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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Number નંબર સં�યા Unit યુિનટ એકમ Of ઓફ નો,ની,નું,ના Where �હેર �યાં Boys બોયઝ છોકરાઓ Were વેર છો Girls ગ�સ� છોકરીઓ You યુ તમે Write રાઈટ લખવું Activity એ�ટીવીટી �વૃિ� Their ધેઅર તેમના There ધેર �યાં Names ને�સ નામો Five ફાઈવ પાંચ Is ઈઝ છે In ઇન માં The ધ are આર છે.Bed બેડ પથારી on ઓન ઉપર And એ�ડ અને see-saw સી-સો દ!રયા!કનારો Little લીટલ નાનું behind બીહાઈ�ડ પાછળ One વન એક Tree $ી ઝાડ Said સેઇડ કહેવું who હુ કોણ  Roll over રોલ ઓવર ફરવું slide %લાઈડ લપસવું /લપસણી They ધે તેઓ skipping %કીપ(ગ દોરડા કૂદવા All ઓલ બધા what વોટ શું Fell down ફેલ ડાઉન પડી જવું doing ડુ*ગ કરી ર+ા છે Four ફોર ચાર teacher ટીચર િશ.ક Three /ી 0ણ give me ગીવ મી મને આપ 

UNIT -1 WHERE WERE YOU ?
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Three /ી 0ણ give me ગીવ મી મને આપ Two ટુ બે sharpener શાપ�નર સંચોWas વોઝ હતું please 2લીઝ મહેરબાની કરીનેGood night ગુડ નાઈટ શુભરાિ0 here િહઅર અિહયાંthank you થ6ક યુ તમારો આભારRhyming word રાયમ(ગ વડ� સરખા ઉ�ચારવાળો શદ put પુટ મુકવુંRed રેડ લાલ table ટેબલ મેજRight રાઈટ સાચું oh ઓહ અરેTall ટોલ 8ચું sure %યોર ચો�કસ, પા�કુંTree $ી ઝાડ thanks થે��સ આભારAlive અલાઈવ :વંત your યોર તા<ંSand સે�ડ રેતી sketch-pen %કેચપેન %કેચપેનFood =ડ ખોરાક sorry સોરી માફ કરોBell બેલ ઘંટડી hair-pin હેર પીન માથામાં નાખવાની પીનBrown >ાઉન ક@થાઈ More મોર વધારે scale %કેલ =ટપAટીChildren િચ�Bન બાળકો at એટ �યાંGarden ગાડ�ન બગીચો not નોટ નથીCount કાઉ�ટ ગણવું eight એઈટ આઠThem ધેમ તેમને near નીઅર ન:ક
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ green board Cીન બોડ� લીલું પા!ટયું cold day કો�ડ ડે ઠંડો !દવસname નેઈમ નામ year ઈયર વષ�Monday મ�ડે સોમવાર really રીઅલી ખરેખરTuesday Aયુઝડે મંગળવાર bad બેડ ખરાબwensday વેનસડે બુધવાર usually સામા�ય રીતેThursday થસ�ડે ગુ<વાર about અબાઉટ નાં િવષેFriday Fાંઈડે શુ�વાર student %ટુડ�ટસ િવGાથHSaturday સેટરડે શિનવાર my માય મારાpresent �ેજ�ટ હાજર but બટ પરંતુlast લા%ટ છે�લા only ઓ�લી ફ�તabsent એKસ�ટ ગેરહાજર raining રેઈન(ગ વરસાદlot લોટ બહુ જclass �લાસ વગ� dark ડાક� કાળુંyesterday યશટરડે ગઈ કાલ gray Cે પ@થ!રયો કલર het હેત હેત છોકરાનું નામ છે outside આઉટ સાઈડ બહારની બાજુpost office પો%ટ ઓફીસ ટપાલ ઘર no નો ના farm ફામ� ખેતર sunshine સનસાઇન સૂય�નો તડકોoffice ઓફીસ કાયા�લય think થ(ક િવચારવુંcircus સક�સ સક�સ school %કુલ શાળાmeeting મીટ(ગ સભા because બીકોસ કારણકે
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meeting મીટ(ગ સભા because બીકોસ કારણકેhospital હોિ%પટલ દવાખાનું sick સીક બીમારSunday સ�ડે રિવવાર may મે હોઈ શકેweek વીક અઠવા!ડયું bed બેડ પથારીtoday morning ટુડે મોNનગ આજે સવારે our અવર આપણાnight નાઈટ રા0ે teacher ટીચર િશ.કhe હી તેdairy ડેરી દૂધ ઘર always ઓલવેઝ હંમેશાfriends Fે�ડસ િમ0ો never નેવર �યારેય નિહafternoon આPટરનુન બપોર different !ડફર�ટ અલગevining ઇવRનગ સાંજ classroom �લાસSમ વગ� ખંડhouse હાઉસ ઘર warm વામ�  ગરમclothes �લો@સ કપડાંunder અ�ડર નીચે in fact ઈનફે�ટ હકીકતમાંbench બે�ચ પાટલી freezing ફીઝ(ગ Fીજ જેવું ઠંડુneem નીમ લીમડો like લાઇક જેવો જેવીcomputer room ક�2યુટર  Sમ ક�2યુટર  Sમ refrigerator રેFીજરેટર Fીઝwater વોટર પાણી freezer Fીઝર બરફનું ખાનુંtank ટ6ક ટાંકી poor પુઅર ગરીબice આઈસ બરફ 
PAGE-9PAGE-9PAGE-9PAGE-9
PAGE-8PAGE-8PAGE-8PAGE-8

Page 3 of 33



પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ small %મોલ નાનું people પીપલ લોકોheavily હેવીલી અિત ભારે mother મધર માતાleft લેPટ છોડી દેવું father ફાધર િપતાearly અલH વહેલા who હુ કોણrain રેઇન વરસાદ family ફેિમલી પ!રવારstopped %ટોપેડ બંધ થવું member મે�બર સUયnight નાઈટ રા0ી with વીથ સાથેnext day નેક%ટ ડે બીજો !દવસ birth date બથ� ડેટ જ�મ તારીખsun સન સૂય� birth place બથ� 2લેસ જ�મ %થળshining શાઈન(ગ ચમકવું age એજ ઉમરeverthing એવરીRથગ દરેક વ%તુ brother >ધર ભાઈonly ઓ�લી ફ�ત sister િસ%ટર બહેનsick સીક બીમાર born બોન� જ�મweather વેધર વાતાવરણlots of લોટસ ઓફ ઘણાં બધાં example એકસા�પલ ઉદાહરણsame સેઈમ સરખાmummy મ�મી માતા service સXવસ સેવાtell ટેલ કહેવું how can હાઉ કેન કઈ રીતેwe વી આપણે help હે�પ મદદfarm ફામ� ખેતર accident એકસીડ�ટ અક%માત
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farm ફામ� ખેતર accident એકસીડ�ટ અક%માતthat ધેટ પેલું national નેશનલ રાYીયbig બીગ મોટું high way હાઈ વે હાઈ વેwell વેલ કૂવો sending સે�ડ(ગ મોકલવુંambulance એ�Kયુલ�સ દદ�ને લઇ જવા માટેનું વાહનamla tree આમલા $ી આમળાનું ઝાડ right away રાઈટ અવે સાચા ર%તેdate ડેટ તારીખ make મેઇક બનાવવુંmonth મંથ મિહનો fast ફા%ટ ઝડપથીyou યુ તમે cell સેલ ફોનyours યોસ� તમારા injured ઈ�જડ� ઘાયલlibrary લાઈ>ેરી પુ%તકાલય blood group Kલડ ગૃપ લોહીનું Cુપremember રીમે�બર યાદ આવવુંnow નાઉ અ�યારે get ગેટ મેળવવુંdoctor ડોકટર તબીબ from us Fોમ અસ અમારા તરફથીclinic કલીનીક દવાખાનું stay %ટે રહેવુંwrite રાઈટ લખવું touch ટચ %પશ� કરવોexperince એ�સ�ીય�સ અનુભવ project work �ોજે�ટ વક� �ોજે�ટ વક�real !રયલ સાચો freedom Fીડમ આઝાદીtime ટાઈમ સમય fighter ફાઈટર લડવૈયાplace 2લેસ %થળ text book ટે�સ  બુક ચોપડીcompass box ક�પાસ બો. ક�પાસ બો.chair ચેર ખુરશી
