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ધોરણ:3 

વિષય:હિન્દી 

પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષરન ાં મરળ  ાં          લ  ણ:૫૦ 

િષષ: ૨૦૧૮-૧૯ 

(પ નરરિતષન સોપરન: ૧ થી ૬) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) નીચે હદયે ગયે મળૂરક્ષરો કી બરરખડી લલખીએ.    (૧૦) 

 (કર,ખર,ગર................ પ્રમરણે પછૂિી, પરાંચ લરઈન પછૂિી અને દરેકમરાં ચરર ખરલી જગ્યર પછૂિી.) 

      (બ) હિન્દી મળૂરક્ષરો કો લચત્ કે સરથ જોડીએ.      (૫) 

 (ચોપડીમરાંથી લચત્ પછૂિર.) 

       (ક)  જરરતી મળૂરક્ષરો કે સરમને હિન્દી મળૂરક્ષર લલખીએ.    (૩) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) હિન્દી સ્િર કે સરમને  જરરતી સ્િર લલખીએ.     (૫) 

        (બ) વનમ્નલીલખત  જરરતી અંકો કે સરમને હિન્દી અંક લલખીએ.   (૬) 

        (ક) વનમ્નલીલખત અંકો કો શબ્દમે લલખીએ.     (૬) 

            (૧ થી ૧૦ અંક લેિર.) 

  પ્રશ્ન:૩ (અ) વનમ્નલીલખત રીક્ત સ્થરનો કી પવૂતિ કીજીએ.     (૬) 

          (બ) વનમ્નલીલખત પ્રશ્નો કે એક શબ્દ મે તતર લલખીએ.    (૬) 

          (ક) વનમ્નલીલખત િરક્યો કો સ ાંદર અક્ષરો મે લલખીએ.    (૩) 

                                 

   શ્રીમદ પરીક્ષર માંડળ     



ધોરણ:3 

વિષય:હિન્દી 

દ્ધિતીય સત્રાંત પરીક્ષરન ાં મરળ  ાં          લ  ણ:૫૦ 

િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

(સોપરન: ૭ થી ૧૩) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) વનમ્નલીલખત રીક્ત સ્થરનો કી પવૂતિ કીજીએ     (૧૦) 

     (બ) વનમ્નલીલખત િરક્યો કો સ ાંદર અક્ષરો મે લલખીએ.      (૫) 

     (ક) લચત્ પિચરન કર હિન્દી નરમ લલખીએ.            (૫) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) વનમ્નલીલખત  જરરતી અંકો કે સરમને હિન્દી શબ્દ લલખીએ.    (૫) 

        (બ) વનમ્નલીલખત  જરરતી અંકો કે સરમને હિન્દી અંક લલખીએ.   (૫) 

             (૧૧ થી ૨૦ અંક લેિર.) 

         (ક) વનમ્નલીલખત પ્રશ્નો કે એક શબ્દ મે તતર લલખીએ.     (૧૦) 

  પ્રશ્ન:૩ (અ) વનમ્નલીલખત હિન્દી શબ્દ કે  જરરતી નરમ ઢ ાંઢકર લલખીએ.        (૫) 

          (બ) તલચત જોડ મીલરઈએ.         (૫) 

 

        



            શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-3                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત           

    પ્રથમ સત્ર                   

    માસવાર અભ્યાસક્રમ                   
માસ  પ્રકરણ 

જુન  ૧ 

જુલાઈ   ૨,3 

ઓગસ્ટ  ૪,૫ 

સપ્ટેમ્બર  ૬,૭ 

ઓક્ટોમ્બર પનુરાવતષન 

         દ્રિતીય  સત્ર 

 

                         

 

 

 

 

 

 

માસ  પ્રકરણ 

નવેમ્બર  ૮ 

ડીસેમ્બર    ૯,૧૦ 

  જાન્ આુરી  ૧૧,૧૨ 

ફેબ્રઆુરી   ૧૩ 

માર્ષ ૧૪ 

 પનુરાવતષન 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-3                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

      પ્રથમ વુનટ કસોટી                    કુલ ગણુ:-3૦                     

    (પ્રકરણ ૧,૨,૩)                               

 

પ્ર.૧ [ખાલી જગ્યા,ખરા ખોટા,જોડકા,વવકલ્પ]              [૧૦] 

પ્ર.૨ માગ્યા જુબ લખો. 

