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5Std. : 4
Subject : English   -   Monthly Planning  -  Year : 2018-19

First Semester

July :-

June :-

August :-

September :-

October :-

Unit - 1  Get up and dance
Activities -  1 to 7

Unit - 2  Things around us.
Activities -  1 to 13

Paragraph - My family
Grammar - Oral work
The English Alphabet.
Let's learn words.
Spelling of Proper noun.
Use of - 'What',  'This', That, It.

Name of the Shapes, Vegetables, Fruits, Dryfruits.
Grammar - Article - a, an, the.
I, We, You, He, She, It, They
My, our, your, his, her, its, their
Have +{Éà Has

               's
                   Punctuation Marks.

Unit - 3  My Family.
Activities - 1 to 15

Names of the animals, Birds 
Trees & Plants, Flowers.
Rivision.

(domestic, wild)

Rhymes -

Rhymes -

Rhymes -

Stories -

Paragraph -  The elephant.

Grammar -

Grammar -

(1)  Hop a little  ( Page No. 1 )
(2)  Hands up    ( Page No. 5 )

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)

The Boat (Page No. 21)
Jumbo Meets Monty. (Page No. 24)

A big and red balloon.  (Page No. 8)
Triange has three....... (Page No. 11 )
Tomato says. (Page No. 16 )

Finger Family  (Page No. 17)
Come little children  (Page No. 28)

+ÅOÉàY©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà.

+ÅOÉàY©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà.
LÉÚ÷lÉÉ +KÉùÉà - Parts of the body

{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ.
{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ.

»ÉNÉ~ÉiÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉ ¶É¥qÉà.
´ÉÉlÉÉÇ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ ¡ÉüÉÉà.

Ê´ÉùÉ©É ÊSÉ{¾Éà -

{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ.
{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ.+à~ÉÉà»÷ÄÉà£Ò

(P.T.O.)
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Second Semester

December :-

January   :-

February   :-

March     :-

November :- Unit - 4  Our Helpers.
Activities -  1 to 8
Rhymes - (1)  I am a tailor  ( Page No. 36 )
Story - Mr. Fox invites Miss. Crane.
Grammar -

Revision -
Activities -  1, 2, 3, 4.

Names of the parts of the body, Costumes,
Sports and Games, Vocation & Professions.
Action Verbs -
Paragraph - Myself.

Unit - 5  Here we are dancing.
Activities - 1 to 13

Unit - 6  kuku is calling
Activities - 1 to 7

Can         Can't

Rhymes -

Rhymes -

Grammar -

Grammar -

(1)
(2)

Singing is not hard. (Page No. 60)

Welcome  (Page No. 48)
Red marble, Blue marble  (Page No. 49)

´«É´É»ÉÉ«ÉHÉùÉà{ÉÉ {ÉÉ©É.
+{Éà {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ

´ÉÉlÉÉÇ{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¡ÉüÉÉà{ÉÉ W´ÉÉ¥É
Paragraph - A farmar.

(~ÉÖ{ÉùÉ´ÉlÉÇ{É)

ÊJ«ÉÉq¶ÉÇH ¶É¥qÉà

¾É±É©ÉÉÅ oÉlÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ÊJ«ÉÉ+Éà, SÉÉ±ÉÖ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{ÉHÉ³{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ.

¾É±É©ÉÉÅ oÉ> ù¾à±É ÊJ«ÉÉ +ÅNÉà ~ÉÚUÉlÉÉà ¡ÉüÉ +{Éà lÉà{ÉÉàÉà 
Hà ©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É.'Yes' 'No'

Revision - 2   ( Activities - 1 to 8 )
Names of the Kitchen ware, Tools and Instruments,
Musical Instruments, Insects.



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  જુરાતી              

     પ્રથમ વુનટ કસોટી    ુલ ણુ:-૩૦                     

  (પ્રકરણ ૧,૨,૩,૪-પરુકવાચંન-૧)                           

 

પ્ર-૧  નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો.              [૧૦] 

પ્ર-૨ (અ) નીચેના ખાલી જગ્યા પરૂો॰        [૫] 

     (બ) નીચેના વવધાનો સામે ખરા ખોટની વનશાની કરો.     [૩] 

     (ક) આપલેા શબ્દ પરથી વાક્યો બનાવો.       [૩] 

પ્ર-૩  માગ્યા જુબ ઉતર લખો.               

