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ધો.     ૩ રી ૫ અને ધો. ૬,૭,      ૮ માટે બંનેમાં આરરગહણના ફકરા.      આપેલ લખાણ બરાબર વાંચી અને સમજો.   તયારબાદ પશને
    સમજો અને પછી જવાબ લાખો....

-     સૌરી નીચે પીડીએફ આપેલી છે. 

ધો.       ૩ રી ૫ માટે અરરગહણ ફકરો -

     સવરરલોકમાં ભરવાન પરમાતમાની એક નનશાળ હતી.    તેનંુ નામ દેવશાળા હતું.   એ દેવશાળામાં ઈદ,  ચંદ વાયુ, વરણ, સૂયર, 
કુબેર,      બહા વરેરે તેતીસ કોટી દેવો ભણતા.     તેઓ બહુ ઉતસાહરી અધયયન કરતા,       આળસનંુ તો તેમની પાસે નામ પણ નહોતું.

         ખાવાપીવામાં અને બીજં બધાં કામોમાં તેઓ બહુ જ વયવસસરત હતા.   દેવો છાતાલયમાં રહેતા,    પણ તયાં છાતાલયનો
        વયવસરાપક કોઈ હતો જ નનહ એ કહેવાની જરર નરી.      નનશાળમાં કોઈ દદવસ રજ પડતી નનહ.     નહાવા ધોવાને માટે ખાસ

  વખત રાખેલો હતો,              તે વખતે બધા દેવો આકાશરંરાના ધોળા પાણીરી સાબુ વરર પોતાના કપડાં વરેરે ધોઈ લેતા,  એમ
    નનશાળનંુ કામ વયવસસરત ચાલતું હતું.

 પશો - 

1.     સવરરલોકની શાળાનંુ નામ શંુ હતું?
2.    નનશાળમાં કોઈ દદવસ ...........  પડતી નનહ.
3.       ઉપરના ફકરા માંરી પાંચ જોડા શબદો શોધો.
4.    દેવો કાં રહેતા હતા?
5.     દેવોની છાતાલયના વયવસરાપક કોણ હતું?
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ધો.       ૬ રી ૮ માટે અરરગહણ ફકરો -

 હડપપાના ઉતર-         સમકાલનો લોરલનો ટીબો હાલની સાબરમતી અને ભોરાવાના સંરમ નજક,     કાંપવાળા સપાટ મેદાનમાં જયાં
          ઘઉ અને કપાસ ખૂબ રાય છે તેવા દદરયાઈ દોઆબ પદેશમાં છે.          જયાં સાબરમતી અને ભોરાવો એ બંને નદીઓ દદરયાને મળે

                છે તેવા આ બંદરીય સરળે દદરયાઈ ખેડ કરનારા હડપપીય લોકોને આકરયાર હતા અને એઓએઆ સરાને આવી,   ગામ વસાવી
 બંદર બાંધલેું,  જે સરળ-         સરાન હાલમાં અમદાવાદ જજલલાના ધોળકા તાલુકાના સરરવાળા રામની સીમમાં,  ખંભાતના

      અખાતની પાસે એટલે કે ઉતરે સોળેક દક.મી.  અંદર અમદાવાદ-બોટાદ-    –    રેલવે લાઈન ઉપર લોરલ ભૂરખી સટેશનેરી અને
       સટેશન પાસેના રામ ગંૂદીરી દકકણ તરફ પાંચ દક.મી.     અને લકમીપુરા રામરી એક દક.મી.   દૂર આવેલું છે.

 પશો - 

1.    લોરલ કાં આવલેું છે?
2.        આ ફકરામાં કઈ બે નદીના નામ આપેલા છે?
3.       લોરલની બાજુમાં કયંુ મોટંુ શહેર આવેલું છે,     જેનો ઉલલેખ આ ફકરામાં છે?
4.         લોરલમાં એ સમયે કેવા લોકો આકરારઈ અને આવયા હતા?
5.         પૌરાજણક અને ઐતહાકસક સરળ લોરલ કયા રાજયમાં આવેલું છે?
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