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પ્રસ્તાવના 
               ' શબ્દ' એ સવવસ્વ છે.  ' શબ્દ' ભાષાનો પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન અંગે્રજી 
ભાષાનો વપરાશ અને વ્યાપ વધતો જાય છે.  વતવમાન ઇન્ટરનટેનાાં યગુમાાં આ 

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન અતત આવશ્યક બની રહ્ય ુછે. પ્રાથતમક શાળાનાાં 
બાળકોમાાં અંગે્રજી ભાષા પ્રત્યે રુચિ તથા ભાષા શીખવાની જિજ્ઞાસા વધે તે હતે ુથી આ 
શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાનુાં તનમાવણ કયુવ છે. યતુનટમાાં આવતા શબ્દોનો અથવ શરળતાથી પ્રાપ્ત 
કરી શકે તેમિ મળુાક્ષરોમાાં થતા ફેરફારને િોઇ શબ્દ તનમાવણ કરી શકે તે મખુ્ય 
આશ્રય છે. આશા કરીએ કે આ શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાથી તવદ્યાથીઓનાાં ભાષા તવકાસમાાં 
રિનાત્મક અચભવદૃ્ધિ થશે તો આ પ્રયત્ન સાથવક ગણાશે.  
સજુ્ઞ તવદ્વાનોનાાં સિૂનો આવકાયવ છે…… 
 

સાંપાદક 

 

ગૌરવ પટેલ                                                                            ચલગારી નાદહદ 
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Unit - 1    Q for Question 
Activity – 1 

Here દહઅર  અદહયા  
Imaginary  ઈમેજીનરી  કાલ્પતનક  

Interview  ઇન્ટરવ્ય ુ નોકરી માટે ઉમેદવારીની મૌચખક પદરક્ષા  

Famous  ફેમસ  પ્રખ્યાત  

Astronaut  એસ્રનાટ  અવકાશયાત્રી  
Listen લીસન  સાાંભળવુાં  
Pair પેર  િોડ  

Dramatize ડ્રામાટાઈઝ  નાટકીય વતવન કરવુાં  
Programme પ્રોગ્રામ  કાયવક્રમ  

Born બોનવ  િન્મ  

Graduation ગે્રજ્યએુશન  તવદ્યાની પદવી લેવી  
Institute  ઇન્સ્ટીટયટુ  કેળવણી ઈ.ના સાંવધવન માટે સ્થાપેલી સાંસ્થા  

Special  સ્પેતશયલ  ખાસ  

Bring બ્રીંગ  લાવવુાં  
Space સ્પેસ  િગ્યા  
Idol આઈડોલ  મતૂતિ  
Inspire ઇન્સ્પાયર  શ્વાસ અંદર લેવો  
Country કન્રી  દેશ  

Origin ઓદરજિન  ઉદગમસ્થાન  

In fact  ઈન ફેક્ટ  ખરુાં િોતા  
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Activity – 2 (A) 

Stay સ્ટે  ટેકો  
Developed ડેવલોપ  તવકતસત  

Religious રીલીજીયસ  ધાતમિક  

Theatre તથયેટર  નાટયગહૃ  

Newspaper ન્યઝૂપેપર  સમાિારપત્ર  

Advertisement  એડવટાવઈઝમેન્ટ  જાહરેાત  

Appeare અતપયર  હાિર થવુાં  
Officer  ઓદફસર  પદાતધકારી  
   

Activity – 3 
Riddle દરડલ  સમસ્યા  
Solve  સોલ્વ  ઉકેલ કરવો  
Begin ચબગીન  શરુાં કરવુાં  
Lovely લવલી  અત્યાંત સુાંદર  

