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અનકુ્રમણિકા 
     1. Unit 1     ► Taste of India 01 to 03 

     2. Unit 2     ► A Ship Can Walk 04 to 05 

     3. Unit 3     ► In Future 06 to 06 

     4. Unit 4     ► Will You Wake Up ? 07 to 07 

     5. Unit 5     ► Where were you ? 08 to 08 

Let's Read More 
 

     1. Unit 1     ► In the Land of Lilliput 09 to 09 

     1. Unit 2     ► Beautiful Birds 10 to 10 

     1. Unit 3     ► The Market 11 to 11 

     1. Unit 4     ► Gandhiji's Humour 11 to 11 

You can get useful essays in this Dictionary 
 

પ્રસ્તાવના 

               ' ળબ્દ' એ વલવસ્લ છે.   ' ળબ્દ' બાાનો પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન  અંગ્રેજી બાાનો  લયાળ 
અને વ્મા લધતો  જામ છે.   લતવભાન ઇન્ટયનેટનાાં યગુભાાં આ  આંતયયાષ્ટ્રીમ બાા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન 
અતત આલશ્મક ફની યહ્ય ુછે. પ્રાથતભક ળાાનાાં ફાકોભાાં અંગ્રેજી  બાા પ્રત્મે રુચિ  તથા બાા 
ળીખલાની જિજ્ઞાવા લધે તે શતે ુથી આ ળબ્દાથવ પસુ્સ્તકાનુાં  તનભાવણ કયુવ છે.  યતુનટભાાં આલતા 
ળબ્દોનો અથવ ળયતાથી પ્રાપ્ત કયી ળકે તેભિ  મુાક્ષયોભાાં થતા પેયપાયને િોઇ ળબ્દ તનભાવણ કયી 
ળકે તે મખુ્મ આશ્રમ છે.  આળા કયીએ કે આ ળબ્દાથવ પસુ્સ્તકાથી  તલદ્યાથીઓનાાં બાા તલકાવભાાં  
યિનાત્ભક અચબવદૃ્ધિ થળે તો આ પ્રમત્ન વાથવક ગણાળે.  
સજુ્ઞ તલદ્વાનોનાાં સિૂનો આલકામવ છે…… 

વાંાદક 

ગૌયલ ટેર                                                                             ચરગાયી નાદશદ 
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Unit – 1   TASTE OF INDIA 
Activity – 1 

Recite દયવાઈટ  ભોટેથી ફોરવુાં  
Sour વોલય  ખાટુાં  
Thread થ્રેડ  તાય , દોયો  
Sharp  ળાવ  તતક્ષ્ણ ધાય  
Away અલ ે દુય  

Activity – 2 

Curry કયી  કઢી  
Curd કડવ  દશીં  
Gram- flour  ગ્રાભ ફ્રોય  િણાનો રોટ  
Matter ભેટય  લસ્ત ુ 
Being ફીઈંગ  અસ્સ્તત્લ  
Cardamom કાડવભભ  એરિી  
Sore વોઅય  લેદનાથી ીદડત  

Activity – 3 

Perform યપોભવ  અભરભાાં મકુવુાં  
Glove ગ્રલ ભોજાાં શયેલાાં  
Mid-day meal ભીડ-ડે ભીર  ભધ્માશન બોિન  
Stethoscope સ્ટેથોસ્કો હ્રદમ ધફકાયા વાાંબલાનુાં ઉકયણ  

Activity – 4 

Huge હ્યિુ  તલળા  
Dinner ડીનય  યાતિનુાં બોિન  
Guest ગેસ્ટ  ભશભેાન  
Lord રોડવ  ળાવક  
Scrap સ્રે  બાાંગી ગમેર કકડો  
Throw થ્રો  પેંકવુાં  
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Worried લયીડ  ચિિંતાગ્રસ્ત  
Together ટુગેધય  બેગાાં , વાથ ે 
 Whipped વ્શી  િાબકુ ભાયી  
Pour ોય  અતટૂ પ્રલાશ ેલશવે ુાં  
Spoonful સ્પનુફુર  િભિાભાાં વભામ તેટલુાં  
Imagine ઈભેજીન  કલ્ના કયલી  
Guava ગ્લાલા  જાભપ  
Groundnut oil ગ્રાઉન્ડનટ ઓઈર  વીંગતેર  

