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Worksheet -2 

Date :  

Subject : English 

Standard : 3rd 

 Q-1. question - answer.    

 1. What is your name ?   2. W

 3. What is the colour of sea ?  4. W

Q-2. Complete the numbers.    

   

Q-3. See the picture and make a sentence 

      
 

 

Q-4. Look at the pictures and answer in 'Y

  

          1. Is this a bird ?  Yes

      3. Is this a fish ?  Yes

       5. Is this a glass? Yes

1 - One 11 - Eleven 

2 - Two ___ - Twelve 

___ - Three 13 - Thirteen 

4 - Four ___ - Fourteen 

___ - Five 15 - Fifteen 

6 - six 16 - Sixteen  

7 - ____________ 17 - ____________ 

8 - Eight 18 - Eighteen 

9 - Nine 19 - _____________

10 - ___________ 20 - Twenty 
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2. Which festival is the festival of colours ?  

4. Who are best friend ?   5. What is D

       

tence using in / on.      

     

er in 'Yes' or 'No'.      

Yes No    2. Is this an elephan

Yes No   4. Is this a net ?  

Yes No 

21 - Twenty - one 31 - ____________

___ - Twenty - two 32 - Thirty - two 

23 - Twenty - three ___ - Thirty - three

24 - Twenty - four  34 - Thirty - four 

25 - ________________ ___ - Thirty - five

26 - Twenty - six 36 - Thirty - six 

 27 - Twenty - seven 37 - ____________

28 - ________________ 38 - Thirty - eight

____ 29 - Twenty - nine ___ - Thirty - nine

30 - Thirty 40 - Forty 
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hat is Diwali known as ?  

   

   

     

   

lephant ? Yes No 

 Yes No 

_______ ___ - Forty - one 

 42 - Forty - two 

three 43 - _____________ 

 44 - Forty - four 

five 45 - Forty - five 

___ - Forty - six 

_______ 47 - Forty - seven 

eight 48 - Forty - eight 

nine ___ - Forty - nine 

50 - Fifty 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : English 

Standard : 3rd 

 

Q-5. Write the helpers name.    

 1. When you are not well , You come to m

 2. When you want to stitch a dress , you c

 3. I mend you shoes. I am a ___________

 4. I deliver you post. I am a ___________

 5. When you come to school , I teach you

Q-6. Essay.      

  [ Country , Festivals , Christmas , M

  ________________________ is my co

  ________________________ in India.

  many temples. People of different ____

, 

  Sikhs , and ______________________

Idd   and ________________________

===========================================

       

me to me. I am a ________________________ . 

 , you come to me. I am a ________________________

___________________ . 

___________________ . 

ch you. I am a ________________________ . 

       

as , Muslims , Religions , Christmas , India , Rivers ,

 my country. It is a big country. There are many ______

 India. India has many big cities and small __________

t ________________________ . live in India. Hindus ,

_______ live happily together. ___________________

_____ are celebrated by all the Indians. I love my ____
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_____ . 

   

ivers , Mountains , Villages ] 

_______________________ and  

___________________ . There are  

indus , ______________________ 

__________ like Diwali , Holi , 

y ________________________ 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : E.V.S 

Standard : 3rd 

  - 1. મન ેઓળખો.      

 1. મારા પ છા રંગબેરંગી છે. ___________   

 3. હું મારા બચાવ માટે રંગ બદલું છંુ ______________

 5. લોકો મને માતા કહે છે. _____________  

 7. હું ઝડપથી દોડી શકતંુ ાણી છંુ, લોકો મારા પર સવારી કરે છે

 8. ખેતરના દરો મારો ખોરાક છે, હું ખેડૂતનો િમ  ગણા  છંુ  

 - 2. નીચનેા નોના ટૂકંમા ંજવાબ આપો.  

