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તાવના  

  આજના આધુિનક સમયમાં કોઈ પણ બાળક 
અં ે ના સામા ય ાનથી વંિચત ન રહે, તે જ રી છે. 
સામા ય રીતે મોટા ભાગનાં બાળકોન ેઅં ે  શીખવું 
અઘ ં લાગે છે, કારણ કે અંગે  શીખવતંુ સાિહ ય 
તેમને  અઘ ં જણાતંુ  હોય છે. વળી બાળક ઘરે 
બેસીને તે જ અન ે સરળતાથી સમ ને અ યાસ 
કરી શકે તેવું સાિહ ય મોટે ભાગે તેમન ેમળતંુ નથી. આ 
કચાશને દૂર કરવાના યાસ પે આ સાિહ ય તૈયાર 
કરવામાં આવેલ છે. આ સાિહ યમાં બાળકોને 
અં ે નું ાથિમક ાન સરળ રીતે મળે તેમજ પોતે 
શીખી શકે છે તેવો અહેસાસ થાય, તેવો યાસ 
કરવામાં આ યો છે. 

  જો બાળકોને િશ કો ારા ો સાહન અને 
જ રી મદદ મળશે, તો આ સાિહ યના ઉપયોગથી 
બાળકોન ેઅં ે  શીખવામાં રસ પેદા થશે જ, એવી 
ા અને િવ વાસ છે.  

 

 BEST OF LUCK  
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આ પુિ તકા િવશ.ે.. 
 

  િશ ણ એક યા છે, િવ ાન છે, અ યયન-અ યાપનની આંતર યા છે. 
િશ ણ સામા ક ઉ નિતની કરોડ જુ છે. આધુિનક સમયમા ં િશ ણમાં િવ ાન 
િવષયને િવિશ  થાન મ યુ ં છે, યારે િવ ાનના િવશેષ અ યયન માટ ે અં ે  
ભાષાનું િશ ણ અિનવાય છે. હાલમાં િવધાથ ઓ અં ે  િવષયમાં અસરકારક 

દશન કરી શકતા નથી, જેનું કારણ કદાચ અસરકારક વગિશ ણ સાથે બાળકો 
પાયાની સંક પનાઓ તે જ સરળતાથી સમ  શકે તેવા અસરકારક સાિહ યનો 
અભાવ હોય એવું પણ માની શકાય. આથી િવધાથ ઓ અં ે  ભાષાની ારંિભક 
સંક પનાઓનો  અ યાસ તે જ કરી શકે તે સંદભ સંશોધક રાજેશભાઈ પટેલે 
તૈયાર કરેલ અં ે  શીખવતી આ પુિ તકાને EASY ENGLISH શીષકથી 
શ દબ ધ કયુ હશ.ે   
  આ પુિ તકાની હ ત તમાંથી પસાર થતાં ાથિમક શાળામાં અ યાસ કરતાં 
િવધાથ ઓને સરળ રીતે  અં ે  ભાષાનો પ રચય કરાવવાની િ  તેમાં જોવા 
મળી.  સામા ય રીતે અં ે  ભાષા જ ટલ, ક ઠન અને દુબ ધ છે - એવી 
ગેરસમજ જનસામા યમાં યાપક પે ફેલાયેલી છે, યારે  િવધાથ ઓને હસતા-ં
રમતાં અને સરળ ઉદાહરણોની મદદથી અં ે  ભાષાનો પ રચય આપી 
િવધાથ ઓને અં ે  િશ ણના વેશમાં જે કઠીનતા અનુભવાય છે તેને દૂર 
કરવાનો નાનકડો પણ હેતુસરનો યાસ આ પુિ તકા મારફત કરાયો છે. ખાસ તો 
અં ે  શીખવું અઘ ં નથી તેવું બાળકો અનુભવે અને આ તો મને પણ આવડ ે
તેવો િવ વાસ તેમનામાં પેદા થાય તે માટે તૈયાર કરાયેલ  EASY ENGLISH 
પુિ તકાના લેખક-સંપાદક ખંભાત તાલુકાની નવાપુરા ાથિમક શાળાના િશ ક ી 
રાજેશભાઈ પટેલને અિભનંદન... 
  િશ કો-િવધાથ ઓ આ પુિ તકાનો ઉપયોગ કરશે તો તેમના અં ે  વેશને 
સરળ બનાવી શકશ,ે તેવી ધા અને િવ વાસ છે. 

શૈલેષ પરમાર (મહ ષ) 

સી.આર.સી શ કરપુર 
તા.ખંભાત િજ.આણંદ 
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ઋણ વીકાર  
  આ પુિ તકાની રચના અને ભૂલસુધારની 
કામગીરીમાં અનેક િમ ોએ મદદ કરી છે.  આ 
પુિ તકાનો સૌ થમ ઉપયોગ કરી કીમતી સૂચનો 
આપનાર બંધુ સમાન િમ  જયેશભાઈ બારોટનો પણ 
આભાર માનું છંુ.  સાથે આ પુિ તકાની સમી ા કરી 
તેના િવષે બે બોલ લખી આપનાર પરમ િમ  અને 
િશ ણિવદ એવા શૈલેશભાઈ પરમારનો પણ આભાર 
માનવો જ ર ો. વળી  અગ યના મુ ાઓ િવષે 
દશાસૂચન કરનાર અં કતભાઈ ભ નો પણ 

આભાર. 
   આ  પુિ તકાના લખાણની યથાતતા, સમી ા  
અને ભૂલ સુધારનુ ંસૌથી અગ યનું કામ કરી આપનાર 
માછીપરુા ાથિમક શાળાના િન ાવાન િશ ક 
ધમ ભાઈ વાઘેલાનો આભાર માનવાનો કેમ 
ભૂલાય?  
  આ તબ કે આ પુિ તકાની રચનામાં મદદ પ 
થનાર તમામનો આભાર માનું છંુ.    
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આ પુિ તકાના અસરકારક  ઉપયોગ માટે  
 

 સૌ પહેલાં પહેલી અને બી  ABCD તૈયાર કરી લો. તેમજ 

પ રિશ માં આપેલ ક કો અને બારા રી પણ જોઈ લો. યાર બાદ - 
 દરેક એકમમાં આપેલ ઉદાહરણોને યાનપૂવક વાંચો અને સમજો. 
 યેક  એકમને અંત ેશ દોની યાદી આપેલ છે. આ યાદીનો ઉપયોગ 

કરી એકમમાં દશા યા મૂજબ આપને પસંદ પડે તેટલાં વા યો બનાવો. 
 દરેક એકમમાં આપેલ તમામ શ દોના ઉ ચાર અને અથ સમ  લો, 

તેમજ તેના આધારે  તે જ વા યો બનાવો. 
 અહી આપેલ શ દોના પે લગ અને અથ તૈયાર કરો.  
 આપેલ ઉદાહરણો મૂજબ આસપાસની વ તુઓ િવષે પણ વા યો 

બનાવવા ય ન કરો. જે બાબત ન આવડે તે તમારા િશ કને પૂછો. 
 ાણીઓ, પ ીઓ, ફળ, લ, શાકભા , ઘરની ચીજવ તુઓ વગેરે 

જેવી સામા ય  બાબતોના અં ે  શ દો  શીખી તેના િવશે વા યો 
લખવા ય ન કરો. 

 અહ  આપેલ અં ે  વા યો તે વાંચવાનો ય ન કરો. 
 દરરોજ થોડા થોડા પે લગ તૈયાર કરવાનું શ  કરો. આ માટે 

પે લગની િચ ીઓ બનાવી ગજવામા ંરાખો અને સમય મળ ેવાંચો. 

 અંતે આપેલ પ રિશ ોનો અ યાસ કરવાથી અને તેને સમ  લેવાથી 
આપને ઘણી બાબતો સમ ઈ જશ.ે 

 એક વાત સમ  લો  કે અં ે  સહેજ પણ અઘ ં નથી, જેમ ટીપે 
ટીપે સરોવર ભરાય, તેમ જો દરરોજ થોડું થોડું અં ે  તૈયાર કરો તો 
સા ં અંગે  આવડે જ... 
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અનુ મિણકા 
મ એકમ પાન 
1 This is અને That is  7 

2 I am અને You are 11 

3 He is અને She is 14 

4 It is 18 

5 My  અન ે Your 20 

6 His  અન ે Her 24 

7 Its 27 

8 This is અને These are 30 

9 That is અને Those are 33 

10 These are અન ેThose are 36 

11 Have અન ેHas 39 

12 યાપદનો ઉપયોગ (સાદો વતમાનકાળ) 42 

13 યાપદનો ઉપયોગ (સાદો ભુતકાળ) 46 

14 યાપદનો ઉપયોગ (સાદો ભિવ યકાળ) 50 

15  યાપદનો ઉપયોગ (ચાલુ વતમાનકાળ) 54 

16 યાપદનો ઉપયોગ (ચાલુ ભુતકાળ) 58 

17 is સાથેનાં નાથ વા યો 62 

18 am અન ેare સાથેનાં નાથ વા યો 66 

19 Have અન ેHas સાથેનાં નાથ વા યો 70 

20 What સાથેનાં નાથ વા યો 73 

21 Who અન ેWhat સાથેનાં નાથ વા યો 76 

22 Do અન ેDoes સાથેનાં નાથ વા યો 79 

23 િચ વણન  83 

24 િનબંધ  1 થી 6 89 

25 Classroom Instructions - વગખંડની સૂચનાઓ 95 

26 ગુજરાતી ક કો અને બારા રી  96 

27 પ રિશ  1 થી  8 101 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 ન કની એક વ તુ બતાવવા This is 

વપરાય છે. જેમ કે -  
This  is  a  pen. 
ધીસ ઈઝ અ પેન. 
આ પેન છે. 

This  is  a  cow.  
ધીસ ઈઝ અ કાઉ. 
આ ગાય છે. 

 

 દૂરની એક વ તુ બતાવવા That is  
વપરાય છે. જેમ કે -  

That  is  a  pen.  
ધેટ ઈઝ અ પેન. 
પેલી પેન છે. 

That  is  a  cow.  
ધેટ ઈઝ અ કાઉ. 
પેલી ગાય છે. 

 

This = ધીસ = આ     That = ધેટ = પેલું  
 is = ઈઝ  =  છે. (એક વ તુ માટ)ે
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1. This is અન ેThat isનો ઉપયોગ 

This is a ball. 
આ દડો છે. 

[ 

That  is a ball. 
પેલો દડો  છે. 

  

This is a dog. 
આ કૂતરો છે. 

That is a dog. 
પેલો કૂતરો છે. 

  

This is a book. 
આ ચોપડી છે. 

That  is a book. 
પેલી ચોપડી છે. 

  

This is a lamp. 
આ દીવો છે. 

That  is a lamp. 
પલેો દીવો છે. 

  

This is a crow. 
આ કાગડો છે. 

That  is a crow. 
પેલો કાગડો છે. 

  

This is a tail. 
આ પૂંછડી છે. 

That  is a tail. 
પેલી પૂંછડી છે. 
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વા યો બનાવવા માટે કેટલાક ણીતા શ દો 
a cow કાઉ ગાય a book બુક ચોપડી 
a dog ડોગ કૂતરો a lamp લે પ બ બ 
a cup કપ કપ a shop શોપ દુકાન 
a bus બસ બસ a ball બોલ દડો 
a pot પોટ ઘડો a farm ફામ ખેતર 
a hut હટ ઝંૂપડી a bird બડ પ ી 
a sun સન સૂય a cake કેક કેક 
a cat કેટ  િબલાડી a foot ટ પગ 
a fan ફેન પંખો a dish ડીશ થાળી 
a leg લેગ પગ a moon મૂન ચં  
a bag બેગ દફતર  a girl ગલ છોકરી 
a tub ટબ ટબ a crow ો કાગડો 
a hen હેન મરઘી a lion લાયન સહ 
a car કાર કાર a hand હે ડ હાથ 
a pin પીન ચાંપ  a drum મ ઢોલ 
a sky કાય આકાશ a fish ફીશ માછલી 
a lip લીપ હોઠ a bell બેલ ઘંટ 

a map મેપ નકશો a cock કોક કૂકડો 
a gun ગન બંદૂક a goat ગોટ બકરી  
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વા યો બનાવવા માટે કેટલાક ણીતા શ દો 
a deer ડીઅર હરણ a nest ને ટ માળો 
a ship શીપ વહાણ a comb કોમ  કાંસકો  
a boat બોટ હોડી a park પાક બાગ 
a leaf લીફ પાંદડું  a swan વાન હંસ 
a tree ી ઝાડ a root ટ મૂળ 
a jeep પ પ a bike બાઈક બાઈક 
a soap સોપ સાબ ુ a well વેલ કૂવો 
a coat કોટ કોટ a wall વોલ દીવાલ 
a rose રોઝ ગુલાબ a seat સીટ સીટ 
a bowl બાઉલ વાડકો a duck ડક બતક 
a tray  ે તાસક a head હેડ માથુ ં
a lock લોક તાળુ ં a hair હેર વાળ 
a dish ડીશ થાળી a nail નઈેલ નખ 
a loaf લોફ રોટલો a horn હોન શગડુ ં
a door ડોર બાર ં a wolf વૂ ફ વ  
a wire વાયર વાયર a lily લીલી લીલી 
a pipe પાઈપ પાઈપ a star ટાર તારો 
a frog ોગ દેડકો a room મ ઓરડો 
a flag લેગ વજ a road રોડ ર તો 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 પોતાના િવષે કંઇક કહેવા માટે  I am  

વપરાય છે. જેમ કે -  
I am Ramesh. 
આઈ એમ રમેશ. 
હું રમેશ છંુ. 

I am Sarla.  
આઈ એમ સરલા. 
હું સરલા છંુ. 

 

 જેની સાથે વાત કરતા હોઈએ, તેના િવષે 
કંઇક કહેવા માટ ે You are  વપરાય છે. 
જેમ કે -  

You are Jigar.  
યુ આર ગર. 
તું  ગર છે. 

You are Meenaben.  
યુ આર મીનાબેન.  
તમે મીનાબેન છો. 

 

 I = આઈ  = હુ ં        You = ય ુ= તુ/ંતમે   
 am = એમ = છંુ.   are = આર = છે/છો 
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2. I am અને You are નો ઉપયોગ 

I am Umesh. 
હું ઉમેશ છંુ. 

[ 

You are Priya. 
તું િ યા છે. 

  

I am Megha. 
હું મેઘા છંુ. 

You are Bhavesh. 
તું ભાવેશ છે. 

  

I am Reshma. 
હું રે મા છંુ. 

You are Salman. 
તું સલમાન છે. 

  

I am Gopal. 
હું ગોપાલ  છંુ. 

You are Dhara. 
તું ધારા છે. 

  

I am Shailesh. 
હું શૈલેશ છંુ. 

You are Shilpa. 
તું િશ પા છે. 

  

I am Sudha. 
હું સુધા છંુ. 

You are Kinjal. 
તું કજલ છે. 
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વા યો બનાવવા માટે છોકરા/છોકરીઓનાં નામ  
Magan મગન  Hetal હેતલ  
Karan  કરણ  Sejal  સેજલ  
Tapan  તપન Pinal  િપનલ  

Chhagan છગન  Kajal  કાજલ  
Bharat  ભરત  Shital  િશતલ  
Rajesh  રાજેશ  Radha રાધા  
Mitesh  િમતેશ  Maya માયા  
Navin  નિવન  Rekha  રેખા  

Bhavin  ભાિવન  Neha  નેહા  
Vishal  િવશાલ  Deena  દીના  
Nikul  િનકુલ  Geeta  ગીતા  
Vipul  િવપુલ  Gopi  ગોપી  
Pulin  પુિલન  Tulsi  તુલસી  

Suresh  સુરેશ  Disha દશા 
Nimesh િનમેશ  Veena  વીણા 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 પોતાના િવશ ે કે જેની સાથે વાત કરતા 

હોઈએ, તે િસવાય કોઈને દશાવવા માટે      
He is કે She is વપરાય છે. જેમ કે -  

He is Dharmesh.  
હી ઈઝ ધમશ. 
તે ધમશ છે. 

