
No. સ્ેલરિંગ ઉચ્ચાય અથથ
1 Abundant એબન્ડન્ટ લધાયે ભાત્રાભાાં 
2 Account અકાઉન્ટ ખાત  ાં
3 Advice એડલાઈઝ વરાશ 
4 Afraid અફે્રઈડ ડયેલ ાં 
5 Again અગેઇન પયીથી 
6 Agriculture એગ્રીકલ્ચય ખેતી 
7 Anchor એન્કય વાંચારક
8 Angry એન્ગ્રી ગ સ્વે થવ ાં 
9 Annual એન્ય અર લાર્િક 

10 Another અનધય ફીજ ાં 
11 Answer આન્વય જલાફ 
12 appear અીઅય દેખાલવ ાં 
13 Appropriate એ'પ્રોપ્રીઅટ મોગ્મ 
14 Around અયાઉન્ડ આવાવ 
15 Arrange અયેન્જ ગોઠલવ ાં 
16 Astronaut એસ્રોનોટ અલકાળમાત્રી 
17 Attend એટેન્ડ શાજયી આલી
18 Audience ઓડડમન્વ પે્રક્ષકો
19 Bang ફેંગ ધડાકો
20 Banyan ફર્નમન લડ
21 Bat ફેટ ચાભાચીડીય  
22 Battle ફેટર રડાઈ
23 Bee ફી ભધભાખી
24 Before લફપોય શરેા 
25 Better ફેટય વાર ાં 
26 Billion ફીલ્મન ભશાદ્મ 
27 Blank બ્રેન્ક ખારી જગ્મા 
28 Blow બ્રો ફૂક ભાયલી 
29 Boil ફોઈર ઉકાવ ાં
30 Born ફોનથ જન્ભ સ્થ
31 Bother ફોધય શયેાન કયવ ાં 
32 Bow ફો ધન ષ્મ
33 Bracket બે્રકેટ કૌવ
34 Branch બ્રાન્ચ ડાી 
35 Breathe બ્રીધ શ્વાવરેલો 
36 Bright બ્રાઈટ ઉજળાં
37 Bring લબ્રિંગ રાલવ ાં
38 Bullock બ રોક ફદ
39 Burn ફનથ દાઝવ ાં
40 Calm કાભ ળાાંત 
41 carefully કેયફૂરી કાજીલૂથક
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42 Carry કેયી ઉંચકવ ાં 
43 Categorize કેટેગયાઇઝ ર્લબાજીત કયવ ાં 
44 Certainly વટથન્રી ખાતયી લૂથક 
45 Chance ચાન્વ તક 
46 Change ચેન્જ ફદરવ ાં 
47 Chase ચેઝ ીછો કયલો
48 Choose ચઝૂ વાંદ કયવ ાં
49 Clap ક્રે તાી ાડલી
50 Cloud ક્રાઉડ લાદ 
51 Clue કલ વાંકેત 
52 Coal કોર કોરવો
53 Coat કોટ કોટ
54 Command કભાન્ડ હ ક ભ 
55 Compare કભેઅય વયખાલવ ાં
56 Competition કોમ્ીટીળન શયીપાઈ 
57 Compound કમ્ાઉન્ડ વાંમોજન,આંગણ ાં
58 Condition કન્ડીળન સ્સ્થર્ત 
59  Confirm કન્પભથ ભાંજ ય કયવ ાં 
60 Construction કન્સ્રકળન યચના 
61 Contest કોન્ટેસ્ટ સ્ધાથ
62 Contestants કોન્ટેન્સ્ટન્ટ સ્ધથકો
63 Continue ક્નટીન્ય  ળરૂ યાખવ ાં 
64 Convey કન્લે રઈ જવ ાં 
65 Could ક્રાઉડ લાદ 
66 Council કાઉસ્ન્વર લશીલટ ભાંડ 
67 Country કન્રી દેળ 
68 Court કોટથ દયફાય 
69 Day ડે ડદલવ 
70 Dear ડીમય લશાલ ાં 
71 Decide ડીવાઈડ ર્નણથમ કયલો 
72 Deliberately ડેરીફયેટરી ઈયાદાલૂથક
73 Demonstrate ડેભોન્સ્રેટ વભજાલવ ાં 