       ૧] સમાનથી શબ્દ લખો.         [૩] 

      ૨] વવરોધી શબ્દો લખો.         [૩] 

      3] સાચી જોડણી લખો.         [૩] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  જુરાતી              

     પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ -૧ થી ૭ પરૂક.-૧,૨) 
 

 

પ્ર-૧(અ) નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો.       [૧૦] 

  (બ) નીચનેા વવધાનો સામે ખરા ખોટાની વનશાની કરો..      [૩] 

  (ક) જોડકા જોડો.          [૨] 

  (ડ) નીચેના વવધાનો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો.       [૩]   

પ્ર-૨ (અ) નીચેના દરેક પ્રશ્નોનાાં માટે સાચો વવકલ્પ શોધી જવાબ લખો.            [૫] 

  (બ) નીચ ેઆપેલા  પ્રશ્નોનાાંના એક-બે વાક્યમાાં જવાબ લખો     [૫] 

  (ક) નીચેના આપેલા શબ્દસ હૂ માટે એક શબ્દ લખો.      [૨] 

  (ડ) નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાાં ગોઠવો.      [૨] 

પ્ર-૩ (અ) નીચેના પ્રશ્નોનાાં સવવસ્તાર જવાબ લખો. (કોઈ પણ છ)            [૧૨] 

     (બ) કાવ્ય  પાંકકત  પણૂણ કરો.        [૨] 

પ્ર-૪ (અ) માગ્યા જુબ લખો.         

     (૧) સાચી જોડણી લખો. ( ગમ ેતે બ ે)       [૨] 

     (૨) સમાનથી શબ્દ લખો. ( ગમે તે બે )       [૨] 

     (૩) વવરોધી શબ્દ લખો. ( ગમ ેતે બ ે)       [૨] 

     (૪) રૂકિપ્રયોગનો અથણ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો . ( ગમ ેતે એક )    [૨] 

    (બ) નીચ ેઆપલેા કોઈપણ  એક વવષય પર વનબાંધ  લખો.     [૬] 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  જુરાતી              

     દ્વિતીય વુનટ કસોટી    ુલ ણુ:-૩૦     

 (પ્રકરણ- ૮ થી ૧૨)  
 

પ્ર-૧ નીચેના પ્રશ્નોનાાં  જવાબ લખો.      [૧૦] 

પ્ર-૨ નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો.       [૦૫] 

(બ) નીચે આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્યો બનાવો.    [૦૪] 

પ્ર-૩ માગ્યા જુબ લખો.   

  (૧) સમાનથી શબ્દ લખો. ( ગમે તે ત્રણ )     [૦૩] 

  (૨) વવરોધી શબ્દ લખો. ( ગમે ત ેત્રણ )      [૦૩] 

  (૩) જોડણી સધુારો ( ગમે તે ત્રણ )      [૦૩] 

  (૪) નીચે  આપલેા શબ્દો ને શબ્દકોશના ક્રમમાાં ગોઠવો.   [૦૨]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  જુરાતી              

     દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

   (પ્રકરણ -૯ થી ૧૫ પરૂકવાચન-૩,૪) 
 

 

પ્ર-૧(અ) નીચેના આપેલ દરેક પ્રશ્નોનાાં માટે સાચો વવકલ્પ શોધી જવાબ લખો   [૫] 

    (બ) નીચેની ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.                       [૫] 

    (ક)  નીચનેા વવધાનો સામ ેખરા ખોટાની વનશાની કરો..     [૪] 

    (ડ)  કાવ્ય  પાંકકત  પણૂણ કરો.        [૪]   

પ્ર-૨ (અ) નીચેના દરેક પ્રશ્નોનાાં સવવસ્તર જવાબ લખો. (ગમે તે પાાંચ)           [૧૦] 

     (બ) નીચેના શબ્દસ હૂ માટે એક શબ્દ લખો          [૩] 

     (ક) નીચે આપેલા શબ્દો ને શબ્દો કોશ ના ક્રમ માાં લખો      [૨] 

પ્ર-૩ (અ) એક વાક્યો માાં જવાબ લખો                 [૬] 

     (બ) માગ્યા જુબ લખો.          

