
 

I B Patel English School (Primary) 
2020-2021 

WORKSHEET 
Subject – GUJARATI 

Class – 4 

1. તમે શ ું ખાશો? 

 

Q1. નીચે આપેલો ફકરો વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો.: 
  એક નદી કાાંઠે જાંબડુાનુાં મોટુાં ઝાડ હત ુાં. જાંબડુાના ઝાડ પર દરરોજ એક વાાંદરો જાંબ ુખાવા 

આવતો. નદીના ઊંડા પાણીમાાં એક મોટો મગર રહતેો હતો. વાાંદરા અને મગરની ભાઈબાંધી થઈ. 
વાાંદરો રોજ રોજ મગરને પાકાાં જાંબ ુખવરાવે. મગર એક વાર થોડાાં જાંબ ુમગરી માટે લઈ ગયો. 
મગરીને જાંબ ુબહુ ભાવયાાં. મગરી જાંબ ુખાતાાં ખાતાાં મગરને કહ ે– રોજ આવાાં મીઠાાં જાંબ ુખાનારા 
વાાંદરાનુાં કાળજુ ાં કેવુાં મીઠુાં હશે! તમે એને લઈ આવો તો હુ ાં તેનુ ાં કાળજુ ાં ખાઉં! 

 1. નદી કાાંઠે શાનુાં ઝાડ હત ુાં? 

   

 2. વાાંદરો ઝાડ પર શુાં ખાવા આવતો? 

   

 3. મગર ક્ાાં રહતેો હતો? 

   

 4. મગર જાંબ ુકોની માટે લઈ ગયો? 

   

 5. મગરીને જાંબ ુકેવા લાગ્યા? 

   

Q 2.(A) નીચેન ું ચચત્ર જોઈ ચાર પાુંચ વાક્યો લખો: 
  

 
   

   



   

   

   

Q3.(A) નીચેના શબ્દોની જોડણી સ ધારો: 

  બકરર -  બબલલી - સિયાળ - 

 (B) નીચેના શબ્દોના સમાનર્થી શબ્દ લખો: 

  દોસ્તાર - આનાંદ - છાનુાંમાનુાં - 

 (C) નીચેના શબ્દોના વવર દ્ધાર્થી શબ્દ લખો: 

  દૂર - હિવુાં - પહલેુાં - 

 (D) નીચે આપેલા શબ્દો પરર્થી વાક્યો બનાવો: 

  નાસ્તો - 

  જદુ - 

  હપૂાહપૂ - 

  
Q 4 (A) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ એક – એક વાક્યમાું લખો: 

1. દોસ્તાર કોણ કોણ બની ગયુાં? 

  

2. વાાંદરાટોળી હપૂાહપૂ ક્ાાં કરતી હતી? 

  

3. ચટપટ સઘુરી કેમ મોડી પડી? 

  

  

(B) નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો:  
 1. “જદુ કરી ગયો ઝુમરુ”. - 

 2. “અમ્મન ચમ્મન, ગડુ કે લડ્ડુ”. - 

 (C) ખાલી જગ્યા પરૂો:  



 

  

 

I B Patel English School (Primary) 
2020-2021 

WORKSHEET ANSWER KEY 
Subject – GUJARATI 

Class – 4 

1. તમે શ ું ખાશો? 

 

 1. ______________ માાં તો આનાંદ આનાંદ થઇ ગયો. 

 2. બધા __________________________ પર જમવા ગોઠવાયા. 

 3. ઝૂમરુ બધી રિોઈ ________________ કરી દેશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. નીચે આપેલો ફકરો વાુંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો.: 



  એક નદી કાાંઠે જાંબડુાનુાં મોટુાં ઝાડ હત ુાં. જાંબડુાના ઝાડ પર દરરોજ એક વાાંદરો જાંબ ુખાવા આવતો. 
નદીના ઊંડા પાણીમાાં એક મોટો મગર રહતેો હતો. વાાંદરા અને મગરની ભાઈબાંધી થઈ. વાાંદરો રોજ 
રોજ મગરને પાકાાં જાંબ ુખવરાવે. મગર એક વાર થોડાાં જાંબ ુમગરી માટે લઈ ગયો. મગરીને જાંબ ુ
બહુ ભાવયાાં. મગરી જાંબ ુખાતાાં ખાતાાં મગરને કહ ે– રોજ આવાાં મીઠાાં જાંબ ુખાનારા વાાંદરાનુાં કાળજુ ાં 
કેવુાં મીઠુાં હશે! તમે એને લઈ આવો તો હુ ાં તેનુ ાં કાળજુ ાં ખાઉં! 

