
Articales



આર્ટીકલ મખુ્ય 2 પ્રકાર ના છે.
1. Indefinite article (અચોક્કસ આર્ટીકલ)
2. Definite article (ચોક્કસ આર્ટીકલ)



અચોક્કસ આર્ટીકલ (Indefinite Articles)

= A,An

 અચોક્કસ આર્ટીકલ નો ઉપયોગ માત્ર ને માત્ર એકવચન નામ આગળ થાય છે.



Article - A

 કોઇપણ અકવચન નામ નો ઉચ્ચાર ગજુરાતી ના વ્યજંન (ક થી જ્ઞ) થી શરુ થતો હોય 
ત્યારે આર્ટીકલ “A” વપરાય છે.

 Examples :-

 A boy

 A pen

 A university

 A one rupee coin

 A book



Article - An

 કોઇપણ એકવચન નામનો ઉચ્ચાર ગજુરાતી ના સ્વર ( અ,આ,ઇ....) થી શરુ થતો હોય 
તો આર્ટીકલ “An” વપરાય છે.

 Example :-

 An honest

 An S.T.Bus

 An M.com

 An Ink

 An orange



Definite Article (The)

 આર્ટીકલ The નો ઉપયોગ એકવચન કે બહવુચન કોઇપણ ચોક્કસ વસ્તનુા નામ આગળ 
થાય છે. જેના ઉપયોગ નીચે મજુબ છે.



 કોઇપણ ચોક્કસ નામ આગળ
 The girl is crying

 I lost the book

 ખાડિઓના નામ ની આગળ3
 The bay of Bangal

 The gulf of Khambhat



 પનુરાવતીત નામ આગળ
 I have a pen

The pen is black.

વતતમાનપત્રોના નામ આગળ
The Sandesh

The Times of India



 કુદરતી અનન્ય કે અજોિ વસ્તનુા નામ આગળ
 The sun

 The moon

 સસં્થાઓના નામ આગળ
 The state bank of India

 The Rajkumar college



 કોઇપણ નામ સપંણુત જાતી દશાતવત ુહોય ત્યારે
 The hindu

 The cow is a useful animal

 જહાજોના નામ ની આગળ
 The titanic

 The Vikrant



 ઘામીક ગ્રથંોના નામ આગળ
 The Geeta

 The Bible

 ક્રમ વાચક સખં્યા આગળ
 The first

 The last



 સગંીતના સાઘનોના નામ આગળ
 The flute

 The piano

 United, Republic, Kingdom જેવા શબ્દો આગળ
 The united Arab fmirates

 The Irish



 ઐતીહાસીક ઇમારતોના નામ આગળ
 The red fort

 The great wall of china

 Double comparision આગળ
 The more, The merrier



 નદીઓના નામ આગળ
 The Ganga

 The Narmada

 વ્યેક્તીવાચક નામ આગળ જ્યારે તે ઉપયોગ વવશેષણ તરીકે
 Kalidas is the Shakespeare of India



 પવતતની હારમાળા આગળ
 The Alps

 The K2

 કોઇપણ વવશેષણ જ્યારે સપંણુત જાતી સચુવે.
 The rich  should help the poor



 ર્ટાપઓુના સમહુ આગળ
 The west indies

 The Bahumas

 રાષ્ટ્રીયતા સચુક શબ્દ જ્યારે દેશના તમામ લોકોનો ઉલ્લેખ
 The Japanese are very clever



 ડદશાઓના નામ આગળ
 The east

 The west

 રણ ના નામ આગળ
 The sahara

 The white desert



 જગંલોના નામની આગળ
 The sasan Gir

 The amazon



A, An

 Copper is …… useful metal. (a,an)

 He is not ….. Honorable man. (a,an)

 ….. Able man has not always a distinguished look. (a,an)

 Rustum is ….. Young parsee. (a,an)

 The world is ….. Happy place. (a,an)

 He returned after ….. Hour (a,an)

 I first met him….. Year ago. (a,an)

 Yesterday ….. European called at my office. (a,an)

 Sanskrit is ….. Difficult language (a,an)

 French is ….. Easy language. (a,an)



A, An, The

 ….. Reindeer is a native of Norway. (A,An,The)

 …… school will shortly close for Diwali holidays. (A,An,The)

 Ram has come without ….. Umbrella. (A,An,The)

 You are ….. Fool to say that. (A,An,The)

 ….. Ganga is a sacred river. (A,An,The)

 Mumbai is ….. Very costly place to live in. (A,An,The)

 I bought the horse, ….. Oxe and the buffalo. (A,An)

 If you see him, give him ….. Message. (A,An,The)

 I read ….. sandesh everyday. (A,An,The)

 ….. Lion is the king of beasts. (A,An,The)
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