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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q. 1  Read the paragraph and answe

Gujarat is a progressive state.

Gandhinagar is the capital of Guj

new. So we need a good transpor

1. Gujarat is a _______ state.  

A) New          

2. ___________ is the largest city in

A) Gandhinagar 

3. Which city is the Centre of  busin

4. Name of the old capital of Gujara

5. How many people travel everyda

Q. 2  Read the paragraph and answe

He has eyes that always show. 

He knows everything I know 

When I Speak he always minds

He shares with me the things he f

1. When does the dog mind ? 

2. What does the dog share with the

3. What does the dog know ? 

4. Which word rhymes with 'know' 

Q. 3  Change the given sentences into

Example : The children play hock

            Brinda wrote a poem. –Did Brind

1. We learn English. 

2. Megha went to Bhavanagar. 

3. Yug kept the money. 

4. Father saw a magic. 

5. Sanjay throws the ball. 

6. Grandmother sang a bhajan.  

Q. 4  Write a paragraph about a ‘‘Po

 

 

Q. 5  Write a diary how you spent yo

  

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

answer the questions.  

 state. Ahmedabad is the largest city and a centre o

of Gujarat. About 50.000 people travel between the

ansport facility. 

 B) Conservative         C) progres

 city in Gujarat. 

agar  B) Bhavnagar      C) Ahmed

business  in Gujarat ? 

Gujarat ? 

eryday between Ahmedabad and Gandhinagar ? 

answer the questions.  

 

inds 

gs he finds. 

ith the boy ? 

know' ________ 

es into question : 

y hockey. –Do the children play hockey ? 

 Brinda wrote a poem ? 

 a ‘‘Postman'. 

ent your day : (તમ ેતમારો દવસ કવેી રીત ેિવતા યો તેન ુ

 

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

entre of business in Gujarat. 

en these two capitals-old and 

rogressive 

hmedabad 

 

 વણન કરતી ડાયરી લખો.) 



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

 

Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1.  શ દસમહૂ માટ ેએક શ દ આપો. 

કશંુક ણવા કે કામ કરવા ઉતાવળુ ં–  

વતમાનપ માં ફાળવેલી જ યા –   

યહૂદી ની ાચીન ભાષા –   

વહાણને હકનાર –    

જેનંુ મૂ ય ન આકી શકાય તેવું –  

ન – 2   નીચ ેઆપેલ વા યોમાથંી િવશષેણ શોધી

1. એથીયે મીઠી મોરીમતરે. –   

2. દેવોને દૂધ એનાં દો લા રે લોલ. –

3. માડીનો મેઘ બરેમાસ રે. –  

ન – 3   સં ાનો કાર જણાવો . 

1. માતા.                       

2. ઉ સાહ 
3. રા  
4. જોડંુ 
5. ધૂળ 
6. જળ 

ન – 4  નીચનેા શ દોન ેશ દકોશમા ંગોઠવો. 

1. મથોડંુ ,  વહાણ , ધૂનો , બેલડ , ઢોિલયો

2. વેકુર ,  રમત , વેકૂર ,  ખાતર , સમય 

3. સવાર , ટહુકો , તડકો , તાજપ , પતંિગયંુ

ન – 5. નીચનેા વા યમાથંી યાિવશષેણ ઓળખાવી

માલા સરસ લખે છે.-   

લ ઝાડ પર તે અખૂટ હાલ વરસાવે છે

િમ લ આંગણામાં તમે છે. –  

કમલ ફટાફટ બોલે છે. –   

મેહુલ ધીમેધીમે લખે છે. –   

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

  ગમતી યિ ત કે ગમતા કામ માટે ચહેરા

  સહન ન થાય તેવું –  

  િવધાથ ને ભણતરના ખચ પેટે મળતી નાણાંની

  હોળી ખેલવા નીકળેલો ઘેરમાનો માણસ

  ખૂબ બોલબોલ કરે તેવી યિ ત –  

શોધી તનેા કાર જણાવો. 