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ planted 2લા�ટેડ રોપવુંPAGE-18PAGE-18PAGE-18PAGE-18 sapling સેપલ(ગ છોડ રોપવોhave હેવ ની પાસે હોવું watered વોટરેડ પાણી પાવુંbusy બીઝી �ય%ત growing CોRવગ ઉગવુંago અગો પહેલા PAGE-20PAGE-20PAGE-20PAGE-20had હેડ HAVE નંુ ભૂતકાળનંુ �પ checked ચેકડ તપાસવુંwent વે�ટ જવું,ગયો once વ�સ એક વારguests ગે%ટસ મહેમાનો elephant એલીફ�ટ હાથીchristmas !�સમસ િZ%તીઓ નો તહેવાર rat રેટ 8દરcelebreting સેિલ>ેટ(ગ ઉજવણી both બોથ બંનેbefore બીફોર પહેલા loved લ�ડ ગમવુંdecorating ડેકોરેટ(ગ સ[વવું swimmming િ%વRમગ તરવુંx-mas એ�સ માસ !�%મસ $ી walk વોક ચાલવુંfor ફોર માટે river રીવર નદીhostel હો%ટેલ છા0ાલય enter એ�ટર �વેશવુંpreparing �ીપેર(ગ તૈયારી water વોટર પાણીcake કેક કેક long લ\ગ લાંબાsweet %વીટ મીઠાઈ arrive અરાઈવ આવવુંdishes ડીશીશ થાળીઓ look લુક જોવુંreceived રીસી�ડ મ]યા shouted શાઉટેડ બુમ પાડવીcards કા^સ� કાડ� come out કમ આઉટ બહાર આવ

UNIT-2, TWO: MO-CHHO STD-6 SEM-1UNIT-2, TWO: MO-CHHO STD-6 SEM-1UNIT-2, TWO: MO-CHHO STD-6 SEM-1UNIT-2, TWO: MO-CHHO STD-6 SEM-1
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cards કા^સ� કાડ� come out કમ આઉટ બહાર આવrelative રીલેટી�સ સંબંધીઓ minute િમનીટ િમનીટalso ઓ�સો પણ answer આ�સર જવાબhelped હે�પડ મદદ કરવી disturb ડી%ટબ� દખલ કરવીenjoying એ�જોRયગ આનંદ કરવો swim %વીમ તરવુંmusic �યુિઝક સંગીત again અગેઇન ફરી વારcd player સીડી 2લેયર ટેપ soon સુન તરત જtalking ટો_કગ વાતો કરવી say સે કહેવુંcell phone સેલ ફોન મોબાઈલ said સેઇડ કહેવુંsome સમ કેટલાક angry એ�Cી ગુ%સોvisited િવઝીટેડ મુલાકાત લેવી jump જંપ કુદકો મારવોfire crackers ફાયર �ેકસ� ફટાકડા / દાSખાનું problem �ોKલેમ સમ%યાPAGE-19PAGE-19PAGE-19PAGE-19 back બેક પાછોworld વ�ડ� િવ`વ satisfied સેટી%ફાઇડ સંતોષwelcome વેલકમ %વાગત કરવુંstanderd %ટા�ડ�ડ ધોરણ wearing િવઅર(ગ પહેરવુંsmiling %માઈલ(ગ હસવું swim suit %વીમ%યુઈટ તરવા માટે પહેરાતો Bેસhim હીમ તેનું just જ%ટ હમણાંજPAGE-21PAGE-21PAGE-21PAGE-21
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ checked ચેકડ તપાસવું heven હેવન %વગ�TRUE ટુ સાચું overtops ઓવરટો2સ સૌથી ઉપરFALSE ફો�સ ખોટું builds િબ�ડસ બાંધવુંtail ટેઈલ પૂંછડી road રોડ ર%તાanimal એિનમલ �ાણી earth અથ� પૃ@વીfar ફાર દુરliked લાઈકડ ગમવુંreached રીaડ પહોચવું banana બનાના કેળુંcalled કો�ડ બોલાવવું graps Cે2સ bા.showed શો�ડ બતાવવું mangoes મ6ગોઝ કેરીઓreplied રી2લાઈડ જવાબ આપવો apples એપ�સ સફરજનોreturned !રટન�ડ પાછા આવવું watermelon વોટરમેલન તરબૂચafter આફટર પછી sugarcane સુગરકેન શેરડીwife વાઈફ પ�ની guava cવાવા [મફળoffer ઓફર તક jamboo [ંબુ [ંબુfruit dish dટ ડીશ ફળ ની થાળી ladys finger લેડીઝ ફ(ગર ભ(ડાhurry હરી ઉતાવળ cabbege કેિબજ કોબીજwork વક� કામ brinjal >ી�જલ  ર(ગણtie ટાઈ બાંધવું cauli flower કોલીPલાવર eલાવરgift ગીPટ ભેટ carrot કેરટ ગાજરlate લેઇટ મોડું bitter  gourd િબટર ગોડ� કારેલું
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late લેઇટ મોડું bitter  gourd િબટર ગોડ� કારેલુંvery much વેરી મચ ઘgં બધું potetos પોટેટોઝ બટાકાsent સે�ટ મોકલવું onion ઓનીયન ડુંગળીblanket Kલે�કેટ ધાબળો sweater %વેટર %વેટરraincoat રેઈનકોટ રેઈનકોટrainmbo રેઈનબો મેઘ ધનુhય scarf %કાફ� માથે બાંધવાનું કપડુંboats બોટસ હોડીઓ fan ફેન પંખોsail સેઈલ હંકારવું google ગુગ�સ ચiમાંrevers રીવસ� નદીઓ heater હીટર ગરમ કરવાનું સાધનships શી2સ જહાજો air conditioner એર કંડીશનર હવા ઠંડી કરવાનું સાધનseas સીઝ સમુbો winter િવ�ટર િશયાળોbut બટ પરંતુ summer સમર ઉનાળોclouds કલાઉડસ વાદળો monsoon મો�સુન ચોમાસુંacross અ�ોસ બી: બાજુ fruits jAસ ફળોsky %કાય  આકાશ vegetables વે:ટેબ�સ શાકભા:prettier �ીટીઅર આકષ�ક festivals ફેિ%ટવ�સ તહેવારોbridges >ી:સ પુલો useful યુઝeલ ઉપયોગીpretty �ીટી સુંદર, આકષ�ક things Rથcસ વ%તુઓplease 2લીઝ મહેરબાની કરીનેbow બાઉ ધનુhય
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ cycle સાયકલ સાયકલseason િસઝ�સ ઋતુઓ covere કવર ઢાંકવુંabout અબાઉટ િવશે open ઓપન ખુ�લુંassembly એસે�બલી સંમેલન, સભા practicing �ેકટીસ(ગ મહાવરો કરવોwatched વોaડ જોવું arrange એરે�જ આયોજનplay 2લે નાટક programme �ોCામ કાય��મrole રોલ પા0, letter લેટર પ0collected કલેકટેડ ભેગું કરવું paste પે%ટ બાંધેલો લોટphotographs ફોટોCાPસ ફોટાઓinformation ઇ�ફોમkશન માિહતી identify આઇડેિ�ટફાઈ ઓળખાણ આપવીplanned 2લાનેટ આયોજન કરવું century સે�aયુરી સદીquiz �વીઝ �નોતરીની %પધા� year ઈયર વષ�poets પોએAસ કિવઓ divide !ડવાઈડ ભાગવુંwriters રાઈટસ� લેખકો remainder રીમાઇ�ડર યાદ રાખવુંvaction વેકેશન ર[ઓ observe ઓKઝવ� િનરી.ણ કરવુંgathered ગેધરડ ભેગા કરવું given ગીવન આપેલplanted 2લા�ટ છોડ below બીલોવ નીચેsaplings સે2લી�ગ છોડ રોપવા replase રીપલેસ બદલવુંholiday હોલી  ડે ર[ basic બેઝીક મૂળભૂતremember રીમે�બર યાદ કરવું like લાઈક જેવાparticipeted પાટHસીપીટેડ ભાગ લેવો find ફાઈ�ડ શોધવું
