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Standard :3rd (G.M.) 

Subject :Maths 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1.  ખાલી જ યા પરુો. 

1. 250 થી 40 વધુ =________  

2. 75માંથી 20 બાદકરતાં_____ મળે.  

3. 783– 8 = ________   

4. 250+250=_______   
Q-2.   10-10 ના ધા કદૂકા મારી બાદબાકી કરો

1. 46-25=______   

2. 85-69=______   

3. 77-33=______   

Q-3. ઈસવીસન વષના મિહના મમા ંલખો. 

 _______________ _________

 _______________ _________

 _______________ _________
Q-4  આપલેા નોના જવાબ આપો. 

1. ઓ ટોબર મિહનાની તરત પછીનો મિહનો

2. મે મિહનાની તરત પહેલાંનો મિહનો કયો

3. ઈસવીસન વષનો સાતમો મિહનો કયો આવે

4. ઈસવીસન વષનો છે લો મિહનો કયો આવે

5. એક વષમાં કેટલા મિહના આવે ? ____
Q-5.  સરવાળા કરો. 

1. 328+140 _______________  

2. 523+140 _______________  

3. 685+111 _______________ 

===========================================

    5. 15 માં______ 

    6. 18+0 = _________

    7. 400+200=_______

    8. 80+120 -100=____
કરો. 

    4. 40-25=______

    5. 94-50=______

    6. 50-25=______

 

___________ _______________ _________

___________ _______________ _________

___________ _______________ _________

મિહનો કયો આવે ?_______________ 

કયો આવે ? _______________ 

આવ ે? _______________ 

આવ ે? _______________ 

_______________ 

  514+485 _______________ 

  705+262 _______________ 

 

=========================== 

______ ઉમેરાતાં 30 મળે. 

+0 = _________ 

=_______ 

100=____ 

25=______ 

50=______ 

25=______ 

___________  

___________  

___________ 
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Standard :3rd (G.M.) 

Subject :English 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1  Change the words in the Plural. ( શ દોન ેબહુવચનમા ંફરેવો.) 

1. Dog  ____________   4. Jar  ____________ 

2. Top ____________   5. Pig  ____________ 

3. Dot ____________   6. Car ____________ 

Q. 2  Put  a, e, i, o, u and fill in the blanks. (a, e, i, o, u મૂકી શ દો પૂરા કરો.) 

1. W__ g (િવગ)  2. N __ t(નટ)  3.  L __ d(લેડ)  4.  M __ p(મોપ)        5.  L __ g(લેગ) 
Q. 3  Fill in the blanks with the help box.( બો સની મદદથી ખાલી જ યા પૂરો.) 

[talk, eat, laugh, drink, play, tear] 
1. They ______ on the phone.    4. We _____ fresh vegetables. 
2. I _____ milk everyday.     5. We _____ in the garden.  
3. We should _____ everyday. 

Q. 4  Write the names of helpers. (બો સમા ંઆપલેા જે ત ેહે પરનુ ંનામ લખો.) 
1. When you come to school,I teach you.  I am a ___________________. 
2. When you want to buy vegetables and fruits,You come to me.     I am a ___________________. 
3. I make beautiful pots.    I am a ___________________.  
4. I keep your city safe by, Catching the robbers. I am a ___________________. 
5. I paint your house.     I am a ___________________.  

Q. 5  Read write and learn.  (વાચંો સમજો અન ેયાદ રાખો) Write spellings 21 to 40  (એકવીસ થી ચાલીસ) 

21  31  
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Standard :3rd (G.M.) 

Subject :EVS 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન-1  નીચનેી ખાલી જ યાઓ પરૂો. 
1 ..............................એ ામપંચાયતના વડા છે
2 ગામમાં લોકો દૂધ આપવા માટે .................................
3 ...........................ટપાલ પહોચાડવાનંુ કામ કરે છે
4 બક આપણને ધંધા રોજગાર માટે ........................
5 ..........................વન પિતને જમીન સાથે જકડી રાખવાનંુ કામ કરે છે
6 કેરી .........................ની ઋતુમાં પાકતંુ ફળ છે
8 જે વ તુઓની છાપ ઉપસતી હોય તેને 
9 જે પદાથ પછાડવાથી તૂટી ય તેને ............................
10 કાચ કાપવા માટે ..............................