Tongue  ટાંગ  જીભ  

Never નેવર  ક્યારેય નહી  
   

Activity – 4 
Silently  સાઈલેન્ટલી  ચપુિાપ  

Everyone  એવરીવન  દરેક િણ  

Contest  કન્ટેસ્ટ વાાંધો ઉઠાવવો  
Host હોસ્ટ  સમદુાય  

Compitition  કમ્પીટીસન   હરીફાઇ 

Scorer  સ્કોરર  રમતમાાં ખલેાડીએ પ્રાપ્ત કરેલા ગણુ નોંધનાર 

Expert એક્ષ્પટવ   તનષ્ટ્ણાાંત  

Contestant    હદરફાઈ કરનાર  
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Eagerly  ઇગરલી  આતરુતા  
Finger  દફિંગર  આંગળી  
Maximum  મેચક્ષમમ ્ મોટામાાં મોટી સાંખ્યા  
Quick  સ્ક્વક  ઝડપી  
Arrange  અરેન્િ  ગોઠવવુાં  
Something  સમથીંગ  કાંઈક  

Reach  રીિ  પહોંિવુાં  
Correct  કરેક્ટ  સાચુાં  
Scholarship  સ્કોલરશીપ  તશષ્ટ્યવતૃિ  

Confuse  કન્ફયઝુ  ગ ૂાંિવી નાખવુાં  
Choose  ચઝૂ  પસાંદ કરવુાં  
Put  પટુ મકૂવુાં  
Another  અનધર  વધારાનુાં  
Believe  બીલીવ  માનવુાં  
Amount  અમાઉન્ટ  મલૂ્ય  

Buzzer  બઝર  સિુના કે સાંદેશા આપવાનુાં વીિળીનુાં સાધન  

Fund  ફાંડ  ભાંડોળ  

   
Activity – 5 

Great  ગે્રટ  મહાન  

Carefully  કેરફૂલી  સાવિેતીથી  
Found  ફાઉન્ડ  સ્થાપન કરવુાં  
Agent  એિન્ટ  આડતીયો  
Member  મેમ્બર  સભ્ય  

Legislative લેજીસ્લેટીવ  કાયદા ઘડનારુાં  
Agriculture  એગ્રીકલ્િર  ખેતીવાડી  
Governor ગવનવર  રાજ્યપાલ  
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Resident રેસીડેન્ટ  રહનેારુાં  
Suppose  સપોસ  માનવુાં  
Prepare તપ્રપેર  તૈયારી કરવી  
Sentence સેન્ટેન્સ  વાક્ય  

About  અબાઉટ  આસપાસ  

   
Activity – 6 (A) 

Following ફોલોતવિંગ   અનયુાયીઓ  

Decide  ડીસાઈડ  તનણવય કરવો  
Unique  યતુનક  અનપુમ 

Category  કેટેગરી  વગવ  
   

Activity – 6 (C ) 

Discover  દડસ્કવર  સભાન થવુાં  
Now  નાવ  હાલ 

Frame ફે્રમ  આકાર આપવો  
Below  બીલો  નીિ ે 
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Unit - 2   LMMB - Learn More Be Brighter 
Activity – 1 

Recite  દરસાઈટ  ગાવુાં  
Whenever  વ્હનેએવર  િયારે પણ  

Feel ફીલ  સ્પશવ કરવો  
Overtake ઓવરટેક  ને વટાવી િવુાં  
Carry  કેરી  લઈ િવુાં  
Such સિ  આવુાં  
Ask આસ્ક  પછૂવુાં  
Tall  ટોલ  ઊંચુાં  
   

Activity – 2  

Scraper  સ્કે્રપર  ઘસી કાઢવાનુાં સાધન  

Floor  ફ્લોર  માળ  

Height  હાઈટ ઊંિાઈ  

Structure  સ્રક્િર  બાંધારણ  

Base  બેઝ  હલકુાં  
Supply  સપ્લાય  િોઈતી વસ્ત ુઆપવી  
Lift  લીફ્ટ  ઊંિે િડાવવુાં  
Construction  કન્સ્રકશન  ઈમારત  

Billion ચબચલયન  અબિ  

Expensive એક્ષ્પેસ્ન્સવ ્ ખિાવળ  

Whether  વેધર  વાતાવરણ  

Bracket  બ્રેકેટ  કૌંસ  

Against  અગેઈન્સ્ટ  ની તવરુિ  

System તસસ્ટમ  પિતત  

Cost  કોસ્ટ  ની દકિંમત હોવી  
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Activity – 4 
Ruler  રૂલર  શાસક રાજા  

