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ગજુરાત શૈક્ષણિક સશંોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાધંીનગર 

પ્રથમ સત્રાતં લેણખત કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર – A  

તારીખ-                  ત્રવષય : ગજુરાતી   સમય 

વાર              ધોરિ : 4     કુલ ગિુ : 40   

 

પ્રશ્ન-1  (અ) નીચે આપેલ ણચત્રના આધારે દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલ વવકલ્પોમાથંી સાચો વવકલ્પ 

શોધી “0” કરો.            

 (3) 

 

 1. આ ણચત્રમા ંકુલ કેટલા પ્રાિીઓ છે? 

  અ. બ ે     ક. ત્રિ 

  બ. પાચં    ડ. ચાર 

 2. ણચત્રમા ંનીચ ેબેઠેલ વ્યક્તત કયો વ્યવસાયકાર છે? 

  અ. લહુાર    ક. મોચી 

  બ. સથુાર    ડ. કંુભાર 

 3. ણલિંગ પરરવતશન કરો : બકરી - ............ 

  અ. બકરા ં    ક. બકરંુ 

  બ. બકરીઓ    ડ. બકરો 

 (બ) નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો.     

 (4) 
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 1. સાજં : ............................................................................................................................ 

 2. ઠંડી : ............................................................................................................................ 

 3. મ  ત્રતિ : ............................................................................................................................ 

 4. આંખ : ............................................................................................................................ 

 (ક) નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમા ંઉત્તર આપો. (ગમે તે ત્રિ)    

 (3) 

 1. મોહન કેવી મ  ત્રતિઓ બનાવતો હતો? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 2. ચાદંરડ ેશુ ંરેલાય છે? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 3. જ્ઞાનની બારીઓ કોિ ખોલે છે? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 4. લાખાએ શા માટે સરોવર બધંાવ્ર્ુ?ં 

 ...............................................................................................................................................

......... 

પ્રશ્ન-2  (અ) નીચે આપેલ ફકરો સારા અક્ષરે લખો.       

 (4) 

 ડાત્રઘયાને જોતા ંજ લાખાની આંખ ફરી ગઈ. ‘અરે રામ! આ ક તરાએ મારી શાખ ઉપર 

પાિી ફેરવ્ર્ુ!ં એ નાસી આવ્યો! હુ ંશુ ંમોં બતાવીશ?’ ડાત્રઘયો લાડથી પાસ ેઆવવા જાય છે, ત્યા ં

લાખાએ આંખ બતાવી એને રફટકાર આપયો અને મોં ફેરવી લીધુ.ં 

...............................................................................................................................................

......... 

...............................................................................................................................................

......... 
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...............................................................................................................................................

......... 

...............................................................................................................................................

......... 

 (બ) કાવ્યપકં્તત પિૂણ કરો.         

 (3) 

  ત્યા ંનાનકડા ંરકરિો .......................................................... 

  ....................................................................................... 

  ............................................................... મીઠો મીઠો તડકો. 
  

 (ક) નીચેના પ્રશ્નોના સવવસ્તાર ઉત્તર આપો. (ગમે તે એક)     

 (3) 

 1. અલી હસેુને હજ કરવા માટે ભેગા કરેલા પૈસાનુ ંશુ ંકર્ુું? 

 2. ટમેટંુ ફ્રીજની બહાર કેવી રીતે આવ્ર્ુ?ં 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................
......... 
પ્રશ્ન-3 સચૂના પ્રમાિે કરો.    

 (અ) શબ્દકોશના ક્રમમા ંગોઠવો.        
 (2) 
  (1) મહરેબાની, દ ધી, ત્રત્રનેત્ર  (2) બકરી, ગોખલો, પાદંડુ ં

 ......................................................... .......................................................... 

 (બ) લીટી દોરેલ પદની જગ્યાએ કૌંસમા ંઆપેલો શબ્દ મકૂી વાક્ય ફરીથી લખો.   

 (1) 
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 1. ણચરાગ બેઠો-બેઠો પસુ્તક વાચંતો હતો. (રાધા)  .......................................................... 

 2. ઝાડ પર કબતૂર બેઠંુ હત ુ.ં (ચકલી)   .......................................................... 

 (ક) રૂરિપ્રયોગનો અથણ આપો. (ગમે તે એક)      

 (1) 

 1. આંખ ફરી જવી: ..................................................... 

 2. રસ્તો ના દેખાવો: ................................................... 