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participeted પાટHસીપીટેડ ભાગ લેવો find ફાઈ�ડ શોધવુંsports %પોAસ� રમતો consult ક�સ�ટ સલાહ લેવીfilm !ફ�મ !ફ�મ matheatics મેથેમ6ટીકસ ગિણતtricks $ી�સ યુિ�તઓSinging Rસગ(ગ ગાવું leap year લીપ યર ૪ વષk એક વાર આવેdecorating ડેકોરેટ(ગ સ[વવુંindependence ઇ�ડેપે�ડેસ %વાતંlયessay એસે િનબંધcooked કુકડ રાંધવું fought ફાઉટ લડવુંguest ગે%ટ મહેમાન won વોન :તવુંwashed વોiડ ધોવું born બોન� જ�મclothes �લો@સ કપડાં studied %ટડીઝ અUયાસ કરવોearly અલH વહેલા married મેરીડ લcન કરવુંmorning મોNનગ સવાર fell ill ફેલ ઈલ પડવુંexamining એ�સામીન(ગ પ!ર.ણ admitted એડિમટેડ દાખલ કરવુંpatient પેશ�ટ દદH worse વોસ� ખરાબprepered �ીપેડ� તૈયાર કરવું died ડાઇડ મૃ�યુskipping %કીપ(ગ કૂદવું cremated �ીમેટેડ અંિતમ સં%કારropes રો2સ દોરડા story વાતા�travell $ાવેલ મુસાફરી
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ some સમ સરખાexample એ�સા�પલ ઉદાહરણ dacoits ટસ ડાકુઓrobber રોબર લુટ ફાટ coming કમ(ગ આવવુંlive લીવ રહેવું to night ટુ નાઈટ આજે રા0ેforest ફોરે%ટ જંગલ keep કીપ લઇ જવુંloot લુટ લુંટવું money મની Sિપયાafraid અFેઇડ ડરવું ornaments ઓના�મે�Aસ ઘરેણાhappy હેપી ખુશ ready રેડી તૈયારonce વ�સ એકવાર villegers િવલેજસ� Cામજનોpassed પાસડ પસાર થવું show શોવ બતાવવુંthrough /ુ માંથી attack એટેક હુમલો કરવોadvice એડવાઇઝ સલાહ trap $ેપ [ળchange ચે�જ બદલાઈ જવું worry વરી Rચતાlife લાઈફ mદગી teach ટીચ શીખવવુંbecome બીકેમ બનવું lesson લેસન પાઠsaint સેઇ�ટ સંતwrite રાઈટ લખવું laughed લાPડ હસવુંname નેઈમ નામ strong %$\ગ મજબુતblack board Kલેક બોડ� કાળું પા!ટયું plan 2લાન યુિ�તread રીડ વાંચવું agree એCી સહમતtell ટેલ કહેવું after આPટર પછી

PAGE-29PAGE-29PAGE-29PAGE-29

PAGE-31PAGE-31PAGE-31PAGE-31

Page 8 of 33

tell ટેલ કહેવું after આPટર પછીsunset સનસેટ સુયા�%તsmall %મોલ નાનું gate ગેટ દરવાજોvillage િવલેજ ગામ carried કેરીડ લઇ જવુંmountain માઉ�ટેઈન પહાડીઓ bundle બંડલ બંચall ઓલ બધા wire વાયર તારarround અરાઉ�ડ આજુબાજુ sticks %ટી�સ લાકડીઓhard હાડ� સખત tied ટાયડ બાંધવુંgrew ગૃવ ઉગવવું across અ�ોસ વaચેgood crops ગુડ�ો2સ સારો પાક hid િહડ સંતાવવુંyoung યંગ યુવાન dark ડાક� અંધા<ંtall ટોલ 8ચો any one એની વન કોઈ પણhandsome હે�ડસમ દેખાવડો horse back હોસ�બેક ઘોડે સવારીwealthy વે�થી તંદુર%તી caught કોટ પકડવુંbrave >ેવ બહાદુર police પોલીસ પોલીસeven ઇવન પણ arrested અરે%ટ િગરPતાર કરવુંmouse માઉસ 8દર congratulated કો�Cેaયુલેશન અિભનંદનteased ટીઝડ ખીજવવું full eલ ભરેલુંcoward કોવાડ� ડરપોક answered આ�સડ� જવાબnote નોટ સુચના question કવે`વન �`ન
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ books બુ�સ ચોપડીઓ minute hand િમનીટ હે�ડ િમનીટ કાંટોyoung યંગ યુવાન watch વોચ ઘ!ડયાળmen મેન માણસો hour અવર કલાકwith વીથ સાથે short શોટ� નાનુંsays સેઈઝ કહેવું long લો�ગ લાંબુPAGE-33PAGE-33PAGE-33PAGE-33 town ટાઉન નગરgo out ગો આઉટ બહાર જવું kitchen !કચન રસોડુંhorses હોસHસ ઘોડા sparrow %પેરોવ ચકલીsaid સેઇડ કહેવું swing %વ(ગ પંખોtower ટાવર ટાવરnews paper �યુઝપેપર સમાચાર પેપર bazzar બાઝાર બઝારabout અબાઉટ િવષે very old વેરી ઓ�ડ ખુબ જ જુનુંrobbery રોબેરી ચોરી quarrelled �વારલડ સમાંતરchallenge ચેલે�જ પડકાર thin થીન પાતળુંshouted શાઉટેડ બુમો પાડવીlearn લન� શીખવું fast ફા%ટ ઝડપીdeep ડીપ nડું screamed િ%�મેડ ચીસો પાડવીheart હાટ� oદય slow %લો ધીમેbilive બીલીવ િવ`વાસ કરવો nodded નોડેડ માથું હલાવવુંsing સ(ગ ગાવું run રન દોડવું
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sing સ(ગ ગાવું run રન દોડવુંspeak %પીક બોલવું after આPટર પછીread રીડ વાંચવું own ઓવન પોતાનીhelpline હે�પલાઇન મદદ રેખા speed િ%પડ ઝડપીnothing નથ(ગ કંઈપણ નિહtic talked ટીક ટોકડ ઇશારાથી વાત કરવીwatch વોચ ઘ!ડયાળ useful યુઝeલ ઉપયોગીyour યોર તમા<ં science સાય�સ િવpાનtown ટાઉન શહેર sports %પોAસ� રમતોclock કલોક ઘ!ડયાળ important ઈ�પોટ��ટ મહ�વkitchen !કચન રસોડું people પીપલ લોકોhope હોપ આશા angry એ�Cી ગુ%સોlate લેટ મોડું stop %ટોપ બંધ કરવુંpast પા%ટ પસાર થવું noise નોઈઝ નાકhour અવર કલાક kicked !કકડ લાત મારવીright રાઈટ સાચું hard હાડ� સખતreally રીઅલી ખરેખર fell down ફેલ ડાઉન નીચે પડવુંknow નો [ણવું noticed નોટીસેડ qયાનમાં લેવુંset સેટ ગોઠવવુંwrist watch rી%ટ વોચ કાંડા ઘ!ડયાળ
