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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Link 1 :   https://youtu.be/AZdYsIo

Link 2 :   https://youtu.be/BEa6eD

 

Q. 1  Read    the  extracts and answe

  “ May I help you, sir ?........ like f

1 For what  are the  best robot m

2 Who greeted perm  Chopra ?

3 What kind of  robots are made

Page number :16 

   “ please come this way.”…………

4 What did PremChopara see in 

5 Who greeted  Prem Chopra? 

6 What were the robots doing ?

7 What was Prem Chopra’s reac

 

Page number:16 

The salesman gave a proud smile…

8 For what was the metallic blue

9   What  was needed to comman

10  What  was the  name  of the ro

11  The robot operates……… 

 

       Page number :16 

Prem Chopra nodded…………and

12 What did  the salesman demon

13  Why was Prem Chopra seeme

14  Which are the three principles

15  By which principle was Prem

16 Prem Chopra assigned………

17  After buying the robot, Prem 

 

       Page number :17   

 Ram  Singh -070 followed ………

18 From where did Prem Chopra 

19 What did Prem Chopra  warn t

20  How did Ram singh -070 stea

 

 

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

dYsIobrgw        

a6eDD5mak 

nswers the question.  Page number: 16

like fashion. 

bot made ? 

pra ? 

 made by super Robots plaza? 

……some what bewildered. 

see in the  right  corner of the hall? 

 

ing ? 

s reaction  when he was  greeted by a robot? 

smile…………..the salesman explained. 

ic blue  programmed? 

mmand  the robot? 

f the robot ? 

…and an accomplice. 

demonstrate ? 

 seemed satisfied with the deal? 

nciples of robotics ? 

 Prem Chopra impressed? 

…… 

 Prem Chopra had now got….. 

…….Nobody took notice. 

hopra steal Gopal jewellers. 

 warn the robot? 

0 steal the necklace ? 

 

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

r: 16  

https://youtu.be/AZdYsIobrgw
https://youtu.be/BEa6eDD5mak
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Page number: 17 

Form  expensive antiques…….. he

21 What things did Prem Chopra 

22  What did a fruit vendor notice

23  The……. Of  the shop  owner

24  What did some shopkeepers  r

 

 

Q. 2 Complete the sentences using the 

25 My school is ………..( describing 

26 You have a test tomorrow………..

27 ………….,Shilpa. But  I must leav

28 I heard about your accident. ………

29 Would you like to have some more

30  last week Rani ……….( Describin

31 We are expiring much heat. It……

32 ……………….may I talk to you?(

 

Q. 3  Change the text. 

    33   Mr J D Trivedi  served in this sch

Years. He taught English in the h

towards him. 

           Start  like this: Mr J D Trivedi has

33   All around you can see , there are

panoramic view. 

Start like this : All around you co

 

  

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

….. headquarters in  no time. 

hopra steal ? 

 notice  

owners gradually became louder. 

pers  recall ? 

g the functions given in the brackets. 

ribing location) 

……..(niceties) 

st leave now.( niceties) 

…………( niceties) 

e more tea?......( niceties) 

scribing past event) 

It………(expressing possibility) 

 you?( expressing emotions) 

is school for many 

in the higher secondary section. The students showe

edi has served… 

ere are flowers and flowers . green  meadows and w

 you could….. 

 

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

 showed love and gratitude 

 and white clouds  create a 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

ન:1 નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો

1. કિવ શાના િતલકમાં દીકરીને જુએ છે

2. કિવ નેહનંુ ઝર ં કોને કહે છે ? 

3. દીકરી કયંુ ત કરે છે? 

4. સંસારમાં રોજ-કાયમથી દીકરી કેવી રીતે વે છે

5. ‘બે દલ’ કોનંુ ઉપનામ છે ? 

ન-૨  નીચનેા નોના ણ-ચાર વા યમા ંઉ ર લખો

1. દીકરીને માથે હાથ ફેરવો અને દીકરી હાથ દે એમાં શંુ ફરક છે

2. ‘ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી

3. ‘ સુર, શરણાઈ સગા-સંબંધીઓની ભીડમાં

 

ન-3  નીચનેા નનનો સિવતાર ઉ ર લખો.