 (ડ) શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો. (ગમે તે એક)     

 (1) 

 1. ત્રિ આંખવાળં:   ................................ 

 2. મરઘાના માથા પરની કલગી: ................................ 

 (ઈ) નીચેનામાથંી કોઈપિ એક વવષય પર પાચં-છ વાક્યો લખો.     

 (5) 

 1. લાખો વિઝારો 

 2. મોહન 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

પ્રશ્ન-4 (અ) નીચેના પ્રશ્નોના બે વાક્યોમા ંઉત્તર આપો. (ગમે તે ત્રિ)    

 (6) 

 1. ડાત્રઘયો શા માટે માથુ ંપછાડીને મતૃ્ર્ ુપામ્યો? 
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 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 2. ચદં્ર અને સ  રજમા ંશો ફેર છે? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 3. દ ત મોહનને કેમ ઓળખી ન શક્યો? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 4. શેખ અબ્દુલ્લાને હજ કરવાની ઈચ્છા શા માટે થઇ? 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 (બ) નીચેના વવધાનોને પાઠના ઘટનાક્રમ પ્રમાિે ગોઠવીને ફરીથી લખો.   

 (4) 

 1. શેખ અબ્દુલ્લા અલી હસેુનને મળ્યા. 

 2. એક રદવસ અચાનક શેખ અબ્દુલ્લાની ઊંઘ ઉડી ગઈ. 

 3. બીજા રદવસે તઓે દમાસ્કસ જવા રવાના થયા. 

 4. શેખ અબ્દુલ્લાએ બે ફરરશ્તાને વાતો કરતા સાભંળ્યા. 

 ...............................................................................................................................................

......... 



24 
 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 ...............................................................................................................................................

......... 

 

  



સમય: ૧ કલાક ૩૦ િમિનટ     

 

�ચૂના �જુબ જવાબ આપો 
ખાલી જ�યા �રૂો.( ૧ થી ૪ ) 

૧. એક સો હ	ર એટલે ...................... 

૨.   આ�ુ ં�ચ� ર��વે ��કને ...................

          

 

 

 

 

 

 

3. બે શહ�ર વ�ચે�ુ ં તર ................. 

૪. એક �લટર એટલે ૫૦૦ િમ�લ +.........................

યો�ય િવક$પ પસદં કરો .(૫ થી ૬) 

૫. ૧૫:30 નો સમય એટલે  કયો સમય

(અ) ૫:30       (બ) ૧ :૫૩ 

૬. ૧ 0લાસ ચા બનાવવા ૨૦ િમલી 3ૂધ વપરાય છે

વપરાય.? 

(અ) ૧૦૦ િમ�લ         (બ) ૭૦

૭. આ ટ�બલને ઉપરથી જોતા ક��ુ ંદ�ખાશે

 

 

 

 

                

_______________________________

 

૮. બાAુમા ંઆપેલ લીટB�ુ ંમાપ ક�ટલા સેમીછે

  ____________________________________

ધોરણ ૪  ગ,ણત 

િમિનટ         .થમ સ/                      0ુલ 1ણુ 

િવભાગ- A 

�ચૂના �જુબ જવાબ આપો ( .5 6મ ૧ થી ૧૨, દર9ક .5નો એક 1ણુ )       

...................... લાખ. 

...................થી જોતા દ�ખાય. 

................. એકમમા ંદશાCવાય છે. 

+......................... 

 

કયો સમય? 

૫૩       (ક) ૩ :૧૫           (ડ) ૩ :30 

િમલી 3ૂધ વપરાય છે.આવા ૫૦ 0લાસ ચા બનાવવા ક�ટEુ ં3ૂધ 

૭૦ િમ�લ           (ક) ૧૦૦0 િમ�લ     (ડ)૧૦૦૦ �લટર

આ ટ�બલને ઉપરથી જોતા ક��ુ ંદ�ખાશે? તે દોરો  

_______________________________ 

બાAુમા ંઆપેલ લીટB�ુ ંમાપ ક�ટલા સેમીછે?:     

____________________________________ 

0ુલ 1ણુ ૪૦ 

       ૧૨ 

 

 

 

 

 

0લાસ ચા બનાવવા ક�ટEુ ં3ૂધ 

�લટર 

 

 

 



૯. �ચ�મા ંઆપેલ Gટને જોતા ક�ટલી બાAુઓ અને 

IકનારBઓ દ�ખાય છે? 

