
 

 

 

 

                                                                

[SECTION – A READING] 

પ્રશ્ન- I] નીચે આપેલો ફકરો વાચી તેના પ્રશ્નોના જવાબ લાખો . 
૧) કશ્મીરન ું સ ુંદર્ય એક વાર જોર્  તો ભ લાર્ એવ ું નથી. એવી રીતે ન ભ લાર્ એવી કશ્મીરની બીજી વસ્ત  તે તર્ાુંની કડકડતી 

ઠુંડી. એક વાર એ ઠુંડી અન ભવી તો જજુંદગીમાું કદી ભ લાર્ નજિ. ઠુંડીન ું જોર વધે કે તર્ાુંના લોકો પટ્ટ નાું લાુંબા લાુંબા ડગલા 

પિેર ેછે. બાુંર્ તો એવી રાખેને કે તે આુંગળાને ઢાુંકીને પણ છેક નીચે લબડતી રિે. િાથ બિાર રાખ્ર્ો કે ઠું ડીમાું ખોટો થર્ો 

સમજવો. આથી તર્ાુંના લોકો ઠુંડીમા િાથ બિાર કાઢતા જ નથી. કુંઇ ખાવાન ું વેચાત ું લે તો તે બાર્ના છેડા પર જ લે, અને 

એને બાર્ વડે જ પકડે. કશ્મીરનાું લોકોને આ ઠુંડીની કુંઇક ટેવ પણ ખરી, પણ બિારના મ સાફરોને તો એ ઠુંડી વી ુંછીની જમે 

ડુંખ માર.ે આથી મ સાફરો નતેરની ટોપલીમાું ગરમ સગડી મૂકે છે અને ગળે બાુંધીને ફર ેછે. 
પ્રશ્નો  

1 ) કશ્મીરની કઇ વસ્તુઓ યાદ રહી જાય એવી છે ? 
જ) કશ્મીરન ું સ ુંદર્યતા  અને કશ્મીરની બીજી  વસ્ત  તે તર્ાુંની કડકડતી ઠુંડી 

2) કશ્મીરના લોકો ઠંડીથી બચવા શંુ કર ેછે?  

જ) કશ્મીરના લોકો ઠુંડીથી બચવા પટ્ટ નાું લાુંબા લાુંબા ડગલા પિેર ેછે 

3) છોકરાઓ બાયમાથી હાથ કેમ કાઢતા નથી ? 

જ) કારણ કે  િાથ બિાર રાખ્ર્ો કે ઠુંડીમાું ખોટો થર્ો સમજવો   

4) મુસાફરો ઠંડીથી બચવા શુ કર ેછે ? 
જ) મ સાફરો ઠુંડીથી બચવા નતેરની ટોપલીમાું ગરમ સગડી મૂકે છે અને ગળે બાુંધીને ફર ેછે. 
5) ગદ્યખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો. 
જ) શીર્યક- કશ્મીરન ું સ ુંદર્યતા   

 

2) એક નાની નદી િતી. નદી પર લાકડાનો સાદો પ લ બાુંધલેો િતો. આ પ લ સાુંકડો િતો. પ લન ે કઠેડો ન િતો. તેના પરથી 

સામસામ ેબ ેજણ પસાર થઇ શકતા ન િતા. એકવાર આ પ લ પર સામસામ ેબ ે છેડેથી બ ે કૂતરા આવ્ર્ા. તેઓ એકબીજાન ે

રસ્તો આપવા તૈર્ાર ન િતા અન ે પાછ ું  જવા પણ તૈર્ાર ન િતા. બુંન ે ઝઘડી પડ્ર્ા અન ે નદીમાું પડી ગર્ા. માુંડ જકનાર ે

પિોચર્ાું. થોડીવાર બાદ પ લના બુંન ેછેડેથી બ ેબકરી આવી.બકરી સમજ  િતી. એક બકરી નીચ ેબસેી ગઇ અન ેબીજી બકરી 

તેના પરથી આગળ ચાલી ગઇ પછે નીચે બઠેેલી બકરી ઊભી થઇને ચાલવા લાગી.  

પ્રશ્નો-1 )  નદી પર શંુ બાંધલેું હતંુ ? 

