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     સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

 ધોરણ-3                            પયાવરણ  (માર  આસપાસ)              તા.14/12/2019                  

સમય:- 1 કલાક                             ુલ ણુઃ 2પ 

              

અ.િન. 

 

િવ ાથ ઓ છોડ, ાણીઓ, ૃ ો અને દ યાગંો માટ સવેંદના દશાવે છે અને આસપાસના 

પયાવરણમા ંરહતા પ રવારના વૈિવ યને સમ  છે. ( મક દખાવ, મતા, ગમો-અણગમો, 

ખોરાક અને રહઠાણની ા ત વગેર) 

 

-1 આપેલ ો માટ યો ય િવક પ પસદં કર  ઉ ર આપો. પ 

1. ખથી જોઈ ન શ તા ( ાચ )ુ િવ ાથ ને તમે કઈ ર તે મદદ કરશો ?  

 (અ) વાતાર્ વાચંી સભંળાવીને           (બ) ઈશારાથી સમજાવીને 

(ક) વાતો કરીને                  (ડ)  િચત્ર બતાવીને 

 

2. સાભંળ  ન શ તા િવ ાથ ને તમે કઈ ર તે મદદ કરશો ?  

 (અ) ઈશારાથી સમજાવીને         (બ) વાતાર્ વાચંી સભંળાવીને 

(ક) વાતો કરીને                  (ડ)  ર તો ઓળંગાવીને 

 

૩. પગની ખામીવાળા િવ ાથીર્ને તમે કઈ રીતે મદદ કરશો ?  

 (અ) ર તો ઓળંગાવીને                 (બ)  િચત્ર બતાવીને 

(ક)  વાતો કરીને          (ડ)  ઈશારાથી સમજાવીને   

 

4. ઘરડા ંદાદા-દાદીને તમે કઈ રીતે મદદ કરશો ?  

 (અ) હાથ પકડીને મિંદર લઈ જવા (બ) દવા અને પાણીનો ગ્લાશ આપવો 

(ક)  તેમના ચ મા શોધી આપવા  (ડ)  (અ) (બ) (ક) ત્રણેય  

 

પ. જોઈ ન શ તી ય ત વાચંવા માટ કઈ લિપનો ઉપયોગ કર છે ?  

 (અ) બ્રેઈન િલિપ                  (બ) લઈૂ િલિપ 

(ક) બ્રેઈલ િલિપ            (ડ) ફ્રા સ િલિપ 

 

-2 ેઈલ લિપ િવશે આપેલ િવધાનો સાચા ંછે ક ખોટા ંતે લખો. પ 

 ૧. સાભંળી ન શક્તા યિકતને બોલવા માટે બ્રેઈલ િલિપ ઉપયોગી છે.   ..........  

 ૨. જોઈ ન શક્તા િવ ાથીર્ને લખવા માટે બ્રેઈલ િલિપ ઉપયોગી છે.    ...........  

 ૩. બ્રેઈલ િલિપ ચાર િબંદુઓ પર આધાિરત છે.    ............  

 ૪. બ્રેઈલ િલિપ ક યટૂરની મદદથી લખી શકાય છે.   ............  

 પ. આ િલિપ પશર્ કરીને વાચંી શકાય છે.   .............  
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સામાિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 
ધોરણ – ૩             ગજુરાતી       તારીખ:- ૨૮/૧૨/૨૦૧૯  
સમય – ૧ કલાક               કુલ ગણુ:- ૨પ 
                         

અ.િન.   ચ ના આધાર વણન કર છે.    

પ્ર -૧  આપેલ િચત્રના આધારે પાચં વાક્ય લખો. 

 

પ 

  (પ્રજ્ઞાચ  ુિવ ાથીર્ઓ માટે) 'કીડી' િવશે ચાર વાક્યો લખો.   

અ.િન.  ટૂતા અ રો કૂ  અથ ણૂ શ દ બનાવી શક છે.   