 

 

બાAુઓ : _______ 

IકનારBઓ : _______ 

 

 

૧૦. ૧૦:૧૦ સમયને ઘIડયાળમા ંદશાCવો

 

                               

 

 

 

૧૧. ૪૨૧૩ ,૨૩૧૨,૪૧૨૩ અને ૩૨૧૨

_____________________________________________________________________

___ 

 

૧૨. બળદોની સMંયા ૩૭ છે અને હરણની સMંયા 

_____________________________________________________________________

______ 

 

�ચૂના �જુબ જવાબ આપો 
૧૩. આપેલ Iદવાલ પર ઝPખાની પેટનC બનાવો

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ચ�મા ંઆપેલ Gટને જોતા ક�ટલી બાAુઓ અને 

સમયને ઘIડયાળમા ંદશાCવો. 

 

૩૨૧૨ને ચડતા Qમમા ં ગોઠવતા સૌથી પહ�લી કઈ સMંયા લખશો

_____________________________________________________

છે અને હરણની સMંયા ૧૧૭ છે, તો બળદો કરતા ંહરણા ંક�ટલા ંવધાર�

_____________________________________________________________________

િવભાગ-B  

�ચૂના �જુબ જવાબ આપો (.5 ૧૩ થી ૨૧,દર9ક .5ના બે 1ણુ)                 

વાલ પર ઝPખાની પેટનC બનાવો. 

 

 

ખશો?  

_____________________________________________________

 

વધાર� છે? 

_____________________________________________________________________

 

                 ૧૮ 

 



 

 

૧૪. .................. િમ�લ + ............. િમ�લ + ૨૫૦ િમ�લ = એક �લટર  

૧૫. સમઘનને ઉપરથી અને બાAુએથી જોતા ક�વો દ�ખાય તે દોરો. 

 

 

 

 

 

 ઉપરથી _________________         બાAુએથી ___________________ 

 

 

૧૬. વડોદરાથી આણદં ૩૭  Iકલોમીટર 3ૂર છે.વડોદરાથી કરજણ તેનાથી િવWુX Iદશામા ં૪૧ 

Iકલોમીટર 3ૂર છે તો કરજણ અને આણદં વ�ચે�ુ ં તર ક�ટલા Iકમી થાય.? 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

૧૭. Iકરણ ભગંાર ભેગા કરનાર પાસેથી ભગંાર ખરBદ� છે. પછB તે ભગંાર મોટB 3ુકાનમા ંવેચે છે.તેનો 

Iહસાબ તેની રોજનીશીમા ંઆપેલ છે.તે આધાર� Zટૂતી માIહતી ભરો. 

Iકરણની રોજનીશી : 

                                                                           તા-૧૫ /૦૫/૨૦૧૮ 

મ] ૬૪૨ Pિપયા ^કૂ_યા 

   મન ેમ`યા  ૬૦૦ Pિપયા  

     ૧૪૦ Pિપયા  

     ૬૦ Pિપયા  

     ૪૪ Pિપયા      

            aુલ Pિપયા:- __________              બચત :- ____________ 

                                   

 

 

૧૮. ૧૦૦૦ Gટના P ૪૮૦૦ ^કૂવવા પડ� છે, તો �ણ હ	ર Gટ માટ� aુલ ક�ટલા Pિપયા ^કૂવવા 

પડ�? 

 

 

 

૧૯. એક બસમા ં૩૫ બાળકો બેસી શક� છે, તો ૨૧૦ બાળકોને બેસાડવા ક�ટલી બસ જોઈએ? 

 

 

 

 



૨૦. 

 

 

નીચે આપેલ લીટBના માપ કરતા 

________________________________

 

 

૨૧. ગ�ણત િવષયનો તાસ ૧૨:૦૦ થી 

ઘIડયાળમા ંદોરો. 