Activity – 6 

Gasp ગેસ્  શાાંપતા શાાંપતા ફોરવુાં  
Quickly  ક્લીકરી  ઝડથી  
Grind ગ્રાઇન્ડ  દવુાં  
Granny ગે્રની   દાદીભાાં  
Wound લાઉન્ડ  ઈજા  
Pearl રવ  ભોટી  
Coarse કોઅવવ  વાભાન્મ  
Whether લેધય  શલાભાન  
Spread સ્પ્રેડ  તલસ્તાયવુાં  
Fragrance ફ્રાગ્રયન્વ  સગુાંધ  
Stomach સ્ટભક  ેટ  
Toothache ટટેૂિ  દાાંતનો દુખાલો  
Soothe સધૂ   નયભ ાડવુાં  
Cumin કતભન  જીરુાં  
Crackle રેકર  તડતડવુાં  
Saute વોટે  િયફીભાાં વાાંતેરી  
Clove ક્રોલ  રવણની કી  
Asafoetida એવપીટીડવ  દશિંગ  
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Turmeric  ટયભેયીક   શદય  
Coriander કોદયએન્ડય  કોથભીય  
Simmer તવભય  ઉકતુાં યાખવુાં  
Semolina વેભોરીના  યલો  
Knead નીડ  કણક  
Firm પીભવ  ેઢી  
Dough ડો  રોટ  
Ladle રેડર  કડછો  
Surface વયપેવ  વાટી  
Sufficient  વદપળન્ટ  પયૂત ુાં  
Stiff સ્સ્ટપ  લે નદશ એવુાં  
Portions ોવવન  બાગ  
Gently જેન્ટરી  ળયભાળથી  
Occasionally ઓકેળનરી  પ્રવાંગોાત  
Chopped િો  વભાયેલુાં  

Activity – 9 

Hang શેંગ  રટકાલવુાં  
Hanky શને્કી  શાથફૃભાર  
Divide ડીલાઈડ અરગ કયવુાં  
 Identical  આઈડેસ્ન્ટકર  એનુાં એિ  

 
MY COUNTRY 

       The name of my country is  India. There is the great Himalayas in the North of India. 

In the South there is the Indian ocean.  The Bay of Bengal is to the East of our country. 
To the west there is the Arabian Sea. Great patriots were born in this land , 

who fought for their mother land and gave us freedom.  On 15th of August 1947 India  
become independent. Our country is ancient land of knowledge and culture. 

I love my country and I am proud of country. 
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Unit – 2   A SHIP CAN WALK 
Activity – 1 

Crocodile રોકોડાઈર  ભગય  
Crawl રોર  ધીભ ેધીભે ખવવુાં  
Hiss દશવ  સવુલાટ  
Roar યોય  ગર્જના  
Chew ચ્ય ુ િાલવુાં  

   
Activity – 2 

Abilities એચફચરટી  ક્ષભતાઓ  
Aloud અરાઉડ  ભોટેથી  
Meat ભીટ  પ્રાણીનુાં ભાાંવ  
Mammal ભભર  વસ્તન પ્રાણી  
Tongue ટાંગ  જીબ  

Activity – 4 

Canvas કેનલાવ  ળણનુાં  જાડુાં કાડ  
Amazing અભેચઝિંગ  આશ્ચમવિનક  
Imitiate ઈતભટીએટ  અનકુયણ કયવુાં  
Interrupt ઇન્ટયટ  લિભાાં અટકાલવુાં  
Clown ક્રાઉન  મકૂ નાટક  
Practising પ્રેસ્ક્ટવીંગ  પ્રેસ્ક્ટવ  
Excuse me! એક્ષ્ક્યઝુ મી !   મને માફ ! 
Various વેરરયસ  વવવવધ  
Exciting એક્સાઇટીંગ  ઉતે્તજક  
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Activity – 5 

