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Worksheet -2 

Date :  

Subject : English 

Standard : 6-A 

 Q-1. �જુરાતીમા ંઅ�વુાદ �જુરાતીમા ંઅ�વુાદ
 1. know  _______________ 2. buy ____

 Q- 2. Jumble words.  

 1. TLLOS _____________  2. A

 4. MARDIOLG  _________________ 5. D

 Q- 3. make questions. 

 1. Rajan will go Dubai on sunday.   

 3. Rina will come to my house.    

 Q-4. Do as directed. 

 1) Give opposite. 

 1. rich ________________ 2. fast ____

 2) Give plural forms. 

 1. tooth ______________ 2. class ___

 3) find out the names of animals. 

 1. plant ______________ 2. catch ___

 4) True or False.  

 1. The dinner was only for royal family.  

 3. Pappu is a tiger.    

 5. Mafatlal will sell this egg. 

5) write the missing letters.  

 1. D _____  _______ r  2. L ______ ______

 5. T ______ _____ th 6. Ch _____  _____

 6) put the articles.  

  1. Honesty is __________________

  2. I love ______________________

 7) Underline the pronoun.  

  1. Priya is an Artist. She will paint m

  2. He will come at 6'o clock.  

 8) simple present tense.  

  1. Priya ______________________

  2. The boys ___________________

 9) simple past tense.  

  1. my mother __________________

  2. Vani _____________________ th

 10) simple future tense.   

  1. Madhu _____________________

  2. Meena _____________________

 Q- 5. paragraph writing.   My

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

વુાદ કરોકરો. 
y ___________  3. hammer _____________  4. n

2. ARGOM _________________ 3. PAETW

5. DHAAL __________________ 6. JMINEA

  2. They will play football.  

  4. I will have 3 books.  

t _______________   3. early _______________  4. h

ss ______________   3. grass  ______________ 4. t

tch ____________     3. ration  _____________ 4. b

   2. Appu is a monkey. 

   4. Siddhart will laugh with 

______ k 3.  F ______ ________ T 4.  M ____

 _____ r  7. F ______ ________ L 8. T ______

_____________ great virtue. 

_____ Indian Music. 

paint masterpiece. 

________fluent english. ( speak ) 

________ in the pool on weakends. ( swim ) 

__________mrs. Verma in the market. ( meet ) 

____ this book yesterday. ( buy ) 

_____ me her book in the evening. ( give ) 

_____ at the cultural event. ( sing ) 

My dream is to become. 

 

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

4. needle _________________ 

ETWEES _________ 

INEAS ________________ 

4. hard  _________ 

4. thief  _________ 

4. batch  ________ 

 with his students. 

 _______ ________ T 

______ _________ l 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : G.K 

Standard : 6-A 

 - 1. ખાલી જ યા પરૂો  

 1. ' અ ટેઈલ ઓફ ટ ુ સીટીઝ ' ના સજક ____________

 2. ' ડ કવરી ઓફ ઇિ ડયા ' ____________________

 3. ________________________________ યુગને

 4. લોથલની શોધ ________________________ એ

 5. થમ પંચવષ ય યોજનામાં ____________________

 6. િલ નાઈટ કોલસાનંુ મહ વનંુ થળ ' નૈવલી ' ________

 7. ઓપેકની થાપના સમયે તેના સ ય દેશની સં યા _____

 8. આંતરરા ીય અદાલતમા ં_____________________

 9. ' ઝળહળતો  સૂય ' એ _______________________

 10. 2010 માં કોમનવે થ રમો સવ ભારતના __________

 - 2. સાચા ક ેખોટાની િનશાની કરો.  

 1. પાણીમા ંપાણી નથી, પાણી કેમ કપાશ ે? તે ઉદાહરણ ' લેષ

 2. ' વ નવાસવદતમ ' ના રચિયતા કાિલદાસ હતા.  

 4. નાગાજુન સાગર જળિવ ુત મથક આં દેશમા ંઆવેલુ ં

 - 3. જોડકા જોડો .  

  અ   બ  

 1. ગુજરાતી   a) કાિલદાસ  

 2. સં કૃત   b) તુલસીદાસ  

 3. િહ દી   c) િમઝાગાલીબ  

 4. ીક    d) ેમાનંદ  

 5. ઉદ ુ   e) હાઁમર 

 - 4. નીચ ેઆપલેા સોટફોમ નામનુ ં લફોમ નામ લખો.  
 1. WHO   2. NAM  

 6. NATO  7. OPEC  

 - 5. નીચ ેઆપલેા િસ બોલના નામ લખો.  
 