       જ) નદી પર લાકડાનો સાદો પ લ બાુંધેલો િતો . 
         2) આ પુલ કેવો હતો ?  

       જ) આ પ લ સાુંકડો િતો 
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       3)  પહેલા પુલના છેડેથી કોણ આવ્યુ ?  

      જ) પિેલા પ લના છેડેથી બે કૂતરા આવ્ર્ા. 

      4)  નદીમાં કોણ પડી ગયંુ ? 

     જ) નદીમાું બે કૂતરા પડી ગયા. 

     5) બકરીએ પલુ કેવી રીતે પસાર કયો 

    જ) એક બકરી નીચ ેબેસી ગઇ અને બીજી બકરી તેના પરથી આગળ ચાલી ગઇ પછે નીચે બઠેેલી બકરી ઊભી થઇને ચાલવા 

લાગી.  

                                         [SECTION- B   WRITING]   

પ્રશ્ન –II] (અ) નીચેના વવશે વનબંધ લખો. 

     ૧) મારી શાળા    - વનબંધ 

• મારી શાળા ખબૂ સ ુંદર છે. 

• હ ું મારી શાળામાું ધોરણ 3 માું અભ્યાસ કર ું છું. 
• મારી શાળાના વર્ગખુંડો ખબૂ જ સ ુંદર અને નયનરમ્ય છે. 

• અમારી શાળામાું વવદ્યાર્થીઓ માટે એક મોટ ું રમતન ું મેદાન છે. 

• એક કોમ્્ય ટર લેબ છે જયાું અમે કોમ્્ય ટરનો ઉપયોર્ કરીએ છીએ. 

• અમારી શાળામાું વવદ્યાર્થીઓ માટે એક મોટ  પ સ્તકાલય છે. 

• અમ ેઅમારા વશક્ષકોન ેપ્રેમ કરીએ છીએ કારણ કે તેઓ ખબૂ જ દયાળુ છે. 

• અમ ેઅમારી શાળામાું ક્વવઝ સ્પધાગ, વવતવ્ય, ચચાગ સ્પધાગમાું ભાર્ લઈએ છીએ. 

• મારી શાળા અમન ેસારા આચરણ, નૈવતકતા અને સ્વચ્છતા શીખવે છે. 

• મારી શાળા આમારા શહરેની શ્રેષ્ઠ શાળા છે. 

           ૨) મારી વ્હાલી મમ્મી – વનબંધ  
• દરેક બાળકના જીવનમાું જો કોઇ વ્યકકતન ું સૌર્થી વધારે યોર્દાન હોય તો તે મા છે. 

• આ જર્તના સવગ જીવોમાું એક સમાન કોઇ ભાવના હોય તો એ છે માતપેૃ્રમ. 

• દરેક પ્રાણીઓ પણ તેના બચ્ચાને અનહદ પ્રેમ કરે છે. 

• જયારે બાળક બબમાર કે માુંદ  હોય ત્યારે મા તેના માટે ભર્વાનન ેકેટકેટલીય માનતા માન ેછે અને તેન  
બાળક જલ્દી સાજ  ર્થાય તે માટે પ્રાર્થના કરે છે. 

• માતાના પ્રેમ અને વાત્સલ્ય સાર્થે આ દ વનયામાું કોઈ પણ વસ્ત  ની ત લના કરી શકાતી નર્થી. 
• માતા માટે બાળક જ સવગસ્વ છે. દરેક બાળકની પ્રર્થમ આદશગ તેની મા જ હોય છે. 

• એક મા જ આપણને સારા અને ખરાબ વચ્ચે તફાવત કરવાન ું શીખવે છે. 

• મા બાળક માટે કેટલાય અરમાનો લઇન ેબેઠી હોય છે. જયારે આ બાળક કુંઇક ખોટ  કરે તો સૌર્થી વધ  દ ુઃખ 

માતાને જ ર્થાય છે. 

• આ કોઇ સાચો પ્રેમ હોય તો તે માતપેૃ્રમ છે. કેમકે તેની સાર્થે કોઇની સરખામણી ન કરી શકાય. એટલ ેજ 

કવવ બોટાદકરે કહય  છે જનની ની જોડ સખી નહી જડે રે લોલ. 