74 Describe ડીવ`ક્રાઈફ લણથન કયવ ાં 
75 Desert ડેઝટથ યણ 
76 Develop ડેલેરો ર્લકવવ ાં 
77 Devote ડડલોટ અથણ કયવ ાં 
78 Different ડડપયન્ટ જ દ ાં 
79 Disciple ડીવાઈર    અન મામી 
80 Discover ડડસ્કલય ળોધવ ાં 
81 Dislike ડીવ રાઈક અણગભો 
82 District ડીસ્રીક્ટ જીલ્રો 
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83 Dramatize ડ્રાભેટાઈઝ નાટક બજલનાય
84 Draw ડ્રો ખેચવ ાં 
85 Drawer ડ્રોઅય ખાન ાં 
86 Drive ડ્રાઈલ ચરાલવ ાં
87 Dry up ડ્રામ અ સ કલવ ાં
88 Eager ઇગય આત ય 
89 Evaporate ઇલેોયેટ ફાષ્ીબલન
90 Either આઈધય કોઇણ એક 
91 Energy એનજી ઉજાથ
92 Enjoy ઈન્જોઈ આનાંદ અન બલ
93 Example એગ્ઝામ્ાર ઉદાશયણ 
94 Excitement એક્'વાઈટભેન્ટ ઉત્વાશ
95 Expensive એક્સ્ેન્વીલ ખચાથ
96 Experience  એક્સ્ેડયમન અન બલ 
97 Experiment એક્સ્ેયીભેન્ટ પ્રમોગ
98 Expert એક્વટથ ર્નષ્ણાત
99 Express એક્ષ્પ્પે્રવ વ્મક્ત થવ ાં

100 Extremely એક્વ'રીભરી ઘણ ાં ફધ ાં 
101 Fair પેઈય ભેો
102 Fall પોર ડવ ાં
103 Famous પેભવ પ્રખ્માત
104 Favorite પેલયીટ ભનગભત ાં 
105 Feel પીર અન બલવ ાં 
106 Field પીલ્ડ ખેતય
107 Fights પાઈટ રડવ ાં
108 Fill પીર બયવ ાં 
109 Floor ફ્રોય ભા
110 Flow ફ્રો લશવે  ાં 
111 Flute ફ્લ્ય ટ લાાંવી
112 Following પોરોર્લિંગ ના છીન ાં 
113 Forget પયગેટ ભરૂી જવ ાં
114 Forgot પોયગોટ ભરૂી  જવ ાં 
115 Forward પોયલડથ આગ
116 Frame ફે્રભ ફાંધ ફેવત  ાં 
117 Fridge ફ્રરીજ ફ્રીજ 
118 From ફ્રોભ થી ,સ ધી 
119 Gem જેભ યત્ન 
120 Giant wheel જામન્ટવ્શીર ભોટ ાં ચકડો 
121 Good ગડૂ વાર ાં 
122 Governor ગલનથય યાજ્માર 
123 Graduation ગે્રજ્ય એળન ર્ળક્ષણ
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124 Graph ગ્રાપ આરેખ
125 Greet ગ્રીટ વરાભ કયલી 
126 Hand શને્ડ શાથ 
127 Harsh શાથ ર્નદથમ 
128 Headword શડે લડથ મ ખ્મ ળબ્દ
129 Hear શીમય વાાંબવ ાં 
130 Heat શીટ ગયભી
131 Height શાઇટ ઊંચાઈ
132 Host શોસ્ટ મજભાન
133 Hour અલય કરાક 
134 Household શાઉવ શોલ્ડ ઘયલખયી
135 Humble અમ્ફર ર્લનમ્ર
136 Hurt શટથ ઈજા થલી
137 Hut શટ ઝાંડી 
138 Hydrogen શાઇડ્રોજન એક્ પ્રકાય નો ગેવ ,લાય  
139 Idol આઈડોર મરૂ્તિ
140 illuminate ઈલ્ય ભીનેટ પ્રકાર્ળત કયવ ાં
141 Imaginary ઈભેજીનયી કાલ્ર્નક 
