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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1. ઇિતહાસ ણવાના સાધનો– ોતો 

ન – 2. આપણા ં ાચીન થં ઋગવદે અન ેતેનું

ન – 3. ગણરા ય સમયનુ ંસમાજ વન અને

ન – 4  બુ ધ એક મહાન સુધારક તરીક ેસમ

ન – 5  સૂય હણ િવશ ેટુંકમા ંમાિહતી આપો.

ન – 6  ચં હણ િવશ ેટુંકમા ંમાિહતી આપો.

ન – 7  ઉતરાયણ એટલ ેશુ ં? 
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 જણાવો. 

તેનુ ંઅ યયન સમજવો. 

અન ેરા ય યવ થા સમ વો. 

વો. 

મા ંમાિહતી આપો. 

. 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q. 1  Read the paragraph and answe

Then the king left the kitchen. Th

had an idea. He first washed the 

them into a  big pot. He started to

together. He added this paste into

also poured a few spoonful of coc

dish was ready. He served the dis

1. What did in the Cook firs

2. What did the cook use to 

3. What did the cook pour in

4. The cook made the paste 

5. The cook added ________

Q.2  Underline the action-word in th

1. Maharaja ordered the huge dinne

2. The cook stared at the vegetable 

3. He served the dish to the guests.

4. The cook decorated the dish with

5. Maharaja wanted some fresh dish

Q. 3  Complete the lines. 

Food is ____________ 

_______________ in a hurry. 

Q. 4  Do as directed. 

(A) Fill in the blanks with have, ha

1. Sonia________ a diamond ring. (

2. He _________ a pet cat. ( Simple

3. The dogs ______ a new home. (S

4. Elephants _____ big ears. 

5. This room ______ only one wind

(B)  Name the food dishes that are 

1. When you have guests –  

2. When someone is not well – 

3. On regular days – 

4. When it’s your birthday – 

5. In breakfast – 
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answer the questions. 

en. The cook was worried. He stared at the scraps a

d the Vegetables. Then he cut the Vegetables into t

rted to cook it. He ground some fresh coconut, gree

te into the vegetables. He then added some whippe

 of coconut oil. He then decorated the dish with the

the dish to the guests. Everyone liked it very much.

ok first  do with the vegetable scrap ? 

use to decorate the dish ? 

pour in the mixture ?  

 paste of ________________. 

________ curd to the curry.  

d in the following. 

 dinner.  

table scraps. 

uests. 

h with curry leaves. 

sh dishes for the guests.  

ve, has or had. 

 ring. ( Simple present) 

Simple present) 

me. (Simple Future) 

e window.  

t are made at your home ( તમ ેઘર ેબનાવતા હોય તવેી
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craps and started thinking. He 

 into the long strips. He put 

t, green chillies and garlic 

hipped curd to the curry. He 

ith the curry leaves. The new 

 much. 

તવેી વાનગીઓના નામ લખો.) 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1.  િનબધં લખો. 

• ઉનાળાનીબપોર 
• મા ંશહેર 

ન – 2  મા યા મજુબ જવાબ લખો. 

ઉદાહરણ – આંગળી – અંગૂઠી 

1. કાન 
2. નાક 
3. હાથ 
4. પગ 
5. ડોક 
6. કેડ 

ન – 3. નીચનેા પા ો િવશ ેવા ય લખો. 

1. રાવણ 
2. જનક 
3. સીતા 
4. રામ 
5. કંુભકણ 

ન – 4. મુ ા પરથી વાતા લખો.લોભ ખેડતૂ. 

એકખેડૂત – સોનાનંુ ડંુઆપતીમરઘી–ખેડૂતનોલોભ

ન – 5 .  ' ખરાબ અ ર એ અધરૂી કળેણીની 
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ખેડૂતનોલોભ – મરઘીનેમારીનાખવી–કંઈનમળવું – ખેડૂતન

 િનશાની છે .  ' સમજવો. 
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નઉપ તાવું  - બોધ. 



 

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

Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  नीच े दए गए  के उ र दीिजए| 

1. वृ  हम या या दते ेह? 
2. वृ  हम कस तरह सुखी बनात ेह? 
3. न दय – झरन का उदगम थान कौन-साह?ै 

4. नदीक  िवशेषता िलखो| 
5. कौन अपना पानी नह  िपता? 

Q-2  आपके घरम या आसपास कोइ नकोइ पेड़ होगा, उसके बारेम 5-6 वा य िलिखए| 

Q-3   नीच े दए गए धम के बारे म 3-4 वा य  िलिखए | 

1. हद ू
2. इ लाम 
3. ईसाई 
4. िस ख 

Q-4  श द  के गजुराती नाम िलिखए: 

1. त कया 
2. कंधा 
3. खरल 
4. चारपाई 
5. उपला 
6. बरामदा 
7. अलमारी 
8. खपरैल 
9. घड़ी 

Q-5  महुावर  का अथ दकेर वा य– योग क िजए: 

1. रोशनकरना– 

2. इंसानबनना– 

3. नामकमाना– 

4. जानआना– 

5. हाथबटाना-  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  1 to 15 ના વગ  લખો. 

