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TET ની તૈયારી કરતા ભાઈઓ તેમજ બહેનો માટે ખુ ખબર TET ની તૈયારી અને તે ણ અભ્યાસ ક્રમ 
મુજબ તમારા મોબાઈ ર  તો આજજે તમારા મોબાઈ ર થી તમારું  નામ ખી 7622041484 

આેા WHATSAPP નુંબર ર  SMS મોકો.TET મ ાં 100% પ સ થવ ની ચ વી અટલે 

www.allexamimpgk.com નોધ:- ભાઈ કે બહેન તે સ્ષ્ટ જણાળળુું જથેી અગ ગ્રુ બનાળી કીએ 
  

સુંસ્કૃત ીખો રમતા રમતા ભાગ-૪ 

 B y -a.v.ahalgama 
સુંસ્કૃત ના ભાગ-1 થી 6 ડાઉનોડ કરળા માટે નીચ ેઆે એપ્લકેન ઇન્સસ્ટો 

કરો. 

TET-2 ની રીક્ષા આતા તમામ પ્મત્રો માટે ખૂબ ઉયોગી એપ્લકેન જ ેતમને 

TET-2 માટે મોસ્ટ IMP મટટટરય અન ેમોડ ેર અમારી એપ્લકેન ર 

ઉલ્બધ છે એપ્લકેન ડાઉનોડ કરળા માટે નીચેની ના બટન ર પ્લક કરો. 

         Kera news and gk 

 

 

 
 આણે प्रथभऩरुुषः एकवचन નો અગાઊની કડીઓમાું પ્ળસ્તારથી અભ્યાસ 

કયો.આજ ેઆણે प्रथभऩरुुषः द्विवचन તેમજ फहुवचन નો અભ્યાસ કરીુું. જ્યારે 

આણે કોઇ અન્સય બે વ્યપ્લતઓની ળાત કરતા હોઇએ ત્યારે धात ुના प्रथभऩरुुषः 
द्विवचन ના રૂ નો પ્રયોગ કરીુું. પ્રથમ ળાુંચીને અથથ સમજળાનો પ્રયાસ કરીએ. 

 छात्रौ लरखतः। 
 फारकौ गच्छतः। 
 फारकौ आगच्छतः। 
 छात्र ेऩठतः। 
 परे ऩततः। 
 क्रीडकौ क्रीडतः। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk
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 फालरके जरभ ्पऩफतः। 
 सेवकौ छत्र ंनमतः। 
 ऩत्रवाहकौ ऩत्रभ ्आनमतः। 
 दर्शकौ ऩश्मतः। 
 लर्ऺकौ ऩचृ्छतः। 
 काकौ कृष्णौ बवतः। 
 फालरके खादतः। 
 लर्ऺकौ वदतः। 
 ऩतु्रौ हसतः। 
 बक्तौ नभतः। 
 नतशकौ नतृ्मतः। 
 अश्वौ धावतः। 
 गजौ चरतः। 
 फारकौ क्रन्दतः। 
 सलैनकौ ताडमतः। 
 नौके तयतः। 
 આમ प्रथभऩरुुषः द्विवचन માટે धात ुના મૂલ રૂ ની સાથે ‘(अ)तः’ નો પ્રયોગ 

કરીુું. 

 દા.ત. 

 लरख ्+ अतः = लरखतः, 
 धाव+्अतः = ધાवतः, 
 तय ्+ अतः = तयतः 
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 આ ઉરાુંત આણે સુંજ્ઞાનુું द्विवचन રૂ ણ જોયુું, જમેા अकायान्त ऩलु्रंग 

બ્દને ‘अ’ ના સ્થાને ‘औ” ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- छात्र- द्विवचन નુું રૂ छात्रौ 
 મૂલ બ્દ- फारक- द्विवचन નુું રૂ फारकौ 
 મૂલ બ્દ- क्रीडक- द्विवचन નુું રૂ क्रीडकौ 
 आकायान्त स्त्रीलरंग બ્દને ‘आ’ ના સ્થાને ‘ए’ ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- फालरका- द्विवचन નુું રૂ फालरके 

 મૂલ બ્દ- छात्रा- द्विवचन નુું રૂ छात्र े

 कायान्त नऩुंसकलरंग બ્દને ‘अ’ ના સ્થાને ‘ए’ ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- पर- द्विवचन નુું રૂ परे 

 જ્યારે આણે કોઇ અન્સય બેથી ળધારે વ્યપ્લતઓની ળાત કરતા હોઇએ ત્યારે धात ुના 

प्रथभऩरुुषः फहुवचन ના રૂ નો પ્રયોગ કરીુું.  ળાુંચીને અથથ સમજળાનો પ્રયાસ 

કરીએ. 

 छात्राः लरखलन्त। 

 फारकाः गच्छलन्त। 

 फारकाः आगच्छलन्त। 

 छात्राः ऩठलन्त। 

 परालन ऩतलन्त। 

 क्रीडकाः क्रीडलन्त। 

 फालरकाः जरभ ्पऩफलन्त। 

 सेवकाः छत्रालण नमलन्त। 

 ऩत्रवाहकाः ऩत्रालण आनमलन्त। 

 दर्शकाः ऩश्मलन्त। 
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 लर्ऺकाः ऩचृ्छलन्त। 

 काकाः कृष्णाः बवलन्त। 

 फालरकाः खादलन्त। 

 लर्ऺकाः वदलन्त। 

 ऩतु्राः हसलन्त। 

 बक्ताः नभलन्त। 

 नतशकाः नतृ्मलन्त। 

 अश्वाः धावलन्त। 

 गजाः चरलन्त। 

 फारकाः क्रन्दलन्त। 

 सलैनकाः ताडमलन्त। 

 नौकाः तयलन्त। 

 આમ प्रथभऩरुुषः फहुवचन માટે धातु ના મૂલ રૂ ની સાથ ે‘(अ) लन्त’ નો પ્રયોગ 

કરીુું. 

 દા.ત. 

 लरख ्+ अलन्त = लरखलन्त, 

 धाव+्अलन्त = धावलन्त, 

 तय ्+ अलन्त = तयलन्त 

 આ ઉરાુંત આણે સુંજ્ઞાનુું फहुवचन રૂ ણ જોયુું, જમેા अकायान्त ऩलु्रंग 

બ્દને ‘अ’ ના સ્થાને ‘आः’ ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- छात्र- फहुवचन નુું રૂ छात्राः 
 મૂલ બ્દ- फारक- फहुवचन નુું રૂ फारकाः 
 મૂલ બ્દ- क्रीडक- फहुवचन નુું રૂ क्रीडकाः 
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 आकायान्त स्त्रीलरंग બ્દને ‘आ’ ના સ્થાને ‘आः’ ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- फालरका- द्विवचन નુું રૂ फालरकाः 
 મૂલ બ્દ- छात्रा- द्विवचन નુું રૂ छात्राः 
 कायान्त नऩुंसकलरंग બ્દને ‘अ’ ના સ્થાને ‘आलन/लण’(लण નો પ્રયોગ લયારે 

કરળો તે આગલ સમજીુું) ગાળીને પ્રયોગ કરીુું. દા.ત. 

 મૂલ બ્દ- पर- द्विवचन નુું રૂ परालन 

 