            

                       
  

  

  

 

 

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

_________________________ હતા. 

________________ લ યુ ંહતંુ. 

યુગને ાચીન ભારતનો ' સુવણયુગ ' કહેવાય છે. 

એ કરી હતી. 

______ ે ને ાથિમકતા આપવામા ંઆવી હતી. 

___________________ રા યમાં આવેલુ ંછે. 

_________________________ છે. 

_____ યાયાધીશ છે. 

______ રમતો સવનંુ િતક છે. 

_____________________ શહેરમાં યો યો હતો. 

લેષ ' અલંકારનંુ છે. 

  3. તરાઈના યુ ધથી સ ાટ અશોકનો અિભગમ 

 છે.  5. આંતરરા ીય અદાલતમા ં ચ ભાષા મા ય  છે

   જવાબ  

 

 3. IMF   4. ASEAM  

 8. ADB   9. UNICEF  

                                               

                       

 

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

 બદલાયો હતો. 

છે. 

  5. SAARC  

  10. UPI  
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : G.K 

Standard : 6-A 

 - 6. નીચ ેઆપલેા િચ મા ંસાિહ ય સજકના નામ લખો.
 

            
 

 

 - 7. નીચ ેઆપલેા નકશામા ંઆપલે િવગતો ભરો. 
 1. મ ય દેશ  2. ગુજરાત  3. ીલંકા  4. 

 

 

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

.  

            

. રાજ થાન  5. જ મુ અને ક મીર  

 

=========================== 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Gujarati  

Standard : 6-A 

 - 1. શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ લખો.  

 1. દ રયાઓની મુસાફરી કરનાર - __________  

 3. સ યના પાલનનો આ હ  - ________________ 

 - 2. નીચ ેઆપલેા વા યમા ં યાિવશષેણ શોધો. 

 1. તંુ જ અહી બેસી પડયો   - _______________  

 3. નોટમા ંહુ ંછેકછાક નથી કરતો. - ________________

 - 3. નીચેના વા યોમા ંનામપદ અન ે યાપદ શોધો.  

 1. મેહુલ લેશન કરવા બેસી ગયો..    

 - 4. વા ય યોગ કરો.  

 1. મ ઘે ં       

 - 5. કા ય પિં ત પણૂ કરો.  

 1. નમદની  _______________________________

  ________________________________

 - 6. નીચ ેઆપલેા જોડકા જોડો.  

  અ    બ 

 1. ગોળમે  પ રષદ    a. 

 2. કૃ ણ - કમણી લ નો સવ    b. 

 3. સુદામા     c. ગાંધી   

 4. જુના વહાણ તોડવાનંુ થળ    d. 

 - 7. નીચ ેઆપલેા નોના જવાબ લખો. 

 1. ખેતરમા ંશું ઝૂલી ર ુ ંછે ?     

 3. સારસની જોડી યા ંસહેલ કરે છે ?    

 5. ખદીર બેટ વ ચ ેકયું ગામ આવેલુ ંછે ?  

 - 8. નીચ ેઆપલેા નોના જવાબ લખો.  

 1. આપણી તે કામ કરવાથી શો ફાયદો થાય ?   

 - 9. ગધાથ હણ 

  વનમાં ણ કાર છે. બી ને મારીને વવું એ

 સાફ ય નથી. બી  કાર તે પર પર સહકાર નો છે. એકબી ના

 જુદું  જ હોય છે. એ મારફતે જ વનનો પરમ ઉપદેશ સમ ય

 નો :- 1. વનના કટેલા કાર છે ?  __________

  2. કયો કાર દિુનયામા ંસવ  છે ? _________

  3. વનનો બીજો કાર કયો છે ? _________

  4. યા ં કારનુ ં વન ે  છે ? ___________

 - 10. િનબધં લખો.   1. સુંદર અ રનંુ

 - 11. નીચ ેઆપલે કહવેત સમ વો. 1. જન સેવા 

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

   2. ખુબ ાચીન સમયનંુ  - _______

 2. રીમા તો રોજ રોજ તળાવ ેફરવા ય. - ___________

_____ 

 2. મારા અ ર સારા નથી આવતા.    

 2. સમુ  -      3. 

________________________________________________

________________________________________________

    જવાબ  

. અલંગ   ________________________________

. પોરબંદર  ________________________________

 ____________________________________ 

. માધવપુર   ________________________________

  2. સોમનાથ યા ંિવષયના િશ ક હતા ?  

  4. ગીરનાર કોની જેમ બેઠો છે ?  

 2. માતાને ધરતી ગોળ ગોળ ફરતી લાગી કારણ આપો.   

