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Worksheet -2 

Date : 

Subject : Maths 

Standard : 4th 

  - 1. નીચનેી દરકે આકિૃતમા ંદશાવલેો આ છા દત ભાગ કયો કયો અપણૂાક સચૂવ ેછે તે જણાવો
 1.   2.     3.  

                      
 __________________________________________________________________________________________

 - 2. નીચ ેઆપલેી વતુળની આકિૃત પરથી માગલે િવગતો જણાવો

            
 - 4. ભાગાકાર કરો. 

 
 - 5. નીચનેા દાખલા ગણો.  

 1. ભરત પાસે ૫૦ કલો ૨૫૦ ામ ખાંડ હતી, આજે તેને બી  નવી 

 2. એક લંબચોરસ બગીજો કે જેની  લંબાઈ ૧૧૦ મીટર અને પહોળાઈ 

 3. યાસ પરથી િ યા શોધી વતુળ દોરો.  

  1) યાસ = ૨ સેમી     

 4. એક ક ા દાડમની કમત . ૧૦૦ છે, તો  ૩
૪
  ક ા દાડમ ની કમત કેટલી થાય 

 5. એક મોસંબી નંુ વજન ૫૦ ામ હોય અને ણ નારંગી ના વજન બરાબર એક પપૈયાનંુ વજન હોય તો એક પપૈયાનંુ વજન શોધો

 - 6. ઘ ડયા લખો. 

 1) ૧૫    2) ૧૨    

  - 7. આપલેા માપના વતુળ દોરી િ યા અન ે યાસ લખો

 1) ૩.૧   2) ૩    

 

1. O =  

2. AB = 

3. OE = 

4. OD = 

5. OC =  

 
1)    ૭√૭૮૪ 
 

 
2) 	૫√૨૫૦ 

 
6)   	3√૬૩૯ 

 
7)  ૪√૧૬૮ 

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

નીચનેી દરકે આકિૃતમા ંદશાવલેો આ છા દત ભાગ કયો કયો અપણૂાક સચૂવ ેછે તે જણાવો.  
.     4.    5.   

            
__________________________________________________________________________________________

નીચ ેઆપલેી વતુળની આકિૃત પરથી માગલે િવગતો જણાવો.             - 3. આપલે ડીઝાઇનન ે ધી ચતી ગોઠવી પટેનપણૂ

 

આજે તેને બી  નવી ૧૦ કલો ૬૫૦ ામ ખાંડ ખરીદી, તો હવે ભરત પાસે કેટલી  ખાંડ હશે 

મીટર અને પહોળાઈ ૫૦ મી છે , તો તેની ફરતે વાડ કરવા કેટલી લંબાઈનો તાર જોઈએ 

   2) યાસ = ૬ સેમી  

ક ા દાડમ ની કમત કેટલી થાય ? 

ામ હોય અને ણ નારંગી ના વજન બરાબર એક પપૈયાનંુ વજન હોય તો એક પપૈયાનંુ વજન શોધો

 3) ૮  

માપના વતુળ દોરી િ યા અન ે યાસ લખો.  

 3) ૪    4) ૨    

 
3 )					૪√૪૪૨ 

 
4)   ૩√૯૬૩ 

 
8)  ૭√૧૦૫ 

 
9)  ૨√૨૪૬ 

 

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

 
__________________________________________________________________________________________ 

નન ે ધી ચતી ગોઠવી પટેનપણૂકરો.  

 

તો હવે ભરત પાસે કેટલી  ખાંડ હશે ? 

તો તેની ફરતે વાડ કરવા કેટલી લંબાઈનો તાર જોઈએ ? 

ામ હોય અને ણ નારંગી ના વજન બરાબર એક પપૈયાનંુ વજન હોય તો એક પપૈયાનંુ વજન શોધો. 

 5) ૪.૫  

 
5)   ૩√૫૧ 

 
10)  ૬√૯૦ 
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Worksheet -2 

Date : 

Subject : Maths 

Standard : 4th 
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=========================== 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : English 

Standard : 4th 

  Q- 1. Tick the correct words in brackets.

