
                                               

 

તાયીખ : ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ-૪ 

સજુ્ઞ ાલીશ્રી, 

પ્રથમ ષામાયિક રીક્ષાનો અભ્િાષક્રમ અને ેર સ્ટાઈલ નીચ ેઆપ્િા મજુબ રસવેે. 

 

                                     

 

                                                               

1
ST

 TERMINAL EXAM                               કુલ ગણુ-૫૦                                                                   

તારીખ ષમિ ાર યશિ અભ્િાષક્રમ 

07/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રાર 
અંગે્રજી 

Unit - 1 to 3 

Step by step - 1 to 17, 

Essay- My school, My city, Diwali 
08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વયનાર 

હશન્દી 
ાઠ-  ૧ થી ૨૦,  

યનબધં- गुलाब, मेरा ममत्र, पानी का  

महत्व 

09/10/2022 રજા 
10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ષોમાર ગણણત 

Ch 1  to  7 

11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ મગંળાર માાલયણ Ch 1 to 12 

12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુાર ગજુયાતી ાઠ ૧ થી ૫ 

યનબધં: શાાઋત,ુ નરાત્રી, મારો વોખ 

13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુાર કમ્પ્યટુય ાઠ ૧ થી ૭ 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રાર વા.જ્ઞાન 
ાઠ ૧ થી ૧૫ 

મલૂિાંકન ૧ 

15/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ વયનાર ણિત્રકાભ ષેમ -૧ 



 

                                                    પ્રથમ ષામાયિક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર રરરૂ 

 
 

 
 

 
 
 

 યશિ : ગજુરાતી                                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

Question 

Marks for 
each 

question 

Total 

marks 

પ્રશ્ન ૧ (અ) મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી      ભા ંતેનો ક્રભ રખો ૦૫ ૦૧ ૦૫ 
 (ફ) મોગ્મ ળબ્દ લડે ખારી જગ્મા પયૂો.    ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

 (ક) નીિેના લાક્યો કોણ ફોરે છે કોને કશ ેછે તે રખો. ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીિેના વલધાનો વાિા છે કે ખોટા ં     વનળાની કયો.                  ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

 (ફ) નીિેની કાવ્મકં્તત પણૂા કયો.  ૦૨ ૦૨ ૦૪ 

 (ક) નીિેના ળબ્દોને મોગ્મ ક્રભભા ંગોઠલી લાક્ય ફનલો.  ૦૪ ૦૧ ૦૪ 

   પ્રશ્ન-3 (અ) નીિેના ળબ્દોના વભાનાથી ળબ્દો રખો ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ફ) વાિી જોડણી રખો.    ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ક) નીિેના ળબ્દોના વલયોધી ળબ્દો રખો      ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ડ) નીિેના ળબ્દોના ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ રખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

 (ઈ) નીિેના ળબ્દોના રૂહઢપ્રમોગ ના અથા આી લાક્ય રખો.    ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

    પ્રશ્ન-૪ (અ) નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ એક લાક્યભા ંરખો   ૦૩ ૦૧ ૦૩ 
 (ફ) નીિેના પ્રશ્નોના જલાફ ત્રણ િાય લાક્યભા ંરખો.(ગભે ત ેફે) ૦૪ ૦૧ ૦૪ 
 (અ) નીિેના ળબ્દોને ળબ્દકોળના ક્રભભા ંગોઠલો . ૦૨ ૦૧ ૦૨ 
    પ્રશ્ન-૫ (ફ) નીિે આેરા વલમોભાથંી ગભે તે એક વલમ ય વનફધં રખો. ૦૧ ૦૬ ૦૬ 

 યશિ :અંગે્રજી                                કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

Q - 1 (A) નીિેના મોગ્મ વલકલ્(Option) વદં(Choose) કયી         ભા ંતેનો ક્રભ  
રખો.   

05 0101 05 

 (B) Write opposite  Words  .  05 01 05 

 (C) Missing Letters. 05 01 05 

Q - 2 (A) Fill in the blanks with ' a' or  ' an'.  04 01 04 

 (B) Write the Spelling. 05 01  01 05 

Q - 3 (A) fill in the blanks with have, has.  04 01 04 

 (B) Rewrite the sentence using capital letters and full stop. 04 01 04 

Q - 4 (A) Ing પ્રત્મમ લડે ખારી જગ્મા પયૂો. 04 01 04 

 (B) Make the sentence using  ‘there’.  04 01 04 

Q - 5 (A) Look at the picture and answer the following question.   04 01 04 

 (B) Write an Essay.         01 05 05 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 યશિ : રસન્દી                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 

question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન-1 (अ) हहन्दी वर्ण के सामन ेगुजराती अर्ण लऱखो ।    ૦૫ ૦૧ ૦૫ 
 (ब) ररक्त स्र्ानों की ऩूर्त ण कीजजए ।    ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (क) सही ववधान के सामने ✔ और गऱत ववधान के सामने का ✖ का चिहन 