 

 



 

 

પ્રશ્ન-  II] (બ)     નીચેના મુદ્દા પરથી વાતાષ લખો. 

1) એક લ ચચો દ કાનદાર – કજરર્ાણાની દ કાન – એક ગ્રાિક – ખાુંડ ખરીદવી – દ કાનદારન ું ઓછ ું  તોલવ ું – ગ્રાિકની 

ફજરર્ાદ – ‘ વધાર ેવજન ઊું ચકવ ું નજિ પડે,’ એવો દ કાનદારનો જવાબ- ગ્રાિકે ઓછા પસૈા ચકૂવવા – પૂરા પૈસા 

ચૂકવવા માટે દ કાનદારની માગણી – ‘પૈસા વધાર ેગણવા નજિ પડે’ ગ્રાિકનો જવાબ  - બોધ.                        
                                                      જવેા સાથે તેવા 

 એક ગામમાું એક કજરર્ાણાની દ કાન િતી એ દ કાનદાર બિ  જ ચાલાક િતો. તે બધા ગ્રાિકને ઓછી વસ્ત  તોલીન ે

આપતો િતો. બધા ગ્રાિકો તેનાથી પરશેાન િતા પણ કોઇ કાઇ બોલત  નજિ. 
 એક વખત એક ગ્રાિક તે વપેારીને તર્ાું ખાુંડ ખરીદવા આવ્ર્ો તર્ાર ેપરુંત  તે કજરર્ાણાના દ કાનદાર ેતેને ખાુંડ ઓછી 

તોલી તો ગ્રાિકે તેને ફજરર્ાદ કરી કે ભાઇ આ ખાુંડ તો ઓછી છે તો દ કાનદાર ેકહ્ ું કે ભાઇ વજન વધ ું ઊું ચકવ ું નજિ પડે, 

ગ્રાિકને ગ સ્સો આવ્ર્ો પણ તે કાઇ બોલ્ર્ો નજિ પરુંત  તેન ેબદલો લવેાન ું નક્કી કર્ ય તેન ેદ કાનદારન ેઓછા પસૈા આપ્ર્ા. તો 

દ કાનદાર ેફજરર્ાદ કરી તો ગ્રાિકે એવ  કહ્ ું કે પૈસા વધાર ેગણવા નજિ પડે.  
 દ કાનદાર સમજી ગર્ો અને બધાને ઓછી વસ્ત  આપવાન ું છોડી દીધ ું. 

                                              [SECTION – C  GRAMMAR] 

પ્રશ્ન- III]  કોષ માાંથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો 

1. તમે સવારે _______આવશો ?  [એટલ ે, કે ] 

2. સ કેત   સાઇકલ પરર્થી પડી જતા તેને ખુબ ઇજા થઇ __________તે રડયો નહીં [ અને ,તોપણ ] 

3. મારી પાસે એક સાઇકલ _________એક બાઈક છે. [અર્થવા ,અને ] 
4. તેની મમ્મી ધરમા નર્થી ___________તે રડે છે. [અર્થવા ,તેર્થી ] 
5. તમે વાતો કરો ________ધીમેર્થી બોલો. [છતાું ,પણ ] 

6. હન માનને _________ર્થવા માટે પોતાના જમણા હાર્થનો અંગ ઠો પકડયો. (નાના,મોટા ) 
7. _________આંર્ળી પકડી હન માન નાના ર્થતા . (વચલી ,ટચલી ) 
8. હન માન રાવણના સભાગહૃમાું રામના _________તરીકે ઉપક્સ્ર્થત હતા. (રામદૂત ,સેનાનાયક) 

9. લુંકા ની નર્રી _______મઢેલી હતી.(આરસ ે,સોને ) 

10. રાવણે _________મસ્તક હતા (વીસ,દસ ) 

11. બબલે________ હતો .( મજબતૂ , નીડર ) 

12. મુંકદરમાું ______ આવ્યો. (નોબળયો , સાપ ) 

13. __________ વશખામણ બબલેને ર્ળે ન ઉતરી. (વપતા , વડીલ ) 

14. બબલેન ું સાચ ું નામ __________ હત  ું.(વીરેન્દ્ર , નરેન્દ્ર ) 

