
ગજુરાત શૈક્ષણિક સશંોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાધંીનગર 

પ્રથમ સત્રાતં લેણખત કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર – A  

તારીખ-               ત્રવષય : ગજુરાતી   સમય 

વાર             ધોરિ : 3     કુલ ગિુ : ૪૦  

ત્રવદ્યાથીનુ ંનામઃ- ...................................................................... બેઠક નબંરઃ- ...................... 

શાળાનુ ંનામઃ- .......................................................................... વગશઃ- .............................. 

ત્રનરીક્ષકની સહીઃ- ....................................................................... પરીક્ષકની સહીઃ................... 

પ્રશ્ન ક્રમાકં 1 2 3 4 કુલ ગિુ 

કુલ ગિુ 10 10 10 10 40 

મેળવેલ ગિુ      

સ  ચનાઃ જવાબો આ છાપેલા પ્રશ્નપત્રમા ંલખવાના છે.  

પ્રશ્ન-1(અ) યોગ્ય ત્રવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પ  રો.     (3) 

1. ત્રસિંહને ............... એ બચાવ્યો. 

 (અ) સસલા ં  (બ) ઉંદરે  (ક) કાચબા (ડ) ત્રશકારી 

2. ....................... તજુને વારંવાર 

 (અ) ગમીએ  (બ) રમીએ  (ક) નમીએ (ડ) ભમીએ 

3. મને .................... ચમકતો ચાદંલો ગમે. 

 (અ) આભલ ે  (બ) ટોડલે  (ક) બારિે (ડ) થાભંલે 

(બ) એક વાક્યમા ંજવાબ આપો.        (3) 

1. ત્રસિંહ ેગસુ્સે થઇને શુ ંકર્ુું?     

 ........................................................................................................................ 

2. આપિા સૌને કોનો આધાર છે? 

 ........................................................................................................................ 

3. કાબરે ખતેરમા ંશેનો પાક કયો? 



 ........................................................................................................................ 
 

(ક) એક કે બે વાક્યમા ંજવાબ આપો. (ગમે તે બે)      (4) 

1. ભગવાનનો સાથ ક્યા ંક્યા મળે છે? 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

2. ઉંદરે ત્રસિંહને બચાવવા શી ર્કુ્તત કરી? 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

3. બાળકને ઇશ્વર કઇ કઇ વસ્તમુા ંદેખાય છે? 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

પ્રશ્ન-2 (અ) અનલુેખન કરો.         (2) 

 “ગિશે ત ુ ંવહલેો આવી ગયો કે પછી નીકળ્યો જ નથી?” 

 તેમિે ગિેશને પ  છ્ુ,ં “ગિશે કહ ેજીવતા ંતીથશ તે મા બાપ.” 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

(બ) નીચેની કાવ્યપકં્તત પ  િશ કરો.        (4) 

 હરતા ંફરતા.ં.... સૌને આધાર  

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

(ક) ઘટનાક્રમ પ્રમાિે વાક્ય ફરીથી લખો.       (4) 

1. એક રદવસ ગિેશ કાત્રતિકેય વાદે ચડયા. 

2. શકંર અને ઉત્રમયાન ેબે દીકરા હતા. 

3. જે પહલેો ઘરે આવે તે જબરો. 

4. બેઉન ેલડતા જોઇન ેઉત્રમયા ંબોલ્યા.ં 



 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

પ્રશ્ન-3 (અ) સ  ચના પ્રમાિે કરો. 

1. ત્રવરોધી શબ્દ લખો. (ગમે ત ેએક)       (1) 

 સાજં  ................  મશુ્કેલ ..................... 

2. સમાનાથી શબ્દ આપો. (ગમે તે  એક)       (1) 

 દુત્રનયા ............... ધરતી ............... 

3. જોડિી સધુારો (ગમ ેતે  એક)        (1) 

 1. ચાચં  રડ ....................   2. મુઝંવિ .............................. 

3. શબ્દ સમ  હ માટે એક શબ્દ લખો (ગમે ત ેએક)      (1) 

 1. લાબંો ક દકો ............... 2. ટીપીને સરખુ ંકરવુ.ં ............... 

(બ) નીચેનામાથંી કોઇપિ એક ત્રવષય પર 4 વાક્ય લખો.     (4) 

 1. મને ગમતુ ંપ્રાિી 2. મારી શાળા 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 



(ક) કારિ આપો (ગમે ત ેબે)        

 (2) 

 1. ઉંદરે ત્રસિંહને બચાવ્યો કારિ કે ................................................................ 

