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 આજે ધો.       ૩ રી ૫ માં ગુજરાતી અને ધો.           ૬ રી ૮ માં હહનદી અરર ગહાણ માટે ફકરા આપેલાં છે.     આ ઉપરાંત છેલલે પીડીએફ
         પણ છે જેના પર કકલક કરી ડાઉનલોડ કરી શકાય 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.  હપનટ
     કાઢવા માટે પીડીએફ પણ આપેલી છે. 

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

        કાયમ તે પોતાના સારીદારોરી અલગ રઈ એકલું એકલું ફરે.            એક દદવસ સાબર નદી કાંઠે ઉગેલું લીલું લીલું તાજંુ ઘાસ ચરતું
હતું.        ઘાસ ખાઈને સાબર પાણી પીવા નદી દકનારે ગયંુ.      નદીનંુ પાણી કાચ જેવું ચોખખંુ હતું.      સાબરે પાણી પીવા જતાં પાણીમાં

  પોતાનંુ પવતબબંબ જોયંુ.  તેને રયંુ, વાહ!     કેવાં સંુદર મારાં શીગડાં છે!        મારે જણે મુગટ પહેયર હોય તવેાં શોભે છે!   પણ મારા આ
  પગ કેવા પાતળા!      મને એ બેડોળ કરી મૂકે છે,     એનંુ જ મને દઃુખ છે.

પશો - 

1. '  લીલું '   શબદનો વવરોધારર લખો.
2.   આશયર વચહ (!)         ધરાવતાં બે વાકો આ ફકરા માંરી શોધી ને લખો. 
3. '  પાતળું '   શબદનો વવરોધારર લખો.
4. '  કાયમ '   શબદનો સમાનારર લખો.
5.     સાબરે નદીના પાણીમાં શંુ જોયંુ?

******



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

 पपय ममत, जयेश,
     अभी अभी तुमहारा पत ममला ,          यह जानकर बहत खशुी हो रही है पक तुम 25          अपलै को कनाडा जा रहे हो। बचपन से ही

                        तुम पवदेश आने का सपना देखा करते थे। अब बोलो सपना तुमहारा साकार होने को आ रहा है। कनाडा जाने के ललए मेरे पूरे
                     पररवार की तरफ से तुमहे बहत सारी शुभकामना और तुमहारी याता सफल रहे। वहां जाकर मुझे भूल मत जाना और पत
  ललखते रहना।
 तुमहारा दोसत, पवनय।

પશો - 

1.       यहां कौन पकसे पत ललख रहा है?
2.    पत कयो ललखा गया?
3. 25       अपैल को कौन कहां जा रहा है?
4.     तुमहारी याता सफल रहे -     यह वाकय मे सवरनाम बताए।
5. '  पवदेश '    का पवलोम शबद बताए।
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