
 

  

હેતુઓ  જ્ઞાન  સમજ  ઉપયોજન  કૌશલ્ય  કુલ  કુલ 

 
O S E O S E O S E O S E O S E  

1 1(1)    4(4)        1(1) 4(4)  5(5) 

2 2(2)   2(1)         4(3)   4(3) 

3    2(1) 2(1)        2(1) 2(1)  4(2) 

4 1(1)     4(1)       1(1)  4(1) 5(2) 

5           4(1)   4(1)  4(1) 

6  1(1)   4 (8)         5(9)  5(9) 

7         4(1)      4(1) 4(1) 

8  1(1)            1(1)  1(1) 

9 1(1)            1(1)   1(1) 

10 1(1)            1(1)   1(1) 

11 1(1) 1(1)  2(1)         3(2) 1(1)  4(3) 

12 1(1) 1(1)           1(1) 1(1)  2(2) 

                 

કુલ 8(8) 4(4)  6(3) 10(13) 4(1)   4(1)  4(1)  14(11) 18(18) 8(2) 
40 

(31) 

કુલ 12 (12) 20 (17) 4(1) 4(1) 40 (31)  



❖ હેતુઓ અનુસાર ગુણભારાાંક  
 

ક્રમ  હેતુ  ગુણ  ભારાાંક  

1 જ્ઞાન  12 30% 

2 સમજ  20 50% 

3 ઉપયોજન   4 10% 

4 કૌશલ્ય  4 10% 

કુલ  40 100% 

 

❖ પ્રશ્નના પ્રકાર અનુસાર ગણુભારાાંક  
 

ક્રમ  પ્રશ્ન પ્રકાર  ગુણ  ભારાાંક  

1 અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નો  14 35% 

2 ટ ાંક જવાબી પ્રશ્નો  18 45% 

3 નનબાંધલક્ષી પ્રશ્નો  08 20% 

કુલ  40 100% 

 

❖ નવષયવસ્ત ુઅનુસાર ગુણભારાાંક  
 

ક્રમ  નવષયવસ્ત ુઅનુસાર  ગુણ  ભારાાંક  

1 પનૂમે શ ું જોય ું ?  5 12.5% 

2 વનપરી  4 10% 

3 પાણી જ પાણી !  4 10% 

4 છોટ ન  ું ઘર   5 12.5% 

5 ઘર એક શાળા  4 10% 

6 ખાધા વવના ન ચાલે  5 12.5% 

7 અનોખો સુંવાદ  4 10% 

8 ફરરર ...  1 2.5% 

9 આવ રે વરસાદ  1 2.5% 

10 રસોડાની વાત  1 2.5% 

11 આપણા વાહનો  4 10% 

12 આપણા કામ 2 5% 

કુલ  40 100% 



 ધોરણ –૩ પ્રશ્નપત્ર –૧ 

વવષય – પયાાવરણ 

વષા –૨૦૧૮-૨૦૧૯ પ્રથમસત્ર ક લગ ણ – ૪૦ 

પ્રશ્ન–૧ (અ) નીચે આપેલા વવકલ્પોમાુંથી સાચો વવકલ્પ શોધીને માું તેનો ક્રમ લખો. ૦૪ 

  ૧.  મારે પલુાવ બનાવવા માટે નીચ ેઆપલે વવકલ્પમાાંથી શાની જરૂર પડશ ે?  

   (અ) બાજરી (બ) ચોખા 
   (ક) મકાઇ (ડ) ઘઉં 

  ૨.  રાખોડી, સફેદ અન ેતપખીરરયા રાંગનાાં દાણા ખાત ુપાંખી કયુાં છે?  

   (અ) બગલો (બ) મોર 

   (ક) ચકલી (ડ) કબતૂર 

  ૩.  વરસાદ કઇ ઋતમુાાં આવે છે?  

   (અ) વસાંતઋતમુાાં  (બ) ઉનાળામાાં  
   (ક) ચોમાસામાાં  (ડ) વશયાળામાાં 
  ૪. નીચેનાાંમાાંથી કયુાં જાહરે સ્થળ નથી ?   

