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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 : 6
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 Q- 1.Write the ordinal numbers and thei

 1. 1st - _________   6. _

 2. 2nd - _________   7. _

 3. 4th - _________   8. _

 4. 7th - _________   9. _

 5. 5th - _________   10.

Q -2. Read the following words and writ

 1. ate - __________   6. b

 2. brake - __________  7. b

 3. bawl - __________  8. W

 4. Weight - _________  9. S

 5. Steel - __________  10.

Q -3. Write the rhyming words.  

 High _________ Sing ________ 

 Rupee _________ thin ________

Q -4 Complete the dialogue. Use the sen

 ( આપેલા વ યોમાથી યો ય વા ય મૂકી સ

 Clues : sir we will use chair in pl

 Maganbhai the mid-day meal coo

 with tennis ball.  

 Teacher : we are planning a crick

 Pritesh : ____________________

 Teacher : Fine, but what about th

 Manish : ___________________

 Teacher : Well, Manish That’s ve

 Jashvant : __________________

 Teacher : That’s correct. And wh

 Manoj : ____________________

Teacher : Great, Let’s play the ga

 

 

 

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

nd their spellings.  

6. _________ - Sixth  

7. _________ - Eighth  

8. _________ - tenth  

9. _________ - third  

10. _________ - ninth  

d write their Gujarati meaning.  

6. break - __________  

7. buy - __________  

8. Whole - _________  

9. Steal - __________  

10. Witch - _________  

_____ Crow _______ ground _________  

_____ Sour _______ thread ________  

he sentences given in the box.  

સવાદ પૂણ કરો.)  

r in place of stumps; Sir, there is bat and ball in our

eal cook, can be the umpire. We don’t need gloves 

a cricket match. But we don’t have the kit.  

__________________________________________

out the stumps.  

_________________________________________

at’s very good. Someone should bring the gloves an

_________________________________________

nd who will be the umpire ? 

_________________________________________

 the game. 

 

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

 in our sports room; Sir, I think 

loves and helmet. We will play 

_________  

_________  

oves and a helmet.  

__________  

_________  



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

Standard : 6
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-5 Match the tools of ‘the helpers' with

'A'  

1) Doctor  

2) Sweeper  

3) Tailor  

4) Barber  

5) Farmer  

6) Gardener  

 

Q - 6. Write a paragraph on 'My Dream i

  

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

s' with their names : ( મદદગારો ને તેમના સાધનો સાથે જોડો

'B'  Answer  

A) Sewing machine   1) -  

B) Water-can  2) -  

C) broom  3) -  

D) Stethoscope  4) -  

E) Scissors  5) -  

F) thresher  6) -  

ream is to become'.  

 

 

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

જોડો.)  
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Standard : 6
th

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

ન -1. શ દસમહૂ માટ ેએક શ દ આપો. 

1. દ રયાઓની મુસાફરી કરનાર- 

2. ખૂબ ાચીનસમયનંુ – 

3. સ યના પાલકનો આ હ- 

4. સંુદર લખાણ- 

5. શાહી ભરવાનંુ સાધન – 

ન -2. સમાનાથ  શ દ લખો . 

 1 .  હેત -                        2 . 

 3 . નદી -                        4 . 

 5 . સામટંુ -                     6 .  

ન - 3. કા ય પંિ તઓનો ભાવાથ સમજવો. 

   ચ નીચના નથી ભેદ રે…… 

   રંગભયુ નાનંુ પાળું મા ં ગામડંુ. 

ન - 4. તમ ેકોઈન ેમદદ પ થયા હોય ત ે સગં િવશ ેલખો

ન – 5.  તમારી શાળા િવશ ેદસ વા ય લખો.  

ન – 6.  ઝવરેચદં મઘેાણી ની કોઈ પણ એક કિવતા લખો

 

 

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

2 . મીઠાં –  

4 . ગવડી- 

6 .  નાનંુ –  

 

તમ ેકોઈન ેમદદ પ થયા હોય ત ે સગં િવશ ેલખો. 

.   

ઝવરેચદં મઘેાણી ની કોઈ પણ એક કિવતા લખો.   