ન-2 આપલેા િવક પમાથંી સાચો િવક પ પસદં કરી લખો
(1) જમીનની અંદર રહેલા ઝાડના ભાગને શંુ કહે છે
(2) વન પિતના કયા ભાગને તેનંુ રસોડંુ કહે છે 
(3) નીચેનામાંથી કયંુ ફળ ચોમાસામાં થાય છે 
(4) મૂળે ચૂસેલા પાણી અને ારોને વન પિતના જુદા જુદા ભાગો સુધી પહોચાડવાનંુ કાય કોણ
        

ન-3 નીચનેી વન પિતઓનુ ંઝાડ, છોડ , અન ેવલેામા ંવગ કરણ કરો
ગુલમહોર, આંબલી , ગુલાબ, મોગરો, બોરડી 
બાવળ , વડ , દૂધી, ગલગોટો   

ઝાડ : _____________________________________________________________________________

છોડ : _____________________________________________________________________________

વલેા : _____________________________________________________________________________
ન-4  નીચનેા ગણુધમવાળી ણ વ તઓુના નામ લખો

(1) લીસો પદાથ :- _______________________

(3) ખરબચડો પદાથ :- _______________________

(5) બરડ પદાથ  :- _______________________
ન-5  નીચ ેઆપેલા િવધાનો સાચા છે ક ેખોટા ત ેજણાવો

(1) બકમાં આપણી કમતી વ તુઓ તેમજ દાગીના મૂકવા લોકર હોય છે
(2) શહેરોમાં ામ સિચવાલય હોય છે.
(4) પશુપાલન ડેરી ઉ ોગ સાથે જોડાયેલ છે

ન-6  નીચનેા નોના જવાબ આપો. 
(1) બક તમને કઈ કઈ રીતે મદદ કરે છે 
(3) ામપંચાયત કયા-કયા કય  કરે છે ?

===========================================

એ ામપંચાયતના વડા છે. 
.................................માં ય છે. 

ટપાલ પહોચાડવાનંુ કામ કરે છે. 
........................આપે છે. 

વન પિતને જમીન સાથે જકડી રાખવાનંુ કામ કરે છે. 
ની ઋતુમાં પાકતંુ ફળ છે.    7 લીમડાના ફળને 

જે વ તુઓની છાપ ઉપસતી હોય તેને ...............................વ તુઓ કહેવાય. 
............................પદાથ કહેવાય. 

..............................નો ઉપયોગ થાય છે. 

િવક પમાથંી સાચો િવક પ પસદં કરી લખો. 
અંદર રહેલા ઝાડના ભાગને શંુ કહે છે?   (અ) ફળ       (બ) મૂળ      (ક

વન પિતના કયા ભાગને તેનંુ રસોડંુ કહે છે ?         (અ) થડ      (બ) મૂળ    (ક
નીચેનામાંથી કયંુ ફળ ચોમાસામાં થાય છે ?          (અ) ંબુ       (બ) મફળ      (ક
મૂળે ચૂસેલા પાણી અને ારોને વન પિતના જુદા જુદા ભાગો સુધી પહોચાડવાનંુ કાય કોણ

  (અ) ફળ       (બ) મૂળ      (ક
અન ેવલેામા ંવગ કરણ કરો. 

બોરડી , શ કરટેટી, બોગનવેલ , આસોપાલવ , આંબો , 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
નીચનેા ગણુધમવાળી ણ વ તઓુના નામ લખો. 

_______________________ (2) કઠણ પદાથ :- _______________________

_______________________ (4) નરમ પદાથ :- _______________________

_______________________ 
નીચ ેઆપેલા િવધાનો સાચા છે ક ેખોટા ત ેજણાવો. 

વ તુઓ તેમજ દાગીના મૂકવા લોકર હોય છે. 
.    (3) ગાડીનંુ ટાયર લીસંુ હોય છે

પશુપાલન ડેરી ઉ ોગ સાથે જોડાયેલ છે.    (5) વૃ ો આપણા િમ ો છે

બક તમને કઈ કઈ રીતે મદદ કરે છે ?    (2) મૂળ કોને કહેવાય 
?    (4) િશયાળામાં થતા ણ ફળના નામ લખો

 

=========================== 

લીમડાના ફળને ......................કહે છે. 

ક) પાન      (ડ) લ 
ક) પાન      (ડ) ડાળી 
ક) કેરી      (ડ) આમળાં 

મૂળે ચૂસેલા પાણી અને ારોને વન પિતના જુદા જુદા ભાગો સુધી પહોચાડવાનંુ કાય કોણ કરે છે?       
ક) પાન      (ડ) લ 

, તુલસી, બારમાસી , વાલોળ , 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ગાડીનંુ ટાયર લીસંુ હોય છે. 
વૃ ો આપણા િમ ો છે. 

મૂળ કોને કહેવાય ? 
િશયાળામાં થતા ણ ફળના નામ લખો. 
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Standard :3rd (G.M.) 

Subject :Gujarati 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1)   ખાલીજ યા  પરૂો  :- 

1)  બધાં.......ની ખુશામત કરવા લા યા.             