Court કોટવ   અદાલત  

Gem જેમ  રત્ન  

Field ફીલ્ડ  ખેતર, ક્ષેત્ર  

Type  ટાઇપ  તવતશષ્ટ્ટ પ્રકાર  

Innovation  ઇનોવેશન  નવીન વસ્ત ુ 

Creat  દક્રએટ  તનમાવણ કરવુાં  
Something  સમથીંગ  કાંઈક  

Forget  ફોરગેટ  ભલૂી િવુાં  
Calm કામ  શાાંત  

Quite  સ્ક્વટ  સ્વસ્થ  

Praise  પ્રેઝ  પ્રશાંસા કરવી  
Afraid  અફે્રઈડ  ભયભીત  

Eager  ઇગર  તીવ્ર ઇચ્છાવાળાં  
Myself  માયસલે્ફ  મારી જાત ે 

Humble  હમ્બલ  નમ્ર  

Devoted  ડેવોટેડ  સમતપિત  

Lord  લોડવ  શાસક  

Lived  લીવ  રહતેાાં  
Hut  હટ  ઝાંપડી  
River  દરવર  નદી  
Disciple  દડસાયપલ  તશષ્ટ્ય  

Routine  રૂટીન  રોિનો ક્રમ  

Greet ગ્રીટ નમસ્કાર કરવા  
Both  બોથ બન્ને  
Musician  મ્યઝુીતસયન  સાંગીતકાર  
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Properly  પ્રોપલી  યોગ્ય રીતે  
Favourite  ફેવદરટ  પ્રીતતપાત્ર  

Persuade પસ્વૅડ  ખાતરી કરાવવી  
However  હાવએવર  ગમે તેટલુાં  
Happen  હપેન  થવુાં  
Pretented પ્રેટેનડેડ  ઢોંગ  

Angry  એન્ગ્રી   ગસુ્સે થયેલુાં  
Spread સ્પ્રેડ  ફેલાવવુાં  
Realized દરઅલાઈઝ  સમજાયુાં  
Certainly  સરટેન્લી  િોક્કસ 

Command  કમાન્ડ  હુકમ કરવો  
Agree  એગ્રી  સાંમતત આપવી  
Deliberately  ડીચલબરેટચલ  ઈચ્છાપવુવક  

Refuse  દરફયઝુ  અસાંમતત દશાવવવી  
   

Activity – 6 

Comparison  કમ્પેરીઝન  સરખામણી કરવી  
Brave  બ્રેવ  શરૂ  

Faithful  ફેઈથફૂલી  વફાદાર  

Useful  યઝુફૂલ  ઉપયોગી  
Hungry  હાંગ્રી  ભખૂ્યુાં  
Blind  બ્લાઈન્ડ  આંધળાં  
Friendly  ફે્રઇન્ડલી  તમત્રતાવાળાં  
Ugly  અગ્લી  કદરૂપુાં  
Clues  કલ ૂ કડી 
Consult  કન્સલ્ટ  ની સલાહ લેવી  
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Range  રેન્િ  હાર  

Peak  પીક ક્ષીણ થવુાં  
Region  રીિન  પ્રદેશ  

Ocean  ઓસેન  મહાસાગર  

   
Activity – 7 

Pollute પોલ્યટુ  ગાંદુ કરવુાં  
More  મોર  વધ ુ 

Population  પોપ્યલુશેન  વસ્તીનુાં પ્રમાણ  

   
Activity – 8 

Regarding  દરગાડીન્ગ  સબાંધી  
Regular  રેગ્યલુર  વ્યવસ્સ્થત  

Poor પઅુર  ગરીબ 

Slow સ્લો  ધીમુાં  
Wrapper  વ્રેપર  છાપા ઈ. નુાં વેષ્ટ્ટન  

Describe  ડીસક્રાઈબ  વણવવવુાં  
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Unit – 3   What Were You Doing ? 
Activity – 1 

