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કૃદંત 

કૃદંત એટર શ ?ં ક્રિમાનો અધ યો અથથ દળાથલતા દોને કૃદંત કશ ેછે. 

કૃદંતના ક ર છ પ્રકાય છે  
૧ લતથભાન કૃદંત    ૨ ભતૂ  કૃદંત 

૩ વફધંક ભતૂકૃદંત/ અવ્મમી કૃદંત  ૪ બવલષ્મ  કૃદંત 

૫ વલધ્મથથ કૃદંત/ વાભાન્મ કૃદંત  ૬ શતે્લથથ કૃદંત 

૧ લતથભાન કૃદંત – 

જે કૃદંતભા ંશભણાનંી એટરે કે ચાલ  ંક્રિમા દળાથલે તે ફધા લતથભાન કૃદંતો છે        

પ્રત્મમો – ત ્, તો , તી , ત  ં, તા ં, તા  

૧ ભય ય ગાતો ગાતો સઇૂ ગમો  

૨ જૂા યભતી યભતી બણે છે  

૩ શયણ પયત   ંપયત   ંઆલી ચડય  ં

૪ ચેતન રખતા ંરખતા ટીલી જ એ છે 

૫ શતેર ચારતા ચારતા ભકં્રદયે જામ છે  

૬ ઊગતા સમૂથને વૌ જૂે છે. 

૭ જીલતો નય બદ્રા ાભે. 

૮ વલદ્યાથી દોડતો આવ્મો 

દોડ ધત   યથી દોડત  ,ં દોડતો, દોડતી, દોડતા, દોડતા ંઆટરા કૃદંત ફનાલી ળકામ  

૨ ભતૂ કૃદંત – 

જે કૃદંત ભતૂકાની ક્રિમાનો અથથ ફતાલે તેને ભતૂ કૃદંત કશલેામ છે 

મ/એર , મો , મી , ય  ં, મા , રો , રી , રા  

૧ લૂી અશીં આલેર શતી 

૨ મણૃારલતી મજૂનેં જોલા આલી શતી 

૩ કૃણારન  ંક્રયણા વાર  આવ્ય  ંશત   ં 

૪ પ્ા ઓક્રપવેથી ાછા આવ્મા શાતા. 

૫ લૂથ વાવયે ગમેરો ણ યોકામેર નશીં. 

૬ આક્કાન  ંઆલેલ  ંનકામ  ંશય .ં 

૭ વનમવત લશરેી જાગેરી શતી 

૮ ગાજ્મા ભેધ લયવે નક્રશિં. 

૯ લેચેરો ભાર ાછો રેલાભા ંઆલે નક્રશિં. 

૧૦ ફોરેરા લચનો ાડલા ડે  

ફોર ધાત   યથી ફોલય ,ં ફોરી, ફોલમો, ફોલમા,ં ફોરેલ ,ં ફોરેરી,ફોરેરો, ફોરેરા, ફોરેરા ંઆટરા ભતૂ 

કૃદંત ફનાલી ળકામ 
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૩ બવલષ્મકૃદંત 

બવલમભા ંથનાય ક્રિમાનો અથથ સચૂલે  

નાય, નાયો, નાયી, નાર ં , નાયા,ં લાનો,લાની, લાન ,ં લાનાં

૧ આચામથ વાશફે આલનાય શતા. 

૨ પ્રથભ આલનાયને ઇનાભ ભ છે. 

૩ અભે ભલાન  ંકારે યાખય  ંછે. 

૪ દાદા આલલાના શતા. 

૫ ચીભીની જલાની આળા નકાભી શતી. 

૬ આલનાયી આતીઓ વનલાયી ળકાતી નથી 

૭ આલનાયો વભમ વાયો જ શળે. 

૮ દક્રયમાભા ંભોટ ં જશાજ આલનાર ં  છે. 

૯ જનાયા ંક્યાયેમ યોકાતા નથી. 

૧૦ આ જનભાયો આભજ જલાનો

૪ વફંધંક ભતૂકૃદંત/ અવ્મમી કૃદંત – 

દયેક કૃદંત છીથી ફનતી ફીજી વફંધંક ફતાલતી ક્રિમાસચૂલે છે. 

૧ આટલ  ંલાચંી છી પયલા જઇળ. 

૨ ગીત વાબંી વૌ ખ ળ થઇ ગમા 

૩ ઇન્ન્દયા યોઇને વનયાધાય ફની ગઇ 

૪ વાશફે વલદ્યાથીઓને છૂીછૂીને થાકી ગમા. 

