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 Dear Parents,  

We are in the 

institutions and if we h

these times we will do so

 

So let's shift gea

learning.  

 

We at M.S. Sch

worksheets, certain activ

reading comprehension.

 

We shall also be s

 

The students may

to write down the answe

 

So parents, let’s 

learning. 

 

-----------------------------------

 

સુ  વાલી ી, 

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ
 

M.S. કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

વકશીટ, વાચંન, ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશું

 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે
 

તો વાલી ીઓ, આ સ

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ

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

 the midst of a global pandemic. Schools 

 we have to make certain changes in the educa

l do so.  

ift gear from the school being the hub of lea

. School is taking an initiative in this regard

n activities to be done and their observations bei

nsion.  

so be sharing certain links for the students to fol

ts may use the notebooks that were being used 

answers.  

, let’s collaborate and utilise this time to contin

-------------------------------------------

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ. શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશુ.ં 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે

આ સજના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ. 

 

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

 

ools are prominent social 

 educational process during 

of learning to school home 
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શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે 
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશુ.ં 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ. 

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં ય નશીલ થઈન ે

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશ.ે આપણ ે બધા માટ ે કટેલીક 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

જના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 
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Standard : 3
rd

 (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1  1 to 100 અંકમા લખો.. 

Q-2. 1 to 5 ના ધ ડયા લખો…. 

Q-3. નીચનેી સં યાન ેશ દમા ંલખો…. 

1. 58 

2. 97 

3. 89 

4. 47 

5. 74 

Q-4.  નીચેની સં યાઓ દરેક અકંની થાન કમત લખો. 

1. 87માં 8ની થાન કમત 

2. 95માં 5ની થાન કમત 

3. 79માં 7ની થાન કમત 

4. 65માં 6ની થાન કમત 

5. 12માં 1ની થાન કમત 

Q-5.  નીચેની િવ તાર કરલેી સં યાઓન ેઅકંમા ંલખો 

1. 4 દશક + 5 એકમ 

2. 8 દશક + 0 એકમ 

3. 7 દશક + 8 એકમ 

4. 0 દશક + 4 એકમ 

5. 3 દશક + 7 એકમ 

Q-6.  સરવાળા કરો.. 

    87     27 

+ 17 + 38 

 

Q-7.  બાદબાકી કરો… 

1. 33 –17 = 

2. 43 – 26 = 

3. 54 – 28 = 

4. 65 – 49 = 

5. 31 – 17 = 

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

 

   18    47 

+ 65 + 43 

 

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

   24 

+ 59 
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Standard : 3
rd

 (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-8 ચડતા મમાલંખો. 

1.  148, 184, 174, 104, 164   =___________________

2.   105, 180, 160, 140, 130 =___________________

3. 124, 112, 153, 139, 180  =___________________

4.  103, 107, 109, 105, 101  =___________________

5.  135, 107, 160,139, 146  =____________________

Q-9  ઊતરતા મમાલંખો.  

1. 174, 136, 118, 181, 163 = ___________________

2. 130, 103, 170, 107, 280 = ___________________

3. 159, 169, 149, 179, 189 =____________________

4. 164, 104, 174, 148, 184 =____________________

5.  139, 159, 124, 180, 112 =___________________

 

 

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

148, 184, 174, 104, 164   =___________________ 

105, 180, 160, 140, 130 =___________________ 

124, 112, 153, 139, 180  =___________________ 

103, 107, 109, 105, 101  =___________________ 

135, 107, 160,139, 146  =____________________ 

174, 136, 118, 181, 163 = ___________________ 

130, 103, 170, 107, 280 = ___________________ 

159, 169, 149, 179, 189 =____________________ 

164, 104, 174, 148, 184 =____________________ 

139, 159, 124, 180, 112 =___________________ 

 

=========================== 
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Standard : 3
rd

 (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

. 1 ખાલી જ યા પૂરો. 
1) આપણા દેશની રા ીય રમત___________
2) કેટ માં કુલ___________ ખેલાડીઓ

3) ક બ ડી ની રમત મા ંએક ટીમ માં __________ 
4) ચેસ ની રમત ________ ખેલાડીઓ રમી

5) સાિનયા િમઝા __________ રમત સાથે

. 2 મને ઓળખી મા  ંનામ લખો. 
1) હુ ંચામડા માંથી ચંપલ બનાવુ ંછંુ.- ___________
2) મારી રમતમાં ઘણા સાપના િચ  આવેલા છે
3) હુ ંલોખંડ ના ઓ ર બનાવુ ંછંુ.- ____________
4) મારી પંૂછડી વાંકી છે, હું ઘરની ચોકી ક  ંછંુ
5) હુ ંલોકોના કપડાં સીવું છંુ.- ____________

. 3 નીચેના જોડકા જોડો. 
A.    

1) હૉકી .    
2) કેટ.     
3) ટેિનસ.    
4) બેડિમ ટન.    
5) ટબોલ.    