 2. કાત્રતિકેય થાકી ગયા હતા કારિ કે ........................................................... 

 3. કાગડાભાઇ ફૂલાઇ ગયા કારિ કે ............................................................. 

પ્રશ્ન-4 (અ) શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો.       

 (2) 

 (1) ઢગલો ............................................................................. 

 (2) ગામ  .............................................................................. 
 

(બ) નીચે આપેલ ફકરો વાચંીન ેપ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.      (4) 

 કાગડાભાઇની દાનત ખોરી હતી. એટલે ચાચં તો ઘડાવી પિ કામ કરવાની આળસ ેઝાડ ઉપર બેઠા 

બેઠા લહુારની સાથે ગપપા ંમારવા લાગ્યા. 

 કાબર તો કાગડાની રાહ જોઇ થાકી ગઇ. એટલે કાગડાને બોલાવવા ગઇ જઇને કાગડાને કહ.ે 

"કાગડાભાઇ કાગડાભાઇ! ચાલો ને ? ખેતરતો ખેડાઇ ગર્ુ.ં હવે આપિ ેવાવીએ." 

 1. કયા ંપક્ષીની દાનત ખોરી હતી? 

 ........................................................................................................................ 

 2. લહુારની સાથે કોિ ગપપા મારે છે? 

 ........................................................................................................................ 

 3. કાબર કાગડાને શુ ંકહ ેછે? 

 ........................................................................................................................ 

 4. ખેતર ખેડયા પછી શુ ંકરવાનુ ંહોય? 

 ........................................................................................................................ 

(ક) નીચેના ંજોડકા ંજોડો.         (4)  
 અ  બ  

1. ઉત્રમયા  1. વીજના ચમકારા ં
2. ઉંદર  2.  બકરીનુ ંબચ્ચુ ં
3. ચોમાસુ ં  3. શકંરના ંપત્ની 



4. લવારંુ  4. ત્રસિંહનો ત્રમત્ર 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ધોરણ 3  ગ�ણત 

સમય: 1 કલાક ૩૦ િમિનટ         �થમ સ�                          �ુલ �ણુ ૪૦ 

િવભાગ- A 

"ચૂના %જુબ જવાબ આપો. ( �, -મ ૧ થી ૧૨, દર3ક �,નો એક �ણુ )       ૧૨  

યો6ય િવક7પ પસદં કર9 જવાબ આપો :( �, -મ ૧ થી ૪ )                      

૧. �ુ ં૫૫ અને ૭૫ ની બરાબર વ�ચે  �.ં 

(અ) ૬૦   (બ)  ૬૫  (ક) ૭૦   (ડ) ૯૫   

૨. ૬૫    =        + + 

(અ) ૬૫    (બ)  ૨૫  (ક) ૧૫   (ડ) ૫ 

૩.  ૧૫,  ૨૫ ,  ૩૫ , ૪૫ , ____ 

(અ) ૪૬   (બ)  ૫૪ (ક) ૫૫   (ડ) ૬૫   

૪. �ુ ંસદ$ + અડધી સદ$ &ટલો �ં. �ુ ંકોણ? 

(અ) ૧૫૦   (બ)  ૧૦૫ (ક) ૫૧૦   (ડ) ૫0  

ખાલી જ6યા ;રૂો. :(�, -મ ૫ થી ૮ )                                            

૫. ૧૦૦ – ૬૫ = ........................... 

૬. ૪૧૩ + ૫૩૨ = .................................. 

૭. ૧૨૫, ૧૦૦, ૭૫, ૫૦,............... 

૮. ૧૦૦ + ૧૦૦ + ૧૦ + ૧ + ૧ =.....................  

“અ ” િવભાગમાં વABઓુ આપેલ છે, જયાર3 “બ” િવભાગમાં તેના FદાGજત માપ 

આપેલ છે.”અ ” િવભાગના �,ોની સામે “બ” િવભાગમાંથી સાચો જવાબ શોધી જોડકા 

જોડો. (�, -મ ૯ થી ૧૨ )          

 અ          બ  
૯.    બે/ચની લબંાઈ     ૫ મીટર   

૧૦.  ચોકની લબંાઈ     ૧ 2કલોમીટર 

૧૧. સાડ$ની લબંાઈ     ૧ મીટર  

૧૨. ઘરથી શાળા7ુ ં8તર    ૮ સે/ટ$મીટર  

૬૦ 



 

િવભાગ-B  

"ચૂના %જુબ જવાબ આપો. (�, -મ ૧૩ થી ૨૧, દર3ક �,ના બે �ણુ)        ૧૮ 

13. આપેલ >ચ?નો અડધો ભાગ દપBણમા ંબરાબર તનેા &વો જ દDખાય તે ર$તે >ચ?મા ંરDખા   

     દશાBવો . 

