
*  અરરગહણ ફકરો:  દદવસ - 9*

 આજે ધો.     ૩ રી ૫ માં *ગુજરાતી*  અને ધો.     ૬ રી ૮ માં *ગુજરાતી*     ભાષાનો આરરગહણનો ફકરો આપેલો છે.  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... 

   બગલો મનમાં સમસમી ગયો.   એણે કહું - વાહ, સશયાળભાઈ!        તમે મારા માટે કેટલી સરસ ખીર બનાવી છે!    એની સંુગધરી જ
    મારં પેટ ભરાઈ ગયંુ છે.          હવે એમ કરો આવતી કાલે તમે મારે તયાં જમવા આવજો.       હંુ તમારા માટે તમને ભાવતી બાસંુદી

  બનાવીને તૈયાર રાખીશ.              પોતાની ભાવતી વાનગી જમવાનંુ આમંતણ મળતાં સશયાળ રાજ રાજ રઈ ગયંુ અને પોતાના ભાગની
       તેમ જ બગલાના ભાગની ખીર સફાચટ કરી ગયંુ.

 પશો - 

1.      આ ફકરામાં કા પાણીની વાત છે?
2.      આ ફકરામાં કા પકીની વાત છે?
3.      આ ફકરા માંરી આશયર વચહ (!)     વાળા બે વાક શોધી લખો.
4. '  ખીર '       કંઈ રીતે બને એ જણી અને લખો.
5.    આ ફકરા માંરી '  સ '                   અકર પરરી શર રતાં શબદો શોધીને લખો અને એ શબદો પરરી આ ફકરામાં ન હોય એવા બે બે

 વાકો લખો. 

******

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

 મહેશ રડો.       સાકી ઝાડ પરના માચડે બેસી ગઈ હતી.     હહતેશ બેટરી દકકેટ રમતો હતો.    સાહેબ પાઠ ભણાવતા હતા.  મારો પગ
 ભાંગી ગયો.  પપપા હસયા.    સહજ પુસતક વાંચતી હતી. 

(             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.   હદકમરક 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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