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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

ન – 1 . મા યા મુજબ જવાબ લખો. 

1. આપણા રા ીય તહેવાર જણાવો. 

2. દેશને આઝાદ કરાવવામાં સૌથી વઘુ ફાળો

3. ગાંધી નો જ મ યાં થયો હતો ? 

4. 100 . ની નોટમાં શાનંુ િચ  જોવા મળે

5. વા રકામાં યો મઠ આવેલો છે ? 

6. ચૂંટણી કેટલા વષ કરવામાં આવેછે ? 

7. અદાલતની જ ર શા માટે પડે છે ? 

8. યાયની દેવીની આખે પાટા શા માટે બાંધેલા

9. વા રકામાં કઈ નદી આવેલી છે ? 

10. ગુજરાતમાં સહ યાં દેશમાં જોવા મળે

11. જૂનાગઢમાં જોવાલાયક યાં યાં થળો

12. કબાગાંધીનો  ડેલો યાં શહેર માં આવેલો

ન – 2 . રા વજમાં આવેલા ણ રંગોનંુ વણન

ન – 3. કરછ િવશે માિહતી લખો. 

ન – 4 . મહારાણા તાપ િવશે માિહતી લખો

ન – 5 . વરછ ભારત અિભયાન િવશે તમે જે

ન–6 . ગાંધી  િવશે તમે શંુ ણો છે? પાચ 
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ફાળો કોને આ યો છે ? 

મળ ેછે ? 

બાંધેલા હોય છે ? 

મળ ેછે ? 

થળો આવેલા છે ? 

આવેલો છે  ? 

વણન તમારા શ દોમાં કરો. 

લખો. 

જે ણો છો તે સમજવો. 

 વા યોમાં લખો. 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1. Read the lines and answer the q

 1. what does the dogs do when th

 2. what does the dog do when the

 3. what happens when the boy sle

 4. where does the dog go with the

Q - 2.  Read the Paragraph and answe

Shiv goes to bed around 

 24° Celsius. Set It 2 degree highe

      go to bed ? No, dear friends, he d

      from his stomach and puts it in a 

1. When does Shiv go to  bed ? 

2. Who asks Shankar to set the tempe

3. Does Shankar sleeps ? 

4. What does Shankar do at night ? 

5. Shankar wants to wake up at ? 

Q - 3. Give answers with 'Yes' or 'No' 

1. Does a barber cut our hair ? 

2. Does a cobbler bring our letters ?

3. Does a farmer grow grains and ve

4. Does a postman stitch our clothes

5. Does a teacher teach students ? 

Q - 4. Fill in the blanks using the word

1. __________ teaches you English?

3. __________ does Richa come hom

5. __________ de Neela and Suhana

Q - 5. Write 5 each Masculine and Fem
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 the questions : (આપેલી પિં તઓ વાચંો અન ેઉ ર આપો

My dog listens me when I talk. 

He goes with me for a walk. 

When I sleep he's sleepy too. 

He does everything I do. 

What does the dogs do 

hen the boy walks ? 

en the boy talks ? 

boy sleeps ? 

ith the boy ? 

answer the questions.  

ound eleven O' clock. He says to Shankar, “Set th

 higher at 3.00 a.m. and wake me up at 5:30 in the 

s, he does not need sleep! He sits in his special cha

it in a plug. He starts charging himself! 

 temperature ? 

 

 'No' : ( ‘Yes or No' નો ઉપયોગ કરી ન ેજવાબ આપો) 

tters ? 

and vegetables ? 

lothes ? 

 

 word given in the bracket: ((ક સમા ંઆપલેા શ દો વડ ેખાલી જ યા પરૂો

glish?    2. __________ do you liv

e home ?   4. __________ do the far

uhana go to school ? 

d Feminine. 
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આપેલી પિં તઓ વાચંો અન ેઉ ર આપો.) 

Set the temperature of the room 

in the morning.”Does Shankar 

al chair. He pulls out a wire      

 

ક સમા ંઆપલેા શ દો વડ ેખાલી જ યા પરૂો.) 

you live ? 

he farmers go to their fields? 
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Worksheet- 6 

ન–1 સં ાના કાર જણાવો.  