૫ વલધ્મથથ/ વાભાન્મ કૃદંત 

પયજ અને ક્રિમાનો અથથ દળાથલે છે   પ્રત્મમો – લ, લો, લી, વ ,ં લા, લા,ં

૧ તેને ફોરવ  ંગભત  ંનથી 

૨ ગોી પયલા જામ છે. 
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૩ ભાનવીને પયવ  ંફહ  ગભે છે 

૪ મળ યભલા ગમો.     

૫ ગૌત્તભને ભળકયી કયલી ગભતી નથી 

 

૬ શતે્લથથ કૃદંત 

શતે   કે કાયણ ફતાલે છે.     પ્રત્મ – લા / લાનો  

 ૧ તે જભલા ગમો 

 ૨ તેની ાવે યશલેાને ઘય નથી 

 ૩ ક્રશતેળ બણલા ફેઠો 
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વનાત 

લાક્યભા ંઆલતા જ દાજ દા પ્રકાયના દો જેલા કે વજં્ઞા, વલળેણ, કૃદંત, ક્રિમાદ, ક્રિમા વલળેણ વાથે આલી 

ળકે અને બાય ,વનશ્ર્ચમ લગેયે અથથની વલળેતા દળાથલે તે દોને વનાત કશ ેછે 

વનાત  ક્યો અથથ વ્મક્ત કયે છે 

જ  ચોક્ક્વ ણ ,ં વનશ્ર્ચમ  

તો  ફીજ  ંકોઇ જામ કે ન જામ, ણ હ ં જઇળ  

ને  આગ્રશ કે ખાતયી  

મ / મે  ફીજા વાથે આનો ણ વભાલેળ થામ  
ણ  ફીજાની વાથે આનો ણ વભાલેળ  

સ દ્ા ં ફીજા વાથે આનો ણ વભાલેળ  
પક્ત / કેલ / ભાત્ર આ જ અને ફીજ  ંકંઇ નક્રશ 

જી  આદય અને ભાન સ ચલે છે  

ખરં  / ખયો / ખયી/ ખયા ં ખાતયી કયલાનો અથથ 
 

૧ ચેતનને લાતાથ જ લાચંલી ગભે છે 

૨ યભેળ અંતે ાવ તો થળો 

૩ વાશફે આવ્મા તેથી પ્રશ્ન ઊકરી ગમો ને  

૪ દ જ્મા કયે છે કીટરા મ ધા યશી યશી 

૫ ખફય આ કંઇમે નક્યાથ શતા. 

૬ મતં્રો ણ કોઇકલાય અટકી ડે છે. 

૭ વપાઇ કાભભા ંવળક્ષકો સ દ્ા ંઅભયી વાથે જોડામા  
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૮ અક્રશિંમા પક્ત શ દ્ ઘીની વભઠાઇઓ ભે છે 

૯ કેલ લાચંલા ભાટે જ યજા ભ છે 

૧૦ ભાત્ર શોસ્ટેના વલદ્યાથીઓને જ યજા આલાભા ંઆલળે 

૧૧ ભાયી આટરી વલનતંી ધ્માનભા ંરેળોજી  

૧૨ આ અખતયો કયલા જેલો ખયો   

૧૩ ગેયશાજ યશલેા ભાટેન  ંકાયણ ખર ં  ળેને? 

૧૪ ભોકરાલેરી ભાક્રશતી ખયી છે   ૧૫ આ વલદ્યાથીઓ ાવ થળે ખયાં  

ક્તથક્રય, કભથણણ, બાલે અને પે્રયક લાક્યો 
ક્તથક્રય લાક્યો –  

જે લાક્યભા ંક્તાથની પ્રધાનતા શોમ એટરે કે ક્તાથની વક્રિમતા દળાથલાતી ક્ય તે ક્તથક્રયલાક્ય કશલેામ છે 

જ્માયે ક્રિમાદ ક્તાથના ંજાવત,લચન અને  ર  પ્રભાણે ોતાન  ંરૂ ફદરે ત્માયે ક્રિમાદ ક્તથક્રય છે  

તેભ કશલેામ 

૧ જૂા વલાયનો નાસ્તો કયતી શતી (નાયી જાવત) 

૨ ચેતન યોટરી ખાતો શતો (નય જાવત) 

૩ ફકર ં  દોડ્  ં(નાન્મતય જાવત)  

૪ હ ં તને  સ્તક આ  ંછં (ક્તાથરક્ષી ક્તથક્રય લાક્ય) 

૫ ભેં તને  સ્તક આપ્ય  ં(કભથરક્ષી ક્તથક્રય લાક્ય ) 

કભથણણ લાક્યો  -  

જે લાક્યભા ંકભથની પ્રધાનતા શોમ એટરે કે કભથ ક્તાથને સ્થાને શોમ તેને કભથણણલાક્ય કશ ેછે. 

