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િફ ડ ઈ વે ટીગેટર માટેની સચૂના 
(કસોટી શ  કરતા પહલેા નીચેની સચૂનાઓ કાળજીપવૂર્ક વાચંો.) 

1. UDISE શાખા કોડ, િવ તાર ( ા ય-1 , શહર-2), શાળાનો કાર (સરકાર -1, ા ટડ- 2 ) , 

િવ ાથ ઓનો આધાર નબંર, િવ ાથ ની િત ( ુમાર-1, ક યા-2) સામા જક ૂથ (SC-1, ST-

2,OBC-3, General-4), િવિશ ટ જ રયાતવાળા બાળકો (હા-2, ના-2), િવ ાથ ુ,ં શાળા ુ,ં 

જ લા ુ ંઅને રા ય ુ ંનામ લખો. 

2. પસદં થયેલ તમામ િવ ાથ ઓને ણ િવભાગમા ંવહચીએ. 

3. એક ટ ટ ફોમ િવ ાથ ઓના એક ુથને આપો. 

4. કસોટ પ  વહચતા પહલા શાળાના ર ટર ક િશ કની મદદથી થમ પેઈજ પરની િવગતો 

ભરો. 

5. તમામ િવગતો ભરવી ફર જયાત છે અને ે મા ંજ હોવી જ ર  છે. તમામ કોડ તરરા ય 

કોમા ંલખો. મકઃ 1,2,3.... 

6. દરક િવ ાથ  પોતાની જ યા પર આરામદાયક ર તે બેઠા છે તેની ખાતર  કરો. 

7. િવ ાથ ઓના તેમના પે સલ, રબર બહાર કાઢવા અને તે તૈયાર રાખવા જણાવો. 

8. િવ ાથ ઓને કસોટ પ ો આપો. િવ ાથ ઓને યા ં ધુી કહવામા ં ન આવે યા ં ધુી તે ન 

ખોલવા જણાવો. 

9. િવ ાથ ઓને આ જુબ માગદશન આપો. “આપેલા િવક પોમાથંી ોના ંજવાબો શોધો. સાચા 

િવક પ પર વ ળુ કરો.” 

10. નીચે ુ ંઉદાહરણ બોડ પર લખો અને તેનો જવાબ કઈ ર તે આપવો તે સમ વો. 

ઃ આપેલી સં યા 36, 28,41 અને પ9 માથંી સૌથી મોટ  સં યા કઈ છે? 

A. 36 

B. 28 

C. પ9 

D. 41 

11. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર િવ ાથ ઓને કહવા ુ ં છે ક તેઓએ મા  એક જ સાચા િવક પ પર વ ળુ 

કરવા ુ ંછે.  

12. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “પહ ુ ં પા ુ ંખોલો,  નબંર-1 ુઓ. તમાર દરક 

આપેલો ફકરો મનમા ંવાચંવાનો છે.” ભાષા ુ ંકસોટ પ  (  1 થી 1પ)  

13. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર િવ ાથ  એક  પરથી બી   તરફ આગળ વધે તે જોવા ુ ંછે.  
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14. િવ ાથ ઓને આપેલ ફકરો, હરાત, પો ટર અથવા કલે ડર મનમા ંવાચંવા  કહો. 

15. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર આ ફકરા મોટથી વાચંી સભંળાવવાના નથી. 

16. િવ ાથ ઓ યાર વાચંવા ુ ં ણૂ કર  યારબાદ ફ ડ ઇ વે ટ ગેટર તેમણે િવક પો સ હત એક 

પછ  એક ો મોટથી વાચંી સભંળાવવાના છે.   

17. યેક ના ંસાચા િવક પ પર વ ળુ કરવા ુ ંકહો.  

18. ફ ડ ઈ વે ટ ગેટર કસોટ  લેવામા ંબનજ ર  ઉતાવળ કરવાની જ ર નથી. 

પયાર્વરણ (પ્ર  ૧૬ થી ૩૦) અને ગિણત  (પ્ર  ૩૧ થી ૪પ) ની કસોટી 
19. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “આપેલ િવક પોમાથંી ોના ં જવાબ શોધો. સાચા 

જવાબ પર વ ળુ કરો.” 

20. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “ ું મોટથી વાચંીશ, તમે બધા માર  સાથે મનમા ંવાચંશો.” 

21. પહલા ં  ધીમે ધીમે મોટથી વાચંો થી િવ ાથ ઓ સમ  શક. જ ર જણાય તો ફર  વાચંો 

પણ એક જ વાર ફર  વાચં ુ.ં 

22. યેક ના વાચનમા ં દા જત 20 થી 30 સેક ડનો સમય લેવો. 

23. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “ હવે તમે તમારા પ મા ં ના સાચા િવક પ પર 

વ ળુ કરો.”  

24. િવ ાથ ને પોતાની ર તે જવાબ આપવા દો. 

25. બી   પર જતા ંપહલા ં િવ ાથ ને ને સમજવા  અને જવાબ આપવા માટ 4પ સેક ડ 

ટલો સમય આપો. 

26. િવ ાથ ઓને નો જવાબ શોધવા માટ કોઈ મદદ કરો ક કોઇ દશા ચૂન ન આપો.  

27. િવ ાથ ઓને આ જુબ ચૂના આપો. “ હવે તમે હવે પછ ના બી   પર યાન આપો અને 

તેનો જવાબ આપવા ય ન કરો.” 

28. ઉપરના ચૂન માગદશન જુબ યેક નો જવાબ આપવામા ં દા જત 2 િમિનટ ટલો 

સમય લાગે છે.  

29. એક  પછ  બી   એમ તમામ ો રૂા કરવામા ં આ જ ર ત અપનાવો.  

30. આ સમ  યા ણૂ કરવામા ં90 િમિનટ ટલો સમય લાગે છે.  

31. કસોટ  ણૂ થયા બાદ બાળકો પાસેથી તમામ કસોટ પ ો ભેગા કર  લો. 

32. િવ ાથ ઓના ં(UDISE) આઈ.ડ . ચડતા મમા ંકસોટ પ ો ગોઠવી દવા. 

33. ભેગી કરલી કસોટ પ ોની સં યા િવ ાથ ઓની સં યા સાથે મળવી જોઈએ.  

 



NAS : : 2017 CLASS 3  TF-31 

Page 4 of 20 

 ભાગ 1 : નીચે આપેલી વાતા વાચંો 
 

મને કોઈ રમાડ ુ ંનથી 

 શાળા ટવામા ંથોડ  વાર હતી. બધા ંજ બાળકો રમતા ંહતા.ં રા ુ નામનો એક 
છોકરો પણ યા ંગયો. પરં  ુકોઇ તેની સાથે રમ ુ ંન હ ુ.ં તેને બૂ ખો ું લા ુ.ં થોડ  
વારમા ંજ શાળા ટવાનો ઘટં વા યો. બધા ંબાળકો પોતપોતાના ઘેર ગયા.ં રા ુ પણ 
તેના ઘેર ગયો. જો ક તે ુ ંમન કોઈ પણ કામમા ંલાગ ુ ંન હ ુ.ં તેની બાએ તેને છૂ ુ,ં“ 
બેટા, ુ ંઆટલો ઉદાસ કમ છે ?” તેણે ક ુ,ં“ મ મી શાળામા ંકૌ માર  સાથે રમ ુ ંનથી.” 
મ મીએ ક ુ,ં “આમા ંઉદાસ થવા ુ ંકંઇ નથી. કાલે ુ ંતારા િમ ોને કહ  ક ુ ંતેમની 
સાથે રમવા ઈ છે  છે, તને રમવામા ંસામેલ કર. બી  દવસે રા ુ શાળામા ંગયો અને 
તેના િમ ોને ક ુ,ં“ માર તમાર  બધાની સાથે રમ ુ ંછે.” તેના િમ ો તેનો હાથ પકડ ને 
તેને મેદાનમા ંલઈ ગયા. તે તેમની સાથે રમવા માડંયો. તે દવસે રા ુ બૂ શુ થયો. 
 