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ informed ઈ�ફોમ�ડ [ણ કરાવી mark માક� િચ�હ કરવુંmunicipality �યુંનીસીપાલીટી મહાનગર pencil પેિ�સલ પેિ�સલreplace !ર2લેસ બદલવું use યુઝ ઉપયોગ કરવોdigital ડી:ટલ આંકડા વાળું waste વે%ટ નકામુંchief officer ચીફ ઓ!ફસર મુ�ય અિધકારી cut કટ કાપવુંcomplain ક�2લેઇન ફ!રયાદ કરવી arrow એરોવ તીર, બાણwhere વેર �યાં forget ફોગkટ ભૂલી જવુંmy માય મા<ં second hand સેકંડ હે�ડ સેકંડ કાંટોsit સીટ બેસવું correct કરે�ટ સાચુંsing Rસગ ગાવું ready રેડી તૈયારplay 2લે રમવું mark માક� િનશાન કરવુંpoints પોઈ�ટ મુ�ય %થાનrun રન દોડવું rest રે%ટ આરામalso ઓ�સો પણ numbers નંબસ� આંકડાimportant ઈ�પોટ��ટ અગ�યનું keep કીપ રાખવુંworking વકsગ કામ કરવું moving મુવ(ગ ફરવુંadopted એડોપટેડ દ�ક question �વે`ચન �`નtechnology ટેકનોલો: તકનીક guess ગેસ િવચારવુંdeclared ડીકલેરડ [હેર કરવું pin પીન ટાંકણીwork વક� કામ thorn થોન� કાંટાmore મોર વધારે else એ�સ વધારાનું
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more મોર વધારે else એ�સ વધારાનુંclaimed કલેઈમડ દાવો કરવો screw %�ુ %�ુmake મેઇક બનાવવું decorate ડેકોરેટ સ[વવુંproject �ોજે�ટ પ!રયોજના poem પોએમ કા�યthings Rથગ વ%તુઓ learnt લન�ટ શીખવુંneed નીડ જSરીયાત listen િલસન સંભાળવુંcard sheets કાડ� શીટ કાડ� શીAટ friendly Fે�ડલી મૈ0ી પૂણ�scissors સીઝસ� કાતર face ફેઈસ ચેહરોcover કવર કવર class �લાસ વગ�old ઓ�ડ જુનું happy હેપી ખુશsquare %કેઅર ચોરસ place 2લેસ %થળfaced ફે%ડ સામનો કરવો પ�યો હતો ticks ટી�સ બગાઈall ઓલ બધાfine ફાઈન સરસ matter મેટર માિહતીshape શેપ આકારscale %કેલ =ટપAટી half past હાફ પા%ટ અડધો કલાકcentimeter સે�ટીમીટર સે�ટીમીટર quater to �વાટર ટુ પંદર િમનીટ બાકીeach side ઈચ સાઈડ દરેક બાજુ quarter past �વાટર પા%ટ કલાક ઉપર વધારાની પંદર િમનીટ decide ડીસાઇડ ન�કી કરવુંcentre સે�ટર વaચે
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ failed ફેઈલડ િનhફળથવુંexample એકસા�પલ ઉદાહરણ stop %ટોપ ઉભી રાખવીexpress એ�સ�ેસ શીu, %પv signal િસcનલ સંકેતarrival અરાઈવલ આવવું continued કનટી�યુડ ચાલુdeparture ડીપાચ�ર �%થાન policeman પોલીસમેન પોલીસtrain $ેન રે�વે stoped %ટોપડ ઉભો રાખવોreach રીચ પ�હોચવું circle સક�લ વતુ�ળplatform 2લેટફોમ� મંચ whispered િવ%પરડ ધીમા અવાજે બોલવુંpassanger પેસે�જર �વાસીઓ approached અ�ોચડ સંપક�,પાસે જવુંstation %ટેશન મથક driving licence Bાઈવ(ગ લાઈસ�સ વાહનનું લાઇસ�સmissed િમ%ડ ચુકી જવું papers પેપસ� કાગળોtapped ટેપડ થાબડવુંstarting from %ટારટીગ Fોમ થી ચાલુ કરવું back બેક પાછળreaching at રીચ(ગ એટ પહોચવું pocket પોકેટ ખીચુંleaving for લીવ(ગ ફોર ની માટે છોડવું searched સચ�ડ શોધવુંnight નાઈટ રા0ે peeped પીપેડ ડોકાિચયું કરવુંside case સાઈડ કેસ બાજુનુંdifferent ડીફર�ટ અલગ અલગ wallet વોલેટ પાકીટexperience એ�%પેરીઅ�સ અનુભવ excuseme એ�સ�યુઝમી કોઈને બોલાવવા માટે વપરાતો શ�દhappened હેપ�ડ બનવું officer ઓ!ફસર અિધકારીweek િવક અઠવા!ડયું of course ઓફ કોસ� ચો�કસ
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week િવક અઠવા!ડયું of course ઓફ કોસ� ચો�કસmarriage મેરીઝ લcન accept એ�સે2ટ %વીકારવુંceremoney સેરેમની ઉજવણી luckily લકીલી નસીબદારnighbour hood નેબર હુડ પાડોશી some coins સમ કોઈન કેટલાક િસ�કાnoise નોઈઝ અવાજ public પિKલક લોકોsleep %લીપ nઘવું transport $ા�સપોટ� એક જ�યાયેથી બી� જ�યાએ લઇ જવુંproperly �ોપલH ચો�કસ returned રીટન�ડ પાછા આવવુંwoke up વોક અપ ઉઠી જવું paid પેઈડ ચુકવવુંquickly �વીકલી તુરંત collected કલેકટેડ મેળવવુંshower શોવર �હાવું again અગેઇન ફરી વારhurry હરી ઉતાવળમાં boss બોસ માિલકcup of tea કપ ઓફ ટી ચાનો કપ angry એ�Cી ગુ%સેdrove Bોવ ચલાવવું hell હેલ નક�bike બાઈક બાઈક surprised સર�ાઈઝડ આ`વય� થવુંfast ફા%ટ ઝડપથી gate ગેટ દરવાજોhoped હો2ડ આશા રાખવી closed �લોસડ બંધreach રીચ પહોચવું main door મેઈન ડોર મુ�ય દરવાજોaccelerated એ�સેલેરેટેડ વેગીલું realise રીઅલાઈઝ �યાલ આવવોtraffic light $ા!ફક લાઈટ $ા!ફક લાઈટ mistake િમ%ટેક ભૂલred રેડ લાલ checked ચેકડ તપાસ કરવી
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ musical �યુ:કલ સંગીતમય group Cુપ જૂથloud sound લાઉડ સાઉ�ડ 8ચો અવાજ abbreviation એ>ીવીએશન ટુંકાણ માંunwanted અન વો�ટેડ િબનજSરી calender કેલે�ડર તારીિખયુંwhispered િવ%પરડ ધીમેથી બોલવું season સીઝન ઋતુspoke %પોક બોલવું college કોલેજ કોલેજsoftly સોPટી ધીમેથી luggage લગેજ સામાનslowly %લોલી ધીમેથી heavy trunk હેવી $ંક ભારે પટાScloser �લોસર ન:ક ground floor Cાઉ�ડ Pલોર ભોયતિળયુંasked આ%કડ પૂછવું think થ(ક િવચારવુંfetch ફેચ પકડવું right now રાઈટ નાઉ હવેbring >(ગ લાવવું speaking %પી_કગ બોલવુંcollect કલે�ટ ભેગું કરવું stairs %ટેઈસ� દાદરો,સીડીpunishment પનીશમે�ટ સ[ listen લીસન સંભાળવુંfine ફાઈન સુંદર,સરસ locked લોકડ તાળુંearned અ�ડ� કમાવવું found ફાઉ�ડ શોધવુંlost લો%ટ ગુમાવવું key કી ચાવીallow અલાઉ પરવાનગી આપવી third થડ� 0ીજોdemanded !ડમા�ડેડ માંગ કરવીidentity card આઈડે�ટીટી કાડ� ઓળખકાડ�
