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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject :  

Standard :  

 

 Dear Parents,  

We are in the 

institutions and if we h

these times we will do so

 

So let's shift gea

learning.  

 

We at M.S. Sch

worksheets, certain activ

reading comprehension.

 

We shall also be s

 

The students may

to write down the answe

 

So parents, let’s 

learning. 

 

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

 

સુ  વાલી ી, 

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ
 

M.S. કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

વકશીટ, વાચંન, ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશું

 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે
 

તો વાલી ીઓ, આ સ

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ

===========================================

 the midst of a global pandemic. Schools 

 we have to make certain changes in the educa

l do so.  

ift gear from the school being the hub of lea

. School is taking an initiative in this regard

n activities to be done and their observations bei

nsion.  

so be sharing certain links for the students to fol

ts may use the notebooks that were being used 

answers.  

, let’s collaborate and utilise this time to contin

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

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ. શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશુ.ં 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે

આ સજના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ. 

 

=========================== 

 

ools are prominent social 

 educational process during 

of learning to school home 

regard and will be sharing 

ns being recorded and some 

 to follow.  

 used in the previous session 

ontinue with the process of 

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

શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે 
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશુ.ં 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ. 

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં ય નશીલ થઈન ે

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશ.ે આપણ ે બધા માટ ે કટેલીક 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

જના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 
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Standard : 4
th

 (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1. 101 to 200 અકંમા ંલખો.. 
Q-2. 1 to 10 ના ધ ડયાલખો… 
Q-3. નીચનેી સં યાઓ શ દમા ંલખો.. 

1. 169 = 
2. 183  = 
3. 193  = 
4. 103 = 
5. 144  = 

Q-4  ખાલી જ યાઓ પરૂો…. 
1. 4+4+4+4+4    
2. 4 ગાયના પગ કેટલા?   
3. પાંચ ચોક    
4. 1 મીટર બરાબર કેટલા સેમી થાય
5. એકસો તેરન ેઅંકમા  લખો   

Q-5.   સરવાળા કરો….  
    278    608 
+ 188 +199 

 
Q-6.   બાદબાકી કરો…… 
 

1.   483             2.   971             3.   679
     —174              —349                
    ------------ ----------- 

 
Q-7    ગણુાકાર  કરો….  

1.     42          2.     92       
×    3              ×    4           
  ------         -----            
 
 

Q-8    પટેન  પણૂ ૅકરો….  
1.  300, 350,, , 500, 550 
2. 60, , ,  75, 80, 85 
3.  535, 545, 555, , ,,  
4.  640, 642, 644,,,, 
5. 280, 260, 240,,,, 

===========================================

 = 
 = 
 = 

થાય? = 
 =  

   197 
+ 203 

483             2.   971             3.   679 
349                —219 

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

2.     92        3.    57       4.   68 
×    4            ×   5        ×   6 

              -----          ------ 

 

=========================== 
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Standard : 4
th

  (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 -1. ખાલી જ યા પુરો. 
1) જમીનની બહાર રહેલા વડના મુળને 

2) મ મી નાં મ મીને ___________ 
3) નદી ઉપર ___________ 
4) _________ ના વૃ ોના લો

 -2. ખરા - ખોટા લખો. 
1) કળી  માંથી લ બને છે. 
2) ખો- ખો ની રમતમાં 14 ખેલા

3) રેલવ ે ટેશને ગાડી  યા લેટફોમ 
4) હાથીઓ દવસમા ંફકત પાંચ થી છ કલાક જ 

 -3. જોડકા  જોડો. 
A.    B

1) પથરાળ ર તો .  a) સાયકલ 

2) નમદા નદી    b) 
3) પાવાગઢ.   c) ચાલીને જઈ શકાય

4) ફાટક.    d) 
    e) 

 - 4. નીચેનાં ાણીઓ નંુ બ ચાને જ મ 
       વગ કરણ કરો. 

( કાગડો, ચામાિચ ડયું , મોર, માછલી

 
 - 5. નીચેનાં પદાથ?ના બ-ે બે ઉપયોગ લખો

1) મધ- _________________,. ___________________
2) ઝાડની છાલ- _____________________,. 

