
*  અરરગહણ ફકરો:  દદવસ - 12*

 ધો.        ૩ રી ૫ માં આજે વવશેષ *શબદરમત*   અને ધો. ૬,૭,   ૮ માટે         हहनदी ભાષા સજજતા સસધધ રાય એના માટે વયાકરણના
       એક મુદા આધાદરત સમજૂતી 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. 

ધો.       ૩ રી ૫ માટે અરરગહણ ફકરો -

        રોડાક દદવસો પછી સસંહને પકડવા સશકારીઓ જંગલમાં ઘૂસી ગયા.     તેણે સસંહને પકડવા જળ પારરી.    પછી જળને સૂકા
  પાંદડાંરી ઢાંકી દીધી.    સસંહ તયાંરી ચાલવા ગયો.       પણ તે સશકારીઓએ પારરેલી જળમાં ફસાઈ ગયો.   સશકારીઓએ તેને

      જળમાં બરાબરનો બાંધીને ઝાડની ડાળીએ લટકાવી દીધો.            પછી તેઓ તે સસંહને લઈ જવા માટે એક મોટું પાંજરં લવેા ગયા. 
         સસંહે જળમાંરી છૂટવાં ઘણાં ફાંફાં માયાર પણ કંઈ વળું નહહ!     રાકીને સસંહે ગજરના કરવા માંડી.

 પશો -
1.    રાકીને સસંહે શંુ કરુર?
2.      સશકારીએ જળને કેવી રીતે રાખી હતી?
3.    સશકારીઓએ સસંહને કાં રાખયો?
4. '  લીલાં '        શબદનો વવરોધારર શબદ આ ફકરા માંરી શોધીને લખો.
5.       સશકારીઓએ સસંહને શેમાં લઈ જવા ઈચછતા હતા?
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 આજે ધો. ૬,૭,       ૮ માટે હહનદી વવષયના વયાકરણ તરફ જઈએ.          તેમાં વવરામ વચહો વવશે પહેલાં સમજૂતી મેળવીએ અને પછી
             એના આધારે હહનદીના પાઠપુસતક માંરી દરેક વવરામવચહો માટે તણ તણ વાકો શોધી અને લખો.    આ સમજૂતી પણ આપની
 બુકમાં લખો.   આગળ કામ આવશે. 

1.   पूरर हवराम (।) –           पायः सभी पकार के वाकयो के अंत मे हकया जाता है;  –जैसे

    अधयापक छातो को पढाते है।

     माली पौधो की देखभाल करता है।

*****

2.   अलप हवराम (,) –             वाकय के मधय मे कम समय तक रकने के ललए हकया जाता है;  –जैसे

राम, मोहन,     शयाम और उदय यहाँ आएगँ।े



नही,       तुम अभी अंदर नही आ सकते हो।

चलो,   चलो जलदी चलो,    टेन आ गई है।

*****

3.   पशवाचक चचह (?) –            इस चचह का पयोग पशवाचक वाकयो के अतं मे हकया जाता है;  –जैसे

सुमन,   तुम कब आई?

 कया कहा,   वह पररशमी है?

   वह कया पढता है,   कया ललखता है,    कया याद करता है,      यह मुझसे कयो पूछ रहे हो?

*******

4.   उदरर चचह (‘…..’, “…”) –           इस चचह का पयोग हकसी कथन को मूल रप मे ललखने,       पुसतक या कथन का मूल अंश
  उदधृत करने वलक, पुसतक,      उपनाम आदद के ललए हकया है।

   इसके दो भेद है

(क)    इकहरा उदारर चचह ('……….’)

      ‘ ’ इस कहवता के रचहयता रामधारी ससंह ददनकर है।

‘  ’      रामचररत मानस तुलसीदास की हवश पलसद कृहत है।

(ख)    दोहरा उदारर चचह (“………”)

सव.     इंददरा गांधी ने नारा ददया-"  ”गरीबी हटाओ।

   गेसम का कहना था-“          ”पुराना नोट नए नोट के चलन मे बाधक होता है।

********

  हवसमयवाचक चचह (!) –      इस चचह का पयोग हवसमय (आशयर), हरर, घृरा,         शोक आदद मनोभावो को वक करने के ललए इस
     चचह का पयोग हकया जाता है;  –जैसे

अर!े   बरसात होने लगी।

अहा!     हकतने सुंदर फूल खखले है।

हाय!      चोरो ने सब कुछ लूट ललया।



**********
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