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Play 2લે વાગવુંAway અવે દૂરBack બેક પાછુ આવવુUnit યુિનટ એકમ Find ફાઇ�ડ શોધવુંTaste ટે%ટ 8ચાઇ,%વાદ Out આઉટ બહારOf ઓફ નો,નું,નો,ની Word વડ� શKદindia ઈ�ડીયા ભારત Pairs પેઅસ� જોડીActivity અકટીવીટી �વુિત From Fોમ માંથીRecite રીસાઈટ પાઠ કરવો Complete કં2લીટ પૂણ�The ધ આ Table ટેબલ ચારપાઈPoem પોયમ કા�ય Make મેઇક બનાવવુંMind માઇ�ડ મગજ Sentences સે�ટે�સીસ વા�યોActivitying અકટીવીટ(ગ �વુિત Using યુRઝગ ઉપયોગ કરીનેDay's ડેઝ !દવસ Speak %પીક બોલવુંI આઇ હુંWent વે�ટ ગયો Aloud અલાઉડ જોરથીTo ટુ થી Read રીડ વાંચવુંCity સીટી શહેર Followings ફોલોRવcસ અનુસરવુંSee સી જોવુ Dialogues ડાયલોcસ સંવાદMrs મીસીસ wીમિત Scene સીન xiયShe શી તેણીની Am એમ છે
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She શી તેણીની Am એમ છેGave ગેવ આપવુ Making મે_કગ બનાવવુંMe મી મને Curry કરી કઢીRupee Sપી પૈસા But બટ પરંતુBuy બાય ખરીદવું Don't ડો�ટ કરવું નથીTrofy $ોફી ભેટ Have હેવWas વોઝ હતો,હતી Curd કડ� દહીSURE %યોર ચો�કસ Will વીલ હસેso સો તેથી You યુ તમેBought બોટ ખરીધું(buyનું ભૂતકાળ) Please 2લીઝ મહેરબાની કરીનેFlower Pલાવર =લ Give ગીવ આપવુંDead ડેડ મરેલું Me મી મનેSome સમ થોડાક Some સમ થોડુંThread /ેડ દોરા Yes યસ હાThin િથન પાતળું Sure %યોર ચો�કસSo સો તેથી Here િહયર અહીયાંPin િપન ખીલી Gram CામSharp શાપ� ધારદાર Flour PલોરHarp હાપ� વીણા Lend લે�ડ ધીરેWouldn't વુડ�ટ Of Cours ઓફ કોસ� ચો�કસ
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Why વાય કેમ Well વેલ સાSThere ધેર �યાં Help હે�પ મદદCome કમ આવો It's ઇટસ તેનુંNot નોટ નથી Turn ટન� વારોAt એટ તરફ Ilaichi ઇલાઇચીHome હોમ ઘર Mean મીન મતલબCan કેન શકવું Cardamom કોડ�મમ ઇલાઇચીHelp હે�પ મદદ Why વાય કેમSore સોર દુખતુંToday ટુડે આજે Throat /ોટ ગળુંCurry Leaves કરી લી�સ લીમડાના પ�ા Practising �કટીRસગ મહાવરો કરવોAlready ઓલરેડી One વન એકCurd કડ� દહી All ઓલ બધાWith વીથ સાથે This િધસ આYourself યોરસે�ફ પોતાની [તે Part પાટ� ભાગSend સે�ડ મોકલવું HomeWork હોમવક� ગૃહકાય�When વેન �યારેReady રેડી તૈયાર Perform પરફોમ� કરવુંRead રીડ વાંચવું Them ધેમ તેમનાAnd એ�ડ અને COmputer ક�2યુટરEnact ઈને�ટ અમલ કરવું Room Sમ વગ�ખંડ
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Enact ઈને�ટ અમલ કરવું Room Sમ વગ�ખંડGood Evening ગુડ ઈવનીગ શુભ સાંજ Close �લોઝ બંધ કરવુંSir સર સર Door ડોર દરવાજોWhat'S વોAસ શું Window વી�ડોવ બારીMatter મેટર બાબત Open ઓપન ખુ�લીTea Leaves ટી લી�સ ચાના પ�ા Project �ોજેકટOf Course ઓફ કોસ� ચો�કસ Ready રેડી તૈયારThank You થે�ક યુ આભાર Pen Drive પેન BાઇવHappened હેપ�ડ બ�યું Opens ઓપ�સ ખોલવુંMilk િમ�ક દુધ Bag બેગ થેલોLet લેટ ચાલો Looks લુ�સ જોવુંLittle િલટલ થોડુક There ધેર �યાંGive િગવ આપવુ Download ડાઉનલોડHalf હાફ અડધુ From Fોમ થીCup કપ કપ Mail મેઇલ ટપાલBeing બ(ગ છે Can't કા�ટ કરી શકતો નથીkind કાyડ �ેમાળ Using યુસ(ગ ઉપયોગકરવોNow નાઉ અ�યારે Now નાઉ અ�યારેWant વો�ટ જોઈએ છે After આPટર પછીSugar સુગર ખાંડ Recess રીસેસ િવરામ
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Look લુક જોવુ Mid Day મીડ ડે મqયાહનNew �યુ નવું Meal મીલ ભોજનLunchbox લ�ચ બો�સ ના%તાનો ડKબો Cook કુક રસોઇયોAfter આPટર પછી Big બીગ મોટુjoin જોઇન જોડાવું Fan ફેન ચાહકGame ગેમ રમતComplete ક�પલીટ પુS કરવું Guidance ગાયડે�સ માગ�દશ�નUse યુઝ ઉપયોગ કરવો Following ફોલોવ(ગ અનુસરવુંSentences સે�ટે�સ વા�યો Helpline હે�પલાઇનGiven ગીવન આ2યા મુજબ Page પેજ પાનુંBox બો�સ પેટી Stethoscope %ટેથો%કોપTeacher ટીચર િશ.ક Sorry સોરી !દલગીર હોવુંPlanning 2લાRનગ આયોજનCricket !�કેટ !�કેટ Sure %યોર ચો�કસMatch મેચ સરખું કરવું Story %ટોરી વાતા�Kit કીટ સામાન Waste વે%ટ નકામુંFine ફાઇન સરસ Maharaja મહારા[About અબાઉટ ના િવશે Travancore 0ાવા�કોરStumps %ટ�2સ %ટ�પ Ordered ઓડડ� આદેશOkey ઓકે ઠીક છે Huge હયુઝ િવશાળVery Good વેરી ગુડ ખુબ સરસ Dinner ડીનર ભોજન
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Very Good વેરી ગુડ ખુબ સરસ Dinner ડીનર ભોજનSomeOne સમવન કોઈક Many મેની ઘણાંShould શુ�ડ જોઈએ Iportant ઇ�પોટે�ટ ખાસBring R>ગ લાવવું Guests ગે%ટસ મહેમાનોBall બોલ, દડો Personally પસ�નલી [તેGloves cલો�ઝ મોઝા Came કેમ આ યો(Come નું ભૂત#ૂદંત)Helmet હે�મેટ ટોપો Kitchen !કચન રસોડુCorrect કરે�ટ સાચુ Wanted વો�ટેડ જોઈતું હતું(Want નું ભૂતકાળ)Umpire અ�પાયર સાzા{ય Best બે%ટ સરસGreat Cેટ મહાન Dishes ડીશીશ થાળીClues ક�યુ કડીયો Busy બીઝી �ય%તOur અવર આપણાં His હીઝ તેનાSports %પોAસ� રમતો Work વક� કામUse યુઝ ઉપયોગChair ચેર ખુરશી Work વેલકમ આવોPlace 2લેસ જcયા Lord લોડ� ભગવાનBails બે�સ [મીન Happy હેપી ખુશNeed નીડ જS!રયાત Smell %મેલ સુગંધTennis ટેનીસ Really રીઅલી ખરેખરThink થ(ક િવચારવું Your યોર તમા<ં
PAGE - 7PAGE - 7PAGE - 7PAGE - 7

Page 15 of 33



પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Majestry મે{%$ી Poured 2યોડ� ચો�ખુંKing ક(ગ રા[ Few Pયુ થોડાંકPointing પોઈ�ટ(ગ િનશાન Spoonfuls %પુ�P�સScraps %�ે2સ ભંગાર Oil ઓઇલ તેલBasket બા%કેટ ટોપલી Decorated ડેકોરેટેડ શણગારવુંThat ધેટ પેલું Dish ડીશ થાળીVegetable વે:ટેબલ શાકભા: New �યુ નવુંWaste વે%ટ નકામું Ready રેડી તૈયારThrow /ો ફેકવું Served સવ�ડ પીરસવુંAway અવે દૂર Guests ગે%ટ મહેમાનFind ફાઇ�ડ શોધવું Everyone એવરીવન દરેકWay વે ર%તો Liked લાઈકડ ગમવુંThem ધેમ તેમના Very Much વેરી મચSurely iયોરલી ચો��%પણે Confused ક�ફયુંઝડLeft લેPટ છોડવું UNVIUL અનવીઉલWorried વરીડ Rચતામાં Avial અવીલStared %ટેડ� જોયું Become બીકમ થવુંStarted %ટાટડ� શSઆત કરવી Famous ફેમસ ��યાતThinking થ(ક(ગ િવચરવું All Over ઓલ ઓવરIdea આઈડીઆ િવચાર Just જ%ટ હમણાંFirst ફ%ટ� પહેલાં Imagine ઈમે:ન
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First ફ%ટ� પહેલાં Imagine ઈમે:નWashed વો%ડ ધોવું Know નો [ણવુંCut કટ કાપવું Pandvas પાંડવાસLong લ\ગ લાંબુ Hiding હાઈડ(ગ છુપાવુંStrips %$ી2સ Kingdom ક(�ગડમBig બીગ મોટું Populer પો2યુલર ��યાતPot પોટ Write રાઇટ લખવુંGround Cાઉ�દ મેદાન Action એકશન !�યાFresh Fેશ તા[ Bracket >ેકેટ ક|સCoconut કોકોનટ ટોપ<ં Left લેPટ પહ\ચવુંGreen Cીન લીલુંChillies ચીલ(ગ મરચું Tick ટીકGarlic ગાલHક લસણ Ingredients ઇનCેડીયંAસTogether ટુગેધર સાથે Used યુઝડ ઉપયોગAdded એડેડ ઉમેરવું For ફોર માટેPaste પે%ટ િચપકાવું Wheat વીટ ઘ8Salt સો�ટ મીઠું Rich રાઈસ ચોખાWhipped �હાઈપ ચાબુક મારવું Groundnut Oil Cાઉ�ડટ ઓઇલ મગફળીનું તેલCurd કડ� દહી Neem Leaves નીમ લી�સ લીમડાના પ�ાંAlso ઓલસો પણ TRUE } સાચું
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ FALSE ફો�સ ખોટું Water વોટર પાણીPalace પેલેસ મહેલ Cry �ાય રડવુંMade મેડ બનાવવું Think થ(ક િવચારવુંNo Body નોબડી કોઈ પણ નહ( Tell ટેલ કહેવુંPrepare �ીપેર તૈયાર કરવું Quickly કવીકલી તુરંતNumbers નંબસ� આંકડા Yellow યેલો પીળુંStapes %ટે2સ પગિથયા Granny Cેન દાદીનું ટૂંકું SપWash વોસ ધોવું Applied એ2લાઇડ લાગુ કરવુંClean �લીન ચોખું Wounds વાઉ�^સMixture મી.ર ભેળવવું Heal હીલ ટેકરીBites બીAસ કટકો Big બીગ મોટુંDecorate ડેકોરેટ સ[વવું Small %મોલ નાનુંWhip �હીપ ચાબુક Loved લ�ડ �ેમPour પોર રડવું round રાઉ�ડ ગોળTop ટોપ ઉપર Pearl પીઅલ�Narrate નેરેટ વણ�વું Black Kલેક કાળુંRecipe રેસીપી રીત Whole હોલ કાgંClass �લાસ �લાસ Powdered પાઉડડ�All ઓલ બધાં Course કોસ� અUયાસSing સ(ગ ગાવું Fine ફાઇન સુંદરEnjoy એ�જોય મ[ Sharp શાપ� અણીદાર
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Enjoy એ�જોય મ[ Sharp શાપ� અણીદારHurry હરી જ�દી Mine માઈન માSYummy યમી %વા!દ%ટ Whether વેધર હવામાનRepalce રી2લેસ બદલવું Salty સો�ટી નમકીનFruits jAસ ફળો Sweet %વીટ મીઠાઇSpacial %પેસીયલ ખાસSlove સો�વ ઉકેલવું Treat $ીટ સારવાર કરવીSpicy %પાઈસી મસાલેદાર Skinny %કીની પાતળુંRiddles !ર^�સ સમ%યા Chap ચેપ �કરણVocabulary વોકાબલરી શKદકોશ Sometimes સમટાઇ�સ કોઈકવારList લી%ટ Brown >ાઉનdraw Bો દોરવું ghee ઘીGiven ગીવન આપેલું Spead %�ેડ ફેલાવવુંSpace %પેસ {cયા Fragrance Fાગરા�સ સુગંધPowder પાઉડર Zeera ઝીરાMuch મચ Though ધો છતાં પણGasp ગા%પ Stomuch %Aમચ પેટEyes આઈસ આંખો Healthy હે�થી તંદુર%તNose નોઝ નાક Always ઓલવેઝ હમેશાંBegin બીગન શSઆત Try $ાય
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Eat ઈટ ખાવું Coriander કોરીયા�ડરAfter આPટર પહેલા Garam ગરમMeal મીલ ખોરાક Masala મસાલાRefresh રીFેશ Simmer સીમરMouth માઉથ મ\ Take ટેક લેવુંSurely %યોરલી ચો��%પણે Whole હોલFeel ફીલ Flour Pલોર લોટNail નેઇલ નખ Half હાફ અડધુBud બડ કપી Semolina સેમોલીનાChocolate ચોકોલેટ ચોકલેટ Spoons %પૂ�સ ચમચીઓColour કલર રંગ Knead કનીડSmell %મેલ સુગંધ Firm ફમ�Toothache ટૂથએચ દાંતનો દૂ:ખાવો Dough ડફMakes મેઈકસ બનાવવું Minutes મીનીAસShout સાઉટ બૂમ પાડવી ServingસNવગSoothe શુથ ઠંડુ પાડવું Dhokali ઢોકળીPain પેઇન દૂ:ખાવો Mash મેશproperly �ોપલHGuests ગે%Aસ મહેમાન Ladle લેડલીWell વેલ સા<ં Cloves �લો�ઝRegular રેcયુલર દરરોજ Cinnamon સીનામૂનPAGE - 10PAGE - 10PAGE - 10PAGE - 10
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Regular રેcયુલર દરરોજ Cinnamon સીનામૂનRecipes રેસીપીસ રીત Stir %ટીઅરCollect કલે�ટ ભેગું કરવું Surface સરફેસChana Dal ચના દાલ Atta આટાSplit %2લીટ િવભા:ત કરવું Sufficient સફીસીય�ત પરંતુBengal બે�ગલ ર(ગણ Stiff %ટીફToovar તુવર Lemon લેમન લ(બુArhar અરહર Sized સાઈઝડ કદMoong મૂંગ portions પોટHઓ�સLentils લે�ટી�સ મસૂર Roll રોલ યાદીWash વોશ ધોવું Roti રોટીPressure �ેસર Pieces પીસીસ ટુકડાHeat હીટ ગરમ Dhokali ઢોકળીCumin Seeds કયુમીન સીડસ Gently જ6ટલી નરમાસથીCrackle �ેકલે Simmer સીમર સણસણવુંSaute %યુટ Stirring %ટીઅર(ગClove �લોવ Occasionally ઓકેશનલીBay બે Finish ફીનીશ પૂણ�Asafetida આઆફેટીડા Juice {યુસTurmeric ટરમેરીક Chopped ચો2ડ અદલાબદલી