She is Reena.  
શી ઈઝ રીના. 
તેણી રીના છે. 

He is Umang. 
હી ઈઝ ઉમંગ. 
તે ઉમંગ છે. 

She is Rupalben.  
શી ઈઝ પલબેન.  
તેણી પલબેન છે. 

He is Vipul. 
હી ઈઝ િવપુલ. 
તે િવપુલ છે. 

She is Neelaben.  
શી ઈઝ નીલાબેન.  
તેણી નીલાબેન છે. 

 
 
 

 He = હી  = તે (છોકરા કે પુ ષ માટ)ે 
 She = શી = તેણી (છોકરી કે ી માટ)ે  
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3. He is અને She is નો ઉપયોગ 
He is Suresh. 
તે સુરેશ છે. 

[ 

She is Veena. 
તણેી વીણા છે. 

  

He is Melabhai. 
તે મેલાભાઈ છે. 

She is Leelaben. 
તણેી લીલાબેન છે. 

  

He is Dhanjibhai. 
તે ધન ભાઈ છે. 

She is Daya. 
તણેી દયા છે. 

  

He is Hari. 
તે હરી છે. 

She is Radhaben. 
તણેી રાધાબેન છે. 

  

He is Maheshbhai. 
તે મહેશભાઈ છે. 

She is Muskan. 
તણેી મુ કાન છે. 

  

He is Varunbhai. 
તે વ ણભાઈ છે. 

She is Nehalben. 
તેણી નેહલબેન છે. 
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વા યો બનાવવા માટે છોકરા/છોકરીઓનાં નામ  
Vinod િવનોદ  Mittal િમ લ  
Kishor કશોર  Komal  કોમલ  
Parag પરાગ  Bhoomi ભૂિમ  
Milan  િમલન  Astha  આ થા 

Dinesh દનેશ  Pushpa  પુ પા  
Jignesh િજ ેશ Soorya  સૂયા  
Pritesh િ તેશ Divya  દ યા  
Sagar સાગર  Priya િ યા  
Pavan પવન   Sharda શારદા  
Haresh હરેશ   Malini માિલની 
Devang દેવાંગ  Kundan  કુંદન  
Harshil હ ષલ  Champa ચંપા  
Hiren િહરેન  Ankita અં કતા  
Kiran કરણ   Chandani ચાંદની  

Dipesh દપેશ  Bansari બંસરી  
 



Created By : રાજેશકુમાર એસ. પટેલ, મ.િશ. નવાપુરા ાથિમક શાળા ( દેલ), તા. ખંભાત. િજ લો: આણંદ   Page 17 

આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 માણસ િસવાય કોઈ એક સ વ કે વ ત ુ

દશાવવા માટે  It is વપરાય છે. જેમ કે -  

It is a pen. 
ઈટ ઇઝ અ પેન. 
તે પેન છે. 

It is a dog. 
ઈટ ઇઝ અ ડોગ. 
તે કૂતરો છે. 

It is a rubber.  
ઈટ ઇઝ અ રબર. 
તે રબર છે. 

It is a tree.  
ઈટ ઇઝ અ ી. 
તે ઝાડ છે. 

It is a pot. 
ઈટ ઇઝ અ પોટ. 
તે ઘડો છે. 

It is a tiger. 
ઈટ ઇઝ અ ટાઇગર. 
તે વાઘ છે. 

 

 It = ઈટ  = તે        
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4. It isનો ઉપયોગ 

It is a rose. 
તે ગુલાબ છે. 

[ 

It is a TV. 
તે ટીવી છે. 

  

It is a lotus. 
તે કમળ છે. 

It is a cow. 
તે ગાય છે. 

  

It is a sheep. 
તે ઘેટુ ંછે. 

It is a banana. 
તે કેળુ ંછે. 

  

It is an apple. 
તે સફરજન છે. 

It is an egg. 
તે ડુ ંછે. 

  

It is a horse. 
તે ઘોડો છે. 

It is a potato. 
તે બટાકો છે. 

  

It is a computer. 
તે કો યુટર છે. 

It is a note book. 
તે નોટબુક છે. 
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વા યો બનાવવા માટે વ તુઓનાં નામ  
a cycle સાયકલ  સાયકલ  

a school કૂલ  શાળા, િનશાળ  
a clock કલોક  ઘ ડયાળ  
a pencil પેિ સલ  પેિ સલ  
a flower લાવર  લ  
a plant લા ટ  છોડ  
a table ટેબલ  ટેબલ  
a chair ચેર  ખુરસી  
a board બોડ  પા ટયું  
a sheep શીપ   ઘેટું   
a shirt શટ  શટ  

a tomato ટોમેટો  ટામેટુ ં
an onion ઓિનયન  ડુંગળી  
a camel કેમલ  ટ  
a road રોડ   ર તો    
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 પોતાની માિલકી દશાવવા માટે My  વપરાય 

છે. જેમ કે -  

This is my house. 
ધીસ ઈઝ માય હાઉસ. 

આ મા ં ઘર છે. 

That  is my box. 
ધેટ ઈઝ માય બો સ. 
પેલું મા ં ખોખું છે. 

 

 જેની સાથે વાત કરતા હોઈએ, તેની માિલકી 
દશાવવા માટે  માટ ે Your  વપરાય છે. 
જેમ કે -  

This is your bag. 
ધીસ ઇઝ યોર બેગ. 

આ તા /ંતમા  ંદફતર છે. 

It is your mobile. 
ઈટ ઈઝ યોર મોબાઈલ. 

ત ેતારો/તમારો મોબાઈલ છે. 

 My = માય = મા  ં        
 Your = યોર = તા /ંતમા ં  
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5. My અને Yourનો ઉપયોગ 

This is my bat. 
આ મા ં બૅટ છે. 

 

This is your bat. 
આ તા ં બૅટ છે. 

  

That  is my book. 
પેલી મારી ચોપડી છે. 

That is your book. 
પેલી તારી ચોપડી છે. 

  

This is my cap. 
આ મારી ટોપી છે. 

This is your cap. 
આ તારી ટોપી છે. 

  

That  is my top. 
પેલો મારો ભમરડો છે. 

That  is your top. 
પેલો તારો ભમરડો છે. 

  

This is my jug. 
આ મારો જગ છે. 

This is your jug. 
આ તારો જગ છે. 

  

That  is my rose. 
 પેલું મા ં ગુલાબ છે. 

That is your rose. 
પેલુ ંતા ં ગુલાબ છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ેMy / Your સાથેના શ દો  

my car  your car  
my pen  your pen  
my dog your dog 
my gun your gun 
my bag your bag 
my tub your tub 
my cow your cow 
my cat your cat 
my hen  your hen  
my lip  your lip  
my leg your leg 
my cap your cap 
my box your box 
my bus your bus 
my key your key 
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વા યો બનાવવા માટ ેMy / Your સાથેના શ દો 

my lamp your lamp 
my shop  your shop  
my ball your ball 
my farm  your farm  
my head your head 
my soap  your soap  
my lock your lock 
my bike your bike 
my dish  your dish  
my bowl  your bowl  
my hand  your hand  
my foot  your foot  
my coat  your coat  
my hair your hair 
my bull your bull 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
પોતાના િવશે કે જેની સાથે વાત કરતા હોઈએ,    
તે િસવાય કોઈ યિ તની માિલકીની વ તુ  
બતાવવા માટ ેHis ક ેHer વપરાય છે. જેમ કે -  
He is Mitesh.  
હી ઈઝ િમતેશ. 
તે િમતેશ છે. 
This  is  his  farm. 
ધીસ ઈઝ હીઝ ફામ. 
આ તેનું ખેતર છે. 

She is MItali.  
શી ઈઝ િમતાલી. 
તેણી િમતાલી છે. 
That  is  her  school. 
ધેટ ઈઝ હર કૂલ. 
પેલી તેની િનશાળ છે. 

This  is Mukesh.  
ધીસ ઇસ મુકેશ. 
આ મુકશે છે. 
This  is  his  bull. 
ધીસ ઈઝ હીઝ બુલ. 
આ તેનો બળદ છે. 

That  is Meera.  
ધેટ ઈઝ મીરા. 
પેલી મીરા  છે. 
This  is  her  horse. 
ધીસ ઈઝ હર હોસ. 
આ તેનો ઘોડો  છે. 

 
 
 

 his = હીઝ  = તેનુ/ંતેનો/તેની (છોકરા કે પુ ષ માટ)ે 
 her = હર = તેનુ/ંતેનો/તેની (છોકરી કે ી માટ)ે  
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6. His અને Herનો ઉપયોગ 

This is Nilesh. 
આ િનલેશ છે. 
This is his bat. 

આ તેનું બેટ છે. 

 

This is Shilpa. 
આ િશ પા છે. 
This is her ball. 

આ તેનો બોલ છે. 
  

That  is Mohan. 
પેલો મોહન છે. 
That is his sheep. 

પેલું તેનું ઘેટું છે. 

That is Jinal. 
પેલી નલ છે. 
 That is her book. 

પેલી તેની ચોપડી છે. 
  

He is Karan. 
તે કરણ છે. 
That  is his toy. 

પેલું તેનું રમકડું છે. 

She is Pinky. 
તણેી િપ કી છે. 
This is her cap. 

આ તેની ટોપી છે. 
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વા યો બનાવવા માટે His અને Her સાથેના શ દો  

Vinod - his bat Komal - her car 
Sagar - his bag  Priya - her ear  
Milan - his pen  Sonu - her room 
Raj - his pencil Nima - her gun 
Jigar - his gun  Hiral - her cycle 
Veer - his head Pinal - her horse 
Akash - his hen Dipa - her camel 
Parth - his  dog Nita - her hand 
Hit - his book  Beena - her ear 
Vasim - his cat Leela - her box 
Atul - his farm Hetal - her bike  
Ketan - his fan Heer - her chair 
Arun - his hand Zeel - her house 
Deep - his eye Yana - her nose 
Meet - his cap Disha - her TV 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 માણસ િસવાય કોઈ એક સ વ કે વ તનુી 

માિલકી દશાવવા માટે  Its વપરાય છે. જેમ કે  
 

This is a mobile. 
ધીસ ઇઝ અ મોબાઈલ. 
આ મોબાઈલ છે. 
This  is  its charger. 
ધીસ ઈઝ ઇ સ ચાજર. 
આ તેનું ચાજર છે. 

This is a horse. 
ધીસ ઇઝ અ હોસ. 
આ ઘોડો છે. 
This  is  its leg. 
ધીસ ઈઝ ઇ સ લેગ. 
આ તેનો પગ  છે. 

That is a lamp. 
ધેટ ઇઝ અ લે પ. 
પેલો લે પ (બ બ) છે. 
This  is  its switch. 
ધીસ ઈઝ ઇ સ િ વચ. 
આ તેની ચાંપ  છે. 

This is a car. 
ધીસ ઇઝ અ કાર. 
આ કાર છે. 
This  is  its tyre. 
ધીસ ઈઝ ઇ સ ટાયર. 
આ તેનું ટાયર છે. 

 

 

 Its = ઈટ  = તેનું         
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7. Itsનો ઉપયોગ 

This is a cat. 
આ િબલાડી છે. 
This is its tail. 

આ તેની પૂંછડી છે. 

 

This is a cycle. 
આ સાયકલ છે. 
This is its bell. 

આ તેની ઘંટડી છે. 
  

That  is a gun. 
પેલી બંદૂક  છે. 
That is its bullet. 

પેલી તેની ગોળી  છે. 

That is a dog. 
પેલો કૂતરો છે. 
That is its puppy. 

પેલું તેનું ગલુ ડયું છે. 
  

This is a pen. 
આ પેન છે. 
This is its cap. 

આ તેનું ઢાંક ં છે. 

This is a fan. 
આ પંખો છે. 
This is its blade. 

આ તેનું પાંિખયું છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ેIts સાથેના શ દો  

a shirt - its button (શટ - બટન ) 

a lock - its key (તાળું - ચાવી) 

a parrot - its beak (પોપટ - ચાંચ) 

a scooter - its seat ( કુટર - સીટ ) 

a plant - its flower (છોડ - લ) 

a cow - its horn (ગાય - શ ગડું) 

a crow - its wing (કાગડો - પાંખ) 

a book - its page (ચોપડી - પાનુ)ં 

a bike - its wheel (બાઈક - પૈડુ)ં 

a tree - its trunk (ઝાડ - થડ) 

a table - its leg (ટેબલ - પાયો) 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 ન કની એક વ તુ બતાવવા This is અને 

વધારે વ તુઓ બતાવવા These are 

વપરાય છે. જેમ કે -  
This is a tree. 
ધીસ ઈઝ અ ી. 
આ વૃ  છે. 

These are trees.  
ધીઝ આર ીઝ. 
આ વૃ ો છે. 

This is an orange. 
ધીસ ઈઝ એન ઓરે જ. 
આ નારંગી છે. 

These are oranges. 
ધીઝ આર ઓરે સ. 
આ નારંગીઓ  છે. 

This  is a lip. 
ધીસ ઈઝ અ િલપ. 
આ હોઠ છે. 

These are lips.  
ધીઝ આર િલ સ. 
આ હોઠ છે. 

 
 

This = ધીસ = આ (ન કની એક વ તુ માટ)ે 
 These = ધીઝ =  આ (ન કની વધારે વ તુઓ માટ)ે 
 are  = આર = છે (વધારે વ તુઓ માટ)ે 
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8. This is અને These areનો ઉપયોગ 

This is a ball. 
આ દડો છે. 

[ 

These are balls. 
આ દડા છે. 

  

This is a dog. 
આ કૂતરો છે. 

These are dogs. 
આ કૂતરા છે. 

  

This is a book. 
આ ચોપડી છે. 

These are books. 
આ ચોપડીઓ છે. 

  

This is a boy. 
આ છોકરો છે. 

These are boys. 
આ છોકરાઓ છે. 

  

This is a map. 
આ નકશો છે. 

These are maps. 
આ નકશા છે. 

  

This is a girl. 
આ છોકરી છે. 

These are girls. 
આ છોકરીઓ છે. 
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વા યો બનાવવા માટે કેટલાક ણીતા શ દો 
a hen હેન મરઘી hens હે સ  મરઘીઓ  
a hut હટ ઝંૂપડી huts હ સ ઝંૂપડીઓ  
a fan ફેન પંખો fans  ફે સ  પંખા   
a bat બેટ  બેટ  bats બે સ  બેટ  

a farm ફામ ખેતર farms ફા સ ખેતરો  
a bird બડ પ ી birds બડઝ  પ ીઓ  
a shop શોપ દુકાન shops શો સ  દુકાનો  
a crow ો કાગડો crows ોઝ  કાગડા  
a lion લાયન સહ lions લાય સ સહ  

a hand હે ડ હાથ hands હે ડઝ  હાથ  
a rose રોઝ ગુલાબ roses રોઝીસ  ગુલાબ  
a bowl બાઉલ વાડકો bowls બાઉ સ વાટકા  
a tray  ે તાસક trays ેઝ  તાસકો  
a lock લોક તાળુ ં locks લોકસ  તાળાં  
a ship શીપ વહાણ ships િશ સ વહાણો  
a boat બોટ હોડી boats બો સ  હોડીઓ  
a door ડોર બાર ં doors ડોસ  બારણા ં
a wire વાયર વાયર wires વાયસ  વાયર  
a pipe પાઈપ પાઈપ pipes  પાઈ સ પાઈપ  
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આટલુ ંપહેલા ંસમ  લો  - 
 દૂરની એક વ તુ બતાવવા That is અને 

વધારે વ તુઓ બતાવવા Those are 

વપરાય છે. જેમ કે -  
That  is a swan. 
ધેટ ઈઝ અ વાન. 
પેલો હંસ છે. 