 1. નદી કાાંઠે શાનુાં ઝાડ હત ુાં? 

  નદી કાુંઠે જુંબ ડાન ું ઝાડ હત  ું. 

 2. જાંબડુાના ઝાડ પર જાંબ ુખાવા કોણ આવતો હતો ? 

  જુંબ ડાના ઝાડ પર જુંબ  ખાવા એક વાુંદરો આવતો હતો. 

 3. મગર ક્ાાં રહતેો હતો? 

  મગર નદીના ઊંડા પાણીમાું રહતેો હતો. 

 4. મગર જાંબ ુકોની માટે લઈ ગયો? 

  મગર જુંબ  મગરી માટે લઈ ગયો. 

 5. મગરીને જાંબ ુકેવા લાગ્યા? 

  મગરીને જુંબ  મીઠા લાગ્યા. 

Q 2.(A) નીચેન ું ચચત્ર જોઈ ચાર પાુંચ વાક્યો લખો: 
  

 
  આ બચત્રમાાં એક બગીચો છે. 

  બગીચામાાં બે છોકરીયો રમે છે. 

  એક છોકરી હીંચકા પર બેઠી છે અને બીજી લપિણી ખાય છે. 

  તયાાં એક મોટુાં ઝાડ અને ઘાને સુાંદર ફૂલો પણ છે. 

  આકાશમાાં સરુજદાદા ચમકી રહ્યા છે. 

Q3.(A) નીચેના શબ્દોની જોડણી સ ધારો: 

  બકરર – બકરી  બબલલી – બબલ્લી  સિયાળ- સશયાળ  

 (B) નીચેના શબ્દોના સમાનર્થી શબ્દ લખો: 

  દોસ્તાર – સમત્ર  આનાંદ – ખશુી  છાનુાંમાનુાં – ચપુચાપ  



 

 

 (C) નીચેના શબ્દોના વવર દ્ધાર્થી શબ્દ લખો: 

  દૂર – નજીક  હિવુાં – રડવુાં  પહલેુાં – છેલ્લુાં  

 (D) નીચે આપેલા શબ્દો પરર્થી વાક્યો બનાવો: 

  જદુ – મને એક જદુ આવડે છે. 

  હપૂાહપૂ – ઝાડ પર વાાંદરાઓ હપૂાહપૂ કરે છે. 

Q 4 (A) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ એક – એક વાક્યમાું લખો: 
1. દોસ્તાર કોણ કોણ બની ગયુાં? 

 એક કબતૂર અને પતુંચગય ું દોસ્તાર બની ગયાું. 

2. વાાંદરાટોળી હપૂાહપૂ ક્ાાં કરતી હતી? 

 વાુંદરાટોળી વડલાડાળે હપૂાહપૂ કરતી હતી. 

3. ચટપટ સઘુરી કેમ મોડી પડી? 

 ચટપટ સ ઘરી ખટપટ વાુંદરાને શોધવામાું મોડી પડી. 

(B) નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો:  
 1. “જદુ કરી ગયો ઝુમરુ”. – ઉંદરે કહ્ ું  

 2. “અમ્મન ચમ્મન, ગડુ કે લડ્ડુ”. – ઝૂમર એ કહ્ ું  

 (C) ખાલી જગ્યા પરૂો:  
 1. મયરૂપ રીમાાં તો આનાંદ આનાંદ થઇ ગયો. 

 2. બધા ડાઇવનિંગ ટેબલ પર જમવા ગોઠવાયા. 

 3. ઝૂમરુ બધી રિોઈ છૂમુંતર કરી દેશે. 


