
WEEK – 6              ગજુરાતી                   ધોરણ – ૩ 

પ્રશ્ન- ૧ જુદો પડતો શબ્દ શોધીને તેના પર    કરો.  

૧. માછલી, મગર, કબુતર, કાચબો  

૨. બસ, આગગાડી,વિમાન,પતંવગયું  

૩.આંખ, ચશમા ં, કાન, પગ  

૪.પલગં, તપેલી, સાણસી, ચમચી  

૫. લાલ, સફેદ , ભેંસ, કાળો  

પ્રશ્ન- ૨ નીચ ેઆપલેી િસ્તઓુનો રગં જણાિો અન ેત ેરગંની બીજી બ ેિસ્તઓુના 

ઉદાહરણ પ્રમાણ ેનામ લખો. 

ઉદાહરણ : ટામેટું  - લાલ રંગ, ૧. ચણી બોર , ૨. સફરજન  

૧. મૂળો  :    ...................... ૧................................... ૨.................................... 

૨. કોલસો :   ...................... ૧.....................................૨.................................. 

૩. ભીંડો :    .......................૧.....................................૨.................................... 

૪. કળેું   :    ....................... ૧.......................................૨.................................. 

પ્રશ્ન- ૩નીચ ેઆપલે જોડકણાન ેઆધાર ેપ્રશ્નોના જિાબ લખો. 

                   એક વબલાડી જાડી  

      તેણે પહેરી સાડી 

                         સાડી પહરેી ફરિા ગઈ  

તળાિ દેખી તરિા ગઈ  

                          તળાિમાં આવ્યો મગર  

વબલ્લીને આવ્યા ચક્કર  

                           સાડીનો છેડો છૂટી ગયો  

મગરના મોમો આિી ગયો  

                                    મગર વબલ્લીને ખાઈ ગયો.. 



પ્રશ્નો  

૧. જોડકણા માં “ જાડી “    જેિા બીજા શબ્દો શોધીને લખો. 

........................................................................................................................

............................. 

૨.જોડકણામાં વબલાડી માટે કયો શબ્દ િપરાયો છે ? 

........................................................................................................................

........................ 

૩. વબલ્લી મગરના મોમાં કેમ આિી ગઈ ? 

........................................................................................................................

........................ 

૪. ચક્કર આિે તો શંુ થાય  ? 

........................................................................................................................

........................ 

૫. છેડો આિતો હોઈ તેિી બ ેિસ્તુના નામ લખો. 

........................................................................................................................

....................... 

પ્રશ્ન- ૪  નીચ ેઆપલે પ્રશ્નોના જિાબ આપો: 

 

૧. “ ત “ પરથી શરુ થતું ફળના  નામ લખો  

 .................................................................. 

૨.” અ” પરથી શરુ થતા પ્રાણીઓના નામ લખો  

................................................................... 

૩. “ મ “  પરથી શરુ થતા ગુજરાતી મવહનાનુ ંનામ લખો  

.................................................................... 

૪. “ લ “ પરથી શરુ થતું પક્ષીનું નામ લખો 

.................................................................... 

૫.” મ “ પરથી શરુ થતા ફૂલનું નામ લખો. 

..................................................................... 

 

 

 

 



પ્રશ્ન- ૫ નીચનેા િાક્યોનુ ંઅનલુખેન કરો. 

૧. મૈત્રી  તને કાટુુન ગમે છે ? 

........................................................................................................................ 

 

૨.િાલીન્ડા, પીપળી, સરસલાપરા નાના ગામ છે . 

........................................................................................................................ 

 

૩. મીતાંશે બધાન ેજન્મદદિસની પાટી આપી. 

........................................................................................................................ 

 

૪. આપણી શાળામાં બાળકો દ્િારા તૈયાર કરલે વચત્રનું પ્રદશુન યોજાયુ.ં 

........................................................................................................................ 

 

૫. પંવક્તએ ગગંા નદીમાં સ્નાન કયુું. 

........................................................................................................................ 

 

પ્રશ્ન-૬ રસોઈ બનાિતી િખત ેકયા કયાસાધનો િાપરિામા ંઆિ ેછે ? તનેી યાદી તયૈાર કરો. 

......................    .....................  .........................   ....................... ................ 

 

......................    ....................    .....................     ..................     .................. 

પ્રશ્ન ૭  તમન ેઆિડતા બ ેઉખાણા લખો. 

 

૧......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

........................................................................................... 

............................................................................................ 

 

૨......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

.......................................................................................... 

 



EY Employee
Stamp