Those are swans.  
ધોઝ આર વા સ. 
પેલા હંસો છે. 

That  is an ant. 
ધેટ ઈઝ એન એ ટ. 
પેલી કીડી છે. 

Those are ants.  
ધોઝ આર એ ટસ. 
પેલી કીડીઓ છે. 

That  is a pupil. 
ધેટ ઈઝ અ યુિપલ. 
પેલો િવ ાથ  છે. 

Those are pupils.  
ધોઝ આર યુિપ સ. 
પેલા િવ ાથ ઓ છે. 

 

That = ધેટ = પેલુ/ંપેલો/પેલી (દૂરની એક વ તુ માટ)ે 
 Those = ધોઝ = પેલા/પેલી/પેલા ં(દૂરની વધારે 

વ તુઓ માટ)ે 
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9. That is અને Those areનો ઉપયોગ 

That  is a plant. 
પેલો છોડ છે. 

[ 

Those are plants. 
પેલા છોડવા છે. 

  

That is a goat. 
પેલી બકરી છે. 

Those are goats. 
પેલી બકરીઓ છે. 

  

That  is a leaf. 
પેલું પાંદડુ ંછે. 

Those are leaves. 
પેલાં પાંદડાં છે. 

  

That  is a river. 
પેલી નદી છે. 

Those are rivers. 
પેલી નદીઓ છે. 

  

That  is a pond. 
પેલુ ંતળાવ છે. 

Those are ponds. 
પેલા ંતળાવ છે. 

  

That  is a park. 
પેલો બગીચો છે. 

Those are parks. 
પેલા બગીચા છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ેકેટલાક ણીતા શ દો  
a cow કાઉ   ગાય   cows કાઉઝ  ગાયો  
an eye આઈ  આંખ  eyes આઈઝ આંખો  
an ear ઈયર કાન  ears ઈયસ કાન  
a tail  ટેઈલ  પૂંછડી  tails ટેઈ સ પૂંછડીઓ  

a duck ડક બતક ducks ડ સ  બતક  
a head હેડ માથુ ં heads હે ઝ  માથાં  
a well વેલ કૂવો wells વે સ  કૂવા  
a nest ને ટ માળો nests ને ટસ માળા  
a nail નેઈલ નખ nails નેઇ સ નખ  
a gun  ગન  બંદૂક  guns ગ સ  બંદૂકો  
a leg  લેગ  પગ  legs લે ઝ  પગ  

a room મ ઓરડો rooms સ  ઓરડા  
a dish ડીશ થાળી dishes ડીશીઝ થાળીઓ  
a home હોમ  ઘર  homes હો સ  ઘર 
a hand હે ડ  હાથ  hands હે ડઝ  હાથ  
a horn હોન  શ ગડું  horns હો ઝ  શ ગડા ં
a star ટાર તારો stars  ટાસ  તારા  
a frog ોગ દેડકો frogs ો ઝ  દેડકા ં
a road રોડ ર તો roads રો સ  ર તા  
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 ન કની વધાર ેવ તઓુ બતાવવા These 

are યારે દૂરની વધારે વ તુઓ બતાવવા 
Those are વપરાય છે. જેમ કે -  

These are horses.  
ધીઝ આર હોસ ઝ. 
આ ઘોડા છે. 

Those are horses.  
ધોઝ આર હોસ ઝ. 
પેલા ઘોડા છે. 

These are tigers.  
ધીઝ આર ટાઈગસ. 
આ વાઘ  છે. 

Those are tigers.  
ધોઝ આર ટાઈગસ. 
પેલા વાઘ છે. 

These are camels.  
ધીઝ આર  કેમ સ. 
આ ટ  છે. 

Those are camels.  
ધોઝ આર કેમ સ. 
પેલાં  ટ છે. 

These are houses.  
ધીઝ આર  હાઉસીઝ. 
આ ઘર  છે. 

Those are houses.  
ધોઝ આર હાઉસીઝ. 
પેલાં  ઘર  છે. 
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10. These are અને Those areનો ઉપયોગ 
 

These  are windows. 
આ બારીઓ  છે. (િવ ડોઝ) 

[ 

Those are windows. 
પેલી બારીઓ  છે. 

  

These  are  flowers. 
આ લો  છે. ( લાવસ) 

Those  are  flowers. 
પેલાં લો  છે. 

  

These  are  rubbers. 
આ રબર  છે. (રબસ) 

Those  are  rubbers. 
પેલાં રબર છે. 

  

These  are  benches. 
આ પાટલીઓ  છે. (બે ચીસ) 

Those  are  benches. 
પેલી પાટલીઓ  છે. 

  

These  are  sticks. 
આ લાકડીઓ  છે. ( ટી સ) 

Those  are  sticks. 
પેલી લાકડીઓ  છે. 

  

These  are  farmers. 
આ ખેડૂતો  છે. (ફામસ) 

Those  are  farmers. 
પેલા ખેડૂતો  છે. 

  

These  are donkeys. 
આ ગધેડા ંછે. (ડો કીઝ) 

Those  are donkeys. 
પેલાં ગધેડા ં છે. 



Created By : રાજેશકુમાર એસ. પટેલ, મ.િશ. નવાપુરા ાથિમક શાળા ( દેલ), તા. ખંભાત. િજ લો: આણંદ   Page 38 

વા યો બનાવવા માટ ેકેટલાક ણીતા શ દો  
 lemon લેમન લ બુ   lemons લેમ સ 
tomato ટોમેટો  ટમેટું  tomatoes ટોમેટોઝ  
potato પોટેટો બટાકું  potatoes પોટેટોઝ 
onion ઓિનઅન ડુંગળી  onions ઓિનઅ સ 

monkey મ કી  વાદંરો  monkeys મ કીઝ  
donkey ડો કી ગધેડો  donkeys ડો કીઝ 
peacock પીકોક મોર  peacocks પીકો સ 
peahen પીહેન  ઢેલ  peahens પીહે સ  

elephant એિલફ ટ  હાથી  elephants એિલફ ટસ  
temple ટે પલ  મં દર  temples ટે પ સ  

hospital હોિ પટલ હોિ પટલ hospitals હોિ પટ સ  
ruler લર ટપ ટી rulers લસ  

bucket બકેટ ડોલ  buckets બકે સ 
dust bin ડ ટ બીન કચરાપેટી  dust bins ડ ટ બી સ  
spider પાઇડર કરોિળયો  spiders પાઇડસ  
brinjal જલ ર ગણ  brinjals જ સ 
buffalo બફેલો  ભસ  buffaloes બફેલોઝ  
snake નેક સાપ  snakes ને સ  

coconut કોકોનટ  નાિળયેર coconuts કોકોન સ 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 I, We, You અને They સાથે have 

જયારે He, She, It અને કોઈ એક નામ કે 
બાબત  સાથે  has વપરાય છે. જેમ કે -  

I have a mango.  
આઈ હેવ અ મગો. 
મારી પાસે કેરી  છે. 

We have books. 
વી હેવ બુ સ. 
અમારી પાસે ચોપડીઓ છે. 

You have a rular. 
યુ હેવ અ લર. 
તારી/તમારી પાસે ટપ ટી છે. 

They have bananas. 
ધે હેવ બનાનાઝ. 
તેઓ પાસે કેળાં છે. 

He has potatoes. 
હી હેઝ પોટેટોઝ. 
તેની પાસે બટાટા છે. 

Raju has five kites.  
રાજુ હેઝ ફાઈવ કાઈ સ. 
રાજુ પાસે પાંચ પતંગ છે. 

That cat has no tail. 
ધેટ કેટ હેઝ નો ટેઈલ. 
પેલી િબલાડીને પૂંછડી નથી. 

Meena has two eyes.  
મીના હેઝ ટુ આઈઝ. 
મીનાને બે આંખો છે.  

Cow has four legs.  
કાઉ હેઝ ફોર લે ઝ. 
ગાયને ચાર પગ (હોય) છે. 

Dog has no horns.  
ડોગ હેઝ નો હો ઝ. 
કૂતરાને શ ગડાં (હોતા)ં નથી. 
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11. Have અને Hasનો ઉપયોગ 
 

We have cows and buffaloes.  
અમારી પાસે ગાયો અને ભસો છે. 
Natu and Neha  have balls.   
નટુ અને નેહા પાસે દડા છે. 
Mohan  has no pencil. 
મોહન પાસે પેિ સલ નથી. 
Bird has a beak. 
પ ીને ચાંચ હોય છે. 
This  plant  has  nine flowers. 
 આ છોડને નવ લ છે. 
One hand has five fingers. 
એક હાથમાં પાંચ આંગળીઓ હોય છે. 
My brother has a new cycle. 
મારા ભાઈ પાસે નવી સાયકલ છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ે ણીતા શ દો  
 tiger - legs (વાઘ - પગ) 

 rabbit - ears (સસલુ ં- કાન) 

 snake - legs (સાપ - પગ) 

 car - wheels (કાર - પૈડા)ં 

 buffalo - eyes (ભસ - આંખો) 

 chair - legs (ખુરસી - પાયા) 

bike - mirrors (બાઈક - અરીસા) 

book - pages (ચોપડી - પાના)ં 

 bird - wings (પ ી - પાંખો) 

 tree - trunk (ઝાડ - થડ) 

 fan - blades (પંખો - પાંિખયુ)ં 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 રો જદી યાઓ (સાદા વતમાનકાળ)માં  I, We, You 

અને They સાથે મા  યાપદ જ વપરાય છે, જયારે 
He, She, It કે કોઈ એક નામ કે બાબત સાથે 

યાપદને અંતે s કે es વપરાય છે. જેમ કે -  
I read a book.  
આઈ રીડ અ બુક. 
હું ચોપડી વાંચું છંુ. 

We read books. 
વી રીડ બુકસ. 
અમે ચોપડીઓ વાંચીએ છીએ. 

You read a book. 
યુ રીડ અ બુક. 
તું ચોપડી વાંચે છે. 

He reads a book. 
હી રી ઝ અ બુક. 
તે ચોપડી વાંચે છે. 

She reads a book. 
શી રી ઝ અ બુક  
તણેી ચોપડી વાંચે છે. 

It drinks water.  
ઈટ સ વોટર. 
તે પાણી પીએ છે. 

Meera reads a book. 
મીરા રી ઝ અ બુક  
મીરા ચોપડી વાંચે છે. 

Shailesh reads a book.  
શૈલેષ રી ઝ અ બુક  
શૈલેષ ચોપડી વાંચે છે.  

This boy reads a book.  
ધીસ બોય રી ઝ અ બુક  
આ છોકરો ચોપડી વાંચે છે. 

That girl reads a book.  
ધેટ ગલ રી ઝ અ બુક. 
પેલી છોકરી ચોપડી વાંચે છે. 
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12. યાપદનો ઉપયોગ (સાદો વતમાનકાળ) 
 

I walk.  
હું ચાલું છંુ. 

 

We jump.  

અમે કૂદીએ છીએ. 
  

You go to school. 
તું શાળાએ ય છે. 

This bus goes to Kadi. 
આ બસ કડી ય  છે.   

  

Sita cooks food. 
સીતા રસોઈ બનાવ ેછે. 

That cow runs fast. 
પેલી ગાય ઝડપથી દોડે છે. 

  

They watch a TV. 
તેઓ ટીવી જૂએ છે. 

Bhoomi laughs. 
ભૂિમ હસે  છે. 

  

A bird sings a song. 
પ ી ગીત ગાય છે. 

Those boys dance. 
પેલા છોકરા નાચે છે. 

  

Those cows swim. 
પેલી ગાયો તરે છે. 

Minal writes his lesson. 
મીનલ તેનું લેશન લખે છે. 

  

A horse eats grass. 
ઘોડો ઘાસ ખાય છે. 

Rupa combs her hair. 
પા તેના વાળ ઓળે છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ે યાપદો  
 

eat - ઈટ - ખાવુ ં eats - ઇ સ  

walk - વોક - ચાલવુ ં walks - વો સ  

run - રન - દોડવુ ં runs - ર સ  

jump - જંપ - કૂદવુ ં jumps - જ સ  

bath - બાથ - નહાવુ ં baths - બા સ  

come - કમ - આવવુ ં comes - ક સ  

go - ગો - જવુ ં goes - ગોઝ  

beat - બીટ - મારવુ ં beats - બી સ  

drink - ક - પીવુ ં drinks - સ 

buy - બાય - ખરીદવું  buys - બા સ 

cook - કુક - રાંધવું  cooks - કુકસ  

watch - વોચ - જોવુ ં watches - વોચીઝ  

read - રીડ - વાંચવુ ં reads - રી સ  

drive - ાઈવ - ચલાવવું  drives - ાઈ સ  
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વા યો બનાવવા માટ ે યાપદો  
write - રાઈટ - લખવું  writes - રાઈ સ  

sing - સગ - ગાવું  sings - િસ સ  

open - ઓપન - ખોલવું  opens - ઓપ સ 

hear - િહઅર - સાંભળવું  hears - િહઅસ  

give - ગીવ - આપવું  gives - ગી સ  

swim - િ વમ - તરવું  swims - િ વ સ 

sleep - લીપ - સૂઈ જવું  sleeps - િ લ સ 

dance - ડા સ - નાચવું  dances - ડા સીઝ  

laugh - લાફ - હસવું  laughs - લા સ  

count - કાઉ ટ - ગણવું  counts - કાઉ ટસ  

cry - ાય - રડવું, બૂમો પાડવી  cries - ાઈઝ  

fly - લાય - ઉડવુ,ં ઉડાડવું  flies - ફલાઈઝ  

speak - પીક - બોલવું  speaks - પીકસ  

play - લે - રમવું  plays - લેઝ  

talk - ટોક - વાતો કરવી  talks - ટો સ  
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 અં ે  ભાષામાં સાદા ભુતકાળમાં યાપદ તરીકે 

સાદા ભુતકાળનું પ વપરાય છે.  
જેમ કે - play ના બદલ ેplayed 

I played cricket. 
આઈ લેડ કેટ. 
હું કેટ ર યો. 

We played cricket. 
વી લેડ કેટ. 
અમ ે/ આપણ ે કેટ ર યા/ર યા.ં 

You played cricket. 
યુ લેડ કેટ. 
તું કેટ રમી/ર યો. તમે કેટ ર યા.ં 

He played cricket. 
હી લેડ કેટ. 
તે કેટ ર યો. 

She played cricket. 
શી લેડ કેટ. 
તણેી કેટ રમી. 

It drank water.  
ઈટ ે ક વોટર. 
તણે ેપાણી પીધુ.ં 

Meera played cricket. 
મીરા લેડ કેટ. 
મીરા કેટ રમી. 

Shailesh played cricket. 
શૈલેષ લેડ કેટ. 
શૈલેષ કેટ ર યો. 

This boy played cricket. 
ધીસ બોય લેડ કેટ. 
આ છોકરો કેટ ર યો. 

That girl played cricket. 
ધેટ ગલ લેડ કેટ.. 
પેલી છોકરી કેટ રમી. 
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13. યાપદનો ઉપયોગ (સાદો ભુતકાળ) 
 

I walked.  
હું ચા યો. 

 

We jumped.  

અમે કૂદકો માય . 
  

You went to school. 
તું શાળાએ ગયો/ગઈ. 