Q-2  યા યા લખો. 

1. અવયવ 
2. અવયવી 
3. સંપૂણૅ સં યા 
4. િવભા ય સં યા 
5. અિવભા ય સં યા 

Q-3  સામા ય અવયવો શોધો. 

1. 18 અને78 

2. 30, 35 અને 70 

3. 34, 50 અને 66 

Q-4  થમ ણ સામા ય અવયવ શોધો.  

1. 15 અને 75 

2. 6, 9 અને 12 

3. 36, 45 અને 54 

Q-5  અિવભા ય અવયવ શોધો.  

1. 148 

2. 230 

3. 390 

4. 70 

Q-6   નીચ ેઆપેલા ગ.ુસા.અ. અિવભા ય અવયવની

1. 8, 12,  16 

2. 288, 420  

3. 96, 108, 132 

4. 64, 84, 18 
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અવયવની રીત ેશોધો.  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

.1.  ખાલી જ યા પરૂો.  
     1)  પોપટ ફ ત _______ ની પેદાશ ખાય છે
     2)  બુટ-ચંપલ _______ પદાથમાથી બનાવવામાં આવે છે
     3)  સરસવના બીજમાથી _________ િનકળે છે
     4)  મધમાખી ઉછેર કે  વારા આપણે ________
     5)  કાંડ _______ નંુ વાહન કરે છે.   
 .2.  ખરા-ખોટા લખો.  
    1)  શરીરને બધા જ પોષક યો ઉપલ ધ કરાવવા માટે મા  માસ પયા ત છે
    2)  વન પિત કે તેના ભાગ આપણાં ખોરાકનો ોત નથી
    3)  લાકડંુ કઠણ પદાથ છે.  
    4)  ચામાથી ગાળણ વડે ખાંડ અલગ કરી શકાય છે
    5)  દૂધમાથી દહી બને છે અને દહીમાથી દૂધ બનાવવામાં આવે છે
    6)  લ ખીલે છે અને થોડા સમય પછી કરમાઈ ય છે
    7)  મનુ ય પગ વડે દોડે છે.  
 .3.   જોડકા જોડો.  

             અ(પી ં)                              બ
  1) ચા                 a) પાણી,લ બુનો રસ

    2) કોફી                b) દૂધ,કોફી પાવડર
   3) ઉકાળો           c) દહી,ખાંડ
   4) લ બુ સરબત    d) પાણી,દૂધ
   5) લ છી            e) પાણી,ચાની ભૂકી

.4.  એક-બ ેવા યમા ંજવાબ લખો. 
1) ભારતમાં શણની ખેતી યાં કરવામાં આવે છે
2) કાબ દત આપણાં શરીર માટે શંુ કયા કરે છે
3) પુ પના ભાગોના નામ લખો. 
4) રસોઈ બનવવા માટે જે વાસણોણો ઉપયોગ થાય છે
5) દૂધ આપતા ાણીઓના નામ જણાવો

 .5.  ખોરાક તરીક ેઉપયોગમા ંઆવતી પાચં વન પિત અન ેતનેો યાં
          લખો.   
 
 .6   િવિવધ ે ો/રા યોના કટેલાક સામા ય ભોજન િવષે
 
 
  

ે ો/રા યો અનાજની    વ તુ
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ની પેદાશ ખાય છે.  
પદાથમાથી બનાવવામાં આવે છે.  

િનકળે છે.  
________ મેળવીએ છીએ.  

શરીરને બધા જ પોષક યો ઉપલ ધ કરાવવા માટે મા  માસ પયા ત છે.  
વન પિત કે તેના ભાગ આપણાં ખોરાકનો ોત નથી.  

ચામાથી ગાળણ વડે ખાંડ અલગ કરી શકાય છે.  
દૂધમાથી દહી બને છે અને દહીમાથી દૂધ બનાવવામાં આવે છે.  
લ ખીલે છે અને થોડા સમય પછી કરમાઈ ય છે.  

બ(સામ ી)                         
લ બુનો રસ, ખાંડ, મીઠું   

કોફી પાવડર,ખાંડ  
ખાંડ,બરફ 

દૂધ,આદું, દીનો,તુલડી,ખાંડ  
ચાની ભૂકી,ખાંડ,દૂધ  

ભારતમાં શણની ખેતી યાં કરવામાં આવે છે? 
કાબ દત આપણાં શરીર માટે શંુ કયા કરે છે?  

ઉપયોગ થાય છે, તેમના નામે લખો. 
દૂધ આપતા ાણીઓના નામ જણાવો. 

ખોરાક તરીક ેઉપયોગમા ંઆવતી પાચં વન પિત અન ેતનેો યા ંભાગન(ે મળૂ,ફળ,પણ,….) ખોરાક તરીક ેઉપયોગમા ંલવેાઈ છે

રા યોના કટેલાક સામા ય ભોજન િવષ ેમાિહતી મળેવી તેનો ચાટ બનાવો. 

અનાજની    વ તુ દાળ/માસની વ તુ શાકભા  
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  જવાબ   

ખોરાક તરીક ેઉપયોગમા ંલવેાઈ છે,ત ે  

અ ય 

 

 


