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સામાિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ : 4                જુરાતી              તા. 14-12-19                           

સમય : 1 કલાક                                                ુલ ણુ : 2પ 
 

અ.િન.  શ દોનો ઉપયોગ કર  વા  બનાવી શક છે.   

પ્ર-૧  આપેલ શ દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો.  પ 
  ૧.મોર     ૨.મોબાઈલ      ૩. લ      ૪.કૂંપળ      પ.ટપાલપેટી   

અ.િન.  આશર 2000 ટલા શ દો સમ  અને શ દકોશનો ઉપયોગ કર  શક છે.   

પ્ર-૨  ક સમા ંઆપેલા શ દોના સમાન અથર્વાળા શ દ વડે ખાલી જગ્યા પરૂો.    પ 
  ઉદાહરણઃ રા ે આકાશમા ં નૂમનો ................... ઉ યો છે. (ચં ) 

વા ઃ રા ે આકાશમા ં નૂમનો ચાદંો  ઉ યો છે. 

 

  (૧) વડીલોને મારા સાદર __________કહજેો. (પ્રણામ)

(૨) હુ ં________મા ંિનયિમત આવીશ. (પાઠશાળા) 

(૩) મીંદડી ________બધં રાખીને દૂધ પીએ છે. (નયન) 

(૪) આભની હથેળીમા ં ________ ભમે છે. (સયૂર્)  

(૫) હુ ંમારા  __________ સાથે  આનદંથી રહુ ં .ં (કુટંુબ) 

 

અ.િન.  લગ, વચન, કાળ, િવરામચ હો, ક ાવાર  મ અને યયોનો સમજ વૂક ઉપયોગ કર  શક છે.       

પ્ર-૩    નીચેના વાક્યોમા ંઆપેલા ખાલી થાનમા ંખટૂતા પ્ર યયો ક સમાથંી શોધીને લખો.  પ 
  ( ની, મા,ં થી, ના, ને, નો )   
  (૧)  મને મોકળાશ _____ પત્ર લખજો. 

(૨)  આંબા _____ ડાળ પર કૂંપળો ટી છે. 

(૩)  બાલદો તો, વેકેશન _____ તમે શુ ંકરશો? 

(૪)  અક્ષરો _____ વળાકં એક સરખા રાખવા. 

(૫)  રમેશે િદનેશ    ચોપડી આપી. 

 

અ.િન.  પ ર થિત અ સુાર ર  ચ ી લખી શક છે.   

પ્ર-૪  તમારે મામાના ઘરે લગ્નમા ં જવાનુ ં છે. તો શાળામા ં રજા લેવા માટે તમારા વગર્િશક્ષકને 

રજાિચ ી લખો. 

પ 

અ.િન.  કા યની અ રૂ  પં ત ણૂ કર  શક છે.       

પ્ર-પ  તમારા િશક્ષક સમક્ષ  'હુ ંતો પ ૂ 'ં  કા યનુ ંવારાફરતી ગાન કરો.  પ 

 ( યિક્તગત કા યગાન માટે િશક્ષક વધારાનો સમય લઈ શક્શે.)  
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sim(yk m*Ãyi>kn ksi[T) 
Fi[rN: 4       g(Nt     ti.28-12-2019  
smy: 1 klik           k&l g&N: 25 

LO  vt&<Lni k[ºW, (#i¶yi  an[ Äyisn) s>kÃpni smj[ C[.
p\Ån: 1 {a}  tmiri Grni rsi[Dimi>Y) vAt&ai[ni[ upyi[g kr)n[ vt&<Ln) aikZ(t di[r) Skiy t[v) ki[e5N 

5i>c vAt&ai[ni> nim lKi[.   
{5}

p\Ån: 1 {b}  n)c[ni (vFini[ Kri> C[ k[ Ki[Ti> t[ jNivi[. {5}
{1} vt&<Lmi> a[k krti> vF& k[ºWi[ hi[y C[.
{2} vt&<Lni mipni[ aiFir t[n) (#i¶yi pr rh[li[ C[.
{3} a[k $(pyi krti> ds $(pyini (s±kin) (#i¶yi vF& hi[y.
{4} Ak*Tr an[ bsni> p]Di>n) (#i¶yi a[ksrK) hi[y C[.
{5} a[k vt&<Lmi> a[k krti vFir[ (#i¶yiai[ di[r) Skiy.