 1. Ram ( was / were ) in class 3 last year. 

 3. The Red fort ( is / was ) is Delhi.  

 5. Fox ( was / is ) a cunning animal. 

 Q- 2. Rewrite these sentences using the sh

 1. she is my sister. ____________________

 2. I am very happy. ____________________

 3. she is eating Pizza. __________________

 4. she is ready for the birthday party. ______

 5. It is very far. _______________________

 Q- 3. Tick the correct words in the bracke

 1. The painting is ( on / in ) the wall.  

 3. The bicycle is ( behind / up ) the gate.  

 5. The dog ( in / over ) the basket. 

 Q- 4. Fill in the blanks with 'and', 'or','bu

 1. The moon _______________ stars shine i

 2. The palace is big _________________ th

 3. I ran fast ___________ I missed the bus.

 4. you can read a book _________________

 5. Cows _____________ goats are domestic

 Q- 5. Fill in the blanks with Who, Which,

 1. _______________ is your name ?  

 3. ______________ cap is old ?     

 5. ___________ is the name of your class. 

 Q- 6. Answer the questions. 

 1. Who is dancing ?     

 3. Who wants to play chess ?    

 5. What is Mr. Ajay Parmar ?  

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

ckets.  

 2. Uncle Tom and aunt Helen ( am / were ) i

 4. Narmada ( is / was ) a long river. 

the short forms. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_________________________________________ 

_______________________ 

brackets. 

  2. The girl went ( up / on ) the hill.

  4. Samir is ( between / on ) Nina an

r','but'. 

 shine in the sky at night. 

___ the hut is small. 

e bus. 

______ you can play. 

mestic animlas. 

hich, What, When or Where. 

  2. ______________ do you leave fo

  4. _____________ is the new bag 

 

 2. What is Rocky doing ?  

 4. What is Mrs. Princy Christian ?  

 

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

ere ) in Nagpur last week. 

e hill. 

ina and Nithi. 

ave for the office ? 

 ? 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : English 

Standard : 4th 

 

 Q- 7. Fill in the blanks to complete the let

       [ Aditya, 10 December , celebrating, par

    D - 24 _________________ 

   New Delhi 

   4 December, 2019 

   Dear Rashi. 

   I am _______________ my

 ___________________ for a surprise _____

 __________________  also join us. please d

 her a surprice. We all will enjoy together.  

       

       

 Q- 8. Essay - My Country OR My teacher

 

   

 

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

the letter ro Rashi. use the words given in the box. 

g, party, mother, Mahagum Town, birthday , evening ,

__ my mother's ___________________ on __________

 ___________________ at my house at 6 o'clock in ___

lease do come and do not let my __________________

 

      you

     _________

eacher 

 

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

 

ning , will , together ] 

_________________. We will get  

 in _________________. Ankit  

_____ know about it. I want to give  

your friend, 

________________________ 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : EVS 

Standard : 4th 

  - 1. દરકેના બ-ેબે નામ આપો.  

 1. તીખો વાદ ધરાવતા મસાલા  _____________________________________________________________

 2. ગ યો વાદ ધરાવતા મસાલા  _____________________________________________________________

 3. તૂરો વાદ ધરાવતા મસાલા  ______________________________________________________________

 4. કડવો વાદ ધરાવતા મસાલા  _____________________________________________________________

 5. ખાટો વાદ ધરાવતા મસાલા  _____________________________________________________________

 - 2. મન ેઓળખો. 
 1. હું બાળકોને પતંગ ચગાવવાની મ  કરાવતો તહેવાર છંુ  
 2. મારી છત બનાવવા લોખંડનો ઉપયોગ થયો છે  ______________________________

 3. મકાનમાં ચણતર કરવા માટે લોકો મને બોલાવે છે  ____________________________

 4. હું રંધો અને ફરસીની મદદથી લાકડાના સાધનો બનાવું છંુ  

 5. હું ઘરનંુ એક થાન છંુ, જેનો ઉપયોગ બધા શૌચ કરવા માટે કરે છે 

 6. હું ભારતનો સતાક દન છંુ  _________________________

 - 3. નીચનેા નોના ટૂકંમા ંઉતર લખો.  
 1. ખરચરીયામાં નીલાભાઈનંુ નવું ઘર કોણે  બના યું ?  
 2. લોકો નદી કનારે રહેવાનંુ શા માટે પસંદ કરે છે ?  

 3. " વાવણી " એટલે શું ?  

 4. વૈશાલીના િપતા ને તેમના કામમાં કોણ કોણ મદદ કરે છે 

 5. દરેક સ વ ની મૂળભૂત જ રયાતો કઈ કઈ છે ?  