 

=========================== 
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Standard : 6
th

 (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1  1 to 100 तक क  िगनती श द म िलखीएः

Q-2  नीचे दये गए िच  क  मदद से छोटी सी किवता िलिखएः

Q-3  ‘डॉ. कलाम’ के बारे म 10-12 वा य िलखए।

Q-4  िन िलिखत उपसग के योग से दो-दो श द 

1. चौ = ________ : _________

2. अध = __________ : ________

3. भर = ___________: _________

Q-5 िनबंध िलिखएः मेरा ि य योहार  

Q-6 दए गए का  को पढ़कर प नोके उतर दीिजएः

1. िहमालय हम या संदेश देता ह?ै  
2. मुसीबत आन ेपर हम या करना चािहए
3.  किव ने िहमालय को सबसे बड़ा य  कहा है
4.  इस का  का भावाथॅ िलिखए। 
5. इस का  को यो य शीषॅक दीिजए। 

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

िलखीएः 

नीचे दये गए िच  क  मदद से छोटी सी किवता िलिखएः 

वा य िलखए। 

दो श द बनाइएः 

_ : _________ 

: ________ 

: _________ 

दए गए का  को पढ़कर प नोके उतर दीिजएः 

मुसीबत आन ेपर हम या करना चािहए? 
को सबसे बड़ा य  कहा ह?ै 

 

=========================== 
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Standard : 6
th

 (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1  11 to 20 ના ધ ડયા લખો..  

Q-2  ગુણાકાર કરો… 

1.  324 ×  27 
2.  205 ×  40 
3.  45  × 45 

Q-3    ભાગાકાર કરી ભાગફળ અન ેશેષ શોધો.. 

1.  806  ÷ 4 
2. 1227 ÷ 12 
3.  999 ÷ 13 
4. 2005 ÷ 20 

Q-4    નીચેની સં યાઓ શ દમાં લખી અન ેતેનું િવ તરણ

1. 30000 =_________ ::__________________
2. 58400 =_________::___________________
3. 67510=_________::___________________
4. 32105=_________::___________________

Q-5 આપેલ સં યાના બધાં અવયવો લખો… 

1. 140 
2. 32 
3. 90 
4. 381 

Q-6.   ખાલી જ યાઓ પૂરો.. 

        1._______ એ મા  થાન પર જ હોય છે

 2. રેખાખંડન_ે_______અં યિબદુહોયછે. 

       3. બાજુઓની જોડના સામા ય બદુઓને

       4. વતુળની લંબાઈએ તેનો ______છે. 

Q-7 ખૂણા દોરો…. 

1. 90 અંશ   4.65 અંશ 
2. 120 અંશ.                  5. 145 અંશ
3. 165 અંશ.                  6. 50 અંશ

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

િવ તરણ કરો…. 

30000 =_________ ::__________________ 
58400 =_________::___________________ 
67510=_________::___________________ 
32105=_________::___________________ 

છે. 

 

બદુઓન_ે_____ કહેવાય. 

 
અંશ 

અંશ 

 

=========================== 
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Standard : 6
th

 (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 -૧. એક શ દ માં જવાબ લખો. 
 1. મધને ખોરાકના યાં કારના ોત માં ગણી શકાય 
 2. ચોખા ,બાજરી , ઘ  માંથી કયંુ પોષક ય મળે છે 
 3. એક િવ ાથ  િશ કન ેવારંવાર ફ રયાદ કરે છે ક ેતેને કાળા પા ટયા પર લખેલંુ પ  દેખાતંુ નથી તો િશ ક િવ ાથ  શંુ ખાવાની

    સલાહ આપશે ? 
 4. ઊનમાંથી વટેર કઈ રીત વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે 
 5. ાણીઓમાંથી યાં રેસા મેળવવામાં આવે છે 
 6. કાગળની બનેલી વ તુઓનું સાચંુ જૂથ લખો 
 7. સીતાના ઘરની બારી બધં છે છતાં બી  બાજુ પ  જોઈ શકે છે

-૨. જોડકા જોડો. 
  A    
 દહ , દૂધ, પનીર, ઘી   ગરદનમાં આવેલી ંથી લી જવી 
 કેિ શયમની ખામી    બી  ાણીઓન ેથાય
 સહ અન ેવાઘ    નબળા હાડકા અન ેદાંતમાં સડો થવો
 ગોઈટર     બધી જ ાણી પદેાશ છે

-૩. ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં આવતી 5 વન પિત અન ેતેના ભાગોના નામ લખો
-૪  ખોરાકનો બગાડ અટકાવવાનાં યાં યાં પગલાં લઇ શકાય
-૫ સમાન પદાથથી બનેલ િવિવધ વ તુના નામ લખો