   અમીની ભરેલી એની આખડીરે

–   મંૂગી આિશષ ઉરે મલકતી રે લોલ

   જગથી જુદેરી એની તરે. – 

 

 

ઢોિલયો , શેલાર 

પતંિગયંુ , કમળ , તડકો 

ઓળખાવી અલગ તારવીન ેલખો. 

   પછી તેઓ હળવેથી બો યા. –

છે. –   ભરતી અ યારે હસે છે. – 

   િવજય ઝડપથી દોડે છે. – 

   રાધા સડસડાટ નીચે ઉતરી ગઈ

   િપયાને સાચવીને મૂકો.- 

 

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

ચહેરા પર થતો હરખ – 

નાણાંની મદદ – 

માણસ – 

આખડીરે લોલ. – 

લોલ. – 

 

– 

ગઈ. – 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  िन िलिखत पा  के बारे म िलिखए

1. लाखा बनजारा 
2. सेठ 

Q-2  िन िलिखत श द  स ेभाववाचक सं ाएँ

1. स ा 
2. ऊँचा 
3. ब ा 
4. लंबा 
5. अमीर 

Q- 3  नीच े दए गए  के उ र दीिजए:

      1.  कुता बड़ा वफादार ाणी ह एसा य

      2.  िह दु तान के िनवासी कस कार एक

      3.  िह दवािसय  म कैसी िविवधताए ँह? 

Q-4  िन िलिखत समानाथ  श द  का वा य

1. पंथ 
राह 
रा ता 

2. पु प 
फूल 
कुसुम 

3. ज़न 
मनु य 
मानव 

4. अनूठा 
िनराला 
अनोखा 

Q-5   िन िलिखत श द  के िभ -िभ  अथ

1. सोना 
2. आम 
3. उतर 
4. पूरी 

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

िलिखए: 

सं ाए ँबनाइए: 

: 

य  कहा गया ह?ै 

एक ह?  

?  

वा य  म योग क िजए: 

अथ होत ेह | अथ अनसुार यके श द के िलए अलग अलग
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अलग वा य बनाइए: 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1.  આપલે ચલની કમત સમીકરણોનો ઉકેલ

1. 3x=18.     (X=6) 

2. 2p + 5 = 19.    (P=-5) 

3. 5x = 35.           (X=8) 

Q-2.  આપલે પ રિ થિતન ેસમીકરણ વ પ ેલખો

1. સુિનતા કેટલીક ચોપડીઓ  40 ની 

2. એક ટોપલામાં કેટલીક કેરીઓ છે. તેમાં

3. રીમાની મર,દીિ તની મરના બેગણા

4. લંબચોરસની લંબાઈ તેની પહોળાઈ કરતાં

Q-3.   ચલન ેઅલગ કરવા માટનેુ ં થમ પગલુ ંજણાવો

1. X– 3 = 0  

2. Y – 4 = -9 

3. X + 8 = 14 

4. 5m + 8 = 18 

Q-4.   સમીકરણ ઉકેલો. 

1. 3x = 21 

2. -24 x = -24 

3. 7m =21 

4. 7a + 25 = 15 + 9a 

5. 4y + 20 = 40 

6. -4 (3 + x) = 9 

7. 3x -21 = 0 

 

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

ઉકેલ છે કે નહ  ત ેજણાવો. 

લખો. 

 એક ના ભાવ ેખરીદે છે, તે કુલ  400 ની ચોપડીઓ ખરીદે

તેમાં 17 કેરીઓ ઉમેરવામાં આવે તો કુલ 100 કેરીઓ થાય. 

બેગણા કરતાં 6 વષ ઓછી છે અને રીમાની મર 42 વષ છે. 

કરતાં 4 સેમી વધુછે. તેની પ રિમિત 28 સેમી છે. 

જણાવો અન ેપછી ઉકલે શોધો. 
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ખરીદ ેછે. 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

. 1.  આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો
    1)  જે પદાથમાથી િવધુત વાહ પસાર થઈ શકે છે તેને કેવા પદાથ કહે છે
              
    2)   ઊનના રેસા શાના બનેલા છે?  
    3)   પદાથના દળને શાના વડે દશવાય છે ? 
    4)  ુવ દેશની ન ક આવેલો દેશ નીચેના પૈકી યો છે
    5)  દેડકો શાના વડે વસન કરે છે?  