     (૧) સાચી જોડણી લખો. ( ગમ ેતે બ ે)       [૨] 

     (૨) સમાનથી શબ્દ લખો. ( ગમે તે બે )       [૨] 

     (૩) વવરોધી શબ્દ લખો. ( ગમ ેતે બ ે)       [૨] 

     (૪) રૂકિપ્રયોગનો અથણ આપી વાક્યમાાં પ્રયોગ કરો . ( ગમ ેતે એક )    [૨] 

પ્ર-૪ (અ) તમારી વષણગાાંઠના કદવસે તમારા વમત્ર ને તમારે તયાાં આવવા માટે નુાં આમાંત્રણ   [૪] 

 આપતો પત્ર લખો . 

     (બ) નીચે ના વવધાનો કોણ બોલે છે તે લખો .      [૩] 

     (ક) કોઈપણ  એક વવષય પર વનબાંધ  લખો.       [૬] 

 

 

 



    શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

       માસવાર અભ્યાસક્રમ   

  પ્રથમ સત્ર                 
માસ  પ્રકરણ 

જુન  ૧ 

જુલાઈ   ૨,3 

ઓગસ્ટ  ૪,૫ 

સપ્ટેમ્બર  ૬,૭ 

ઓક્ટોમ્બર પનુરાવતષન 

        

     કિતીય  સત્ર                  

માસ  પ્રકરણ 

નવેમ્બર  ૮ 

ડીસેમ્બર    ૯,૧૦ 

  જાન્ આુરી  ૧૧,૧૨ 

ફેબ્રઆુરી   ૧૩ 

માચષ ૧૪ 

 પનુરાવતષન 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

   પ્રથમ વુનટ  કસોટી                  ુલ ણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ  ૧,૨,૩)                               

 

પ્ર -૧ [ ખાલી જગ્યા , ખરાાં-ખોટા, જોડકાાં, વવકલ્પ, આ ૃવત પરથી પર પ્રશ્નોનાાં  જવાબ]        [૧૦]  

પ્ર-૨ માગ્યા જુબ લખો.              [૧૦] 

     [ સાંખ્યાનો વવસ્તાર,સ્થાનકકમત,નાની-મોટીસાંખ્યા, આગળ-પાછળની સાંખ્યા, ચડતો-ઊતરતો  

       ક્રમ,રૂપાતર કર ુાં વગેરે.] 

પ્ર-૩ દાખલા ગણો. ( ગમ ેતે પાાંચ )             [૧૦] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત              

     પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા                  ુલ ણુ:-૬૦                     

         (પ્રકરણ ૧ થી ૭)                               

પ્ર-૧ [ખાલી જગ્યા , ખરાાં-ખોટા, વવકલ્પ, જોડકાાં, શબ્દમાાં જવાબ]     [૧૮]  

      નોધ:- નુીટ કસોટી વસવાયના પ્રકરણ માાંથી પછૂ ુાં        

પ્ર-૨ (અ) દાખલા ગણો . [કોઈ પણ પાાંચ]        [૧૦]  

     (બ) ચચત્રના આધારે પ્રશ્નોનાાં  જવાબ આપો       [૪]  

 પ્ર-૩ માગ્યા જુબ લખો          [૧૬] 

     [સાંખ્યા અંક – શબ્દમાાં, ચડતો-ઊતરતો ક્રમ વગેરે... 

   ણુાકારના  દાખલા, ુલ રકમ ગણો , વસ્તનુા માપ માટે યોગ્ય એકમ લખો ,આ ુવત પરથી સવાલ,  

   ચચત્રના આધારે સવાલ વગેરે પછૂી શકાય.] 

પ્ર-૪ વ્યાવહાકરક દાખલા ગણો . [ગમે ત ેચાર ]       [૧૨]   

 નોધ- વુનટ કસોટી ના અભ્યાસક્રમમાાંથી  ૧૫ ણુનુાં પછૂ ુાં.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                         શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત               

   દ્વિતીય વુનટ કસોટી                   ુલ ણુ:-૩૦                     

     (પ્રકરણ  ૮ ,૯,૧૦ )                               

પ્ર-૧ [ખાલી જગ્યા,ખરાાં-ખોટાાં,વવકલ્પ જોડકાાં ]                   [૧૦]  

પ્ર-૨ (અ) વતુણળની આ ુવત પરથી ભાગોના નામ લખો.      [૫]   

      (બ) અપણૂણક –આ ુવત પરથી કોઈપણ  પ્રશ્નોનાાં અને પેટણન રમતમાાંથી  પછૂી શકાય   [૫] 

પ્ર-૩ માગ્યા જુબ લખો. [પાાંચ પછૂવા ]        [૧૦]  

દા:ત – નીચે આપેલી ૨૦ સે.મી ની પટ્ટી પર તેના ૧/૨, ૩/૪  ભાગ દશાણવો. 