. 4 નીચેના નોના જવાબ આપો. 
1) તમે ણતા હોય તેવા ંકોઈ પણ પાંચ જળચર

2) પાલતુ ાણીઓ કોને કહેવાય? 
3) દરમા ંરહેતા ંહોય તેવા ંપાંચ ાણીઓના નામ

4) આપના રા ીય પ ી મોર િવશ ેપાંચ વા યો

5) ખેડૂતને ખેતીમાં મદદ કરતાં કોઈ બે ાણીઓ

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

___________છે. 
ખેલાડીઓ હોય છે. 

__________ ખેલાડીઓ હોય છે. 
રમી શકે છે. 

સાથ ેસંકળાયેલા છે. 

___________ 
છે.- _____________ 

____________ 
છંુ.- ____________ 

____________ 

  B 
 1) સાિનયા િમઝા 
 2) સુિનલ ચેટ  
 3) યાન ચંદ 
 4) સિચન તડુલકર 
 5) સાિનયા નેહવાલ 

જળચર ાણીઓના નામ આપો. 

નામ આપો. 
વા યો લખો. 
ાણીઓ જણાવો. 

 

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



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

 

Standard : 3
rd

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 Q -1. Arrange in Alphabetical order.  

 Dog   egg   leg

 Match   catch   hat

 Run   sun   bun

Q - 2.  Identify the noun from the follow

 1. This is a garden.  

 2. I love my school.  

 3. She is my English teacher.  

 4. I play football.  

 5. He loves Ice-cream.  

 6. We will visit a Zoo.  

 7. Mr. Shah is my Uncle.  

 8. Mona stood first in the class. 

 9. I found a magic lamp.  

 10. Monkey is hanging on the tre

Q - 3. Choose the correct answer from th

 [ Peacock, Rose, Hen, Farmer, Li

 1. I live in Den. ________   

 3. I give you vegetables. _______

 5. I have thorns. ________  

Q - 4  Put A, An, The in the following. 

 1. He is ______ honest man.   

 3. _____ sun is so bright today. 

 5. I am reading _____ English bo

Q - 5  Complete the following spellings.

 1. D_wa_i.  

 2. _ol_.  

 3. Ch_i_t_ _s.  

 4. E_ _.  

 5. Ja_ma_ht_mi.  

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

leg   fast   apple  

hatch   fat    tech  

bun   tap  

following. (નીચેનામાંથી noun ઓળખી લખો) 

lass.  

the tree.  

rom the bracket. (ક સમાંથી જવાબ પસંદ કરો) 

er, Lion ]  

    2. I dance in mons

_______     4. I lay eggs. ____

ing. (A, An, The મુકો) 

    2. I eat ______ Ap

day.     4. Are you ______

lish book.  

llings. ( પે લગ પુરા કરો) 

 

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

 monsoon. ________  

s. ________  

___ Apple in a day.  

______ teacher ?  
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Standard : 3
rd

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q - 6. Match A with B.  

  A  B  

 1. Bakcl  red  

 2. Hitwe  black  

 3. Uelb   white  

 4. Der   green  

 5. Ereng  blue  

Q - 7. Write five lines on the picture give

 

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

re given below (િચ  ઉપરથી પાચ વા યો લખો)  

 

 

=========================== 
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Standard : 3
rd

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-૧ ક થી  ની બારા રી લખો અન ેબોલો. 

-૨ તમને ગમતા કોઈપણ પાંચ - પાંચ પ ી અન ે ાણીઓના નામ લખો

-૩ ખૂટતો અ ર કૌસમાંથી પસદં કરીન ેલખો. 

  ૧) શ __________ ર  ( ડી , રી , ટી ) 

  ૨)   _________ ર   ( ડ , ર , દ ) 

  3) ________ પકાર  ( ચ , ઉ , મ ) 

  ૪) જંગ _______   ( ળ , લ , ર ) 

  ૫) _______ ભાર  ( આ , ભા , ચા ) 

-૪ નોના જવાબ લખો . 

  ૧) મનપસંદ કિવતા લખો. 

  ૨) એક જોડક  લખો. 

  ૩) 'પામર' શ દનો અથ શંુ થાય ? 

  ૪) 'બરાડા' નો સમાનાથ  શ દ લખો. 

  ૫) 'આભાર' શ દનો સમાનાથ  શ દ લખો. 

-૫ નીચેના શ દનો ઉપયોગ કરી વા યો બનાવો. 

  ૧) વનરાજ   

  ૨) પજંો    

  ૩) મદદ    

  ૪) જંગલ  

-૬ તમને ગમતા ાણી િવશે છ - સાત વા યો લખો

 

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

પાંચ પ ી અન ે ાણીઓના નામ લખો. 

સાત વા યો લખો. 

 

=========================== 
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Standard : 3
rd

 (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-1 नीचे दए गए र  थान म वर अ से अ: िलखो 

-2 क से  संुदर अ र  म िलखो  

-3 नीचे दए गए श द प ढ़ए और संुदर अ र  म फर से िलिखए 

 कमल - _____________  बचपन 

 नटखट - ____________   जगत 

-4 नीचे दए गए िच  को नाम के साथ िमलाइए 

     

     

    

     

-5 िनबंध : गाय के बारे म १० वा य िलिखए |

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

िलखो  

नीचे दए गए श द प ढ़ए और संुदर अ र  म फर से िलिखए  

बचपन - ______________ नमन - ____________

जगत - ____________ झटपट - _________ 

नीचे दए गए िच  को नाम के साथ िमलाइए  

 घर  

 नयन  

 कमल  

 जग  

| 

 

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

____________ 


