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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન – 1 ચાની ખેતી ઢોળાવવાળી જમીન

ન – 2   ઉ ોગના કાર સમ વો. 

ન – 3.  શાહજહાંના સમયમા ંવભૈવ િવલાસમાં

ન – 4.  ટૂંકન ધ    -િશવ  

ન – 5.  ઓરગંઝેબની રાજનીિત સમ વો

ન – 6.  ાહકના અિધકાર જણાવો. 

ન – 7.  ટુંકનોધ  -ઉતર અમે રકા ખંડ 

ન – 8.  એમઝેોનના જંગલો િવશ ેમાિહતી

  

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

જમીન ઉપર કરવામા ંઆવ ેછે , કારણક…ે…….. 

િવલાસમા ંવધારો થયો હતો, કારણક…ે………. 

સમ વો. 

 

માિહતી આપો. 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1  Write answers with 'yes' : (હકારમાં

1. Did you eat an apple ? 

2. Did you get the car ? 

3. Will you go to school ? 

4. Will you play with me ? 

5. Did you complete your homewor

Q. 2   Write answers with ‘No’ : (નકારમાં

1. Did you eat a banana ?  

2. Will you catch the ball ? 

3. Did you sing a song ? 

4. Will you play tabla ?  

5. Do you work here ? 

Q. 3  Answer the following. 

‘Round the corner’ means______

A. at the corner     B. 

 

'Chorus' means _________ 

A.  a group of dancers    B. 

 

What does the 'eye catching' ____

A.  traditional       B. 

 

'આંગળી' શ દનો અં ે  શ દ જણાવો
A. Figure   B. 

 

Q. 4  Read this advertisement and an

 

1. Where is the sale ? 

2. What is the sale for ? 

3. When is the shop open ? 

4. On which day the shop is closed 

5. Write down the special offer ?  

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

હકારમા ંજવાબ આપો.) 

ework ? 

નકારમા ંજવાબ આપો.) 

_______ 

B. Very near     C. Far 

B. a group of singers.    C. a group of teac

g' ________ 

B. Different           C. Attractive 

જણાવો. 
B. fragile   C. Finger 

and answer this question.  

losed ? 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન–1   વા ય યોગ કરો . 

મંિજલ    
સાહસી    
વીર     
સંુદર    
સુમેળ    

ન-2.  વા યોના કાર જણાવો. 

1. હું આવતી કાલે રાજકોટ પહ ચવાનો

2. હું ખોટો નથી એમ િસ ધ કેમ ક ?ં

3. િમ  સાથે મેળામાં જવાનો કેવો આનંદ

4. તે કયા કયા થળે િવસામો લીધો હતો

5. કોઈ તકલીફ ના પડી . મોટો ઇ મોટો

ન – 3. સમાનાથ  શ દ લખો .  

સૂય    

ગરીબ    

હાથ    

વાયરો    

દવસ    

શાળા 

ન–4   નીચેના વા યોના  કાળ જણાવો. 

1. પ ીઓનંુ ટોળું વાયરાની પાછળ પ યંુ. 

2. ચારેય છોકરા પગદંડી પર ચાલી રહયા છે

3. વાંક બી નોને સ  મને થાય છે.  

4. કાલ સવારે હું રતનપૂર જઈશ  

5. ભીખારી છોકરોએ ઓટલો બાંધી ર ો છે

ન–5  કહવેતના અથ આપી વા ય યોગ કરો .

1. જનસેવા એજ ભુસેવા 
2. નસીબ આડેનંુ પાંદડંુ ફરવું. 

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

    પંથ 
    હસમુખા 
    જૂઠા ં 
    મયાદા 
    મેળાપ 

પહ ચવાનો છંુ. 

? 

આનંદ આવે! 

હતો? 

મોટો ! 

  ધરતી 

  બો 

  શરીર 

  પ ી 

  ગાય 

    પ ર ામાં હું પહેલો આવીશ

છે.    મ મી એ મારી સામે

    મા ં અં ે ને ગિણત

    મે મનમાં િવચાર કરેલો

છે.         હું આટસ કોલેજમાં 

. 

 

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

આવીશ. 

સામે જોયંુ 

ગિણત બંને સારા છે. 

કરેલો. 

 જઈશ. 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  चचा क िजए और 2-3 वा य  िलिखए
1. य द प ी बोल पाते तो पेड़  क  कटाई
2. य द धरती बोल पाती तो मनु यके बारे
3. सफल होन ेके िलए हमे या करना चािहए
4. आपको कहा कहा पर भेदभाव क  नीितयाँ
5. आप कसको मािणत इ सान कहत े
6. दहजे एक दषूण के िवषयपे अपना मत

 

Q-2  िन िलिखत श द को वतमानकाल, 
1. पढ़ना 
2. बटोरना 
3. िलखना 
4. सहलाना 
5. सराहना 
6. सुनना 
7. खेलना 

 

Q-3  का पिं  पूण करो: 
1.तूजो चाह…े…………………………………………..