 [સખં્યાનો વવસ્તાર, સ્થાન કકમત, નાની મોટી સખં્યા,આગળ પાછળની સખં્યા,ચડતો-ઊતરતો ક્રમ]   [૧૦] 

પ્ર.૩ દાખલા ગણો.             [૧૦]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત              

     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા                  કુલ ગણુ:-૬૦                     

         (પ્રકરણ ૧ થી ૭)                               

 

પ્ર-૧ [ખાલી જગ્યા,ખરા-ખોટા,જોડકા,એક શબ્દમા જવાબ,વવકલ્પ]     [૧૮] 

      નોધ-[ વુનટ કસોટી,વસવાયના પ્રકરણમાથી પછૂવુ]ં            

પ્ર-૨ દાખલા ગણો [ગમ ેત ે સાત ]         [૧૪]  

             [પ્રકરણ ૩,૬] 

પ્ર-૩ માગ્યા જુબ લખો.          [૧૬] 

પ્ર.૪ વ્યવહાકરક દાખલા ગણો.[ગમે તે ચાર]        [૧૨] 

    [નોધ- વુનટ કસોટીના પ્રકરણમાથી ૧૫ ણુ નુ ંપછૂવુ]ં       

 

 

 

 

 

 

 

 

    



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-3                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત               

   દ્વિતીય વુનટ કસોટી                   કુલ ગણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ  ૮ ,૯,૧૦ )                               

 

પ્ર.૧ (ખાલી જગ્યા,ખરા ખોટા,વવકલ્પ)       [૧૦] 

પ્ર.૨ (અ)પ્રશ્નોના જવાબ આપો.         [૫] 

     (બ) જોડકા જોડો.          [૫] 

પ્ર.3  દાખલા ગણો.         [૧૦] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

   દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા                  કુલ ગણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ  ૮ થી ૧૪)                               

પ્ર.૧ (ખાલી જગ્યા,ખરા ખોટા,જોડકા,વવકલ્પ)       [૧૮] 

     ( વુનટ કસોટી વસવાયના પ્રકરણમાથંી પછૂવુ)ં  

પ્ર.૨ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.        [૧૦] 

      (બ)ભાગાકાર કરો.           [૬] 

પ્ર.૩ દાખલા ગણો.(ગમ ેતે પાચં)        [૧૦] 

      (પ્રકરણ ૯,૧૪) 

પ્ર.૪(અ) પ્રકરણ ૧૩  સ્માટટ ચાટટ          [૪] 

    (બ) વ્યહવાકરક દાખલા ગણો.(ગમે ત ેચાર)       [૧૨] 

         (પ્રકરણ ૯,૧૧,૧૨,૧૪,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી              

     પ્રથમ વુનટ કસોટી    કુલ ગણુ:-૩૦                     

  (પ્રકરણ ૧,૨,૩-પરુકવારં્ન-કાવ્ય:૧,પનુરાવતષન:૧)                           

પ્ર.૧ નીરે્ના પ્રશ્નોના ત્રણ ર્ાર વાક્યોમા ંજવાબ લખો.     [૧૦] 

   (ગમે તે પારં્) 

પ્ર.૨(અ)  નીરે્ના  ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.       [૪] 

    (બ) નીરે્ના વાક્યોમા ંખરા ખોટાની વનશાની કરો.     [૪] 

    (ક) નીરે્ના શબ્દકોશને ક્રમમા ંગોઠવો.      [૨] 

પ્ર.3 (અ)નીરે્ના સમાનથી શબ્દ લખો.       [૨] 

    (બ)નીરે્ના વવરોધી શબ્દ લખો.       [૨] 

    (ક)નીરે્ના શબ્દોની સાર્ી જોડણી લખો.      [૨] 

    (ડ)નીરે્ના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો.      [૪] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી              

     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા    કુલ ગણુ:-૬૦                     

    

પ્ર.૧(અ)નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.          [૮] 

    (બ)નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલ વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધી સામેના         [૪]  

.   મા ંલખો          

    (ક)નીચેના વવધાનોમા ંખરા વવધાન સામે √ અને ખોટા વવધાન સામે  ની વનશાની કરો. [૩] 

    (ડ)નીચેના વવધાનો કોણ બોલે છે તે લખો.       [3] 

પ્ર.૨(અ)નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ ચાર વાક્યમા ંજવાબ લખો. (કોઈપણ છ)          [૧૨] 