A train went to Anand. 
ગાડી આણંદ ગઈ.   

  

Sita ate an ice cream. 
સીતાએ આઈસ ીમ ખાધો. 

That deer ran fast. 
પેલું હરણ ઝડપથી દો યુ.ં 

  

They watched a TV. 
તેમણ/ેતેઓએ ટીવી જોયુ.ં 

Bhoomi laughed. 
ભૂિમ હસી. 

  

A bird sang a song. 
પ ીએ ગીત ગાયુ.ં 

Those boys danced. 
પેલા છોકરાઓ ના યા.  

  

Those cows swam. 
પેલી ગાયો તરી. 

Minal wrote her lesson. 
મીનલે તેનું લેશન લ યુ.ં 

  

A horse ate grass. 
ઘોડાએ ઘાસ ખાધુ.ં 

Rupa combed her hair. 
પાએ તેના વાળ ઓ યા. 
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વા યો બનાવવા માટેનાં યાપદો 
 

eat - ઈટ - ખાવુ ં ate - એટ  - ખાધું  

walk - વોક - ચાલવુ ં walked - વો ટ - ચા યું  

run - રન - દોડવુ ં ran - રેન - દો યું  

jump - જંપ - કૂદવુ ં jumped - જં ડ - કૂ ું  

bath - બાથ - નહાવુ ં bathed - બા ડ - નહાયું  

come - કમ - આવવુ ં came - કેમ - આ યું  

go - ગો - જવુ ં went - વે ટ - ગયું  

beat - બીટ - મારવુ,ં હારવુ ં beat - બીટ - માય,ુ હાયુ  

drink - ક - પીવુ ં drank - ે ક - પીધું  

buy - બાય - ખરીદવું  bought - બોટ - ખરી ું  

cook - કુક - રાંધવું  cooked - કુકડ - રાં યું  

watch - વોચ - જોવુ ં watched - વો ડ - જોયું 

read - રીડ - વાંચવુ ં read - રેડ - વાં યું  

drive - ાઈવ - ચલાવવું  drove - ોવ - ચલા યું  
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વા યો બનાવવા માટેનાં યાપદો   
write - રાઈટ - લખવું  wrote - રોટ - લ યું   

sing - સગ - ગાવું  sang - સે ગ - ગાયુ ં 

open - ઓપન - ખોલવું  opened - ઓપ ડ - ખો યું 

hear - િહઅર - સાંભળવું  heard - િહઅડ - સાંભ યું   

give - ગીવ - આપવું  gave - ગેવ - આ યું  

swim - િ વમ - તરવું  swam - વેમ - તયુ  

sleep - લીપ - સૂઈ જવું  slept - લે ટ - સૂઈ ગયુ ં

dance - ડા સ - નાચવું  danced - ડા સડ - ના યું  

laugh - લાફ - હસવું  laughed - લા ડ - હ યું   

count - કાઉ ટ - ગણવું  counted - કાઉ ટેડ - ગ યું  

cry - ાય - રડવુ,ં બૂમો પાડવી  cried - ાઈડ - ર યું   

fly - લાય - ઉડવુ,ં ઉડાડવું  flew - લુ - ઊ યુ,ં ઊડા યું  

speak - પીક - બોલવું  spoke - પોક - બો યું  

play - લે - રમવું  played - લેડ - ર યું  

talk - ટોક - વાતો કરવી  talked - ટો ડ - વાતો કરી  
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 અં ે  ભાષામાં સાદા ભિવ યકાળમાં યાપદ 

પહેલાં will મુકવામાં આવે છે.  
જેમ ક ે- play હોય તો   will play 

I will go to school. 
આઈ િવલ ગો ટુ કુલ. 
હું શાળાએ જઈશ. 

We will go to school. 
વી િવલ ગો ટુ કુલ. 
અમે / આપણે શાળાએ જઈશુ.ં 

You will go to school. 
યુ િવલ ગો ટુ કુલ. 
તું /તમે શાળાએ જઈશ./જશો. 

He will go to school. 
હી િવલ ગો ટુ કુલ. 
તે શાળાએ જશ.ે 

She will go to school. 
શી િવલ ગો ટુ કુલ. 
તણેી શાળાએ જશ.ે 

It will drink water.  
ઈટ િવલ ક વોટર. 
ત ેપાણી પીશ.ે 

Maya will go to school. 
માયા િવલ ગો ટુ કુલ. 
માયા શાળાએ જશ.ે 

Rosy  will go to school. 
રોઝી િવલ ગો ટુ કુલ. 
રોઝી શાળાએ જશ.ે 

This boy will go to school. 
ધીસ બોય િવલ ગો ટુ કુલ. 
આ છોકરો શાળાએ જશ.ે 

That girl will go to school. 
ધેટ ગલ િવલ ગો ટુ કુલ.. 
પેલી છોકરી શાળાએ જશ.ે 
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14. યાપદનો ઉપયોગ (સાદો ભિવ યકાળ) 
 

She will go to Surat. 
તેણી સુરત જશ.ે 

 

Papa will clean a house. 

પ પા ઘર સાફ કરશ.ે 
  

Leela will write a lesson. 
લીલા પાઠ લખશ.ે 

A goat will drink water. 
બકરી પાણી પીશ.ે   

  

Umesh will sing a song. 
ઉમેશ ગીત ગાશ.ે 

A plant will grow. 
છોડ મોટો થશ.ે 

  

They will play games. 
તેઓ રમત રમશ.ે 

Mummy will cook food. 
મ મી રસોઈ બનાવશ.ે 

  

Rekha will watch a TV. 
રેખા ટીવી જોશ.ે 

You will give money. 
તમે પૈસા આપશો. 

  

They will buy mangoes. 
તેઓ કેરીઓ ખરીદશ.ે 

She will come to school. 
તેણી શાળાએ આવશ.ે 

  

Pupils will learn a lesson. 
િવ ાથ ઓ પાઠ ભણશ.ે 

A teacher will teach a lesson. 

િશ ક પાઠ ભણાવશ.ે 
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વા યો બનાવવા માટ ે યાપદો  
 

eat - ઈટ - ખાવુ ં will eat - ખાશે  

walk - વોક - ચાલવુ ં will walk - ચાલશે  

run - રન - દોડવુ ં will run - દોડશે  

jump - જંપ - કૂદવુ ં will jump - કૂદશે  

bath - બાથ - નહાવુ ં will bath  - નહાશે  

come - કમ - આવવુ ં will come - આવશે  

go - ગો - જવુ ં will go - જશે  

beat - બીટ - મારવુ ં will beat - મારશે  

drink - ક - પીવુ ં will drink - પીશે  

buy - બાય - ખરીદવું  will buy - ખરીદશે  

cook - કુક - રાંધવું  will cook - રાંધશે  

watch - વોચ - જોવુ ં will watch - જોશે  

read - રીડ - વાંચવુ ં will read - વાંચશે  

drive - ાઈવ - ચલાવવું  will drive - ચલાવશે  
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વા યો બનાવવા માટ ે યાપદો   
write - રાઈટ - લખવું  will write - લખશે  

sing - સગ - ગાવું  will sing - ગાશે  

open - ઓપન - ખોલવું  will open - ખોલશે  

hear - િહઅર - સાંભળવું  will hear - સાંભળશે  

give - ગીવ - આપવુ ં will give - આપશે  

swim - િ વમ - તરવું  will swim - તરશે  

sleep - લીપ - સૂઈ જવું  will sleep - સૂઈ જશે  

dance - ડા સ - નાચવું  will dance - નાચશે  

laugh - લાફ - હસવું  will laugh - હસશે  

count - કાઉ ટ - ગણવું  will count - ગણશે  

cry - ાય - રડવુ,ં બૂમો પાડવી  will cry - રડશે  

fly - લાય - ઉડવુ,ં ઉડાડવું  will fly - ઉડશે  

speak - પીક - બોલવું  will speak - બોલશે  

play - લે - રમવું  will play - રમશે  

talk - ટોક - વાતો કરવી  will talk - વાતો કરશે  
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 આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 બોલતી વખત ેચાલુ હોય તેવી યાઓ (ચાલુ વતમાનકાળ) 

દશાવવા માટે  યાપદને અંતે  ing ઉમેરાય છે.   
   I સાથે am,  We - You અને They સાથે are 

તેમજ He - She - It કે કોઈ એક નામ સાથે is 
વપરાય છે. જેમ કે -  

I am reading a book. 
આઈ એમ રીડ ગ અ બુક. 
હું ચોપડી વાંચી ર ો /રહી છંુ. 

We are reading books. 
વી આર રીડ ગ બુકસ. 
અમે ચોપડીઓ વાંચી ર ા/ર ાં છીએ. 

You are reading a book. 
યુ આર રીડ ગ અ બુક. 
તું ચોપડી વાંચી ર ો/રહી છે. 

He is reading a book. 
હી ઈઝ રીડ ગ અ બુક. 
તે ચોપડી વાંચી ર ો છે. 

She is reading a book. 
શી ઈઝ રીડ ગ અ બુક  
તણેી ચોપડી વાંચી રહી છે. 

It is drinking water.  
ઈટ ઈઝ કગ વોટર. 
તે પાણી પી ર ું  છે. 

Neha is reading a book. 
નેહા ઈઝ રીડ ગ અ બુક  
નેહા ચોપડી વાંચી રહી છે. 

Anu is reading a book.  
અનુ ઈઝ રીડ ગ અ બુક  
અન ુચોપડી વાંચી ર ો / રહી છે.  

A boy is reading a book.  
અ બોય ઈઝ રીડ ગ અ બુક  
છોકરો ચોપડી વાંચી ર ો છે. 

A girl is reading a book.  
અ ગલ ઈઝ રીડ ગ અ બુક. 
છોકરી ચોપડી વાંચી રહી  છે. 
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15. યાપદનો ઉપયોગ (ચાલુ વતમાનકાળ) 
 

I am singing a song.  
હું ગીત ગાઈ ર ો/રહી છંુ. 

 

We are cooking food.  
અમે રસોઈ બનાવી ર ા/ર ાં છીએ. 

  

You are driving a car. 
તું કાર ચલાવી ર ો/રહી  છે. 

This cow  is eating grass. 
આ ગાય ઘાસ ખાઈ રહી  છે.   

  

Beena is  walking. 
બીના ચાલી રહી  છે. 

That bull  is running. 
પેલો બળદ દોડી ર ો છે. 

  

They are playing. 
તેઓ રમી ર ા/ર ા ંછે. 

Megha is closing a door. 
મેઘા બાર ં બંધ કરી રહી  છે. 

  

A bird is singing a song. 
પ ી ગીત ગાઇ ર ુ ંછે. 

Boys are dancing. 
છોકરાઓ નાચી ર ા છે. 

  

This cat  is sleeping. 
આ િબલાડી સૂઈ રહી છે. 

Disha is writing her lesson. 

દશા તેનું લેશન લખી રહી છે. 
  

A girl  is flying a kite. 
છોકરી પતંગ ઊડાડી રહી છે. 

Priya  is jumping. 
િ યા કૂદકા મારી રહી છે. 
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વા યો બનાવવા માટ ે યાપદો  

eat - eating sing - singing 

walk - walking open - opening 

run - running hear - hearing 

jump - jumping give - giving 

bath - bathing swim - swimming 

come - coming sleep - sleeping 

go -going  dance - dancing 

beat - beating laugh - laughing 

drink - drinking close - closing 

buy - buying  cry - crying 

cook - cooking  fly - flying  

watch - watching speak - speaking 

read - reading play - playing 

drive - driving  talk - talking 
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વા ય રચના માટેનાં યાપદો   
 

teach - ટીચ - ભણાવવું  teaching 

clap - કલેપ - તાળી પાડવી. clapping 

count - કાઉ ટ - ગણવું  counting  

fly - લાય - ઉડવુ,ં ઉડાડવું  flying 

pull - પુલ - ખચવું  pulling  

push - પુશ - ધ કો મારવો  pushing  

find - ફાઈ ડ - શોધવું  finding 

draw - ો - દોરવું  drawing 

wash - વોશ - ધોવું  washing  

ride - રાઈડ - હંકારવું  riding 

touch - ટચ - અડકવુ,ં અડવું  touching 

sweep - વીપ - કચરો વાળવો. sweeping  

water - વોટર - પાણી પાવુ ં watering  

look - લૂક - જોવું  looking 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 અગાઉ યા ચાલું હતી તેવી યાઓ (ચાલુ ભુતકાળ) 

દશાવવા માટે  યાપદને અંતે  ing ઉમેરાય છે.   
   I તેમજ He - She - It કે કોઈ એક નામ સાથ ે 

was જયાર ે  We - You અને They સાથે were 
વપરાય છે. જેમ કે -  

I was reading a book. 
આઈ વોઝ  રીડ ગ અ બુક. 
હું ચોપડી વાંચી ર ો હતો. 

We were reading books. 
વી વેર રીડ ગ બુકસ. 
અમે ચોપડીઓ વાંચી ર ાં હતા.ં 

You were reading a book. 
યુ વેર રીડ ગ અ બુક. 
તું ચોપડી વાંચી ર ો હતો. 

He was reading a book. 
હી વોઝ રીડ ગ અ બુક. 
તે ચોપડી વાંચી ર ો હતો. 

She was reading a book. 
શી વોઝ રીડ ગ અ બુક.  
તણેી ચોપડી વાંચી રહી હતી. 

It was drinking water.  
ઈટ વોઝ કગ વોટર. 
તે પાણી પી ર ું હતુ.ં 

Neha was reading a book. 
નેહા વોઝ રીડ ગ અ બુક.  
નેહા ચોપડી વાંચી રહી હતી. 

Anu was reading a book. 
અનુ વોઝ રીડ ગ અ બુક. 
અન ુચોપડી વાંચી ર ો હતો.  

A boy was reading a book.  
અ બોય વોઝ રીડ ગ અ બુક.  
છોકરો ચોપડી વાંચી ર ો હતો. 

A girl was reading a book. 
અ ગલ વોઝ રીડ ગ અ બુક. 
છોકરી ચોપડી વાંચી રહી હતી. 
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16. યાપદનો ઉપયોગ (ચાલુ ભુતકાળ) 
 

I was singing a song.  
હું ગીત ગાઈ ર ો હતો. 

 

We were cooking food.  

અમે રસોઈ બનાવી ર ાં હતા.ં 
  

You were running. 
તું દોડી ર ો હતો. / રહી હતી. 

This cow  was eating grass. 

આ ગાય ઘાસ ખાઈ રહી હતી.   
  

Beena was  walking. 
બીના ચાલી રહી  હતી. 

That bull  was running. 
પેલો બળદ દોડી ર ો હતો. 

  

They were playing. 
તેઓ રમી ર ાં હતા.ં 

Megha was laughing. 
મેઘા હસી રહી  હતી. 

  

A bird was singing a song. 

પ ી ગીત ગાઇ ર ું હતુ.ં 
Boys were dancing. 
છોકરા નાચી ર ા હતા. 

  

This cat  was sleeping. 
આ િબલાડી સૂઈ રહી હતી. 

Disha was writing her lesson. 

દશા તેનું લેશન લખી રહી હતી. 
  

A girl  was flying a kite. 
છોકરી પતંગ ઊડાડી રહી હતી. 