Roaring યોયીંગ  તોપાની  
Desert ડેઝટવ  યણ  
Padded ેડેડ  ગાદીલાા  
Thorn થોનવ  કાાંટો  
Prick તપ્રક  ખ ૂાંિવુાં  
Sand વેન્ડ  યેતી  
Stomach સ્ટભક  ેટ  

Activity – 9 

Useful યઝુફૂર  ઉમોગી  
Leaking રીકીંગ  રીક  
Pinch ીંિ  ચિભટી રઈન ે ઈજા શોંિાડલી 
Punctured ાંકિય  ાંિય ડ્ુાં  
Failure પેલ્મય  તનષ્ટ્પતા  
Aching અિીંગ  ીડા  
Toothache ટટેૂિ  દાાંતનો દુખાલો  
 

 
My Favourite Animal    LION 

                 The lion is a wild animal. It is one of the strongest  

animals.   It has very large head and neck covered with hair 

called mane.   Its eyes are glowing.  It has sharp  teeth and  

claws.   Its paws are very strong.    It can  run very  fast. 

It roars very loudly.    It is a carnivorous animal.   It is very 

powerful and has majestic figure.  Lion lives for about sixty 

years. It is called king of forest. 
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Unit – 3  IN FUTURE 
Activity – 1 

Athletic એથ્રેદટક  વ્મામાભ  
Arrangement એયેન્િભેન્ટ  ગોઠલણી  
Banner ફેનય  જાશયેાત  
Readable યીડેફર  લાાંિી ળકામ એવુાં  
Vacant લેકન્ટ  ખારી કયવુાં  
Trophy રોપી  ફચક્ષવ  

Activity – 2 

Preservation તપ્રઝલેળન   યક્ષણ  
Technique ટેકતનક  કરાકૌળલ્મ  
Confident કોસ્ન્પડન્ટ  ખાતયીલાફૄાં  
Translator રાન્વરેટય  ફચક્ષવ  

Activity – 3 

Become ફીકભ  થવુાં  
Shout ળાઉટ  ોકાય  
Ability એફીરીટી  આલડત  
Discover દડસ્કલય ળોધી કાઢવુાં  
Opinion ઓતતનમન  ભત  
Cheerful ચિમયફુર  આનાંદી  
Flocks ફ્રોક્વ  ગાદી તકીમા બયલાનુાં ફૃ  
Flamingo ફ્રેતભિંગો  સયુખાફ  
Generation િનયેળન  ઉત્ાદન  
Season તવઝન  ઋત ુ 
Fertilizer પટીરાઈઝય  ખાતય  
Organic ઓગેતનક  ળયીયનાાં ઇસ્ન્િમો વાંફાંધી  
Gaze ગેઝ  તાકીન ેિોવુાં  
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Unit – 4  WILL YOU WAKE UP? 
Activity – 1 

Suppose વોઝ  ભાનવુાં  
Squares સ્ક્લેય  િોયવ  
Triangles રાઈએન્ગર  તિકોણ  

Activity – 3 

Idle આઈડર  આસ ુ 
Warm લોભવ  ગયભ  
Servant વલવન્ટ  નોકય  
Perhaps યશપે્વ  કદાિ  
Appropriate એપ્રોતપ્રઅટ  મોગ્મ  
Extend એક્ષ્ટેન્ડ  પેરાવુાં  
Millionaire તભચરમોનેય  રખતત  

Activity – 8 

Plum પ્રભ  આલુાં પ  
Enormous ઈનાવભવવ  ઘણુાં ભોટુાં  

 
 

TREES ARE OUR BEST FRIEND’S 

                  Trees are one of the best things that mother earth has 
provided us. Trees give us many things. For example, trees provide 
us shade. Flowers give us good smell. Some climbers give us fruits. 