1. ‘દીકરી’ ગઝલ વારા િપતા તરીકે કિવએ દકરી યેના મનોભાવો કઈ રીતે ય ત કયા છે

ન-4  નીચનેા શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ લખો

1. દેવો નો લોક – 

2. જમીન કે પહાડમાંથી ઝરતો પાણીનો 

3.  આંખનો પલકારો- 

ન-5  નીચનેા ઢ યોગ નો અથ આપી વા ય યોગ કરો 

1. પરસેવો છૂટી જવો. 

2. મન ભાંગીપડવું. 

3. મનના મેલા હોવું. 

4. છળકપટ માં રાચવું. 

ન-6  નીચનેી પંિ તઓનો અથ િવ તાર કરો. 

સફળતા જદગીની હ તરેખામાં નથી હોતી

 ચણાયેલી ઈમારત એના નકશામાં નથી હોતી

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

નીચનેા નોના ઉ ર એક વા યમા ંલખો. 

કિવ શાના િતલકમાં દીકરીને જુએ છે ? 

કાયમથી દીકરી કેવી રીતે વે છે ? 

ચાર વા યમા ંઉ ર લખો. 

દીકરીને માથે હાથ ફેરવો અને દીકરી હાથ દે એમાં શંુ ફરક છે ? 

ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી’ એમ કિવ શા માટે કહે છે ? 

સંબંધીઓની ભીડમાં, ભીની પલક’ શ દો શંુ સૂચવે છે ? 

. 

ગઝલ વારા િપતા તરીકે કિવએ દકરી યેના મનોભાવો કઈ રીતે ય ત કયા છે ? 

નીચનેા શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ લખો. 

જમીન કે પહાડમાંથી ઝરતો પાણીનો – 

નીચનેા ઢ યોગ નો અથ આપી વા ય યોગ કરો . 

 

સફળતા જદગીની હ તરેખામાં નથી હોતી, 

ચણાયેલી ઈમારત એના નકશામાં નથી હોતી.  

 

=========================== 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Q. 1 सचूना: (नीच े दए गए  श दाथ  3 बार िलखकर  याद करना ह ै। 

मीरा के पद 

सकल= सभीजोई= दखे   

सोई=वह भीबेली= लता   

खोई= गवा दीधृत = घी   

काढ़ी= िनकाल कर   

होनी= होना                  

पायो= िमलना                

दी= दया                    

पंूजी=धन                   

खच= खच होना              

सवायो= सवाई              

खेव टया=नावचलनेवाला       

तरी आयो=पारकर िलया     

जस= यश                

भई= हो गई             

आपिह= खुद             

अिवनाशी= िजसका नाश न हो  

Q. 2  िन िलिखत कहावत  का अथ  समझाए

नाम बड़ ेऔर दशन छोटे   
िबना िवचार जो करे , सो पीछेपछताय

अपनी डफ़ली अपना राग   

सावन सूखे, न भादो हरे 

Q. 3  िन िलिखत योज मलुक  पर टपणणी

1 संचार मा यमpage number=62

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

बार िलखकर  याद करना ह ै। ) 

   छोड़या= याग दयाअसुवन

   लोक लाज= सासंा रक शम     बोई

   राजी= आंनद                

   डारदई=फेक दी              

   होई सोहोई=जो होना हो 

   अमोलक= अमू य 

   करपा= कृपा 

   खोवायो= खो दया 

   लेवै= ले 

   सत= स य 

   भाव सागर= संसार पी सागर

   हरिख = आंनद 

   कुल नासी=प रवार का िवनाश

   िपवत= पीते ए 

   बेग=शी  

   छोई= िबना रस क  गंडरेी 

िन िलिखत कहावत  का अथ  समझाए: 

