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 Ð ૧ નીચે આપેલ ખાલી જયા  ૂરો.

(૧) આ પાઠનો કાર .................... છે .
(૨) પાટણના રા .................... હતા.
(૩) ક#છના શેઠ .................... હતા.
(૪) &ુજરાતમાં .................... વષ,થી .ુકાળ ચાલતો હતો.
(૫) .................... ને ટકાવી રાખવો રા1યનો ધમ, છે .
(૬) દ5 શની 6 ૂખે મરતી વ7તી આ અનાજની .................... છે .
(૭) વખારમાં: ું બ<ું અનાજ .................... ઓ:ું છે .
(૮) &ુજરાતનો .................... સોદાગર ઘBું Cવો.

 Ð ૨ નીચેના વાDો કોણ બોલે છે અને કોને કહ5 છે તે લખો.

(૧) તે મહારાજ, મને થાય છે ક5 કાળવાણી ઉ#ચારતા મારG Cભ કપાઈ ક5મ નથી.
(૨) મહારાજ ! ક#છનાં શાહ સોદાગર શેઠ જગKુશા પધાયા, છે . ધાનC પણ સાથે છે .
(૩) Lુખ .ુઃખની વાતો કરવા, શેઠC ! &ુજરાતમાં આN Oણ વરસથી કારમો .ુકાળ ચાલે છે .
(૪) રામC રાખશે તેમ રહ5શે ! પણ આવે વખતે રP યતને ટકાવી રાખવાનો રા1યનો ધમ, છે .
(૫) 6 ૂQયા ગળામાંથી  ૂરો અવાજ પણ નીકળતો નથી.
(૬) N રાના Rદલમાં રP યતના Lુખ .ુઃખનો આવો Qયાલ છે તેને અનાજ જSર મળG રહ5શે.
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 Ð ૩ નીચેના શTદોના અથ, આપો.

(૧) ટGપBું
(૨) કંદહાર
(૩) વેઢો
(૪) લાજ
(૫) રાંકડG
(૬) કોઠાર
(૭) રP યત
(૮) કારWું
(૯) ભYતપO
(૧૦) Lુકાળ
(૧૧) વખાર

 Ð ૪ નીચેના શTદોના િવ\ુ]ાથ^ શTદ લખો.

(૧) રા
(૨) િનરાશા
(૩) Lુખ
(૪) 6 ૂQ_ું
(૫) દયા
(૬) હાથ
(૭) ગરGબ
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 Ð ૫ નીચેના શTદોના સમાનાથ^ શTદ આપો.

(૧) આવેશ
(૨) ગામ
(૩) દાણા
(૪) મા`લક
(૫) Rડલ
(૬) હાથ
(૭) વહાલ
(૮) નવાઈ
(૯) ર7તો
(૧૦) પોકાર
(૧૧) ધન
(૧૨) લાજ

 Ð ૬ નીચેના SRઢયોગોના અથ, આપો.

(૧) Cભ કપાઈ જવી
(૨) સાત ખોટનો દGકરો
(૩) મો માયા દામ આપવા
(૪) 7તTધ થઈ જaું
(૫) કળ વળવી
(૬) bકડા માંડવા
(૭) સૌ સારાં વાનાં થવાં
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