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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

ન – 1 મા યા મુજબ જવાબ આપો. 

1. કો ં પેજ લઈ ગુજરાતનો નકશો જોયા 

2. રાજ થાન િવશે માિહતી આપો. 

3. તમને ગમતંુ એક રા ય જણાવો , તેના 

4. તમારી બુકમાં રા ીયગાન એક વખત લખો

5. દ લીમાં આવેલા જોવાલાયક થળો િવશે

6. મનગરમાં આવેલ રણમલ તળાવ િવશે

7. મનગરમાં આવેલ  આયુવદ યુિનવ સટીની

8. મનગરમાં આવેલ ઇરવીન હોિ પટલનંુ

9. ગુજરાતમાં કઈ જ યા પર સૌથી મોટી િસિવલ

10.  તમને ગમતંુ એક શહેર તેનંુ નામે આપી

ન– 2  બાળકોને મ  આવે અને કંઇક શીખવા

1. સમપણ હોિ પટલથી તમે લાલ બંગલા 

2. તમે શાળાએથી ઘરે વ છો યારે ર તામાં

ન – 3  રસોઈ બનાવતી વખતે આપણે કયા કયા

ન – 4  વાતાવરણ શુ ધ રાખવા માટેના ઉપાયો

ન – 5   અદાલતની જ ર શા માટે પડે છે ? 

ન – 6 ભારતને આઝાદ કરાવવા કેટલાં બધાં ાંિતકારીઓએ
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 વગર દોરો. 

 િવશે માિહતી આપો. 

લખો. 

િવશે ટંુક માં માિહતી આપો. 

િવશે માિહતી આપો. માિહતી એકઠી કરવા તમે મ મી પ પાની

યુિનવ સટીની મુલાકાત લો , યાં તમે શંુ શંુ જોયંુ તે જણાવો. 

હોિ પટલનંુ પૂ ં નામ જણાવો. 

િસિવલ હોિ પટલ આવેલી છે ? 

આપી, એ શહેર િવશે ટંુક માં માિહતી આપો. 

શીખવા મળે તેવી ગેમ. 

 પહ ચો યારે ર તામાં યાં કયા થળો આવે છે ? 

ર તામાં કેટલા મં દર આવે છે? 

કયા કયા મસાલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ? એ મસાલા મેળવવા

ઉપાયો જણાવો. 

 

ાંિતકારીઓએ ફાળો આ યો છે, તેના નામ જણાવો તેના
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પ પાની મદદ લો. 

મેળવવા માટે યાં જવું પડે છે ? 

તેના િવશે ટંુક માં માિહતી આપો. 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1. Give meanings of the given word

1. Floated    

2. Rose     

3. Immediately      

4. Command    

5. Blocked     

Q - 2. Who said the following sentence

1. “I will get a lot of monkey” 

2. “We shall come tomorrow with a

3. “I will be safe” 

4. “This lake is full of fish” 

5. “I have lived here for long” 

Q - 3. Read the Paragraph and answe

 Bhupen : Gujarat is famous for

 Amit : yes, we have a lion sanct

  many bird sanctuaries a

 Bhupen : oh, yes Our Kazirang

      Heritage Site. 

 It has elephants, wild buffaloes

 to camp in Kaziranga. We’ll se

1. What is Gujarat famous for ? 

2. Which sanctuaries are there in Gu

3. Are there wild animals in Assam 

4. What is Kaziranga famous for ?

5. Which is the UNESCO World He

6. Which animals are found in Kazi

7. Who are going to camp in Kazira

Q - 4. Match A with B                         

1. With open arms                         

2. A red- letter day      

3. To give up                                   

4. Building castles in the air    

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

 words : ( આપલેા શ દોના અથ લખો.) 

  6.  reunited 

  7.  disappeared 

  8.   peddler 

  9 .  disguised 

  10 .  wish  

tences? Write their names :  

 with a big net”. 

nswer the questions. 

us for lion, isn’t it ? 

 sanctuary. We also have wild ass sanctuary, slo

ries as well. Are there wild animals in Assam ?

ranga is famous for one-horned rhino. It is the

faloes and Swamps deer. Next week some of us f

e’ll see elephants and other animals. 

e in Gujarat ? 

ssam ? 

 for ? 

rld Heritage site in Assam. 

n Kaziranga ? 

Kaziranga ? 

