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- 1. નીચે આપેલ નકશા પરથી નોના જવાબ લખો.

1) વાસણા ચાર ર તાની પાસે બસ ટોપ છે . ( સાચું કે ખોટું )
2) મં દરથી ઘર કઈ દશામાં છે ?
3) બગીચા થી મેહુલનું ઘર ન ક છે , જયારે વાસણા ચાર ર તા દુર છે . ( સાચું કે ખોટું )
4) મેહુલના ઘરનો નંબર _____________________
_____ છે .
5) બગીચાથી દુકાન નં . D માટે ઉતર દશા તરફ જઈ _________________
___
દશામાં જવાનું રહેશે.
6) બગીચાથી વાસણા ચાર ર તા વ ચેનું કુલ અંતર કેટલું થાય ?
7) દુકાનોથી મેહુલનું ઘર કઈ દશામાં થાય ?
8) આપેલ નકશામાં દુકાનોની સં યા કેટલી છે ?
9) ગાંધી પુલથી બગીચો ઉતર દશામાં આવશે. ( સાચું કે ખોટું )
10) આપેલ નકશામાં ઘરની સં યા કેટલી છે ?
- 2. મોનુએ તેની સોસાયટીમાં જોયેલા િવિવધ કારના વૃ ોની માિહતી એકિ ત કરેલી છે . જે ની સં યા આપેલ છે . તેના પરથી આવૃિ િચ નો દોરો અને
મા યા મુજબ જવાબ આપો.
વૃ ો
આવૃિ િચ નો
સં યા
1. કુલ કેટલા વૃ ો છે ?
આસોપાલવ

15

લીમડો

4

આંબો

10

વડ

1

પીપળો

3

2. વડના કુલ કેટલા વૃ ો છે ?
3. આંબો અને પીપળો ના કુલ કેટલા વૃ ો છે ?
4. યા વૃ ો ઓછા છે ?

- 3. 50 િવ ાથ ઓના વગમાં િવ ાથ ઓને તેમનો િ ય રંગ પૂછવામાં આવતા બાળકોએ જ જવાબ આ યો તે અહી કો કમાં
દશાવેલ છે . તેના આધારે લંબ આલેખ દોરો અને મા યા મુજબ જવાબ આપો.

1.

રંગ

ગુલાબી

લાલ

પીળો

કેસરી

સફેદ

લીલો

બાળકોની સં યા

10

5

4

2

12

6

1.ગુલાબી રંગ ગમતો હોય તેવા િવ ાથ ઓની સં યા કેટલી છે ? _______________________________________
_______________
2. િવ ાથ ઓને સૌથી વધુ ગમતો રંગ કયો છે ? _______
_________________________________________________
__________________
3. િવ ાથ ઓને સૌથી ઓછો ગમતો રંગ કયો છે ? ________________________________________________
_____
_________________
4. કેસરી રંગ ગમતો હોય તેવા બાળકોની સં યા કેટલી છે ? __________________________________________
_________________
5. લાલ અને પીળો રંગ ગમતો હોય તેવા બાળકોની સં યા કેટલી છે ?
- 4. નીચેના દાખલા ગણો.( કોઈ પણ છ )
1. એક ફો ડર ફાઈલની કમત .12.40 હોય , તો 20 ફો ડર ફાઈલ ની કમત કેટલી થાય ?
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2. સેમીમાં ફરવો.

a) 50 મીમી

b) 96 મીમી

3. પૈસામાં ફેરવો.

a) 35 િપયા

b) 83 િપયા

4. િપયામાં ફેરવો.

a) 2700 પૈસા

b) 8800 પૈસા

5. લંબચોરસનું ે ફળ શોધો. a) લંબાઈ = 60 મીટર , પહોળાઈ = 40 મીટર

b) લંબાઈ = 52 મીટર , પહોળાઈ = 50 મીટર

6. નેહા રોજનું 8 કમી ચાલે છે , તો તે એક વષમાં કેટલા કમી ચાલતો હશે ? ( 1 વષ = 365 દવસ )
7. ચોરસનું ે ફળ શોધો.

a) લંબાઈ = 20 સેમી

8. લંબચોરસની પ રિમિત શોધો.
- 5. ઘ ડયા લખો.