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ With વીથ સાથેAnswer આ�સર જવાબ Each ઈચ દરેકQuestion �વેશન �`ન Other અધર બી[Above અબોવ ઉપર Lived િલ�ડ રહેવુંIngredients ઇનCીડે�ટસ Cage કેજ પાંજ<ંGarnish ગાXનશ સુશોભન માટેની સામCીHouse હાઉસ ઘરThree /ી 0ણ Tree $ી ઝાડFive ફાઇવ પાંચ Worked વક�ડ કામFavourite ફેવરીટ મનપસંદ Once વ�સ એકવારGujarati ગુજરાતી ગુજરાતી Invited ઇનવાયટેડ આમં0ણPresent �ેઝ�ટ હાજર Share શેર વણ�ન કરવુંOther અધર બી[ His હીઝ તેનુંThings થ(cજ વ%તુઓ Happiness હેપીનેસ સુખAlso ઓલસો પણ Said સેઈડ કહેવુંuseful યુઝeલ ઉપયોગી Outside આઉટ સાઇડ બાજુમાંThrown /ોન ફ6કાયા Wanted વો�ટેડ ઇaછતાOld ઓ�ડ જુનું Come કમ આવવુંTextbooks ટે�%ટબુ�સ ચોપડી Helped હે�2ડ મદદ કરવીNotebooks નોટબુ�સ નોટ Him હીમ તેનીTorn ટોન� ફાટી Open ઓપન ખોલવુંChappals ચપપ�સ Both બોથ બંને
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Chappals ચપપ�સ Both બોથ બંનેShoes શુઝ બુટ Flew ફલુ ઉડવુંOld ઓ�ડ જુનું Away અવે દૂરClothes �લોથ કપડાં Sky %કાય આકાશGroups Cુ2સ જૂથો Follow ફોલો અનુસરવુંDiscuss !ડસકસ ચચા� Example એકસા�પલ ઉદાહરણPut પુટ મૂકવું Action એ�શન !ફયાIdeas આઇડીયાસ િવચારો Story %ટોરી વાતા�Board બોડ� Arrange અરે�જ ગોઠવવુંOrder ઓડ�ર આદેશRead રીડ વાંચવું Clips �લી2સParagraph પેરેCાફ ફકરો Hang હ6ગ લટકાવવુંSparrow %પેરોવ ચકલી Hanky હે�કીParrot પેરોટ પોપટ Need નીડ જSરીWere વેર હતું,હતો How Many હાઉ મેની કેટલીGood ગુડ સારા Want વો�ટ જોઈએFriends Fે�^સ િમ0ો Divide ડીવાઈડ ભાગ કરવાEveryday એવરીડે દરરોજ Identical આડે�ટીકલThey ધે તેઓ Coloums કોલ�સ ખાનાંTalked ટોકડ બોલવું Lines લાઇ�સ રેખાઓ
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Sixteen સી�સટીન સોળ Morning મોNનગ સવારFolds ફો�^સ વાળવું Before બીફોર પહેલાPaper પેપર Waking વે_કગ [ગવુંTimes ટાઇ�સ Up અપ ઉપરPerfume પરPયુમ અ�ર Requested રી�વે%ટેડ િવનંતી કરવીStick %ટીક લાકડી Person પસ�ન �યિ�તOut આઉટ Diamonds ડાયમંડસ હીરાBurnt બન�ટ બળી Full eલ ભરેલુંGold ગો�ડ સોનુંPicture પીચર િચ0 Please 2લીઝ મહેરબાની કરીનેFill ફીલ પૂરવું Keys કીઝ ચાવીઓBlanks Kલે��સ ખનાં Their ધેઅર તેઓનાAppropriate અ�ો�ીએટ યોcય Rooms S�સ ખંડોPrepositions િ�પો:શન પૂવ$વત(નામયોગી અ  ય)As એઝ તરીકે UNIT 2 A SHIP CAN WALK STD 6, SEM 2UNIT 2 A SHIP CAN WALK STD 6, SEM 2UNIT 2 A SHIP CAN WALK STD 6, SEM 2UNIT 2 A SHIP CAN WALK STD 6, SEM 2Per પર �િતWall વોલ !દવાલ Ship શીપ ઘેટુંPillows પીલોવઝ ઓસીકા Can કેન શકવુંCot કોટ ખાટ,પારgં Walk વોક ચાલવુંBall બોલ દડો Jumping જંપ(ગ કુદવુંWash Basin વોશ બેસીન હાથ ધોવાનું કૂંડું Dancing ડાંસીગ નાચવું
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Wash Basin વોશ બેસીન હાથ ધોવાનું કૂંડું Dancing ડાંસીગ નાચવુંFun ફન આનંદ Dance ડા�સ નૃ�યPatient પેશ�ટ દદH Sleeping %લીપ(ગ nઘવુંDoctor ડો�ટર Sleep %લીપ nઘGreat Cેટ મોટો Pair પેર જોડીProblems �ોKલે�સ Rabbit રેબીટ સસલુંNever નેવર �યારેય નહ( Running રન(ગ દોડવુંFeel ફીલ Flying Pલાyગ ઉડવુંHungry હંCી ભુ�યો Fly ફલાયAfter આPટર પછી Animal એનીમલ �ાણીEating ઇ_ટગ Rat રેટ 8દરTired ટાયડ� થાક Dog ડોગ કુતરોSleeping %લીRપગ nઘ Frog F~ોગ દેડકોWell વેલ ભલે Bat બેટ ચામાચી!ડયુંJust જ%ટ હમણાં Crocodile �ોકોડાઈલ મગરRight રાઇટ સાચું Snake %નેક સાપMedicine મેડીસીન દવા Ant આંટ કીડીTablets ટેKલેટસ Crawl �ોવલ ઘૂંટણીયે ચાલવુંEvery એવરી દરેક Hiss હીસ eંફાડો મારવોNight નાઇટ રા0ે Roar રોઅર
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Chew aયુ ચાવવું Paint પેઈ�ટ કલરHelpline હે�પલાઇન મદદ માટે નંબર Speak %પીક બોલવુંDrink Bી�ક પીવુંSPecial %પેશીયલ ખાસ liter લીટરAbilities એબીલીટીઝ આવડતો milk મી�ક દૂધHippopotamus હીપોપોટેમસ Flute Pલૂયલ વાંસળીFaster ફા%ટર ઝડપથી Laddoos લડુઝ લાડવાંThen ધેન કરતાં Create !�એટ બનાવવુંLonger લો�ગર લાંબુ File ફાઇલ દફતરે કરવુંWithout વીથઆઉટ ના વગર Stich %વીચ બટન ચ\ટાડવુંWater વોટર પાણી Shirt શટ� ખમીસCamel કેમલ nટ Friend Fે�ડ િમ0Siberian સાઈબેરીયન સાઈબેરીયાના લોકો Name નેઇમ નામTiger ટાઇગર વાઘLargest લારજે%ટ િવશાળ Listen લીસન સાંભળવુંWorld વ�ડ� િવ`વ Carefully કેરફ=લી કાળ:પૂવ�કWeight વેઇટ વજન Visit વીઝીટ મુલાકાતKilograms !કલોCા�સ Circus સક�લ સક�લMeat મીટ માંસ Canvas કેનવાસ કપડુંMaltime મીલટાઇમ જમવાનો સમય Tent ટે�ટ તંબુMove મુવ હલનચલન Manager મેનેજર
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Always ઓ�વેસ હંમેશાં Back બેક પાછંુ May મે કદાચ Condition ક�ડીશન િ%થિત Trouble $બલ મુiકેલી God ગોડ ભગવાન Today ટૂડે આજે Idea આઈ!ડયા િવચાર Think થ(ક િવચારવું Cut કટ કાપવું Right રાઈટ સાચું Great Cેટ ખૂબ સા<ં Too ટૂ ખૂબ જ Take ટેક લઇ જવું Late લેટ મોડું Faster ફા%ટર ઝડપી Well વેલ સા<ં Little લીટલ નાનું Fly Pલાય ઉડવું Holding હો�ડ(ગ પકડીને Over ઓવર ઉપર Beak બીક ચાંચ Find ફાઈ�ડ શોધવું Wish વીસ ઈaછા Inform ઇ�ફમ� માિહતગાર Could કુડ કરી શકવું Us અસ અમને Be બી બનવું Locate લોકેટ શોધ Helpful હે�પeલ મદદSપ Certainly સેટ�નલી ચો�કસ Slowly %લોલી  ધીમે ધીમેFlew ફ�યુ ઉ^યો Steadily %ટી ડેલી સાવધાનીથી Heard હડ� સાંભ]યું Reach રીચ પહોચવું Voice વોઈસ અવાજ Within િવધીન ની સાથે Help હે�પ મદદ Place 2લેસ %થળ Someone સમવન કોઈ Saw સો જોવું 