લાકડંુ  
કાગળ   
ચામડંુ  
લાિ ટક  
  

 -૬. મુ ાસર જવાબ લખો. 
 1. રેસામાંથી તાંતણા બનવાની યા વણવો
 2. વન પિત ના ભાગો ની આકૃિત દોરી નામિનદશ કરો
 3. જો આપણા શરીરમાં સાંધા ન હોય તો આપણન ેકઈ કઈ યા કરવામાં મુ કેલી પડે છે 
 4. તફાવત આપો: તૃણાહારી અને માંસાહારી 
 5. વન પિતના પણ માં બા પો સજન ની યા કરે છે તે દશાવતો યોગ વણવો

-૭. પા રભાિષક શ દો. 
 ઘની ભવન  ાવણ 
 િન પેન   બા પીભવન
 નીતારણ   ધાતુઓ  
 અપારદશક  પારદશક 
 અ ા ય   ા ય 
 કાપડ   રેષા 
  

 

  

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

મધને ખોરાકના યાં કારના ોત માં ગણી શકાય ? 
ઘ  માંથી કયંુ પોષક ય મળે છે ? 

એક િવ ાથ  િશ કન ેવારંવાર ફ રયાદ કરે છે ક ેતેને કાળા પા ટયા પર લખેલંુ પ  દેખાતંુ નથી તો િશ ક િવ ાથ  શંુ ખાવાની

ઊનમાંથી વટેર કઈ રીત વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે ? 
ાણીઓમાંથી યાં રેસા મેળવવામાં આવે છે ? 

ની બનેલી વ તુઓનું સાચંુ જૂથ લખો  
સીતાના ઘરની બારી બધં છે છતાં બી  બાજુ પ  જોઈ શકે છે, તો તે બારીના કાચન ે યાં જુથમાં મુકશો 

 B 
ગરદનમાં આવેલી ંથી લી જવી  
બી  ાણીઓન ેથાય છે. 
નબળા હાડકા અન ેદાંતમાં સડો થવો. 
બધી જ ાણી પદેાશ છે. 

વન પિત અન ેતેના ભાગોના નામ લખો. 
ખોરાકનો બગાડ અટકાવવાનાં યાં યાં પગલાં લઇ શકાય. 

લખો. 

રેસામાંથી તાંતણા બનવાની યા વણવો. 
વન પિત ના ભાગો ની આકૃિત દોરી નામિનદશ કરો. 
જો આપણા શરીરમાં સાંધા ન હોય તો આપણન ેકઈ કઈ યા કરવામાં મુ કેલી પડે છે ?' 

તૃણાહારી અને માંસાહારી  
વન પિતના પણ માં બા પો સજન ની યા કરે છે તે દશાવતો યોગ વણવો. 

બા પીભવન 
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એક િવ ાથ  િશ કન ેવારંવાર ફ રયાદ કરે છે ક ેતેને કાળા પા ટયા પર લખેલંુ પ  દેખાતંુ નથી તો િશ ક િવ ાથ  શંુ ખાવાની  

તો તે બારીના કાચન ે યાં જુથમાં મુકશો ? 
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ન–1.  ખાલી જ યા પરૂો. 

 1 . ભારતના ાચીન ધા મક સાિહ યમાં

 2. ઉ ર અને પૂવ દશા વ ચ_ે__________

 3. ___________પરથી વાતા પવનો 

ન– 2. . જોડકા જોડો. 

            A    

 1 . ખેત મજૂરી.                            

 2 . કૌશ ય આધારે કામ.                

 3 . ઔ ોિગક રોજગારી   

ન– 3  મા યા મુજબ જવાબ લખો . 

 1 . ગૌતમ બુ ધ િવશે પાચ વા ય લખો

 2 .મહાવીર વામી િવશે પાચ વા ય લખો

ન – 4 . આપણી ઋતઓુ િવશ ેમાિહતી આપો
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સાિહ યમાં__________નો સમાવેશ  થાય છે. 

___________ખૂણો આવેલો છે. 

 સૂકા હોય છે. 

             B 

.                               કાયમી કામ મળી રહે છે. 

  બારે માસ કામ ન મળે. 

 એક કરતાં વધુ રીતે કમાઈ શકાય છે. 

લખો. 

લખો. 

આપો. 
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