Priya was jumping. 
િ યા કૂદકા મારી રહી હતી. 
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વા યો બનાવવા માટેનાં યાપદો 
 

eat - ઈટ - ખાવુ ં eating 

walk - વોક - ચાલવુ ં walking 

run - રન - દોડવુ ં running 

jump - જંપ - કૂદવુ ં jumping 

bath - બાથ - નહાવુ ં bathing 

come - કમ - આવવુ ં coming 

go - ગો - જવુ ં going 

beat - બીટ - મારવુ,ં હારવુ ં beatting 

drink - ક - પીવુ ં drinking 

buy - બાય - ખરીદવું  buying 

cook - કુક - રાધંવું  cooking 

watch - વોચ - જોવુ ં watching 

read - રીડ - વાંચવુ ં reading 

drive - ાઈવ - ચલાવવું  driving 
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વા યો બનાવવા માટેનાં યાપદો   
write - રાઈટ - લખવું  writing 

sing - સગ - ગાવું  singing 

open - ઓપન - ખોલવું  opening 

hear - િહઅર - સાંભળવુ ં hearing 

give - ગીવ - આપવું  giving 

swim - િ વમ - તરવું  swimming 

sleep - લીપ - સૂઈ જવું  sleeping 

dance - ડા સ - નાચવું  dancing 

laugh - લાફ - હસવું  laughing 

count - કાઉ ટ - ગણવું  counting 

cry - ાય - રડવુ,ં બૂમો પાડવી  crying 

fly - લાય - ઉડવુ,ં ઉડાડવું  flying 

speak - પીક - બોલવું  speaking 

play - લે - રમવું  playing 

talk - ટોક - વાતો કરવી  talking 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 વા યમાં  is આવે તેવાં This is, That is, 

He is, She is અને  It is વાળા ંવા યોમાં 

is ન ે વા યની શ આતમાં લવેાથી તે નાથ 
વા ય બને છે.  જેમ કે -  

સાદું વા ય 
This is a book. 
ધીસ ઈઝ અ બુક. 
આ ચોપડી છે. 

That  is a fan. 
ધેટ ઈઝ અ ફેન. 
પેલો પંખો છે. 

નાથ 
વા ય 

Is this a book? 
ઈઝ ધીસ અ બુક ? 
(શુ)ં આ ચોપડી છે? 
Yes, It is.  
યસ, ઇટ ઈઝ. 
હા, તે (ચોપડી) છે. 

Is that a fan? 
ઈઝ ધેટ અ ફેન? 
(શુ)ં પેલો પંખો છે? 
Yes, It is.  
યસ, ઇટ ઈઝ. 
હા, તે (પંખો) છે. 

નાથ 
વા ય 

Is this a notebook? 
ઈઝ ધીસ અ નોટબુક ? 
(શુ)ં આ નોટબુક છે? 
No, it is not. 
નો, ઈટ ઈઝ નોટ. 
ના, તે (નોટબુક) નથી. 

Is that a bulb? 
ઈઝ ધેટ અ બ બ? 
(શુ)ં પેલો બ બ છે? 
No, it is not. 
નો, ઈટ ઈઝ નોટ. 
ના, તે (બ બ) નથી. 
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17. is સાથેનાં નાથ વા યો  
 

This  is a cap.  
Is this a cap? 

 

That  is a horse. 
Is that a horse? 

  

He is Hiren. 
Is he Hiren? 

She is Rupa. 
Is she Rupa? 

  

It is a notebook. 
Is it a notebook? 

Cow  is  an animal. 
Is  cow  an animal? 

  

Reshma is a pupil. 
Is Reshma a pupil? 

 Manojbhai is a doctor. 
Is Manojbhai a doctor? 

  

Rose is a flower. 
Is  rose a flower? 

 

Parrot  is a bird. 
Is  parrot a bird? 

  

Potato is a vegetable. 
Is potato a vegetable? 

A dog is eating a roti. 
Is  a dog eating a roti? 

  

Ved is reading a book. 
Is Ved reading a book? 

A girl is dancing. 
Is a girl dancing? 
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 is સાથેનાં નાથ વા યો અને જવાબ  
 

This  - a bird 
Is this a bird? 
Yes, it is. 

 

That  - a cat 
Is that a dog? 
No, it is not. 

  

She - Jigna 
Is she Meena? 
No, she is not. 

Apple - a fruit 
Is apple a fruit? 
Yes, it is. 

  

A lion - eating meat 
Is a lion eating grass? 
No, it is not. 

A boy - writing a lesson   
Is a boy writing a lesson? 
Yes, he is. 

  

It - a compass box 
Is it  a compass box? 
Yes, It is. 

 Mohan - a postman. 
Is Mohan a policeman? 
No, he is not. 

  

Lemon - a vegetable 
Is lemon  a fruit? 
No, It is not. 

 

Rupa - going to school 
Is Rupa  going to temple? 

No, she is not. 
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નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   
 

this - a donkey that - a moon 

he - Mohan  she - Meena 

it - a pencil Kantibhai - a teacher 

crow - a bird neem - a tree 

Heena - playing  A horse - running 

a boy - swimming a girl - writing 

cat - an animal he - slipping 

she - eating a fruit  It - coming 

Rekha - going Dinesh - a pupil 

this - a crow that - a parrot 
tomato - a vegetable bull - an animal 

it - a slate Suresh - dancing 

a parrot - eating that - a sun 

Dinesh - jumping Gauri - eating grass 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 વા યમાં  am કે are આવે તેવાં I am, we are, 

you are, they are, these are અને those 
are વાળા ંવા યોમાં am કે are ન ેવા યની શ આતમાં 
લેવાથી તે નાથ વા ય બને છે.  જેમ કે -  

સાદું વા ય 
I am a boy. 
આઈ એમ અ બોય. 
હું છોકરો છંુ. 

They are running. 
ધે આર ર નગ. 
તેઓ દોડી ર ાં છે. 

નાથ 
વા ય 

Am I a boy? 
એમ આઈ અ બોય? 
(શુ)ં હું છોકરો છંુ? 
Yes, you are.  
યસ, યુ આર. 
હા, તુ ં(છોકરો) છે. 

Are they running? 
આર ધે ર નગ? 
(શુ)ં તેઓ દોડી ર ા ંછે? 
Yes, they are.  
યસ, ધે આર. 
હા, તઓે (દોડી ર ા)ં છે. 

નાથ 
વા ય 

Am I a girl? 
એમ આઈ અ ગલ? 
(શુ)ં હુ ંછોકરી છંુ? 
No, you are not. 
નો, યુ આર નોટ. 
ના, તુ ં(છોકરી) નથી. 

Are they walking? 
આર ધે વો કગ? 
(શુ)ં તેઓ ચાલી ર ાં છે? 
No, they are not. 
નો, ધે આર નોટ. 
ના, તઓે (ચાલી ર ા)ં નથી. 
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18. am અન ેare સાથેનાં નાથ વા યો  
 

I am eating food.  
Am I eating food? 

 

We are doctors. 
Are we doctors? 

  

You are a farmer. 
Are you a farmer? 

You are pupils. 
Are you pupils? 

  

They are going to Goa. 
Are they going to Goa? 

I am living in a city. 
Are you living in a city? 

  

Sonu and Monu are running. 
Are Sonu and Monu running? 

 Sima and Rima are dancing. 
Are Sima and Rima dancing? 

  

Roses are flowers. 
Are  roses flowers? 

 

Parrots  are  birds. 
Are  parrots  birds? 

  

I am a nurse. 
Am I a nurse? 

Goats are eating grass. 
Are goats eating grass? 

  

Cooks are cooking food. 
Are cooks cooking food? 

You are not coming. 
Are you not coming? 
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am ક ેare સાથેના ં નાથ વા યો અને જવાબ  
 

I  - a girl 
Am I a girl? 
Yes, you are. 

 

We  - reading lessons   
Are we writing lessons? 
No, you are not. 

  

You - a teacher 
Are you a teacher? 
Yes, I am. 

You - nurses 
Are you nurses? 
Yes, we are. 

  

Lions - animals 
Are lions birds? 
No, they are not. 

Ducks - birds 
Are ducks birds? 
Yes, they are. 

  

These - trees 
Are these trees? 
Yes, they are. 

 Those - clouds 
Are those stars? 
No, they are  not. 

  

Apples - fruits 
Are apples vegetables? 
No, they are  not. 

 

Ram and Shyam - eating 
Are Ram and Shyam eating? 

Yes, they are. 
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નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   

I - a pupil we - drivers 

you - a shopkeeper you - fruit seller 

they - trees these - flowers 

those - tables Raju and Ramu - pupils 

I - opening a window we - playing cricket 

you - buying fruits these boys - dancing 

those men - working they - laughing 
Rekha and Reena - eating drivers - driving trucks 

a cat - sleeping buffaloes - drinking water 

elephants - eating grass men - cooking food 

boys - washing clothes I - bathing 

they - hearing music they - going to Mumbai 

Meena and Montu - flying kites horses - running 

girls - playing games cats - drinking milk 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 વા યમાં  Have કે Has આવ,ે તેવાં વા યોમાં 

Have કે Has ન ેવા યની શ આતમાં લેવાથી 
તે નાથ વા ય બને છે.  જેમ કે -  

સાદું વા ય 
Reena has a pencil. 

રીના હેઝ અ પેિ સલ. 
રીના પાસે પેિ સલ છે. 

Boys have a bat. 
બોયઝ હેવ અ બેટ. 

છોકરાઓ પાસે બેટ છે. 

નાથ 
વા ય 

Has Reena a pencil? 
હેઝ રીના અ પેિ સલ? 

(શુ)ં રીના પાસે પેિ સલ છે? 

Have boys a bat? 
હેવ બોયઝ અ બેટ? 

(શુ)ં છોકરાઓ પાસે બેટ છે? 

જવાબ હા 
હોય તો  

Yes, she has. 
યસ, શી હેઝ. 

હા, તણેી પાસે (પેિ સલ) છે. 

Yes, they have. 
યસ, ધે હેવ. 

હા, તેમની પાસે (બેટ) છે. 

જવાબ ના 
હોય તો  

No, she has not. 
નો, શી હેઝ નોટ. 

ના, તણેી પાસે (પેિ સલ) નથી. 

No, they have not. 
નો, ધે હેવ નોટ. 

ના, તેમની પાસે (બેટ) નથી. 

I have અન ેYou have ના નોના જવાબ નીચે મૂજબ બદલાય છે.  

ન અને 
જવાબ  

I have a pen. 
Have I a pen? 

Yes, you have. (અથવા)  
No, you have not. 

You have a book. 
Have you a book? 
Yes, I have. (અથવા) 

No, I have not. 

ન અને 
જવાબ  

I have a rubber. 
Have I a rubber? 

Yes, you have. (અથવા) 
No, you have not. 

You have a flower. 
Have you a flower? 
Yes, I have. (અથવા) 

No, I have not. 
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19. Have અને Has સાથેનાં નાથ વા યો  
 

A boy has tomatoes.  
Has a boy tomatoes? 
Yes, he has.   

 

Dogs have four legs. 
Have dogs four legs? 
Yes, they  have.   

  

We have no tail.  

Have we a tail? 

No, we have not.   

Goats have two horns. 

Have goats four horns? 

No, they  have not.   
  

I have a mango. 
Have I a mango? 
Yes, you have. 

You have no lotus. 
Have you a lotus? 
No, I have not. 

  

Animals have no wings.  

Have  animals wings? 
No, they have not.   

Birds have wings. 
Have birds wings? 
Yes, they  have.   

  

Tree has a trunk. ( ંક - થડ)  

Has tree a trunk? 

Yes, it has.   

 

They have no bananas. 

Have they bananas? 

No, they  have not.   
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નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   
 

he - a pen she - no bat  

It - two ears man - no horns 

plant - flowers that poor man - no food 

Manish - no ball lion - a tail 

birds - wings these plants - roots 

they - no money parrots - two legs 

Rekha - a balloon Kajal - no book 

doctors - injections That farmer - no tractor 

car - four tyres train - many wheels 

those pupils - bags  chair - four legs 

this well - no water crow - a black beak 

I - a rubber You - no pencil 

We - books I - no shoes 

man - no tail  that tree - no leaves 
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 આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 What સાથ ેThis / Thatના નો  

What is this? (a pen) 
હોટ ઈઝ ધીસ? 

આ શું છે? 
This / It is a pen. 
ધીસ / ઇટ ઈઝ અ પેન. 

તે પેન છે. 

What is that? (a moon) 
હોટ ઈઝ ધેટ? 
પેલું શું છે? 

That / It is a moon. 
ધેટ / ઇટ ઈઝ અ મૂન. 

તે ચાંદો છે. 
 

 

 What સાથ ેThese / Thoseના નો  
What are these? (hens) 

હોટ આર ધીઝ ? 
આ શું છે? 

These / They are hens. 
ધીઝ / ધે આર હે સ. 

તે મરઘીઓ  છે. 

What are those? (stars) 
હોટ આર ધોઝ? 

પેલું શું છે? 
Those / They are stars. 

ધોઝ / ધે આર ટાસ. 
તે તારા છે. 

 

 What is this?,  What is that?  અને  What is it? 
ના જવાબ  It is થી શ  થાય છે.  

 What are these?,   What are those  અને  What 
are they? ના જવાબ  They are થી શ  થાય છે. 
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20. What સાથેનાં નાથ વા યો 
 

What is this? 
It is a mango. 
What colour is it? 
It is green. 

 

What is that? 
It is a banana. 
What colour is it? 
It is yellow. 

  

What is it? 
It is an elephant. 
What colour is it? 
It is gray. 

What are these? 
They are roses. 
What colour are they? 
They are pink.  

  

What are those? 
They are goats. 
What colour are they? 
They are black. 

What are they? 
They are pencils. 
What colour are they? 
They are red. 

  

What are these? 
They are papers. 
What colour are they? 
They are white. 

What are those? 
They are kites. 
What colour are they? 
They are blue. 
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નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   
 

this - a flower - violet 

that - a car - brown 

it - an egg - white 

these - cats - black 

those - buttons - blue 

they - leaves - green 

this - a bike - gray 

those - papayas - yellow 

colours - કલસ - રગંો  

green - ીન - લીલો  brown - ાઉન - બદામી  

yellow - યલો - પીળો  black - લેક  - કાળો  

gray - ે - રાખોડી  violet - વાયોલેટ - ંબલી  

white - વાઈટ - સફેદ  red - રેડ - લાલ  

pink - પક - ગુલાબી  blue - લુ - વાદળી  
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 Who સાથેના નો અને જવાબ  

Who is he?  
હુ ઈઝ હી? 
તે કોણ છે? 

He is Mitesh. 
હી ઈઝ િમતેશ. 
તે િમતેશ  છે. 

Who are you? 
હુ આર ય?ુ 

તમે કોણ છો? 
I am pinal. 

આઈ એમ પીનલ. 
હું પીનલ છંુ.  

 
 

 What સાથેના નો અને જવાબ  
What is she? 

હોટ ઈઝ શી? 
તેણી શું છે? 

She is a doctor. 
શી ઈઝ અ ડો ટર. 
તેણી ડો ટર છે. 

What are you?  
હોટ આર ય?ુ 
તમે શું છો? 

I am a farmer. 
આઈ એમ અ ફામર. 

હુ ખેડૂત છંુ. 
 

 Whoથી શ  થતા નના જવાબમાં યિ તનું નામ આવે છે.  
 What થી શ  થતા નના જવાબમાં યિ તનો યવસાય આવે છે. 
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21. Who અને What સાથનેાં નાથ વા યો 
 

Who is he? 
He is Rahulbhai. 

 
 

What is he?  
He is a tailor. 

  

Who is she? 
She is Meenaben. 

What is she? 

She is a nurse. 
  

Who is your mother? 
Rupalben is my mother. 

What  is your mother? 
She is a teacher. 

  

Who are you? 
I am Mohanbhai. 

What are you?  
I am a policeman. 

  

Who is his father? 
Vivekbhai is his father. 

 

What isTushar? 
He is a clerk. 

  

Who is this boy? 
He is Rakesh. 

What is this boy? 
He is a pupil. 

  

Who is that old man? 
He is Subhashbhai. 