3)   મેઘાનો  જ મ દન .......... તારીખે  હતો

5)   ટતાં  અંકુર જોવા......... દોડતાં દોડતાં

Q. 2)   નોના જવાબ લખો : 

1)   કૂબાની ન ક કોના માટે નાનકડંુ ઘર બનાવેલંુ

2)   વાડીમાં મરઘીએ મકાઈ કયાં વાવી ? _______________________________________________________________

3)   મેઘાએ જ મ દન કયાં અને કોની સાથે ઊજ યો

4)   જ મ દને મ  મીઠું કરાવવાં શંુ - શંુ આપી

Q. 3)   શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ  લખો : 

1   ભૂલ. માટે પાછળથી થતો ખેદ - ______________________

3   લાભ મેળવવા માટે કરાતાં વખાણ - ______________________

Q. 4)   નીચનેા વ યો  કોણ બોલ ેછે ત ેલખો : 

1   "મારી પાસે સરસ મકાઈ છે." ____________________________________________________________________

2   "મારે વળી મકાઈ શંુ કરવી છે ? " _________________________________________________________________

3   "આ બધા ખેતી કરે છે કોનાં માટે ? " _______________________________________________________________

Q. 5)   ઉદાહરણ મુજબ લખો :  ઉદા.  રા યું

1)   ક ુ ં- ______________   2)  

4)  ગુમા યંુ - ______________  5)  

Q. 6)  નીચનેા શ દમા ં કેવી , કવેો, કવે ુઉમરેી શ દ

1)   ટોપી - _________________       2)   

4)   હાથી - _________________ 5)  

Q. 7)  તમ ેતમારો જ મ દવસ કવેી રીત ેઉજવો

===========================================

.                   2) …..........હાથમાં સોટી લઈને

હતો.           4)  મેઘાને  જ મ દનના  ખૂબ

દોડતાં આ યાં. 

બનાવેલંુ હતંુ ? ________________________________________________

_______________________________________________________________

ઊજ યો ? _____________________________________________________ 

આપી શકાય ? _____________________________________________________

______________________      2)  સખત મહેનત  કરનાર

______________________ 

 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

રા યુ ં -  રાખવુ ં

2)  િવચાયુ - ______________   3)  વા યંુ -

5)  મા યંુ - ______________                6)  પહેયઁુ  

શ દ જોડ લખો : 

2)   ગો  - _________________ 3)  નાિળયેર

5)  તોરણ  - _________________ 6)  વાનગી

ઉજવો છો તેના િવશ ે  10 – 12 વા યો  લખો. 

 

=========================== 

લઈને ફરવા જતો. 

ખૂબ - ખૂબ .............. 

? ________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________                  

__________________________________ 

કરનાર - ____________________ 

____________________________________________________________________                

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

- ______________     

  - ______________ 

નાિળયેર - _________________ 

વાનગી - _________________ 



===================================

Standard :3rd (G.M.) 

Subject :Hindi 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1)  अ रो को िमलाकर िलिखए । 

           1)  म  +  ◌े  + ल  + ◌ा  =  
           2)  ज  +  ◌ू  + त   +  ◌े = 

           3)  प   +  ह  + ◌े   +  ल  +  ◌ी =

           4)  अ   +  ज  +  म  + ◌े  +  र   =

           5)  स    +  ◌ु  +  र   +  ◌े  +  श  

Q. 2)  नीच े दी  गई  मा ा  स े नए  श द बनाइए ।

              रे                           .......... 
              त े                          .......... 

              मे           (ल)            ......... 

              खे                         .......... 

              भे                          ........... 

Q. 3)  ऐ   '   ◌ ै '   क      मा ा   वाल े 10  

Q. 4)  को   स े  ो  िलखो और  उनके  10  

Q. 5)  नीच े दीए गए नामो को अं जेी म ेिलखो ।

       1)  खरगोश-          2)  मोर -              

Q. 6)  श द  का वा य  म े योग  क िजए ।

       1)  पए -     

       3)  ननैा -     

Q, 7)  ो के  उतर िलखो । 

            1)  रात को आसमान म  या - या  दखाई  दतेा  ह ै

            2)  सरूज  के बारे मे तीन वा य िलखो ।

            3) म मी  ने  नैना  से  या कहा ? 

            4)  नैना ने गु बारे को  कहाँ  बाँध दया 

            5)  आपको  कैसे गु बारे अ छे  लगते ह 

Q. 8)  चादँ  और  सरूज के िच  बनाकर उसके बारे म पाचँ 

===========================================

= 

= 

श  = 

दी  गई  मा ा  स े नए  श द बनाइए । 

10  श द  िलखो । 

10  श द  िलखो । 

नीच े दीए गए नामो को अं जेी म ेिलखो । 

           3)  जोकर -           4)  होली  - 

श द  का वा य  म े योग  क िजए । 

        2)  खेलना - 

        4)  गु बारे - 

या  दखाई  दतेा  ह ै? 

सरूज  के बारे मे तीन वा य िलखो । 

 

नैना ने गु बारे को  कहाँ  बाँध दया ? 

आपको  कैसे गु बारे अ छे  लगते ह ? 

चादँ  और  सरूज के िच  बनाकर उसके बारे म पाचँ -  पाचँ वा य िलखो । 

 

=========================== 