142 Information ઈન્પોયભેળન  ભાડશતી 
143 Innovative ઇનોલેટીલ નલીન,નલતય
144 Inspired ઇન્સ્ાઇઅય પે્રયવ ાં 
145 Instruction ઇન્સ્રક્ળન ર્ળક્ષણ
146 Instrument ઇન્સ્ૂભેન્ટ વાધન
147 Invent ઇન'લેન્ટ નવ ાં ળોધવ ાં 
148 Juggler જગરાય જાદ ગય 
149 King ડકિંગ યાજા
150 Laugh રાપ શવવ ાં 
151 Learn રનથ ળીખવ ાં 
152 Legislative રેજજસ્રેડટલ કામદા ઘડનાર ાં
153 Light રાઈટ પ્રકાળ 
154 Listen લરવન વાાંબવ ાં 
155 Lord રોડથ ઈશ્વય
156 Magazines ભેગેઝીન વાભર્મક ત્ર 
157 Manner ભેનય 
158 Maximum ભેસ્ક્વભભ લધાયેભાાં લધાયે 
159 Middle ર્ભડર લચ્ચેન ાં
160 Million ર્ભલરમન દવ રાખ 
161 Mind ભાઈન્ડ માદ કયવ ાં 
162 Mistake ર્ભસ્ટેક ભરૂ કયલી
163 Multi-Storey ભલ્ટી-સ્ટોયે ફહ ભાી ઈભાયત 
164 Musician મ્ય ાંઝીળન ગલૈમો 
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165 Natural નેચયર પ્રાકૃર્તક
166 Neighbors નેઈફય ડોળી 
167 Next  નેક્સ્ટ છીન ાં 
168 Organize ઓગેનાઈઝ વ્મલસ્સ્થત 
169 Origin ઓડયજજન મૂ 
170 Overtake ઓલયટેક કડી ાડવ ાં
171 pairs ેઅય જોડી
172 Parents ેયેન્્વ ભાતા 'ર્તા 
173 Participant ાટીવીાંટ સ્ધથક
174 Participate ાટીર્વેટ બાગ રેલો 
175 Paste ેસ્ટ ચોટાડવ ાં 
176 Patient ેળન્ટ દદી
177 Peep ી ડોકાવ ાં
178 Persuade યસ્લેડ વભજાલવ ાં
179 Phrases ફે્રઈઝ લાક્યનો બાગ 
180 Planet પ્રાનેટ ગ્રશ 
181 Pollute  `લટૂ ફગાડવ ાં 
182 Poem ોએભ કર્લતા 
183 Population ોપ્ રેળન લસ્તી 
184 Praise પ્રાઈઝ ઇનાભ 
185 Prayer પે્રમય ાથથના 
186 Prepare પ્રીેઅય તૈમાય કયવ ાં 
187 Prepare ર્પ્ર`ેઅય તૈમાય  કયવ ાં 
188 Present પે્રઝેન્ટ યજ  કયવ ાં 
189 Pretend ર્પ્રટેન્ડ ઢોંગ કયલા 
190 Private પ્રાઈલેટ ખાનગી
191 Produce પ્ર'ડ્ ાંવ ઉત્ન્ન કયવ ાં 
192 proper પ્રોય મોગ્મ 
193 Protect પ્ર'ટેક્ટ ફચાલવ ાં 
194 Purpose થઝ શતે  
195 Question ક્લેળન પ્રશ્નો 
196 Quick સ્ક્લક ઝડી 
197 Quite કલાઈટ ખયેખય 
198 Quite ક્લાઈટ ળાાંત
199 Race યેવ શયીપાઈ
200 Race યેવ દોડવ ાં 
201 Ray યેઇ ડકયણ 
202 Recite ડયવાઈટ મ ખ ાઠ કયેલ ાં 
203 Refuse  યેપય વ કચયો 
204 Religious યીરીજીમવ વાાંપ્રદાર્મક 
205 Request યીક્લેસ્ટ ર્લનાંતી કયલી 
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206 Restless યેસ્ટરીવ અસ્લસ્થ
