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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 

૧.) અંક અને શ દોમાં લખો (૧ થી

૨.) સીધી ગણતરીની મદદથી ખુ

     ૩૪ ૩૫ _____

      _____ _____ ૨૬  

      _____ _____ ૪૫  

           _____ _____  ૩  

     ૧૧ _____ _____ 
૩.) તરત પછીની સં યા લખો.

૪૫  –    

૩૬ –    

૨૨ –    

૯ –    

૧૭ –    

૪.) તરત પહેલાની સં યા લખો

   -૪૯ 

     -૨૫ 

     -૪ 

     -૧૯ 

     -૩૩  

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

થી ૫૦ ) 

થી ખટુતી સં યાઓ લખો. 

_____ 

  ૨૭      

  _____  ૪૭ 

  ૪ 

_____ _____ ૧૪ 
. 

 

 

 

 

 

હેલાની સં યા લખો 

 

=========================== 
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Standard : 2
nd

 (G.M.) 

Subject : English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

1) Write – ( Aa - અ to Zz- ઝ) 

2) Read and write  

• At  

bat- ________

cat- ________

rat- ________

sat- ________

fat- ________

mat- ________

hat- ________

Pat- ________

• ag  

bag- ________

lag- ________

Sag- ________

rag- ________

3) Add to complete the follo

C + ake = _____  

G + ame= _____  

G + ate = ______  

M + ale = ______  

Tr + ain = ______  

D + ay = ______  

M + ail = ______  

4) Write ‘ a ‘ in the blank and

G__me  

__nt  

C__ke  

h__t  

f__n  

c__t  

M__le  

G__te  

J__m 

5) Spelling – 1 to 10  

 

6) My self િવશે સાત વા યો લખો
 

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

)  

__  

__ 

__ 

__ 

__ 

___ 

__ 

__ 

___ 

__ 

___ 

__ 

following.  

k and read the word.  

િવશે સાત વા યો લખો.   

 

=========================== 
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Standard : 2
nd

  (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

= 1 તમારી મનપસંદ કિવતા લખો  
=2 સુચના મુજબ જવાબ લખો 

શાકભા  ની દુકાન મા મળતી વ તુ 
ડકરાણા ટોસૅ મા મળતી વ તુ = 
મીઠાઈની દુકાનમાં મળતી વ તુ = 
બેકરી મા ંમળતી વ તુ = ----------------

 = 3. ક થી શ  થતા શ દો લખો 
--------------- ---------------

 = 4. મ થી શ  થતા શ દો લખો 
---------------- ---------------

 = 5. પ થી શ  થતા શ દો લખો 
---------------- --------------

= 6.  બ થી શ  થતા શ દો લખો 
--------------- --------------

= 7  ન થી શ  થતા શ દો લખો 
-------------- ---------------

=8   ક થી  સુધી પૂરી બારા રી લખો

 

 

 

 

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

શાકભા  ની દુકાન મા મળતી વ તુ = --------------- ---------------- ---------------
= ---------------- ---------------- --------------
= ----------------- ----------------- ------------

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

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

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

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

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

--------------- ------------- ------------ -------------
ક થી  સુધી પૂરી બારા રી લખો. 

  

 

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

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

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

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

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

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

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

------------- 
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Standard : 2
nd

  (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

�=1   बाराखडी क से � �लखो

�=2   अ से अ: के श�द �लखो

�=3   �बना मा�ा वाले 10 श�द

�=4  श�द अथ ॅल!खो | 

अगं% = ------------   

पैर = ----------------   

सै)नक = -------------   

बंदर = -------------  

�=5 आ (◌ा) मा�ा के श�द �ल

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

�=6 इ (ि◌) मा�ा के श�द �लख

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

�=7 ई (◌ी) मा�ा के श�द �लख

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

 

 

 

 

 

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

लखो | 

लखो | 

श�द �लखो | 

  भैया = -------------  

  कौआ = --------------  

  पेड़  = -------------  

�लखो | 

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

�लखो | 

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

�लखो | 

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

 

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

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

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

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



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

Standard : 2
nd

  (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 
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=========================== 