    (બ)નીચેના શબ્દસ હૂ માટે એક શબ્દ આપો.(ત્રણ માથી બે)            [૨] 

પ્ર.૩(અ)નીચેના પ્રશ્નોના એક બે વાક્યોમા ંજવાબ લખો.      [૬] 

    (બ)નીચે આપેલ કાવ્યપકં્તત પણૂટ કરો.       [૪] 

    (ક)નીચ ેઆપલે રૂકિપ્રયોગના અથટ લખો. (ત્રણ માથંી બે)     [૨] 

પ્ર.૪(અ)માગં્યા જુબ લખો.       

   (૧)નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો લખો.       [૨] 

   (૨)નીચેના શબ્દોના વવરોધી શબ્દો લખો.       [૨] 

   (૩) નીચ ેઆપલે શબ્દોની સાચી જોડણી લખો.      [૨] 

   (૪)(કેવી,કેવો,કેવુ)ંઅથવા (નો,ની,નુ,ંના)ઉમેરી શબ્દ બનાવી ખાલી જગ્યા પરૂો.   [૪] 

   ઉ.દા વસિંહ કેવો,ચકલી કેવી/શકંરે ગણશેને પછૂ્ુ ં 

   (બ)નીચનેામાથંી કોઈપણ  એક વવષય પર વનબધં લખો.     [૬] 

 વનબધં –વસિંહ,જગંલની ઉપયોગીતા,ચોમા ુ,ંકદવાળી  

કાવ્યપકં્તત-૧.નમીએ તજુને ૨.ચાદંલો ગમે  

(પ્રથમસત્રમાથંી વુનટકસોટીમાથંી ૧૫ ણુનુ ંપછૂવુ.ં) 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી              

     પ્રથમ વુનટ કસોટી   કુલ ગણુ:-૩૦                     

   (પ્રકરણ ૭,૮,૯,૧૦ પનુ-૩)                                

   

પ્ર.૧નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યોમા ંજવાબ લખો.(ગમે તે પાચં)    [૧૦] 

પ્ર.૨ (અ)નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.        [૪] 

      (બ)નીચેની વાક્યો સામે √ કે  ની વનશાની કરો.      [૪] 

      (ક)નીચેના શબ્્કોસને યોગ્ય ક્રમમા ંલખો.       [૨] 

પ્ર.3 (અ)નીચેના સમાનાથી શબ્દો લખો.        [૨] 

    (બ)નીચેના વવરોધી શબ્દો લખો.        [૨] 

    (ક)નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો.       [૨] 

    (ડ)નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો.       [૪]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી              

     દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા    કુલ ગણુ:-૬૦      

પ્ર.૧(અ)નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પરૂો.          [૮] 

    (બ)નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલ વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધી સામેના         [૪]  

.   મા ંલખો          

    (ક)નીચેના વવધાનોમા ંખરા વવધાન સામે √ અને ખોટા વવધાન સામે  ની વનશાની કરો. [૩] 

    (ડ)નીચેના વવધાનો કોણ બોલે છે તે લખો.       [3] 

પ્ર.૨(અ)નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ ચાર વાક્યમા ંજવાબ લખો. (કોઈપણ છ)          [૧૨] 

    (બ)નીચેના શબ્દસ હૂ માટે એક શબ્દ આપો.(ત્રણ માથી બે)            [૨] 

પ્ર.૩(અ)નીચેના પ્રશ્નોના એક બે વાક્યોમા ંજવાબ લખો.      [૬] 

    (બ)નીચે આપેલ કાવ્યપકં્તત પણૂટ કરો.       [૪] 

    (ક)નીચ ેઆપલે શબ્દો નો ઉપયોગ કરી વાક્યો બનાવો (ત્રણ માથંી બે)   [૨] 

પ્ર.૪(અ)માગં્યા જુબ લખો.       