એ એક કાર સવ  છે જ. આને જ ' વન કલંક ' કહે છે . આ કારથી

એકબી ના સહકાર થી વનનો િવકાસ થાય છે. પણ એમાં વનની સવ ચ

સમ ય છે અને સફળ થાય છે. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

અ રનંુ મહ વ  

 એજ ભુ સેવા. 

 

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

_________ 

________ 

 3. લેડથી છોલીશ તો નિહ તૂટે.  

. ચોરવાડ -  

_____ 

________ કરી ભૂલવી ? 

___________ 

___________ 

________ 

 3. દાંડી શા માટ ે યાત છે ?  

કારથી વન ટકે છે. પણ એમાં વન  

સવ ચ  વારા જે વન લડે છે. તે કઇક  

_______________________  

______________________ 

_____________________ 

______________________ 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Hindi 

Standard : 6-A 

 - 1. समान तुकवाल ेऔर समान ासवाल ेदो - दो श द

 1. लताएँ = ____________  _______________

 - 2. िन िलिखत वाकयो का वचन प रवतन करके फर

 1. मेरी कताब वापस दीिजए !    

 - 3. एक दो वा यम उतर िलिखए !  

 1. हमारा मन पावन कैस ेबनेगा ?    

 3. मोह ले क  लाइट कतने बजे चली गई थी ?   

 5. कसका िसलिसला श  हो गया ह ै?    

 7. िभखारी के कटोरे म या - या था ?    

 - 4. दो - तीन वा य म उतर िलिखए .  

 1. दवेे  न ेिभखारी के िलए या कया ?   

 3. बापू धन य  इक ा कर रह ेथे ?   

 5. तेिलयो न ेकैस ेस ा िनणय िलया ?  

 - 5. मातभृाषा म अनवुाद क िजए !   

  एक िचिड़या पेड़ पर रहती थी | उसका घ सला

 वहा ंआया | वह िचिड़या को मारना चाहता था | िचिड़या

  बैठ गई | िशकारी िचिड़या को न दखेकर वहा से चला गया

 - 6. अनुलखेन क िजए !  

  अगले दन खलीफा के दरबार म अली वाजा

 क सा सुनो और बताओ क इनमे से कौन सच बोल रहा

  हसन न ेदोनो क  बात े यान से सनुी ! फर उसने

  " आप इस घड़े के तेल क  जाँच क िजए और बताइए , 

 - 7. कहानी िलिखए !   प थर हटान ेका इनाम  अथवा

 - 8. िनबधं िलिखए !  होली आई रे

 

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

श द िलिखए !  

_____ 2. नाियका = _____________  _____________

फर स ेिलिखए !  

 2. आकाश म प ी उड़ रह ेह ै?  

 2. कौमुदी ने चूिडयो के बदले गांधीजी से या माँगा ? 

 4. पूजन क  पाठशाला म कौन-सा अिभयान चल रहा 

 6. अली वाजा कौन थे ?  

 8. ' यह भी एक परी ा ' एकांक  का दसूरा य कहा 

 2. क यूटर और इंटरनेट से हम या लाभ ए ह ै?  

 4. हम सभी को या बाँटना चाहत ेह ै? य  ?  

घ सला पेड़ पर था | घ सले म उसके तीन ब े थे | वह अपने ब े के

िचिड़या न ेब ो को घ सले म िसर िनचा कर बैठने को कहा | वह खुद

गया |   

वाजा , वािजद और हसन उपि थत ए | खलीफा ने हसन से कहा 

रहा ह ै?" 

उसने दो तेिलयो को बुलवाया ! थोड़ी दरे म दो तेली आ गए | हसन

, इस घड़े म तेल कतना पुराना ह ै?" 

अथवा प  :-  अपने िम  को ' ज म दन बधाई ' के संदभ म प  िलिखए

रे  अथवा   मेरा ि य िम   

 

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

_________ 

  

 था ?  

का ह ै?  

के साथ रहती थी | एक दन िशकारी  

खुद वहा से उड़ गई और पत  म िछपकर 

 क, " तुम इन दोनो के झगड़े का  

हसन ने उनस ेकहा , 

िलिखए   
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Maths 

Standard : 6-A 

ન - 1 મા યા મુજબ દાખલા ગણો.  

1. 160 + 
�

�0
  + 5  સરવાળો કરો.  

2. 81.09 - 80.005  બાદબાકી કરો. 

3.  આપેલ લંબચોરસ

4. 18 સેમી ચોરસનંુ ે ફળ શોધો. 

5. 95 અને 55 નીચેના નો ગુણોતર શોધો. 