207 Riddle યાઈડર ઉખાણ ાં 
208 Ride યાઈડ વલાયી 
209 Right યાઈટ જભણ ાં ,વાચ ાં 
210 River ડયલય નદી 
211 Rock યોક ખડક 
212 Round યાઉન્ડ ગો 
213 Rules ર ર ર્નમભ 
214 Said વેઈડ કશવે  ાં ,ફોરવ ાં 
215 Salesman વેલ્વભેન પેડયમો 
216 Sang વેંગ ગાવ ાં 
217 Satellite વેટેરાઈટ ઉગ્રશ
218 Savored વેલય સ્લાદ 
219 Scholarship સ્કોરયર્ળ ર્ળષ્મવરૃ્િ 
220 Scientist વામન્ટીસ્ટ લૈજ્ઞાર્નક
221 Scorching સ્કોલચિંગ દઝાડત  ાં
222 Scrapbook સ્કે્રબકૂ કારી વાંગ્રશોથી 
223 Sea વી વમ દ્ર 
224 Search વચથ ળોધવ ાં
225 Sentences વેન્ટેન્વ લાક્ય 
226 Shoes શઝૂ જોડા
227 Silently વાઈન્ટરી ળાાંર્તથી 
228 Sincerely ર્વસ્ન્વમયરી ખયા દીરથી
229 Snacks સ્નેક્વ નાસ્તો
230 Socks વોક્વ ભોજાાં
231 Someone વભલન કોઈ વ્મસ્ક્ત
232 Source વોવથ સ્રોત
233 Space સ્ેવ અલકાળ
234 Spread સ્પે્રડ પેરાલવ ાં 
235 Star સ્ટાય તાયો
236 State સ્ટેટ યાજ્મ 
237 State સ્ટેટ યાજ્મ 
238 Statements સ્ટેટભેન્ટ ર્નલેદન 
239 Steal સ્ટીર રોખાંડ
240 Stress સ્રેવ દફાણ 
241 Structure સ્રક્ચય ભાખ ાં
242 Study સ્ટડી બણવ ાં 
243 Summer વભય ઉનાો
244 Sun-Strokes વન્સ્રોક લ  રગાલી તે
245 Suppose વોઝ ધાયવ ાં, ભાનવ ાં 
246 Surface વફ્રીવ વાટી 
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247 Surround વયાઉન્ડ ઘેયવ ાં 
248 Talk ટોક લાતચીત
249 Talkative ટોકેટીલ ફોરકણ ાં
250 Temperature ટેમ્પે્રચય તાભાન 
251 Thick થીક ઘાટ ાં
252 Through થ્ર  આયાય 
253 Toad ટોડ દેડકો 
254 Today ટ ડે આજે 
255 Told ટોલ્ડ કહ્ ાં,કીધ ાં
256 Tongue ટાંગ જીબ 
257 Tooth ટથૂ દાાંત
258 Touch ટચ સ્ળથવ ાં 
259 Trade રેડ લેાય 
260 Trim રીભ કાવ ાં
261 Understand અન્ડય સ્ટેન્ડ વભજવ ાં 
262 Unique ય ર્નક ર્લર્ળષ્ટ
263 Uproot અરૂટ મૂ ભાાંથી ઉખેડવ ાં 
264 Useful ય ઝફૂર ઉમોગી
265 Usually ય ઝઅરી વાભાન્મ યીતે
266 Utilize ય ટીરાઈઝ ઉમોગ કયલો
267 Various લેડયમવ ર્લર્લધ
268 Village ર્લરેજ ગાભ 
269 Vocal લોકર ગામક
270 Voice લોઇવ અલાજ 
271 Warm લોભથ ગયભી
272 Went લેન્ટ ગમા ,જવ ાં 
273 Wind ર્લન્ડ લન
274 Wolf વ લ્પ લર 
275 Word લડથ ળબ્દ
276 Wrapper યેય ર્લટેરો કાગ 
277 Wrap યે રેટવ ાં 
278 Yesterday મસ્ટયડે ગઈ કાર 