p\Ån: 1 {k}  yi[³y (vkÃp ps>d kr) Kil) j³yi p*ri[. {k[ºW, cir, (#i¶yi, vt&<L, b[}  {4} 
{1} b>gD) a[    aikir dSi<v[ C[.
{2} gi[L G(DyiLni[ s[kºD ki>Ti[ dSi<v[ C[.
{3}  riOT^¹vjni ck\mi> vμc[ btiv[l&> Tpk&> dSi<v[ C[.
{4} 1

2
  a[Tl[ ki[E a[k vAt&ai[ni    srKi Big.  

LO  vt&<Lni k[ºW,  (#i¶yi  an[ Äyisn[ ai[LK[ C[.
p\Ån: 2 n)c[ aip[l vt&<Lmi> k[ºW an[ (#i¶yin[  ai[LK)n[ lKi[.

 
  
 
 
 
 

{2}

LO p(rkrn)  mddY)  vt&<L  di[r[ C[. 
p\Ån: 3 p(rkrn) mddY) 4 s[m) (#i¶yiviL&> a[k vt&<L di[ri[. {5}

LO aip[li (c#ii[mi> a[k (ot)yi>S, a[k ct&Yi†S, #iN ct&Yi†S Bign[ ai[LK[ C[. 
p\Ån: 4 dr[k aikZ(tn) n)c[ lK[li Big j[Tli[ r>g p*ri[. / p[(ºslY) GÍ kri[. 

 
 
 
 
 
 

{4}
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સામાિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણઃ ૪     ે    તારીખઃ ૧૧/૦૧/૨૦૨૦ 
સમયઃ ૧ કલાક               કુલ ગણુઃ ૨પ 
                           

અ.િન.  ે  કિપટલ અને મોલ લેટસની જોડ ઓ બનાવે છે.   

પ્ર -૧  યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો.   (૦પ)
  (૧) R                 h 

(૨)  Q               d 
(૩)  H               r     

(૪)  E                q     

(પ)  D               e     

 

અ.િન  કાયને યવસાય સાથે જોડ છે.   

પ્ર -૨  નીચે આપેલા ંક સમાથંી સાચો િવક પ પસદં કરી ખાલી જગ્યામા ંલખો.   (૦પ)
 (Policeman, tailor, Carpenter, Postman, Doctor, farmer)  

 (૧) I make furniture.  

(૨) I catch criminals.   

(૩) I deliver letters.   

(૪) I make clothes.   

(પ) I plough farm.   

 

અ.િન  લોન વ ્સ સ હત આશર 150 ટલા શ દો ણી અને તેનો ઉપયોગ કર છે.   

પ્ર  -૩ બધંબેસતો ન હોય એ શ દને ફરતે ગોળ         કરો. (૦પ) 
  (૧) pink,    black,     flower,    blue  

(૨) peacock,    parrot,    crow,    cat 
(૩) chair,   table,   teacher,   bench 
(૪) potato,   mango,   tomato,   onion 

(પ) hand,   leg,   lips,   boy 

 

અ.િન. સાદા ંવા ો ુ ંઅ લેુખન કર છે.   

પ્ર -૪ આપેલા ંવાક્યો સુદંર અક્ષરે લખો.     (૦પ)
 (૧) Please come to my house today for supper. 

(૨) Oh! Sure. Thank you. 
(૩) Yes, it smells good. 

(૪) I cant’s eat from a dish! 

(પ) I am hungry too! 
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અ.િન. Wh – (Who, Where, When, What, How many)  ોના જવાબ આપે છે.   