પ્ર -૨ ખટૂતા અક્ષરો મકૂી અથર્પણૂર્ શ દ બનાવો. 4 

    (૧)   ક___તર           (૨)   ઘ__દા__            (૭) __ મડો   

    (૩)   પા ___ ધી         (૪)   ___ હઠેા __         (૮) વૈરા __   

    (પ)   મી__ઈ             (૬)   ર __ ઈ   

અ.િન.  પ રચત પ ર થિતમા ંવાતચીત અને સવંાદો (સાભંળ ) સમ  શક છે.  

પ્ર -૩ 
 

'હુ ં  ંખાખી બાવો' કા યને આધારે નીચેના ંવાક્યો કા યમા ંબનેલ ઘટનાના ક્રમમા ંલખો. ૬ 

  ૧. પૈસા-કપડા ંકંઈ ના જોઈએ 
૨. મજુને ના િબવડાવો! 
૩. િગરધરનો જશ ગાવો! 
૪. બા બેઠી'તી રસોઈ કરવા 
પ. િભક્ષા માટે આ યો, મૈયા! 
૬. બા બોલી આજીજી કરતી 

 

અ.િન.  બે – ણ શ દોના ઉપયોગ કર  વા ો લખી શક.  

પ્ર -૪  નીચે આપેલા ઉદાહરણ મજુબ શ દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. પ 
  ઉદાહરણ – નદી         વા ઃ  નદી િકનારે રેતી છે.  

  (૧) પારધી   (૨) સરોવર   (૩) ઝાડ   (૪)  ભોજન  (પ) ચીિપયો  

અ.િન.  પ રચત િવષય પર લેખન કર  શક છે.  

પ્ર -પ  તમને ગમતા પક્ષી િવશે પાચં વાક્યો લખો. પ 
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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ-૩                      ગિણત           તારીખ: ૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 
સમયઃ ૧ કલાક                          કુલ ગણુ-૨૫ 

અ.િન. સમાન ૂથ ક વહચણી ારા નુરાવિતત સરવાળાને ણુાકાર વ પે દશાવે છે.    

પ્ર -૧  ખાલી જગ્યા પરૂો.       પ 
(૧) ૩ + ૩ + ૩ + ૩ + ૩ = પ ×  .........  

(૨) ૯ + ૯ + ૯ = ..........× ૯ = ૨૭  
(૩) ૪ વખત ૬ = ......... × ૬  
(૪) ૧૨ + ૧૨ + ૧૨ + ૧૨ = ...........  
(પ) ૯ વખત ૭ = ...........  

અ.િન.  ણુાકાર ત યો(ઘ ડયા)ના આધાર રોજ દા વનની સમ યાને ઉકલે છે.   

પ્ર -૨  નીચેના દાખલા ગણો.          

(૧) 
(૨) 
(૩) 
(૪)  

 

એક લદાનીમા ં૬ ઉભી હાર છે, દરેક હારમા ંસાત લ હોય તો આ લદાનીમા ંકુલ કેટલા લ હશે ?  
રે વેના એક ડ બાને ૮ પૈડા ંછે તો ચાર ડ બાના કુલ કેટલા પૈડા ંથાય? 
એક પેિ સલ બોક્ષના ૬ િપયા છે તો આવા નવ પેિ સલ બોક્ષની િકંમત કેટલા િપયા  થાય ?  
એક પેન બોક્ષના ૧પ િપયા પ૦ પૈસા છે તો આવા નવ પેન બોક્ષની િકંમત કેટલા િપયા થાય ?  
        (અ) ૧૩પ િપયા પ૦ પૈસા        (બ) ૧૪૦ િપયા પ૦ પૈસા 
          ક)  ૧૩૭ િપયા પ૦ પૈસા         (ડ) ૧૩૯ િપયા પ૦ પૈસા 

૨ 
૨ 
૨ 
૪ 

અ.િન.  બે સં યાઓનો ણુાકાર કર છે.   