 સહ    જંગલ

 સંુદરતા    ટોળુ

 પાણી    ગીર

ન–2 સરખા ઉ ચારવાળા શ દોની જોડ બનાવો

 ઉદાહરણ–પીધી – દીધી 

 ટમકી    ફરકી

 ગહેકી    ઊગી

 હસતાં    મનમાં

ન–3  તમે યારેય પણ દ રયા કનારે ફરવા ગયા

ન–4  ગુજરાતી ભાષાના લેખકના નામ લખો

ન–5 તમે ભારતમાં આવેલા યાં યાં રા યોમાં

ન – 6 સહની દો તી પાઠના આધારે વાતા બનાવીને
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જંગલ    સોનંુ   

ટોળ ુ    દો તી   

ગીર    ભૂખ 

બનાવો. 

ફરકી    ઢળતી   

ઊગી    ચમકી   

મનમાં    છલકી 

ગયા છો ? દ રયા કનારા િવશે સાત વા યો લખો. 

લખો. (દસ લેખકના નામ ) . 

રા યોમાં ગયા છો ? જે રા યોમાં ગયા છો તે રા યો િવશે ટંુકમાં

બનાવીને લખો. 

 

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

  

  

  

  

માં માિહતી આપો. 
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Q - 1. महुावर  का अथ िलखकर वा य म योग

1. तारा बनना 

2. हवा को चूमना 

3. अपने पाँव पर चलना 

4. लाख  म एक होना 

5. बराबरी करना 

Q - 2.  िन िलिखत का  पंि  का भावाथ िलिखए

 जब ब त सुबह िचिड़या उठकर 

 कुछ गीत खुशीके गाती ह,  

 किलया दरवाजे खोल– खोल 

 जब दिुनया पर मु काती ह,ै  

 खुशबु क  लहरे जब घर से 

 बाहर आ दौड़ लगाती ह.  

Q - 3.  समानाथ  श द  िलिखए: 

1. मंिजल 

2. र क 

3. िमसाल 

4. अंश 

5. िहमाकत 

Q - 4. िवलोम श द  िलिखए: 

1. दशे 

2. सावजािनक 

3. धरती 

4. िनधा रत 

5. यो यता 

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

योग क िजए: 

भावाथ िलिखए | 
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Q - 5 

 

Q - 6. मनपसदं चार चटुकुल ेिलिखए: 

Q - 7. मेल ेिवषय पर िनबधं िलिखए: 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1.  1 to 10  ઘન અને ઘનમૂળ લખો.  

Q - 2. ખાલી જ યા પુરો.  

1. 12  મીમી  =_____________  

2. 26  સેમી = _____________

3. 45 મી = _______________

4. 3 કમી = ______________ 

5. 2.5 ક ા = _________________  

6. 850 ામ  = __________________ 

7. 1.7 લી = __________________

Q - 3.  િવ તતૃ પમા ંલખો.  

1. 358.963 : 

2. 300.02 : 

3. 235.101 : 

4. 53.542 : 

5. 642.89 : 

Q - 4.  કમત શોધો.  

 1) 15.3 + 78.25  — 9.852  

Q - 5.  ગણુાકાર કરો.  

1) 3.8 × 4  2) 1.96 × 96.1

Q - 6.  ભાગાકાર કરો.  

 1) 32.45 ÷ 10   2) 

 4) 315.9 ÷ 9   5) 

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

=_____________  સેિમ  = ______________  મી 

____ મીમી  = _______________ મી  = ______________ 

______ મીમી  =  _____________ કમી  = _______________ 

_________ મી  = ______________ સેમી = _____________ 

_____________  ામ 

_____________ ક ા 

_________________ મીલી 

  2)  587.020 —47.22 + 0.9 

1.96 × 96.1 3) 12.12 × 2.121  4

) 0.235 ÷100  3) 36.9÷3 

) 11.68 ÷0. 8  6) 0.9559 ÷ 1. 21

 