15. સાપર્થી ર્ભરાયેલા બીલેના દોસ્તોએ ખ બ _______નરેન્દ્ર પાડી. (બમૂો ,તાળીઓ ) 

 

પ્રશ્ન-IV] નીચેના વવધાનો કદરૂપ ાં બતકડ ાં પાઠનાાં આધારે ગોઠવી ક્રમ લખો 
૧) બાકીના બચ્ચાું મશ્કરી કરવા લાગ્યા .________ 

૨) અચાનક વાવાઝોડ ું આવ્ય ું . .________ 

૩) બતકી એ ચાર ઈંડા મ ક્યા. .________ 



 

 

૪) તે એક રાજહુંસ હતો . .________ 

૫) બે ત્રણ કદવસ પછી વાવાઝોડ ું શાુંત ર્થય ું . .________ 

 

પ્રશ્ન-V] બંધ બેસતા જોડક જોડો 

         અ                                    બ 

૧) હન માન                      (ક) અશોકવન 

૨) સીતા                           (ખ) દસમસ્તક ,વીસહાર્થ 

૩) રાવણ                          (ર્) સોનેમઢેલી 
૪) લંકા                            (ધ) સુંદેશાવાહક 

                                         (ચ) અયોધ્યા 
જવાબ –[૧ –ધ ,૨- ક ,૩- ખ ,૪ – ર્ ] 

 

પ્રશ્ન-VI] નીચેના રૂવઢપ્રયોગો ના અથષ આપો 

૧) ખેદાન મેદાન કરવ ું – બર્ાડી નાખવ ું 
૨) લાલચોળ ર્થઈ જવ ું - ખ બ જ ગ સ્સે ર્થવ ું 
૩) નાસભાર્ કરવી – ભય ર્થી ભાર્ી જવ ું 
૪) મરકમરક હસવ ું – મુંદ હાસ્ય કરવ ું 
૫) જીદ કરવી – હઠ કરવી 
પ્રશ્ન-VII] નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દ લખો 

1. બટાટા - બટાકા 
2. દોસ્તાર - વમત્ર ,ભાઈબુંધ 

3. સ વાસ - સ ર્ુંધ 

4. સહજે - જરા 
5. મમ્મી- માું 
6. ચહરેો - મ ખ 

7. પ્પા - વપતા 
8. મરજી - ઈચ્છા 
9. અરીસો - દપગણ 

પ્રશ્ન- VIII] નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો 

૧) તીખા વ્રતમાું મધ ન ચટાય.  શીરીન 

૨) વ્રતમાું મધનો બાધ ન હોય .શીરીન ની મમ્મી 
૩)હવે વ્રત લાુંબાવાની જરૂર નર્થી . શીરીન ની દાદી 
૪)આજે છેલ્્ ું વ્રત . શીરીન 

૫) બધા સ્વાદ એક સાર્થે જમવાન ું વ્રત પણ ર્થાય . શીરીન ની મમ્મી 
 

પ્રશ્ન-IX] જોડીમાં બોલાય તેવી રમતો ના નામ લખો 

૧) ખો- ખો 
૨) બર્લ્લી - દડા 



 

 

૩) ઉંદર - બબલ્લી 
૪) બાસ્કેટ - બોલ 

૫) અડકો - દડકો 
૬) ધમાલ – ધોકો 
                                             [SECTION- D  LITERATURE ] 

 

પ્રશ્ન-X] નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક વાક્યમાં લખો 

૧) બબલે મોટો થઈને શ ાં બનવા ઈચ્છતો હતો ? 

જ) બબલે મોટો ર્થઈને ઘોડાનો રખેવાળ બનવા ઈચ્છતો હતો . 
૨) વબલે એ વમત્રોને કઈ નવી રમત શીખવાડી ? 

જ) જબલે એ વમત્રોન ેઆખો બુંધ કરીને બેસી જવાની - ધ્યાનની નવી રમત શીખવાડી . 
૩) બબલેન ાં સાચ ાં નામ શ ાં હત  ાં ? 

જ) બબલે ન ું સાચ ું નામ નરેન્દ્ર હત  ું . 
૪) ભતૂન ાં સાચ ાં નામ શ ાં હત  ાં ? 

