
�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્ર પર�ક્ષા પ�ર�પ 2022-23 

 ધોરણ :  3            પયાર્વરણ   

સમય  :૨ કલાક         �ુલ �ણુ   40  

પ્ર� 

ક્રમ 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� 

દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ 

�ણુ 

1 EV304  ઘર, શાળા, અને આસપાસના િવસ્તારની વસ્�ઓુ, સ્થળો, �ચહ્નો 

અને પ્ર�િૃતઓને ઓળખે છે. ( �મ  ક� વાસણો �લૂા, 

વાહનવ્યવહાર, સદં�શાવ્યવહારના ંસાધનો, સાઈનબોડર્, િવિવધ 

પ્રકારના ંઘર અને આશ્રયસ્થાનો, બસસ્ટ�ન્ડ, પેટ્રોલપપં, િવિવધ 

વ્યવસાયના લોકો ખોરાક બનાવવાની પ્ર�ક્રયા વગેર�)  

 (એકમ – 16,17 ) 

હ��લુક્ષી 4 1 4 

2  EV306  �ુ�ંુબના સભ્યોની �િૂમકા, તેમની ટ�વો, લક્ષણો, કાય�, તથા 

સ�ંકુ્ત �ુ�ંુબમા ં રહ�વાની જ��રયાત�ુ ં વણર્ન લે�ખત, મૌ�ખક ક� 

અન્ય ર�તે કર� છે.  (એકમ – 20) 

હ��લુક્ષી 

�ૂંક જવાબી 

  

2  

1 

1 

2 

2 

2 

3  EV309  ઘર, શાળા અને વગર્ખડંના નકશામા ં વસ્�ઓુ�ુ ં સ્થાન અને 

�દશાઓને સજં્ઞા, પ્રતીકો ક� મૌ�ખક ર�તે ઓળખે છે. (એકમ – 

22) 

હ��લુક્ષી  4 1 4 

4 EV310  દ� િનક �વનમા ંઉપયોગી વસ્�ઓુના �ણુધમ� તેમજ પદાથ�ના 

માપ ક� જથ્થા �ગે અ�મુાન કર� છે. પ્રતીકાત્મક ક� 

�બનપ્રમાણ�તૂ એકમો દ્વારા ચકાસણી કર� છે. (�મ ક� વ�ત, �ઠુ્ઠી, 

ચમચી, જગ, વગેર�,)  (એકમ – 21) 

હ��લુક્ષી 

િનબધં 

1 

1 

1 

3 

 

1 

3 

5  EV312  �ચત્રો, આ�ૃિતઓ, કલાત્મક રચાનાઓ, ન�નૂાઓ અને વસ્�ઓુ�ુ ં

તમામ બા�ુથી અવલોકન કર� છે. તથા સાદા નકશા, �તૂ્રો, 

જોડકણા ંરચે છે.  (એકમ – 22, 23) 

હ��લુક્ષી 

�ૂંક જવાબી  

2 

1 

1 

2 

 

2 

2 

6.  EV313  સ�હૂકાય� અને સ્થાિનક, ઇનડોર- આઉટડોર રમતોના િનયમો�ુ ં

અવલોકન કર� છે.  (એકમ – 18) 

હ��લુક્ષી 4 1 4 

7.  EV314  �ુ�ંુબમા ં ��ઢગત કાય�/રમતો/ખોરાક વગેર�મા ં થતા ં �લ�ગભેદ 

પ્રત્યે તથા શાળા અને �ુ�ંુબમા ંથતા ંખોરાક અને પાણીના બગાડ 

િવશે મત વ્યક્ત કર� છે. (એકમ – 14, 21) 

�ૂંક જવાબી  2 2 4 

8.  EV315  વનસ્પિત, પ્રાણીઓ, �દૃ્ધો અને �દવ્યાગંો માટ� સવેંદના દશાર્વે છે. 

અને આસપાસના પયાર્વરણમા ં રહ�તા પ�રવારોના વૈિવધ્યને 

સમ� છે. ( �મ ક� દ�ખાવ, ક્ષમતા, ગમો – અણગમો અને 

�ળૂ�તૂ જ��રયાતોની પ્રા�પ્ત - દા.ત. ખોરાક , રહ�ઠાણ વગેર� ) 

(એકમ – 19 ) 