   कला अ र भस बराबर 
सो पीछेपछताय   नाचन जाने , आंगन टेढ़ा 

   वामी होना सहज ह,ै दलुभ होनोदास

िन िलिखत योज मलुक  पर टपणणी 2 बार िलिखए। 

=62   2. आकाशवाणी 

 

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

याग दयाअसुवन=आसु  के 

सासंा रक शम     बोई= बोना 

 

संसार पी सागर 

प रवार का िवनाश 

 

दलुभ होनोदास 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Q. 4  ाचार- िश ा का कसर पर 150 

   [  ाचार क  ापकता- िश ा े  म ाचार से खतरा

Q. 5  गजुरात रा य प रवहन िनगम  को बस सवेा क  अिनयिमतता पर

 

Q. 6  िन िलिखत प रच ् छेड़ को पढकरनीच े दए  के उतरिलिखए

 

  

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

150 श द  म िलिखए: 

िश ा े  म ाचार से खतरा-िविभ  प- दु प राम - रोकने का उपाय 

गजुरात रा य प रवहन िनगम  को बस सवेा क  अिनयिमतता पर िशकायती प  िलिखए।

को पढकरनीच े दए  के उतरिलिखए। 

 

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

रोकने का उपाय –मुि  का उपाय] 

िशकायती प  िलिखए। 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Maths  

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Q – 1  ગિણતની બકૂ ના કરણ 2  ના  વા.2.2 

ના  જવાબ ગિણત ના પાકા ચોપડામા ંલખવા અન ે ે ટીસ કરવી 

           િવડીયો જોવા માટ ેનીચનેી લ ક પર િ લક કરો

Link no.1  https://youtu.be/-PD

 

Link no 2 https://youtu.be/6OJO

 

Link no.3  https://youtu.be/UfhP

 

Link no.4  https://youtu.be/TNH

 

Link no.5  https://youtu.be/Vmf

 

Link no.6 https://youtu.be/8vIO

 

Link no.7 https://youtu.be/Rmz

 

Link no.8  https://youtu.be/Rsfd

 

Link no. 9 https://youtu.be/1uW

 

 

 

 

 

  

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

2.2 અન ે વા.2.3 નો િવડીયો નીચ ેઆપલે લ ક પર જોઈ 

જવાબ ગિણત ના પાકા ચોપડામા ંલખવા અન ે ે ટીસ કરવી . કૂલ  ખલુશ ે યાર ે ચકે કરવામા ંઆવશ ે

િવડીયો જોવા માટ ેનીચનેી લ ક પર િ લક કરો. 

PDAt3UmAvA 

6OJOFnOSvec 

UfhPdN2FgaM 

/TNHQkaq4UZE 

VmfWQGBssC0 

8vIOzqmGWfs 

RmzH4IGvi94 

Rsfdo4amwnw 

1uWhUOfco_A 

 

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

નો િવડીયો નીચ ેઆપલે લ ક પર જોઈ , સમ  અન ેબધાજ નો 

ચકે કરવામા ંઆવશ ે. 

https://youtu.be/-PDAt3UmAvA
https://youtu.be/6OJOFnOSvec
https://youtu.be/UfhPdN2FgaM
https://youtu.be/TNHQkaq4UZE
https://youtu.be/VmfWQGBssC0
https://youtu.be/8vIOzqmGWfs
https://youtu.be/RmzH4IGvi94
https://youtu.be/Rsfdo4amwnw
https://youtu.be/1uWhUOfco_A
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Science  

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

Q – 1 િવ ાનની બૂકના કરણ ૧ નો િવડીયો નીચ ેઆપલે લ ક પર જોઈ , સમ  અન ે વા યાય ના બધાજ નોના જવાબ પાકા  

         ચોપડામા ંલખવા અન ેયાદ કરવા . કલૂ  ખુલશ ે યાર ે ચકે કરવામા ંઆવશ.ે 

          િવડીયો જોવા માટે નીચેની લ ક પર િ લક કરો. 