પ્ર -૩  ગણુાકાર કરો.                                                                          ૪ 
(૧)     ૨૩ × ૧૨                                  (૨)    પ૩ × ૧૩  

અ.િન. વ ઓુના હલકા અને ભારપણાનો દાજ લગાવે છે.   

પ્ર -૪  સાચો િવક પ પસદં કરી જવાબ લખો.  ૬  
(૧)  નીચેનામાથંી કઈ વ ત ુમાટે મોટી થેલીની જ ર પડશે ?    

  (અ) ૧ િકગ્રા પઆ     (બ) ૧ િકગ્રા મમરા         (ક) ૧ િકગ્રા ખાડં          (ડ) ૧ િકગ્રા મગ   

(૨)  નીચેનામાથંી કઈ વ ત ુમાટે નાની થેલીની જ ર પડશે?   

  (અ) પ૦૦ ગ્રામ સકૂા ંપાદંડા ં              (બ) પ૦૦ ગ્રામ પઆ 

(ક) પ૦૦ ગ્રામ વટાણા                     (ડ) પ૦૦ ગ્રામ મમરા 

 

(૩)  નીચેનામાથંી અડધા િકલોગ્રામથી ઓછા વજનવાળી વ ત ુજણાવો.   

   (અ) લાકડાની ખરુશી     (બ) પખંો      (ક) ખાટલો      (ડ) પગલછૂણીયુ ં   

(૪)  નીચેનામાથંી સૌથી વધ ુવજનવાળી વ ત ુજણાવો.   

  (અ) સાયકલ          (બ) લીપર           (ક) પેિ સલ       (ડ) હાથ માલ  

(પ)  નીચેનામાથંી સૌથી ઓછા વજનવાળી વ ત ુજણાવો.  

  (અ) ઘિડયાળ    (બ) પેડ     (ક) પેિ સલ      (ડ)  કંપાસ બોક્ષ  

(૬)  નીચેનામાથંી કોનુ ંવજન તમારા વજનથી ઓ  ંહશે?  

  (અ) હાથી (બ)  તમારા િશક્ષક   (ક)   જ મેલુ ંબાળક  (ડ)  તમારી મોટી બહને  
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-3 આપેલ ટવો સાર  ટવ છે ક  ખરાબ ટવ તે લખો. 6 

 ૧. દાદીને જમાડવુ.ં    .................... 

૨. જોઈ ન શક્તા િશક્ષકને પગિથયા ચઢાવવા.  .................... 

૩. દાદા સામે ગુ સે થઈને બોલવુ.ં ....................... 

૪. નામ પાડીને મજાક ઉડાવવી. ..................... 

પ. પગની ખામીવાળા િવ ાથીર્ને થાળી પીરસી આપવી. ........................... 

૬. શેરીના કતૂરાને હરેાન કરવા.  ......................... 

 

-4 ખોથી જોયા િવના મા  પશ કર ને ઓળખી શકાય અને ન ઓળખી શકાય તેવી બાબતો 
ુદ  પાડો. 

પ 

 ટેબલ, દૂઘ, રમકડા,ં કે , રંગીન માલ, ગામનો નક્શો, પુ તક, સચંો, ઝાડનુ ંિચત્ર, દડો 

 

 

 પશર્ કરીને ઓળખી શકાય  પશર્ કરીને ઓળખી ન શકાય 

  

 
 

 

 

 

-પ 

 

 

ખથી જોઈ ન શ તા ય તને તમે કઈ ચાર ર તે મદદ કરશો?  

  

 

4 

 

  

  

 

  

 

     



1 

સામિયક ૂ યાંકન કસોટ

ધોરણ-૩         પયાવરણ     તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ 

સમયઃ ૧ કલાક          ુલ ણુઃ ૨પ 

અ.િન. ુ ુંબના સ યોની િૂમકા, તેમની ટવો, લ ણો, કાય  તથા સં ુ ત ુ ુંબમાં રહવાની 

જ રયાતો ું વણન લે ખત, મૌ ખક ક અ ય ર તે કર છે.