જ) ભતૂ ન ું સાચ ું નામ બ્રહ્મરાક્ષસ હત  ું . 
૫) બબલેને કઈ-કઈ રમત બહ  ગમતી હતી ? 

જ) બબલે ને ચોર –વસપાહીની રમત બહ  ર્મતી હતી .તેન ેકિકેટની રમત પણ બહ  ર્મતી . 
6) શીરીન ના ઘરમાાં કોણ-કોણ વ્રત કરતા હતા ? 

જ) શીરીન ના ઘરમાું તેના દાદા,દાદી ,મમ્મી – પ્પા અને બીજા વડીલ વ્રત કરતા હતા . 
7) શીરીન ન ાં પહલે ાં વ્રત ક્ય  હત  ાં ? 

જ) શીરીન ન ું પહે્  ું વ્રત ર્ળય ુંવ્રત  હત  ું . 
8) શીરીને તીખ ાંવ્રત  ક્ાાં દદવસે લીધ ાં ? 

જ) શીરીને તીખ ુંવ્રત  ત્રીજા કદવસે લીધ ું . 
9) શીરીન ના મમ્મીએ બીજે દદવસે કઢી કેમ બનાવી ? 

જ) શીરીન ના મમ્મી એ બીજે કદવસે કઢી બનાવી , કારણ કે શીરીને ખાટ ુંવ્રત હત  ું . 
10) ચદ ાંઅને ટીક  ક્ાાં રહતેા હતા ? 

જ) ચદ ું અન ેટીક  જ ુંર્લમાું રહતેા હતા . 
11) ચદ ાં અને ટીક  કઈ રમત રમ્યા ? 

જ) ચદ ું અન ેટીક  ર્થ્પો રમત રમ્યા . 
12) ઝાડ પાછળ સાંતાયેલા ચદ ાં  ન ાં શ ાં દેખાત  ાં હત  ાં ? 

જ) ઝાડ પાછળ સુંતાયેલા ચદ ુંની સ ુંઢ અને પ ૂુંછડી દેખતા હતા . 
13) બીજી વાર ટીક  ક્ાાં સાંતાઈ ગઈ ? 

જ) બીજી વાર ટીક  ચદ ુંના કાન પાછળ સુંતાઈ ર્ઈ . 

14)હન માન ના માતા વપતાન ાં નામ લખો . 
જ)હન માન ના માતાન ું નામ અંજની અને વપતાન ું નામ કેસરી હત  ું . 
15)માતા એ હન માન ને જ ાંગલ માાંથી શ ાં લઈ આવવા કહ્ ાં ? 

જ)માતા એ હન માન ને જ ુંર્લ માુંર્થી ર્થોડા પાકાું ફળ લઈ આવવા કહ્ ું . 
16)હન માન વાનર નો શો અથથ સમજાવે છે ? 

જ)હન માન વા એટલ ેર્થોડ ું અને નર એટલ ેમન ષ્ય એવો અર્થગ સમજાવે છે . 



 

 

17) રામને સાંદેશો કોણ આપે છે ? 

જ) રામને સુંદેશો હન માનજી આપે છે. 

18. બતકીએ સ રબિત જગ્યાએ કેટલા ઈંડા મ ક્ા ? 

જ) બતકીએ સ રબક્ષત જગ્યાએ ચાર ઈંડા મ ક્યા. 
19. બતકી બધા બચ્ચાાંને શ ાં શીખવવા લઈ ગઈ ? 

જ)બતકી બધા બચ્ચાુંને તરતા શીખવવા લઈ ર્ઈ. 

20. કદરૂપ ાં બતક  ખરેખર શ ાં હતો ? 

જ)કદરૂપ ું બતક ખરેખર રાજહુંસ હતો . 
21. પાાંચમ  ઈંડ  કોન ાં હત  ાં ? 

જ)પાુંચમ  ઈંડ  રાજહુંસ ન ું હત  ું . 
પ્રશ્ન-XI] નીચેના પશ્નોના જવાબ બે ત્રણ વાક્યમાં લખો 

૧)કદરૂપ ાં બતકડ ાં  ને બીજા બચ્ચાાંએ કે રીતે હરેાન કર્ ું ? 