===========================================

જમીનની બહાર રહેલા વડના મુળને __________ કહે છે. 
___________ કહેવાય. 

___________ બાંધવામા ંઆવ ેછે. 
વૃ ોના લો મધમાખીઓ ને ખુબ ગમે છે. 

ખેલાડી ઓ હોય છે. 
યા લેટફોમ  ઉપર આવશે તેની સુચના અપાય છે. 
ત પાંચ થી છ કલાક જ સુવે છે. 

B 
સાયકલ વારા  

b) ઉડન ખતોલાથી મુસાફરી  
ચાલીને જઈ શકાય. 

d) કેબલ બિ જ  
e) રેલવેના પાટા ને ોસ કરતો અવર જવર નો ર

ાણીઓ નંુ બ ચાને જ મ  આપતાં અને ડા મુકતા ાણીઓમાં 

માછલી, હરણ, ગરોળી , સસલું , િબલાડી  ) 

બે ઉપયોગ લખો. 
_________________,. ___________________ 

_____________________,. ____________________.

 

=========================== 

સ કરતો અવર જવર નો ર તો  
ડા મુકતા ાણીઓમાં  

____________________. 
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Standard : 4
th

  (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 
 -6. વાંચીને જવાબ આપો. 

વડ દાદાની લાબંી દાઢ?, 
લાંબા- લાંબા વાળ ભાઈ,
ઓળમ-ખોડમ. રમતા-ંરમતાં

ભલૂા પડતા.ં બાળ ભાઈ, 
ઓ વડ દાદા આપો. ટેટા,
રાતા ને. વળી . મોટા, 
પછી રમીશંુ  આઘે જઈને,
આટા ને. વળી . પાટા. 

1) બાળકો વડદાદા પાસે શંુ માંગે છે

2) તમારા ઘરમા ંદાઢી  કોને- કોને છે

3) વડદાદા ની લાબંી દાઢી  એટલે 

4) રાતો રંગ  એટલે કેવો રગં   
5) આ જોડકણા ંમાં કઈ- કઈ રમત ની વાત છે

 -7 નીચેના ં નોના ટંૂકમાં ઉ ર આપો

1) તમે જંગલમાંથી પસાર થતા કઈ

2) નેમાં કઈ - કઈ સગવડો હોય છે

3) પાકુ મકાન બનાવવા કઈ- કઈ 

 

===========================================

 
, 

રમતા,ં 
 
, 

, 

માંગે છે?    
કોને છે? 

એટલે શંુ ?   
 

કઈ રમત ની વાત છે? 
આપો. 

ગલમાંથી પસાર થતા કઈ- કઈ કાળ  રાખશો?  
સગવડો હોય છે? 

કઈ સામ ીની જ ર  પડે છે? 
  

 

=========================== 
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Standard : 4
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q - 1. Rearrange the following sentence. 

 1. Very is hot it.  

 2. That look big at boy.  

 3. Dress I new a have.  

 4. Ride can the you bike?  

 5. School to going I am.  

 6. Tie can your you hair?  

Q - 2. Use the correct prepositions for the 

 1. The cat was hidden __________

 2. Raman climbed__________ the

 3. Neetu hid _____________ the c

 4. The book is _________ the tabl

 5. July comes __________ June. 

 6. The bird flew _________ tree. 

 

Q - 3. Write five each common and prope

 

Q - 4. Circle the verbs from the following 

 

 Walk   book   eat

 Fly   kitten   pa

 Writes   hear   bla

 

Q - 5. Fill in the blanks using the help bo

 
 [ play , eat , climb , drives , fly , sh

 1. We ________ healthy food.  

 2. Heena _________ the windows

 3. I want to _________ mountain 

 4. Birds ________ in the sky.  

 5. I daily _________ maths for an 

 6. We ________ football in the ev

 

Q - 6. Write ten lines on ‘My family'. (“
  

===========================================

ence. (વા યો ફરીથી ગોઠવી લખો)  

or the following. ( ીપોઝીશન વડે ખાલી જ યા પૂરો) 
_______ the table.  