પ્ર -પ તમારા િશક્ષક પ્ર  પછેૂ તેના મૌિખક જવાબ આપો. (૦પ) 
 (૧) What is your father’s name? 

(૨) Who is your class teacher? 

(૩) How many rooms are there in your school? 

(૪) Who is your best friend? 

(પ) What is your village name? 

 

 ન ધઃ પ્ર -પ મા ંઆપેલ પ્ર ો િશક્ષક વારાફરતી િવ ાથીર્ને બોલાવીને પછૂીને મૌિખક મ ૂ યાકંન  
       કરશે. આ માટે િશક્ષક વધારાનો સમય લઈ શક્શે. 
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सामियक मू यांकन कसौटी 
कक्षा: ४            िह दी          िदनांक: ०१/०२/२०२० 
समय: १ घंटा         अंक: २५ 

अ.िन. मातभृाषा तथा िह दी की वणर् विनय  के बीच का अतंर समज़ सकगे।  
प्र न: १ આપેલા જુરાતી વણને હ દ  વણમા ંલખો. ३ 
 १. ખ      २. ણ      ३. જ      ४. લ      ५. અ       ६. ઐ  
प्र न: २ આપેલા વણ માથંી હ દ  અને જુરાતીભાષામા ંઅસમાન હોય તેવા વણ  પર  

‘   ’ કરો.            મકઃ   દ  -  द    
३ 
 

 ग    क   म   इ     त      झ     फ 
थ    न   ब  व    च       ध     ष 

 

अ.िन. १ से २० तक की िगनती को श द  और अंको मे उ चारण एवं लेखन कर सकगे।  
प्र न: ३ अ આપેલા કોઠામા ં ટૂતો ક કૂ  ખાલી જ યા રૂો. ३ 
 १ २  ४ ५ 

 ७ ८  १० 

११ १२  १४ १५ 

१६  १८  २० 

 

प्र न: ३ ब આપેલ કોને હ દ  શ દોમા ંલખો. ५ 
 १.  ६      २. ९      ३. १३       ४. १७       ५. १९   
अ.िन. िलगं और वचन को समझकर वाक्यम प्रयोग कर सकगे ।  
 આપેલા શ દોને ઉદાહરણ અ સુાર ફરફાર કર ને લખો. ६ 
प्र न: ४ अ उदा. भाई- भाभी  

१. राजा - 
२. मोर - 
३. चाचा - 

 

प्र न: ४ ब  उदा. लडका - लडके   
 १. घोड़ा -   

२. ब चा -  
३. िततली - 

 

अ.िन. व पिरिचत िवषय पर चार-पाँच वाक्य बोल सकगे।  ५ 
प्र न: ५ તમારા િશક્ષક સમક્ષ તમારા િમત્ર/બહનેપણી િવશે િહ દીમા ંપાચં વાક્યો બોલો.  
 ન ધઃ -પ માટ િશ ક વારાફરતી િવ ાથ ને બોલાવીને ઉપરો ત િવષય પર 

હ દ મા ંપાચં વા  બોલાવશે અને તેને આધાર ૂ યાકંન કરશે. 
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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ
ધોરણ-૪ પયાવરણ (આસપાસ) તાર ખ: ૧પ/૦૨/૨૦૨૦
સમય : ૧ કલાક ુલ ણુ: ૨પ

અ. િન. રો જદા વનમા ં ખેતી, બાધંકામ, કલા અને હ તઉ ોગ વા વારસાગત ર તે મળેલા 

િવિવધ કૌશ યો, તેની પરંપરા અને વારસા વગેર ું મહ વ વણવે છે.

– ૧ (અ) નીચેના ોના જવાબ એક વા મા ંલખો. ૩

૧. ન દણ એટલે ુ?ં    

૨. ઈ લીજનો ઉપયોગ જણાવો.

૩. ખે તૂ શા માટ કોદાળ  વડ જમીન ખોદ છે?