   (૧)નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દો લખો.       [૨] 

   (૨)નીચેના શબ્દોના વવરોધી શબ્દો લખો.       [૨] 

   (૩) નીચ ેઆપલે શબ્દોની સાચી જોડણી લખો.      [૨] 

   (૪) ન નૂા જુબ શબ્દ બનાવો .        [૪] 

   ઉ.દા દૂ – દૂા દૂ,ઊડ-ઊડા ઊડ 

   (બ)નીચનેામાથંી કોઈપણ  એક વવષય પર વનબધં લખો.     [૬] 

 વનબધં – કબતૂર,હોળી,મારી શાળા  

કાવ્યપકં્તત-૧. ુ ંછુ ખાખી બાવો ૨.ફાગણણયો લહરેાયો।  

( વુનટકસોટીના અભ્યાસક્રમ માથી  ૧૫ ણુનુ ંપછૂવુ.ં) 

 

  



 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     પ્રથમ વુનટ કસોટી   કુલ ગણુ:-૩૦                     

  

     (પ્રકરણ ૧ થી ૫)                             

  

પ્ર.૧(અ)નીચે આપેલા વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની  [૫] 

        સામ ેઆપલે      મા ંલખો.        

    (બ) યોગ્ય શબ્દ વડ ેખાલી જગ્યા પરૂો.      [૫] 

પ્ર-૨(અ)નીચે આપેલ વવધાનો સામે √ કે  ની વનશાની કરો.    [૫] 

     (બ)નીચ ેઆપલે બધં બેશતા જોડકા જોડો.      [૫] 

પ્ર.3 (અ) માગં્યા જુબ કરો.        [૫] 

     (બ) એક શબ્દ જવાબ લખો.       [૫] 

(નોંધ:પરીક્ષા માટે સ્વાધ્યાયપોથીનો જ ઉપયોગ કરવો.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૬૦                     

   (પ્રકરણ ૧ થી ૧૩)                             

               
પ્ર.૧ (અ) નીચે આપલે વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ-અક્ષર પ્રશ્નોની   [૮]    

 સામે     આપેલ  મા ંલખો    

     (બ) નીચે આપેલ વવધાનો સામે (√)કે ( ) ની વનશાની કરો.     [૮] 

પ્ર-2(અ) યોગ્ય શબ્દો  વડ ેખાલી જગ્યા પરૂો      .[૭] 

     (બ) વગીકરણ કરો.         [૮] 

પ્ર.3(અ) એક વાક્ય મા ંજવાબ લખો        [૧૦]  

     (બ)નીચ ેઆપલે બધં બેસતા જોડકા જોડો.       [૫] 

પ્ર-૪(અ) દરેકના બ-ેબે નામ લખો.        [૬] 

     (બ )નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.[ગમ ેતે ચાર]       [૮] 

નોધ – [પરીક્ષામા ંસ્વાધ્યાયપોથી જ ઉપયોગ કરવો.] 

વુનટ  કસોટીના પાઠમાથંી ૧૫ ણુનુ ંજ પછૂવુ ં.ઓબ્ેતટીવ પ્રશ્નો લેવા નહી] 

 

                                                                                                           

 

  

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     દ્વિતીય વુનટ કસોટી   કુલ ગણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ ૧૪ થી ૧૮)                             

પ્ર.૧(અ)નીચે આપેલા વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે   [૫] 

 આપેલ      મા ંલખો.  

    (બ) નીચ ેઆપેલ ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દ વડ ેપરૂો.      [૫] 

પ્ર.૨(અ)નીચે આપેલ વવધાનોના સામે  √ કે  ની વનશાની કરો.      [૫] 

    (બ)નીચે આપેલ બધં બેસતા જોડકા જોડો.       [૫] 

પ્ર.3(અ)માગં્ય જુબ કરો.         [૫] 

    (બ)નીચે આપેલા પ્રશ્નો ના એક વાક્યો મા ંજવાબ આપો.     [૫] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૬૦                     

      (પ્રકરણ ૧૪ થી ૨૫)                            

પ્ર.૧(અ)નીચે આપેલ વવકલ્પમાથંી સાચો વવકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે   [૮] 

         આપેલ      મા ંલખો.                     

.   (બ) નીચે આપેલ વવધાનો સામ ે√ કે x ની વનશાની કરો     [૮] 

પ્ર.2(અ)યોગ્ય શબ્દ વડ ેખાલી જગ્યા પરૂો.       [૭] 

    (બ)વગીકરણ કરો.          [૮] 

પ્ર.૩(અ)નીચે આપેલ પ્રશ્નોના એક વાક્યોમા ંજવાબ લખો.      [૧૦] 

    (બ)નીચે આપેલ બધં બેસતા જોડકા જોડો.       [૫] 

પ્ર.૪(અ)તફાવત લખો.          [૪] 

    (બ)નીચે આપેલ પ્રશ્નોની  જવાબ લખો.(ગમેં ત ેપાચં )    [૧૦] 

નોંધ:પરીક્ષામા ંસ્વાધ્યાયપોથીનો જ ઉપયોગ કરવો. 