 6. ઝૂપડપ ટીમાં પાણી માટે શી યવ થા હતી ?  

 7. વોટર પાકમાં પાણી યાંથી આવે છે ?  

 8. િપ કી યાં યાં િમ ોને બોલાવવા ગઈ હતી ?  

 9. " લંગર " કોને કહે છે ?  

 10. મીના કાકીએ કેટલી કુ ફીના પૈસા આ યા ? શા માટે  

 - 4. નીચનેા નોના બ ે ણ વા યોમા ંજવાબ લખો.  

 1. આપણને મકાનની જ ર શા માટે પડે છે ?  

 2. " કારખાનાનંુ દુિષત પાણી નદીમાં છોડાય નિહ "- કારણ આપો

 3. વૈશાલીના િપતા આગલા દવસના શાકભા નંુ શું કરે છે 

 4. કોયલ િવશે ન ધ લખો.  

 5. શ આતમાં તેજલને અમદાવાદની બસમાં બેસતા બીક કેમ લાગતી હતી 

 6. પાણી ચો ખંુ કરવાની અલગ અલગ રીતો જણાવો.  

 - 5. નીચનેા નોના સિવ તાર જવાબ આપો.  

 1. કારણ આપો :- " માટલામાંથી પાણી પીવા લેવા માટે ડોયાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ 

 2. િતભાને કઈ બાબત ખરાબ લાગે છે ?   

 4. કારણ આપો :- પટોળા બનાવનાર ઘણા કારીગરો આ યવસાય છોડી ચુ યા છે 

 - 6. તમારા લા " મનગર " િવશ ેદસ વા યો લખો. 

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

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

હું બાળકોને પતંગ ચગાવવાની મ  કરાવતો તહેવાર છંુ  ________________________ 
______________________________ 

____________________________ 

હું રંધો અને ફરસીની મદદથી લાકડાના સાધનો બનાવું છંુ  ________________________ 

જેનો ઉપયોગ બધા શૌચ કરવા માટે કરે છે ______________________ 

_________________________ 

વૈશાલીના િપતા ને તેમના કામમાં કોણ કોણ મદદ કરે છે ?  

 

 

કારણ આપો.  

વૈશાલીના િપતા આગલા દવસના શાકભા નંુ શું કરે છે ?  

શ આતમાં તેજલને અમદાવાદની બસમાં બેસતા બીક કેમ લાગતી હતી  

માટલામાંથી પાણી પીવા લેવા માટે ડોયાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ." 

   3. બાંધણી તૈયાર કરવા શું શું કરવું પડે 

પટોળા બનાવનાર ઘણા કારીગરો આ યવસાય છોડી ચુ યા છે ." 5. શાકભા ના મોટા બ ર િવષે ન ધ લખો

.  

 

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

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

બાંધણી તૈયાર કરવા શું શું કરવું પડે ? 

શાકભા ના મોટા બ ર િવષે ન ધ લખો. 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : G.K. 

Standard : 4th 

  - 1. નીચ ેઆપલેી સં યાના વગ લખો. 

 1. 3 = __________ 2. 5 = _________ 

 6. 15 = _________ 7. 17= _________ 

 - 2. એક શ દમા ંજવાબ લખો.  

 1. જંબુસર ગામનંુ િસ ધ લોક નૃ ય કયું છે ?   

 3. ગુજરાતી ભાષાના થમ શ દકોશનંુ નામ જણાવો.  

 5. હમંડળની ગિતના િનયમો કોને શો યા હતા ?   

 7. વાહીની ઘનતા માપવા માટે યાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે 

 9. 5 , 10 ,15 , 20 ,25      

  - 3. નીચેના નોના ટૂકંમા ંઉતર આપો.  

 1. રાસડા નૃ ય કોણ કરે છે ?     

 3. ગુજરાતી ભાષાની થમ નવિલકા કઈ છે ?   

 5. હવા ભરવાના ટાયરની શોધ કોણે કરી  હતી ?   

 7. " વન પિત સંવેદનશીલ છે. " એવું સૌ થમ કોણે ક ું ?

 9. સમુ ની ડાઈ માપવા માટે યાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે

 10. નીચેના અ રોમાં એવા કેટલા C છે જેની તરત પહેલા 

  - 4. નીચ ેઆપલેા નૃ યોના નામ લખો.  

