
                                                                        સામાયયક ુન: મૂલયાાંકન કસોટી 
  ાલાન ું  નામ:- .............................................................................           ધોરણ:- 3  (ત્રણ) 
  ક  ગ ણ:- ૨૫                                             વળવય:-  ગવણત                                                  તારીખ:-  

 વળદ્યાથીન ું  નામ:-............................................................................            શમય:- ૧ કાક 

 
ક્રમ:-11    અ.વન :-આે આકારના  ટ કડા જગ્યા વળના આે પ્રદેમાું ભરે (ગોઠળે) છે.  

૧. આ પ્રકારનુાં  ભોંયતલીયુાં બનાળળા કઈ ાદી ળારળી ડે તેની સામે યનાની કરો                                                                   3 ગણુ 

 
 

૨ આ પ્રકારનુાં ભોંયતલીયુાં બનાળળા કઈ ાદી ળારળી ડે તેની સામે યનાની કરો 

 

 
 
 
 
 
 
 

૩ આ પ્રકારનુાં  ભોંયતલીયુાં બનાળળા કઈ ાદી ળારળી ડે તેની સામે યનાની કરો 
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ક્રમ:૧૪   - અ.વન :-શાદા અુંકો અને આકારોનો ક્રમ શમજ ેઅને વળસ્તારે છે.( પ્રશ્ન:- 4 થી 6) 

            શુંખ્યા ની ેટનન ના આધારે ખૂટતી શુંખ્યા ોધો                                                   ગ ણ-3 

૪    ૫૦૦,૪૦૦, ............ ,………..,  ૧૦૦ 

૫   ૧૦ , ૨૦ , ........., ......... , ૫૦ 

૬  ૩૮૦ , ૩૬૦ ,…….. , ........,૩૦૦ 

 
ક્રમ:-૧૩   અ.વન :-ત્રણ અુંક શ ધીની શુંખ્યા શાથે કામ  કરે છે. (પ્રશ્ન:- નું ૭ થી ૮ ) 

           શરળાલા અને બાદબાકી ની મદદ થી ખૂટતી શુંખ્યા   ોધો               ગ ણ-૪  

૭ 

 

૮   
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૯.   ૬૦-૪૫ =?  બાજ ની રીતનો ઉયોગ કરી નીચેની બાદબાકી કરો                                   3 ગણુ 

 

       ૫            ૧૦ 
૪૫   ૫૦            ૬૦                                    ૮૪-૬૯== 

                                                           
     ૫+૧૦=૧૫    

 
 
 
 
 
ક્રમ:- ૧૩  અ.વન :-શામાન્ય રોજીંદી ત્રણ અુંકની શમસ્યાના ઉકે શરળાલા અને બાદબાકીથી  કરે છે. 

           (પ્રશ્ન:- નું ૧૦ થી ૧૩) 

                           નીચેના દાખા ગણો           (પ્રશ્ન:- નાં ૧૦ થી ૧૩)                                                            ૯ ગણુ 

૧૦.   હિરેન  ાસે ૬૭૪  રૂયયા  િતા. તેમાાંથી  તેણે ૩૨૬   રૂયયાનુાં ેન્ટ ખરેદુ્ાં. િળે હિરેન ાસે કેટા રૂયયા બાકી 

રહ્યા? 

 

 

 

 

૧૧.  નેિા ાસે   ૫૬૫   રૂયયા  િતા.તેમાાંથી તણે  ૨૮૭   રૂયયાનો ડર ીસ ખરીદ્ો. િળે નેિા ાસે કેટા રૂયયા બાકી 

રહ્યા? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       www.Arvindparmar.com 

www.Arvindparmar.com


 

૧૨    મીરાએ  ૫  ડઝન ( ૬૦ નાંગ) કેલાાં ખરીદ્ાાં. તેના દરેક યમત્રને ૧  કેલુાં આપયુાં તો કેટા યમત્રો ને કેલાાં મળ્ાાં? 

 

                             
                                                                                                                              
                                                                                       

 
 
૧૩. ુસ્તકની એક દુકાન માાં બે હદળસમાાં ળેચેાાં ુસ્તકોની યળગત નીચે આે છે. તેના આધારે પ્રશ્નોના જળાબ ખો 

                                                                                                                           3 ગણુ 

 
હદળસ ગુજરાતી ુસ્તકો હિાં દી ુસ્તકો અાંગ્રેજી ુસ્તકો 

િેો હદળસ ૩૨૬ ૨૦૭ ૧૮૯ 

બીજો હદળસ ૨૫૮ ૧૭૫ ૯૭ 

કુ 

 
   

 
૧. બે હદળસમાાં કુ કેટાાં ગુજરાતીનાાં ુસ્તકો ળેચાયાાં? 

 
 
૨ બે હદળસમાાં કુ કેટાાં અાંગ્રેજીનાાં ુસ્તકો ળેચાયાાં? 

 
 
૩ િેા હદળસે હિન્દીના ુસ્તકો કરતાાં  ગુજરાતી નાાં  ુસ્તકો  કેટાાં ળધારે ળેચાયાાં? 
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Eduction And Technology Website:-www.Arvindparmar.com 

                            :- www.shixangujarat.in  

WHATS APP GROUP FOR TEACHERS:- પ્રાથમિક મવક્ષણ ને લગતી તિાિ િાહિતી ગૃપ દરરોજ વેર 

કરાિાાં આે છે. 

                                            -:WHAT APP GROUP:- 

                                               નાિ ઉપર મલલક કરો 

  મવક્ષણ ગુજરાત          મવક્ષણ ગુજરાત:-1     

  મવક્ષણ ગુજરાત:-2    મવક્ષણ ગુજરાત:-3        

 

ટેલીગ્રાિ ચેનલ જોઈન:-અિી મલલક કરો   

 ફેસબુક પેજ:- અિી મલલક કરો 

ળધ  માહષતી માટે મ ાકાત કરો:- www.Arvindparmar.com     http://www.shixangujarat.in/   

 

પુનઃ એકમ કસોટીઓ માટે અમારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેતા રહો અથવા ગુગલ માાં     

http://www.arvindparmar.com/  અથવા   http://www.shixangujarat.in/ 

લખી સર્ચ કરો 

 

આપના ગૃપ િાાં વૈક્ષમણક િાહિમત િેળા નાંબર એડ કરો:-9664526542 --- 9429061949 

www.Arvindparmar.com
www.shixangujarat.in
https://chat.whatsapp.com/Lpd5SuzwXaE1gABfWZLPF1
https://chat.whatsapp.com/Hn0m8tCdII1DpnCwgrZZr2
https://chat.whatsapp.com/FbBG0M0TE2S4sVih3biUHC
https://chat.whatsapp.com/F4jAIrUja1B0jUhRbyb49v
https://t.me/joinchat/AAAAAFaRL4EKbpKd9lfaWg
https://www.facebook.com/groups/1979767928819509/
www.Arvindparmar.com
http://www.shixangujarat.in/
http://www.arvindparmar.com/
http://www.shixangujarat.in/