 1. રસોઈ માટે વપરાતા મસાલા જણાવો._____________________________________________________________

 2. મરગલા પાસેથી કાગડો કોની કોની પાસે ગયો ? ________________

 3. રહેઠાણના કેટલા કાર છે ? યાં યાં ? ________________________________________________________________________

 4. PIN નો મતલબ શું થાય છે ? _________________________________________________________

 5. રમતોના કારો જણાવો. _________________________________________________________________________________

 6. અડકી ન શકાય તેવા ાણીઓના નામ આપો. ____________________________________________________________________

 7. િવભ ત કુટુંબ કોને કહે છે ? ________________________________________________________________________________

 8. માધોના ગામમાં લોકો પીવાનંુ પાણી યાંથી ભરીને લાવે છે 

 9. નકશો એટલે શું ? ______________________________________________________________________________________

 10. સૂય આપણને શું આપે છે ? ______________________________________________________________________________

 - 3. નીચનેા નોના બ ે- ણ વા યમા ંજવાબ આપો. 

 1. વે ના કુટુંબ  અને રાણીના કુટુંબમાં મુ ય ભેદ કયો છે ? 

 2. ઘર ન હોય તેવા લોકોને પડતી મુ કેલીઓ જણાવો.  

 3. કેટની રમત િવષે ન ધ લખો.   

 4. પાણી ન હોય તો શી અગવડ પડે  

 5. આપણે કપડા શા માટે પહેરીએ છીએ ?  

 - 4. નીચનેા નોના સિવ તાર જવાબ આપો.  

 1. ટેલીફોન અને પ માં શું સરખંુ અને શું જુદું હોય છે ? 

 2. ાણીઓની ઉપયોગીતા જણાવો.      

 3. પાણી બચાવવા આપણે શું શું કરવું જોઈએ ? 
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  2. હું ઊન આપંુ છંુ. ___________ 

______________  4. હું ગણપિત દાદાનંુ વાહન છંુ ____________

 6. પહેલાના જમાનામાં મારો ઉપયોગ સંદેશાવાહક તરીકે થતો હતો

લોકો મારા પર સવારી કરે છે._______________ 

હું ખેડૂતનો િમ  ગણા  છંુ  ________________ 

_____________________________________________________________

? ___________________________________________________________________

? ________________________________________________________________________

? ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

? ________________________________________________________________________________

માધોના ગામમાં લોકો પીવાનંુ પાણી યાંથી ભરીને લાવે છે ? __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

? ______________________________________________________________________________

.  

?  
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____________ 

પહેલાના જમાનામાં મારો ઉપયોગ સંદેશાવાહક તરીકે થતો હતો._________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

? ________________________________________________________________________ 

_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

? ________________________________________________________________________________ 

? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

? ______________________________________________________________________________ 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : G.K. 

Standard : 3rd 

  - 1. આપલે માિહતીના આધાર ેજવાબ આપો.  

 1. કેયુર બનાસકાંઠા ના એક િસ ધ મં દરે ગયો છે તે મં દર કયું હશે 

 2. ુવી ભારતના દ ીણ છેડે આવેલા એક મં દરે જવાની છે

 3. સુધા ભારતના એક મોટા શહેરના િસ ધ ગણપિત મં દરની મુલાકાત લે છે

 4. આં  દેશમાં આવેલ એક િવ વ િસ ધ મં દરનંુ નામ જણાવો

 5. િશ પાને સાંચીનો તૂપ જોવો છે, તો તેણે યાં રા યમાં જવું પડશે 

 - 2. એક શ દમા ંજવાબ લખો.  

 1. સોમનાથ મં દર યા રા યમાં આવેલું છે ?   

 3. માનવશરીરમાં આશરે કેટલા હાડકા છે ?    

 5. ી લંકાની  રા ીય રમત કઈ છે ?    

 7. નારાયણ સરોવર યાં લામાં આવેલું છે ?   

 9. વ ઠા યાં તાલુકામાં આવેલું છે ?    

  - 3. નીચેના નોના ટૂકંમા ંઉતર આપો.  

 1. વૈ ણોદેવી મં દર યાં આવેલું છે ?    

 3. માનવશરીરમાં નાડીના ધબકારા દર મીનીટે કેટલા થાય છે 

 5. લોન ટેનીસ માટેનંુ " આથર એશ ટેડીયમ " યાં આવેલું છે 

 7. સાત નદીઓનંુ સંગમ થાન " વ ઠા " યાં લામાં આવેલું છે 

 9. " લોથલ " શ દનો અથ શું થાય ?    