What is that old man? 
He is a doctor. 

 



Created By : રાજેશકુમાર એસ. પટેલ, મ.િશ. નવાપુરા ાથિમક શાળા ( દેલ), તા. ખંભાત. િજ લો: આણંદ   Page 78 

નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   

Who માટે   What માટે  
he   he   

she   she   

your brother your brother 

your friend your friend 

this woman this woman 

her mother her mother 

that girl that girl 

OUR HELPERS   
teacher - ટીચર - િશ ક  farmer - ફામર - ખેડૂત  

potter - પોટર - કુંભાર  driver - ાઈવર - ાઈવર 

postman - પો ટમેન - ટપાલી  clerk - લાક - લાક 

policeman-પોલીસમેન - પોલીસ mason - મેસન - ક ડયો  

nurse - નસ - નસ  milkman - િમ કમેન - દૂધવાળો  

barber - બાબર - વાળંદ  tailor - ટેઈલર - દર   

labourer - લેબરર - મજૂર  shopkeeper - શોપકીપર - દુકાનદાર 
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આટલું પહેલાં સમ  લો  - 
 સાદા વતમાનકાળનાં વા યોની પહેલાં do મૂકવાથી તે નાથ 

વા ય બને છે. જો યાપદમાં s કે es લાગેલો હોય, તો  તેને દૂર 
કરી do ના બદલે does મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે -  

સાદું વા ય નાથ વા ય જવાબ  

I drink water. 
આઈ ક વોટર. 
હું પાણી પી  છંુ. 

Do I drink water? 
ડુ આઈ ક વોટર? 
શું હું પાણી પી  છંુ? 

Yes, you do. 
યસ, યુ ડ.ુ 
હા, તું (એમ) કરે છે. 

We drink water. 
વી ક વોટર. 
અમે પાણી પીએ છીએ. 

Do we drink Pepsi? 
ડુ વી ક પે સી? 
શું અમે પે સી પીએ છીએ? 

No, you don't. 
નો, યુ ડો ટ. 
ના, તમે (એમ) નથી કરતા. 

You play cricket. 
યુ લે કેટ. 
તું કેટ રમે છે.  

Do you play chess? 
ડુ યુ લે ચેસ? 
શું તું  કેટ રમે છે? 

No, I don't. 
નો, આઈ ડો ટ. 
ના, હું (એમ) નથી કરતો.  

He goes to Goa. 
હી ગોઝ ટુ ગોઆ. 
તે ગોવા ય છે. 

Does he go to Goa? 
ડઝ હી ગો ટુ ગોઆ? 
શું તે ગોવા ય છે? 

Yes, he does. 
યસ, હી ડઝ. 
હા, તે (એમ) કરે છે. 

She drives a car. 
શી ાઈ સ અ કાર. 
તેણી કાર ચલાવે છે. 

Does she drive a truck? 
ડઝ શી ાઈવ અ ક? 
શું તેણી ક ચલાવે છે? 

No, she doesn't. 
નો, સી ડઝ ટ. 
ના, તેણી (એમ) નથી કરતી. 

It runs fast. 
ઈટ ર સ ફા ટ. 
તે ઝડપથી દોડે  છે. 

Does it run fast? 
ડઝ ઈટ રન ફા ટ? 
શું તે ઝડપથી દોડે છે? 

Yes, it does. 
યસ, ઈટ ડઝ. 
હા, તે (એમ) કરે છે. 

They read lessons. 
ધે રીડ લેશ સ. 
તેઓ પાઠ વાંચે છે. 

Do they write lessons? 
ડુ ધે રાઈટ લેશ સ? 
શું તેઓ પાઠ લખે છે? 

No, they don't. 
નો, ધે ડો ટ. 
ના, તેઓ (એમ) નથી કરતા. 
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22. do અને does સાથેનાં નાથ વા યો  
 

I eat food.  
Do I eat food? 

 

We wash clothes. 
Do we wash clothes? 

  

You come to school. 
Do you come to school? 

They go to Surat. 
Do they go to Surat? 

  

He buys toys. 
Does he buy toys? 

She lives in a village. 
Does she live in a village? 

  

It runs fast.  
Does It run fast? 

 Bird sings a song. 
Does bird sing a song? 

  

Tailors make clothes. 
Do tailors make clothes? 

 

Parrots eat chillies. 
Do parrots  eat  chillies? 

  

I drive a car. 
Do I drive a car? 

Ramesh watches a TV. 
Does Ramesh  watch a TV?  

  

We fly kites. 
Do we fly kites? 

This train goes slow. 
Does this train go slow? 

  

Those men work. 
Do those men work? 

 

Rupa learns English. 
Does Rupa learn English?  
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do અને does સાથેનાં નાથ વા યો 

I cut grass. 
Do I cut trees? 
No, you don't. 

 

We play kabaddi. 
Do we play kabaddi? 
Yes, you do. 

  

You go to temple. 
Do you go to temple? 
Yes, I do. 

He buys toys. 
Does he buy kites? 
No, he doesn't. 

  

She eats fruits. 
Does she eat fruits? 
Yes, she does. 

It walks. 
Does it walk? 
Yes, it does. 

  

They play hocky. 
Do they play langdi? 
No, they don't. 

Mayuti counts balls. 
Does Mayuri count bats? 

No, she doesn't. 
  

Laxman drives a bus. 
Does laxman drive a bus? 

Yes, he does. 

 

Rosy opens a window. 
Does Rosy open a door? 

No, she doesn't. 
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નો બનાવવા માટ ેનમૂનાના શ દો   
 

Vijay - fly kites (planes) No 

We - Swim - Yes 

It - sing a song - Yes 

He - buy oranges (apples) No 

Rahul - ride a bike - Yes 

You - drive a truck (train) - No 

Fenil and Fena - come to home - Yes 

Mother - cook food - Yes 

I - count  cows  (bulls) -No 

She - read a book - Yes 

Boys - run (swim)  - No 

They - drink milk (water) - No 

These women - talk (sing) - No 

That girl - work (play) - N0 
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આટલુ ંપહેલાં સમ  લો  - 
 સરળ રીતે િચ વણન કરવા માટે પહેલાં િચ ને બરાબર જોઈ લો.  
 થમ વા ય િચ  શાના િવશે છે તે લખવું જોઈએ, યાર બાદ 

તેના િવશે વણન કરવું જોઈએ. જેમ કે - 

 જો ગાયનું િચ  હોય તો પહેલું વા ય "This is a cow." 

લખવું જોઈએ,  યાર બાદ ગાય િવશે અ ય બાબતો લખવી 

જોઈએ. જેમ કે તે ાણી છે કે પ ી, તેનાં અંગો, રંગ, ખોરાક, 

ઉપયોગ, િવશેષતા  વગેર.ે   

 જો બગીચાનું િચ  હોય, તો પહેલું વા ય "This is a 

garden." લખવું જોઈએ,  યાર બાદ િચ માં દેખાતી બાબતો 

િવશે લખવું જોઈએ. 

 જો િચ  શાના િવશે છે, તે િવષય ન કી ન થઇ શકે તેમ હોય તો 

િચ માં જે કઈ દેખાય, તેના િવશે લખવું જોઈએ.  

 િચ  colour છે ક ેblack and white તે પણ લખી શકાય.  
આ રીતે િચ  જોઇને ન કી થઇ શકે કે આપણે કેવી રીતે િચ  

વણન શકીએ.  
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િચ વણન -1  

 
This is a picture of a tiger. (િપ ચર ઓફ - નું િચ ) 
Tiger is a wild animal. (વાઈ ડ - જંગલી) 
It has one mouth and one tail. 
It has two eyes and two ears. 
It has four legs.  
Tiger lives in the jungle. 
Tiger eats meat of animals. (મીટ - માંસ) 
I like tiger a much. (લાઈક અ મચ - ખૂબ ગમે છે) 
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િચ વણન - 2  

 
This is a picture of a parrot.  
Parrot is a bird. 
It has two eyes and two legs. 
It has two wings and one red beak. 
Parrot is green in colour. ( ીન ઇન કલર - લીલા રંગનો) 

Parrot can fly in the sky. (કેન લાય - ઊડી શકે છે)  

Parrot eats fruits, vegetables and seeds.  
I like parrot a much. (લાઈક અ મચ - ખૂબ ગમે છે) 
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િચ વણન - 3  

 
This is a picture of a Park. (પાક - બગીચો) 
It is a black and white picture. 
There are many trees in it. (મેની - ઘણાં)  
There is a swing in the park. 
There is a see-saw in it. (સીસો - ઉચકનીચક) 
There is a ball too. (દડો પણ છે.) 
Children are playing in the park. 
A girl is jumping ropes. (દોરડાં કૂદે છે.) 
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િચ વણન - 4  

 
This is a picture of a village.  
It is a colour picture. 
There are four houses in the picture.  
The houses are small. ( મોલ - નાનુ)ં 
There are three trees in it.  
The trees are green. 
There are flower plants. 
There is a road. 
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િચ વણન -5 

 
This is a beautuful picture.) ( યુટી લ - સુંદર) 
There is a river in it. (રીવર - નદી) 
Two swans are swimming in the river.  
There is a small hill. (િહલ - ટેકરી) 
There is a small house. 
There is a sun. 
There are clouds. (કલાઉડઝ - વાદળા)ં 
There are two trees. 
I like nature much. (મને કુદરત ખૂબ ગમે છે) 



Created By : રાજેશકુમાર એસ. પટેલ, મ.િશ. નવાપુરા ાથિમક શાળા ( દેલ), તા. ખંભાત. િજ લો: આણંદ   Page 89 

Essay - 1. My Family 
I am Nayana. 
I am a girl. 
I am a pupil. 
Manojbhai is my father. 
He is a farmer. 
Ashaben is my mother. 
She is a house wife. 
Sohan is my brother. 
He is a pupil. 
Shilpa is my sister. 
She is a pupil, too. 
My family is small and happy. 
I love my family. 
father - ફાધર - િપતા   family - ફેિમલી - કુટુંબ 

farmer - ફામર - ખેડૂત  love - લવ - ચાહવું  

mother - મધર - બા, માતા  sister - િસ ટર - બહેન  

house wife - હાઉસ વાઈફ - ગૃિહણી  brother - ધર - ભાઈ  

happy - હે પી - ખુશ, સુખી  small - મોલ - નાનુ ં
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Essay - 2. My Body 
I am Dhiraj. 
I am a boy.  
I have two legs and two hands. 
I have two eyes and two ears. 
I have one nose and one head. 
I see with my eyes. 
I walk with my legs. 
I work with my hands. 
I hear with my ears. 
I taste with my tongue. 
I love myself. 

body - બોડી - શરીર  taste - ટે ટ - વાદ પારખવો  

see - સી - જોવું  myself - માયસે ફ - પોતે  

walk - વોક - ચાલવું  tongue - ટંગ - ભ  

work- વક - કામ કરવું  leg - લેગ - પગ  

hear - હીઅર - સાંભળવું  hand - હે ડ - હાથ  

eye - આઈ - આંખ  head - હેડ - માથું  

nose - નોઝ - નાક  ear - ઇઅર - કાન  
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Essay - 3. Cow 
Cow is a pet animal. 
It has four legs and four 
udders. 
It has two eyes and two ears. 
It has two horns and one tail. 
Cow is white, black or red in 
colour. 
Cow eats grass and seeds. 
Cow gives us milk. 
Cow is very useful animal. 
I like cow very much. 
(ન ધ: આ રીતે કોઈ પણ ાણી િવશે િનબંધ લખી શકાય) 
pet  - પેટ - પાલતું  white - વાઈટ - સફેદ  

udder - અડર - આંચળ  black - લેક - કાળું  

horn - હોન - શગડુ ં red - રેડ - લાલ  

tail - ટેઈલ - પૂંછડી  eat - ઈટ - ખાવું  

give - ગીવ - આપવું  us - અસ - આપણન,ે અમને   

very much - વેરી મચ - ખૂબ  milk - િમ ક - દૂધ  
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Essay - 4. Peacock 
Peacock is a beautiful bird. 
It has two eyes and two legs. 
It has two colourful wings. 
It has one long beak. 
Peacock eats seeds and 
insects. 
Peacock dances in rainy 
season. 
Peacock is our national bird. 
I like peacock very much. 
 

(ન ધ: આ રીતે કોઈ પણ પ ી િવશે િનબંધ લખી શકાય) 
peacock - િપકોક - મોર  seeds - સી સ - અનાજના દાણા  

beautiful - યુટી લ - સુંદર  insect - ઇ સેકટ - વજંતુ  

colourful - કલર લ - રંગબેરંગી  dance - ડા સ - નાચવું  

wings - િવ ઝ - પાંખો  rainy season - રેઈની સીઝન - ચોમાસું  

long - લ ગ - લાંબુ  national - નેશનલ - રા ીય  

beak - બીક - ચાંચ  bird - બડ - પ ી  
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Essay - 5. My school 
Navapura primary school is 
my school. 
There are  8 rooms in it. 
There are  8 teachers. 
There are  208 pupils. 
There are 1 to 8 classes. 
There is a garden. 
There are some flower plants. 
There is a play ground, too. 
There is a Gyankunj. 
Our teachers teach us well. 
We study and play games. 
I like my school very much. 

study - ટડી - ભણવું  class - લાસ - ધોરણ, વગ  

pupil - યુપીલ - િવ ાથ   garden - ગાડન - બગીચો  

our - અવર - અમા ,ં આપ ં some - સમ - થોડું  

flower plant - લાવર લા ટ - લછોડ  play - લે - રમવુ,ં રમત  
play ground - લે ાઉ ડ - રમતનું મેદાન  games - ગે સ - રમતો  
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Essay - 6. My Village 
Navapura is my village. 
There are  many houses  in it. 
There are  about 1200 people. 
They are farmers. 
There are many cows and 
buffaloes in my village. 
There are many farms. 
There is a school. 
There is a water tank. 
There are many trees. 
There is no Panchayat in it. 
There is no bank in my village. 
I like my village very much. 
village - િવલેજ - ગામ  farmer - ફામર - ખેડૂત  

house - હાઉસ - ઘર  buffalo - બફેલો - ભસ  

people - પીપલ - લોકો  Panchayat  - પંચાયત  

water tank - વોટર ટે ક - પાણીની ટાંકી  farm - ફામ - ખેતર  
tree - ી - ઝાડ  like - લાઈક - ગમવું  
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વગખંડની સૂચનાઓ અને િવનંતીઓ   
 

Come here. 
કમ હીઅર. 
અહ  આવો. 

Open your book. 
ઓપન યોર બુક. 
ચોપડી ખોલો. 

look at the board. 
લૂક એટ ધ બોડ. 
બોડ/પા ટયા સામે જૂઓ. 

Go back. 
ગો બૅક. 
પાછા વ. 

Close your notebook. 
લોઝ  યોર બુક. 

ચોપડી બંધ કરો. 

Read page no. 6 
રીડ પેજ નંબર િસ સ. 
છ  ંપાનું વાંચો. 

Go there. 
ગો ધેર. 
યાં વ. 

Write your name. 
રાઈટ યોર નેમ. 
તમા ં નામ લખો. 

Switch on the fan. 
િ વચ ઑન ધ ફૅન. 
પંખો ચાલુ કરો. 

Stand up. 
ટે ડ અપ. 

ઊભા થાવ. 

Clap your hands. 
કલૅપ યોર હે ડઝ. 
તાળી પાડો. 

Switch off the lamp. 
િ વચ ઑફ ધ લૅ પ. 
લાઈટ બંધ કરો. 

Sit down. 
સીટ ડાઉન. 
બેસી વ. 

Clean the board. 
લીન ધ બોડ. 

પા ટયું સાફ કરો. 