                        

 

                                                                                

 

 

 

 

 

      તાસ શP થવાનો સમય        તાસ cWંુૂ થવાનો સમય 

�ચૂના �જુબ જવાબ આપો 
૨૨. નૌકા િવહાર માટ9ના આપેલ ભાવપ/કના આધાર9 .5ોના જવાબ આપો

6મ  બોટ  @ટ@કટના દર 

૧ પેડલ બોટ  ૨૫ 

૨ મોટર બોટ  ૩૦ 

3  ડબલ ડ9કર  ૨૫ 

૪  હલેસા વાળD બોટ  ૪૦ 

        

અ. મોટર બોટમા ંએક કલાક િવહાર માટ� ક�ટલા Pિપયા ^કૂવવા પડ�

________________________________________________________________

બ. ૫૦ Pિપયામા ંએક કલાકથી વd ુિવહાર કરવો હોય

_______________________________________________________________

ક. ચાર�ય બોટમા ંએક-એકવાર િવહાર કરBએ

_______________________________________________________________

અથવા 

નીચે આપેલ લીટBના માપ કરતા ૨ સેમી લાબંી લીટB દોરો . 

________________________________ 

થી ૩૫ િમિનટ ચાલે છે. તો આ સમયને નીચે આપેલ 

                                                                                

તાસ શP થવાનો સમય        તાસ cWંુૂ થવાનો સમય  

િવભાગ –C 

 (૨૨ થી ૨૩, દર9કના /ણ 1ણુ)                           

નૌકા િવહાર માટ9ના આપેલ ભાવપ/કના આધાર9 .5ોના જવાબ આપો.  

@ટ@કટના દર  િવહારનો સમય  

૨૫ Hિપયા  ૩૦ િમિનટ 

૩૦ Hિપયા  ૨૦ િમિનટ 

૨૫ Hિપયા  ૪૦ િમનીટ  

૪૦ Hિપયા  ૪૦ િમિનટ 

મોટર બોટમા ંએક કલાક િવહાર માટ� ક�ટલા Pિપયા ^કૂવવા પડ�? 

________________________________________________________________ 

Pિપયામા ંએક કલાકથી વd ુિવહાર કરવો હોય, તો કઈ કઈ બોટમા ંિવહાર કરવો પડ�

________________________________________________________________ 

એકવાર િવહાર કરBએ, તો aુલ ક�ટલી િમિનટનો નૌકા િવહાર થાય? 

________________________________________________________________ 

 

                                                                                

 

                           ૦૬ 

તો કઈ કઈ બોટમા ંિવહાર કરવો પડ�? 

 

 



૨૨. વડોદરા બસ ડ9પોIુ ંસમય પ/ક આપેલ છે. તે પરથી નીચેના .5ોના જવાબ આપો. 

 

 ઉપડશે  પહMચશે ઉપડવાનો સમય  પહMચવાનો સમય  

વડોદરા  બાe ૬.૦૦ કલાક ૧૩.૦૦ કલાક  

વડોદરા અમદાવાદ ૬.૩૦ કલાક ૮.૧૫ કલાક 

વડોદરા fરુત ૬.૪૫ કલાક ૧૦.૦૦ કલાક 

વડોદરા રાજકોટ ૭.૦૦ કલાક  ૧૪.૦૦ કલાક 

૧. વડોદરાથી gા hથળે પહiચવા 3 કલાક અને 15 િમિનટ થાય છે?  

    _______________________________________________________ 

૨.વડોદરાથી gા hથળે પહોચવા સૌથી ઓછો સમય લાગે છે? 

    _______________________________________________________ 

૩. વડોદરાથી gા hથળે પહiચવા સરખો સમય લાગે છે? 

    _______________________________________________________ 

 

૨૩. એક શાળાના વાિષlક આયોજનનો ક�ટલોક ભાગ અહm દશાCવેલ છે.તેના આધાર� noોના જવાબ 

આપો. 

Aૂન.:     nવેશોpસવ 

Aુલાઈ :  મહqદB hપધાC  

ઓગhટ :  ૧૫ ઓગhટ ( hવાતrંય Iદન) 

સsટ�tબર :   IહuદB પખવાIડvુ ં 

ઓwટોબર :  ૨૫ ઓwટોબર ગ�ણત પરBxા  

નવેtબર :   તા ૫ થી ૨૫ IદવાળB વેક�શન  

Iડસેtબર :  રમતોpસવ 

	uvઆુરB : ૨૬ 	uvઆુરB (n	સતાક Iદન) 

ફ�zઆુરB :  ૨૮ ફ�zઆુરB (રા{�Bય િવ|ાન Iદવસ ) 

માચC:   િવ}ચકલી  Iદવસ (૨૦ માચC) 

એિnલ :  ૨૫ એિnલ ગ�ણત પરBxા 

(અ) IદવાળB વેક�શન ક�ટલા Iદવસ�ુ ંછે? 