અ. િન. ણુધમ  અને સજંોગોને આધાર સાદા અને હાથવગા ઉપાયો ારા કાયકારણ સબંધંની 

ચકાસણી કર છે. (દા.ત. બા પીભવન, ઘનીભવન, શોષણ તથા પદાથ ુ ંકદ, ૃ , ફળ, 

લ અને શાકભા ુ ંટકાઉપ ુ)ં

–૨ નીચેના ોના જવાબ આપો.

૧.  નીચેનામાથંી ક ુ ંફળ લાબંા સમય ધુી સા ું રહ ુ ંનથી?

(અ) અનાનસ (બ) સફરજન (ક) મોસબંી (ડ) ક ં

૧

૨.  તમારા ઘર શાકભા મા ંર ગણા, મેથીની ભા , કૂ ુગંળ , વુાર છે. તેમાથંી  

સૌથી પહલાં અને સૌથી છે લે કઈ શાકભા નો  ઉપયોગ  કરશો?

૩.  ુગંળ નો પાક તૈયાર થઈ ગયો છે તે ુ ં ાર કહ  શકાય? 

૨

૨

૪.  ુગંળ નો પાક સમયસર લણવો પડ કારણ ક... ૨

અ.િન. પોતાના અવલોકનો, અ ભુવો, વ ઓુ ગેની મા હતી, િૃ ઓ, મહ વની ઘટનાઓ ક

લુાકાત લીધેલ થળો ( મક મેળાઓ, તહવારો, ઐિતહાિસક થળો) ગે અલગ ર તે 

ન ધ કર છે.

-૩ નીચેના ોના જવાબ એક વા મા ંલખો.  ૩ 
 ૧. ઉ રાયણ ાર ઉજવવામા ંઆવે છે?     

૨. િતિથ ભોજન એટલે ુ?ં       
૩. લ ટ એટલે ુ?ં 
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અ.િન. વા ય તથા ોતોના નુઃ અને કરકસર ુ ત ઉપયોગ ગેના ઉપાયો ચૂવે છે અને 
િવ ભ  સ વો (દા.ત. વન પિત, ાણીઓ, વડ લો અને દ યાગં ય તઓ) તથા િવિવધ 
ોતો (દા.ત. ખોરાક, પાણી અને હર િમલકતો) ની કાળ  લે છે.

-૪ મા યા જુબ જવાબ લખો.
૧.  ઝાડા ઉલટ  થાય યાર ....................... પાણી પી ુ ંજોઈએ.
૨.  પાણીને ચો ુ ંરાખવા ા ા ઉપાયો કરશો? 

૩.  પાણીનો બગાડ અટકાવવા ુ ં ુ ંકર ુ ંજોઈએ?

૧
૨
૨ 

અ.િન. પ ીઓ અને ાણીઓમા ંરહલ િવિવધતાઓને ઓળખે છે. (દા.ત. ચાચં/ દાતં, પજંો, કાન, 

વાળ, માળા અને રહઠાણ વગેર)

-પ મા યા જુબ જવાબ લખો. 

૧.  પ ીઓના ઘરને ........................ કહવાય છે. ૧ 

 ૨.  પ ીઓ અને ાણીઓ આપેલ ગોનો ઉપયોગ કઈ ર તે કર છે તે લખો.
(૧) પં  (૨) ચાચં   (૩) દાતં 

૩ 

 ૩.  જોડકા જોડો. ૩ 
      અ                           બ  
 (૧) ચકલી                (૧) લટકતો માળો બનાવે છે.  

(૨) ક તૂર               (૨) ૃ ના થડમા ંમાળો બનાવે છે. 
 (૩) કાગડો                (૩) પાદંડા ંસીવીને માળો બનાવે છે.   

(૪) કંસારા પ ી          (૪) ઉ જડ મકાનોમા ંમાળો બનાવે છે.
 (પ) દર ડો               (પ) ચે ૃ  પર માળો બનાવે છે.  
 (૬) લ ૂઘંણી             (૬) કબાટ ઉપર માળો બનાવે છે.  
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સામિયક મૂલ્યાકંન કસોટી 
ધોરણ-૪      ગજુરાતી    તા.૨૯/૦૨/૨૦૨૦ 
સમયઃ ૧ કલાક          કુલ ગુણઃ૨પ 
 

અ.િન. હરાતના બોડ અને હર ચૂનાઓનો ઉપયોગ કર  શક છે. પ
પ્ર -૧  નીચેની જાહરેાત વાચંી આપેલા પ્ર ોના જવાબ આપો.      