         
 ____________________    ___________________   
  - 5. જે ત ેસાધનમા ંતનેા ઉપયોગ માણ ેનબંર લખો. 

 
 1. તાપમાન માપવાનંુ સાધન  2. ગણતરી કરવાનંુ સાધન

 4. યં  માનવ    5. બહેરા માણસોને સાંભળવા માટેનંુ સાધન 

 

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

 3. 11 = ___________    4. 14 = __________

 8. 20 = ___________    9. 9 = ___________

  2. ગુજરાતી ભાષાનંુ થમ વન ચ ર  કયું હતંુ 

  4. બી . સી . ની રસી કોણે શોધી હતી ?  

  6. રેકડ પરથી અસલ અવાજ ઉ પ ન કરતા સાધનનંુ નામ જણાવો

વાહીની ઘનતા માપવા માટે યાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?  8. તમને ગમતી કોઈ પણ એક વાતાનંુ નામ લખો

  10. 80 , 40 , 20 , 10 ( ? )  

  2. ટ પણી નૃ ય કોણ કરે છે ?  

  4. ગુજરાતી ભાષાનંુ થમ વતમાન પ  કયું હતંુ 

  6. માઈકલ ફેરાડે એ શાની શોધ કરી હતી ?  

?  8. િવ ુત વાહનંુ અિ ત વ અને દશા ણવા માટે યાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે 

નો ઉપયોગ થાય છે ?  

છે જેની તરત પહેલા J આવે છે ? A C J C J C C J C D C J J C  _________

                     
____________________    ___________________     _________________   ___________________   _________________

.                        

  
ગણતરી કરવાનંુ સાધન   3. દયના ધબકારા માપવાનંુ સાધન 

બહેરા માણસોને સાંભળવા માટેનંુ સાધન  

 

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

__________       5. 7 = ___________ 

___________      10. 12 = __________  

ગુજરાતી ભાષાનંુ થમ વન ચ ર  કયું હતંુ ?  

રેકડ પરથી અસલ અવાજ ઉ પ ન કરતા સાધનનંુ નામ જણાવો.  

તમને ગમતી કોઈ પણ એક વાતાનંુ નામ લખો.  

ગુજરાતી ભાષાનંુ થમ વતમાન પ  કયું હતંુ ?  

િવ ુત વાહનંુ અિ ત વ અને દશા ણવા માટે યાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?  

_________ 

           
_________________   ___________________   _________________ 

   

  
દયના ધબકારા માપવાનંુ સાધન    
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Worksheet -2 

Date : 

Subject : Gujarati 

Standard : 4th 

  - 1. નીચનેા શ દોનો ઉપયોગ કરી વા ય બનાવો.  
 1. ડંુગર - _________________________________________________________________________________
 2. ટોપી - ___________________________________________________________________________________________
 3. સોટી - __________________________________________________________________________________________
 - 2. નીચનેા વા યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો.  
 1. " મારે મુરખાઓને જોવા છે." ____________________________________________________
 2. " તેની જમણી આંખ ટેલી છે." __________________________________________________
 3. " હા, હું તો યાનમાં હતો." _____________________________________________________
 4. " અરે , શું કરે છે તારક ! ઝાડપર ચડે છે ?" ___________________________________________
 - 3. એક વા યમા ં નોના જવાબ આપો.  
 1. અશોકભાઈ બાળકોને કેવી રીતે શીખવે છે ? _____________________________________________________________________

 2. ચાંદાની થાળીમાં કોની ઝુપડી મઢેલી છે ? _______________________________________________________________________

 3. છોડની શી ઈ છા હતી ? _________________________________________________________________________________

 4. વેપારી  એ ફકીરબાબાને શું પૂ યું ? ___________________________________________________________________________

 5. બચુડાને સોટી લઈને શું રમવાનંુ ક ું ? _________________________________________________________________________

 - 4. નીચનેા નોના એક બ ેવા યમાં જવાબ લખો.  
 1. છોડ શાથી સાવ બોડો થઇ ગયો ? _______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 2. વૃ ો થી શા લાભ થાય છે ? ________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 3. બાદશાહે બીરબલને કયું કામ સો યું ? _________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 4. દશ દશાઓના નામ જણાવો. ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________

 5. મહારા  એ ઉપકારનો બદલો કેવી રીતે વા યો ? __________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 - 5. નીચનેો ફકરો સુંદર અ ર ેલખો.  

