Evaluatio – 3 (2017 -18)
GRADE: 3 (GUJARATI)
NAME: ___________________
Roll No: ______ /Sec: _____

Date: / /2017
Marks: 25

પ્રશ.1.(અ) નનીચચેન ના આપચેલ ના પ્રશનના જવનાબ લખખો .

(06)

(1) રનામચે કખોનખો વધ કરર્યો હતખો.?
જવનાબ .રનામચે રનાવણ નખો વધ કરર્યો હતખો .
(2) સસુઘરની ક્રનાયાં બચેઠની હતની.?
જવનાબ . સસુઘરની ઝનાડની નની ડનાળની મનાયાં તચેનના મનાળના મનાયાં બચેઠની હતની .
(3) સસુઘરની નખો મનાળખો કખોણચે ફફ દની નનાખ્રખો.?
જવનાબ . સસુઘરનીનખો મનાળખો વનાયાંદરનાએ ફફ દની નનાખ્રખો હતખો .
(બ) નનીચચેન ની આપચેલ ની ખનાલની જ્ગ્રના રખોગ્ર વવકલ્પ મનાયાંથ ની પસયાંદ કરની પપૂણ ર્ણ કરખો .

(02)

(1) દશચેરના પછની કરખો તહચે વનાર આવચે છચે ...................દદવનાળની ........... (દદવનાળની , ઉતરનાણ )
(2) દશચેરના નના દદવસચે કચે ટલનાક લખોકખો .........................શસ્ત્ર ......... પપૂજા કરચે છચે ( ધન, શસ્ત્ર )
પ્રશ.2. (અ) નનીચચેન ના આપચેલ ના અયાંગ જી
ચે શબ્દ નના ગસુજ રનાતની અથર્ણ લખખો .

(02)

(1) Auspcious = ............શસુભ .......................
(2) killed = ......................વધ ..............
(બ) નનીચચેન ના આપચેલ ના ગસુજ રનાતની શબ્દનના અયાંગ જી
ચે અથર્ણ લખખો .

(02)

(1) ધનીરજ = .......patient .........................
(2) જીભ =.......... Tongue ............................
(૩) ખચેચવસુયાં =................pull ...................
(4) દદવસ =...................Day ..................
(ક) નનીચચેન ની આપચેલ ની સયાંખ્ રના નચે શબ્દખો મનાયાં લખખો .
(04)
(1) ૧૨ ........બનાર ........................
(2) ૧૪ .........ચચૌદ .........................

(૩) ૨૦ ..........વનીસ ...............
(૪) ૧૭ .....સત્તર ...................

પ્રશ.૩.(અ) નનીચચેન ના આપચેલ ના શબ્દનના વવરખોધની શબ્દ લખખો .

(૦ 2)

(1) સનાયાંજ x............સવનાર ............. (2) ઉપર x ........નનીચચે ......................
(બ) નનીચચે આપચેલ ની ખનાલની જગ્રનામનાયાં “ કચે વખો ” કચે વની “ કચે વસુયાં “ મપૂક નીનચે પ્રશવનાચક વનાકર બનનાવખો .

(03)

(1) ..................કચે વખો .........મખોર છચે ?
(2) ...................કચે વની ........ચકલની છચે ?
(3) ...........કચે વખો ................બગલખો ?
(ક) નનીચચેન ના આપલના શસુત લચેખ ન નચે ફરનીથની સસુવ નાચર અક્ષર મનાયાં લખખો .
આપણચે હમચેશનાયાં પસુસ્તક વનાયાંચન નખો આગહ રનાખવખો જોઈએ ,કચે મ કચે પસુસ્તકખો જ આપનના
સનારના મનાયાં સનારના અનચે આ જીવન આપણની સનાથચે રહચે છચે , પસુસ્તકખો એ જનાન નખો સનાગર છચે આપણ નચે તચે મનાગર્ણ દશર્ણન
આપતના રહચે છચે અનચે વનાયાંચન પદક્રિરના દ્વનારના આપણચે નવસુયાં નવસુયાં જાણવનાનની અનચે આપણની વજજનાશના વવૃવત નચે સયાંતખોષવનાનસુયાં

(04)

સચૌથની સનારયાં મનાધ્રમ પસુસ્તકખો જ છચે ,આમ પસુસ્તકખો નના વનાયાંચન થની આપનના પ્રશખોનસુયાં સમનાધનાન તચેમનાયાં થની મળની રહચે છચે
અનચે કખોઈ સનાથ આપચે કચે નના આપચે પરતસુયાં પસુસ્તકખો આપણ નચે હમચેશના સનાથ આપચે છચે ,તખો આવના જનાન નના સનાગર નખો
લનાભ આપનાનચે હમચેશના લચેવખો જોઈએ .