Trees like neem are medicinal trees. Butterfly loves to suck nectar 

from flowers. Birds make their nests on trees. The chirping of the birds 

in the morning is sweet to the ear. Monkeys love to jump around the 

trees. We play under a big mango tree. When we are hungry, one of 

us climbs the mango tree and plucks the sweet mangoes. When we 

are very tired we even sleep under the shade of this tree. It is the  

chirping of the birds that wakes us up. Trees are indeed a gift from God 
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Unit – 5  FIFTH OF THE  SIXTH 
Activity – 5 

Usual યઝુયર  વાભાન્મણ ેફનતુાં  
Trouble રફર  િાવ  
Hurriedly શયીડરી  ઉતાલે  
Condition  કન્ડીળન  ળયત  
Beak ફીક  િાાંિ  
Steadily સ્તીદરી  િઢણ ે 
Turtle ટટૅર  એક જાતનુાં કબતુય  
Speechless સ્ીિરેવ  સ્તબ્ધ  
Pretend તપ્રટેન્ડ  જુઠુાં કશવે ુાં  
Prey પ્ર ે તળકાય  
Rejoice  દયિોઈવ  આનાંદ આલો  

Activity – 7 
Happen શેન  થવુાં  
Witness તલટનેવ  વાક્ષી  

Activity – 8 
Caper કેય  એક જાતનુાં કાાંટાફૄાં ઝાડવુાં  
Ceiling વીરીંગ  છત  
Coral કૉયર  યલાફૄાં  

Activity – 9 
Shiver તળલય  ધ્રિૂવુાં  
Seedling વીડચરિંગ  ફીભાાંથી ઉછયેરો છોડ  
Plead પ્રીડ  કાયણ ફતાલવુાં  
Decade ડેકેડ  દામકો  
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LET'S READ MORE 
Unit – 1  IN THE LAND OF LILIPUT 

large રાર્જ ભોટુ 

ship તળ વ્શાણ 

Sail વેર તયવુાં 
sailor વેરય ખાયલો 
beginning ચફચગતનિંગ ળરુઆત 

smooth સ્મધૂ તનતલિઘ્ન 

storm સ્ટોભવ તોપાન 

wind તલિંડ લન 

difficult દડદપકલ્ટ મળુકેર 

drift દિફ્ટ તણાવુાં 
rock યોક ખડક 

scream સ્રીભ િીવ ાડલી 
thirsty થસ્સ્ટવ  તયસ્ય ુ

gesture જેવિય વાંકેત 

barrel ફેયર રાકડાનાાં ી 

journey િતનિ પ્રલાવ 

greet ગ્રીટ અચબલાદન કયવુાં 
   
   
   
   



 

GAURAV PATEL NAHID LIGARI 

 

Unit – 2  BEAUTIFUL BIRDS 

shape ળે આકાય 

quiet ક્લામટ ળાાંત 

wood-pecker વડુેકય રક્ક્ડખોદ 

trunk ટ્રાંક થડ 

pelican ેચરકન ફતક જેવ ુક્ષી 
weaver-bird લીલય ફડવ  સઘુયી 
straw સ્રો તણખલુાં 

My Favourite Bird PEACOCK 

                         The peacock is a very beautiful bird. 
It has a long beautiful neck and crest on its head. 
Its long feathers have moon-like spots. The colour 
of peacock is dark greenish blue. The peacock eats 
fruits,  seeds,  grains,  worms and insects, etc.  It 
generally lives in gardens. It is found also in places 

where there are large groves of trees. It is very 

graceful.   It dances in rainy season.   When the 

peacock spreads its tail, the tail looks like a big 

colourful fan. It is a national bird of India. 
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Unit – 3  THE MARKET 

dark ડાકવ  અંધારુ 

bridge ચિિ પરુ 

pot ોટ ભાટલુાં 
pan ેન તેરી 
sugar શગુય ખાાંડ 

bangle ફેંગર ફાંગડી 
Unit – 4  GANDHIJI'S HUMOUR 

humour હ્યભુય તલનોદવતૃત 

laughter રાપટય શાસ્મ 

brief િીપ ટૂાંકુાં 
conversation કોન્લવેળન લાતિીત 

proper પ્રોય ફયાફય 

fortunate પોયચ્યતુનટ નવીફદાય 

punctual ાંકટયઅુર વભમનુાં ારન કયનાય 

leader રીડય નેતા 
independence ઇનદડેન્નન્વ સ્લતાંિતા 
reporter દયોટવય ખફયિી 
uncomfortable અનકમ્પટવફર અગલડતાલાફૄાં 
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