવા ં 

Dૂવે પાણી ભરનાર4 eી - પા]ણયાર4  

Iની આવવાની િતિથ નf4 ન હોય તે - અિતિથ  

તકરારનો િનવેડો લાવવા માટ�ની ચચા; - પચંાત  

ગામની eીઓ gયાથંી પાણી ભરતી હોય તે Dૂવો - ગામDૂવો  
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કાCય-૨  

થોડા iકૂા, થોડા ભીના - આલાલીલા  

Mણjતના પાન"ુ ંતોરણ - ત5રયાતોરણ  

Iનો પિત હયાત હોય તેવી eી - સોહાગણ, સૌભાaયવતી  

મગંળiચૂક આDૃિત - સાિથયો  

ઉમગંમા ંઠાઠથી ધીમે ધીમે ચાલ(ુ ં- મલપ(ુ ં 
 

પાઠ-૩  

ગાય ભkસ"ુ ંટો<ં - ધણ  

ખેતરના છેડા પરની ખેડlા િવનાની પmી - શેઢો  

પગથી ચાલી શકાય તેવો સાકંડો ર*તો - પગદંડ4, પગવાટ, ક�ડ4  

તેજ*વી િવnાથoને અપાતી આિથpક સહાય - િશqય(િૃr  

તરત sકૂો થઈ jય એવો માટ4નો tકૂડો - ઢ�uં  
 

પાઠ-૪  

સઘંરો કરવા"ુ ંમાનિસક વલણ - પ5રvહ  

સહન ન થઈ શક� તે(ુ ં- અસw  

ઘરના Iવી સગવડોવાળો ર�લગાડ4નો ખાસ ડxબો - સ+નૂ  

પાપના િનવારણ માટ�"ુ ંતપ - ?ાયિyત  

I"ુ ં$ ૂય ન થઈ શક� તે(ુ ં- અ$ ૂય  
 

કાCય-૫  

પવનથી ઊડ�લા વરસાદના છાટંા - વાછટં  

છાપરાના ંછે લા ભાગના ંન]ળયા, Iમાથંી પાણી નીચે પડ� તે - નેવા ં 
 

પાઠ-૬  

ર*તાની બા=ુ પર પગે ચાલનારાઓ માટ�નો ર*તો - Sટપાથ  

મટDંુ પણ માયા; િવના - અિનમેષ  

?યKન કયા; િવના - અનાયાસ  
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પાઠ-૭  

Aવનને ઉપયોગી ભા}ુ ં- Aવનપાથેય  

િવચારોની ~ેણી, �િમકતા - િવચારQૃખંલા  

તા+કુા"ુ ંવiલૂાત સબંધંી કામ કરનાર - મામલતદાર  

અમલદારને �પી ર4તે અપાતી ક� લેવાતી અઘ5ટત રકમ - લાચં  

સરકારને રાgયના કામ �ગે નાણાની લેવડદ�વડ �ગે અપા� ુ ંબાયધંર4પM - ?ોિમસર4 નોટ  
 

પાઠ-૮  

વહાણ હકંારનાર - માલમ  

ઉrમ ?કારની eી - પદમણી, પિ�ની  
 

પાઠ-૯  

ગામઠ4 મકાનના છાપરા પર"ુ ંઆધારsતૂ મોtંુ લાકPુ ં- મોભ  

Iનાથી આપણને Aવન Aવવા"ુ ંબળ મ�યા કર� તે વ*�,ુ CયZ�ત ક� *થળ - Aવન�ોત  

દ�શી દવા આપવા"ુ ં*થળ - ઔષધાલય  

Aવનનો મહKવનો િસ�ાતં - AવનiMૂ  
 

પાઠ-૧૦  

બીj vહ પર રહ�નાર - પરvહ4  

એક ભાષાની મતલબ વાત બીA ભાષામા ંકહ�નારા - �ુભાિષયા  

કઈક માગણી �ગેની ધમક4ભર4 ]ચ�ી – jસા]ચ�ી 
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કાCય-૪  

�ેમDુશળ રહો, Dુશળ રહો એવો ભાવ iચૂવનારો ઉદગાર - ખ�મા  

ઉનાળાની ગરમ હવા - + ૂ 
 

પાઠ-૫  

રાgયના કાયદા ઘડનાર4 સભા - િવધાનસભા, ધારાસભા  

રાgય ક� દ�શ"ુ ંવPુમંથક - પાટનગર, રાજધાની  

ર�ક તર4ક�ની કામગીર4 બjવનાર - iરુ�ાકમo  
 

પાઠ-૭  

સમજવામા ંથતી sલૂ - સમજફ�ર  

સમાચાર વગેર�ની jહ�રાત માટ� દ4વાલ પર ચXટાડવાનો કાગળ - ભOતપM  

5ક લાનો ર�ક, પોલીસ અમલદાર - કોટવાલ  

િવજયનો પોકાર - જયઘોષ  
 

પાઠ-૯  

5હ��ુ મ5હનાના બનેં પખવા5ડયાની પહ�લી િતિથ - પડવો  

બે ભાગમા ંવહ�ચીને CયવZ*થત કર�લા દાઢ4$છૂના વાળ - કાતરા  

ક�ડ iધુી પહXચ�ુ ંકસવા<ં �ગરYુ ં- ક�5ડLુ ં 

એક ના"ુ ંબેધાbંુ હિથયાર - કટાર4, કટાર  

વનમા ં(�ૃોની લાબંી હાર - વનરાઈ, વનરાA  

કાવો અને અફ4ણને ઘોળ4ને બનાવે+ુ ંપી�ુ ં- કાવાકi ૂબંા  

ગામની ભાગોળનો દરવાજો - ઝાપંો  

હાથીના લમણાનો ભાગ - Dંુભ*થળ, ગડં*થળ  

ચાર કડ4ઓવા<ં ઘોડાના મXમા ંપહ�રાવા� ુ ંસાધન - ચોકPુ,ં લગામ  

ડાગંર વગેર� ખાડંવા"ુ ંલાકડા"ુ ંસાધન - સાબેં+ુ,ં $સુળ  

હથેળ4મા ંઆપવામા ંઆવ�ુ ંઅફ4ણ"ુ ં?વાહ4 - કiુબંો  

હોળ4 ખેલનારો માણસ - ઘરે�યો 
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પાઠ-૧૦  

બાળપણનો સમય - બા યકાળ  

અ�યયન કરવા"ુ ં*થળ - પાઠશાળા, િનશાળ  

Iને કQુ ંમેળવવાની ઈ�છા ન હોય એવી CયZ�ત - િન:*�હૃ  

તMંિવnાને અ"સુરનાર CયZ�ત - તાિંMક  

પરમે�ર એકજ છે એ(ુ ંસમA એમા ંિનqઠા રાખવી તે - એક_�િનqઠા  

સ*ંDૃત ભાષાના Cયાકરણ"ુ ંએક �*ુતક - લ�કુૌ$દુ4  

]ભ�ા(િૃr, માગણ(િૃr - યાચના(િૃr  

iવૂા માટ�ની પથાર4 - પાથર�ુ ં 

ધાિમpક િશ�ણ આપવા"ુ ં*થાન - આ~મ  
 
 
 
 