-૧(અ) તમારા ઘરમાં નીચેના કામો કોણ કોણ કર છે તે જણાવો. ૩ 

૧. રસોઈના વાસણો સાફ કરવા  

૨. કચરો વાળવો.      

૩. બ રમાંથી વ  ુલાવવી

૪. પાણી ભર ુ.ં 

પ. વૂા માટની પથાર  તૈયાર કરવી

૬. કપડાં વાળવા 

-૧(બ) તમે તમારા ઘરમાં કયા ંકયાં કાય માં મદદ કરો છો?  ૨ 

અ.િન. િવિવધ વય ૂથના લોકો, ાણીઓ અને પ ીઓની ખોરાકની જ રયાત, ખોરાક અને 

પાણીની ઉપલ ધ તથા તેમના ઘર અને આડોશપાડોશના પાણીના ઉપયોગ ગે ું વણન 

કર છે.

-૨ નીચે આપેલ ખાવાની વ ઓુમાંથી વન પિત, ાણી અને દ રયામાંથી મળતી વ ઓુ ુદ

પાડો. 

૪ 

શ રયા, મર ુ,ં દહ , મી ુ ં, ઘી, સફરજન, મધ, ગોળ  

વન પિતમાંથી બનતી 

વ ઓુ

ાણીમાંથી બનતી વ ઓુ દ રયામાંથી મળતી 

વ ઓુ

અ.િન. છોડ, ાણીઓ, ૃ  અને દ યાંગો માટ સંવેદના દશાવે છે અને આસપાસના પયાવરણમાં 

રહતા પ રવારોના વૈિવ યને સમ  છે. ( મ ક દખાવ, મતા, ગમો-અણગમો, ખોરાક અને 

રહઠાણની ા ત વગેર) 

-૩ (અ) યો ય િવક પ પસંદ કરને લખો. ૪

(૧) સરોવરમાં આવેલ ઘરને ું કહવામાં આવે છે?    

  (અ) ઈ  ુ(બ) કાહવા  (ક) િશકારા (ડ) હાઉસબોટ 
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(૨) કાચા મકાનની દવાલો શેની બનેલી હોય છે? 

 (અ) ડાળ ઓની   (બ) ઈટોની  (ક) વાંસની (ડ) માટ -લ પણની

(૩) ઈ ુ ું છે? 

 (અ) સરોવર  (બ) બરફ ું  ઘર (ક) લાકડા ું  ઘર (ડ) પા ુ ં ઘર

(૪) બ ુમાળ  મકાનોમાં ઉપરના માળે જવા માટ સીડ  ઉપરાંત ું સગવડ હોય છે? 

(અ) ટબલ  (બ) લી ટ   (ક)  દોર ુ ં  (ડ) રુશી

-૩ (બ) નીચે આપેલ ોના એક-બે વા ોમાં જવાબ આપો.    

(૧) તમા ું મકાન બનાવવામાં કઈ-કઈ વ ઓુનો ઉપયોગ થયેલ છે? 

(૨) તમારા ગામમાં કવા - કવા કારના ંમકાનો જોવા મળે છે? 

(૩) આપણને મકાનની જ ર શા માટ હોય છે?

૬

અ.િન. ઘર, શાળા અને પડોશની આસપાસની વ ઓુ, થળો, ચ ો અને િૃ ઓને ઓળખે છે. 

(વાસણો, લૂા, વાહન યવહાર, સંદશા યવહારના સાધનો, સાઈનબોડ િવિવધ કારના ઘર 

અને આ ય થાનો, બસ ટ ડ, પે ોલપંપ, િવિવધ યવસાયના લોકો, ખોરાક બનાવવાની 

યા વગેર)

-૪ ોના ઉ ર આપો. ૬

(૧) આપણે સ ંદશો મોકલવા કઈ-કઈ વ ઓુનો ઉપયોગ કર  શક એ?  

(૨) માટ માંથી કઈ-કઈ વ  ુબનાવી શકાય? 