       વતુણળ  દોરો,અપણૂાણક ના દાખલા,પેટણનની રમત  

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

   દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા                  ુલ ણુ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ  ૮ થી ૧૪)                               

પ્ર.૧ [ખાલી જગ્યા,વવકલ્પ,જોડકાાં,ખરા-ખોટા,કોષ્ટક પરથી પ્રશ્નોનાાં જવાબ]    [૧૮]  

પ્ર.૨ દાખલા ગણો [ગમે ત ેછ ]         [૧૨]  

     [પ્રકરણ-૯ ,૧૧,૧૨,૧૩,૧૪] 

પ્ર.૩ (અ) માગ્યા જુબ કરો.         [૧૨]  

[પ્રકરણ ૮(વતુણળ દોરો ),પ્રકરણ-૧૧ (ઘકડયા બનાવો અથવા ખાના પણૂણ કરો.પ્રકરણ ૧૨ રૂપાાંતરણના 

દાખલા પ્રકરણ ૧૩ આ ૃવત પરથી સીમા નુાં માપ પ્રકરણ ૧૦ પેટનણના ખાલી સ્થાન પણૂણ કરો.] 

પ્ર.૪ (અ)પ્રકરણ ૧૪ સ્માટણ ચાટણ ના આધારે પ્રશ્નોનાાં જવાબ       [૬]   

(બ)વ્યાવહાકરક દાખલા ગણો.          [૧૨] 

[પ્રકરણ--૯ ,૧૧,૧૨,૧૩,] 

નોધ- વુનટ કસોટીના અભ્યાસક્રમમાથી ૧૫ ણુ નુાં પછૂ ુાં.] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  અમારી આસપાસ   (પયાણવરણ)          

     પ્રથમ વુનટ કસોટી   ુલ ણુ:-૩૦                     

       (પ્રકરણ ૧ થી ૩)                           

 

પ્ર.૧ (અ)સાંકેત પકરચય કરો         [૫] 

     (બ)આપેલા વવકલ્પો  માથી સાચા જવાબ આપો          [૫] 

     (ક)ખાલી જગ્યા પરૂો             [૫] 

પ્ર.૨ (અ)મને ઓળખી મારૂ નામ લખો.         [૪] 

     (બ)નીચેના વવધાનોની સામે ખરાાં-ખોટાાંની વનશાની કરો.    [૫] 

     (ક)નીચેના પ્રશ્નોનાાં એક-બે વાક્યમાાં જવાબ આપો.     [૬] 

 

અભ્યાસક્રમ- 

         *જૂન અને જુલાઇ માસનો. 

          *સાંકેત પકરચય 

          *પ્રકરણ :૧,૨,૩ 

 પનુરવાતણન =૧ કેટલુાં શીખ્યા? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા   ુલ ણુ:-૬૦                     

      (પ્રકરણ ૧ થી ૬ કેટલુ ંશીખ્યા? -૧,૨)                         
    

પ્ર.૧(અ) યોગ્ય શબ્દો વડ ેખાલી જગ્યા પરૂો.                                               [૦૫]    

    (બ) આપેલા વવકલ્પોમાાંથી સાચો જવાબ લખો.                                                    [૦૫] 

    (ક) ખરા/ખોટાની વનશાની કરો.                                                                   [૦૪]  

    (ડ) મને ઓળખી મારુાં નામ લખો.                                                                 [૦૪] 

પ્ર-૨(અ) નીચેનાાં પ્રશ્નોનાાં એક વાક્યમાાં ઉત્તર લખો.  (ગમે તે દસ )                                  [૧૦]      

    (બ)  માગ્યા જુબ લખો દરેકના બ-ેબે નામ આપો.                                               [૦૬] 

પ્ર-3 નીચેનાાં પ્રશ્નો દુ્દાસર જવાબ આપો.(ગમે તે ચાર)                                               [૧૨] 

પ્ર-૪ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ટકૂમાાં જવાબ લખો.(ગમે તે ચાર )                                        [૦૮] 

     (બ) નીચેના શબ્દોનુાં વગીકરણ કરો.                                                             [૦૬]  

 નોંધ: વગીકરણના પ્રશ્ન માટે આ ધ્યાનમાાં રાખ ુાં  

 શાકભાજી, ફળોના નામ અને વગીકરણ, ઝાડ, છોડ વેલા વવભાગ દ્વારા પછૂવા.) 