Link 1 : https://youtu.be/adyQuhgmXqI   Link 2 : https://youtu.be/YocXS8a-9fI 

Link 3 : https://youtu.be/AGYciJLJ4RI   Link 4 : https://youtu.be/eokBpYS4eKo 

Link 5 : https://youtu.be/Ng2AWBfc6Ao   Link 6 : https://youtu.be/UOwjUUMYjco 

Link 7 : https://youtu.be/6VrWeriOe8Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/adyQuhgmXqI
https://youtu.be/AGYciJLJ4RI
https://youtu.be/Ng2AWBfc6Ao
https://youtu.be/6VrWeriOe8Y
https://youtu.be/YocXS8a-9fI
https://youtu.be/eokBpYS4eKo
https://youtu.be/UOwjUUMYjco


 

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

Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Science  

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Science  

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Social  

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 4 

બુકમા  પાઠ:-3 પજે નબંર -18 

ન:-1  ખાલી જ યા પરૂો.  
1) થાપ યનો સરળ અથ______થઈ છે
2) તંભલેખો______માંથી બનાવાય છે
3) ધોળાવીરાના ક લાઓની દીવાલોને_______
4) મકાનો ભેજ થી બચવા _____ પર બાંધવામાં આવતા હતા
5) શાસક અિધકારીઓનો ગઢ_______ 

ન:-2 ખરા ખોટા જણાવો.  
1) ભારતનો વારસો અમૂ ય છે.  
2) ધા મક સંગે હેર નાનાગારનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો
3) મોહજો દારોના ર તાઓ એકબી ને લઘુકહૂને મળતા હતા
4) ગુ તયુગ કલાને સુવણયુગ કહેવાય છે
5) દા લગની ગુફા િબહારમાં આવેલી છે

ન:3 એક-બ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  
1) િશ પ એટલે શંુ? 
2) ધોળાવીરા કયા આવેલંુ છે? 
3) તૂપ એટલે શંુ? 
4) થાપ ય એટલે શંુ? 
5) નગર આયોજનના ણ િવભાગના નામે લખો

ન:4 ટૂકંમા ંજવાબ આપો. 

1) અશોકના સમયના પાંચ તૂપોના નામ જણાવો
2) સરનાથના તંભની માિહતી આપો.  
3) ગુ તકાલીન કલાઓના નમુનાઓના નામ લખો
4) ગુફા થાપ યની ગુફાઓ જણાવો.  
5) િશલાલેખ મુ ય વે યાંથી મળી આ યા છે

ન:-5 મદુાસર જવાબ લખો.  

1) ાચીન ભારતનંુ નગર આયોજન સમ વો
2) લોથલ ભારતનંુ અગ યનંુ બંદર હતંુ. 
3) સધુ ખીણની સં કૃિતના નગરો જેવા મોહજો દારો

[p.n.-21 તૂપની માિહતીનંુ કો ક ફરિજયાત 

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

18 to 22 ગફુાઓ સુધી વાચંી નીચનેા જવાબ લખો.  

થઈ છે.  
માંથી બનાવાય છે.  

_______રંગ કયાનો મનાઈ છે.  
પર બાંધવામાં આવતા હતા.  

_______ નામે ઓડખાઈ છે.  

ધા મક સંગે હેર નાનાગારનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.  
મોહજો દારોના ર તાઓ એકબી ને લઘુકહૂને મળતા હતા.  
ગુ તયુગ કલાને સુવણયુગ કહેવાય છે.  
દા લગની ગુફા િબહારમાં આવેલી છે.  

નગર આયોજનના ણ િવભાગના નામે લખો.  

અશોકના સમયના પાંચ તૂપોના નામ જણાવો. 
 

ગુ તકાલીન કલાઓના નમુનાઓના નામ લખો.  

થી મળી આ યા છે.  

ાચીન ભારતનંુ નગર આયોજન સમ વો.  
. સમ વો.  

સધુ ખીણની સં કૃિતના નગરો જેવા મોહજો દારો/હડ પા િવશે િવગતે  માિહતી આપો.   

તૂપની માિહતીનંુ કો ક ફરિજયાત 3 વાર લખવું.]   
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