હ��લુક્ષી 4 1 4 

9  EV316  નકશામા ં પોતાના ગામ અને તા�કુાની િવગતો શોધી શક� છે. 

અને તેની ન�ધ કર� છે. ( �મ ક� જોવાલાયક અને મહત્વના 

સ્થળો, પ�પુાલન, ખેતી, લોક�વન વગેર�  (એકમ – 25) 

હ��લુક્ષી 4 1 4 



પ્ર� 

ક્રમ 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� 

દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ 

�ણુ 

10.  EV317  પયાર્વરણમા ં િવિવધ �િવક અને અ�િવક ઘટકો એકબી� સાથે 

પરસ્પર ક�વી ર�તે સકંળાયેલ છે. તે જણાવે છે. ( �મ ક� 

મ�ષુ્યો, પ્રાણીઓ, �વજ�ંઓુ, હવા, પાણી, જમીન વગેર�.) 

(એકમ – 24)  

�ૂંક જવાબી 2 2 4 

�ુલ  32 - 40 

ન�ધ : 

• હ��લુક્ષી પ્રકારના પ્ર�ોમા ં MCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા,ં જોડકા જોડો, વગ�કરણ કરો, �ચત્ર/�દશા ઓળખો વગેર� 

પ્રકારના પ્ર�ની રચના કરવી. 

• �ૂંક જવાબી પ્ર�મા ંબે વા�મા ંજવાબ લખો, કારણ આપો, ઉદાહરણ આપો, તફાવત આપો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના 

પ્ર�ની રચના કરવી. 

• િનબધંાત્મક પ્ર�મા ં�ૂંકન�ધ લખો, સિવસ્તર ન�ધો, સમ�વો, �દુ્દાસર લખો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના પ્ર�ની રચના 

કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ં�ચત્ર ક� આ�ૃિતવાળા પ્ર�ની રચના કરો ત્યાર� �ચત્ર/આ�ૃિતની યોગ્ય પસદંગી કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ંપ્ર�ોની િવિવધતા રહ� તે માટ� િવિવધ પ્ર� સ્વ�પની પસદંગી કરવી. 

• પ્ર� રચના સમયે ઉપરોક્ત અધ્યયન િનષ્પિતઓને ધ્યાને રાખી તેની ચકાસણી કરતા ંપ્ર�ની રચના કરવી. 

 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્ર પર�ક્ષા પ�ર�પ 2022-23 

ધોરણ  :4          િવષય  :પયાર્વરણ  

સમય  :૨ કલાક         �ુલ �ણુ  :40  

પ્ર� 

ક્રમ 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� 

દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ 

�ણુ 

1 EV401  આસપાસ જોવા મળતી વનસ્પિતના �ળૂ, �લ અને ફળોના ંસાદા ં

લક્ષણોને ઓળખે છે. ( �મ  ક� આકાર, રંગ, �ગુધં તે �ા ંઊગે 

છે તેમજ અન્ય બાબતો વગેર�) એકમ – 24 

હ��લુક્ષી 5 1 5 

2 અ EV402  પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓમા ંરહ�લ િવિવધતાઓને ઓળખે છે. ( �મ 

ક� ચાચં/ દાતં, પજંો, કાન, વાળ, માળા/રહ�ઠાણ વગેર�) (એકમ 

– 16) 

હ��લુક્ષી 3 1 3 

2 બ EV402  પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓમા ં રહ�લી િવિવધતાઓને ઓળખે છે. ( 

�મ ક� ચાચં/દાતં, પજંો, કાન, વાળ, માળા/રહ�ઠાણ વગેર�) 

(એકમ – 16) 

�ૂંક જવાબી 1 2 2 

3 અ EV404   મોટા ક� નાના સ�હૂમા ંરહ�તા ંપ્રાણીઓ (દા.ત. ક�ડ�, માખી, હાથી 

વગેર�) અને માળા બાધંતા ં પક્ષીઓના વતર્નોને તેમજ જન્મ, 

લગ્ન અને સ્થળાતંરને કારણે �ુ�ંુબમા ંથતા ફ�રફારોને સમ�વે 

છે. (એકમ – 16, 17) 

હ��લુક્ષી 2 1 2 

3 બ  EV404   મોટા ક� નાના સ�હૂમા ંરહ�તા ંપ્રાણીઓ (દા.ત. ક�ડ�, માખી, હાથી 

વગેર�) અને માળા બાધંતા ં પક્ષીઓના વતર્નોને તેમજ જન્મ, 

લગ્ન અને સ્થળાતંરને કારણે �ુ�ંુબમા ંથતા ફ�રફારોને સમ�વે 

છે. (એકમ – 16, 17) 