__________________________________________ 

 

(બ) ચો~સ તારBખે આવતા બે રા{�Bય તહ�વારો લખો અને તેમની વ�ચ ેક�ટલા  

     Iદવસનો સમયગાળો છે તે જણાવો ? 

__________________________________________ 

(ક) ગ�ણતની બે પરBxા વ�ચે ક�ટલા મIહનાનો સમય છે? 

__________________________________________    

 

 

િવભાગ-D 



�ચૂના �જુબ જવાબ આપો ( પ5 ૨૪)                                           ૦૪ 

૨૪. શાળામાથંી ભગંાર /પhતી ખરBદવા માટ� એક વેપારBએ નીચ ે�જુબના ભાવ આપેલ છે, 

તેના આધાર� noનો જવાબ આપો. 

ભાવપ�ક 

૧ વતCમાનપ�  ૧૨ Pિપયા / Iક�ા  

૨  c ૂઠંા  ૮ Pિપયા / Iક�ા  

3  sલા�hટક  ૧૦ Pિપયા / Iક�ા 

૪  લોખડં  ૨૨ Pિપયા / Iક�ા  

 

(અ) શાળાને ૧૨ Iક�ા લોખડંનો ભગંાર માટ� વેપારB ક�ટલા Pિપયા ^કૂવશે? 

____________________________________________________________ 

 

(બ) ૧૦ Iક�ા વતCમાનપ�ો માટ� શાળા ક�ટલા Pિપયા મળેવશે? 

___________________________________________________________ 

 

(ક) શાળાને ૩ Iક�ા sલા�hટક માટ� વેપારB ક�ટલા Pિપયા આપશે? 

___________________________________________________________ 

 

(ડ) શાળાને aુલ ૫૦૨ Pિપયા વેપારBએ આsયા તો તેમા ંc ૂઠંા માટ� ક�ટલા Pિપયા 

શાળાને મ`યા હશે? 

___________________________________________________________ 

 અથવા 

 

૨૪. રમેશે બ]ક પાસેથી ૬ મIહના માટ� ૩૦૦ Pિપયા િધરાણ લીdુ.ં તે માટ� રમેશ,ે બ]કન ેદર 

મહBને ૫૧ Pિપયા ^કૂવવા પડ� છે, જયાર� ૬ મIહના માટ� મહ�શ પાસેથી Pિપયા ૩૦૦ 

િધરાણ લે તો ૬ મIહના પછB  તનેે મહ�શને ૩૬૦ ^કૂવવા પડ� છે તો રમેશે બ]કને 

વધાર� ^કૂવવા પડશે ક� મહ�શને ? ક�ટલા Pિપયા?  
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   Subject : English  

Standard - 4                               Oral (First Semester)                 Marks - 40 

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

પ્રશ્ન - ૧  શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને ટ ૂંકી પરિચિત િાતાા સૂંભળાિી નીિનેી પ્રવશૃતઓ કિાિિે. 

  (૧) શિક્ષક િાતાામાૂં આિતા અને ન આિતા િબ્દો બોલિે. શિદ્યાર્થીઓ િાતાામાૂં આિતા િબ્દો  

  ઓળખી કાઢિે. 

  (૨) શિક્ષક િાતાામાૂં આિતા િબ્દો જણાિિે. શિદ્યાર્થીઓ તે િબ્દો િાતાાના ક્રમમાૂં ગોઠિીને કહિેે. 

  (૩) શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને નીિેની બાબતો શિિે પ  છિે. 

     (ક)  િાતાામાૂં આિતી રક્રયાઓ જણાિો. 

     (ખ) િાતાામાૂં આિતા સ્ર્થળો જણાિો. 

     (ગ) િાતાામાૂં આિતા પાત્રો જણાિો. 

પ્રશ્ન - ૨  શિક્ષક ટ ૂંકી સ  િનાઓ આપિે અને શિધાર્થીઓ ત ેપ્રમાણે રક્રયા કિિે. 

 (૧)  Stand up 

 (૨) Turn left 

 (૩) Laugh 

 (૪) Jump 

 (૫)  તમને પેન્સસલની જરૂિ છે અને જો કોઈ તમને પેન્સસલ આપી તમાિી મદદ કિે તો તમે શ ૂં  

       કહિેો ? 

 (૬) તમાિાર્થી અજાણતા કોઈને ધક્કો લાગ ેતો તમે તમેને શ ૂં કહિેો ? 