 

 

 

 

૧૪. એક કારખાનામા ં૨૬૦ બેટ બ/યા, બીH કારખાનામા ં૧૨૩ બેટ બ/યા, તો Iુલ કDટલા બેટ  

     બ/યા? 

 

 

 

૧૫. નીચે એક સJંયામાથંી બીK સJંયા બાદ કરવાની L2Mયા દશાBવેલ છે તો ખાલી ખાનાઓમા ં 

      Pટૂતા 8ક Rકૂો.  

 

 

 

 

૧૬. બાદબાક$ કરો. 

   ૩  ૪  0 

      -    ૨  ૮  

  

 

૧૭. 3:30 કલાક માટD ઘ2ડયાળમા ંકલાક અને િમિનટ કાટંાની UVથિત દશાBવો. 

 
 

૨ ૮   

૧   ૭  

 ૩  ૨  



૧૮. આપેલ આ�ૃિતના આધાર3 તેની નીચે આપેલ �,ોના જવાબ આપો.    

  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

       ૧. તાજમહDલથી વX ુનKક Yુ?ં( તાજ જગંલ, બાબરZરુ7ુ ંજગંલ ) 

        .............................................................................................................. 

       ૨. આ[ાના 2ક\લાથી વધારD નKક Yુ ંછે?( તાજમહDલ, આ[ા કD/ટ રD\વ-ેVટDશન ) 

          ............................................................................................................. 

૧૯. આપલે આIૃિતમા ંIુલ કDટલા િ?કોણ છે? 

                                                
  ...........................................  

૨૦.આપેલ આIૃિતમા ંસૌથી મોટો લબંચોરસ બનાવો.  

 
 

 



૨૧. યો`ય સJંયા Rકૂો. 

 

 

 

 

 

 

િવભાગ –C 

"ચૂના %જુબ જવાબ આપો. ( �, -મ ૨૨ થી ૨૩, દર3કના �ણ �ણુ )       ૦૬  
૨૨.એક પaી ઘરમા ં૧૩૫ ચકલીઓ અને ૨૬૭ કbતુર છે.તો પaી ઘરમા ંIુલ કDટલા પaીઓ છે? 

 

 

 

 

 

         અથવા 

૨૨. cDનના એક ડબામા ં૧૩૨ લોકો બેઠા છે. બીH ડબામા ં૧૨૯ લોકો બેઠા છે, તો એકંદરD બનંે 

ડબામા ંથઈને Iુલ કDટલા લોકો બેઠા છે? 

 

 

 

૨3.  નીચેની 2Mયાઓમા ંલાગતા સમય Rજુબ તમે7ુ ંવગeકરણ કરો : 

      ( ઘf ઉગાડવામા,ં સાડ$ વણવામા,ં દહh Hમવામા,ં કDર$ પાકવામા,ં ઉનાળાથી િશયાળો  

      આવવામા,ં શટB સીવવામા ં) 

કલાકો લાગે છે 2દવસો લાગે છે મ2હનાઓ લાગે છે 

   

   

   

 

 

 

....... 

૩૨૦ 

૧૨૦ 

૨૩૦ 

.......



"ચૂના %જુબ જવાબ આપો. 

૦૪ ૨૪.  આપેલ >બijુઓની ગોઠવણી

    (૧) kલ    

 

 

 

 

 

 

 

  

અથવા 

૨૪. નીચે આપેલ >ચ?મા ંએવી ર$તે રDખા દોરો કD &થી >ચ?ના  બરાબર બે સરખા ભાગ દDખાય

 

િવભાગ-D 

 ( પ, -મ ૨૪ )                                           

આપેલ >બijુઓની ગોઠવણીમા ંનીચેની વVlઓુના >ચ?ો દોરો. 

     (૨) તારો 

નીચે આપેલ >ચ?મા ંએવી ર$તે રDખા દોરો કD &થી >ચ?ના  બરાબર બે સરખા ભાગ દDખાય

ALL THE BEST  

)                                           

નીચે આપેલ >ચ?મા ંએવી ર$તે રDખા દોરો કD &થી >ચ?ના  બરાબર બે સરખા ભાગ દDખાય. 

 

 

 

 

 