 પ્રકરણ:૧,૨,૩ માથી પ્રશ્ન પછૂવા. 

 વુનટ ટેસ્ટમાાં પછૂાયેલા પાઠમાથી ઓબજેકટીવ પછૂવા નકહ. 

 સમગ્ર અભ્યાસક્રમ ધ્યાનમાાં લેવો. 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     દ્વિતીય વુનટ કસોટી    ુલ ણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ ૭,૮,૯,કેટલુાં શીખ્યા?-૩)                             

 

પ્ર.૧ (અ)નીચેના સાંકેતો ુ ાં સચૂવે તે જણાવો.      [૫] 

    (બ)આપલેા વવકલ્પો  માથી સાચા જવાબ આપો          [૫] 

    (ક)ખાલી જગ્યા પરૂો             [૫] 

પ્ર.૨ (અ)મને ઓળખી મારૂ નામ લખો.         [૪] 

     (બ)નીચેના વવધાનોની સામે ખરાાં-ખોટાાંની વનશાની કરો.    [૫] 

     (ક)નીચેના પ્રશ્નોનાાં એક-બે વાક્યમાાં જવાબ આપો.     [૬] 

 

અભ્યાસક્રમ- 

         *નવમે્બર,કડસેમ્બર. 

          *સાંકેત પકરચય 

          *પ્રકરણ :૭,૮,૯ 

પનુરવાતણન =૩ કેટલુાં શીખ્યા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  આસપાસ             

     દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા   ુલ ણુ:-૬૦  

પ્રકરણ-(૭ થી ૧૩ ,કેટલુ ંશીખ્યા ?૩,૪)                    
 

પ્ર.૧(અ) યોગ્ય શબ્દો વડ ેખાલી જગ્યા પરૂો.                                               [૦૫]    

    (બ) આપેલા વવકલ્પોમાાંથી સાચો જવાબ લખો.                                                    [૦૫] 

    (ક) ખરા/ખોટાની વનશાની કરો.                                                                   [૦૪]  

    (ડ) મને ઓળખી મારુાં નામ લખો.                                                                 [૦૪] 

પ્ર-૨(અ) નીચેનાાં પ્રશ્નોનાાં એક વાક્યમાાં ઉત્તર લખો.  (ગમે તે દસ )                                  [૧૦]      

    (બ)  માગ્યા જુબ લખો દરેકના બ-ેબે નામ આપો.                                               [૦૬] 

પ્ર-3 નીચેનાાં પ્રશ્નો દુ્દાસર જવાબ આપો.(ગમે તે ચાર)                                               [૧૨] 

પ્ર-૪ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના ટકૂમાાં જવાબ લખો.(ગમે તે ચાર )                                        [૦૮] 

     (બ) નીચેના શબ્દોનુાં વગીકરણ કરો.                                                             [૦૬]  

 નોંધ: પારદશણક ,અપારદશણક કે પારભાસક  

     ૧)પાણી માાં તરતી ,પાણી માાં ડબૂતી ,પાણી માાં ઓગળતી વસ્તઑુ વગીકરણ પ્રશ્નમાટે) 

     ૨)પ્રકરણ(૭,૮,૯) માથી સવાલ પછૂવા. 

     ૩) વુનટ ટેસ્ટ માાં પછૂયેલા પાઠ માથી ઓબ્જેક્ટટવ પછૂવા નકહ) 

 -  સમગ્ર અભ્યાસક્રમ ધ્યાનમા ંલેવો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- હિન્દી           

     પ્રથમ વુનટ કસોટી    ુલ ણુ:-૩૦                     

    

પ્ર.૧વણણમાળા લીખીએ.        [૫] 

પ્ર.૨કીન્હી પાાંચ ફલો કે ના કહન્દી મેં લીખીએ.     [૫] 

પ્ર.3કોષ્ટક મેં સે સહી વવકલ્પ ચનુકર ખાલી જગહ ભરીએ.    [૫] 

પ્ર.૪ જુરાતી ઓર કહન્દી સ્વર કે સહી જોડ ેવમલાએ.    [૪] 