  બા જેલમાં તો ગયા; પણ એમણે બી ના હાથનંુ રાંધેલું ખાવાની ના પાડી

 એમણે સતાવાળાઓને જણા યો. જેલના સતાવાળા મ કમ ર ા

 પાંચ દવસને અંતે બાને થોડાક ફળ આ યા. એટલાથી પેટ પૂ ં ભરાય એમ ન હતંુ

 છૂ યા યારે હાડ પજર જેવા બની બહાર આ યા. આવા હતા ટેકીલા અને ધમ પરાયણ આપણા બા ક તુરબા 

 - 6. નીચનેા નોના સિવ તાર જવાબ લખો.  

 1. બંદુકની ગોળી િનશાન ચુકી ગઈ પછી સહે શુ કયુ ?    

 3. ઘોડે સવાર કઈ રીતે મૂરખ હતો ? 

 - 7. િનબધં લખો.    વૃ ો આપણા િમ ો  

- 8. વાતા લખો. દૂધનાં દુધમાં, પાણીના પાણીમાં     

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

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
__________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
___________________________________________ 

? _____________________________________________________________________

? _______________________________________________________________________

? _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

? _________________________________________________________________________

? _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

? _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

? _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

પણ એમણે બી ના હાથનંુ રાંધેલું ખાવાની ના પાડી, જો ફળ મળે તો જ ખાવું, નહીતો ભૂખે દેહ પડે તો ભલે

જેલના સતાવાળા મ કમ ર ા. એક દવસ , બે દવસ , ણ દવસ એમ બાના નકોરડા ઉપવાસ શ  થઇ ગયા

એટલાથી પેટ પૂ ં ભરાય એમ ન હતંુ; પણ બ એ ચલાવી લીધું, આ રીતે ણ મિહનાનંુ સખત તાપ કરી બા જયારે જેલમાંથી 

આવા હતા ટેકીલા અને ધમ પરાયણ આપણા બા ક તુરબા . 

  2. નરે  કેળાની વાડીમાં શા માટે ગયો ? યાં શું થયું ? 

   અથવા    પ  લખો . વાસે જવા પરવાનગી અને પૈસા મંગાવવા અંગે

 

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

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

? _____________________________________________________________________ 

? _______________________________________________________________________ 

? _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

? _________________________________________________________________________ 

? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

? _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

? __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

નહીતો ભૂખે દેહ પડે તો ભલે, એવો પોતાનો િન ચય 

ણ દવસ એમ બાના નકોરડા ઉપવાસ શ  થઇ ગયા. જેલવાળા ઢીલા પ યા.  

ણ મિહનાનંુ સખત તાપ કરી બા જયારે જેલમાંથી 

 

વાસે જવા પરવાનગી અને પૈસા મંગાવવા અંગે 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Hindi 

Standard : 4th 

  - 1.  िनच ेिलख ेवाकयो म रेखां कत श द  को भाव वाचक सं ा म बदलकर िलिखए 

 1. बुरा काम नह  करना चािहए |  2. 

 - 2. िवशेषण - िवशे य श द  का िमलान करके िलखो 

   िवशेषण     

  1. ठंडी      

  2. यारी      

  3. हरे      

  4. छोटे      

  5. चहचहाते     

  6. िखली      

 - 3. िनच े दए गए श द  के ब वचन  िलिखए  

 1. आवाज - _______________ 2. गलती - _______________

 - 4. दए गए अ र  के योग स ेनए श द बनाईए  

 1.   -  क ा - ____________  ______________

 - 5. दए गए सं ा सवनाम और िवशेषण श द  को उनक  सही जगह पर िलिखए 

  िच ी , छोटा , उस े, अखबार , उ ह न े, होिशयार 

 1. सं ा -  ___________________________  2. 

 - 6. समान तकु वाल ेश द िलिखए | 

 1. बाते - _________________ 2. पार - ___________________

 - 7. दए गए िवराम - िच न  को सही जगह पर वाकयो म लगाइए 

 1. _____ िपताजी आपने मेरी आखँ खोल दी | _____ 

 2. या ______ मैना ने दम तोड़ दया | 

 3. मुझे किवता ______ कहानी और नाटक पढना अ छा लगता है 

 - 8. िनच ेिलखे श द  का ी लग या पु लग बताइए 

 1. खून - ______________ 2. सड़क - ________________ 

 - 9. दए गए वाकयो म सवनाम श द  पर गोला लगाइए 

 1. उ ह ने मं ी को बुलाया |    

 - 10. एक दो  वा य म उ र दीिजए |  

 1. भारत के लोगोका जीवन और िवचारधारा कैसी ह ै

 3. दामन समय पर य  नह  प चँ सका ?  