Write five names of birds. 
રાઈટ ફાઈવ ને ઝ ઑફ બડઝ. 
પ ીઓનાં પાંચ નામ લાખો. 

Read a book. 
રીડ અ બૂક. 
ચોપડી વાંચો. 

Repeat after me. 
રીપીટ આ ટર મી. 
હું બોલું તેમ બોલો. 

Write down in your notebook. 
રાઈટ ડાઉન ઇન યોર નોટબુક. 
તમારી નોટબુકમાં લખી લો. 

Sing a song. 
સગ અ સ ગ. 
ગીત ગાઓ. 

Take out a book. 
ટેક આઉટ અ બુક. 
ચોપડી કાઢો. 

Answer the Question. 
આ સર ધ વે ચન.  

નોના જવાબ આપો. 

Sit here. 
સીટ હીઅર. 
 અહ  બેસો. 

Clean your hands. 
લીન યોર હે ડઝ. 

હાથ સાફ કરો. 

Go to drink water. 
ગો ટુ ક વોટર. 
પાણી પીવા વ. 

Open the door. 
ઓપન ધ ડોર. 
બાર ં ખોલો. 

Take this pen. 
ટેક ધીસ પેન. 
આ પેન લો. 

Help your friends. 
હે પ યોર ે ડઝ. 
તમારા િમ ોને મદદ કરો. 

Don't talk. 
ડો ટ ટોક. 
વાતો ન કરો. 

Be quiet. 
બી કવાએટ. 
શાંિત રાખો. / અવાજ ન કરો. 

Write in good hand. 
રાઈટ ઇન ગુડ હે ડ. 
અ ર સારા કાઢો./ સારા અ રે લખો. 
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પહેલી અને બી  ABCD 
A B C D E F G H I J K L M 
a b c d e f g h i j k l m 
એ બી સી ડી ઈ એફ  એચ આઈ જે ક ે એલ એમ 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
n o p q r s t u v w x y z 
એન ઓ પી ય ૂ આર એસ ટી ય ુ વી ડબ ય ુ એ સ વાય ઝેડ 

ગુજરાતી ક કો  

ક  ખ ગ ઘ  ચ  છ  જ ઝ ટ ઠ ડ  ઢ 
K KH G  GH CH  CHH J  Z  T  TH D  DH  

ણ ત  થ  દ  ધ  ન  પ ફ  બ  ભ  મ  ય  
N  T  TH D DH N P F B BH M Y 

ર  લ  વ  શ  ષ  સ  હ ળ       ઋ 
R L V SH SH S H L X GN TR RU 

અ આ ઇ  ઈ  ઉ  ઊ  એ ઐ ઓ ઔ અં  અ: 
A A I EE U OO E AI O AU AM AH 
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ગુજરાતી બારા રી 
ક  કા  ક કી  કુ  કૂ  કે  ક ૈ કો  કૌ ક ં ક ં
KA KA KI KEE KU KOO KE KAI  KO  KAU KAM KAN 

ખ ખા િખ ખી ખુ ખૂ  ખે ખ ૈ ખો ખૌ ખ ં ખ ં
KHA KHA KHI  KHEE KHU KHOO KHE KHAI KHO  KHAU  KHAM  KHAN  

ગ  ગા િગ ગી  ગુ  ગૂ  ગે  ગ ૈ ગો ગૌ  ગં  ગં  
GA GA GI GEE GU GOO GE GAI GO GAU GAM GAN 

ઘ  ઘા િઘ ઘી  ઘુ  ઘૂ  ઘે  ઘ ૈ ઘો ઘૌ ઘં  ઘં  
GHA GHA GHI  GHEE GHU GHOO GHE GHAI GHO  GHAU  GHAM  GHAN  

ચ  ચા િચ ચી  ચુ  ચૂ  ચે  ચ ૈ ચો ચૌ ચ ં ચં  
CHA CHA CHI CHEE CHU CHOO CHE CHAI  CHO  CHAU CHAM CHAN 

છ  છા િછ છી  છુ  છૂ  છે  છૈ છો છૌ છં છં 
CHHA CHHA CHHI  CHHEE CHHU CHHOO CHHE CHHAI CHHO  CHHAU  CHHAM  CHHAN  

જ  િજ   જુ જૂ  જે જૈ જો જૌ જં  જં  
JA JA JI JEE JU JOO JE JAI JO JAU JAM JAN 

ઝ  ઝા િઝ ઝી  ઝુ  ઝૂ  ઝે ઝૈ ઝો ઝૌ ઝં ઝં 
ZA ZA ZI ZEE ZU ZOO ZE ZAI ZO ZAU ZAM ZAN 
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ગુજરાતી બારા રી 
ટ ટા ટ ટી ટ ુ ટ ૂ ટ ે ટ ૈ ટો ટૌ ટ ં ટ ં
TA TA TI TEE TU TOO TE TAI  TO  TAU TAM TAN 

ઠ  ઠા ઠ ઠી ઠ ુ ઠ ૂ ઠ ે ઠ ૈ ઠો ઠૌ  ઠ ં ઠ ં
THA THA THI  THEE THU THOO THE THAI THO  THAU  THAM  THAN  

ડ  ડા ડ ડી ડ ુ ડ ૂ ડ ે ડ ૈ ડો  ડૌ ડ ં ડ ં
DA DA DI DEE DU DOO DE DAI DO DAU DAM DAN 

ઢ  ઢા ઢ ઢી ઢ ુ ઢ ૂ ઢ ે ઢ ૈ ઢો ઢૌ ઢ ં ઢ ં
DHA DHA DHI DHEE DHU DHOO DHE DHAI DHO DHAU DHAM DHAN 

ણ ણા િણ ણી   ણે  ણૈ  ણો ણૌ  ણ ં ણ ં
NA NA NI NEE NU NOO NE NAI  NO  NAU NAM NAN 

ત  તા િત તી  તુ  તૂ  તે  ત ૈ તો  તૌ ત ં ત ં
TA TA TI  TEE TU TOO TE TAI TO  TAU  TAM  TAN  

થ  થા િથ થી  થ ુ થૂ  થે  થ ૈ થો  થૌ થ ં થ ં
THA THA THI THEE THU THOO THE THAI THO THAU THAM THAN 

દ  દા દ દી દ ુ દ ૂ દ ે દ ૈ દો  દૌ દ ં દ ં
DA DA DI DEE DU DOO DE DAI DO DAU DAM DAN 
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ગુજરાતી બારા રી 
ધ ધા િધ ધી  ધુ  ધૂ  ધે  ધ ૈ ધો  ધૌ ધ ં ધ ં

DHA DHA DHI DHEE DHU DHOO DHE DHAI  DHO  DHAU DHAM DHAN 

ન  ના િન ની  નુ  નૂ  ને  ન ૈ નો  નૌ ન ં ન ં
NA NA NI  NEE NU NOO NE NAI NO  NAU  NAM  NAN  

પ  પા િપ પી પુ  પૂ  પે  પ ૈ પો પૌ પ ં પં  
PA PA PI PEE PU POO PE PAI PO PAU PAM PAN 

ફ  ફા  ફ ફી     ફે  ફ ૈ ફો  ફૌ ફ ં ફ ં
FA FA FI FEE FU FOO FE FAI FO FAU FAM FAN 

બ બા િબ બી  બુ  બૂ  બે  બ ૈ બો બૌ  બ ં બ ં
BA BA BI BEE BU BOO BE BAI  BO  BAU BAM BAN 

ભ ભા િભ ભી ભુ ભૂ  ભે ભ ૈ ભો ભૌ ભ ં ભ ં
BHA BHA BHI  BHEE BHU BHOO BHE BHAI BHO  BHAU  BHAM  BHAN  

મ મા િમ મી  મુ  મૂ  મે  મૈ  મો મૌ મ ં મ ં
MA MA MI MEE MU MOO ME MAI MO MAU MAM MAN 

ય  યા િય  યી  યુ  યૂ  ય ે ય ૈ યો  યૌ ય ં ય ં
YA YA YI YEE YU YOO YE YAI YO YAU YAM YAN 
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ગુજરાતી બારા રી 
ર  રા  ર રી    રે  ર ૈ રો  રૌ ર ં ર ં
RA RA RI REE RU ROO RE RAI  RO  RAU RAM RAN 

લ  લા િલ લી  લુ  લૂ  લે  લ ૈ લો લૌ લં  લં  
LA LA LI  LEE LU LOO LE LAI LO  LAU  LAM  LAN  

વ  વા િવ  વી  વુ  વૂ  વે  વ ૈ વો  વૌ વ ં વ ં
VA VA VI VEE VU VOO VE VAI VO VAU VAM VAN 

શ   શા િશ શી  શુ  શૂ  શે  શૈ  શો શૌ શ ં શ ં
SHA SHA SHI SHEE SHU SHOO SHE SHAI SHO SHAU SHAM SHAN 

ષ ષા િષ ષી ષ ુ ષ ૂ ષ ે ષૈ  ષો ષૌ ષં  ષં  
SHA SHA SHI SHEE SHU SHOO SHE SHAI  SHO  SHAU SHAM SHAN 

સ સા િસ સી  સુ  સૂ  સે  સ ૈ સો સૌ  સ ં સ ં
SA SA SI  SEE SU SOO SE SAI SO  SAU  SAM  SAN  

હ  હા િહ હી હુ  હૂ હે  હૈ  હો હૌ હ ં હ ં
HA HA HI HEE HU HOO HE HAI HO HAU HAM HAN 

ળ ળા િળ ળી ળ ુ ળ ૂ ળ ે ળ ૈ ળો ળૌ  ળ ં ળ ં
LA LA LI  LEE LU LOO LE LAI LO  LAU  LAM  LAN  
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પ રિશ  - 1. સાદો વતમાનકાળ 

I run. - હુ ંદોડું છંુ. We run. - અમ ેદોડીએ છીએ. 

You run. - તુ ંદોડે છે. You run. - તમ ેદોડો છો. 

He runs. - ત ેદોડે છે. 

She runs.  - તેણી દોડે છે. 

It runs. - ત ેદોડે છે. 

They run. - તેઓ દોડે છે. 

 

પ રિશ  - 2 સાદો ભુતકાળ  

I ran. - હું દો યો. / દોડી. We ran. - અમે દો યા. / દો યા.ં 

You ran. - તું દો યો / દોડી. You ran. - તમે દો યા. / દો યા.ં 

He ran. - તે દો યો. 

She ran. - તેણી દોડી. 

It ran. - તે દો યુ.ં 

They ran. - તેઓ દો યા./ દો યા.ં 
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પ રિશ  - 3. સાદો ભિવ યકાળ 

I will run. - હુ ંદોડીશ. We will run. - અમ ેદોડીશુ.ં 

You will run. - તુ ંદોડશ.ે You will run. - તમ ેદોડશો. 

He will run. - ત ેદોડશ.ે 

She will run.  - તેણી દોડશ.ે 

It will run. - ત ેદોડશ.ે 

They will run. - તેઓ દોડશ.ે 

 

પ રિશ  - 4. ચાલું વતમાનકાળ 
I am running. 

હું દોડી ર ો / રહી  છંુ. 

We are running. 

અમે દોડી ર ા / ર ાં છીએ. 

You are running. 

તું દોડી ર ો / રહી  છે. 

You are running. 

તમે દોડી ર ા / ર ાં છો. 

He is running. તે દોડી ર ો છે. 

She is running. તેણી  દોડી રહી છે. 

It is running. તે દોડી ર ું છે. 

They are running. 

તેઓ દોડી ર ા / ર ાં છે. 
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પ રિશ  - 5. ચાલુ ભુતકાળ 
I was running. 

હું દોડી ર ો હતો. / રહી હતી.  

We were running. 

અમે દોડી ર ા હતા. / ર ાં હતા.ં 

You were running. 

તું દોડી ર ો હતો. / રહી હતી. 

You were running. 

તમે દોડી ર ા હતા. / ર ાં હતા.ં 

He was running. તે દોડી ર ો હતો. 

She was running. તેણી દોડી રહી હતી. 

It was running. તે દોડી ર ું હતુ.ં 

They were running. 

તેઓ દોડી ર ા હતા. / ર ાં હતા.ં 

 

પ રિશ  - 6. Have અને Has (સાદો વતમાનકાળ) 
I have a ball.  

મારી પાસે દડો છે. 
We have a ball.  

અમારી પાસે દડો છે. 

You have a ball.  

તારી પાસે દડો છે. 

You have a ball.  

તમારી પાસે દડો છે. 

He has a ball. તેની પાસે દડો છે. 

She has a ball. તેની પાસે દડો છે. 

It has a tail. તેને પૂંછડી  છે. 

They have a ball. 

તેઓ / તેમની પાસે દડો છે. 
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પ રિશ  - 7. Had (સાદો ભુતકાળ) 
I had a pen.  

મારી પાસે પેન હતી. 
We had a pen.  

અમારી પાસે પને હતી. 

You had a pen.  

તારી પાસે પેન હતી. 

You had a pen.  

તમારી પાસે પેન હતી. 

He had a pen. તેની પાસે પેન હતી. 

She had a pen. તેની પાસે પેન હતી. 

It had a tail. તેને પૂંછડી હતી. 

They had a pen. 

તેઓ / તેમની  પાસે પેન હતી. 

 

પ રિશ  - 8. માિલકી દશાવતા શ દો 

My books - મારી ચોપડીઓ  
Our books  

અમારી / આપણી ચોપડીઓ 

Your books - તારી ચોપડીઓ  Your books - તમારી ચોપડીઓ 

His books - તેની ચોપડીઓ 

Her books - તેની ચોપડીઓ 

Its tail - તેની પૂંછડી  

Their books  

તેઓની / તેમની  ચોપડીઓ 
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Same Sound 

1 2 3 

bad બૅડ bag બૅગ ham હૅમ 

mad મૅડ rag રૅગ jam જૅમ 

dad ડૅડ dag ડૅગ ram રૅમ 

pad પૅડ tag ટૅગ bam બૅમ 

had હૅડ fag ફૅગ dam ડૅમ 

sad સૅડ lag લૅગ cam કૅમ 
4 5 6 

ban બૅન cap કૅપ bat બૅટ 

man મૅન tap ટૅપ mat મૅટ 

can કૅન gap ગૅપ fat ફૅટ 

pan પૅન lap લૅપ rat રૅટ 

fan ફૅન map મૅપ hat હૅટ 

ran રૅન nap નૅપ cat કૅટ 
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Same Sound  
7 8 9 

cab કૅબ car કાર bed બેડ 

dab ડૅબ jar ર led લેડ 

lab લૅબ bar બાર red રેડ 

gab ગૅબ tar ટાર wed વેડ 

tab ટૅબ far ફાર fed ફેડ 

nab નૅબ dar ડાર ted ટેડ 
10 11 12 

beg બેગ ten ટૅન let લેટ 

deg ડેગ men મૅન wet વેટ 

peg પેગ den ડૅન met મેટ 

keg કેગ pen પૅન pet પેટ 

leg લેગ hen હૅન net નેટ 

meg મેગ ben બૅન bet બેટ 
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Same Sound 

13 14 15 
bib બીબ bid િબડ big િબગ 
rib રીબ lid િલડ pig િપગ 
nib નીબ did ડડ dig ડગ 
dib ડીબ rid રડ rig રગ 
fib ફીબ hid િહડ fig ફગ 
lib લીબ mid િમડ wig િવગ 

16 17 18 
him િહમ bin િબન dip ડપ 

tim ટમ pin િપન sip િસપ 

jim િજમ fin ફન hip િહપ 

bim િબમ sin િસન rip રપ 

kim કમ win િવન lip િલપ 

dim ડમ tin ટન tip ટપ 
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Same Sound 