જ)કદરૂપ ું બતકડ ું  ની બીજા બચ્ચાુંએ મશ્કરી કરી .કોઈએ તેન ેદક્કો માયો તો કોઈએ તેના ઉપર ર્ુંદ  પાણી ફેંક્ ું . 
૨) બધા બચ્ચાાં બતકને કદરૂપ ાં બતક  કેમ કહતેા હતા ? 

જ) બધા બચ્ચાું બતકન ેકદરૂપ ું બતક કહતેા હતા, કારણ કે તે બધાર્થી અલર્ હત  ું .તે  ર્થોડ ું મોટ ું અને રાખોડી રુંર્ન  
હત  ું      
3) હન માનજી મોટા થઈને શ ાં ક્ય  ? હન માને નાના થઈ ને શ ાં કર્ ું ? 

જ) હન માને મોટા ર્થઈને પોતાના હાર્થ લંબાવીને દૂરના ઝાડ પરર્થી પાકાું ફળ તોડી લીધા . હન માને નાના ર્થઈને 

છાબડી માું માતાજી  એ બનાવેલી રોટલી ખાધી . 
4) ઘરમાાં હન માન શ ાં કરતા ? 

જ) ઘરમાું હન માન બધા કામ ઝડપ ર્થી પતાવી દેતા .બાકીની બધો સમય માતા સાર્થે વાતો કરતા અને રમતા . 
5) હન માને અશોકવાદટકાન ાં શ ાં કર્ ું ? 

જ) હન માને અશોકવાકટકા ખેદાનમેદાન કરી નાખી.બધા ઝાડ પરર્થી બધા ફળ ખાઈ ર્યા અન ેકેટલાક ઝાડ મળૂમાું 
ઉખેડી નાખ્યા. 
6) ઝાડ -ઝાડ રમ્યા હોત તો કોણ જીતી જાત ? 

જ) ઝાડ -ઝાડ રમ્યા હોત તો ચદ ું જીતી જાત કારણ કે ચદ ું મોટ ું ઝાડ પણ પાડી શકે . 

7) દર -દર રમ્યા હોત તો કોણ જીતી જાત ? 

જ) દર -દર રમ્યા હોત તો ટીક  જીતી જાત.કારણકે ટીક  નાનામાું નાના દરમાું ધસૂી શકે 

8) શીરીને આદ ની કતરણ ચાવી અને મરચાન ાં બટક ાં ભર્ ું ત્યારે શ ાં થર્ ાં ? 

જ) શીરીને આદ ની કતરણ ચાવી અને મરચાન ું બટક ું ભય ું ત્યારે તેના નાક અને આંખમાુંર્થી પાણી નીકળયા , 
ર્ાલ લાલ ર્થયા .તેર્થી કાુંન માુંર્થી ધ માડા નીકળયા .અને માર્થાના વાળ ઉંચા ર્થઈ ર્યા . 
9) બધા સ્વાદ એક સાથે જમવાન ાં વ્રત કેવી રીતે થાય ? 

જ) જયારે પણ જમીએ ત્યારે ર્ળય ું,ખાટ ું,ખર ું,તીખ ું,તરૂ ું અને કડવ ું,એમ બધ ું જ જમવાન ું . આ રીત ેબધા સ્વાદએક 

સાર્થે જમવાન ું વ્રત ર્થાય 

10) બબલેને પશ  પખી ગમતા કેવી રીતે કહી શકાય ? 

જ) વબલેને પશ પખી ર્મતા  એમ કહી શકાય ,કારણકે એવળીમાું બેઠો – બેઠો મોર,કબતૂર ,કાકા કોઆન ેચકલી 
સાર્થે વાતો કરતો . વાુંદરા ,બકરા ,અને ઘોડા સાર્થે વાતો કરતો . 
11) બબલે વડવાઈ ના હીંચકા કેવી રીતે ખાતો ? 

જ) બબલે વડલા પર ચડતો . એની ડાળી પર પર્ ભરાવીને પછી શરીર નીચ ેલટકાવીને લુંગ ર અને વડવા ર્ોળની 
જેમ ઊંધો લટકી ને હીંચકા ખાતો. 


