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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ
ધોરણ-૩         પયાવરણ સ ટ બર,૨૦૨૧ 
સમય : ૧ કલાક           ુલ ણુ : ૨૫ 

EV૩૦૬ ુ ુંબના સ યોની િૂમકા તમેની ટવો,  લ ણો અને કાય  તથા સં ુ ત  ુ ુ ંબમાં રહવાની 
જ રયાત ુ ંવણન લે ખત, મૌ ખક ક અ ય ર તે કર છે.  

-૧. નીચેના ોના ઉ ર એક-બે વા માં આપો. 
(૧) તમારા ુ ુ ંબમા ંકોણ કોણ છે ? (૧)
(૨) તમે ઘરમા ંકયા ંકયા ંકામમા ંમદદ કરો છો ? (૨)
(૩) તમે તમારા મ મી અન ેપ પા પાસેથી શી યા હોય એવી એક-એક બાબત જણાવો. (૨)

EV૩૦પ િવિવધ વય ૂથના લોકો, ાણીઓ અને પ ીઓની ખોરાકની જ રયાતો, ખોરાક અને પાણીની 

ઉપલ ધ તથા તેમના ઘર અને આસપાસના પાણીના ઉપયોગ ગે ુ ંવણન કર છે.

-૨  કઈ ય તએ કયો ખોરાક ખાવો જોઈએ તે લખો.  (૫)

 (૧) બે મ હના ુ ંબાળક-  
(૨) એક વષ ુ ંબાળક-  
(૩) કોલેજમા ંભણતો વુાન - 
(૪) બીમાર મ મી- 
(પ) ઘરડા દાદા- 

EV૩૧પ વન પિત, ાણીઓ, ૃ ો અને દ યાગંો માટ સવેંદના દશાવે છે અને આસપાસના 
પયાવરણમા ંરહતા પ રવારોના વૈિવ યને સમ  છે.

-૩. આપેલ વતન સામે સા ું વતન છે ક  ખરાબ વતન તે લખો.   (૫)

(૧) મીનાએ એક ાચ  ુભાઈને ર તો પસાર કરા યો. 
(૨) રા શભાઈ પ ીઓ માટ દરરોજ ચણ નાખેં છે. 
(૩) કચરો થતો હોવાથી અિમતભાઈએ પોતાના ગણાના ંબધા ંઝાડ કપાવી ના યા.ં 
(૪) િમન એના દાદાને વતમાનપ (છા ુ)ં વાચંી સભંળાવાની ના પાડ છે. 
(પ) કૌિશકા બોલી અન ેસાભંળ ન શકતા ં બાળકોના િશ ક બનવા માટ ઈશારાની ભાષા 
    શીખે છે. 

EV૩૦૩ ુ ુંબ અને ુ ુ ંબના સ યો સાથેના અરસપરસના સબંધંોને ઓળખ ેછે.
-૪ બધંબેસતાં જોડકાં જોડો. (૫)

િવભાગ-અ િવભાગ-બ
(૧)  મામા   (૧) પ પાના ભાઈ
(૨)  કાકા (૨) મ મીના ભાઈ
(૩)  દાદા (૩) બહનના પિત
(૪) બનવેી (૪) મ મીની બહન
(પ) માસી (પ) પ પાના પ પા
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EV૩૦૪ ઘર,શાળા અને આસપાસના િવ તારની વ ઓુ, થળો, ચ ો અને િૃ ઓને ઓળખે છે.
(ખોરાક બનાવવાની યા). 

-પ નીચે આપેલ અનાજ/કઠોળમાંથી બનાવી શકાય તેવી એક-એક વાનગીનાં નામ લખો. (૫)

(૧) ઘ
(૨) ચોખા
(૩) ચણા
(૪) મકાઇ
(પ) બાજર