 - 4. નીચ ેઆપલેા િચ ો યા મં દરના છે ત ેકહો.   
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કેયુર બનાસકાંઠા ના એક િસ ધ મં દરે ગયો છે તે મં દર કયું હશે ? _____________________________________

મં દરે જવાની છે, તે કયું મં દર હશે ? _______________________________

સુધા ભારતના એક મોટા શહેરના િસ ધ ગણપિત મં દરની મુલાકાત લે છે, તો તે શહેર કયું હશે ? ______________________

આં  દેશમાં આવેલ એક િવ વ િસ ધ મં દરનંુ નામ જણાવો. ___________________________________ 

તો તેણે યાં રા યમાં જવું પડશે ? -_______________________________ 

 2. અમૃતસરમાં આવેલ િસ ધ સુવણમં દર યાં ધમનંુ ધમ થાન છે 

 4. માનવશરીરમાં આશરે કેટલા નાયુઓ છે ?  

 6. ઈડન ગાડન ટેડીયમ યાં આવેલું છે ?  

 8. વીરપુરમાં આવેલું જલારામ બાપાનંુ મં દર યા િજ લામાં છે 

 10. ઈ.સ. 1424માં અહમદશાહ બાદશાહે કઈ મિ જદ બંધાવી હતી 

  2. કેદારનાથ મં દર યાં આવેલું છે ?  

માનવશરીરમાં નાડીના ધબકારા દર મીનીટે કેટલા થાય છે ?   4. માનવશરીરમાં આવેલ પાંચ ાનેિ યોના નામ આપો

યાં આવેલું છે ?   6. અમદાવાદમાં આવેલ કેટના મેદાનનંુ નામ જણાવો

યાં લામાં આવેલું છે ?  8. િવદેશી પ ીઓ માટે ણીતંુ સરોવર કયું છે 

  10. કાંક રયા તળાવનંુ જુનંુ નામ જણાવો.  

                   

                                   

 

=========================== 

? _____________________________________ 

? _______________________________ 

? ______________________ 

અમૃતસરમાં આવેલ િસ ધ સુવણમં દર યાં ધમનંુ ધમ થાન છે ?  

વીરપુરમાં આવેલું જલારામ બાપાનંુ મં દર યા િજ લામાં છે ?  

માં અહમદશાહ બાદશાહે કઈ મિ જદ બંધાવી હતી ? 

માનવશરીરમાં આવેલ પાંચ ાનેિ યોના નામ આપો.  

વાદમાં આવેલ કેટના મેદાનનંુ નામ જણાવો.  

િવદેશી પ ીઓ માટે ણીતંુ સરોવર કયું છે ?  
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Gujarati 

Standard : 3rd 

 - 1. નીચનેા શ દોનો ઉપયોગ કરી વા ય બનાવો. 
 1. રસોઈ  -     2. 

 -2. ઉદાહરણ મુજબ કવેી , કવેો , અન ેકવેુ ંઉમરેી શ દ લખો

 1. ટોપી - _______________  2. 

 4. તોરણ - ______________  5. 

 - 3. નીચનેા વા યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો. 

 1. " ના  કોણ ? તારે કોણ ? " ___________________

 3. " નાં , ભાઈ ના ; " _____________________ 

 5. " અ છા મૈયા ! હમ ચલતે હૈ ! " _______________________

 - 4. કા ય પિં ત પણૂ કરો.  

   રંગોની ઉ ણી _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________ 

 - 5. એક વા યમા ં નોના જવાબ આપો. 

 1. કબૂતરે પાણીમાં શું જોયું ?    2. 

 3. ઈ માઈલ શું જોઇને હરખાતો ?   4. 

 - 6. નીચનેા નોના  બે ણ વા યમા ંજવાબ લખો. 

 1. કીડીએ પારધીના પગ પર ચટકો શા માટે ભય  ?   

 3. બકરી બહેન ર તા વ ચે જઈને શા માટે બેઠા ?   

 5. ક યુટર િવષે ણ વા યો લખો.  

