
* એક – એક વાક્યમાાં જવાબ લખો. 
  ૧. જુમાનાાં ત્રણ ઝાંપડાાંમાાં શુાં શુાં રહતે ુ ાં? 
  -> જુમાના એક ઝાંપડાાંમાાં વેણ ુબાંધાતો, બીજા ઝાંપડાાંમાાં જૂમો રહતેો અને ત્રીજા  
      ઝાંપડાાંમાાં વેણ ુ માટે ઘાસ ભરાતુાં. 
  ૨. જુમાની હાંમેશની ખરીદી શેની રહતેી? 
  -> પોતાન ેમાટે એક પૈસાનો ગાજર , ટમેટા કે ભાજી અને વેણ ુમાટે બથ ભરીન ે
      ગદબ  એ જુમાની હાંમેશની ખરીદી રહતેી. 
  ૩. કોની મૈત્રી છેક સધુી અખાંડ રહી હતી? 
  -> જુમા અને વેણ ુની મૈત્રી છેક સધુી અખાંડ રહી હતી. 
  ૪. જુમો વેણનુો શાના માટે ઉપયોગ હતો? 
  -> જુમો વેણનુો ઉપયોગ એની પીઠ ઉપર પાણીની મોટી મોટી મથક મકૂવા માટે  
 કરતો. 
  ૫. સવારે ફરવા જતાાં જુમાને શો વવચાર આવતો? 
  -> સવારે ફરવા જતાાં જુમાને વવચાર આવતો કે પાડો થોડુાંઘણુાં ચરે તો સારુાં. 
  ૬. વેણ ુકોને ગહૃસ્થાઈનુાં લક્ષણ ગણતો નથી? 
  -> બહાર ખાતા ફરવુાં એને વેણ ુગહૃ્સસ્થાઈનુાં લક્ષણ ગણતો નથી. 
  ૭. જુમાએ ફરવા નીકળેલા યવુાનોને શી વવનાંતી કરી? 
  -> જુમાએ ફરવા નીકળેલા યવુાનોને પાટામાાં ફસાઈ ગયેલા પાડાના પગન ેબહાર  
      કાઢવા માટે મદદ કરવાની વવનાંતી કરી.  
  ૮. વેણનુો બચાવ શક્ય ન લાગતાાં જુમો શુાં વનણણય કરે છે? 
  -> વેણનુો બચાવ શક્ય ન લાગતાાં જુમો વણેનુી સાથ ેમોતને ભેટવાનો વનણણય કરે  
      છે. 
  ૯. જુમાના પેટમાાં ક્યારે ધ્રાસકો પડયો? 
  -> થોડ ેદૂર વસગ્નલનાાં હાથાાં નમેલાાં જોઈ ‘હમણાાં’ ગાડી આવશ’ે એ વવચારથી  
      જુમાના પેટમાાં ધ્રાસકો પડયો. 
   ૧૦. જુમા સાથેની દોસ્તી વેણ ુઅંત સમય કેવી રીતે વનભાવે છે? 
   -> અંત સમયે પોતાની ગોદમાાં બેઠેલા જુમાને વેણ ુમાથ ુમારીને પાટાથી દૂર ફેકી  



        દે છે. આ રીતે અંત સમયે વેણ ુજુમા સાથેની પોતાની દોસ્તી વનભાવે છે. 
* બે વાક્યમાાં જવાબ લખો. 
   ૧. જુમાના ઘરાક સાંબાંધી કેવા વવચારો હતા? 
   -> જુમાના ઘરાક સાંબધી વવચારો આ પ્રમાણે હતાાઃ પોતાની જરૂરરયાતથી વધ ુ 
       કામ કરવુાં નહીં અને કાાંઈ વધ ુકામ આપ ેતો લેવુાં નહીં. ઘરાક હોય તેમાાંથી 
       ઘટે તો બીજાન ેઘરીક થવા કહવેુાં નહીં. 
   ૨. વેણ ુરસ્તામાાં ચરવાની ના કેમ પાડી દેતો? 
  -> વેણ ુરસ્તામાાં ચરવાની ના પાડી દેતો કારણ કે બહાર ખાતા ફરવુાં એ ગહૃસ્થાઈ 
       ના લક્ષણ નથી. 
  ૩. વેણનુા મતૃ્ય ુપછી જુમો સવારમાાં શુાં કરે છે? 