19 20 21 

bit િબટ six ફ સ cob કૉબ 

lit િલટ nix િન સ Sob સૉબ 

fit ફટ mix િમ સ job જૉબ 

kit કટ pix િપ સ rob રૉબ 

hit િહટ six િસ સ lob લૉબ 

sit િસટ   mob મૉબ 
22 23 24 

god ગોડ bog બોગ cop કોપ 

cod કોડ log લોગ hop હોપ 

dod ડોડ dog ડોગ mop મોપ 

nod નોડ fog ફોગ pop પોપ 

pod પોડ hog હોગ top ટોપ 

rod રોડ frog ોગ stop ટોપ 
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Same Sound 

25 26 27 

cot કોટ bow બાઉ ox ઓ સ 

pot પોટ wow વાઉ pox પો સ 

got ગોટ cow કાઉ fox ફો સ 

hot હોટ mow માઉ mox મો સ 

lot લોટ how હાઉ box બો સ 

not નોટ now નાઉ   

28 29 30 

cub કબ bug બગ gum ગમ 

rub રબ jug જગ rum રમ 

dub ડબ hug હગ hum હમ 

tub ટબ mug મગ sum સમ 

hub હબ rug રગ num નમ 

sub સબ tug ટગ mum મમ 
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Same Sound  

31 32 33 

bun બન but બટ bay બ ે

nun નન hut હટ pay પ ે

fun ન cut કટ ray ર ે

run રન nut નટ say સ ે

gun ગન gut ગટ day ડ ે

sun સન shut શટ lay લ ે
34 35 36 

by બાય bee બી boo બ ૂ

my માય see સી coo ક ૂ

try ાય fee ફી doo ડ ૂ

fly લાય lee લી goo ગ ૂ

fry ાય tee ટી moo મ ૂ

shy શાય pee પી too ટ ૂ
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Same Sound  
37 38 39 

back બૅક bell બૅલ lock લૉક 

jack જૅક tell ટૅલ mock મૉક 

lack લૅક sell સૅલ sock સૉક 

pack પૅક cell સૅલ rock રૉક 

rack રૅક dell ડૅલ cock કૉક 

sack સૅક well વૅલ dock ડૉક 
40 41 42 

camp કૅ પ call કૉલ bang બગ 

lamp લૅ પ hall હૉલ dang ડગ 

ramp રૅ પ fall ફૉલ rang રગ 

tamp ટૅ પ wall વૉલ gang ગગ 

vamp વૅ પ ball બૉલ hang હગ 

damp ડૅ પ mall મૉલ sang સગ 
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Same Sound  
43 44 45 

oil ઑઈલ song સ ગ buck બક 

foil ફૉઈલ long લ ગ duck ડક 

coil કૉઈલ bong બ ગ luck લક 

soil સૉઇલ cong ક ગ suck સક 

boil બૉઈલ hong હ ગ muck મક 

moil મૉઈલ pong પ ગ puck પક 
46 47 48 

bump બ પ bull બુલ last લા ટ 

lump લ પ full લ past પા ટ 

pump પ પ gull ગુલ fast ફા ટ 

jump જ પ hull હુલ vast વા ટ 

rump ર પ mull મલુ cast કા ટ 

sump સ પ pull પુલ vast મા ટ 
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Same Sound  
49 50 51 

and ઍ ડ bare બૅર bank બૅ ક 

band બૅ ડ fare ફૅર tank ટૅ ક 

hand હૅ ડ care કૅર rank રૅ ક 

land લૅ ડ hare હૅર hank હૅ ક 

sand સૅ ડ dare ડૅર sank સૅ ક 

rand રૅ ડ mare મૅર dank ડૅ ક 
52 53 54 

rung રંગ link લક game ગેમ 

sung સંગ pink પક same સેમ 

dung ડંગ sink સક came કેમ 

lung લંગ mink મક name નેમ 

tung ટંગ rink રક tame ટેમ 

hung હંગ fink ફક fame ફેમ 
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Same Sound  
55 56 57 

bend બૅ ડ best બે ટ cent સૅ ટ 

lend લૅ ડ pest પે ટ went વૅ ટ 

tend ટૅ ડ rest રે ટ lent લૅ ટ 

send સૅ ડ nest ને ટ pent પૅ ટ 

rend રૅ ડ test ટે ટ sent સૅ ટ 

mend મૅ ડ west વે ટ tent ટૅ ટ 
58 59 60 

bunk બંક must મ ટ cost કો ટ 

dunk ડંક rust ર ટ host હો ટ 

sunk સંક lust લ ટ lost લો ટ 

junk જંક gust ગ ટ post પો ટ 

hunk હંક dust ડ ટ most મો ટ 

punk પંક bust બ ટ frost ો ટ 
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Same Sound  
61 62 63 

pale પેલ cane કૅન save સેવ 

male મેલ bane બેન cave કેવ 

gale ગેલ lane લૅન gave ગેવ 

wale વેલ pane પૅન have હેવ 

sale સેલ fane ફૅન nave નેવ 

tale ટેલ mane મૅન pave પેવ 
64 65 66 

dice ડાઈસ more મોર gear િગયર 

nice નાઈસ bore બોર near િનયર 

rice રાઈસ core કોર tear ટયર 

mice માઈસ dore ડોર fear ફયર 

lice લાઈસ pore પોર hear િહયર 

vice વાઈસ sore સોર dear ડયર 



Created By : રાજેશકુમાર એસ. પટેલ, મ.િશ. નવાપુરા ાથિમક શાળા ( દેલ), તા. ખંભાત. િજ લો: આણંદ   Page 116 

 

Same Sound  
67 68 69 

dart ડાટ king કગ kick કક 

fart ફાટ ling લગ lick િલક 

mart માટ wing વગ sick િસક 

part પાટ ding ડગ tick ટક 

wart વાટ sing સગ pick િપક 

tart ટાટ ring રગ wick િવક 
70 71 72 

bill િબલ beat બીટ seal સીલ 

till ટલ feat ફીટ meal મીલ 

mill િમલ meat મીટ deal ડીલ 

fill ફલ heat હીટ real રીલ 

will િવલ seat સીટ beal બીલ 

hill િહલ neat નીટ heal હીલ 
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Same Sound  
73 74 75 

gold ગો ડ toll ટોલ cool કૂલ 

bold બો ડ doll ડોલ fool લ 

hold હો ડ loll લોલ pool પૂલ 

fold ફો ડ moll મોલ tool ટૂલ 

mold મો ડ roll રોલ wool વૂલ 

told ટો ડ poll પોલ dool ડૂલ 
76 77 78 

book બૂક boot બૂટ wire વાયર 

cook કૂક coot કૂટ fire ફાયર 

gook ગૂક foot ટ hire હાયર 

hook હૂક root ટ dire ડાયર 

look લૂક loot લૂટ lire લાયર 

nook નૂક moot મૂટ mire માયર 
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Same Sound  
79 80 81 

bike બાઈક bone બૉન came કેમ 

dike ડાઈક cone કૉન fame ફેમ 

hike હાઈક gone ગૉન game ગેમ 

like લાઈક hone હૉન lame લેમમ 

mike માઈક none નૉન name નેમ 

pike પાઈક tone ટૉન same સેમ 
82 83 84 

beak બીક bail બેઈલ boon બૂન 

teak ટીક fail ફેઈલ soon સૂન 

peak પીક rail રેઈલ coon કૂન 

weak વીક sail સેઈલ moon મૂન 

leak લીક tail ટેઈલ noon નૂન 

seak સીક mail મેઈલ zoon ઝૂન 
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Same Sound  
85 86 87 

cape કૅપ coop કૂપ wood વૂડ 

gape ગૅપ hoop હૂપ mood મૂડ 

tape ટૅપ loop લૂપ hood હૂડ 

rape રૅપ goop ગૂપ food ડ 

nape નૅપ poop પૂપ rood ડ 

grape ૅપ troop પ good ગૂડ 
88 89 90 

moon મૂન boom બૂમ wide વાઈડ 

soon સૂન doom ડૂમ bride ાઈડ 

boon બૂન zoom ઝૂમ side સાઈડ 

loon લૂન loom લૂમ tide ટાઈડ 

zoon ઝૂન room મ ride રાઈડ 

noon નૂન groom ૂમ hide હાઈડ 
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Same Sound  
91 92 93 

nine નાઈન wind વાઈ ડ tusk ટ ક 

fine ફાઈન grind ાઈ ડ dusk ડ ક 

dine ડાઈન find ફાઈ ડ husk હ ક 

line લાઈન mind માઈ ડ musk મ ક 

mine માઈન bind બાઈ ડ rusk ર ક 

pine પાઈન hind હાઈ ડ lusk લ ક 
94 95 96 

mile માઈલ mint િમ ટ face ફેસ 

file ફાઈલ tint ટ ટ race રેસ 

tile ટાઈલ lint િલ ટ pace પેસ 

nile નાઈલ pint િપ ટ lace લેસ 

pile પાઈલ hint િહ ટ dace ડેસ 

while હાઈલ dint ડ ટ mace મેસ 
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Same Sound  
97 98 99 

bent બૅ ટ mean મીન seed સીડ 

pent પૅ ટ bean બીન weed વીડ 

sent સૅ ટ dean ડીન deed ડીડ 

cent સૅ ટ lean લીન feed ફીડ 

went વૅ ટ sean સીન greed ીડ 

rent રૅ ટ wean વીન heed હીડ 
100 101 102 

feel ફીલ beep બીપ cort કોટ 

heel હીલ deep ડીપ dort ડોટ 

keel કીલ jeep પ fort ફોટ 

peel પીલ peep પીપ port પોટ 

reel રીલ seep સીપ sort સોટ 

teel ટીલ weep વીપ tort ટોટ 
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આ પુિ તકાની ગુણવ ા માટે પૂરતી કાળ  લેવામાં 
આવી છે. લેખન દરિમયાન તેમજ ાયોિગક અમલ 
દરિમયાન િવષય િન ણાત િશ કો મારફત તેની 
સમી ા અને ભૂલ સુધારવાની કામગીરી કરવામાં 
આવેલ છે, તેમ છતાં આ પુિ તકાની ગુણવ ા વધે 
તેવાં સૂચનો આવકાય રહેશ.ે  જો આ પુિ તકા 
આપને ઉપયોગી થઇ હોય તો બી  બાળકો પણ તેનો 
લાભ લઇ શકે, તે માટે તેને શેર કરો. આ પુિ તકાની 
black and white કોપી માટે / આપનાં સૂચનો 
તેમજ અિભ ાય નીચેના નંબર પર વો સએપથી 
જણાવો. 

 

લેખક / સંપાદક    
રાજેશકુમાર એસ. પટેલ  

મદદનીશ િશ ક  
નવાપુરા ાથિમક શાળા  

તા. ખંભાત િજ લો: આણંદ 
M. 9624259200
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લેખક / સંપાદક  પ રચય  
  નામ: રાજેશકુમાર એસ. પટેલ           
  યવસાય : ાથિમક િશ ક  
  શાળા  : નવાપુરા ાથિમક શાળા        
  તાલુકો:  ખંભાત  િજ લો : આણંદ  
  િવશેષ કામગીરી : ટેટ ા કોર ટીમ સ ય   
  લાયકાત : પી.ટી.સી. (૧૯૮૯)  બી.એ. (૨૦૧૬)  
  િવશેષ :  HTAT પાસ ૨૦૧૭ - ૧૧૯ ગુણ (રા યમાં થમ) 
  જ મ તારીખ: ૨૪/ ૧૧/ ૧૯૭૧  
 વતન : રામનગર તા. દહેગામ. િજ લો: ગાંધીનગર  
 રહ.ે : ખંભાત િજ લો: આણંદ M. 9624259200 

     અમરેલી િજ લાના રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ગામે  ૪/૩/૧૯૯૧ ના રોજ ાથિમક િશ ક તરીકે 
કાર કદ ની શ આત કરનાર ી રાજેશકુમાર એસ. પટેલ હાલમાં આણંદ લાની ખંભાત તાલુકાની નવાપુરા 

ાથિમક શાળામાં મદદિનશ િશ ક તરીકે િન ાપૂવક કામગીરી કરી રહેલ છે. તેઓએ ૧/૬/૨૦૦૨ થી 
૧૧/૦૪/૨૦૧૭ સુધી સી.આર.સી. કો ઓ ડનેટર તરીકે અને ૨૦૧૧માં  બી.આર.સી. કો ઓ ડનેટર તરીકે પણ 
કામ કરેલ છે.  ૨૦૧૭માં લેવાયેલ  HTAT ની પરી ા તેઓએ સમ  રા યમાં થમ મે પાસ કરેલ છે. વળી  
“વગ એ જ મા ં વગ” અને ”હુ ં ાથિમક શાળાનો િશ ક છંુ, પરંત ુ ાથિમક ક ાનો ન હ” તેવા ઉ ચ િવચારને 
વરેલ તેઓએ જુન ૨૦૧૧ થી એિ લ ૨૦૧૭ સુધી આણંદ લામાં  ડી ીકટ પેડાગો  કો ઓ ડનેટર તરીકે પણ 

િવશેષ કામગીરી ારા િશ ણની ગુણવ ા સંદભ કામગીરી કરેલ  છે. ૨૦૧૦થી ા ટેટ કોર ટીમના સ ય તરીકે 

જોડાઈને ધોરણ ૧ થી ૫ ામાં ગિણત િવષયમા ંલેખક તરીકે કામગીરી પણ કરેલ છે. આ ઉપરાંત રા ય ક ાના  
તજ્  તરીકેની કામગીરી સાથે િવિવધ તાલીમ સાિહ ય િનમાણ અને સમી ા કામગીરીમાં પણ સ ય ર ા છે. 
આણંદ િજ લામા ં ા અિભગમના માગદશન અને અમલીકરણ માટે પણ તેઓ હંમેશા અથાક ય નો કરતા ર ા 

છે. તેમનંુ િસ  થયેલ પુ તક વાચનવેલ સમ  રા યની અનેક  ાથિમક શાળાઓમાં વાચન શીખવવા અ યંત 
ઉપયોગી બ યું છે. જેની મા   બે જ વષમાં ૬૫૦૦ નકલ હાથોહાથ વેચાઈ ચુકી છે. હવે ઇ કા કાશન, અમદાવાદ  
    ારા  તેનંુ કાશન થતાં સમ  રા યમાં બૂક ટોલ પર તે ઉપલ ધ છે. ૨૦૧૮માં તેઓ િજ લા ે  િશ ક એવોડ  

અને િનવે દતા ે  િશ ક પા રતોિષકથી સ માિનત થયેલ છે.  તેઓ હંમેશા હકારા મક રહી િશ ણ ે ે કાયરત 
રહેલ છે.  તેઓ તેમના સરળ  વભાવને કારણે િશ કોમાં ખૂબ જ લોકિ ય ર ા છે. 
તેમનાં િવશેષ સંપાદનો પીડીએફ :  
૧. બાળગીત સં હ : ગુજરાતી /િહ દી/અં ે  ભાષાનાં ણીતાં અને ગાઈ શકાય તેવાં બાળગીતોનો સં હ  
૨. ઉખાણાં સં હ : ૪૦૦ થી વધારે ઉખાણાંનો સં હ  તેમજ  જોડકણાં સં હ  
૩. પયાવરણપુ પ : બાળકોના પયાવરણના ાનને સમૃ ધ કરતી પુિ તકા  
૪.  વાચન સંદભ સાિહ ય : નમગજ આધા રત વાંચન સાિહ ય  
૫. ધોરણ ૩ થી ૫ ગિણત TLM 
ઉપરના તમામ સાિહ યની પીડીએફ મેળવવા માટે વો સએપ સંપક નંબર : 9624259200 
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