 (૭) સિાિે શિક્ષક િગામાૂં પ્રિેિે ત્યાિે શ ૂં કહિેો ? 

 (૮) િાતે્ર સ  િા જતી િખતે મમ્મી - પપ્પાને શ ૂં કહિેો ?  

પ્રશ્ન - ૩  શિક્ષક ચિત્રો બતાિિે અને શિદ્યાર્થીઓ તેના નામો જણાિિે. 

 (૧) શિશિધ રક્રયાઓના ચિત્રો (drinking, eating, running, skipping…) 

 (૨) ફળોના ચિત્રો (apple, banana, grapes, mango…) 

 (૩) િાકભાજીના ચિત્રો  (potato, tomato, brinjal, onion…) 

 (૪) શિશિધ સ્ર્થળોના ચિત્રો  (police station, post - office, bank, garden….) 

 (૫) આકાિોના ચિત્રો  (square, triangle, circle, rectangle.…) 

પ્રશ્ન - ૪  શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય આિોહ - અિિોહ સારે્થ કાવ્યગાન કિિા કહિેે. 

 (૧) Hop a little… 

 (૨) Finger family… 

 (૩) Hands up.. 
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પ્રશ્ન - ૫  શિક્ષક નીિે મ જબના Wh - questions પ  છિે અને શિદ્યાર્થીઓ એક િબ્દમાૂં જિાબ આપિે. 

 (૧) Who is your father ? 

 (૨) Who is your mother ? 

 (૩) Who is your brother ? 

 (૪) Who is your sister ? 

 (૫) What is this ? (શિશિધ ચિત્રો બતાિીને) 

પ્રશ્ન - ૬  શિક્ષક body parts બોલિે અને તે મ જબ શિદ્યાર્થીઓ પોતાના body parts ઓળખી બતાિિે. 

(૧) Hand  (૪) Leg  

(૨) Neck  (૫) Hair 

(૩) Nose  (૬) Ear 

પ્રશ્ન - ૭  શિક્ષક િગાખૂંડની શિશિધ િસ્ત  ઓ બતાિિે અને શિદ્યાર્થીઓ તેના નામો જણાિિે.  

 (૧) Duster  (૪) Fan 

 (૨) Chalk - stick  (૫) Door 

 (૩) Table  (૬) Tube light 

પ્રશ્ન - ૮  શિક્ષક અલગ - અલગ િસ્ત  ઓના નામ બોલિે તેમજ તેના આકાિ અને િૂંગો શિિે પ  છિે.  

 (િસ્ત  ઓના ચિત્રો બતાિિે) 

 (૧) Watermelon  (૪) Clock 

 (૨) Ball  (૫) Ice - Cream Cone 

 (૩) Board  (૬) Book 

પ્રશ્ન - ૯  શિદ્યાર્થીઓ ૧ ર્થી ૨૦ સ ધીનાૂં અંકો અંગ્રેજી અંકોમાૂં અને િબ્દોમાૂં જાણ ે છે જે શિક્ષક શિશિધ 

 પ્રવશૃતઓ દ્વાિા િકાસિ.ે 
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   Subject : English  

Standard - 4                                  (First Semester)                      Marks – 40 

        Oral Work 

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

પ્રશ્ન - ૧  શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને ટ ૂં કી પરિચિત િાતાા સૂંભળાિી નીિેની પ્રવશૃતઓ કિાિિે. 
  (૧)  શિક્ષક િાતાામાૂં આિતા અને ન આિતા િબ્દો બોલિે. શિદ્યાર્થીઓ િાતાામાૂં આિતા િબ્દો  
  ઓળખી કાઢિે. 
  (૨)  શિક્ષક િાતાામાૂં આિતા િબ્દો જણાિિે. શિદ્યાર્થીઓ તે િબ્દો િાતાાના ક્રમમાૂં ગોઠિીને કહેિે. 
  (૩)  શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને નીિેની બાબતો શિિે પ  છિે. 
      (ક)  િાતાામાૂં આિતી રક્રયાઓ જણાિો. 
      (ખ) િાતાામાૂં આિતા સ્ર્થળો જણાિો. 
      (ગ) િાતાામાૂં આિતા પાત્રો જણાિો. 
 

