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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

ન – 1 .મા યા મુજબ જવાબ લખો . 

1. દુિનયાની સૌથી મોટીનહેર યોજના કઈ 

2. ભારતમાં કૉફી કઈ કઈ જ યાએ થાય છે

3. ખાંડના કારખાના યાં યાં રા યોમાં આવેલા છે

4. સચાઈની ખેતી કોને કહેવાય? 

5. સૂકી ખેતી કોને કહેવામાં આવે છે ? 

6. ચાનો પાક યાં ઉગાડવામાં આવે છે ? 

7. કયા રાજયનંુ કા ઠયાવાડી ભોજન યાત

8. તાજહાલ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલો

9. ભારતનો સૌથી ચો ઘુ મટવાળો દરવાજો

10. ગોપુરમ કોને કહે છે ? 

11. દિ ણ ભારતમાં કઈ ભાષા બોલાય છે ?

12. તમે કઈ સુિવધાઓ વગર ચલાવી શકો છો

ન – 2. હેર િમલકતનંુ જતન કેવી રીતે કરવું

ન – 3 .ઈ ટરનેટના ફાયદા અને નુકશાન જણાવો

ન – 4. ામપંચાયત વારા કરવામાં આવતાં 

ન – 5. પહેલાના  સમયમાં યાં યાં કુ રવાજો

ન – 6. ગુજરાતમાં આવેલા ધા મક થળોના 
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 છે? 

થાય છે? 

આવેલા છે? 

 

યાત છે ? 

આવેલો છે ?  

દરવાજો યો છે ? 

? 

છો ? 

કરવું જોઈએ ? 

જણાવો. 

 કાય  જણાવો. 

કુ રવાજો જોવા મળતા હતા જણાવો. 

 નામ લખો  
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 1. Select the correct option : (યો ય િવક પ પસદં કરો

1. Give opposite of 'close'  

a wide             b  new      

2. 'નસકો�ંુ' શ	દ નો ��ે� શ	દ જણ

a   finger           b thumb    

3. હાથ ના ��ઠુા માટ� ��ે� શ	દ

a    toe               b thigh      

Q - 2. Fill in the blanks with correct ve

 Example : Het will watch  telev

1. I __________________ a song to

2. He _______________ go for a pi

3. They______________ a cricket m

4. We________________ on the sta

5. My  father ________________ 

Q - 3. Fill in the blanks : ( ખાલી જ યા પરૂો

1. The sun _______________ (alwa

2. The sun ______________ (never

3. The train _______________ (alw

4. The rat _______________ (alway

5. The cow _______________ ( alw

Q - 4. Write the story  'knowledge is In

 

Q - 5. Write a notice to announce that 

 Games in New Delhi.  

 (આપલે સચુના મુજબ એક નો ટસ તયૈાર કરો
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યો ય િવક પ પસદં કરો) 

w        c  open  

જણાવો.  

mb      c nostril  

	દ જણાવો. 

gh          c thumb  

rect verb forms.( યો ય યાપદ મૂકી ખાલી જ યા પરૂો) 

television tomorrow . ( Watch)  

ong tomorrow morning.  (Sing) 

or a picnic next Sunday.  (go) 

icket match next Sunday . (play) 

 the stage in the evening.  (dance) 

 his journey in the week  Start) 

ખાલી જ યા પરૂો.) 

 (always/never)_________________ ( rise/rises) in

(never /always) rises in the _______________ (Eas

_ (always/never) _________________( run/runs) o

 (always/never) __________________ (live/lives) i

_ ( always/never) _______________( give/gives) b

e is Invaluable'. 

e that the school will remain closed for a week. F

આપલે સચુના મુજબ એક નો ટસ તયૈાર કરો. તમારી શાળા  મા ંકોમન વે થ ગે સ હોવાથી અઠવા ડયા ની 
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ises) in the East. 

_ (East/West) 

runs) on the road. 

ives) in the best. 

ves) birth young ones. 

eek. For common wealth 

હોવાથી અઠવા ડયા ની ર  રહશે.ે) 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

ન – 1 .1 મે ગુજરાતનો થાપન દવસછે. તો

1. ગુજરાતમાં આવેલી નદીઓ જણાવો

2. ગુજરાતમાં આવેલા પવતો જણાવો

3. ગુજરાતમાં ઉજવાતા મુ ય તહેવાર

4. ગુજરાતમાં આવેલા જોવાલાયક

ન – 2. ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલ કૃિતગીત

ન – 3. ગુજરાતી લેિખકા કુ દિનકા કાપ ડયા 

ન – 4. ગુજરાતમાં આવેલ વા રકા નગરીમાં

ન– 5.  િવરોધી શ દ લખો 

 ધા મક.     સામાિજક 

 અમૃત   ભરેલંુ  

 સુલભ.   આશા  

ન – 6 કેવી રીતે વ થ અને તંદુર ત રહેવું તેના િવશે તમારા 
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તો આજ આપને ગુજરાત િવશેની થોડીમા િહતી મેળવી જોઈએ

જણાવો. 

જણાવો. 

તહેવાર જણાવો. 

જોવાલાયક થળ જણાવો.  

કૃિતગીત ( કિવતા ) લખો . ( બે કિવતા ) 

 જેનંુ અવસાન હાલ જ થયેલ છે . તેના વન િવશે ટંૂકમાં

ગરીમાં રહેતા ીકૃ ણના બાળપણ સમયની તેની લીલાઓ જણાવો

   આનંદ   વધારો

   બંધન   ગામો

   કાશ   તોફાની

કેવી રીતે વ થ અને તંદુર ત રહેવું તેના િવશે તમારા મંત યો લખો. 
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જોઈએ. 