પ્ર.૫નીચે દીએ ગએ જુરાતી શબ્દો કે અથણ કહન્દી મેં લીખીએ    [૫] 

પ્ર.૬વનમ્નચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર પણૂણ વાક્ય મેં લીખીએ.    [૬] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- હિન્દી           

     પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    

પ્ર.૧(અ)કોષ્ટક મેં સે ઉચચત શબ્દ ચનુકર ખાલી જગહ ભરો.    [૮] 

     (બ) જુરાતી ઓર કહન્દી વણો કે સહી જોડ વમલાએ.     [૫] 

     (ક)કીન્હી પાાંચ કે નામ લીખીએ.(ફલ,ફૂલ,સબ્જી,)     [૫] 

પ્ર.૨(અ)નીચે દીએ ગએ શબ્દો કે અથણ જુરાતી મેં ચલખો.     [૬] 

     (બ)નીચ ેદીએ ગઈ શબ્દો કે અથણ કહન્દી મેં ચલખો.     [૪] 

     (ક)કીન્હી ચાર કે નામ લીખીએ.(વાહન,પાલતુાંપ્રાણી)     [૪] 

પ્ર.૩વનમ્નચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ.(કીન્હી સાત)     [૧૪] 

પ્ર.૪(અ)કીન્હી છ શરીર કે અંગો કે નામ ચલખો.      [૬] 

     (બ)કકસી એક વવષય પર વનબાંધ ચલખો.      [૮] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- હિન્દી           

     દ્વિતીય વુનટ કસોટી    ુલ ણુ:-૩૦                     

    

     

પ્ર.૧વણણમાળા કો જુરાતી મેં ચલખો.       [૫] 

પ્ર.૨ કહન્દી નામો કે સામને કોષ્ટક મેં સે ચનુકર જુરાતી ચલખો.    [૫] 

પ્ર.૩પ્રાણીઓ કે નામ કે સામને ઉનકી આવાજ ચલચખએ      [૫] 

પ્ર.૪કોષ્ટક મેં સે શબ્દ ચનુકર ચલખો.       [૫] 

પ્ર.૫અંકો કો કહન્દી મેં ચલખો.        [૩] 

પ્ર.૬અંકો કો જુરાતી મેં ચલખો.        [૩] 

પ્ર.૭ પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ(કીન્હી દો)       [૪] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- હિન્દી           

     દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા    ુલ ણુ:-૬૦                     

    

પ્ર.૧(અ)કોષ્ટક મેં સે ઉચચત શબ્દ ચનુકર ખાલી જગહ ભરો.     [૬] 

    (બ)સચુના કે અનસુાર લીખીએ.(કીન્હી ચાર)       [૧૨] 

    (૧)વવરોધી શબ્દ [૪] 

    (૨)સમાનાથી શબ્દ [૪] 

    (૩)શબ્દ પર સે વાક્યો બનાઓ.[૪] 

પ્ર.૨ વનમ્નચલચખત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ.(કીન્હી સાત)           [૧૪] 

પ્ર.૩(અ)સહી વવધાનો કે સામને √ ગલત વવધાનો કે સામને X ક ચચન્હ કીજીએ.         [૬] 

     (બ)કોન કહા રહતા હૈ?સહી શબ્દ ચનુકર ખાલી જગહ ભરો.           [૮] 

પ્ર.૪(અ)કાવ્યપાંક્ટત પણૂણ કીજીએ.               [૩] 

    (બ) જુરાતી મેં અનવુાદ કીજીએ.              [૩] 

    (ક)કકસી એક  વવષય પર વનબાંધ ચલખો.             [૮] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- ણચત્કામ          

      પ્રથમ / દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા   ુલ ણુ:-૫૦                     

પ્ર.૧ નીચે આપેલ ચચત્રમાાં રાંગપરૂણી કરો.      [૨૦] 

પ્ર.૨ નીચે આપેલ ચચત્ર દોરી તેમાાં  રાંગપરૂણી કરો.        [30] 

નોંધ:-ચચત્ર દોરવા માટે કેતન ચચત્રકલાનો ઉપયોગ કરવો. 

        - રાંગપરૂણી માટે બાળકોના ધોરણ પ્રમાણે ચચત્ર કૂી શકાશે. 