નીચે આપેલા ોના જવાબ માટ સાચા િવક પના મ ઉપર     ગોળ કરો.  

1. આ વાતામા ંબાળકો કોને રમાડતા ંન હતા ં? 

 
A)  રહીમને  

B)  રાજુને 

C)  મ મીને  

D)  ઢીંગલીને 

  
2.  શાળા ટ ા પછ  બાળકો ા ંગયા?ં 

 A)  બાળકો રમવા ગયા ં

B)  બાળકો પોતાના ઘેર ગયા ં

C)  બાળકો બજારમા ંગયા ં

D)  બાળકો બગીચામા ંગયા ં
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 સાચો િવક પ પસદં કર ને ખાલી જ યા રૂો. 
3. રા ુની ઉદાસી િવશે સાભંળ ને મ મીએ તેને ................ 

 
A)  ઠપકો આ યો. 

B)  િશખામણ આપી. 

C)  વહાલ કયુર્ં. 

D)  વખાણ કયાર્. 
 

 સાચા િવક પ પર    ગોળ કરો.  
4. રા ુના િમ ો તેનો હાથ પકડ ને તેને કમ લઈ ગયા? 

 A)  તેની સાથે રમવા માટે  

B)  તેને િશક્ષક પાસે લઈ જવા માટે 

C)  તેને શાળામાથંી બહાર કાઢવા માટે 

D)  તેને ભણવા બેસાડવા માટે 
 

5. તે દવસે તે બૂ શુ હતો. આ વા મા ંનીચે લીટ  દોરલા શ દનો િવરોધી શ દકયો 
છે ? 

 
A)  સવારે 

B)  રાતે્ર 

C)  સાં  

D)  બપોરે 
 

 ભાગ : 2 નીચે આપે ુ ંચ  ુઓ 
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 નીચે આપેલા ોના જવાબ માટ સાચા િવક પ પર O ગોળ કરો. 

6. િશ ક ારા કયો  છૂાયો છે ? 
 A)  દૂધ કેવી રીતે પીવુ ંજોઈએ ? 

B)  ખરાબ થતા દૂધને કેવી રીતે બચાવી શકાય ? 

C)  દૂધનો વાદ કેવો હોય છે ? 

D)  દૂધમાથંી દહીં કેવી રીતે બનાવાય ? 

 

7. નીચે પૈક નો કયો શ દ ચ મા ંપણ છે ? 

 
A)  બચાવવા 

B)  વેચવા 

C)  ચાવવા 

D)  રમવા 

 

8.  આ ચ મા ંવ ુ ુ ંનામ બતાવતો શ દ કયો છે? 

 
A)  કહો 

B)  ઈ છવુ ં

C)  દૂધ 

D)  સફેદ 

 

9 આ ચ મા ંબતાવેલો છોકરો …….છે. 

 
A)  હ િશયાર/ હાજર જવાબી  

B)  ઠોઠ 

C)  બીમાર/નબળો/અશક્ત 

D)  શરમાળ 
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10.  ૂધને બગડ ુ ંબચાવવા માટ તમે ુ ંકરશો ? 

 
A)  દૂધને ઉકાળીને રાખીશુ ં

B)  દૂધમા ંપાણી ઉમેરીશુ ં

C)  દૂધમા ંખાડં ઉમેરીશુ ં

D)  દૂધમા ંચાની ભકૂી નાખીશુ ં

 ભાગ :  3  

નીચે આપેલી વાતા વાચંો. 

 એક જગંલમા ંહાથીઓ ુ ં ુ ુંબ રહ ુ ંહ ુ.ં તે નદ  કનાર રહ ુ ંહ ુ.ં એક વરસ 
વરસાદ આ યો નહ . ઉનાળામા ંનદ  કૂાઈ ગઈ. હાથીઓ માટ પીવા ુ ંપાણી ન હ ુ.ં 
એક મદિન ુ(ંહાથી ુ ંબ ુ)ં બીમાર પડ ુ.ં હાથીઓ પાણીની શોધમા ંઅહ -તહ  ફરવા 
લા યા. ણ દવસ પછ  તેમને એક સરોવર દખા ુ.ં સરોવરમા ં ઘ ુ ંજ પાણી હ ુ.ં તે 
બધાએ પાણી પી ુ ંઅને સરોવરની પાસે ખેુથી રહવા લા યા.ં  
 
 નીચે આપેલા ોના જવાબ માટ સાચા િવક પના મ ઉપર O ગોળ કરો. 
 