 - 7. નીચ ેઆપલેા ઉખાણા વાચંી તનેો જવાબ લખો.  

 1. સૌને એ અજવાળા દેતી ધીમે ધીમે બળતી ; કાશ આપી રા  થતી 

 2. બે બાજુ બે ચામડા , વ ચે પોલંપોલ ; દાંડી મારે ધમ ધમ બોલે 

 3. મારા ઘરને ખૂણા ચાર , પવન કરતો મુજને યાર ; ઉડતી  

 4. ચા ચા તાળ જેવો , આધારે અંગ વાંકા ; ઉભા ઉભા પાન ચાવે 

 5. કઠણ - કઠણ પ થર જેવો , ગોળ પી વાળો ; શરીર આખંુ

 - 8. નીચનેા નોના સિવ તાર જવાબ લખો. 

 1. તમને ગમતા કોઈ પણ એક તહેવાર િવષે છાર - પાંચ વા યો લખો

 2. તમને ગમતા કોઈ પણ સાત રંગના નામ લખો. અને તે રંગના ફળ 
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. શાળા  -      3. 

અન ેકવેુ ંઉમરેી શ દ લખો. 

. ગો - _________________  3. કાગળ - ______________

. ચીકુ - __________________  6. વાનગી - 

___________________ 2. " ચાલ , વાવમાં તરીએ " !  _____________________

  4. " નીચું જો . "______________________________

_______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

. બાવો મનમો  બનીને શું કરવાનંુ કહે છે ?  

. ગુ એ મેઘને ભેટમાં શું આ યું ?   5. વસંત ઋતુમાં શેના વારા છૂટે છે 

 2. મરઘીબાઈએ મકાઈ કોને કોને આપી ? બાકીની મકાઈનંુ શું કયુ 

 4. બ ચાના બાપે શું કયુ ? શા માટે ?  

કાશ આપી રા  થતી , ત એની જલતી . ___________________________

દાંડી મારે ધમ ધમ બોલે , તેનો ભેદ તંુ ખોલ . _________________________________________

ઉડતી  , દુર ગગન , બાળ જોતા થઈને મગન ______________________________

ઉભા ઉભા પાન ચાવે , મારે એતો ફાંકા . _______________________________________

શરીર આખંુ અંદર રાખી , પાણીમાં ફરનારો. ____________________________ 

પાંચ વા યો લખો.  

અને તે રંગના ફળ , લ અને શાકભા ના નામ લખો. 

 

=========================== 

. ગડગડાટ  -  

_____________________ 

 _____________________ 

_____________________ 

______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ ડો ફાગિણયો . 

વસંત ઋતુમાં શેના વારા છૂટે છે ?  

બાકીની મકાઈનંુ શું કયુ ?  

___________________________ 

_________________________________________ 

______________________________ 

_______________________________________ 

____________________________  
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Gujarati 

Standard : 3rd 

 - 9. નીચનેો ફકરો સુંદર અ ર ેલખો.  

   ગજબ થયો ! આ કેવું મનવર. જે પંુછડા તરફથી પણ અચાનક હુમલો કરે છે

હતા. સહની નજર એમના પર પડી. સહે પૂછયુ. કેમ આટલા ગભરાયેલા લાગો છો 

બળવાન નવર  એનંુ નામ વાવાઝોડંુ. તે જંગલમાં આ યું છે

ક ું કે હવે આ જંગલ છોડીને બીજે યાય ચા યા જવું જોઈએ

 - 10. નીચેનામાથંી એક િવષય પર િનબધં લખો.  

 

 

===========================================

જે પંુછડા તરફથી પણ અચાનક હુમલો કરે છે. તેઓ વાવાઝોડા િવષે વાત કરી ર ા 

કેમ આટલા ગભરાયેલા લાગો છો ? ર છે જવાબ આ યો , હવે જંગલમાં રહેવાનંુ મુ કેલ છે

તે જંગલમાં આ યું છે. ર છે ક ું , એણે એક ઝટકાથી મા ં પૂછડંુ ઉડાવી દીધું. વાઘે પણ બતા યું

ક ું કે હવે આ જંગલ છોડીને બીજે યાય ચા યા જવું જોઈએ. 