1) 12

b) લંબાઈ = 45 સેમી

a) લંબાઈ = 1 મીટર , પહોળાઈ = 40 સેમી
2)) 15

3) 19

b) લંબાઈ = 1.5 મીટર , પહોળાઈ = 70 સેમી
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Q -1. Question-Answer.
1. what is Pinku's mother's name ?

2. Who
W are playing cricket ?

3. When do we perform garba ?

4. " Forgive me this time . I will help you one day." Who said these lines ?

5. Who cut the net ?

6. Who
W cried " Help , Help "?

7. List the people who support the actors
ors in a movie ?
8. What do we do on Holi ?

9. Who
W is enjoying her birthday ?

10. Who
ho is singing garba songs ?

Q -2. Rewrite the following neatly.
" Mother, Mother ! what should
ld we do ?" cried Baby mouse, Clinging to his mother's
other's tail. Mother mouse paused ,
staring up into the beady eyes of the hungry
ungry cat. But she wasn't scared because she knew
w exa
exactly how to deal with big,
scary

cats. she opened her mouth andd took in a deep breath, " Woof ! Woof ! Bark bark
ark bark
bar !" she shouted and the

cat ran away as fast as he could.
Q -3. Do as directed.
g.(02)
1) circle the nouns from the following.(02)
1. Mr. verma is an old man.

2. The apples are sweet.

2) fill in the blanks with appropriatee words
word from the given brackets add ' er '.(02)
1. This book is ________________
_____ than that one, ( light )
2. Tarun is __________________
___ than
th his brother. ( smart )
3) Underline the pronoun of the following
owing.(02)
1. I am not feeling well.

2. we went to Grandma's
a's house
ho
to visit her.

4) fill in the blanks with ' a' or ' an '.(02)
1. Rahul asked for ___________
__ cup of milk.

2. Mother gave me _______
________ ice - cream.

5) Underline the following verbs.(02)
1. Monica is a good girl.

2. I am a student of class
lass 3rd.
3r

6) fill in the blanks with ' is ' , ' are ' or ' am
a '.(02)
1. A fly _____________ an insects.
sects.

2. I ___________ happy
py to see you again.

7) fill in the blanks with ' had ', ' hass ' or ' have '.(02)
1. An octopus ___________ eight legs.
l

2. She ____________ a new dress for her doll.

8) fill in the blanks with ' was ' or ' were '.(02)
'
1. The books ________________
___ intresting.
in

2. The cartoon __________
____________ funny.

9) Rewrite these sentence using short
rt forms
form using underline words.(02)
1. They are not coming today.. ____________________________________________
_____
________
2. I am a good singer. __________
____________________________________________
________
10) Underline the ' adverbs ' in the following.(02)
follow
1. Mohan is playing outside.

2. The boy looked up.

11) circle the prepositions in the following
lowing.(02)
1. The boy is playing in the garden.
arden.

2. Please listen to me.
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12) use ' and ' and join the sentence.(02)
.(02)
1. Mona has a pen. Sona has a pencil
penci box. __________________________________
_________________________
2. The Boby is happy. He is playing
laying. ______________________________________
_________________________
13) Match the following.(02)
1. Hurrah !

a) My
M pet cat is lost.

2. Alas !

b) we
w have won the competition.

3. oh !

c) That
T was a great shot.

4. Bravo !

d) we
w have lost the match.

14) Match the different parts of speech
ech with
wi the words given.(04)

Q -4. Write an essay " visit to a zoo "
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- 1. નીચેના નોના બે ણ વા યમાં જવાબ લખો.
1. કારગીલ યુ ધમાં મૃ યુ પામેલા જવાનોને શહીદ કહેવાય ? શા માટે

2. સંકેત કોને કહે છે ?