વુનટ કસોટીના પાઠમાથંી ૧૫ ણુનુ ંજ પછૂવુ.ંઓબ્ેતટીવ પ્રશ્નો લવેા નકહ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  અંગે્રજી            

     પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૫૦                     

          

1 ( ) નીચેનામા ં ટૂતા અક્ષરો લખો.                                                               [૫] 

        (કેવપટલ અને સ્મોલ લેટસટ સાથે ) 

    ( ) નીચેના જુરાતી ળૂાક્ષરો માટે અંગ્રેજી અક્ષરો લખો. (છ પછૂવા.)                           [૫] 

    ( ) નીચે આપેલ સજં્ઞાવાચક નામની જોડણી અંગ્રજેીમા ંલખો. (પાચં પછૂવા.)                     [૫] 

2 ( ) નીચે આપેલ જુરાતી અંકોની સામે અંગ્રજેી અંક અને સ્પેણલિંગ લખો.                         [૬] 

     (ત્રણ પછૂવા. ૧ થી 30) 

    ( ) ટૂતી બારાક્ષરી લખો. (બે લાઈન પછૂવી બાર ખાલી જગ્યા રાખવી.)                         [૬] 

3 ( )  વવભાગન ે  વવભાગ સાથ ેયોગ્ય જોડકા જોડી આપેલ જવાબના ખાનામા ં  વવભાગમાથંી  

         સાચો જવાબ લખો.                                                                            [૪] 

     (     સ્પેણલિંગ સાથે અથટ જોડવા.) 

    ( ) ખાલી જગ્યામા ંઅણભવાદન કરવા માટેના યોગ્ય શબ્દ કૂો.(ચારમાથંી ગમે તે ત્રણ )           [૬] 

    ( ) નીચેના વવધાનવાક્યને પ્રશ્નાથટ વાક્યમા ંફેરવો.(ચાર પછૂવા. ,  પછૂવા.)             [3] 

4 ( ) કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. (am,i ,a e )                              [૫] 

    ( ) નીચ ેઆપલે ‘ ’ જોઇને સારા અક્ષરે બાજુમા ંઆપેલ જગ્યામા ંલખો.                    [૫] 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  અંગે્રજી            

     દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૫૦                     

 

1 ( ) નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા પરૂો.                                                                 [૫] 

       (સવટનામ એકવચનમા ંપછૂવુ.ં) 

    ( ) નીચ ેઆપલે સજ્ઞાવાચક નામની જોડણી અંગ્રજેીમા ંલખો.(૬ પછૂવા.)                          [૫] 

2 ( )  વવભાગન ે  વવભાગ સાથ ેયોગ્ય જોડકા જોડી આપેલ જવાબના  વવભાગમાથંી સાચો જવાબ  

     લખો.(સગા સબંધંી અને શરીરના અંગો સાથ ેઅથટ જોડો).                                          [૬] 

    ( ) નીચ ેઆપેલ જુરાતી અંકોની સામે અંગ્રજેી અંક અને સ્પેણલિંગ લખો. (ત્રણ પછૂવા 31 o 50)  [૬] 

3 ( ) નીચે આપેલા શબ્દોનુ ંવગીકરણ કરો.                                                          [૬] 

     (  ,    અને ) 

    ( )નીચે આપેલ ખાલી જગ્યમા ંયોગ્ય આટીકલ્સનો ઉપયોગ કરી પરૂો.(૫ પછૂવી)      [૪] 

    ( )નીચ ેઆપેલ વાક્યોને બ વુચનમા ંફેરવો.(૨ પછૂવા)         [૨] 

4( )નીચેના વાક્યોનુ ં જુરાતીમા ંભાષાતંર કરો,          [3] 

   (પેજ.ન ં૨૪,૨૫)(૫ પછૂવા) 

  ( )નીચેના શબ્દોનુ ંબ વુચન કરો.            [૩] 

   (પેજ ન ં૩૫,૩૬)(૫ પછૂવા) 

