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Standard : 7
th

 (G.M.)
 

Subject :SOCIAL SCIENCE 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

ન- 1.  મા યા મજુબ લખો. 

1. ગુજરાત રા યમા ંઆવેલા પાચ

2. ભારતમાં આવેલા રા યોના નામ

3. ગુજરાતની કોઈ પણ ચાર નદીના

4. પં બમાં યો તહેવાર ઉજવામાં

5. મહારા નંુ યાત નૃ ય કયુંછે

6. ગુજરાતમા ંલોકોનો મુ ય ખોરાક

7. અજંતાની ગુફાઓ યા ંઆવેલી

8. ઘ નો પાક સૌથી વધુ યાં થાય

9. આપણે વન વવા માટ ેકઈ

10. ભારતનંુ રા ીય ાણી કયુ ં

ન – 2 ભારતના કોઈ પણ સાત રા યોના

ન–3. ગજુરાતમા ંજોવાલાયક થળો યાં

ન–4. સયૂમડંળમા ં યા ં યા ં હો આવલેા

ન -5 . લોકશાહી િવશ ેમાિહતી આપો

 

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

પાચ શહેરોના નામ લખો. 

નામ જણાવો. 

નદીના નામ લખો. 

ઉજવામા ંઆવે છે? 

કયુંછે? 

ખોરાક શંુ છે 

આવેલી છે? 

થાય છે? 

કઈ કઈ વ તુ જ રી બની રહે છે? 

 છે? 

રા યોના નામ લખો ન ેતમેા ંબોલતી ભાષા લખો. 

યા ં યા ંછે ? 

આવલેા છે? 

આપો . 
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Standard : 7
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

Q-1 Read the Dialogue and give the answ

1.Who are involved in the above dial

2.Who is asking to whom ? 

3.What is the tourist asking reception

4.Along which road is the museum ?

5.I sit very difficult to find the museu

Q-2 Read the sentences show their beha

  visited Sasan. 

1.They shouted when they show a lio

2.They are popcorn and gave it to de

3.Jaya stopped Zarna throwing plasti

4.Juli and Jaya threw rubbish here an

5.Juli pulled the branches of the tree.

Q-3 Arrange the sentences in correct ord

[    ]  Squeeze each half piece into the

[    ]  Add little salt. 

[    ]  Add some sugar. 

[    ]  Pour some water. 

[    ] Take out seeds from the glass. 

[    ]  Cut lemons into two halves. 

[    ] Mix the juice well. 

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

e answers. 

ve dialogue? 

eptionist ? 

eum ? 

 museum ? Why ? 

ir behaviour. Write ‘Good' or ‘Bad' for their behavi

w a lion family for the first time. 

t to deer too. 

 plastic bags in the jungle. 

ere and there in the jungle. 

e tree.  

order.Steps to make lemon juice. 

nto the glass. 
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ehaviour Zarna, Juli, and Jaya      
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Standard : 7
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

Q-4 Write a Paragraph ' Postman'  

Q-5 Match the A with B. 

 

 

 

(A) 

feelers  

creatures 

row  

search  

kinds  

nursery  

reserved rooms  

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

            (B) 

types 

find out 

antenna 

animals 

line  

special rooms 

             baby room  
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Standard : 7
th

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

ન – 1.  વા યના કાર ઓળખવો. 

 1 . હું આવતીકાલે ન ડયાદ પહ ચવાનો

 2.  હું ખોટો નથી એમ સાિબત કેમ ક ં

 3.  ઉધરસ થાય યારે મ મી જલેબી ખાવા

 4. મારો અ યાસ ચાલુ ર ો. 

 5. આપણે જરા ઉચે ઉડીએ! 

 6. ગાંધી ને કઈ વાત અસ  થઈ પડતી

 7 . તારા ધમની ભાષા તંુ નહ  શીખે ? 

 8.  ગાંધી  તે ગાંધી !  

 9 . આ તારાથી મોટો શંુ કરે છે ? 

 10. મારે તો બસ આજ બુટ જોઈએ. 

ન – 2.  મા ંત ેમા ંિવષય પર દસ વા ય લખો.

ન – ૩.  ગાધંી  િવશ ેદસ  - બાર વા યો લખો

ન – 4 . કોઈપણ એક દધૂમાથંી બનતી વાનગીની

 

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

પહ ચવાનો છંુ. 

ક  ં? 

ખાવા દે ખરી ! 

પડતી ? 

 

 

. 

લખો. 

વાનગીની રીત મ મીની મદદ લઇન ેલખો. 
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Standard : 7
th

 (G.M.) 

Subject : HINDI 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

Q-1 िन िलिखत िच  यानस ेदखेकर  के

      

      

      

      

 

 

Q-2  नीच े दये गए  के उ र दीिजए? 

1. “धु पान का िनषेध ह |” कहा–

2. लोग कहा– कहा कतारम खड़ ेहोते

3. ‘कथनी और करनी’ म या अ तर

4. कैस ेलोग को समाजम स मान 

Q-3  श द  पर स ेपहिेलयाँ बनाइए: 

1. कमल– 

2. समय– 

3. दीपक– 

Q-4   िन िलिखत रोग  के गुजराती नाम िलिखए

1.हजैा- _______  2.

4.आमाितसार- _________ 5.

Q-5 आपन ेसुनी ई एक मजेदार कहानी अपने

Q-6 िभ – िभ  े  म मह वपूण योगदान 

1. ीमतीइं दरागाँधी– 

2. ीमतीसािव ीबाईफूल–े 

3. क पनाचावला– 

4. मैडम यूरी 

5. सरोिजनीनायडू-  

 

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

के उतर िलिखए: 

    1.इस िच  म कोन

    2. ूब म हवा क बऔर

    3.िच म कुता मुह 

    4.गु बारे हवा म य

– कहा और य  िलखा होता ह?ै 

होत े ह? 

अ तर ह?ै 

 नह  िमलता? 

िलिखए: 

2.चेचक- _______   3.कनपेडा ़

5. ठन- __________   6.आ वर

अपन ेश द  म िलिखए: 

 दनेेवाली नारीय  क  जानकारी ा  करे. 

 

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

कोन-कोनसी याये हो रही ह?ै 

बऔर य  भरी जाती ह?ै  

लटकाकर य  लेटा ह?  

य  उड़ रह ेह?  

 - ________ 

आ वर- __________ 
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th
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Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 
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