 5. हाथी सभी जानवर  से या बोल रहा था ?   

 7. स  का फल कैसा ह ै?     

 9. राजा ने डामन के सामने या शत राखी ?  

  

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

िनच ेिलख ेवाकयो म रेखां कत श द  को भाव वाचक सं ा म बदलकर िलिखए |    

. कमजोर आदमी धीरे धीरे चल रहा था | 3. मुझे बचपन

िवशे य श द  का िमलान करके िलखो |  

 िवशे य  

 यारी  

 हवा  

 ब े  

 प े  

 किलयाँ  

 पंछी  

_______________ 3. आँख - ________________

 

____________  ______________ 2. टट  -  िम ी - __________________  ____________________

दए गए सं ा सवनाम और िवशेषण श द  को उनक  सही जगह पर िलिखए |  

होिशयार  

. सवनाम - ____________________________ 3. िवशेषण 

___________________ 3. अिभमान - ________________________

िच न  को सही जगह पर वाकयो म लगाइए | ( ! , ? , " , " ) 

| _____ पाने कहा ______ 

कहानी और नाटक पढना अ छा लगता है | 

िनच ेिलखे श द  का ी लग या पु लग बताइए |  

________________ 3. कूल - ________________ 4. दकुान - _________________

दए गए वाकयो म सवनाम श द  पर गोला लगाइए |  

  2. वह जा क  आँख  का तारा था | 

लोगोका जीवन और िवचारधारा कैसी ह ै?   2. िच ी म कैसी बाते व् सौगाते होती ह ै? 

  4. अंत म लड़क  को कैसी रोटी िमली ?  

  6. हाथी को रा ते म कौन कौन िमला ?  

  8. छोटी लड़क  ने इनाम के प म सोने का िस ा य  नह  िलया 

  10. म मी ने िच ी म या िलखा ?   

 

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

बचपन से ही फुल पसंद ह ै|   

________________ 4. कहानी - ______________ 

__________________  ____________________ 

िवशेषण - __________________________ 

________________________  

_________________ 

?  

छोटी लड़क  ने इनाम के प म सोने का िस ा य  नह  िलया ?  
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Hindi 

Standard : 4th 

  

 - 11. दो - तीन वा य म उ र िलिखए |  

 1. टीचर ने साडी घटना सुनकर व लभ से या कहा ? 

 2. अंत म राजाने डामन को फाँसी य  नह  दी ?  

 3. ापारी ने लड़क  को अपनी धमपु ी य  बनाया 

 4. हाथी को अपनी गलती पर कैसे पछतावा आ  

 - 12. अनुलखेन क िजए |  

           व लभ को शाबाशी दतेे ए अ यापक बोले , 

           तुमने चोट क  परवाह न करते ए दसुरो क  भलाई के बारे म सोचा 

           उनका कहना सच आ | आगे चलकर इसी बालक ने सूझ 

 - 13. िनबंध िलखो  ( कोई एक )  1.  िहमालय 

 - 14. कहानी अथवा प  िलखो | 

       कहानी - घमंडी का सर िनचा अथवा प  - अपनी पढाई के बारे म िपताजी को प  िलखो

 

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

?  

ापारी ने लड़क  को अपनी धमपु ी य  बनाया ?  

, " व लभ , आज तुमने ब त अ छा कम कया ह ै| " 

तुमने चोट क  परवाह न करते ए दसुरो क  भलाई के बारे म सोचा | यह ब त अ छी बात ह ै| तुम एक दन अपने दशे का नाम रोशन करोगे 

आगे चलकर इसी बालक ने सूझ - बुझ से लोगो के मतभेद  को दरू कया और वह " 

िहमालय  

अपनी पढाई के बारे म िपताजी को प  िलखो.   

 

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

तुम एक दन अपने दशे का नाम रोशन करोगे |" 

" लोह पु ष " के नाम से मश र आ |  