         

          day dreaming 

  to  stop trying 

            not in working condition 

  with a warm welcome 
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ry, sloth bear sanctuary and 

am ? 

 is the UNESCO world  

of us from our school are going 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

ન – 1 ઢી યોગના અથ આપો. 

1. ઘેલંુ લાગવું 

2. રાતાચોળ થઈ જવુ 

3. તરબતર કરી દેવું 

4. બાવાના બેય બગડવા 

5. માયા મૂકવી 

6. માટે કરવું 

7. મન ભ તોમાં ભમવું 

8. આંખ આડા કાન કરવા 

9. નાડ પારખવી 

10. મનસૂબા ઘડવા 

ન – 2 સાદા વા ય, સંયુ ત વા ય અને સંકુલ વા ય

ન – 3 દુહો,  મુ તક અને હાઈકુનંુ તે સજન કરી લખો

ન – 4 જુદા જુદા ે ોમા નામના મેળવનાર મિહલાઓની યાદી તૈયાર કરો

ન – 5 ગુજરાત સમાચાર યૂઝપેપરમાં રિવવારે

   લેખકના નામ આપો. 

ન.– 6  િવચાર િવ તાર લખો  

  િમ  એવો શોધવો,  ઢાલ સરીખો હોય 

  સુખમાં પાછળ પડી રહે, દુઃખમાં આગળ હોય  

  

  

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

વા ય બનાવો.   ( બે-બે ) 

મુ તક અને હાઈકુનંુ તે સજન કરી લખો.  (એક-એક)  

જુદા જુદા ે ોમા નામના મેળવનાર મિહલાઓની યાદી તૈયાર કરો. 

રિવવારે આવતી પૂરતી રવી પૂરતીમાં યાં યાં યિ તઓના લેખ

ઢાલ સરીખો હોય  

દુઃખમાં આગળ હોય   

 

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

લેખ આવે છે ? તેમાંથી કોઈ ચાર 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1.  नीच े दए गए िवशषेणो का वा य म योग क िजए

1. दयावान 

2. मू यवान 

3. कृपालु 

4. थोड़ा– सा 

5. अ छा 

Q - 2.  िन िलिखत श द  का अथ बताकर उनका वा य  म योग क िजए

1. उ म 

2. कृित 

3. खैर 

4. कुसंग 

5. कंचन 

Q - 3.  का – पंि  पणू क िजए. 

1. आज सध…ु………………………………….. 

………………………………….. 

2. सागर क ……………………………………… 

……………………………

Q - 4.   के उ र दीिजए | 

1. कताबे म या या ह? 

2. हमे कताबे य  पढ़नी चािहए? 

3. कताब  म ान क  भरमार ह ै | एसा किव न े यो कहा है

Q - 5.  बीमारी के अवकाश के िलए क ा– िश क

Q - 6.  िन िलिखत मु  के सदंभ म चार– 

1. रेिग तान    

3. क छ म ि थत धा मक थल  

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

नीच े दए गए िवशषेणो का वा य म योग क िजए: 

िन िलिखत श द  का अथ बताकर उनका वा य  म योग क िजए: 

……………………………………..  

………………………………….. है वारा | 

………………………………………  

……………………………सागरपार | 

एसा किव न े यो कहा ह?ै  

िश क को प  िलिखए | 

 पाचं वा य  िलिखए  | 

 2. क छ के बड़ ेतीन शहर 

 4. क छ के एितहािसक थल 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q-1  11 to 20 ના ઘન અને ઘનમૂળ લખો. 

Q-2 ખાલી જ યા પુરો.  

1.  એક સમાન લંબાઈવાળી બાજુ

2. દરેક ચોરસ ______, ______

3.  ચોરસ િવ કરણો ______સરખી

4.  ચોરસ _______ એકબી ને 

5.  લંબચોરસનો દરેક ખૂણો______

Q-3  યા યા લખો.  

1. સમતલીય વક્ 

2. બહુકોણ 

3. િવકણૅ 

4. િનયિમત ષ કોણ 

5. િનયિમત બહુકોણ 

6. બિહ કોણ 

7. લંબચોરસ 

Q-4 

 

 

 

 

 

1. સમાંતર બાજુ ચતુષકોણ નથી 

2. સમાંતર બાજુ ચતુષકોણ છે : 

3. સમાંતર બાજુઓ :   

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

.  

બાજુ ધરાવતા લંબચોરસને ________ કહે છે.  

