(पाँचौ

कक्षा – पाँचौ अध्याय –

Class-5ABC, CHAPTER- 5)

स्वार्थी राक्षस
1. शब्द अथथ
बगैचा – फूलबारी
विशाल – ठूलो
मल
ु ायम – कोमल
दण्ड – सजाय
स्िाथी – मतलबी
पर्ााल – वभत्ता
अनमु वत – स्िीकृ वत
ददु श
ा ा - नराम्रो अिस्था
सगु न्ध – वमठो िासना
अभागी – भाग्यमा नभएको
उत्सक
ु – जान्ने इच्छा
िायु – हािा
घृणा – अिहेलना
वनशान – दाग
चोट – घाउ
2. तलका प्रश्नहरूका उत्तर लेख –
क) राक्षसको बग ैँचा कस्तो थथयो?
 राक्षसको बगै ैँचा सन्ु दर र विशाल वथयो।
ख) कथत वषथपथछ राक्षस फर्क्यो?
 सात िर्ापवछ राक्षस फर्क्यो।

ग) पखाथलमा के सच
ू ना टाैँथगएको थथयो?
 पर्ाालमा ‘अनमु वत वबना वभत्र पस्नेहरूलाई दण्ड वदइनेछ’ – भनेर सचू ना टाैँवगएको वथयो।
घ) के टा-के टीहरू बाटामा थकन खेल्न सके नन?्
 बाटामा धल
ू ो उड्ने र रोडाहरूले वबझाउने हदैँ ा के टा-के टीहरू बाटामा र्ेल्न सके नन।्
ङ) अरू ठाउैँमा वसन्त ऋतु आउैँदा रासक्षको बग ैँचामा के मात्र रह्यो?
 अरू ठाउैँमा िसन्त ऋतु आउैँदा राक्षसको बगै ैँचामा वहैँदाको वहउैँद नै रह्यो।
च) थहउैँ र तुसारोले बग ैँचा के बनाइथदयो?
 वहउैँले बगै ैँचा सेताम्मे बनाइवदयो अवन तसु ारोले चाैँदी जस्तो बनाइवदयो।
छ) पाठमा भएका ऋतुहरूको नाउैँ लेख।
 पाठमा भएका ऋतहु रूको नाउैँ – क) िसन्त ऋतु (र्) ग्रीष्म ऋतु अवन (ग) शरद ऋतु हन।्
 जानकारीका थनथतत मात्र- ऋतहु रू जम्मा छ िटा हन्छन।् ती हन् – िसन्त ऋत,ु ग्रीष्म ऋत,ु िर्ाा ऋत,ु शरद
ऋत,ु हेमन्त ऋत,ु अवन वशवशर ऋत।ु
ज) रासक्षले बग ैँचामा वसन्त नआएको कारण कसरी बुझ्यो?
 एकवदन राक्षसको बगै ैँचामा िसन्त ऋतु आयो। उसले जरुु र्क्क उठे र वर्ड्कीबाट बावहर हेदाा अन ैँ दृष्य देर्।े
के टा-के टीहरूले पर्ाालको एउटा सानो दल
ू ोबाट पसेर रूर्का हाैँगाहरूमा बसेका वथए। के टा-के टीहरूको
आगमले बगै ैँचामा िसन्त ऋतु आएको वथयो। त्यसपवछ राक्षसले आफ्नो बगै ैँचामा पर्ााल बनाएको कारण
िसन्त ऋतु नआएको कारण बझु ।े
झ) के टा-के टीहरू के देखेर फके र आए?
 सानो के टोले राक्षसलाई अङ्गालो हालेर म्िाई र्ाएको देर्रे के टा-के टीहरू फके र आए।
ञ) रासक्षले त्यो सानो के टोलाई थकन बढ्ता माया गर्थ्यो?
 त्यो सानो के टोले राक्षसलाई म्िाई र्ाएको कारणले गदाा उसलाई बढ्ता माया गर्थ्यो।

ट) रासक्षले नानीहरूलाई के हुन् भन्र्थ्यो?
 राक्षसले नानीहरूलाई ‘मेरा बगै ैँचाका सबभन्दा सन्ु दर फूलहरू हन’् भन्र्थ्यो।
ठ) त्यो सानो के टो कहाैँबाट आएको थथयो?
 त्यो सानो के टो स्िागाबाट आएको वथयो।
ड) राक्षस कहाैँ मरररहेको थथयो?
 राक्षस बगै ैँचाको रूर्मवु न मरररहेको वथयो।
गहृ कायथ (HOME WORK)
3. तलका अशद्ध
ु शब्दहरूलाई शद्ध
ु गरेर लेख –
अशुद्ध
– शुद्ध
रार्क्छस
– राक्षस
फा के र
–
घास
–
पार्ाल
–
वहउ
–
अभावग
–
बीहान
–
विस्य
–
ररतु
–
भोली
–
विना
–
4. तलका शब्दहरू प्रयोग गरेर वार्क्य बनाऊ –
चोट – मलाई लडेर चोट लाग्यो ।
सगु न्ध बगै ैँचा द:ु र्ी बढू ो ढकमर्क्क जरू
ु र्क्क -