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Someone સમવન કોઈ Saw સો જોવું Hear િહયર સાંભળવું At Once એટ વ�સ એ જ સમયે Me મી મને Started %ટારટેડ શ< કયુ� Trapped $ેટડ  ફસાવવું Low લો ધીમાFree Fી મુ�ત Careful કેરeલ કાળ:વાળુંMyself માયસે�ફ મારી [તે See સી જોવું Please 2લીઝ મહેરબાની કરી Hide હાઇડ સંતાડવુંCries �ાઈઝ Sદન Yourself યોરસે�ફ તમારી [તેHey હેય qયાનાકષ�ણ શKદ Everyone એવરીવન દરેકHow હાઉ કેવી રીતે Hid િહડ સંતાડવુંGet ગેટ મેળવવું Themselves ધેમસે�વસ તેમની [તેProblem �ોKલમ સમ%યા Quickly �વીકલી ઝડપથી I Will આઈવીલ હું કરીશ Crawling કાઊRલગ ચાલવું Tell ટેલ કહેવું Anyone એનીવન કોઈપણAbout અબાઉટ ના િવશે Creature �ીએચર :વજંતુDo ડુ કાય� કરવું Caught કોટ પકડવુંSomething સમથ(ગ કંઇક Even ઇવન પણSave સેવ બચાવવું Torn ટોન� ફાટેલુંNet નેટ [ળી Sack સેક પોટલીHurriedly હ!રડલી ઝડપથી Carried કેરીડ ઉચકવું
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પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Lost લો%ટ ગુમાવવું Action એ�શન !�યાNow નાઉ હવે Charatter કેરે�ટર પા0Sad સેડ દુખી Waiting વેઈટ(ગ રાહ જોવુંSpeechless %પીચલેસ મૂંગાMove મુવ ખસવું Mark માક� િનશાનWonderful વંડર=લ અદભુત TRUE � સાચું Lie લાઈન સુઈ જવું FALSE ફો�સ ખોટુંPretend �ીટે�ડ ઢ\ગ Relatives રીલેટીવ સંબંધીDead ડેડ મરેલું Ate એટ ખાધુંCloser �લોઝર ન:ક Located લોકેડ શોqયુંGet up ગેટ અપ ઉઠવું Ready રેડી તૈયારRunning રન(ગ દોડવું To Face ટુ ફેસ સામનો કરવોChase ચેસ પીછો કરવો Ran Fast રેન ફા%ટ ઝડપી દો^યોRest રે%ટ બાકીનું King _કગ રા[During ^યુર(ગ દરિમયાન Trapped $ેપડ બંધાયેલુંDangerous ડે�જરસ ખતરનાખ In To ઇન ટુ માં Lay લે સુઈ જવું Bush બસ ઝાડીWay વે ર%તો Main મેઈન મુ�યThrew /ુ ફેકવું Good ગુડ સારાAfter આફટર પાછળ Friends Fે�ડઝ િમ0ોHole હોલ બકો<ં Lake લેક તળાવ 
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Hole હોલ બકો<ં Lake લેક તળાવ Bush બસ ઝાડી Where વેર �યાંThought થોટ િવચાયુ� HIde હાઈડ સંતાવવુંSmall %મોલ નાનું End એ�ડ અંતHand હે�ડ હાથ Use યુઝ ઉપયોગBetter બેટર સા<ં Same સેમ સરખાThan ધેન ના કરતાં Letter લેટર અ.રBig બીગ મોટું Make મેઇક બનાવવુંAlas એલાસ િનસાસો નાખવો Find ફાઈ�ડ શોqયુંLost લો%ટ ગુમા�યું Animals એનીમ�સ �ાણીઓBoth બોથ બંને Birds બડ�ઝ પ.ીઓFoolish eલીશ મુખ� Insects ઇ�સેકટસ જંતુઓPray �ે િશકાર Bear બીઅર ર(છRejoiced રીજોઈસડ ફરીથી આનંદ કરવો Beared બીઅડ� દાઢીVictory િવકટરી આઝાદી Plant 2લા�ટ છોડCoward કોવાડ� ડરપોકWords વ^ઝ� શKદો Crowded �ાઉડેડ ટોળુંStart %ટાટ� શSઆત Catch કેચ પકડવુંWho હું કોણ Ration રેશન સીધું સામાનWhat વોટ શું Batch બેચ જૂથ
PAGE - 54PAGE - 54PAGE - 54PAGE - 54

Page 32 of 33



પટેલ િનલેશકુમાર એમ. વાંચ ૨ �ા.શાળા તા.દસ�ોઈ િજ.અમદાવાદ Always ઓ�વેઝ હંમેશાં Gay ગે િવનોદીMeet મીટ મળવું Coral કોરલ પરવાળુંForest ફોરે%ટ જંગલ Ding ડ(ગGot ગોટ મ]યાTo gether ટુ ગેધર ભેગા થવું Copy કોપી નકલClever કલેવર હ\િશયાર Paragraph પેરેCાફ ફકરોHunter હ�ટર િશકારી Waited વેઈટેડ રાહ જોતીYet યેટ હજુ સુધી Monsoon મોનસુન ચોમાસુંSome સમ કોઈક Rain રેઇન વરસાદOnce વ�સ એકવાર Came કેમ આ�યોFooled ફોલેડ મુખ� બનાવવું Month મંથ મિહનોHappened હેપ�ડ બ�યું June જુન જુનLola લોલા Planted 2લા�ટેડ રો2યુંWitness િવટનેસ સાિબતી Seed સીડ બીજEvery એવરી દરેક Pelted પેલટેડ ઝડપEvent ઈવે�ટ ઘટના Skin %કીન ચામડીSearching સNચગ શોધવું Shivered િસિવયડ� ઠંડી લાગવીSing Rસગ ગાવું,ગાન But બટ પરંતુ Dance ડા�સ નાચવું Leave લીવ છોડવુંBaby બેબી બાળક Sun સન સૂય�Little લીટલ નાનું Warmed વામ�ડ ગરમાવો
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Little લીટલ નાનું Warmed વામ�ડ ગરમાવોUp અપ ઉપર Soil સોઇલ આ�માHigh હાઈ nચું Said સેઇડ ક+ુંNever નેવર કદી નિહ Take out ટેક આઉટ લઇ જવું Mind માઇ�ડ મગજ Cold કો�ડ ઠંડી  Mother મધર માતા Bones બો�સ હાડકાંBy બાઈ �વારા Requested રી�વે%ટેડ િવનંતીCrow �ો કાગડો Give ગીવ આપવુંCaper કેપર િવનોદ Some સમ થોડુંGo ગો જવું Shine શાઇન તડકોCelling સેRલગ છત Smiled %માઇ�ડ હા%યDown ડાઉન નીચે Need નીડ જSરીયાતGround Cાઉ�ડ જમીન Plead 2લીડ રજૂઆત કરવીBackwards બેકવડ� પાછળ Moon મુન ચંbForwards ફોરવડ� આગળ Stars %ટાસ� તારાઓRound રાઉ�ડ ગોળ Experienced એ�સપીરીય�%ડ અનુભવThen ધેન પછી All ઓલ બધાંSing Rસગ ગાવું,ગાન Seeding સી_ડગ બીજ ઉગાડવુંShall શેલ ભિવhયકાળ Broke >ોક તોડવુંMerry મેરી આનંદી Shaped શેપડ આકારCurlicue કરલી�યું કાકHશBesides િબસાઇડસ પાછળMonths મંથસ મિહનાઓMonths મંથસ મિહનાઓDecades ડીકેડસ દાયકાઓ
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