5( )નીચે આપેલ વાહનો,ફળો અને રંગના જુરાતી નામની સામે અંગ્રજેી ઉચ્ચાર લખો(૬ પછૂવા).  [૫] 

    ( ) નીચ ેઆપલે ‘ ’ જોઇને સારા અક્ષરે બાજુમા ંઆપેલ જગ્યામા ંલખો.                    [૫] 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ણર્ત્રકામ            

    પ્રથમ / દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૫૦                     

પ્ર.૧ નીચે આપેલ ણચત્રમા ંરંગપરૂણી કરો.      [૨૦] 

પ્ર.૨ નીચે આપેલ ણચત્ર દોરી તેમા ં રંગપરૂણી કરો.        [30] 

નોંધ:-ણચત્ર દોરવા માટે કેતન ણચત્રકલાનો ઉપયોગ કરવો. 

        - રંગપરૂણી માટે બાળકોના ધોરણ પ્રમાણે ણચત્ર કૂી શકાશે. 

      -માળખાના પ્ર.૨ મા ંઅભ્યાસક્રમ પ્રમાણ ેકોઈપણ બે વવષય આપવા તેમાથંી એક ણચત્ર  

 દોરી તેમા ંરંગ પરૂવાનો રહશેે. 

અભ્યાસક્રમ  

પ્રથમ સત્ર :-જુન થી ઓતટોમ્બર  

દ્રિતીય સત્ર :-નવેમ્બર થી માચટ  

[નવનીત કેતન ણર્ત્રકલા –ધોરણ-૩] 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  દ્રિન્દી            

    પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૫૦                     

(પનુરાવતષન સોપાન: ૧ થી ૬) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) નીચે કદયે ગયે ળૂાક્ષરો કી બારખડી ણલખીએ.     (૧૦) 

 (કા,ખા,ગા................ પ્રમાણે પછૂવી, પાચં લાઈન પછૂવી અને દરેકમા ંચાર ખાલી જગ્યા પછૂવી.) 

      (બ) કહન્દી ળૂાક્ષરો કો ણચત્ર કે સાથ જોડીએ.       (૫) 

 (ચોપડીમાથંી ણચત્ર પછૂવા.) 

       (ક) જુરાતી ળૂાક્ષરો કે સામને કહન્દી ળૂાક્ષર ણલખીએ.     (૩) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) કહન્દી સ્વર કે સામને જુરાતી સ્વર ણલખીએ.      (૫) 

        (બ) વનમ્નલીણખત જુરાતી અંકો કે સામને કહન્દી અંક ણલખીએ.    (૬) 

        (ક) વનમ્નલીણખત અંકો કો શબ્દમે ણલખીએ.      (૬) 

            (૧ થી ૧૦ અંક લેવા.) 

  પ્રશ્ન:૩ (અ) વનમ્નલીણખત રીતત સ્થાનો કી પવૂતિ  કીજીએ.      (૬) 

          (બ) વનમ્નલીણખત પ્રશ્નો કે એક શબ્દ મે ઉતર ણલખીએ.     (૬) 

          (ક) વનમ્નલીણખત વાક્યો કો ુદંર અક્ષરો મે ણલખીએ.     (૩) 

                                 

    

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૩                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  દ્રિન્દી            

    દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૫૦                     

   (પનુરાવતષન સોપાન: ૭ થી ૧૩) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) વનમ્નલીણખત રીતત સ્થાનો કી પવૂતિ  કીજીએ     (૧૦) 

     (બ) વનમ્નલીણખત વાક્યો કો ુદંર અક્ષરો મે ણલખીએ.       (૫) 

     (ક) ણચત્ર પહચાન કર કહન્દી નામ ણલખીએ.             (૫) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) વનમ્નલીણખત જુરાતી અંકો કે સામને કહન્દી શબ્દ ણલખીએ.     (૫) 

        (બ) વનમ્નલીણખત જુરાતી અંકો કે સામને કહન્દી અંક ણલખીએ.    (૫) 

             (૧૧ થી ૨૦ અંક લેવા.) 

         (ક) વનમ્નલીણખત પ્રશ્નો કે એક શબ્દ મે ઉતર ણલખીએ.     (૧૦) 

  પ્રશ્ન:૩ (અ) વનમ્નલીણખત કહન્દી શબ્દ કે જુરાતી નામ ઢુિંકર ણલખીએ.         (૫) 

          (બ) ઉણચત જોડ મીલાઈએ.          (૫) 
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