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    નમસતે વવદારર વમતો તરા વાલીશીઓ, શશકકવમતો,
 આજે ધો. 3  રી 5     ના વવદારરઓ માટે તો ગુજરાતીમાં   જ ફકરો છે. ધો. 6  રી 8  માટે અંગેજ    ભાષા નો ફકરો છે. 

        આ ફકરા પર કામ કરવા નીચેની બાબતો ધયાનમાં રાખવી... ���

-           બાળક અરરગહણ કરતાં શીખે તો જ સાચું વાચન લેખન આવડું કહેવાય. 

- વવદારરઓ,        સૌપરમ આ ફકરો અને પશ એક બુકમાં લાખો. 

-              આ ફકરો વવદારરઓ મોટેરી વાંચે એવો આગહ રાખો જેરી શબદના ઉચચાર અને આરોહવરોહ શીખે.

-     પછી મનમાં એક વખત વાંચે.

-         તયારબાદ નીચે આપેલાં પશોના જવાબ ફકરા માંરી શોધીને લખે. 

 અહી ઈમેજ,       લખાણ અને પીડીએફ સવરપે ફકરા રહેલાં છે.          બાળકને જે રીતે ફકરા લખવા ફાવે એ રીતે લખી શકાશે.  પપનટ
     કાઢવા માટે પીડીએફ પણ આપેલી છે. 

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

       સવામી વવવકાનંદનો જનમ મકરસંકાંવતના પવવત પવરના દદને તા.  ૧૨મી જનયુઆરી,    ૧૮૬૩ના રોજ રયો હતો.  તેઓ
     બાળપણરી જ નીડરતાનો ગુણ ધરાવતા હતા.           પોતાની વયકકતગત સુવવધા અને સલામતીની પરવા કયાર વવના તે બધાનો

  હહંમતપૂવરક સામનો કરતા.     તેના બાળપણનંુ નામ નરેન હતું.          તેના બાળપણ વખતનો બહાદરુીનો દકસસો છે કે નરેન એકવાર
          પોતાના નાના પપતાઈ ભાઈને લઈને મંદદરના ઉતસવમાં ભાગ લેવા જતો હતો.       રસતા પર બને ચાલતા જઈ રહા હતા.   તે સમયે
      તોફાની ઘોડાવાળી ઘોડાગાડી તીવ ઝડપે જતી હતી.         નરેનનો પપતાઈ ભાઈ ઘોડાગાડી નીચે કચડાઈ જવામાં જ હતો.  બરાબર

       તયારે જ નરેન દોડો અને તેને ખેચી લીધો.

પશો - 

1.      સવામી વવવેકાનંદનંુ બાળપણનંુ નામ શંુ હતું?
2.        સવામી વવવેકાનંદ નો જનમ કઈ સાલમાં રયો હતો?
3.      ઘોડાગાડીમાં ઘોડા કેવાં બની ગયાં હતાં?
4.     નરેન કોને બચાવી લીધો હતો?
5.         પોતાની વયકકતગત સુવવધા અને સલામતીની પરવા કયાર વવના -   આ વાક સમજવો. 

******



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

Earth is the only planet of the solar system that provides all the necessities required to survive. 
It is the third planet nearest to the Sun and the fifth largest planet in the solar system. Earth is 
also the only planet that has life thriving on it. This essay on Earth is for kids to understand and 
learn about their planet.

પશો - 

1.       આ ફકરા માંરી સંખયા દશારવતાં શબદો લખો.(અંગેજમાં) 
2.       આ ફકરા માંરી દકયા દશારવતાં શબદો લખો.(અંગેજમાં) 
3.         આ ફકરામાં સૌર મંડળના કયા ગહ વવશે વાત છે? (અંગેજમાં)  
4. Near = Nearest : _________ = largest.
5.    નીચેના સપેલલંગ પૂણર કરો...
      1. s_lar  _y_t_m
      2. s_rv_v_

(             બધાં સતરના વવદારરઓને કામ કરવું સહેલું પડે એટલા માટે પશો ગુજરાતીમાં લખયાં છે. )
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