 
 

                              ફટફટ ફટાકડા                       દુકાન ન-ં૪પ૭ 
                                                    આ  જ ખરીદો તો-                   તા. ૨૩/૦૯/૨૦૧૯ 

તારામડંળ સાથે – પોપપોપ  બે પેકેટ ફ્રી 
.૧૦૦૦/- ની ફટાકડાની લમૂ સાથે – ચાર કોઠી ફ્રી 

િપયા ૧૨૦૦ ની ખરીદી પર – ૨૦૦/- િપયાના ફટાકડા ફ્રી 
મીણબ ીનુ ં૧ પેકેટ તમામને ફ્રી 

આ ઉપરાતં ચકરડી ,દેરાણી- ઠાણી, રોકેટ,ટીકડી, લિવંિગયા ં યાજબી ભાવે મળશે. 
   

૧. જાહરેાતનો  કાગળ વાચંી મનનને િપતાજી ફટાકડા લેવા ક્યા ંમોકલશે? 
૨. ફ્રી ફટાકડાનો લાભ લેવા ક્યારે ખરીદી કરવી પડ?ે 
૩. મોહન રોકેટ, લિવંિગયા ંઅને ચકરડી લે છે તો એને ‘ફ્રી’ મા ંશુ ંમળશે?  
૪. િકંજલે ૧000/- િપયાના ફટાકડા ખરી ા,તો ફ્રી ફટાકડા મલશે? 
પ. ચાર કોઠી ફ્રી જોઈતી હોય તો શુ ંખરીદવુ ંપડે? 

 

અ.િન.  પ રચત ક અપ રચત િવષય પર વતં  લેખન કર  શક છે.      

પ્ર - ૨ તમને આવેલા વ ન િવશે પાચં-છ લીટીમા ંવણર્ન કરો.  પ
અ.િન.  વાતા, ગીતો, કા યો, વણનો, વાતચીત, સવંાદો, નાટકો અને ઉખાણા ંવાચંીને સમ  શક છે.   

પ્ર - ૩  નીચે આપેલ વા ને આધાર કા યપં ત લખો.            પ
 ૧. કોઈપણ ખરાબ દ્િ ટથી જોશે તો હુ ંમારીશ. 

૨. યવિ થત તૈયાર થઈ અમલદાર સાહબેને પ્રણામ કરવા છે.  

૩. લાકડી લઈને મારે િસપાઈ િસપાઈ રમવુ ંછે. 

૪. ચ મા કાગિળયામા ંવીંટીને  લઈ આવુ ં .ં  

પ. ફિળયામા ંમાથે ટોપી પહરેીને ફરવુ ંછે.  

 

અ.િન. િવિશ ટ શ દ યોગનો અથ ( કહવત, ઢ યોગ) સમ ને ઉપયોગ કર  શક છે.  

પ્ર -૪ નીચે આપેલ વાક્યમાથંી િઢપ્રયોગ ઓળખી તેનો અથર્ આપો. પ
 ૧. દાદાનો દેહ પડયો યા ંસધુી તેમને ખેતરમા ંસખત મજૂરી કરી. 