 कीजजए | 
૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન-૨ (अ) अच्छी आदत के सामने ✔ का और बुरी आदत के सामने ✖ का चिहन 
कीजजए | 

૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ब) हहन्दी शब्दों के सामने गुजराती शब्द लऱखो | ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન-૩ (अ) हहन्दी वाक्य के अनुवाद कीजजए ।   ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ब) ककन्ही ऩााँि प्रार्ीयों के नाम लऱखो । ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

પ્રશ્ન-4 (अ) र्नम्नलऱखखत प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लऱखो । ૦૪ ૦૧ ૦૪ 

 (ब) र्नम्नलऱखखत प्रश्न के उत्तर दो – तीन वाक्य में लऱखो । ૦૩ ૦૨ ૦૬ 

પ્રશ્ન-5 (अ) र्निे हदए गए ककसी एक ववषय ऩर र्नबंध लऱखखए। ૦૧ ૦૫ ૦૫ 

 યશિ :ગણણત                              કુલગણુ – ૫૦ 
 

No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q- 1. (A) MCQ  05 01 05 

 (B) fill  in the blanks ( ખારી જગ્મા પયુો).         05 01 05 

Q -2 (A) watch યથી time રખો.     02 01 02 

 (B) Ascending order( િડતા ક્રભભા ંગોઠલો)  02 01 02 

 (C) Descending order(ઉતયતા ક્રભ ભા ંગોઠલો) 02 01 02 

 (D) નીિે આેરા કોષ્ટક યથી પ્રશ્નોના જલાફ રખો. 04 01 04 

Q -3 (A) Do Addition (વયલાો કયો)   03 01 03 

 (B) Do Subtraction (ફાદફાકી કયો)   03 01 03 

 (C) નકળો જોઈને પ્રશ્નોના જલાફ રખો. 04 01 04 

Q -4 (A) Do Multiplication (ગણુાકાય કયો) 05 01 05 

 (B) Do Division (બાગાકાય કયો) 05 01 05 

Q -5 (A) Word problem. (વ્મલશાહયક દાખરા) Solve કયો. 05 02 10 



 
 

 

 
 

 યશિ : ણચત્રકામ                                              કુરગણુ – ૪૦ No. of 

questions 
Marks for 

each 

question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન (૧) નીિે આેરા નાના ણિત્ર ને જોઇ તેના જેવુ ંજ ભોટુ ણિત્ર દોયો.  
(કાી સ્કેિ ેન થી ફોડાય કયલી,યંગ પયૂલો નશીં).    

સિૂના:   

૧) નાનુ ંણિત્ર ગણુ ને રામક ગણાળે નહશ. 

૨) ણિત્ર સ્લચ્છ અને સુદંય દોયો. 
 ૩) લધાયે ડતો યફયનો ઉમોગ કયલો નશીં.                                                                 

01 - 15 

પ્રશ્ન (૨) નીિે આેરા ણિત્ર ભા ંભનવદં યંગપયૂો                                                    01 - 25 

 
 
 
 
 
 

 યશિ :િાારણ                         કુલગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

Q-1 (A) MCQ  05 01 05 

 (B) Fill in the blanks (ખારી જગ્મા પયૂો)   05 01 05 

Q-2 (A) Write true or false (વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે રખો) 05 01 05 

 (B) Classification.(લગીકયણ કયો)    10 1/2 05 

Q-3 (A) Difference between (તપાલત રખો) 02 03 06 

 (B) Write Give two names (ફીજા ફે નાભ રખો) 04 01 04 

Q-4 (A) Match the following. (જોડકા ંજોડો) 05 01 05 

 (B) Answer in one word. (એક ળબ્દભા ંજલાફ). 05 01 05 

Q-5 (A) Write a question- Answer. (વલાર-જલાફ રખો)    04 02 08 

 (B) Write a short note. (ટંુકનોંધ રખો) 01 02 02 

 યશિ : ષામાન્િજ્ઞાન                  કુલગણુ – ૪૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન- ૧ (અ) મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી તનેો ક્રભ       ભા ંરખો. 05 01 05 

 (ફ)  ખારી જગ્મા પયૂો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૨ (અ) ણિત્ર ઓખી ખારી જગ્મા પયૂો. 05 01 05 

 (ફ) જોડકા ંજોડો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૩ (અ) ણિત્ર ઓખી નાભ રખો. 05 01 05 

 (ફ) નીિે આરેા પ્રશ્નોના ઉત્તય એક ળબ્દોભા ંરખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૪ (અ) ભન ેઓખો. 05 01 05 

 (ફ) ભાગં્મા મજૂફ કયો. 05 01 05 



 
 
 

 
 

 યશિ : કમ્પપ્યટૂર                       કુલગણુ – ૩૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન ૧ મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી જલાફ રખો. (M.C.Q)  ૨૫ ૦૧ ૨૫ 

પ્રશ્ન ૨ ણિત્ર ઓખી નાભ રખો.  ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 પે્રક્ટીકલની રીક્ષા - - ૨૦ 


