
 

 

     ઓગસ્ટ એકભ કસોટી ેય સોલ્યળુન                
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ધોરણ:.....૩                  પર્યાવરણ                 ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 
સમર્:....1 કલયક                                              કુલ ગણુ-૨૫ 
.................................................................................................................. 
અ.નન. સાદા જોઈ ળકામ તેલા રક્ષણોના આધાયે આસાસના વકૃ્ષના ાાંદડા 
ડાીઓ અને તેના પ્રકાાંડને ઓખે છે. 
પ્રશ્ન-૧ નીચે આેર ાનના આકાયોને આધાયે તેના છોડ / જાડને 
ઓખો અને જોડો.                                            (૫) 
 

(અ) (ફ) 
(૧).                          {ક} (અ). આંફો 
(૨).                          {ઇ} (ફ). આસોારલ 

(૩).                          {અ} (ક). તરુસી 
(૪).                          {ફ} (ડ). રીભડો 
(૫).                          {ડ} (ઇ). ીો 
 

અ.નન. નલધાથીઓ કુટુાંફ અને કુટુાંફના સભ્મો સાથેના અયસયસના સાંફધોને 
ઓખે છે. 
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પ્રશ્ન-૨ મોગ્મ યીતે જોડકા જોડો.                             (૫) 
          (અ)                                        (ફ) 
(૧). ભાભી-------{૨}                   (૧). ભમ્ભીના ફહનેના નત 

(૨). કાકા-------{૬}                  (૨). ભમ્ભીના બાઈની ત્ની 
(૩). ભાસા-------{૧}                   (૩). પ્ાના પ્ા 
(૪). નાની------- {૫}                    (૪). પ્ાની ફહને 

(૫). પોઇ------- {૪}                     (૫). ભમ્ભીની ભમ્ભી 
                                      (૬). પ્ાના બાઈ 
 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

અ.નન. નલધાથીઓ જુદા જુદા પ્રાણીઓ અને ક્ષીઓના રક્ષણો પ્રવનૃતઓ 
સભાનતા અને અસભાનતાના આધાયે જૂથ ાડે છે. 
 

પ્રશ્ન-૩ જીબથી ાણી નતા અને હોઠથી ાણી નતા પ્રાણીઓને જુદા 
ાડો.                                                        (૫) 
(૧) સા   (૨) ગામ   (૩) ફકયી    (૪) બફરાડી (૫) કુતયો 
 

જીબથી ાણી નતા પ્રાણીઓ હોઠથી ાણી નતા પ્રાણીઓ 

બફરાડી, કુતયો સા, ગામ, ફકયી 
 
 

અ.નન. નલધાથીઓ નલનલધ લમજુથના રોકો પ્રાણીઓ અને ક્ષીઓની ખોયાકની 
જરૂરયમાતો ખોયાક અને ાણીની ઉરબ્ધધતથા તેભના ઘય અને આસાસના 
પ્રાણીઓના ઉમોગ અંગેનુાં લણણન કયે છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

પ્રશ્ન-૪ નીચે આેરા કોઠાભાાંથી જમાાંથી ાણી ભી આલે છે તેલા ાાંચ 
સ્થોના નાભ સોધીને રખો.                                     (૫) 
 

ન સ ત ભ સ દ 

હ ે ર ા ચ ર રય 

ય કુ લ ભાાં  ભ મો 

 લો ધો ન દી પો 

ઝ ય ણુાં દી ફો ય 

 

જલાફ:-- 
(૧). નહયે  
(૨). કુલો 
(૩). તાલ 

(૪). નદી 
(૫). ઝયણુાં 
 



 

 

અ.નન. નલધાથીઓ નલનલધ લમજુથના રોકો પ્રાણીઓ અને ક્ષીઓની ખોયાકની 
જરૂરયમાતો ખોયાક અને ાણીની ઉરબ્ધધતથા તેભના ઘય અને આસાસના 
પ્રાણીઓના ઉમોગ અંગેનુાં લણણન કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૫ નીચે આેરા ખાલાની લાનગી ળા ભાાંથી ફનાલી ળકામ છે તે 
રખો.                                                           (૫) 
 

ક્રભ  લાનગીનુાં નાભ ળાભાાંથી ફને? 

ઉદાહયણ  સખુડી  ઘઉં 

(૧) બજીમા ચણાના રોટ 

(૨) રાડલા ઘઉં 

(૩) ેંડા દૂધ 

(૪) બફસ્કીટ ભેદો 

(૫) ખીચડી ચોખા, ભગ 

 
 


