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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ-3     આસપાસ (પયાવરણ)      તા:-13/07/2019   

સમય:- 1 કલાક          ણુ-2પ  
 

 અ.િન. િવ ાથ ઓ અવલોકન ારા આસપાસમા ંજોવા મળતી વન પિતઓના પાદંડા, ડાળ  અને  

  છાલ વગેરના લ ણોને  ઓળખે છે. 

 
 1 (અ) યો ય શ દ વડ નીચેની જ યાઓ ણૂ કરો.     (૨) 

 (૧) આસોપાલવના પાનની િકનારી  .....................   હોય છે. 
 (૨) ઔષધીય ગણુોને કારણે ........................   ના ંપાન ચામા ંનાખંવામા ંઆવે છે.  
  

 1 (બ)  નીચેના ોના જવાબ લખો .         (પ) 
 (૧)  ફળ આપતા કોઈપણ ચાર વકૃ્ષોના ંનામ આપો. ............................................................. 
 (૨)  લીમડાના પાનનો વાદ કેવો હોય છે ?------------------------------------------------- 
 (૩)  તમારંુ મનપસદં લ કયા છોડ પર ઊગ ેછે?-------------------------------------------- 
 (૪)  કરવત વી િકનાર ધરાવતા પાન કયા-કયા છે? ---------------------------------------- 
 (પ)  કોઈપણ બે સગુધંી પાદંડાના ંનામ  લખો. --------------------------------------------- 
 
અ.િન. િવ ાથ ઓ આસ-પાસમા ંજોવા મળતા પ ીઓને તેમના સામા ય લ ણોના આધાર ઓળખે છે.    
 

 2 યો ય િવક પ પસદં કર  નીચેના ોના જવાબ આપો .    (4) 
(૧) લાલ ચાચં ધરાવનાર પક્ષી કયુ ંછે ? 
        (અ) મોર                                    (બ) કાબર  
        (ક) પોપટ                                   (ડ) કોયલ  
(૨)  સુદંર રાગમા ંબોલત ુ ંપક્ષી કયુ ંછે ? 
        (અ) કબતૂર                                  (બ) કાબર  
        (ક) કાગડો                                   (ડ) કોયલ  

 
(૩)  સુદંર પીંછા ધરાવનાર પક્ષી કયુ ંછે ? 
        (અ) મોર                                    (બ) કાગડો 
        (ક) પોપટ                                   (ડ) કોયલ  
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(૪) તળાવમા ંતમને કયુ ંપક્ષી તરત ુ ંજોવા મળશ ે? 
        (અ) કબતૂર                                  (બ) બતક 
        (ક)  બગલો                              (ડ) કોયલ 
 

અ.િન. આસ-પાસમા ંજોવા મળતા ાણીઓને તેમના સામા ય લ ણોના આધાર ઓળખે છે.    
 

 3(અ) નીચે આપેલા ોના જવાબ લખો      (2) 
(૧)  તમે જોયેલા કોઈપણ બે દૂધા ં પ્રાણીઓના નામ લખો.      
(૨)  લાબંી પછૂડી ધરાવનાર કોઈ પણ બે પ્રાણીઓના નામ લખો.      
 

 3 (બ) નીચેની ખાલી જ યા રૂો.       (4) 
(૧) કરોિળયાને  _______________ પગ હોય છે. 
(૨) ગાયના માથા પર ________________ હોય છે . 
(૩) હાથી _______________ વડે પાણી પીએ છે. 
(૪) _______________ િદવાલ પર ચાલી શકે છે. 
 
અ.િન. ુદા-ં ુદા ં ાણીઓ અને પ ીઓને લ ણો અને િૃ ઓની સમાનતા તથા તફાવતના  
       આધાર તેમના ૂથ પાડ છે. 

 4 રહઠાણના આધાર નીચે આપેલા ાણીઓને ુદા પાડો.    (8) 
( માછલી , ચકલી , મગર , કાબર , સાપ , દર , દર ડો , કાગડો ) 

 
દરમા ંરહનેાર માળામા ંરહનેાર  પાણીમા ંરહનેાર 

   
   
   
   

 

મર જયાત  

(૧) પાયલે એક પક્ષીને લાબંા પાદંડાવાળા ઝાડ પર પાદંડા સીવીન ેમાળો બનાવતા જોયુ.ં તો તે  
     કયુ ંઝાડ અને કયુ ંપક્ષી હશે? 
    (અ) વડ-કાગડો (બ) આસોપાલવ- દરજીડો (ક) આંબો - ચકલી (ડ) લીમડો - કોયલ 
    