  -> વેણનુા મતૃ્ય ુપછી જુમો રોજ સવારમાાં ફૂલ લઈન ેતેન ેમતૃ્ય ુસ્થળે આવ ેછે.  
      એન એક માનીતા પથ્થર પર ફૂલ મકૂીને વેણ,ુ વેણ,ુ વેણ,ુ એમ વેણ ુબમુ  
      પાડીન ેચાલ્યો જાય છે. 
* ત્રણ – ચાર વાક્યમાાં જવાબ લખો. 
   ૧. આણાંદપરુના ખણૂામાાં આવેલા જુમાના ઝાંપડાાંનુાં વણણન કરો. 
   -> આણાંદપરુના એક ખણૂામાાં ત્રણ ઝાંપડાાં હતાાં. એ ખખડધજ આમલીથી ઢાંકાયેલાાં 
       હતા. ત્યાાં ચારે તરફ ગટરની દુગંધ આવતી અન ેધળૂના ગોટા ઉડતા. એની 
       ખડકીને પતરાાં, પારટયાાં અન ેગણૂણયાનાાં થીંગડાાં માયાણ હતા.  
   ૨. સવારે ફરવા નીકળેલા યવુાનોની ખાવસયતો જણાવો. 
   -> સવારે ફરવા નીકળેલા બે યવુાનો શોખીન હતા. બાંનેના હાથમાાં નેતરની એક 
       એક સોટી હતી. તેઓ એ સોટીને ઉછાળતા ચાલતા હતા. તેમણ ેમાથા પર  
       ટોપી પહરેી હતી. પણ ખશુનમુા હવાને માણવા તેમણે માથેથી ટોપી ઉતારી 
       ને હાથમાાં લઈ લીધી હતી.  
   ૩. વેણનુુાં મતૃ્ય ુકઈ રીતે થયુાં? 
   -> ઉતાવળે ચાલતાાં વેણનુા પગ રેલવેના પાટામાાં ફસાઈ ગયાાં. જુમાએ એનો  
       પગ કાઢવા અનેક પ્રયત્નો કયાણ. પણ વ્યથણ ગયા. એ સમયે વેણનુે બચાવવા 
       રસ્તેથી પસાર થતાાં યવુાનોની કે ફાટકવાળાની મદદ મળી નરહ. પરરણામ ે 



       જોસબાંધ આવતી ટે્રન વેણ ુપરથી પસાર થઈ ગઈ. ધગધગતા લોહીના  
       ખાબોણચયામાાં વેણનુા છૂટાછૂટા ભાગ વસવાય કાાંઈ રહ્ય ુનરહ. આ રીતે વેણનુુાં  
       કરુણ મતૃ્ય ુથયુાં. 
   ૪. વાતાણના છેલ્લા વાક્યનુાં શુાં મહત્વ છે? તે સમજાવો? 
   -> વાતાણનુાં છેલ્્ુાં વાક્યાઃ ‘વેણ…ુ..! વેણ…ુ..! વેણુાં……..! એમ ત્રણ બમૂ પાડીને  
       ચાલ્યો જાય છે. આ વાક્ય જુમો અન ેવણે ુબાંનેની એકબીજા પ્રત્યેનાાં પ્રેમ 
  અન ેદોસ્તીની વફાદારીનુાં મહત્વ સમજાવે છે.   
* સમાનાથી શબ્દ લખો. 
   ૧. શ્રીમાંત = પૈસાદાર, અમીર  ૨. દુગંધ = વાસ, બદબ ુ
   ૩. કકણશ = ટીણાાં, કઠોર   ૪. આનાંદ = ઉલ્લાસ, ખશુી 
* વવરોધી શબ્દ લખો. 
   ૧. દુગંધ = સગુાંધ    ૨. ખલુ્્ુાં = બાંધ 
   ૩. રવસક = અરવસક    ૪. શ્રીમાંત = ગરીબ 
   ૫. વમત્ર = દુશ્મન    ૬. અખાંડ = ખાંરડત 
   ૭. શાાંત = અશાાંત    ૮. ઉજાસ = અંધકાર 
   ૯. આકાશ = ધરતી    ૧૦. આનાંદ = શોક 
   ૧૧. જીવન = મરણ    ૧૨. જીત = હાર 
   ૧૩. સાાંજ = સવાર    ૧૪. સ્પષ્ટ = અસ્પષ્ટ 
   ૧૫. ગાડો = ડાહ્યો 
* નીચે આપેલા શબ્દોની ધ્વવનઓ છૂટા પાડીન ેલખો. 