__ the tree.  

_ the cupboard.  

e table.  

une.  

 tree.  

 proper noun. (પાચ કોમન અન ે ોપર નાઉન લખો)  

owing words. (આપેલા શ દોમાંથી વબન ેરાઉ ડ કરો)  

eat   drive  

paper   mouse  

blanket  water. 

elp box. (આપેલા શ દોમાંથી ખાલી જ યા પૂરો) 

fly , shut study ] 

ows.  

tain one day.  

r an hour.  

e evening.  

“માય ફેિમલી” િવશે દશ વા યો લખો) 

 

=========================== 
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Standard : 4
th

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-૧ નીચેના સમાનાથ  શ દો લખો. 

 દરવાજો - ______________ ઉતર 

 વૃ ધ - _______________ આગળ 

-૨ િવરોધી શ દો લખો. 

 શાંિત x ____________  આગળ 

 અંધા  ંx ___________  આવવું 

-૩ કોઈપણ પાંચ વજંતુ ના નામ લખો. 

-૪ નીચે આપેલા ાણી અન ેપ ીના અવાજો લખો

 ચકલી - _________________ દર 

 કબૂતર - ________________ સહ 

-૫ નીચેના શ દોને શ દકોષના મમાં ગોઠવો. 

 ૧) ટમેટુ ં, ઠંડી , બડંી , સૂરજ , તડકો  

 ૨) નાવડી , દર , પાણી , પાંદડંુ  

-૬ તમારા ઘરે જ તો હશે જ તો ચાલો જ િવશે  છ 

-૭ નીચેના નોના જવાબ લખો. 

 ૧) વૃ ો આપણન ેશંુ લાવવામાં મદદ કરે છે 

 ૨) વૃ  િવશે બે સૂ ો લખો. 

-૮ નીચેના આપેલાના રહેઠાણનુ ંનામ લખો. 

 ૧) દરનુ ંરહેઠાણ  

 ૨) વાઘનું રહેઠાણ  

 ૩) સાપનુ ંરહેઠાણ  

-૯ ' ક ' અ રથી શ  થતી ઘરમાંની પાંચ વ તુઓના નામ લખો

-૧૦ િનબંધ : ' વષાઋતુ ' િવશે દસ - બાર વા યો લખો

===========================================

ઉતર - _____________  પાણી - ______________

આગળ - ____________  આંખ - _______________

આગળ x ___________  ઝડપી x _______________

આવવું x ____________  ઠંડી x ________________

નીચે આપેલા ાણી અન ેપ ીના અવાજો લખો. 

દર - __________________ 

સહ - _________________ 

તો હશે જ તો ચાલો જ િવશે  છ - સાત વા યો લખો. 

વૃ ો આપણન ેશંુ લાવવામાં મદદ કરે છે ? 

ઓના નામ લખો. 

બાર વા યો લખો. 

 

=========================== 

______________ 

_______________ 

_______________ 

________________ 
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Standard : 4
th

 (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-1 बारहखड़ी िलखो और पढो | 

-2 आ ' ◌ा ' क  मा ा और औ ' ◌ौ ' क  मा ा के दस 

-3 िच  के नाम पर गोला लगाइए | 

         गाजर   

     कान   

-4 अ र  को िमलाकर िलिखए | 

  1) त + ◌ा + ल + ◌ा  

  2) ह + ल + व + ◌ा  

  3) ग + ि◌ + ल + ◌ा + स  

  4) प + ि◌ + न  

-5 प ढ़ए और संुदर अ र  से फर से िलिखए | 

  1) रमा लाल - लाल टमाटर ला | 

  2) राधा अब पाठशाला जा | 

  3) रिववार का दन था  

  4) करन िसतार लाई | 

  5) राजा िगटार बजा रहा ह ै| 

-6 िनबंध : पड़े हमारे िम  के बारे म दस वा य िलिखए 

===========================================

क  मा ा के दस - दस श द िलिखए | 

 मटर   तबला  

 हाथ   नाक  

 

पड़े हमारे िम  के बारे म दस वा य िलिखए | 

 

=========================== 


