ાલાનું નામ-...................................................
ધોરણ-૩
વળવય- મારી આશાશ ટે સ્ટ ેર

કુ  ગુણ-૪૦
તારીખ-

પ્રશ્ન-૧ નીચેની ખાી જગ્યાઓ ૂરો.
(૧) ..............................એ ગ્રાભંચામતના લડા છે .
(૨) ગાભભાં રોકો દૂધ આલા ભાટે .................................ભાં જામ છે .
(૩) ...........................ટાર હોચાડલાનું કાભ કયે છે .
(૪) ફંક આણને ધંધા યોજગાય ભાટે ........................આે છે .
(૫) ..........................લનસ્તતને જભીન સાથે જકડી યાખલાનું કાભ કયે છે .
(૬) કે યી .........................ની ઋતુભાં ાકતું પ છે .
(૭) રીભડાના પને ......................કહે છે .
(૮) જે લસ્તુઓની છા ઉસતી હોમ તેને ...............................લસ્તુઓ કહે લામ.
(૯) જે દાથથ છાડલાથી તૂટી જામ તેને ............................દાથથ કહે લામ.
(૧૦) કાચ કાલા ભાટે ..............................નો ઉમોગ થામ છે .
(૧૧) સીતાપ ...........................સાટી ધયાલે છે .
પ્રશ્ન-૨ આેા વળકલ્માંથી શાચો વળકલ્ શંદ કરી ખો.
(૧) જભીનની અંદય યહે રા ઝાડના બાગને ળું કહે છે ?................................
(અ) પ (ફ) ભૂ (ક) ાન (ડ) પૂર
(૨) લનસ્તતના કમા બાગને તેનું યસોડું કહે છે ?......................................
(અ) થડ (ફ) ભૂ (ક) ાન (ડ) ડાી
(૩) નીચેનાભાંથી કમું પ ચોભાસાભાં થામ છે ?........................................
(અ) જાંફુ (ફ) જાભપ (ક) કે યી (ડ) આભાં
(૪) ભૂે ચૂસેરા ાણી અને ક્ષાયોને લનસ્તતના જુ દા જુ દા બાગો સુધી હોચાડલાનું કામથ કોણ કયે છે ?
...........................
(અ) પ (ફ) ભૂ (ક) ાન (ડ) પૂર
પ્રશ્ન-૩ નીચેની ળનસ્વતઓનું ઝાડ, છોડ , અને ળેામાં ળગીકરણ કરો.
ગુરભહોય, આંફરી , ગુરાફ, ભોગયો, ફોયડી , ળક્કયટે ટી, ફોગનલેર , આસોારલ , આંફો , તુરસી,
ફાયભાસી , લારો , ફાલ , લડ , દૂધી, ગરગોટો
ઝાડ
છોડ
લેરા
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પ્રશ્ન-૪ નીચેના ગુણધમમળાલી ત્રણ ળસ્તુઓના નામ ખો.
(૧) રીસો દાથથ
૧..............................૨................................૩............................
(૨) કઠણ દાથથ
૧................................૨...............................૩............................
(૩) ખયફચડો દાથથ ૧...........................૨..............................૩............................
(૪) નયભ દાથથ ૧............................૨................................૩.............................
(૫) ફયડ દાથથ ૧............................૨..............................૩................................
પ્રશ્ન-૫ નીચેના પ્રશ્નોના જળાબ આો.
(૧) ફંક તભને કઈ કઈ યીતે ભદદ કયે છે ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(૨) ભૂ કોને કહે લામ ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................
(૩) ગ્રાભંચામત કમા-કમા કમો કયે છે ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(૪) તળમાાભાં થતા ત્રણ પના નાભ રખો.
...................................................................................................................
પ્રશ્ન-૬ નીચે આેા વળધાનો શાચા છે કે ખોટા તે જણાળો.
(૧) ફંકભાં આણી તકભતી લસ્તુઓ તેભજ દાગીના ભૂકલા રોકય હોમ છે .
(૨) ળહે યોભાં ગ્રાભ સતચલારમ હોમ છે .
(૩) ગાડીનું ટામય રીસું હોમ છે .
(૪) કાચ ફયડ હોમ છે .
(૫) ળુારન ડે યી ઉદ્યોગ સાથે જોડામેર છે .
(૬) લૃક્ષો આણા તભત્રો છે .
(૭) પ લનસ્તતનું યસોડું કહે લામ છે .
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