3. ામપંચાયત ના કાય જણાવો

4. વાવાઝોડું આવે યારે શું થાય ?

- 2. નીચેના

નોના સિવ તાર જવાબ લખો.

1. જમીનમાં ભેજ રહેલો છે - સમ વો.

2. ઋતુ પ રવતન શાથી થાય છે ?

3. આઝાદ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ? શા માટે
4. વાહી પદાથ જ યા રોકે છે તેવું શા પરથી કહી શકાય
5. કસરત કાય બાદ દયના ધબકારાની સં યા વધી

ય છે ,તે
, સાિબત કરતો યોગ વણવો.( આકૃિત દોરવી નિહ )

- 3. ટૂકં ન ધ લખો. ( કોઈ પણ બે )
1.ચોમાસું

2. પુનમચંદ પં યા

3. િજ લા પંચાયતના કાય

- 4. તફાવત લખો. ( કોઈ પણ બે )
1. રેતાળ જમીન અને માટીયાળ જમીન
2. કુદરતી આપતી અને માનવસ જત આપતી
3. ધન વ પ અને વાહી વ પ
- 5. સાિબત કરો ક રેતાળ જમીનની િનતારણ શિ ત સૌથી વધુ હોય છે .

અથવા

વાયુ પદાથના આકાર અને કદ િનિ ચત હોતા નથી. તે સાિબત કરતો યોગ વણવો.
- 6. તમારા વગખંડનો નકશો બનાવો.
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- 1. ખરા ખોટા લખો.
1. કે . એસ . ી ન ' નેશનલ ોફેસર ' તરીકે

ણીતા છે .

2. અમે રકાની રાજધાની વો શ ટન છે .

3. " નમદ સાિહ ય સભા " ની થાપના વડોદરામાં થઇ હતી.
હતી

4. કપાસના ઉ પાદનમાં િવ વમાં ભારતનું થમ થાન છે .

5. ા સની રાજધાની પેરીસ છે .
- 2. જોડકા જોડો.
દેશ

ખંડ

જવાબ

1. રિશયા

a) દ ીણ અમે રકા

________________________

2. અમે રકા

b) એિશયા

________________________

3. ાઝીલ

c) ઓ ેલીયા

________________________

4. ઓ ેલીયા

d) ઉ ર અમે રકા

________________________

5. ભારત

d) એિશયા - યુરોપ

________________________

- 3. શ દ સમૂહ માટે એક શ દ લખો.
1. અથ વગરનું - ____________________

2. દરરોજ છપાતું વતમાનપ - _______________
____

3. છુ પા વેશે ફરનાર રા યનો કમચારી - _____________
_____________

4. િવ

ભગવાનનું ધામ - ______
____________________

5. આદશ સૂચક વા ય - _______________________
_____________
- 4. કહેવતોનો અથ સમ વો.
1. ભસ આગળ ભાગવત

2. મોરના ડા ચીતરવા ન પડે.

3. ભસતો કુતરો ભા યે જ કરડે.

4. એક કાંકરે બે પ ી મારવા.

5. િવનાશ કાલે િવપરીત બુિ ધ
- 5. નીચે આપેલા લેખકો યાં ઉપનામથી
1. સુર સહ

ણીતા છે . તે લખો.

ગોિહલ - _______________________
________

3. િ ભુવનદાસ લુહાર - _______________________
_________

2. ગૌરીશંકર જોશી - __________
________________
4. બકુલ િ પાઠી - ___________________
__________________

5. મનુભાઈ પંચોળી - _________________________
_________
- 6. એક શ દમાં જવાબ આપો.
1. ' પદાથ નાના કણોનો બનેલો છે . ' એવી શોધ કરનાર -

2. યુરોપના કાશી તરીકે

3. ા સની રાજધાની -

4. ' િસ ધહેમ શ દાનું શાસન ' ંથ કોને લ યો હતો ?