૨. િકશોરનો કંપાસ ખોવાઈ જતા િશક્ષકે બધા િવ ાથીર્ઓની ઝડતી લવેરાવી. 
૩. રાકેશે તેના આળસુ ંિમત્રને સાચી વાતનુ ંભાન કરા યુ.ં 
૪. રોિહત જયેશને પોતાનુ ંપુ તક આપવાની આનાકાની કરતો હતો. 
પ. પરેશ તો વડના ંવાદંરા ઉતારે એવો છે. 
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અ.િન. ો છૂ  શક છે અને છૂાયેલા ોના જવાબ આપી શક છે.      
પ્ર -પ ફકરાને આધારે નીચે આપેલા પ્ર ોના જવાબ આપો.  પ 
 

 

 

 ોઃ  

 ૧. ઝાડ ઘટાદાર થઈ ગયુ.ં લીટી દોરેલ શ દનો સમાનાથીર્ શ દ આપો. 
૨. ચોમાસામા ંવાદળોનો રંગ કેવો લાગે છે? 
૩. ઝાડની ડાળી પર વાદળી શા માટે આવીને બેસી ગઈ?  
૪. ફકરો વાં યા પછી તમને કોણ દયા  લાગે છે? 
પ. તમે કયા કયા પખંીઓ જોયા છે? 
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sim(yk m*Ãyi>kn ksi[T) 
Fi[rN: 4       g(Nt     ti. 14-03-2020 
smy: 1 klik                                                              k&l g&N: 25 
LO ap*Ni†k siY[ kim kr[ C[.  

 diKli gNi[.   
{1} a[k (c#imi> a[k srKi 40 fŠl di[r[li C[. t[mi>Y)  1

4
 Bigni fŠli[ni aikiri[mi> r>g Brvini[ hi[y ti[ k[Tli> fŠli[ 

r>gvi pD[ ? 

1 

{2} 3

4
 m)Tr =    s[m) 2 

{3}  1

2
  (lTr =    (ml)(lTr 2 

LO a>g\[J m*Lixri[ an[ a>ki[ aiFi(rt p[Tn< smj[ C[ an[ aigL vFir[ C[.  
 p[Tn< p*r) kri[. 3 

{4} 7,  107,  207,     ,     .  
{5} 32Z,  31Y,  30X,    ,     .  
{6} ABC,  CDE,  EFG,     ,     .  

LO G(Dyi an[ Bigikir aiFi(rt Äyvhir& ki[yDi uk[l[ C[.  
 diKli gNi[.  6 

{7} a[k p&Atkn) (k‚mt õ 10 hi[y ti[ aivi ds p&Atkn) (k‚mt k[Tl) Yiy ?  
{8} 28 (dvsni k[Tli aqvi(Dyi Yiy ?  
{9} 15 fŠln) a[k miLi bn[ ti[ 120 fŠlmi>Y) k[Tl) miLi bn[ ?  

LO vjn aiFi(rt Äyvhir& ki[yDi uk[l[ C[.  
 diKli gNi[. 6 

{10} a[k d&kinmi>Y) 7 (kg\i liD& l)Fi. b)J d&kinmi>Y) 6 (kg\i liD& l)Fi. gimmi> (t(Y Bi[jnmi> 8 (kg\i liD& 
vpriyi, ti[ hv[ k[Tli (kg\i liD& bik) rHi hS[[ ? 

 

{11} d&kindir pis[ 1 (kg\i, 2 (kg\i, 5 (kg\i an[ 10 (kg\ini a[m cir vj(nyi> C[. g\ihkn[ 17 (kg\i anij aipvi 
miT[ d&kindir k[Tli vj(nyi>ni[ upyi[g krS[ ? kyi-kyi? 

 

{12} a[k srK& vjn Frivti cir sfrjnn&> k&l vjn a[k pp]yi j[Tl&> C[. Ô[ pp]yin&> vjn 1 (kg\i hi[y ti[ a[k 
sfrjnn&> vjn k[Tli g\im hS[ ? 

 

LO (v(vF aikiri[n) p(r(m(t Si[F[ C[.  
{13} n)c[ K[trn&> (c#i aip[l C[. K[trn) hd Si[Fi[. 

 
                                             hd =    m)Tr  
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{14} a[k l>bci[rs bign) l>bie 600 m)Tr an[ phi[Lie 400 m)Tr C[. ai bign) frt[ #iN c±kr {ai>Ti} 
mir)a[ ti[ k[Tli (km) a>tr ki¼y&> kh[viy ?  

3 

 