      -માળખાના પ્ર.૨ માાં અભ્યાસક્રમ પ્રમાણ ેકોઈપણ બે વવષય આપવા તેમાાંથી એક ચચત્ર દોરી તેમાાં રાંગ  

 પરૂવાનો રહશેે. 

અભ્યાસક્રમ  

પ્રથમ સત્ :-જુન થી ઓટટોમ્બર  

હિતીય સત્ :-નવેમ્બર થી માચણ  

[નવનીત કેતન ણચત્કલા –ધોરણ-૨] 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- અંગે્રજી         

      પ્રથમ વુનટ કસોટી   ુલ ણુ:-૩૦                     

 

Q.1 ( )નીચેના કૌસમાાંથી  યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.(ગમે તે પાાંચ)  [૫] 

     (B)કૌસમાાંથી આપલે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી કાવ્યપાંક્ટત પણૂણ કરો.    [૫] 

Q.2 (A)નીચે આપલે શબ્દોનુાં શરીરના અંગો અને આકારોમાાં વગીકરણ કરો    [૩] 

     (B)A વવભાગની સામે આપેલ જવાબના ખાનામાાં B વવભાગ યોગ્ય જવાબ શોધી લખો.  [૪] 

      (ગ્રામર માથી વુનટ ૧ માાં આપલે આજ્ઞાથણ વાક્યોનો ઉપયોગ કરવો.) 

     (C) નીચે આપેલ નામોનો યોગ્ય રાંગ સામેની ખાલી જગ્યામાાં લખો.    [૩] 

Q.૩(A)સચૂવ્યા જુબ લખો.          

   (૧)નીચેના શબ્દોએનએ જુરાતી અથણ આપો        [૨] 

   (૨)નીચેના શબ્દોના અંગ્રેજી સ્પેચલિંગ લખો.       [૨] 

   (૩) ટૂતા અક્ષરો કૂી શબ્દ પણૂણ કરો.        [૨] 

   (B)કૌસમાથીયોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા પણૂણ કરો.   [૪] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- અંગે્રજી         

      પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા   ુલ ણુ:-૬૦                     

Q.1(A) નીચેના ચચત્રો જોઈ આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો.(ગમે ત ેપાાંચ)    [૧૦] 

     (B)કૌસમાથી આપલે શબ્દનો ઉપયોગ કરી કાવ્યપાંક્ટત પણૂણ કરો.(પેજનાં.૧,૧૭,૨૮)  [૪] 

Q.2(A)નીચે આપેલ વવષયના વાક્યો પણૂણ કરો.       [૫] 

       (MYSELF,MY BODY,AN ELEPHANTવવષયના વાક્યો ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે આપવા.)  

   (B)નીચે આપેલ ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પરૂો.(પાઠના આધારે )  [૫] 

Q.૩(A)નીચે આપેલ શબ્દોનુાં વગીકરણ કરો.( VEGETABLES,FRUTS અને ANIMALS)  [૩] 

     (B)A વવભાગ ન ે B વવભાગ સાથે યોગ્ય જોડકા જોડી આપેલ જવાબના ખાના માાં B વવભાગમાથી 

સાચો જવાબ લખો.          [૪] 

   (C) નીચે આપેલ શબ્દોની સામે તેમના નારીજાવતના નામ લખો.    [૫] 

(5 પછૂવા ગ્રામર બકુ પેજ નાં 55) 

Q.4(A)સચૂવ્યા પ્રમાણે લખો.(ગમે તે પાાંચ)       [૧૦] 

1. એપોસ્રી S નો ઉપયોગ વાક્યમાાં કરો. 

2.યોગ્ય વવરામ ચચહ્નોનો અને કેવપટલ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરો.  

3. ટૂતા અક્ષરો કૂો.(બકુ નાં 19,2 પછૂવા) 

4. કક્રયા દશણક શબ્દો ના જુરાતી અથણ આપો. (2 પછૂવા) 

5. A B C  ના ક્રમમાાં ગોઠવો. 

6.અંગ્રેજી અથણ આપો.(2 પછૂવા) 

(B)કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.(AM,IS,ARE,HAS,HAVE)   [૫] 

Q.5(A)નીચેના વકયોનુાં અંગ્રેજીમાાં ભાષાાંતર કરો.(3 પછૂવા)     [૨] 

  (B)નીચેના વકયોનુાં જુરાતીમાાં ભાષાાંતર કરો.(3 પછૂવા)     [૨] 