 1. ાણી બાગની મુલાકાત   

 

=========================== 

તેઓ વાવાઝોડા િવષે વાત કરી ર ા  

હવે જંગલમાં રહેવાનંુ મુ કેલ છે. તમારાથી વધુ  

વાઘે પણ બતા યુ.ં બંને એ સહને     



===================================

 

Worksheet -2 

Date :  

Subject : Hindi 

Standard : 3rd 

  - 1. छ महीनो के नाम िलखो |  

 1. ____________________________ 2. 

 4. ____________________________ 5. 

 - 2. चार ॠतओु के नाम िलखो |  

 1. ____________________________ 2. 

 3. ____________________________ 4. 

 - 3. समान अथवाल ेश द िलखो |   

 1. सूरज  - _________________ 2. धरती  - 

 - 4. सही श द पर गोला लगाइए | 

 1. गुबारे    गु बारे   गू बारे 

 3. आसमान   आ मान   आसमाना 

  - 5. िनच े दए गए  के उ र िलखो | 

 1. गु बारे वाले के पास कैसे - कैसे रंग के गु बारे थे ? 

  2. शेर को कसने जाल म बंद कर दया था ?  

 3. त बू ने कु े क  देखभाल कैसे क  ?  

 4. गाँधीजी के तीन बंदर या िसख दतेे ह ै?  

 - 6. एक दो वा यम उतर िलिखए !  

 1. राजा या बजा रहा था  ?    

 3. अशोकने कसक  आवाज सुनी ?    

 - 7. िगनती अकं और श द म िलखो | १ स े२०   

 - 8. अनलुखेन क िजए |  

  अशोक उस लड़क  क  बहादरुी देखकर बहत खुश आ और उस लड़क  से बोला 

  लड़क  बोली , " मेरा नाम त बू ह ै| हम कसी से डरना नह  चािहए बि क बहादरुी से गलत काम को होने से रोकना चािहए 

 अशोक बोला , " यह बात तो मै हमेशा याद रखूँगा | "

 - 9. िनच े दए गए िवषय  म ैस े कसी एक पर िनबधं अथवा कहानी िलखो 

 1. हमारे योहार   अथवा   कहानी 

===========================================

. ____________________________ 3. ___________________________

. ____________________________ 6. ____________________________

. ____________________________  

. ____________________________  

 __________________ 3. बंदर  - _______________

गू बारे   2. दो त   दोसत   दौ त 

आसमाना  4. पयारी  यारी   या र

?  

  2. चंदामामा कब दखाई दतेे ह ै?  

  4. साल के कतने महीने होते ह ै?  

  

अशोक उस लड़क  क  बहादरुी देखकर बहत खुश आ और उस लड़क  से बोला , " तुम बड़ी बहादरु हो | 

हम कसी से डरना नह  चािहए बि क बहादरुी से गलत काम को होने से रोकना चािहए 

" दोनो बाते करते ए कब घर प चँ गए पता ही नह  चला |  

िनच े दए गए िवषय  म ैस े कसी एक पर िनबधं अथवा कहानी िलखो | 

कहानी : दीपू क  सूझ - बुझ  

 

=========================== 

___________________________ 

____________________________ 

  4. इंतजार - __________________ 

दौ त  

या र 

| तु हारा नाम या ह ै? " 

हम कसी से डरना नह  चािहए बि क बहादरुी से गलत काम को होने से रोकना चािहए | " 

    



===================================

 

Worksheet -2 

Date :  

Subject : Maths 

Standard : 3rd 

  - 1. નોટ અને િસ કાના સાંકિેતક િચ ોનો ઉપયોગ કરી નીચનેી રકમ દશાવો

 
 - 2. િપયામા ં પાંતર કરો. 
 
  
 
 
 

- 3. પસૈામા ં પાતંર કરો.  
 

 

 

 
 - 4. નીચ ેકટેલીક વ તઓુની કમત આપલેી છે. તનેા પરથી મા યા મુજબ જવાબ આપો

 1. ણ િબ કીટના પેકેટની કમત . ________________ 

 3. એક કંપાસની કમત . ________________ થાય. 