11.  આ વાતા કોના િવશે છે ? 

 
A)  હાથીઓ િવશે 

B)  જગંલ િવશે 

C)  નદી િવશે 

D)  સરોવર િવશે 

 

12.  હાથીઓ ુ ં ુ ુંબ પહલા ંકયા ંરહ ુ ંહ ુ ં? 

 
A)  કવૂા પાસે 

B)  નદીના િકનારા પાસે 

C)  સરોવર પાસે 

D)  ડુગંર પાસે  
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13.  પીવા ુ ંપાણી ન હોવાના કારણે કોણ બીમાર પડ ુ ં? 

 
A)  બધાજ  હાથી. 

B)  બધા ંજ પ્રાણીઓ. 

C)  હાથીનુ ંબ ચુ.ં 

D)  ઘરડો હાથી. 
  

14.  હાથી અહ -તહ  કમ ફરવા લા યા? 

 
A)  વકૃ્ષોની શોધમા.ં 

B)  પાણીની શોધમા.ં 

C)  ખોરાકની શોધમા.ં 

D)  જગંલની શોધમા.ં 
 

15.  ‘હાથી ુ ંબ ુ ંબીમાર પડ ુ.ં’ 
 આ વા મા ંનીચે લીટ  દોરલા શ દનો િવરોધી શ દ શોધો. 

 
A)  તદુંર ત 

B)  જાડુ ં

C)  પાત ં 

D)  અશક્ત 

 

16.  એક દડકો પ થર ઉપર બેઠો છે. જયાર તમે દડકાને અડો છો 
યાર તે દૂ છે અને  પ થરને અડો છો યાર એ ુ ંથ ુ ં નથી 
આ ુ ંદશાવે છે? 

 A)  પ થરમા ંજીવ છે અને દેડકામા ંજીવ નથી.  

B)  પ થર જીવ નથી. દેડકામા ંજીવ છે. 

C)  પ થર અને દેડકો બનેંમા ંજીવ નથી.  

D)  પ થર અને દેડકો બનેંમા ંજીવ છે.  



NAS : : 2017 CLASS 3  TF-31 

Page 9 of 20 

17.  શાળા ટયા પછ  તમાર  પાણીની બોટલમા ંરહલ પાણીનો ઉ મ ઉપયોગ કયો કર  
શકાય? 

 A)  કોઈપણ જગ્યાએ પાણી ફકી દેવુ.ં 

B)  પાણી તમારા િમત્ર પર ઢોળી દેવુ.ં 

C)  પાણી સાથે રમવુ.ં 

D)  બોટલમા ંરહલે પાણી છોડને પીવડાવવુ.ં 
 

18. નીચેનામાથંી કયો ખોરાક તમને વ થ રાખે છે? 

 A)  કેક અને િબ કીટ. 

B)  તળેલા ખા  પદાથ  વા કે િચ સ, ભજીયાં  .  

C)  દૂધ અને ફળ. 

D)  મીઠાઈઓ 
 

19. 

 
વ ચે ુ ંચ  જોઈને જણાવો ક યાર કયો સમયગાળો હશે?  

 A)  બપોર  

B)  સવાર  

C)  સાજં  

D)  રાત્રી  
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20. નીચે આપેલ ચ  ુઓ. 

 
ચ મા ં ય ત કઈ િૃ  કર  ર ો છે? 

 

 A)  ધાતનુા ંવાસણો બનાવી ર ો છે. 

B)  માટીના ંવાસણો બનાવી ર ો છે. 

C)  થેલા બનાવી ર ો છે. 

D)  પૈડુ ંબનાવી ર ો છે. 
 

21.  િુનલભાઈને પા ું મકાન બનાવ ુ ંછે. તેના માટ નીચેનામાથંી કઈ વ ઓુ જોઈશે?  