5. શેરડીનું સૌથી વધુ ઉ પાદન કરનાર રા ય -

6. ઘ નું સૌથી વધુ ઉ પાદન કરનાર રા ય -

7. અ બાસ વાસીનું ઉપનામ -

8. ઈરાકનું ચલણ કયું છે ?

9. દુિનયાની સૌથી મોટી નદી કઈ છે ?

10. ભારતના મહાન આયુવેદાચાય -

- 7. નીચેના

ણીતું શહેર -

નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો.

1. સો વષ પુરા થયા પછી ઉજવાતો ઉ સવ કયો છે ?

2. '

3. ગુજરાત વના યુલર સોસાયટી પછીથી યાં નામે ઓળખાવા લાગી ?

4. ભગવાન બુ ધનું જ મ થળ કયું છે ?

5. કોિ મક કરણોની શોધ યાં મહાન ભૌિતકશા

6. િવ વનું સૌથી ાિચનતમ શહેર કયું છે

ી એ કરી હતી

7. યુનાઇટેડ ટેટસ ( યુ . એસ ) ની રા ધાની કઈ છે ?
9. ભારતમાં કાજુ નું સૌથી વધુ ઉ પાદન કયા બે રા યમાં થાય છે ?

યા યારથી સવાર ' - કહેવતનો અથ સમ વો.

8. ' બુિ ધ કાશ ' પખવાડીક સામાિયક કઈ સાિહ ય સં થા બહાર પડે છે ?
10. " બાપ તેવા બેટા ને વડ તેવા ટેટા " આનો અથ શું થાય ?
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- 8. નીચે આપેલા િચ ો કોના છે તે લખો.
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- 1. નીચે આપેલા શ દોને

ી લગ , પુ લગ કે નપુસંક લગમાં વગ કરણ કરો.

[ િપતા , સૂય કરણ , િશ ક , પુ તક , ડુંગળી , દીકરો , ઉ સ , ભીમરાવ , ાિત , આઝાદી , બાળક , પુ ]
1.

ી લગ -

2.. પુ લગ -

- 2. એક વા યમાં

3. નપુસંક લગ -

નોના જવાબ આપો.

1. ઉગમણે આભમાં શું દેખાય છે ?

2. ગરણી ગામના માણસો કેવા હતા ?

3. ી કૃ ણે દશે આંગળીએ શું પહેયુ છે ?

4. પંદરમી ઓલિ પક પધા યાં યો ઈ હતી ?

5. ટોળી લોકોને શું કહી રહી છે ?
- 3. નીચેના

નોના બે ણ વા યમાં જવાબ લખો.

1. પારકી આશા સદા િનરાશ આ કહેવત પહેલા સુભાિષતના આધારે સમ વો ?

2. આંબેડકરના નાનપણના દેખાવનું વણન કરો ?

3. વો ટરની માતાએ વો ટરને શી ેરણા આપી

4. ી કૃ ણના પહેરવેશનું વણન કરો ?

5. પુ તક શાથી પલળી ગયું ?
- 4. નીચેની કા ય પંિ ત પૂણ કરો.
બહેરે છે વગડાને _____________________
________________________________________________
____________
_______________________________________
________________________________________________
_____________________
_______________________________________
________________________________________________
__________ ઉછળે ઉમંગ.
- 5. નીચેનો ફકરો સુદં ર અ રે લખો.
સુમંત ી

ધોરણમાં ભણતો હતો. બપોરની રીસેસ પૂરી થઇ અને બધા છોકરાઓ ધ કા ધ કી કરતા વગમાં દોડી ગયા.
ગયા સુમંતને ધ કો વા યો અને એ ટેબલ

સાથે અથડાયો. ટેબલ પર મુકેલો શાહીનો ખ ડયો પડી ગયો.. અને ટી ગયો. િશ ક બહુ કડક હતા. એમણે ટેલો ખ ડયો અને જમીન પર ઢોળાયેલા શાહી જોયા.
તે એકદમ ગુ સે થઇ તોફાની ' રામુ તરફ જોઈ બો યા , " આ કોનું કામ છે ? "
વગ આખો શાંત ! ન કોઈ બોલે કે ચાલે. સુમંત ધીરેથી ઉભો થયો અને બો યો , ' સાહેબ , મારાથી એ ખ ડયો ટી ગયો છે . હુ ં ગુનેગાર છુ ં . '
િશ ક સાચા બોલા નીડર છોકરા તરફ જોઈ ર ા !
- 6. નીચેના

નોના સિવ તાર જવાબ લખો.