 5. એક કંપાસ અને એક બોલપેનની કમત . ___________________ 

 - 5. પટેન આગળ વધારો. 

 1. ૧, ૨, ૩, ______ , ______ , _______ , ______

 3. ૧૦, ૧૩, ૧૬, ______, _______, _________, ______

 - 6. નીચ ેઆપલેી સં યામા ંએકી સં યા ની ઉપર ગોળ અને બકેી સં યા ઉપર ચોરસ કરો

                             
              ૩૬                               ૨૫૦                         ૧૧૫                         ૨૧૭                    ૪૩૦       

                                        ૮૫૪                               ૭૬૩                       ૧૦૩ 

 

  

1. ૨૪ િપયા 2. ૭ િપયા ૫૦ પૈસા
  

. 1. ૫૦૦ પૈસા  2. ૮૦૦ પૈસા
 
 

 

. 1. ૫ િપયા 2.  ૩૦ િપયા
 
 

 

 

િબ કીટ નુ ંપકેટે  કંપાસ 
. ૫  . ૨૦  

===========================================

નોટ અને િસ કાના સાંકિેતક િચ ોનો ઉપયોગ કરી નીચનેી રકમ દશાવો. 

તનેા પરથી મા યા મુજબ જવાબ આપો. 

________________ થાય.   2. બે રમકડાની કમત . 

    4. ૩ બોલપેનની કમત 

___________________ થાય. 

, ______  2. ૦, ૪, ૮, _______, ________, __________ ,________

, ______, _______, _________, ______ 4. ૧૦૦, ૯૫, ૯૦, _________, _______, ________, ______

નીચ ેઆપલેી સં યામા ંએકી સં યા ની ઉપર ગોળ અને બકેી સં યા ઉપર ચોરસ કરો. 

૩૬                               ૨૫૦                         ૧૧૫                         ૨૧૭                    ૪૩૦       

૮૫૪                               ૭૬૩                       ૧૦૩  

પૈસા 3. ૧૦૫ િપયા 4. ૧૫ િપયા ૫૦ પૈસા
  

પૈસા 3. ૬૫૦ પૈસા . 4. ૫૫૦ પૈસા  5
  

 

 

િપયા 3.  ૯ િપયા . 4.  ૧૯ િપયા ૫૦ પૈસા 
  

બોલપને  વાતાની ચોપડી  
. ૩  . ૧૫  

 

=========================== 

. _________________ થાય. 

બોલપેનની કમત . _____________________ થાય. 

, _______, ________, __________ ,________ 

, _________, _______, ________, ______ 

૩૬                               ૨૫૦                         ૧૧૫                         ૨૧૭                    ૪૩૦        

પૈસા 5. ૬૩ િપયા 
 

5. ૧૫૦ પૈસા 
 

 

 
 

5.  ૩૧ િપયા ૫૦ પૈસા
 

રમકડુ ં 
. ૩૦  



===================================

 

Worksheet -2 

Date :  

Subject : Maths 

Standard : 3rd 

 - 7. નીચનેા દાખલા ગણો. 

 1. એક ક ને ૬ પૈડા છે, તો આવા ૯ કને કુલ કેટલા પૈડા થાય

 2. ૧ કંપાસ બો સની કમત ૩૫ િપયા હોય તો ૩ કંપાસ બો સની કમત કેટલી થાય 

 3. ૧૦ કપ ચા થી ૧ કીટલી ભરાય છે, તો  ૩ કીટલી ચા માટે કેટલા કપ ચા ની જ ર પડે 

 4. ૨૦ કેળા ૨ વાંદરા ને સરખા ભાગે વહેચતા  દરેક વાંદરાને કેટલા કેળા મળે 

  - 8. ઘ ડયા લખો.  1. ૬  2. 

 

===========================================

કને કુલ કેટલા પૈડા થાય. 

કંપાસ બો સની કમત કેટલી થાય ? 

કીટલી ચા માટે કેટલા કપ ચા ની જ ર પડે ? 

દરેક વાંદરાને કેટલા કેળા મળે ? 

. ૯   3. ૫  

 

=========================== 