 A)  કંતાન, પ થર, નિળયા, માટી   

B)  પ થર, ઈંટ, રેતી, િસમે ટ   

C)  નિળયા, વાસં, પ થર, ઈંટ  

D)  ઈંટ, રેતી, િસમે ટ, કાપડ  
  

22. આપણી શાળામા ંટબલ, રુશી અને કબાટ વગેર ફિનચર છે.  
 

આ ફિનચર શામાથંી બને ુ ંછે? 

 A)  લોખડં અને કાગળ 

B)  કાગળ અને લાકડુ ં

C)  માટી અને કાગળ 

D)  લાકડુ ંઅને લોખડં 
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23. ચકલી, બતક, મ છર, વદંો વગેર માટ નીચેનામાથંી કઈ બાબત સાચી છે?  

 A)  તે બધા જ પશઓુ છે.  

B)  તે બધા બ ચાને જ મ આપે છે.  

C)  તેઓ ઈંડા મકેૂ છે.  

D)  તે બધા જ પક્ષી છે.  
 

24. તર દશાવતા પા ટયા જુબ પાણીપત કટ ુ ં ૂર છે  ? 
 
 
 

 
 
 
 

 A)  ૮૫ િકમી આગળ 

B)  ૮૫ િકમી પાછળ 

C)  ૧૧૯ િકમી પાછળ  

D)  ૧૧૯ િકમી આગળ 

 

25. કઈ વ નુી ખર દ  કરતી વખતે વજન કાટંાનો ઉપયોગ થશે? 

 A)  કેરોસીન 

B)  દૂધ 

C)  ડુગંળી 

D)  પેિ સલ 
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26. નીચે આપેલ આ ૃિત માણે ઉ ર ઉપર છે .તો દ ણ  કઈ બા ુ છે? 
 
 
 
 
 
 
 

 A)  ઉપર 

B)  નીચે 

C)  ડાબી 

D)  જમણી 

 

27. ચં ની કળા માટ નીચે આપેલ જોડમાથંી સાચી જોડ પસદં કરો.  

 A)  કળા ઘટવી - અજવાિળયુ ં 

B)  એકમથી પનૂમ - કળા ઘટતી જાય છે.   

C)  પનૂમ પછીના િદવસો - અંધાિરયુ ં  

D)  પનૂમ પછી  - કળા વધતી જાય છે.   

 

28. ઘરમા ં વેશ કરતા ંપહલા ંઆપણે પગરખા ંઉતાર એ છ એ  ,કારણ ક ........  

 A)  આપણા ઘરની સં કૃિત છે. 

B)  એનાથી ઘરને વ છ અને ચોખ્ખુ ંરાખી શકાય છે. 

C)  પાડોસીના ઘરે પણ આવુ ંથાય છે. 

D)  માતા -િપતા  આવુ ંકરવા કહ ેછે. 
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29. નીચે આપેલ શાકભા માથંી કઈ જોડ ભા ની છે? 

 A)  પાલક અને કોથમીર 

B)  મરચા ંઅને પાલક 

C)  ટામેટા ંઅને કોથમીર 

D)  રીંગણ અને કોબીજ 

 

30. પાલ  ુ ાણીઓ એવા ં ાણીઓ છે.  ને આપણી પાળ એ અને ઘર રાખીએ છ એ.   
નીચેનામાથંી કઈ જોડ પાલ  ુ ાણીઓની છે? 
 

 A)  વાઘ, િસંહ, િબલાડી  

B)  ગાય, કતૂરો,  િબલાડી 

C)  બકરી, મોર, કતૂરો  

D)  હરણ, રીંછ, કતૂરો 
 

 

 

31. 

 
ગોપાલને 4 બેટ ખર દવા માટ કટલા િપયા જોઈશે?  
 

 

A) ૫૨૦ િપયા  

B) ૩૯૦ િપયા  

C) ૧૩૪ િપયા  

D) ૬૫૦ િપયા  
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32.  આપેલા આકારને બનાવવા તમે કાગળને કઇ ર તે કાપશો ? 
 