. 2.  ખાલી જ યા પરૂો. 
   1)   હવામાં કાબન ડાયો સાઈડ વાયુનંુ માણ 
   2)  મનુ યના મુ માં રહેલંુ મુ ય ઉ સગ વ ય 
   3)  અંતરનો મૂળભૂત એકમ ____________
   4)  વા તિવક િત બબ  હંમેશા ____________
   5)  લોકો _______ અને ________ વારા ભુજળ ા ત કરે છે
   6)  જંગલ _______ અને _________ નંુ શુિ ધકરણ કરે છે
   7)  જડીબુ ટીઓ _______ પેદાશ છે.   

. 3.  જોડકા જોડો.  

              અ                                  બ                                
1) કલોમીટર/કલાક         a)
2) કલોમીટર                  b)
3) પીડોિમટર                c)
4) ઓડોિમટર                 d)

                                      e)

 . 4.  એક-બ ેવા યમા ંજવાબ લખો. 
    1)  રેશમના કડાનો ખોરાક શો છે?  
    3)  પાણી યાં બે ત વોનંુ બનેલંુ છે?   
    5)  પદાથનો પાયાનો એકમ શો છે?  

. 5.   ભ પર જુદા જુદા વાદ પરખતા રસાકંુરોનુ ં થાન દશાવતી નામિનદશનવાળી આકૃિત દોરો

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

આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો. 
જે પદાથમાથી િવધુત વાહ પસાર થઈ શકે છે તેને કેવા પદાથ કહે છે? 

  (a) િવધુત વાહક      (b) િવધુત અવાહક       
  (a) કાબ દત          (b) ચરબી                  
  (a) m                  (b) W                     

નીચેના પૈકી યો છે ? (a) ાિઝલ            (b) અલા કા               
  (a) વચા               (b) ઝાલર                  

હવામાં કાબન ડાયો સાઈડ વાયુનંુ માણ _________ છે.  
મનુ યના મુ માં રહેલંુ મુ ય ઉ સગ વ ય ____________ છે.  

____________ છે. 
____________ હોય છે.  

વારા ભુજળ ા ત કરે છે. 
નંુ શુિ ધકરણ કરે છે.  

 

અ                                  બ                                   જવાબ 
a) અંતર માપવાનંુ સાધન  
b) ઝડપ માપવાનંુ સાધન 
c) સમયનો માણભૂત એકમ  
d) ઝડપનો એકમ  
e) અંતરનો એકમ  

      2)  સપાટી પર આવતા  કરણને શંુ કહે છે
      4)  યાં થમ મીટર ખાંચ હોય છે?  

ભ પર જુદા જુદા વાદ પરખતા રસાકંુરોનુ ં થાન દશાવતી નામિનદશનવાળી આકૃિત દોરો.  
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િવધુત અવાહક       (c) િવધુત પ રપથ  
ચરબી                  (c) ોટીન  

                    (c) v  
અલા કા               (c) કે યા  
ઝાલર                  (c) વચા અને ફેફસાં  

જવાબ  

સપાટી પર આવતા  કરણને શંુ કહે છે? 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1.   સોલકંીકાળન ેગજુરાતનો ' સુવણયગુ

ન – 2.  મીનળદવેી એ યા ા વેરો કમે બંધ

ન – 3.  પ રચય આપો. – કમુારપાળ 

ન – 4.  આબોહવાની માનવ વનમા થતી

ન – 5.  ટુંકનોધ -  ભારતમા ંજળસસંાધન

ન – 6.  અદાલતોની જ ર શા માટ ેપડી છે

ન – 7.  અકબર ેયા ાવરેો બધં કરા યો 

ન – 8 .  રાણા તાપ – સમ વો. 

  

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

સુવણયગુ ' કહવેામા ંઆવેછે , કારણક…ે… 

બંધ કરા યો? 

માનવ વનમા થતી અસરો લખો. 

ભારતમા ંજળસસંાધન 

પડી છે? 

 ,  કારણક…ે…….. 
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