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  યનુનટ ટેસ્ટ – 2                      ધોયણ : 3         નલમ : ગજુયાતી 

તાયીખ : 16.02.2019                   વભમ : 1 કરાક                                કુર ગણુ : 25 
વભાનલષ્ટ અધ્મમન નનષ્નિઓ : (ભાત્ર નળક્ષકો ભાટે)  1.3.1, 1.3.1, 4.3.4, 3.3.6, 1.3.5, 2.3.2, 1.3.1, 

નોંધ : જે પ્રશ્નભાાં જરૂય જણામ તમાાં ાઠ્યપસુ્તકભાાં જોલાની છૂટ આલી. 

પ્રશ્ન.1 ાના નાં-46 ય ઇસ્ભાઇરની લાડીનુાં લણણન લાાંચી √ કે × ની નનળાની કયો.                  (4) 
1. ઇસ્ભાઇરની લાડી ગાભની લચ્ચે આલેરી શતી. – ×              (ચચત્ર નીચેના ાના ય આેર છે)  
2. ઇસ્ભાઇરની લાડીભાાં ળાકબાજી ઉગતા ન શતા – × 
3. ઇસ્ભાઇર ખફૂ ભશનેત ુશતો. – √ 
4. લાડીના ળેઢે નાનકડો કુલો શતો – × 

પ્રશ્ન.2 આેર લાક્યભાાં રીટી કયેર ળબ્દના અથણ રખો.                                    (3) 
1. ભશળે આખા ગાભની ચોલટ કયે છે. અશીં ચોલટ એટરે ? - ાંચાત 
2. યાધીકાને ળાાએ આલલાનો બાયે ઉભકો છે. અશીં ઉભકો એટરે ? – ઉતવાશ 
3. ચાડડમો ખેતયભાાં શોમ તો ઢોયઢાાંખય ઢૂાંકે નશી. અશીં ઢૂાંકવુાં એટરે ? – નજીક જવ ુ

 પ્રશ્ન.3 આના ાઠ્યપસુ્તકના ાના નાં 51 યના ચચત્રનુાં લણણન ચાય લાક્યોભાાં રખો    (4) 

લાક્યો : 

1. ચચત્ર ળાાના એક લગણખાંડનુાં છે.  
2. ચચત્રભાાં ભેઘાનો જન્ભ ડદલવ ઉજલામ છે. 
3. ચચત્રભાાં નળક્ષક ભેઘાને જન્ભ ડદલવની બેટ આી યહ્યા છે. 
4. ચચત્રભાાં ફધા ફાકો ભેઘાને જન્ભ ડદલવના અચબનાંદન આી 
યહ્યા છે. 

 

 

પ્રશ્ન.4 તભાયા જન્ભ ડદલવે તભે શુાં શુાં કર્ુણ શત ુાં તે નલળે ાાંચ લાક્યો રખો.               (5) 
1. ભાયા જન્ભ ડદલવે હુાં વલાયે લશરેો ઉઠ્ીને ભયા ભાતા-નતાને ગે રાગ્મો અને તેનભા આનળલાણદ રીધા. 
2. ભાયો જન્ભ ડદલવ ભાયા ડયલાયભાાં ફધાએ સુાંદય યીતે ઉજવ્મો શતો.  
3. ભાયા ફધા નભત્રોને ભે ભાયા ઘયે જન્ભ ડદલવની ાટીભાાં ફોરાવ્મા શતા. 
4. એ ડદલવે અભાયી ળાાભાાં ણ નળક્ષકો અને ફધા ફાકોએ ભને જન્ભ ડદલવના અચબનાંદન આપ્મા અને ભેં 
ફધાને ચોકરેટ લશચેી. 
5. તે ડદલવે હુાં ભાંડદયે દળણન કયલા ણ ગમો અને ક્ષીઓને દાણા ણ નાખ્મા. 
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પ્રશ્ન.5 ઉદાશયણ મજુફ જે તે ળબ્દની વાભે કેલી, કેલો, કેવુાં રખો.                   (5) 
ઉદા. વપયજન     :   કેવુાં 

        1. રૂભ        :   કેલો 

        1. બેટ        :   કેલી 

        1. નનળા    :   કેલી 

        1. ભોફાઇર  :   કેલો 

        1. કેળુ        :   કેવુાં 

 

પ્રશ્ન.6 મોગ્મ ળબ્દ મકુી ખારી જગ્મા પયૂો                                          (2) 
       (ઊડા-ઊડ, ધફાધફ, પટાપટ, ટનાટન)     

1. આજે તો યાજુ ટનાટન રાગે છે.  
2. ભધભાધી ભધપડૂા પયતે ઊડા-ઊડ કયે છે. 

3. તાલ કાાંઠે્ કડા ધોલાઇ યહ્યા છે તેનો ધફાધફ  અલાજ વાંબામ છે. 

4. ચારો જરદી કયો અને પટાપટ ફવભાાં ફેવો. 

 
પ્રશ્ન.7 કવોટી પયૂી થમા ફાદ નલડયાથીઓ ાવે “પાગચણમો રશયેામો” કાવ્મની કોઇ ણ ચાય 
ાંક્તતનુાં ગાન આયોશ-અલયોશ વાથે કયાલી મલૂમાાંકન કયો                          (2) 
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