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

__________ કમી 

___________ સેિમ 

________ મીમી 

4) 100.01 × 1.1 

21 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

.1. આપેલા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસંદ કરી લખો

 1.કઈ વન પિત કટકોને ફસાવી તેમાથી પોષણ મેળવે છે

 2. ભનંુ ટેરવું યો વાદ જ દી પારખે છે

 3. યાં ાણીનંુ ઊન િતબેટ અને લડાખમાં વધુ ચિલત છે

 4. યંુ વાહી ઉ માવાહનની રીતે ગરમ થાય છે

 5. રાજ થાનની આબોહવા નીચેના પૈકી કઈ છે

.2.  ખાલી જ યા પૂરો  

 1. ચ વાતને અમે રકામાં _________

 2. ગરમ હવા ઠંડી હવા કરતાં __________

 3. _______ પદાથ  ભૂિમને ફળ પ બનાવે છે

 4. િપતરસનો સં હ _______ માં થાય છે

 5. _______ અને _______ ાણીજ રેસા છે

.3. નીચેની યામાં પચનમાગનો યો ભાગ સમાિવ  છે તે જણાવો

 1.ખોરાકનંુ શોસન - _____________________

 3. ખોરાકનંુ સંપૂણ પાચન - _________________

.4. એક બે વા યમાં જવાબ લખો. 

 1. ઉ મા શંુ છે?     

 3. બેઈઝ વાદે કેવા હોય છે?  

 5. ભારતના યાં ભાગમાં િવષુવવૃતીય વષાવન આવેલા છે

.5. િ લિનકલ થમ મીટરની નામ િનદશન વાળી આકૃિત દોરો
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આપેલા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસંદ કરી લખો. 

કઈ વન પિત કટકોને ફસાવી તેમાથી પોષણ મેળવે છે? (a) અમરવેલ      (b)  કળશપણ

ભનંુ ટેરવું યો વાદ જ દી પારખે છે?   (a)  ખાટો         (b) ખરો    

યાં ાણીનંુ ઊન િતબેટ અને લડાખમાં વધુ ચિલત છે? (a)  યાક          (b) ટ      

યંુ વાહી ઉ માવાહનની રીતે ગરમ થાય છે?  (a)  પાણી       (b) મરકયુરી     

આબોહવા નીચેના પૈકી કઈ છે?  (a)  વધુ ગરમ     (b) ઠંડી અને સૂકી    

_________ કહે છે. 

__________ હોય છે. 

પદાથ  ભૂિમને ફળ પ બનાવે છે. 

માં થાય છે. 

ાણીજ રેસા છે.  

નીચેની યામાં પચનમાગનો યો ભાગ સમાિવ  છે તે જણાવો. 

_____________________   2. ખોરાકને ચાવવાની યા -

_________________   4. મળિનમાણ - _________________________

   2. રેશમના ઉધોગની થમ શ આત યાં દેશમાં થઈ હતી

   4. યાં દેશોમાં બારેમાસ બરફ છવાયેલો રહે છે

તના યાં ભાગમાં િવષુવવૃતીય વષાવન આવેલા છે? 

વાળી આકૃિત દોરો.     
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કળશપણ (c)  લાઈકેન    

ખરો         (c) ગ યો   

ટ          (c) બકરી  

મરકયુરી       (c) દૂધ 

ઠંડી અને સૂકી    (c) ગરમ અને સૂકી 

- _______________ 

_________________________  

રેશમના ઉધોગની થમ શ આત યાં દેશમાં થઈ હતી? 

યાં દેશોમાં બારેમાસ બરફ છવાયેલો રહે છે? 
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.6. વૃિત   તમારા દાંતના જુદા જુદા કાર

 

  
દાંતના કાર દાંતનંુ કાય
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તમારા દાંતના જુદા જુદા કાર, તેમનંુ કાય અને તેમની સં યા જણાવો .  

દાંતનંુ કાય 
દાંતની સં યા 

નીચલંુ જડબંુ  ઉપરનંુ જડબંુ  
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કુલ દાંત 

 

 

 

 

 