______, ______અને ____ છે.  

સરખી લંબાઈના હોય અને પર પર _______ હોય.  

 કાટખૂણે દુંભાગે છે.  

______હોય છે.  

 :  ___________________________ 

:  ___________________________ 

 ___________________________ 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 5 

  

===========================================
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

    - 1. આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો

 1) જમીનની તૈયારી આ પાક ઉ પાદનનંુ યંુ પગિથયંુ છે

(a) થમ           (b)  િ વતીય            

2)  વન પિતમાં લગભગ કેટલા ટકા પાણી હોય છે

 (a)  45%            (b)  60%               

    3) સૂ મ વો ________ની મદદથી જોઈ શકાય છે

         (a)  ટેિલ કોપ       (b)  માઈ ો કોપ   

    4)  ________ રેસા ટીલના વાયર કરતાં પણ 

         (a)  નાયલોન         (b)  કપાસ           

    5)  ઓરડાના તાપમાને પારો યાં વ પે મળી આવે છે

          (a)  વાહી         (b)  વાયુ              

    - 2. ખાલી જ યા પરૂો. 

      1)  જમીનની ખેડ ________________________

      2)  ેડ પર ઉગેલી ગને ____________________

      3)   ___________________________

      4)  અનાજના ઘરગ થુ સં હ માટે ____________________

      5)  વાતાવરણમાં ______________% 

     - 3. દરકેના બ ેબ ેઉદાહરણ આપો. 

       1) ઘન બળતણ       :  ______________________

       2) વાહી બળતણ  :  ______________________

       3) વાયુ બળતણ      :  ______________________

 

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

આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો. 

જમીનની તૈયારી આ પાક ઉ પાદનનંુ યંુ પગિથયંુ છે? 

િ વતીય             (c)   છે લંુ      

વન પિતમાં લગભગ કેટલા ટકા પાણી હોય છે? 

%                (c)  90% 

ની મદદથી જોઈ શકાય છે?  

માઈ ો કોપ     (c) પે ર કોપ   

રેસા ટીલના વાયર કરતાં પણ મજબૂત હોય છે? 

કપાસ             (c)  રેયોન  

ઓરડાના તાપમાને પારો યાં વ પે મળી આવે છે? 

વાયુ                (c)  ઘન  

________________________ વારા કરવામાં આવે છે. 

___________________ ની મદદથી જોઈ શકાય છે. 

_____ ના કોષમાં કોશદીવાલ આવેલી હોય છે.  

________________________ ના સૂકા પાનનો ઉપયોગ  કરવામાં આવે છે

 નાઇ ોજન વાયુ છે.  

______________________  ______________________

______________________  ______________________

______________________  ______________________
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ના સૂકા પાનનો ઉપયોગ  કરવામાં આવે છે. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

 - 4. ખરા-ખોટા લખો. 

    1)  નયલોન આ માનવસ જત રેસા છે. 

    2)  લાકડાના ટુકડાને ટીપવાથી તેનો આકાર બદલાઈ ય છે

    3)  CNG આ પે ોલ કરતાં વધારે દૂષણ કરતંુ બળતણ છે

    4)  મીણબતીને સળગાવતા આ યોત ઉ પ ન કરે છે

    5)  સજોવોનો પાયાનો વંત એકમ અંગ છે

  - 5. યા યા આપો.  

     1)  પાક              2) પશુપાલન        

  - 6. તફાવત લખો.  

      1) વન પિતસૃિ   અને  ાણીસૃિ   

    ખેતીમા ંઉપયોગમા ંલવેાતા પરંપરાગત ઓ રો અન ેઆધિુનક
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લાકડાના ટુકડાને ટીપવાથી તેનો આકાર બદલાઈ ય છે. 

આ પે ોલ કરતાં વધારે દૂષણ કરતંુ બળતણ છે.  

મીણબતીને સળગાવતા આ યોત ઉ પ ન કરે છે.  

સજોવોનો પાયાનો વંત એકમ અંગ છે. 

પશુપાલન          3) સચાઈ   

વિૃત  

ખેતીમા ંઉપયોગમા ંલવેાતા પરંપરાગત ઓ રો અન ેઆધિુનક  ઓ રોની માિહતી મળેવી ચાટ બનાવો
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ઓ રોની માિહતી મળેવી ચાટ બનાવો. ( દરકે િવષ ેમાિહતી લખવી )   