ટંૂકમાં માિહતી આપો .    

જણાવો. 

વધારો 

ગામો 

તોફાની 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 1.  िन  िलिखत श द के वचन बदल  :

लड़का - 

कताब - 

नदी  - 

नारी  - 

माला  - 

लता  - 

सड़क  - 

मिहला - 

ी  - 

Q - 2.  िन  िलिखत श द स ेप न वाचक वा य

या  - 

कोन  - 

कसका - 

कस े  - 

कहा  - 

य   - 

यूँ  - 

Q - 3.  िन  िलिखत कहानीका साराशं िलिखए
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: 

वा य  बनाइए: 

िलिखए: 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 4.  जीवन म सफाई का मह व समजात े

Q - 5.  ‘आदश नाग रक ’ िवषय पर िनबधं 

Q - 6. 
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 ऐ अपन ेिम को प  िलिखए | 

 िलिखए  | 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q-1  11 to 25 ના વગ  લખો.  

Q-2  21 to 30 ના ઘ ડયા લખો.  

Q-3  નીચનેી  સં યાના અવયવો લખો.  

1. 169    

2. 72    

3. 144    

Q-4   સં યારખેાની મદદ થી શોધો.  

1. 5 × (—3) =______ 

2. 2 × (—6)=______ 

3. 4 × (—2)=______ 

Q-5 ઉકેલો. 

1. (—17) × 12  

2. (—15) × 5   

3. (—10) × (—54)  

4. (—11) + 5   

5. (—72) + (—55)  

Q-6  િવભાજનના ગણુધમનો ઉપયોગ કરીન ેજવાબ

1. 52 × 30 

2. (—23) × 9 

3. 25 × (—19) 

4. (—37) ×(—6) + (37×4)

5. (—56) ×(—19) + 56

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

  4. 138 

  5.  36 

  6.  121 

  6.  51 × (—23) 

  7. (—17) × (—15) 

  8. (—10) ×(—10) 

  9. 9 + (—6) —(—3) 

  10. (—132) — (—156) 

જવાબ મળેવો.  

6) + (37×4) 

19) + 56 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

.1.  નીચનેા નોના ંએક શ દમા ંઉતર લખો. 

1. િબલાડીનો ટોપ યાં કારનંુ પોષણ મેળવે છે

2. તાપમાનનો એકમ જણાવો. 

3. કઈ ગ ખોરાકમાં વપરાય છે?         

4. જે સ વ પોતાનો ખોરાક તે બનાવે છે તેવા સ વોને શંુ કહે છે

5. કીટાહારી વન પિતનંુ એક ઉદાહરણ આપો

.2. ખાલી જ યા પરૂો.  

 1. પેિ વન ાણી ______  દેશમાં જોવા મળે છે

2. પવન એ _______ હવા છે. 

3. _______ ભૂિમ વધુમાં વધુ મા ામાં પાણીનંુ શોષણ કરે છે

4.  આપણે ઉ છવાસ દરિમયાન _________

5. હદયના ઉપલા બે ખંડોને __________

6. ફલન બાદ અંડક _________ પ રણામે છે

7. પદાથ એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરને ________

.3.  ખરા-ખોટા લખો. 

 1. સમયનો મૂળભૂત એકમ કલાક છે. 

 2. દરેક પદાથ અચળ ઝડપે ગિત કરે છે.  

 3. તપેલીમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકીએ યારે તપેલી ઉ માવાહનની રીતે 

 4. કડીના ડંખમાં ઓકેઝેિલક ઍિસડ હોય છે

 5. દહી બનવાની યા ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે
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.  

િબલાડીનો ટોપ યાં કારનંુ પોષણ મેળવે છે?        

બનાવે છે તેવા સ વોને શંુ કહે છે?  

કીટાહારી વન પિતનંુ એક ઉદાહરણ આપો. 

દેશમાં જોવા મળે છે. 

ભૂિમ વધુમાં વધુ મા ામાં પાણીનંુ શોષણ કરે છે. 

_________ વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ. 

__________ કહે છે.  

પ રણામે છે. 

________ કહેવાય. 

તપેલી ઉ માવાહનની રીતે ગરમ થાય છે.  

કડીના ડંખમાં ઓકેઝેિલક ઍિસડ હોય છે.  

દહી બનવાની યા ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે.  

 

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



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

Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

.4. જોડકા જોડો. 

 અ                                બ                                 

1)  ઘસવાની યા       a) રેશમનો તાર ઉ પ ન કરે છે 

2) શેતૂરના પાંદડા        b) ઊન આપતંુ ાણી 

3) યાક                      c) મુખગુહા 

4) કોશેટો                  d) કાપેલા ઊનને સાફ કરવાની યા 

5) લાળરસ                 e) રેશમના કડાનો ખોરાક 

.5. પાચનતં ની નામિનદશનવાળી  આકિૃત  દોરો

.6. વિૃત   અલગ-અલગ નાના છોડ વાવો 
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બ                                    જવાબ 

રેશમનો તાર ઉ પ ન કરે છે  

ઊન આપતંુ ાણી  

મુખગુહા  

કાપેલા ઊનને સાફ કરવાની યા  

રેશમના કડાનો ખોરાક  

દોરો. 

અલગ નાના છોડ વાવો ( જુલાબ , તુલસી ). તમારા ઘરમા ંનાનો બગીચો બનાવો
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જવાબ  

નાનો બગીચો બનાવો.   