 કભથણણયચનાભા ંક્રિમાદ વકભથક શોમ છે 

 બલેયચનાભા ંક્રિમાદ અકભથક શોમ છે  

 કભથણણ અને બાલે લાક્યોભા ં ક્રિમાદન  ં‘આ’ પ્રત્મમલાળં ખાવ રૂ લયામ છે 

 ક્તથક્રયનો ક્તાથ ‘થી’ અન ગ કે ‘લડે’ નાભમોગી રે છે. 

 ૧ ગોીએ યોટરો ખાધો     ૨  ણરને યોટરી ખાધી  

 ૩ અભે ફૂર સ ૂધં્ય  ં    ૪ ફાએ યોટરા ફનાવ્મા  
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 ૫ ભાયાથી કવલતા ગલામ છે  

બલે પ્રમોગ –  

 ક્રિમાદનો બાલ શંભેળા ંનાન્મતય જાવત એક લચનભા ંશોમ છે.તેથી બાલે પ્રમોગન  ંક્રિમાદ  

નાન્મતય જાવત એકલચનભા ંશોમ છે  

જ્માયે ક્રિમાદ ક્રિમાના બાલના ંજાવત, અને લચન પ્રભાણે ોતાન  ંરૂ ફનાલે  છે ત્માયે તે ક્રિમાદ 

બાલે પ્રમોગભા ંછે તેભ  કશલેામ  

 ૧ છોકયાથી દોડાય  ંનક્રશ. ( છોકયો નય જાવત , દોડાય  ંનાન્મતય જાવત )  

 ૨ યાજેન્દ્રથી ચરાત   ંનથી  

 ૩ શલે બયતથી લચંામ છે  

 ૪ ચેતનએ ઘેય જવ  ંછે  

 ૫ છોકયાથી લચંાત   ંનથી   

 ૬ વનયલથી શવાય  ંનક્રશ  

 ૭ દદીથી ચરાય  ંનક્રશ 

 ૮ તભાયાથી દૂય ખવાળે ?  

પે્રયક લાક્ય 

 વાદી લાકમયચનાભા ંકતાથ ોતેજ ક્રિમા કયે છે ક્યાયે પે્રયક લાક્યયચના ંકતાથ ફીજાને કાભ કયલાની  

પે્રયણા આે છે. 

વાદાલાકમભા ંઅકભથક ક્રિમાદ શોમ છે.જ્માયે પે્રયક લાક્યભા ંદ વકભથક ફને છે. 

મૂ ધાત  નેં (ક્રિમાદના મૂ રૂને) આલ, આડ, કે ડાલ પ્રત્મ રગાડલાથી પે્રયક ધાત   ફને છે. 

 દાત. રખ – રખાલ, લાચં – લચંાલ, ફોર – ફોરાલ, યભ – યભાડ, ખા – ખલાડ કે ખલડાલ  

ી – વલડાલ 

૧ શતેર ઘય વાપ કયે છે  ૧ શતેર નોકય ાવે ઘય વાપ કાયાલે છે 

૨ વલદ્યાથી યભે છે  ૨ વળક્ષક વલદ્યાથીઓને યભડાલે છે  

૩ ક્રદરી બણે છે   ૩ વતા ક્રદરીને બણાલે છે  

 :ન પે્રયકલાક્ય  
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 વાદાલાક્યને પે્રયક કે  :ન પે્રયકલાક્યભા ંપેયલતા ક્રિમાદ વકભથક કે દ્વિકભથક ફને છે  

 આલા વાદાલાક્યનો કતાથ વાભાન્મ કભથ તયીકે જ આલે છે.  

 છી પે્રયક લાક્યભા ંનલો ઉભેયામેરો કતાથ  :ન પે્રયકલાક્યભા ં‘િાયા’ કે ‘ાવે’ લાળં પે્રક્રયત કભથ ફને  

  છે  

 ૧ ઉભગં દેલાગંને ગણણત ળીખલાડે છે.  ૧ વળક્ષક ઉભગં ાવે દેલાગંને ગણણત ળીખલાડે  

  છે 

૨ વળક્ષક વલદ્યાથી ાવે ળાાની વપાઇ કયાલે છે  ૨ આચામે વળક્ષક િાયા વળક્ષક વલદ્યાથી ાવે   

   ળાાની વપાઇ કયાલી 

http://www.edusafar.com/
http://www.edusafar.com/