(૩) માટ માંથી માટ ું  બનાવવા કઈ-કઈ વ ઓુની જ ર પડ છે?
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સામયિક મલૂિાાંકન કસોટી 
ધોરણ : 3                                 ગજુરાતી                     તારીખ :-  ૧પ/૦૨/૨૦૨૦ 

સમિ : ૧  કલાક                                                            કુલ ગણુ : ૨પ 

અ.યન પ્રશ્નો પછૂી શકે છે અને પછૂાિેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે.    

પ્રશ્ન -૧ આપેલા ફકરાન ું વાુંચન કરી પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ૪ 

     વાડીને એક શેઢે એણ ેનાનકડો કબૂો બનાવેલો. એના કબૂાની નજીક મરઘાું માટે નાનકડ ું 
ઘર બનાવેલ ું. મરઘી પીલાું લઈન ેવાડીમાું ફરતી હોય એ  જોઈન ે ઇસ્માઇલ  બહ   હરખાય. 
વાડીમાું આલત -ફાલત ું જીવાત આ મરઘાું ચણી જાય. 
 

   

 (૧) વાડીને શેઢે શ ું બનાવ્ ું છે? 

(૨) મરઘા માટે નાનકડ ું ઘર કોણે બનાવ્ ું છે? 

(૩) શ ું જોઈને ઇસ્માઇલને આનુંદ થાય છે? 

(૪) વાડીમાું પડલેી જીવાત કોણ ચણે છે? 

 

અ.યન. શબ્દ રમત દ્વારા નવો શબ્દ બનાવી શકે છે.     

પ્રશ્ન -૨(અ) મળૂાક્ષરો પરથી અથથપણૂથ શબ્દ બનાવો.  ૩ 

 ઉદાહરણ : ચપટ = ચપટી  

 (૧) ખચડ     (૨)  સગત    (૩) અરડ    (૪) પચકર     (પ) નશળ   (૬) અનદ    

પ્રશ્ન -૨(બ) 'વડનગર' શબ્દના અક્ષરો પરથી બીજા ચાર શબ્દો બનાવો. જેમકેેઃ વડ 

 
૨ 

અ.યન. વાતાા, ગીતો, કાવ્િો, વણાનો અને ઉખાણાાં,જોડકણાાં, ટુચકા તેમજ સાંવાદો સમજી શક્શે.  
પ્રશ્ન -૩ યોગ્ય વવકલ્પ પસુંદ કરી ખાલી જ્ગગ્યાઓ પરૂો. પ 
 (સ શોભન , જન્મદદવસ , ચુંદિકાને , તૈયાર , વનશાળે )  
       આજે શાળામાું અમારા આશાબેનના .................. ની ઊજવણી કરવાની હતી. તેથી હ ું 

રોજ કરતાું વહલેી …………… થઈ ગઈ.  હુંસા અન ે............. જણાવ્  , તો એ પણ રાજી – રાજી 
થઈ ગયા. વાતો કરતાું કરતાું અમે .................... પહોચયાું. ભરત અને શલૈેષ પણ અમારી 
સાથે આવયા. અમ ેઆચાયથબેન પાસથેી ..................... માટે તોરણ , ફુગ્ગા , ધજાપતાકા લઈ 
વગથ શણગાયૉ. 

 

અ.યન. અનબુાંધવાળા શબ્દો પરથી વાક્યો  બનાવી શકે છે. ૪ 
પ્રશ્ન -૪ આપેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો .  
 ઉદાહરણ  - આંબો , કેરી :  આંબા ઉપર કેરી  છે.  
 (૧) શેરડી, ગોળ : 

(૨) ખેતર, શાકભાજી :  
(૩) ઝાડ, છાુંયડો, ગરમી : 
(૪) વાઘ, જ ુંગલ, નદી:  

 

અ.યન પરરચચત યવષિ પર લેખન કરી શકે છે.           
પ્રશ્ન -પ તમને ગમતા તહવેાર વવશે પાુંચ-સાત વાક્યો લખો. ૭ 

                                    


