
*  અરરગહણ ફકરો:  દદવસ - 10*

 આજે ધો.     ૩ રી ૫ માં *ગુજરાતી*  અને ધો.     ૬ રી ૮ માં *ગુજરાતી*   ભાષામાં આજે ધો. ૬,૭,      ૮ માટે ભાષા સજજતા સસધધ
           રાય એના માટે વયાકરણના એક મુદા આધાદરત ફકરો અને પશો મૂકા છે.  

     આપેલ લખાણ બરાબર વાંચી અને સમજો.       તયારબાદ પશને સમજો અને પછી જવાબ લાખો.

       આ લખાણની પીડીએફ પણ સૌરી નીચે આપેલી છે,        જેના પર કકલક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. 

અરરગહણ: વવષય: ગુજરાતી, ધો.     ૩ રી ૫ માટે ફકરો... 

   આજે શબદ રમત -        આપેલ ખાલી જગયામાં યોગય અકર મૂકી નામ બનાવો. 

  વાહનના નામ - 

(૧) બ..... .
(૨) .....માન.
(૩) હે....કો.... ર.
(૪) આ....બો....
(૫) ....  ડા .... ડી

  શાકભાજના નામ - 

(૧) તુ....યા
(૨) કો.....
(૩) .... મે....
(૪) વ.....ણા
(૫) સુ..... ણ

  ફળના નામ - 

(૧) .... ફ..... ન
(૨) જ.... ફ..... 
(૩) ....... ....... ણા
(૪) દક....
(૫) ના.... પ.....

   ઘરવપરાશની વસતુઓના નામ - 
(૧) પં.....
(૨) મો..... ઈ.....
(૩) કો..... ...... ર
(૪) ખુ..... સી
(૫) ......  લં ......



******

 અરરગહણ ફકરો: વવષય: ગુજરાતી, ધો.    ૬ રી ૮ માટે... 

 પપપા હસયા.    નીરજ ચેસ રમે છે.    વીણા ગીત ગાય છે.      વવશુતા વવજાન લઈ પયોગ કરે છે.   સાહેબ સૂતા છે.   મહેરા મોબાઈલમાં
  ગીત સંભાળે છે. 

(             ઉપરના ફકરામાં દકયાપદ આધાદરત વાકના જે તણ પકાર પડે છે એના વાકો છે.        જે અલગ પાડી વાક લખી અને તેના
       પકારનંુ નામ લખો અને પકારના નામ પમાણે વહેચો. ) 

     દકયાપદ આધાદરત વાકના તણ પકાર
(          ખયાલ આવે એ માટે બહુ જ ટંૂકમાં સમજતી મૂકીએ છીએ. )

૧.    અકમરક વાકરચના -
      જે વાકમાં એક પણ કમર ન હોય.

૨.   સકમરક વાકરચના - 
    જે વાકમાં એક કમર હોય.

૩.   દદકમરક વાકરચના - 
    જે વાકમાં એકરી વધારે (    એટલે કે બે )  કમર હોય.

  ખાસ નોધ -     ગુજરાતી વયાકરણનો આ મુદો ધો. ૬,૭,            ૮ ની ભાષા સજજતાની કમતામાં સામેલ છે માટે શીખવું જરરી છે એટલે
 મૂકંુ છે. 
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