1. 'ચરણોમાં' કા યમાં દશા યા માણે સવારનું વણન ચાર - પાંચ વા યોમાં કરો .
2.

ચા કુદકાની હરીફાઈ વખતે મેદાનમાં કેવું વાતાવરણ હતું ? યાં વો ટર યાં જઈને બેઠો

- 7. િનબંધ લખો કોઈ પણ એક .

1. િશયાળો

- 8. વાતા :- લોભી ખેડૂત

અથવા

2. મને શું થવું ગમે

- 9. પ :- પોતાના િમ ની વષગાંઠની પાટ માં ન જઈ શકવા અંગન
ે ો ........

3. ડો. ભીમરાવના

વનમાં મહ વના કય યાં યાં છે ? તે લખો.
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- 1. समान तुकवाले श द िलिखए |
1. भलाई - ________________

2.. बोते - ____________________

3. बरसाएँगे - ________________________

4. बढ़ - ____________________

5.. िबताते - ___________________

6. छाया - ___________________________
__

- 2. मुहावर का अथ िलखकर वाकयो म योग क िजए |
1. लोहा मानना -

2.. कमर कसना -

- 3. िवलोम श द िलिखए |
1. गुण - _________________
- 4. का

पंि

2. सुंदर - ___________________
___

3. मीठी - _________________
_____________

पूण क िजए |

1. बुराई से जो रहते _________________________
_________________________________________________
_____________________
_______________________________________
________________________________________________
____________________ को कभी न चूर |
- 5. एक दो वा य म उ र दीिजए |
1. राजा को रोज या सुनने क आदत थी ?

2. हम समय को कस म नह गँवाना चािहए ?

3. गु ी ने अंत म या तय कया ?

4. िव णुजी ने महाबली से काया माँगा ?

5. ओणम के यौहार के दन िवशेष प से कसका आयोजन कया जाता है ?

6. दीवार पर कसके िनशान बन गए ?

7. तप वी बाग़ म य आया था ?

8. पोलीिथन के रै पर को कस बात का घमंड था ?

9. किव कू ल म या पाकर आगे बढ़ने के िलए कह रहे है ?

10. अिभनव ने दीवार से कतनी कले िनकाली ?

- 6. दो - तीन वा य म उ र िलिखए |
1. ओणम का योहार कस ख़शी म मनाया जाता है ?

2. तप वीने अपनी सफाई म मं ी मानव सह से या कहा ?

3. माँ ने अिभनव को या सलाह दी ?

4. पोलीिथन के योग से या या नु सान होते है

5. किव या या करने का संक प कर रहे है ?
- 7. अनुलख
े न क िजए |
" महाराज ! मेरा इनाम यही होगा क आप कारागार म पड़े सभी कहानीकार को छोड़ दे और उ ह इनाम देकर िवदा करे | महाराज ! कसी को
िबना कारण सताना या सजा देना भी एक अपराध है |""
प टू क बात सुनकर राजा न के वल भािवत आ , बि क अपनी करनी पर श मदा भी आ |
राजाने कहा , " प टू ! हम वचन देते है क सभी कहानीकार को छोड़ दया जाएगा | मगर तुमने अपने िलए तो कु छ माँगा ही नह |"
" महाराज ! हमारे रा य म खुशहाली रहे , आपका यश बशे , यही मेरा इनाम होगा | "
1. मेरे ि य िश क

- 8. िनबंध िलखो
- 9. कहानी अथवा प िलखो |
कहानी - वाथ िम

अथवा प - क ा म सव थम आने पर सखी / िम को अिभनंदन प

