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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...

   કાબરે રપાળો બાજરો વાવયો.          રોડા દદવસમાં એ એવો તો સંુદર ઊગી નીકળો કે બસ!      એટલામાં નીદવાનો વખત રયો વળી
   કાબરબાઈ કાગડાને બોલાવવા ગઈ.    જઈને કાગડાને કહે - કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! ચાલો, ચાલો;     બાજરો બહુ સારો ઊગયો

છે.    હવે જલદી નીદવું જોઈએ,    નહહતર મોલને નુકસાન રશે.

 પશો - 

1. '  મોલ '  એટલે શંુ?
2. '  નનંદામણ '  કોને કહેવાય?
3.     આ વાતારમાં કોની વાત છે?
4.    બાજરો કેવો ઊગયો છે?
5.      શંુ કાબર બોલાવે તેરી કાગડાભાઈ આવશે?
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ધો.      ૬ રી ૮ માટે અરરગહણ ફકરો...

    પુરાતન વલભી એટલે હાલનંુ વળાગામ.          આ ગામ સૌરાષની રેલવેમાં મુસાફરી કરીએ તો વઢવાણરી ભાવનગર જતાં-  આવતાં
        ધોળા જંકશનરી ઈશાન કોણમાં છ ગાઉ ગાડામાગર આવે છે.     રસતામાં ઉમરાળું ગામ આવે છે,     જેને પાદર રમણીય કાળુભાર

  નદી વહે છે.             આ ઉમરાળું ગામ હમણાં સુધી ભાવનગર રાજયનંુ વહીવટદારની કચેરીનંુ મુખય મહાલ ગામ હતું.   વળાને પાદર
    ઘેલો નામે નદી વહે છે.     આ નદીનો પટ રેતાળ છે,        એટલે તેનંુ પાણી એકદમ નીચે જતું રહે છે,      જેરી લોકો વીરડા કરી તેનંુ પાણી
 વાપરે છે.        વળાની આસપાસનો સૌરાષનો પદેશ ભાલ પદેશ કહેવાય છે.       આ પદેશની જમીન ખૂબ પોચી હોય છે,   એટલે સુધી કે

        ચોમાસામાં પગ ખંૂચયો તો ઘંૂટણ સુધી ભોયમાં ચાલયો જય!      ભાલનો ઘઉ કાઠો ઘઉ કહેવાય છે.     ખાવામાં આ ઘઉ ઘણાં
  સવાદદષ હોય છે,        અને તેના કંસારમાં ઘી ખૂબ સમાઈ શકે છે. 

 પશો - 

1.      ઉમરાળું ગામમાં કઈ નદી વહે છે?
2.       હાલનંુ વળાગામ પહેલાં કયા નામે ઓળખાતું હતું?
3.     વળાની આસપાસનો સૌરાષનો પદેશ ........   પદેશ કહેવાય છે.
4.    વલભી કાં આવલેું છે?    કઈ રીતે જઈ શકાય?
5.     ઘેલો નદીની શી વવશેષતા છે?       લોકો એમાંરી પાણી કઈ રીતે મેળવે છે?
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