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 આજે ધો.     ૩ રી ૫ માં *ગુજરાતી*  અને ધો.     ૬ રી ૮ માં *ગુજરાતી*      ભાષાનો આરરગહણ નો ફકરો આપેલો 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... 

    એક રાજ બીમાર હતો.    એણે ઢોલ પીટાવયો કે,         રાજને જે સાજ કરી દેશે તેને અરધું રાજપાટ મળશે.  સાંભળીને
  રાજદરબારના બધા વૈદ-             પંદડતો ભેગા રયા ને રાજનો રોગ કેવી રીતે કાઢવો તેનો વવચાર કરવા લાગયા.    કોઇને કંઇ સૂઝે નહી. 

   અંતે એક પંદડત કહે, “       –            રાજ એક શરતે સાજ રઇ શકે જો કોઈ સુખી માણસ હાર લાગે ને એનંુ પહેરણ ઉતારીને રાજને
       પહેરાવે તો રાજ ને સારં રઈ જય .”

 પશો - 

1. '  બીમાર '    શબદનો વવરોધારર શબદ લખો.
2.    રાજને શંુ રયંુ હતું?
3.     રાજ બકકસમાં શંુ આપવાના હતા?
4. '  પહેરણ '  એટલે શંુ?
5. '  સુખી '    શબદનો વવરોધારર શબદ લખો.

******

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

                   આપણે તયાં તો ઘરમાં જમવાની રાળી સામે આવે તયારે ઈશરને હાર જોડીને એ જમવા માટે આભાર માનવાની પરંપરા છે
કે,     હે ઈશર તારો આભાર કે, ‘       તે અમને અતયારે આટલું સરસ જમવાનંુ આપયંુ...’         હવે તમે વવચારો તો ખરેખર તો એ વયકતીએ

 મહેનત કરી,  પૈસા કમાયો,   એમરી કદરયાણં આવયંુ,        એ ઘરના લોકોએ રસોઈ બનાવી અને રાળીમાં આવી..    બધા માટે એનો
 પયતન છે,      પણ રાળી બનીને સામે આવે છે,         તયારે એ સઘળા પયતનો એને ધરી લવેાની વાત છે...      તો એ ભોજન પસાદ બની

 જય છે.

 પશો - 
1.      આપણે જમતાં પહેલાં શંુ કરવું જોઈએ?
2.     કયંુ ભોજન પસાદ બને છે?
3.          આ ફકરા માંરી અવતરણ વચહ વાળું એક વાક શોધીને લખો.
4.       આ ફકરા અલપવવરામ કેટલી જગયાએ આવે છે?
5.      આ ફકરા માંરી દકયાપદો શોધીને લખો. દા. ત. આવયંુ... 
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