
ષામાયિક ુન: મૂલિાાંકન કષોટી 
  વાળાનુાં  નામ:- .............................................................................         ધોરણ:- ૪  (ચાર) 

  કુલ ગુણ:- ૨૫                                            યશિ:-અાંગ્રેજી                                 તારીખ:- 
 યદ્યાથીનુાં  નામ:-............................................................................         ષમિ:- ૧ કલાક 

 
ક્રમ:-3.4.5  અ.નન:-   અંગે્રજી કેીટ અને સ્મો ેટર્સ ને ઓલખી છે.                                                                                                                                                      

                                                                

પ્રશ્ન:-૧:-  આેલ વબ્દોને  c    ની પરતે               અને g   ને  પરતે            કરો                                         ૫  ગુણ  
 

1.  a doll      2. a goat        3. a cow     4. a game        5. a camel        
 
ક્રમ:-3.4.1 અ.નન:-   ોંળર્ડઝસ ર્હિત આરે 150 જટેા બ્દોનો ઉયોગ કરે છે. 

 
પ્રશ્ન:-૨: નીચે આેલી ખાલી જગ્િામાાં િોગ્િ મૂળાક્ષર લખી ખાલી જગ્િા ૂરો          ૫  ગુણ 
 

1. cl.....p     2. La.....gh      3. co……….e      4.  r……n       5. s………t       
 

ક્રમ:-2.4.3  અ.નન:-   ઉટ પ્રશ્નો ના ટંૂકા  જળાબ આી  કે 

 

પ્રશ્ન:-3:-  ાક્િો ાાંચી નીચે આેલ કોષ્ટક માાં  ની યનવાની કરી જાફ આો.                                   ૫  ગુણ 

 
                                                          I am Surya Patel. I am a teacher. Suresh Patel is my Husband.He is 
a Farmer . Rama and Rohan is my children. 
 
No Questions Yes NO 

1 Is Suresh a married?   
2 Is Surya the wife?   
3 Is Suresh the the son?   
4 Is Suresh the farmer?   
5 Are Rama and Rohan the children?   

 

ક્રમ:-4.4.5  અ.નન:-   ર્ાદા ળાક્યો  (બ્દો) નું અનુેખન કરે છે 

 

પ્રશ્ન:-4 :-  નીચે આેલ વબ્દો જોઈને લખો.                                         ૫  ગુણ 

 
1.  a table 
2. a  frog 
3. a  duster 
4. a  frock  
5. an orange 
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ક્રમ:-2.4.4  અ.નન:-   wh(who,where,when,what,how many)  પ્રશ્નો ના જળાબ આે છે. 
 
             પ્રશ્ન:-5:-    નીચે આલે પ્રશ્નોના મૌયખક ઉત્તર આો 

 
            1.What is your father’s name ? 

 
 
           2.What is your mother’s name? 
 
 
           3.Who is your sister? 
 
          
          4.Who is your brother? 
 
         
          5.How many brothers have you? 
 
    
          
 
 
                                                         મરજીયાત પ્રશ્ન:-  
  આેલા યચત્રમાાં અાંગો ધ્િાન થી જુઓ અને કૌંષ માાં આેલ વબ્દોનો ઉિોગકરી ખાલી જગ્િા ૂરો 

 
( horn,eye,leg,tail,ear) 
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Eduction And Technology Website:-www.Arvindparmar.com 

                           :- www.shixangujarat.in  

WHATS APP GROUP FOR TEACHERS:- પ્રાથમિક મવક્ષણ ને લગતી તિાિ િાહિતી ગૃપ દરરોજ વેર 

કરાિાાં આે છે. 

                                            -:WHAT APP GROUP:- 

                                               નાિ ઉપર મલલક કરો 

  મવક્ષણ ગુજરાત          મવક્ષણ ગુજરાત:-1     

  મવક્ષણ ગુજરાત:-2    મવક્ષણ ગુજરાત:-3    

 

ટેલીગ્રાિ ચેનલ જોઈન:-અિી મલલક કરો   

 ફેસબુક પેજ:- અિી મલલક કરો 

ળધુ માહિતી માટે મુાકાત કરો:- www.Arvindparmar.com     http://www.shixangujarat.in/ 

આપના ગૃપ િાાં વૈક્ષમણક િાહિમત િેળા નાંબર એડ કરો:-9664526542 --- 9429061949 

પુનઃ એકમ કસોટીઓ માટે અમારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેતા રહો અથવા 

ગુગલ માાં        http://www.arvindparmar.com/         અથવા                       
http://www.shixangujarat.in/ 

લખી સર્ચ કરો 

 

www.Arvindparmar.com
www.shixangujarat.in
https://chat.whatsapp.com/Lpd5SuzwXaE1gABfWZLPF1
https://chat.whatsapp.com/Hn0m8tCdII1DpnCwgrZZr2
https://chat.whatsapp.com/FbBG0M0TE2S4sVih3biUHC
https://chat.whatsapp.com/JHY05DdmRA76C8aAvlWh4A
https://t.me/joinchat/AAAAAFaRL4EKbpKd9lfaWg
https://www.facebook.com/groups/1979767928819509/
www.Arvindparmar.com
http://www.shixangujarat.in/
http://www.arvindparmar.com/
http://www.shixangujarat.in/