        ……………………………………. 
    2. पापोका लय……………………………………….. 

…………………………………… 
 

Q-4  श द  के भदेको जानकर उसका वा य
1. आ द 
2. अपे ा 
3. अश य 
4. गृह 
5. बाहर 

Q-5  हमारी मातभृाषा के बारे म  10-12 

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

िलिखए: 
कटाई के बारे म वे आपसे या कहत?े 

बारे म ई र से या िशकायत करती? 
चािहए? 

नीितया ँ दखाई दतेी ह?ै  
 ह? 

मत दीिजए: 

, भतूकाल और भिव यकाल का एक-एक वा य बनाइए

…………………………………………….. 
……………………………………. भगवान ह ैरे | 

………………………………………..  
…………………………………… उड़ान ह ैरे || 

वा य म योग क िजए: 

12 वा य िलिखए | 
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बनाइए: 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1.  યા યા લખો 

1. કો ટકોણ 
2. પુરકકોણ 
3. રૈિખકજોડના ખૂણા 
4. છેદીકા 
5. િ કોણ 

Q-2.  નીચનેામાથંી કઈ જોડ કો ટકોણની છે તે

1. 25° અને 55° 

2. 40° અને 50° 

3. 20° અને 65° 

Q-3.   નીચ ેઆપેલ દરેક ખૂણાના કો ટકોણનુ ંમાપ

1. 45° 

2. 37° 

3. 63° 

4. 54° 

5. 75° 

Q-4.  નીચનેામાથંી યા બ ેખૂણાની જોડ પરુકકોણની

1. 125° અને 50° 

2. 96° અને 84°  

3. 115° અને 65° 

Q-5.  નીચ ેઆપેલ દરેક ખૂણાના પુરકકોણનુ ંમાપ

1. 135° 

2. 88° 

3. 90° 

4. 33° 

5. 125° 

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

તે ચકાસીન ેકહો ? 

માપ શોધો. 

પરુકકોણની છે. 

માપ શોધો. 
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Standard : 7th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

. 1.  ખાલી જ યા પરૂો.  
    1)  િવધુતકોષ રસાયિણક ઊ નંુ __________ ઊ માં પાંતર કરે છે.  
    2)  કઠોરમાથી કાંકરા દૂર કરવા ___________ પ ધિતનો ઉપયોગ થાય છે. 
    3)  દળનો નાનામાં નાનો એકમ  ___________ છે.  
    4)  રેસમના રેસા રેશમના કડના __________ માથી મળે છે.  
    5)  િશયાળામાં તાપણાની ગરમી આપણને _________ની રીતે વડે મળે છે.  
    6)  હળદર બેઈઝના ાવણ સાથે _________ રંગ આપે છે.  
    7)  દહીમાં ___________ ઍિસડ રહેલો છે.  
 

. 2.  નીચનેા નોના ંમા  ઉતર લખો.  
    1)  અમરવેલ અન પિતનંુ શાનંુ ઉદાહરણ છે?  
    2)  ખોરાકને વલોવવાનંુ કાય કોણ કરે છે? 
    3)  રેશનનો ઉધોગની થમ શ આત યાં દેશમાં થઈ હતી?  
    4)  LPGનંુ પૂ ં નામ લખો.  
    5)  દરરોજનંુ હવામાન નોધવાનંુ કાય કોણ કરે છે?  

. 3.  ખરા-ખોટા લખો.   
    1)  ડ ભને કેટરિપયર પણ કહે છે.  
    2)  ઉ માનો એકમ અંશ સેિ સયસ છે.  
    3)  પચનની યા રસાયિણક ફેરફાર છે.  
    4)  ભારતમાં વંટોળ બહું જ  ઓછા જોવા મળે છે.  
    5)  વરસાદ પડતાં રેતાળ ભૂિમમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાયેલંુ રહે છે. 
 

. 4.  ‘’પાણી : એક અમૂ ય ોત’’ તનેા િવષ ે10 વા યો લખો. 

. 5.  તફાવત લખો. 
   1)  પરોપ વી અને મૃતોપ વી  

વૃિત 
વે ટ બો સનો ઉપયોગ કરી કચરાપેટી બનાવો જેમાં લા ટ નો , શાકભા નો, વગેરે કચરો અલગ-અલગ રાખી શકાય તેવી યો ય 
રીતે   બનાવો.  

 

  


