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અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 1.6.5 વાતા�વાતા�વાતા�વાતા�    / પ�ર�છેદ�ુંપ�ર�છેદ�ુંપ�ર�છેદ�ુંપ�ર�છેદ�ુ ં   વાચંનવાચંનવાચંનવાચંન    કર�કર�કર�કર�    અથ� હણઅથ� હણઅથ� હણઅથ� હણ    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ફકરોફકરોફકરોફકરો    વાચંોવાચંોવાચંોવાચંો    અનેઅનેઅનેઅને    તેનીતેનીતેનીતેની    નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૫૫૫૫

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    02ૂયાકંન02ૂયાકંન02ૂયાકંન02ૂયાકંન    3નુ3નુ3નુ3નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૬૬૬૬    [છછછછ]

9ુલ9ુલ9ુલ9ુલ    ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- ; ે<; ે<; ે<; ે< તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:-...........................

િવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુ ં   નામનામનામનામ:- .......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

             Once there was an elephant. People called him Motu. He had a friend. He was 
a rat. His name was Chhotu. Both Chhotu and Motu loved swimming. One day Motu 
walked to river. He entered the water. He enjoyed swimming for a long time. Then 
Chhotu also arrived there.

Who was Chhotu ?

Was Motu a rat ?

Who enjoyed swimming ?૩
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Who enjoyed swimming ?

Were Motu and Chhotu friend ?

Was the Motu swimming in the pond ?

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 3.6.4 વત�માનવત�માનવત�માનવત�માન    અનેઅનેઅનેઅને    @તૂકાળની@તૂકાળની@તૂકાળની@તૂકાળની    ઘટનાઓનીઘટનાઓનીઘટનાઓનીઘટનાઓની    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    અલગઅલગઅલગઅલગ    તારવેતારવેતારવેતારવે    છેછેછેછે.

કDસમાંકDસમાંકDસમાંકDસમા ં   આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    શEદોનોશEદોનોશEદોનોશEદોનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    ખાલીખાલીખાલીખાલી    જGયાજGયાજGયાજGયા    3રૂો3રૂો3રૂો3રૂો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૫૫૫૫

(  was,   are,    were,   am,   is)

Players…………………….. At Football stadium now.

Rahul and Mehul …………………… here last Monday.

Today ………………… Monday.

I ……………….. In class V last year.

૫

તમામ ધોરણની 3નુ: કસોટ�ઓ માટ# વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.

I …………………… at the science city today.
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અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 4.6.2 JચKJચKJચKJચK    ક#ક#ક#ક#    વLMઓુ�ુંવLMઓુ�ુંવLMઓુ�ુંવLMઓુ�ુ ં   વાNોમાંવાNોમાંવાNોમાંવાNોમા ં   વણ�નવણ�નવણ�નવણ�ન    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    બOંેબOંેબOંેબOંે    JચKોનેJચKોનેJચKોનેJચKોને    આધાર#આધાર#આધાર#આધાર#    બOંેબOંેબOંેબOંે    િવશેિવશેિવશેિવશે    બેબબેેબે-બેબબેેબે    વાNોવાNોવાNોવાNો    ; ે<માં; ે<માં; ે<માં; ે<મા ં   લખોલખોલખોલખો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૪૪૪૪

2. We participated in the sports day. 31st October.

A િવભાગ B િવભાગ

1. Students play teacher's role. Uttarayan.

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 3.6.5 પ�રJચતપ�રJચતપ�રJચતપ�રJચત    QેKમાંQેKમાંQેKમાંQેKમા ં   બનેલીબનેલીબનેલીબનેલી    �Rયા�ું�Rયા�ું�Rયા�ું�Rયા�ુ ં   વણ�નવણ�નવણ�નવણ�ન    કર#કર#કર#કર#    છેછેછેછે.

નીચેનીનીચેનીનીચેનીનીચેની    િવગતિવગતિવગતિવગત    વાચંોવાચંોવાચંોવાચંો    અનેઅનેઅનેઅને    યોGયયોGયયોGયયોGય    ર�તેર�તેર�તેર�તે    જોડોજોડોજોડોજોડો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૪૪૪૪
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No. Monday Tuesday Thursday Friday
1 P A P A
2 P P A A
3 P P P P
4 P A P P
5 A A A A

Nidhi P
Rahul A

Wednesday
A
P
A
P
P

Were they at the school last Monday ?

Was She at home yesterday ?

No, They ……………………………………………………………..

Kajal P

Yes, She  ……………………………………………………………..

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 3.6.11 ટ#બલટ#બલટ#બલટ#બલ,  ાફ ાફ ાફ ાફ, નકશાનાનકશાનાનકશાનાનકશાના    આધાર#આધાર#આધાર#આધાર#    િવગતોિવગતોિવગતોિવગતો    તારવીતારવીતારવીતારવી    જણાવેજણાવેજણાવેજણાવે    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    હાજર�હાજર�હાજર�હાજર�    પKકપKકપKકપKક    પરથીપરથીપરથીપરથી    પાચંપાચંપાચંપાચં    વાNોવાNોવાNોવાNો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો.

3. We remember Sardar Patel on this day. Teacher's Day.

4. We enjoy flying kites on this day. Sport Day.

અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�િન�પિ�:- 2.6.3 ઉલટઉલટઉલટઉલટ    ��ો��ો��ો��ો    ( Inversion Questions ) 3છૂ�3છૂ�3છૂ�3છૂ�    અનેઅનેઅનેઅને    તેવાતેવાતેવાતેવા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    
આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. ,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૨૨૨૨

,ણુ,ણુ,ણુ,ણુ:-૫૫૫૫

2. We participated in the sports day. 31st October.

Arpit P

Name Saturday
Paresh P