Found  ફાઉન્ડ  સ્થાપન કરવુાં  
Experience  એસ્ક્ષ્પદરયન્સ ્ અનભુવ  

   

Activity – 2 

Climb  ક્લાઈમ્બ  િડવુાં  
Branch  બ્રાન્િ  શાખા  
Advice  એડવાઈસ  સલાહ  

   

Activity – 3 

Surround  સરાઉન્ડ  િો તરફ  

Far  ફાર  દૂર  

Few  ફય ુ ઘણાાં નહી  
Between બીટવીન  ની વચ્િે વિમાાં  
Household  હાઉસહોલ્ડ  ઘરબાર  

Shopkeeper  શોપકીપર  દુકાનદાર  

Clap  ક્લેપ  તાળીઓ પાડવી  
Giant  જાયન્ટ  તવશાળ  

Excitement  એક્ષાઇટમેન્ટ  મનનો ઉશ્કેરાટ  

Juggler  િગ્લર  જાદુગર  

Trip  રીપ  પસાર થવુાં  
Salesman  સેલ્સમેન  વેિાણ કરનાર માણસ  

Grinder  ગ્રાઈન્ડર  દળનાર વસ્ત ુ 

Order ઓડવર  આદેશ કરવો  
Savoured  સેવર  સ્વાદ  

Convey  કન્વે  વહન કરવુાં  
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Regard  રીગાડવ  આદર  

Sincerely  તસસ્ન્સયલી  ખરા દદલથી  
   

Activity – 4 

Phrase ફે્રઝ  નાનકડો શબ્દ સમહૂ  

Aloud  અલાઉડ  મોટેથી  
Fell down  ફેલ ડાઉન  નીિે પડી  
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Unit – 4   Sun - Tour 
Activity – 1 

Silently  સાઈલેન્ટલી  ચપુિાપ  

Wind  તવન્ડ  પવન  

Strong  સ્રોંગ  બળવાન  

Uproot  અપરુટ  િડમળૂથી ઉખડેી નાખવુાં  
Blow બ્લો  ફૂાંકાવુાં  
Roof  રુફ  મકાનનુાં છાપરુાં  
Oh  ઓહ  અરેરે ! 
Take  ટેક  પકડવુાં  
Wrap  વ્રેપ  વીંટવુાં  
Tight  ટાઈટ  સજ્િડ  

Finally  ફાઈનલી  અંતે  
Bright  બ્રાઇટ  િળકતુાં  
   

Activity – 2 

Dialogue ડાઈલોગ  નાટક  

Dramatize  ડ્રામટાઈઝ  નુાં નાટક બનાવવુાં  
Cupboard  કપબોડવ  કબાટ  

Drawer  ડ્રોઅર  ખેંિનાર  

Find  ફાઈન્ડ  શોધવુાં  
Also ઓલ્સો  ઉપરાાંત  

Of course  અફ કોસવ   અવશ્ય  
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Activity – 3 

Interesting  ઇન્ટરેસસ્ટિંગ  મનોરાંિક  

Know  નો જાણવુાં  
Away  અવે  દૂર  

Produce પ્રોડયસૂ  બનાવવુાં  
Convert  કન્વટવ   બદલવુાં  
Surface  સરફેસ  સપાટી  
Rock રોક  ખડક  

Immediately  ઈમીડીએટલી  તત્કાળ  

   
Activity – 4 

Meant  તમન્ટ  અથવ  
Solar  સોલાર  ગ્રહ, પથૃ્વી  
Usually  યઝુઅલી  સામાન્યતઃ  
Extremely  એક્ષરેમલી  અત્યાંત  

Restless રેસ્ટલેસ  અસ્વસ્થ  

Cause  કોસ  કારણ  

However  હાવએવર  ગમે તેટલુાં  
Invented  ઇન્વેનટેડ  શોધ  

Protect  પ્રોટેક્ટ  સરુચક્ષત રાખવુાં  
Scorch  સ્કોિવ  શેકી નાખવુાં  
Scientist  સાયન્ટીસ્ટ  વૈજ્ઞાતનક  