   ૧. વમત્રો = મ ્+ ઈ + ત ્+ ર્ + ઓ 
   ૨. ખશુનમુા = ખ ્+ ઉ + શ્ + અ + ન ્+ ઉ + મ ્+ આ 
   ૩. પ્રયત્ન = પ ્+ ર્ + અ + ય ્+ અ + ત ્+ ન ્+ અ 
   ૪. લાકડી = ્ ્+ આ + ક્ + અ + ડ્ + ઈ 
* નીચે આપેલા ધ્વવનઓન ેજોડીને શબ્દ બનાવોાઃ- 
   ૧. મ ્+ અ + ક્ + આ + ન ્+ ઓ   = મકાનો 
   ૨. ભ ્+ ઇ + સ ્+ ત ્+ ઈ     = ણભસ્તી 



   ૩. ભ ્+ ઇ + ખ ્+ આ + ર્ + ઈ   = ણભખારી 
   ૪. વ ્+ એ  + ણ્ + ઉ     = વેણ ુ
* નીચે આપેલા શબ્દોની સાંવધ છૂટી પાડો. 
   ૧. લક્ષાવધપવત = લક્ષ + અવધપવત  ૨. વનરાશ = વનાઃ(વનર્) + આશ 
   ૩. દુગંધ = દુર + ગાંધ    ૪. એકેક = એક + એક 
   ૫. સ્વચ્છ = સ ુ+ અચ્છ   ૬. વ્યથણ = વવ + અથણ 
* સાચી જોડણી લખો. 
   ૧. ઝુપડુાં = ઝાંપડુાં    ૨. ગણુણયા = ગણૂણયા 
   ૩. વીણચતર = વવણચત્ર    ૪. ધરાસકો = ઘ્રાસકો 
* શબ્દકોશના ક્રમમાાં લખો. 
   લક્ષણ, ફોગટ, તડકાછાાંયા, આંગણુાં, ખખડધજ 
 -> આંગણુાં, ખખડધજ, તડકાછાાંયા, ફોગટ, લક્ષણ 
* રૂરઢપ્રયોગોના અથણ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો. 
   ૧. ધળૂના ગોટા ઊડવા = પષુ્કળ ધળૂ ઉડવી 
   -> જુમાના આંગન ેધળૂના ગોટા ઉડતા હતા. 
   ૨. તડકાછાાંયડા જોવા = સખુ-દુાઃખમાાંથી પસાર થવુાં 
   -> જુમાએ જીવનમાાં અનેક તડકાછાાંયડા જોયા હતા. 
   ૩. અનેક રાંગો જોવા = અનેક અનભુવો થવા 
   -> જુમાએ જીવનમાાં અનેક રાંગો જોયા. 
   ૪. આંગણે પૈસાની છોળ રેલાવી = ઘરમાાં ખબૂજ ધન સાંપવત હોવી 
   -> જુમાને આંગણે પૈસાની છોળ રેલાતી હતી. 
   ૫. ધ્રાસકો પડવો – આઘાત લાગ્વો 
   -> હમણા ગાડી આવશ ેએ વવચારથી જુમાના પેટમાાં ધ્રાસકો પડયો.  
સ્વાધ્યાયાઃ- 
૧. જુમા અન ેવેણનુો મૈત્રીભાવ કયાાં કયાાં પ્રગટ થાય છે? 
૨. જુમાએ પોતાના વપ્રય વેણનુે બચાવવા શા પ્રયત્ન કયાણ? 
૩. વેણનુી સમજદારી ક્યારે અન ેકઈ રીતે વ્યક્ત થઈ છે? 



૪. જુમા ણભસ્તીનો પશપુ્રેમ તમારા શબ્દોમાાં વણણવો. 
૫. જુમાએ જીવનમાાં જોયેલા તડકાછાાંયા વવશ ેજણાવો. 
૬. આ વાતાણનુાં શીર્ણક ‘વેણ’ુ રાખીએ તો તે માટેનાાં કારણો આપો. 