  (C) કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂી પેરેગ્રાફ પણૂણ કરો.   [૫] 

(બકુ નાં IS THE FRUIT SHOP )         



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- અંગે્રજી         

      દ્વિતીય વુનટ કસોટી   ુલ ણુ:-૩૦                     

     

Q.1(A)નીચે આપલે ચચત્રોજોઈ તેની સામે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખો.     [૫] 

     (B)કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો..(ગમે તે પાાંચ)    [૫] 

 Q.2 (A)કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી કાવ્યપાંક્ટત પણૂણ  કરો.      [૫] 

      (B)નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.       [૫] 

Q.3(A)સચૂવ્યા પ્રમાણ ેકરો.|( ગમે તે પાાંચ)        [૫] 

1.નીચે આપેલ શબ્દોના જુરાતી અથણ લખો. 

2. નીચ ેઆપલે શબ્દોના અંગ્રેજી અથણ લખો. 

3. ટૂતા અક્ષર કૂી અથણપણૂણ શબ્દ બનાવો. 

4.WHO વડ ેપ્રશ્નાથણ બનાવો. 

5.બાંધબસેતો ન હોય ત ેશબ્દ પર      કરો. 

6.નીચેના શબ્દોને આ  a b c ના ક્રમમાાં ગોઠવી લખો. 

(B)નીચે આપેલા વાક્યનુાં. જુરાતી ભાષાાંતર કરો.(ગમે તે ત્રણ)     [3] 

(C ) નીચે આપેલા વાક્યનુાં અંગ્રેજી ભાષાાંતર કરો.(ગમે તે બે)     [૨] 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૪                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:- અંગે્રજી         

      દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા   ુલ ણુ:-૬૦          

Q.1(A)નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ  લખો.(ગમે તે પાચં)(પાઠ ના આધારે)     [૫] 

(B)કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. .(ગમે તે પાચં)(પાઠ ના આધારે)  [૫] 

    (c)કૌસમાથી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી કાવ્યપકં્ક્ત પણૂષ કરો.(બકુમા ંપેજ ન-ં૩૬,૪૯)  [૪] 

-2( )નીચેનામાથંી કોઈપણ એક વવર્ય પર ૫ થી ૭ વાક્યો અંગે્રજી લખો.   [૬] 

    (વનબધં સ્વરૂપે ખાલી જગ્યા કૌસમાથંી આપવી) 
    (MY FAMILY,MY DOG,A CROW) 

    ( )નીચેના વવધાનો ખરા કે ખોટા તે જણાવો.(પાઠ ના આધારે)     [૫] 

    ( )  વવભાગને  વવભાગ સાથે યોગ્ય જોડકા જોડી આપેલ જવાબના ખાનામા ં  વવભાગમાાંથી [૫] 

 સાચો જવાબ લખો. 

-3( ) સચૂવ્યા પ્રમાણે લખો.(ગમે તે પાચં)       [૧૦] 

1. જુરાતી અથષ આપો.(2 પછૂવા,વ્યવસાયકારોના નામો) 

2.અંગે્રજી અથષ આપો.(2 પછૂવા,    ) 

3.વવરોધી અથષ આપો.(2 પછૂવા,ગ્રામર પેજ ન-ં7૦) 

4.પ્રશ્નાથષ વાક્યમા ંફેરવો.(2 પછૂવા, ,I , ) 

5.  કે  મા ંટુકમા ંજવાબ લખો. .(2 પછૂવા,ગ્રામર પેજ ન-ં69) 

6. ટૂતો અક્ષરો કુો.(બકુમા ંપેજ ન-ં૭૬,2 પછૂવા) 

( )કૌસમાથંી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. (AM,IS,ARE,HAS,HAVE)   [૫] 

-4 ( )નીચેના વાક્યોનુ ં જુરાતીમા ંભાર્ાતંર કરો.(6 માથંી ૫ )     [૫] 

   ( )નીચેના વાક્યોનુ ં  અંગે્રજીમા ંભાર્ાતંર કરો.(6 માથંી ૫ )     [૫] 

   ( )કૌસમાથંી યોગ્ય શબ્દ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂી પેરેગ્રાફ પણૂષ કરો.   [૫] 

      (વાતાષને આધારે પેરેગ્રાફ પછૂવા)     ( - .  I VI  I   ) 

     વનબાંધ: (MY FAMILY,MY DOG,A CROW) 
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