િનબધંાત્મક 1 3 

 

 

3 

4 EV405   રો�જ�દા �વનમા ં (ખેતી, બાધંકામ, હસ્તકલા વગેર�) કૌશલ્યો�ુ ં

વણર્ન કર� છે તથા વડ�લો પાસેથી મળતો વારસો અને તાલીમ 

(સસં્થાઓની �િૂમકા)�ુ ંમહત્વ વણર્વે છે. (એકમ – 14, 22) 

હ��લુક્ષી 5 1 5 

5 અ EV406   ખોરાક, પાણી, કપડા ં�વી �ળૂ�તૂ જ��રયાતોના ઉત્પાદન અને 

િવતરણની પ્ર�ક્રયા સમ�વે છે. (�મ ક�  �ળૂ સ્રોતથી ઘર �ધુી, 

અનાજ�ુ ં ખેતરમાથંી બ�રમા ં અને ત્યાથંી ઘર �ધુી પહ�ચ�ુ ં

તથા સ્થાિનક જળસ્રોતમાથંી પાણી�ુ ં �દુ્ધ�કરણ અને વપરાશ 

માટ�ની ર�તો) (એકમ – 14, 15, 18, 20) 

�ૂંક જવાબી  1 2 2 

5 બ EV406   ખોરાક, પાણી, કપડા ં�વી �ળૂ�તૂ જ��રયાતોના ઉત્પાદન અને 

િવતરણની પ્ર�ક્રયા સમ�વે છે. (�મ ક�  �ળૂ સ્રોતથી ઘર �ધુી, 

અનાજ�ુ ં ખેતરમાથંી બ�રમા ં અને ત્યાથંી ઘર �ધુી પહ�ચ�ુ ં

તથા સ્થાિનક જળસ્રોતમાથંી પાણી�ુ ં �દુ્ધ�કરણ અને વપરાશ 

માટ�ની ર�તો) (એકમ – 14, 15, 18, 20) 

િનબધંાત્મક 1 3 3 



પ્ર� 

ક્રમ 

અધ્યયન િનષ્પિ� ક્રમાકં અને િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� 

દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ 

�ણુ 

6 EV409   �ણુધમ� અને ઘટનાઓ�ુ ં અ�મુાન કર� છે, પ્રમા�ણત અને 

�બનપ્રમા�ણત એકમો (�કલોગ્રામ, ગજ, ડગલા,ં પગલા,ં મીટર) 

દ્વારા અવકાશીય જથ્થા (�તર, વજન,સમય)નો �દાજ કાઢ� છે 

તથા સાદા અને હાથવગા ઉપાયો દ્વારા કાયર્કારણ સબંધંની 

ચકાસણી કર� છે. (�મ ક� બાષ્પીભવન, ઘનીભવન, શોષણ તથા 

પદાથ��ુ ં કદ, ��ૃદ્ધ, ફળ, �લ અને શાકભા��ુ ં ટકાઉપ�ુ)ં 

(એકમ – 15) 

�ૂંક જવાબી 3 2 6 

7 EV411  નકશામા ંદશાર્વેલા ં �ચહ્નો, સ્થળો અને �દશાઓ વગેર� ઓળખે છે 

અને તેના આધાર� �દશા �ચૂવે છે. એકમ – 15 

હ��લુક્ષી 4 1 4 

8 અ EV414   જોયેલ અને અ�ભુવેલ (શાળા/ પ�રવાર/ પડોશની) બાબતો 

(�મક� પસદંગી, િનણર્ય, સમસ્યા િનવારણ વગેર�) �હ�ર 

સ્થળોએ પાણીનો ઉપયોગ/ મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના વગેર�મા ં

�િતગત ભેદભાવો, બાળઅિધકારો (�મ ક� શાળાએ જ�ુ,ં બાળ 

અપમાન, સ�, બાળમ�ૂર� વગેર�) સ્પશર્ (સારો અને ખરાબ) 

�ગે અ�ભપ્રાય આપે છે. (એકમ – 17, 18, 19, 21) 

