
 

  

હેતુઓ  જ્ઞાન  સમજ  ઉપયોજન  કૌશલ્ય  કુલ  

કુલ 
 

O S E O S E O S E O S E O S E 

1 2(2) 2(2)   2(1)        2(2) 4(3)  6(5) 

2 2(2) 1(1)           2(2) 1(1)  3(3) 

3  1(1)  2(2) 2(2)   4(1)     2(2) 7(4)  9(6) 

4 1(1)    8(5)        1(1) 8(5)  9(6) 

5 3(3)          4(2)  3(3)  4(2) 7(5) 

6     2(1)    4(1)     2(1) 4(1) 6(2) 

                 

                 

કુલ 8(8) 4(4)  2(2) 14(9)   4(1) 4(1)  4(2)  10 (10) 22 (14) 8 (3) 40 

 
(27) કુલ 12 (12) 16 (11) 8 (2) 4(2) 40 (27) 



❖ હેતુઓ અનુસાર ગુણભારાાંક  
 

ક્રમ  હેતુ  ગુણ  ભારાાંક  

1 જ્ઞાન  12 30% 

2 સમજ  16 40% 

3 ઉપયોજન   8 20% 

4 કૌશલ્ય  4 10% 

કુલ  40 100% 

 
 

❖ પ્રશ્નના પ્રકાર અનુસાર ગુણભારાાંક  

 

ક્રમ  પ્રશ્ન પ્રકાર  ગુણ  ભારાાંક  

1 અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નો  10 25% 

2 ટ ાં ક જવાબી પ્રશ્નો  22 55% 

3 નનબાંધલક્ષી પ્રશ્નો  8 20% 

કુલ  40 100% 

 

 

❖ નવષયવસ્તુ અનુસાર ગુણભારાાંક  
 

ક્રમ  નવષયવસ્તુ અનુસાર  ગુણ  ભારાાંક  

1 જો... જો... ધ્યાન રાખજો  6 15% 

2 ખાધા વિના ન જ ચાલે  3 7.50% 

3 લીલીછમ દુવનયા  9 22.50% 

4 મારો તાલકુો...   9 22.50% 

5 અજબગજબની દુવનયા  7 17.50% 

6 ગબનુ ુું સપન ુું  6 15% 

કુલ  40 100% 

 



 
 ધોરણ – ૪ પ્રશ્નપત્ર –૧ 

વિષય – પયાાિરણ 

િષા – ૨૦૧૮-૨૦૧૯ પ્રથમ સત્ર કુલ ગણુ – ૪૦ 

પ્રશ્ન –૧ (અ) નીચેના વિકલ્પોમાુંથી સાચો વિકલ્પ પસુંદ કરી  માું લખો. ૦૪ 

  ૧.  નસકોરી ફૂટે ત્યારે શરીરના કયા અંગમાાંથી લોહી નીકળે છે?  

   (અ) કાન (બ) આંખ (ક) નાક (ડ) મોં 
  ૨.  નીચેનામાાંથી કઈ વાનગી ઘઉંમાાંથી બન ેછે?  

   (અ) પરૂી (બ) મોહનથાળ (ક) ભજિયાાં (ડ) ખીર 

  ૩.  ઘણાાં ગામ ભેગાાં મળીન ેશ ાં બન ેછે?  

   (અ) ઘર (બ) તાલ કો (ક) ક ટ ાંબ (ડ) જિલ્લો 
  ૪.  ગાયના રહઠેાણન ેશ ાં કહેવાય છે?  

  (અ) માળો             (બ) તબેલો           (ક) કોઢ            (ડ) વાડો 
પ્રશ્ન –૧ (બ) યોગ્ય શબ્દ િડ ેખાલી જગ્યા પરૂો. ૦૪ 

  ૧.  વાહનો સામસામ ેઅથડાય ત્યારે .......... થાય. 
  ૨. પરૂત  ાં પોષણ મળે તવેા ખોરાકન ે.......... આહાર કહેવાય. 
  ૩. અકસ્માત થતાાં તરત િ મળતી સારવારન ે.....................કહેવામાાં આવ ેછે. 
  ૪. હાથી .......... વડે પોતાનો ખોરાક મોંમાાં મકેૂ છે. 
પ્રશ્ન – ર (અ) નીચેના વિધાનો માુંથી ખરાું વિધાનની સામે ✓ અને ખોટાું વિધાનની સામે  ની વનશાની કરો.

 ૦૪ 

  ૧.  પક્ષીઓ ચાાંચ વડ ેપોતાનો ખોરાક લે છે.  

  ૨. વીિળીનો કરાંટ લાગવો એ અકસ્માત છે.  

  ૩. િમતાાં પહેલાાં હાથ-પગ ધોવાની િરૂર નથી.  

  ૪.  ત લસી ઔષધધ તરીકે ઉપયોગી છે.  

  
 

 (બ) જોડકાું રચો. ૦૪ 

         અ ઉત્તર            બ 

૧. દિવાળી  ક. પત ાંગનો તહેવાર 
૨. હોળી-ધ ળેટી  ખ. ફટાકડા અન ેમીઠાઇ 
૩. પ ાંિરમી ઓગષ્ટ  ગ. િાાંદડયા-રાસ 
૪. નવરાત્રી  ઘ. રાષ્રીય તહેવાર 
  ચ. રાંગોનો તહેવાર 

 
 
 
 
 



   પાછળ જુઓ 

પ્રશ્ન – ૩  માગ્યા પ્રમાણે કરો  

  ૧.  િગીકરણ કરો.  ૦૨ 

   (લીમડો, ત  લસી, ગ લાબ, પીપળો) 
ઝાડ છોડ 

 
 
 
 
 

 

   

  ૨. બે - બે ઉપયોગ લખો. (ગમે તે એક)  ૦૨ 

   લાકડ ાં - ..............................................,     .............................................. 
   મગફળી - ...........................................,    .............................................. 
   

પ્રશ્ન – ૪ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ એક કે બે િાક્યોમાું લખો. (ગમે તે બે) ૦૪ 

  ૧.  શાળામાાં રમતી વખત ેરાહ લન ેઠેસ વાગી લોહી નીકળે છે. તને ેકેવી સારવાર આપવી 
િોઇએ. 

  ૨. તમારા ઘરમાાં રોિ શ ાં શ ાં િમવાન ાં બન ેછે? 

  ૩. સયૂય, ચાંદ્ર અન ેતારા  અલોપ થઇ જાય તો શ ાં થાય ? 

 
   

પ્રશ્ન – ૪ (બ) ચચત્રનુું અિલોકન કરી પશ-ુપુંખીનાું અંગો ઉદાહરણ મુજબ લખો. ૦૪ 

.

 

૧. 

 

૨. 

 

ક કડાન ાં માથ ાં   

ઊંટન ાં ઘડ   

 
 

પ્રશ્ન –૫ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ સવિસ્તાર લખો. (ગમે તે બે) ૦૮ 

  ૧.  વનસ્પધતના ધવધવધ ઉપયોગો િણાવો. 
  ૨.  દિવસ ેઅન ેરાત્ર ેતમન ેઆકાશમાાં શ ાં શ ાં િેખાય છે?  
  3. પશ  – પક્ષીઓ આપણન ેકઈ રીત ેઉપયોગી છે ? 

  



 

પ્રશ્ન –૫ (બ) ૧. મળેાના ચચત્ર પરથી ચાર-પાાંચ વાક્યોમાાં વણયન કરો.                                             ૦4 
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........................................................................................................................................... 
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