   (અ) પોસ્ટ ઓરફસ (બ) પોલીસ સ્ટેશન 

   (ક) ઘર (ડ) બગીચો 
 (બ) નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો. ૦૪ 

  ૧.  પાાંદડાનો રાંગ સામાન્ય રીતે ............... હોય છે. 

  ૨. મરેલાાં પ્રાણીઓનુાં માાંસ ખાનાર પાંખી ............... છે. 
  ૩. કાર અને સ્કટૂરને રીપેર કરનારને .............. કહ ેછે. 
  ૪. પરુી બનાવવાાં માટે રાાંધવાની .................રીતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે.  

                                   

પ્રશ્ન–૨  (અ)     મને ઓળખી માર ું  નામ લખો. ૦૪ 

    ૧.  હુાં ચાલુાં ત્યારે મારો અવાજ છુક..છુક... એવો થાય છે. ..............  

  ૨. ગનુાખોરી માટે મારો નાંબર ડાયલ થાય છે. ..............  

  ૩. હુાં રહવેા માટે જાળાં બનાવુાં છુાં. ..............  

  ૪.  મારા પાાંદડાનો ઉપયોગ તોરણ બનાવવાાં માટે થાય છે. ..............  

             (બ)      ‘અ’ વવભાગમાું આપેલ વવગતોને  ‘બ’ વવભાગ સાથે યોગ્ય રીતે જોડી ઉત્તર આપો.                       
૦૪ 

         અ                                      બ 

(૧) માછલી                        (અ) જમીન  

(૨)કાગડો                           (બ) દર  

(૩) ઉંદર                            (ક) પાણી  
(૪) ગાય                            (ડ) ઝાડ  

                                       (ઈ) કોઢ  

પ્રશ્ન–૩ વગીકરણ કરો. ૦૪ 



  ભાખરી, રોટલો, રોટલી, મગ, પાપડ, શાકભાજી,ચોખા, દાળ  

                      (૧)  શેકીને ખાઇ શકાય તેવી વાનગીઓ:----------------------------------------------------------- 

                      (૨)  રાુંધીને ખાઇ શકાય તેવી વાનગીઓ:---------------------------------------------------------

--  

  



પ્રશ્ન–૪  (અ)   ટ ાં કમાાં ઉત્તર  લખો ( ગમે તે બે )                                                                             ૦૪ 

  (૧) પાણી શા માટે જરૂરી છે ? 

                        (૨) મહશેને મ ુંબઈ જવ ું છે  તો તે ક્યા ક્યા વાહનો ની મદદથી જઈ શકાશે ? 

                        (૩) દયારામ બગીચામાું ફરવા જાય છે ,તો તયાું તેમને શ ું શ ું જોવા મળશે ? 

            (બ)     માગ્યા મ જબ ઉત્તર લખો. ૦૪ 

  ૧.  પાણીમાું ચાલતાું વાહનોનાું નામ –  
                              ....................,...................., ......................., ............................... 
  ૨. પાણીનાું પ્રાપ્તતસ્થાનોનાું નામ  

   ........................, ....................., ..........................., ......................            
                               
    

પ્રશ્ન  ૫ (અ) મ દ્દાસર  ઉત્તર  લખો ( ગમે તે બે )                                                                              (૮) 
                       (૧)  તમે તમારા ઘરને ક્યારે અને કેવી રીતે શણગારો છો ? 

         (૨)  નાન ું બાળક અભભનય દ્વારા શ ું શ ું સમજાવી શકે છે ? 

                       (૩)  રમેશને  લીંબ  સરબત પીવ ું છે તો તે કેવી રીતે તૈયાર કરશે ? 

          

             (બ)  આપેલ ભચત્રન ું વણાન તમારા શબ્દોમાું કરો                                                                    (૪) 

 
 
                          
 
 
 
    

  
  
 
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

પ્રકરણ : ૫ પાન નાં:- ૩૫નુાં ચચત્ર મકૂવુાં. 