 
 
 

  

33. નીચે આપેલી આ ૃિતમા ં ુલ લોની સં યા દશાવતી ગણતર  કઇ છે?   
 
 
 

 A)  ૬ +૩  

B)  ૬ × ૩ 

C)  ૬ × ૬ 

D)  ૬ ÷ ૩ 
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34. નીચે આપેલામાથંી 396 સં યા દશાવ ુ ંઘર ક ુ ંછે ?  
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35. નીચેના ચ મા ં ુદા ુદા વાર ુ તકાલયની લુાકાત લેનાર લુાકાતીઓની સં યા આપેલ 
છે. 
સોમવાર  

 
મગંળવાર   
ધુવાર  

 
ુ વાર  

 
ુ વાર  

 
 ઉપરના ચ મા ંકયા વાર ુ તકાલયની લુાકાત લેનાર લુાકાતીઓની સં યા 
સૌથી વધાર છે ? 
 

 A)  સોમવાર 

B)  શકુ્રવાર  

C)  ગરુુવાર 

D)  મગંળવાર  
 

36. 20 ચોકલેટને ચાર બોકસમા ંસરખા ભાગે વહચતા ંદરક બોકસમા ંકટલી ચોકલેટ આવે? 
 

  

 A)  ૪ 

B)  ૫ 

C)  ૧૬ 

D)  ૨૦ 
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37. નીચે આપેલ િવક પોમાથંી ચઢતા મની સં યાઓ પસદં કરો? 

 A)  ૯૫,    ૯૭,    ૯૦  

B)  ૫૧,    ૫૦,    ૫૬ 

C)  ૬૫,    ૬૭,    ૬૯ 

D)  ૪૧,    ૪૮,    ૪૩ 
 

38. 671 િપયામાથંી 258 િપયા ુ ંરમક ું ખર દતા ંહવે માર  પાસે કટલા િપયા વ યા હશે?  
 
 
 
 
 
 

 A)   ૯૨૯ 

B)    ૪૨૭ 

C)    ૪૧૩ 

D)    ૨૫૮ 
 

39. 107ને નીચેનામાથંી બી  કઇ ર તે લખી શકાય?   

 A)  ૧૦ + ૭ 

B)  ૧૦૦ + ૭ 

C)  ૧ + ૦ + ૭ 

D)  ૧ +  ૦૭ 
 

.258 
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40. નીચે આપેલ આ ૃિતમા ંનાના ચોરસની સં યા કટલી થશે ? 

 
 A)  ૨૧૩ 

B)  ૨૦૦૧૦૩ 

C)  ૧૦૦૧૦૦૧૦૧૧૧ 

D)  ૨૦૦૧૩ 

 

41. નીચે આપેલા ંફળોને ખર દવા માર કટલા િપયા કુવવા પડશે?   

   

A)  ૧૩૩૦ િપયા  

B)  ૭૫૧ િપયા 

C)  ૧૬૯ િપયા 

D)  ૧૬૦ િપયા 
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42. આપેલ ચ  સાથે બધંબેસે તેવી આ ૃિત િવક પમાથંી પસદં કરો.    
 

 
 

 

  

43. 12 સફરજનમાથંી 3 સફરજન ખાઇ જઇએ તો 9 સફરજન વધે તેવી સં ા દશાવતો 
િવક પ શોધો.  

 A)  ૧૨ + ૯ = ૨૧ 

B)  ૧૫ – ૩ = ૧૨  

C)  ૧૨ – ૩ = ૯ 

D)  ૧૨ – ૯ = ૩  
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44. 
 

નીચેનામાથંી સૌથી મોટ  સં યા શોધો.  
709,  813,  599,  52 

 A)  ૫૯૯ 

B)  ૭૦૯ 

C)  ૮૧૩ 

D)  ૫૨ 

 

45. આપેલ િવક પોમાથંી કયો િવક પ ચ મા ં આપેલા આઇસ મ કોનની ુલ સં યા 
બરાબર મળશે? 

 

 
 A)  ૩ × ૫  

B)  ૪ × ૪  

C)  ૨ × ૫  

D)  ૨ × ૪ 
 