પ્રશ્ન - ૨  શિક્ષક ટ ૂં કી સ  િનાઓ આપિે અને શિધાર્થીઓ તે પ્રમાણે રક્રયા કિિે / પ્રશતભાિ આપિે. 
 (૧)  Stand up 

 (૨)  Turn left 

 (૩)  Laugh 

 (૪)  Jump 

 (૫)  Raise your hand   
 (૬)  તમને પેન્સસલની જરૂિ છે અને જો કોઈ તમને પેન્સસલ આપી તમાિી મદદ કિે તો તમે શ ૂં   

કહેિો ? 
 (૭)  તમાિાર્થી અજાણતા કોઈને ધક્કો લાગે તો તમે તેમને શ ૂં કહેિો ? 
 (૮)  સિાિે શિક્ષક િગામાૂં પ્રિેિે ત્યાિે શ ૂં કહેિો ? 
 (૯)  િાતે્ર સ  િા જતી િખતે મમ્મી - પપ્પાને શ ૂં કહેિો ?  
 

પ્રશ્ન - ૩  શિક્ષક ચિત્રો બતાિિે અને શિદ્યાર્થીઓ તેના નામો જણાિિે. 
 (૧)  શિશિધ રક્રયાઓના ચિત્રો (drinking, eating, running, skipping…) 

 (૨)  ફળોના ચિત્રો (apple, banana, grapes, mango…) 

 (૩)  િાકભાજીના ચિત્રો  (potato, tomato, brinjal, onion…) 

 (૪)  શિશિધ સ્ર્થળોના ચિત્રો  (police station, post - office, bank, garden….) 

 (૫)  આકાિોના ચિત્રો  (square, triangle, circle, rectangle.…) 

 (૬)  િૂંગો સૂંલગ્ન ચિત્રો (red, green, yellow, pink, black.…) 
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પ્રશ્ન - ૪  શિક્ષક શિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય આિોહ - અિિોહ સારે્થ કાવ્યગાન કિિા કહેિે. 
 (૧)  Hop a little… 

 (૨)  Finger family… 

 (૩)  Hands up.. 

 

પ્રશ્ન - ૫  શિક્ષક નીિે મ જબના Wh - questions પ  છિે અને શિદ્યાર્થીઓ એક િબ્દમાૂં જિાબ આપિે. 
 (૧)  Who is your father ? 

 (૨)  Who is your mother ? 

 (૩)  Who is your brother ? 

 (૪)  Who is your sister ? 

 (૫)  What is this ?  (શિશિધ ચિત્રો બતાિીને) 
 

પ્રશ્ન - ૬  શિક્ષક body parts બોલિે અને તે મ જબ શિદ્યાર્થીઓ પોતાના body parts ઓળખી બતાિિે. 
(૧)  Hand  (૪)  Leg  

(૨)  Neck  (૫)  Hair 

(૩)  Nose  (૬)  Ear 

 

પ્રશ્ન - ૭  શિક્ષક િગાખૂંડની શિશિધ િસ્ત  ઓ બતાિિે અને શિદ્યાર્થીઓ તેના નામો જણાિિે.  
 (૧)  Duster  (૪)  Fan 

 (૨)  Chalk - stick  (૫)  Door 

 (૩)  Table  (૬)  Tube light 

 

પ્રશ્ન - ૮  શિક્ષક અલગ - અલગ િસ્ત  ઓના નામ બોલિે તેમજ તેના આકાિ અને િૂંગો શિિે પ  છિે.  
 (િસ્ત  ઓના ચિત્રો બતાિિે) 
 (૧)  Watermelon  (૪)  Clock 

 (૨)  Ball  (૫)  Ice - Cream Cone 

 (૩)  Board  (૬)  Book 

 

પ્રશ્ન - ૯  શિદ્યાર્થીઓ ૧ ર્થી ૨૦ સ ધીનાૂં અંકો અંગે્રજી અંકોમાૂં અને િબ્દોમાૂં જાણે છે જે શિક્ષક શિશિધ 
 પ્રવશૃતઓ દ્વાિા િકાસિે. 
 
  નોંધ :    ઉપિોક્ત પ્રવશૃતઓ ઉપિાૂંત શિક્ષકશ્રી ધોિણ - 4 નાૂં English નાૂં પ્રર્થમ સત્રનાૂં પાઠયપ સ્તકમાૂં 

સમાશિષ્ટ અસય પ્રવશૃતઓનાૂં માધ્યમર્થી પણ શિદ્યાર્થીઓન ૂં મૌચખક મ  લયાૂંકન કિી િકે.    
 
    ********** 