�ૂંક જવાબી 1 2 2 

8 બ EV414   જોયેલી અને અ�ભુવેલી (શાળા/ પ�રવાર/ પડોશની) બાબતો 

(�મક� પસદંગી, િનણર્ય, સમસ્યા િનવારણ વગેર�) �હ�ર 

સ્થળોએ પાણીનો ઉપયોગ/ મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના વગેર�મા ં

�િતગત ભેદભાવો, બાળઅિધકારો (�મ ક� શાળાએ જ�ુ,ં 

બાળઅપમાન, સ�, બાળમ�ૂર� વગેર�) સ્પશર્ (સારો અને 

ખરાબ) �ગે અ�ભપ્રાય આપે છે. (એકમ – 17, 18, 19, 21) 

િનબધંાત્મક 1 3 3 

�ુલ  28  40 

ન�ધ : 

• હ��લુક્ષી પ્રકારના પ્ર�ોમા ંMCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા-ંખોટા,ં જોડકા ંજોડો, વગ�કરણ કરો, �ચત્ર/�દશા ઓળખો વગેર� 

પ્રકારના પ્ર�ની રચના કરવી. 

• �ૂંક જવાબી પ્ર�મા ંબે વા�મા ંજવાબ લખો, કારણ આપો, ઉદાહરણ આપો, તફાવત આપો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના 

પ્ર�ની રચના કરવી. 

• િનબધંાત્મક પ્ર�મા ં�ૂંકન�ધ લખો, સિવસ્તર ન�ધો, સમ�વો, �દુ્દાસર લખો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના પ્ર�ની રચના 

કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ં�ચત્ર ક� આ�ૃિત વાળા પ્ર� રચના  કરો ત્યાર� �ચત્ર/આ�ૃિતની યોગ્ય પસદંગી કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ંપ્ર�ોની િવિવધતા રહ� તે માટ� િવિવધ પ્ર� સ્વ�પની પસદંગી કરવી. 

• પ્ર� રચના સમયે ઉપરોક્ત અધ્યયન િનષ્પિતઓને ધ્યાને રાખી તેની ચકાસણી કરતા ંપ્ર�ની રચના કરવી. 

  



�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્ર પર�ક્ષા પ�ર�પ 2022-23 

ધોરણ :5         િવષય :પયાર્વરણ  

સમય  :૨ કલાક         �ુલ �ણુ  :40  

પ્ર� કમાકં અધ્યન િનષ્પિત �માકં િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ �ણુ 

૧ EV508  કોઈ ઘટના �ગેની પ�ર�સ્થિતઓ, �ણુધમ� �ગે 

અ�મુાન કર� છે અવકાશી જથ્થો (�મ ક� �તર 

િવસ્તાર, વજન, માપ વગેર�) અને સમય �ગે સાદા 

અને પ્રમાણ�તૂ એકમોમા ં �દાજ કાઢ� છે. સાદા 

સાધનોનો ઉપયોગ કર�ને ચકાસણી કર� છે (�મ ક� 

તર� ુ ં �બૂ� ુ/ંિમશ્રણ /બાષ્પીભવન/��ુરણ/ 

બગાડ/�સન/સ્વાદ) પ્રકરણ-૧૫ 

હ��લુક્ષી ૪ ૧ ૪ 

૨ EV507  િસ�ાઓ, �ચત્રો, સ્મારકો, સગં્રહાલયો, વગેર�ની 

�લુાકાત તેમજ વડ�લો સાથેના સવંાદ દ્વારા ર�ત-

�રવાજો ટ�વો અને પરંપરામા ં આવેલ પ�રવતર્ન�ુ ં

અ�મુાન કર� છે. (�મ ક� ખેતી, સરંક્ષણ, તહ�વારો, 

પોશાક, પ�રવહન, સાધન સામગ્રી, વ્યવસાય, રહ�ઠાણ, 

રાધંવાની અને આહારની ર�ત, કાયર્શૈલી)પ્રકરણ-૧૯ 

�ૂંકજવાબી ૨ ૨ ૪ 

૩ EV506   આકાર, સ્વાદ, રંગ, રચના, ધ્વિન, ખાિસયતો વગેર� 

�ણુધમ�ને આધાર� પદાથર્ ક� સામગ્રી�ુ ંવગ�કરણ કર� 

છે. પ્રકરણ-૨૧ 

હ��લુક્ષી ૪ ૧ ૪ 

૪ EV510  નકશામા ં દશાર્વેલ �ચહ્નો, �દશાઓ, વસ્�નુી �સ્થિત ક� 

દશાર્વેલા ંસ્થળ/ �લુાકાત લીધેલા ં સ્થળોને નકશામા ં

ઓળખે છે તેમજ �ુદા ં�ુદા ંસ્થળોએથી અન્ય સ્થળની 

�દશાઓ�ુ ંઅ�મુાન કર� છે. પ્રકરણ-૨૩ 

હ��લુક્ષી ૪ ૧ ૪ 

૫ અ EV512  સમાજની મહત્વની સમસ્યાઓ (પડકારો)મા ં પોતાના 

અવલોકન ક� અ�ભુવોને આધાર� સમાજની પ્ર�િૃ�ઓ 

િવશે અ�ભનય આપે છે. (�મ ક� સસંાધનોની પ્રા�પ્ત 

અને મા�લક�, સ્થળાતંર, સ્થાપન- િવસ્થાપન, બાળ 

હકો વગેર�) પ્રકરણ-૧૭,૧૮,૨૨ 

�ૂંકજવાબી ૨ ૨ ૪ 

૫ બ હ��લુક્ષી ૪ ૧ ૪ 

૬ અ EV513  સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થ્ય કચરા�ુ ં વ્યવસ્થાપન, આપિ�/ 

કટોકટ�ની �સ્થિત અને સસંાધનો (�મ ક� જમીન, 

�ધણ, જગંલો વગેર�)ની �ળવણી બચાવ માટ�ના 

ઉપાયો �ચૂવે છે તથા વ�ંચતો પ્રત્યે સવેંદનશીલતા 

દશાર્વે છે. પ્રકરણ-૧૪,૧૬,૧૮,૨૦,૨૨, 

હ��લુક્ષી ૪ ૧ ૪ 

૬ બ િનબધં ૧ ૪ ૪ 

૭ અ 

 

 

 

EV514  નકશામા ંિવિવધ િવગતો શોધી શક� છે અને તેની ન�ધ 

કર� છે. (�મ ક� જોવાલાયક અને મહત્વના સ્થળો, 

નદ�ઓ, ખેતી, �ુગંરો, લોક�વન વગેર�) પ્રકરણ-

૨૦,૨૩ 

હ��લુક્ષી 

 

૪ 

 

 

૧ 

 

 

૪ 



પ્ર� કમાકં અધ્યન િનષ્પિત �માકં િવધાન પ્ર� પ્રકાર પ્ર�ોની 

સખં્યા 

પ્ર� દ�ઠ 

�ણુ 

�ુલ �ણુ 

૭ બ EV514  નકશામા ંિવિવધ િવગતો શોધી શક� છે અને તેની ન�ધ 

કર� છે. (�મ ક� જોવાલાયક અને મહત્વના ં સ્થળો, 

નદ�ઓ, ખેતી, �ુગંરો, લોક�વન વગેર�) પ્રકરણ-

૨૦,૨૩ 

�ૂંકજવાબી ૨ ૨ ૪ 

�ુલ    ૩૧  ૪૦ 

ન�ધ : 

• હ��લુક્ષી પ્રકારના પ્ર�ોમા ંMCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા,ં જોડકા ંજોડો, વગ�કરણ કરો, �ચત્ર/�દશા ઓળખો વગેર� 

પ્રકારના પ્ર�ની રચના કરવી. 

• �ૂંક જવાબી પ્ર�મા ંબે વા�મા ંજવાબ લખો, કારણ આપો, ઉદાહરણ આપો, તફાવત આપો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના 

પ્ર�ની રચના કરવી. 

• િનબધંાત્મક પ્ર�મા ં�ૂંકન�ધ લખો, સિવસ્તર ન�ધો, સમ�વો, �દુ્દાસર લખો, વણર્ન કરો વગેર� પ્રકારના પ્ર�ની રચના 

કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ં�ચત્ર ક� આ�ૃિતવાળા પ્ર� રચતા ંકરો ત્યાર� �ચત્ર/આ�ૃિતની યોગ્ય પસદંગી કરવી. 

• પ્ર�પત્રમા ંપ્ર�ોની િવિવધતા રહ� તે માટ� િવિવધ પ્ર� સ્વ�પની પસદંગી કરવી. 

• પ્ર� રચના સમયે ઉપરોક્ત અધ્યયન િનષ્પિતઓને ધ્યાને રાખી તેની ચકાસણી કરતા ંપ્ર�ની રચના કરવી. 
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