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ન – 1 . નીચે આપેલા પા ો િવશે ટુંકમાં જણાવો.
1.

યોિતબા લે

2. ઠકકર બાપા
3. વામી િવવેકાનંદ
4. દયાનંદ સર વતી
ન – 2 . પયાવણીય દુષણ બે કાર
• પાણીનું દુષણ
• હવાનું દૂષણ
ન- 3.ટૂંકમાં સમજવો .
• મૃદાવરણ
• જલાવારણ
• વાતાવરણ
•

વાવરણ

ન – 4 . શહેર અને ગામડાં વ ચેનો તફાવત સમ વો.
ન – 5. ગુજરાતનો સૌથી મોટો િજ લો કરછ યાંની િવશેષતા, જોવાલાયક થળ, રણ િવશે માિહતી આપો.
ન – 6 ગુજરાતમાં આવેલા પવતોના નામ જણાવો તેના િવશે ટુંકમાં માિહતી આપો.
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Q -1. Fill in the blanks by using 'How
ow many'
ma or How much'.
1. _______________ students
nts are there in the laboratory ?
2. _______________ waterr is in the jug ?
3. _______________ bookss are there
th in the cupboard ?
4. _______________ money
ey is there
th in the bag ?
5. _______________ sugarr did she
sh add in the milk ?
6. _______________ coffeee can this
t mug contain ?
7. _______________ pens do you have ?
8. _______________ buttons
ns do you want ?
Q -2. Complete the poem :
When everybody is praisingg ______________________
____
___________________________
_______________________
___________________________
_______________________
________________________
__ and
an reads a book.
Q -3. Read the paragraph and answer
er the questions.
Today is 28th February. It is World
Wor Science Day. There is a Science exhibitio
hibition in Kartik’s School. The
Math – Science Club of thee school
schoo is in charge of the exhibition. ( Kartikk visit
visits the science exhibition
with his mummy.)
1. 28th February is celebrated
ted as the __________________.
a) World children’s day

b) Earth
E
day

c) World science day

2. Where is the Science exhibitio
hibition held ?
3. Who is the in-charge of the exhibition
exh
?
4. With whom does Kartik visit the
t science exhibition ?
Q -4. Fill in the blanks with the correct
rrect words
w
from the brackets.
1. Hiral is as ________ as Kena. ( Fat/ fatter )
2. I can run _________ thann you. (Fast /faster )
3. Devansh is _________ than
han Aarav.
Aa
( Short/ shorter)
4. This room is _________ than your
y
room. (Bigger/ big)
5. My car is ___________ than your
y
car. (Smaller/small)
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Q -5. Write few sentences to explain
in this invitation.

Dog Also mention what he can do for you.
Q -6. Write ten lines about 'My Pet Dog'.
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ન– 1. શ દસમૂહ માટે એક શ દ આપો.
આપો
1. પોતાની

તને સુધારવી તે

2. જે નો િન ચય ઢ છે તેવું
3. રસ વગરનું
4. ધનુષને બાંધવાની દોરી
5. ફરીથી જ મ લેવો તે
6. શાહી ચૂસના રોકાગળ
7. ભગવાન િવ

નો લોક

8. મોઢે કરવા માટે વારંવાર બોલવું
9. બ ંની કલમ
10. મોટાપુ તકો
11. માથા પરથી કલગી
12. દેશ

યેની લાગણી

13. બગલમાં થતું ગૂમડું
14. લ કરને રહેવા માટેનો પડાવ
15. જે નું મનોબળ લોખંડ જે વું મજબૂત છે તેવો પુ ષ
ન – 2. િવચાર િવ તાર કરો.
• િમ એવો શોધવો, ઢાલ સરીખો હોય ; સુખમાં પાછળ પડી રહે , દુઃખમાં આગળ હોય.
ન– 3 . નીચેના િવષયો પર આઠ- દસ વા યો લખો.
• માતૃભાષાનો મિહમા
• ભણતરનું મા યમ તો માતૃભાષા માંજ
ન – 4. લોકડાઉનમાં ઘરે રહીને નવું શું શી યા તેના િવશે દસ વા યો લખો.
ન – 5. તમારા

વનમાં બનેલી એવી ઘટના જણાવો

ન – 6. િનબંધ લખો.

" અમારી શાળા. "

યારે તમે ખુબજ ખુશીનો અનુભવ કય હોય.
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Q-1 का

पंि

पूणक
ॅ िजए..

तू चाहे तो हम रखे, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------- हर आफत टाले |
Q-2 िच देखकर छोटा सा का

िलिखए |

Q-3 देश क उ ित, िवकास एव र ा के िलए आप या बनना चाहोगे ‘ कसान या सैिनक’? कारण सिहत अपने िम को प
िलिखए |
Q-4 ‘सुनीतािविलय स ʼ के बारे मे 10-12
12 लाइन िलिखए
Q-5 िन िलिखत प

के बारे मे जानकारी एकि त करके उनका संि

1. इं दरा गांधी –
2. मि लका साराभाई–
3. सािनयािमजा –
4. क पना चावला–
5. करण बेदी–
6. पी. टी.ऊषा–

प रचय दीिजए :
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Q-6 मातृभाषा म अनुवाद क िजए :

Q-7 मुहावर का अथ िलखकर वा य म योग क िजए.
िजए
1. भा य का खेल होना –
2. बात बढ़ना –
Q-8 संदश
े ा

वहार के िच देिखए और उसके बारे मे िलिखए.
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Q-1 21 to 25 ના ઘ ડયા લખો..
Q-2 નીચેના સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો..
1. 2y - 1 =14 - 3y
2. 5y - 4 = 4y - 5
3.

=7

4.

+4=-8

Q-3 1 to 20 ના વગ લખો..
Q-4 નીચે આપેલી સં યાઓના વગમૂળ અિવભા ય અવયવીકરણની મદદથી શોધો…
1. 9604
2. 196
3.

225

4.

64

Q-5 ચતુષકોણ ABCD રચો.

યાં AB=4.5 સેમી,
ી BC=4 સેમી, CD=6.5 સેમી, DA=3 સેમી અનેBD
BD =6.5 સેમી..

Q-6 નીચે આપેલ માિહતીને વગમાં વગ કૃત કરી કો ક તૈયાર કરો..
કરો આવૃતીિવતરણ કરો..
31, 40, 46, 33, 44, 51, 56, 63, 71, 71, 62, 63, 54,
53, 51, 43, 36, 38, 54, 56, 66, 71, 74, 75, 46, 47,
59, 60, 51, 63..
Q-7

ગુણોતર શોધો.
1.

4 સેમીઅને 20 મીટર

2. 75 પૈસાઅને 10 િપયા
3. છોકરીઓની સં યા 60 અને છોકરાઓની સં યા 40
4. બસની ઝડપ 50 કમી /કલાક
કલાક અને કારની ઝડપ 30 કમી/કલાક
Q-8 ગુણોતરોનું ટકાવારીમાં પાતંર કરો…
1.

4:5

2.

1:4

3. 3 : 20
4. 3 : 5
જવાબ :
Q-2 (1) Y = 3

(2) Y = (-1)

Q-4(1) (-98)

(2) 14

(3) X=

(4) X = (-48)
48)

(3) 15

(4) 8

Q-7 (1) 1 : 500 (2) 3 : 40

(3) 3 : 2

(4) 5:3

Q-8 (1) 80%

(3) 15%

(4) 60%

(2) 25%
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Q. 1 સાચા િવક પો શોધો.
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