Successfully  સકસસેફુલી  સફળતાપવૂવક  

Heat  હીટ  ગરમી  
Purpose  પપવસ  હતે ુ 

Various  વેરીઅસ  તવતવધ પ્રકારનુાં  
Source  સોસવ  ઉગમસ્થાન  
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Coal  કોલ  કોલસો 
Warm  વામવ  હુાંફવાળાં  
During  ડયરુીંગ  આ સમય દરતમયાન  

Numerous  ન્યમુેરસ  સાંખ્યાબાંધ  

Experiment એક્ષ્પેદરમેન્ટ  પ્રયોગ  

Utilise  યટુીલાઈઝ  ઉપયોગો  
Illuminate ઈલ્યતૂમનેટ  અિવાળવુાં  
Industrial  ઇન્ડસ્રીઅલ  ઔદ્યોચગક  

Blessing  બ્લેતસિંગ  આશીવાવદ 

Abundant  એબન્ડન્ટ  ભરપરૂ  

Indeed ઇન્ડીડ  ખરેખર  

Exposure એક્ષ્પોસર્  ખલુ્લુાં મકૂવુાં  
Outside  આઉટસાઈડ  બહારનો ભાગ 

Manner  મેનર  વતવવાની  
Almost  અલમોસ્ટ  લગભગ  

   

Activity - 5 

Column  કોલમ  ઉભી કતાર  

Street  સ્રીટ  શેરી  
Smoke  સ્મોક  ધમુાડો  
Arrange  અરેન્િ  ગોઠવવુાં  
Clean  ક્લીન  સ્વચ્છ  

Sock  સોક  મોજુ ાં  
Polish  પોલીશ  િળકતુાં કરવુાં  
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Activity – 7 

Decide  દડસાઈડ  તનણવય કરવો  
Leave લીવ  રજા પરવાનગી  
Done  ડન  સ્વીકાયવ  
   

Activity – 8 

Satelite  સેટેલાઈટ  ઉપગ્રહ  

Useful  યઝુફૂલ  ઉપયોગી  
Star  સ્ટાર  તારો  
Dry up  ડ્રાય અપ  સકૂવી  
Evaporate ઇવવપરેટ  ની વરાળ બનાવવી  
Bright  બ્રાઈટ  તેિસ્વી  
Clouds ક્લાઉડ  વાદળાં  
Energy  એનિી  જુસ્સો  
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ગૌરવ પટેલ                                                                     ણલગારી નાહિદ 

શ્રી રાભડા પ્રા. શાળા                                        શ્રી ચદંવાિા પ્રા. શાળા 
તા. રાજુલા જી. અમરેલી                                   તા. માગંરોલ  જી. જુનાગઢ 
gpatel7171@gmail.com                               nahid.ligari@gmail.com 

97275 71009                                            98258 70701 

ધોરિધોરિ  88  ના વવદ્યાર્થીના વવદ્યાર્થી    માટે ઉપયોગમા ંલઈમાટે ઉપયોગમા ંલઈ    શકાય તેવી શકાય તેવી 
શબ્દાર્થથ પસુ્તતકાશબ્દાર્થથ પસુ્તતકા    વવદ્યાર્થી સધુી પિોંચતી કરશો એવી વવદ્યાર્થી સધુી પિોંચતી કરશો એવી 

અપેક્ષા. વગથખડં અપેક્ષા. વગથખડં ,,  શાળામા ંબલેુહટનશાળામા ંબલેુહટન  બોડથ પર હડતપલે કરીબોડથ પર હડતપલે કરી    
ઉપયોગમા ંલઈ શકાય.ઉપયોગમા ંલઈ શકાય.  યવુનટ મજુબ શબ્દોને આવરી યવુનટ મજુબ શબ્દોને આવરી 

લેવાનો પ્રયત્નલેવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. કં કરેલ છે. કંઈક અંશે આપને ઉપયોગી ર્થશે ઈક અંશે આપને ઉપયોગી ર્થશે 
તો પિતો પિ  ઘિો આનદં ર્થશે............ઘિો આનદં ર્થશે............ 
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