6. 0.5 સં યાઓ અપૂણાક વ પમા ંલખી સરળ વ પમાં

7. 10 સેમી , 12 સેમી લંબચોરસનંુ ે ફળ શોધો.

ન - 2 મા યા મુજબ દાખલા ગણો.  

1. 25 િપયા અને 75 પૈસા ને દશાંશ વ પે લખો

2. 500 મીટર લંબાઈ અને 300 મીટર પહોળાઈ ધરાવતી

  બેસાડવાનો ખચ કેટલો થાય ? 

3. 90 કમી : 45 કમી = 7 કલાક : 14 કલાક ગુણોતર

4. જતીન 15 દવસમા ં .8500 કમાય છે. તો તે 30

5. એક લંબચોરસ મેદાનની લંબાઈ 2500 મીટર અને

6. જ પાએ 25 ામ સોનામાંથી 15.75 ામ વજનની

ન - 3 નીચનેી માિહતી ધોરણ - 6 ના 32 િવ ાથ  ઓના

80 55 92 63 85 

37 42 37 50 63 

 

ન - 4  8 સમેી લબંાઈ નો AB દોરો. પરીકરનો ઉપયોગ

ન - 5  આલેખ દોરો.     

 

  

 

 છોકરાઓ  િચરાગ  

બનાવલે રન  85  

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

લંબચોરસ ની પરીમીતી શોધો. 

વ પમા ંલખો. 

. 

લખો. 

ધરાવતી લંબચોરસ જમીન પર િત 100 ચોરસ મીટર ે .10 માણ ેલાદી

ગુણોતર શોધો અને બંને ગુણોતર સરખા છે કે નિહ તે ચકાસો. 

30 દવસમા ંકેટલા િપયા કમાયો હશે ? 

અને પહોળાઈ 2000 મીટર છે. .50 િત મીટરના દરે તેની ફરતે કોટ

વજનની વીટી બનાવતા હવ ેતેણીની પાસ ેકેટલું સોનંુ બાકી રહે ? 

ઓના ગિણતના માકસ દશાવો. આ પરથી આવિૃ  િવતરણ કો ક બનાવો

50 37 42 92 63 55 63 

80 55 63 85 50 55 80 

ઉપયોગ કરીન ેતને ેચાર સરખા ભાગમા ંવહચેો. રચનાના મુ ા લખો.  

હાદ ક રોિહત  આકાશ  

50  95  10  

 

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

લાદી     

કોટ કરવાનો ખચ શોધો. 

બનાવો. 

85 80 50 55 

37 63 50 50 

િનકુજં  

35 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Science 

Standard : 6-A 

   - 1. નીચ ેઆપેલુ ં યકે િવધાન બા પીભવન , બા પો સજન

 1. વન પિતના પણ માંથી ભેજ મુ ત થવો -   

 3.ભીના કપડા પર ઈ ી ફેરવવાથી વરાળ નીકળી -  

 - 2. એક - બ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  

 1. રણિવ તારમા ંઉગતી વન પિતઓના ચાર નામ જણાવો

 3. કાશ યારે અવરોધાય છે?     

 5. િવધુત - અવાહક પદાથ એટલે શું ? તેના ઉદાહરણ આપો

 7. પવન એટલે શું ?      

 9. લાલ અળિસયા વારા કયો કચરો ખાતરમાં પાંતર થતો 

 - 3. યા યા લખો.  

 1. ફલામે ટ -      

 - 4. કારણો આપો.  

 1. દશા ણવા માટ ેવપરાતા હોકાયં મા ંચુંબકીય સોય ઉપયોગમાં

 2. દર અને સાપ રેતીમાં ખુબ ડે દરમા ંરહે છે 

 3. ચ મા ંપહેરનાર યિ ત ઘણીવાર ચ માના કાચ લુછતી હોય

 - 5. તફાવત લખો.      

 1. સ વ અને િન વ     

 - 6. નીચેના નોના સિવ તાર જવાબ લખો. 

 1. માછલીના અનુકુલનો જણાવો.   

 3. અ યંત ભારે વરસાદથી થતંુ નુકસાન જણાવો.  

 5. પાણીનંુ સરં ણ કરવા માટેના ઉપાયો જણાવો. 

 - 7. વન પિત ઉતે નાની સામ ે તીચાર આપ ેછે ત ેદશાવતો

 - 8. ગ યા ચુબંકન ેમુ ત રીત ેલટકાવતા ત ેઉ ર - દિ ણ

 - 9. ટોચના બ બની આકિૃત દોરી નામિનદશન કરો.   

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

બા પો સજન ક ેઘનીભવન શેના કારણ ેછે ત ેજણાવો. 

  2. િશયાળામા ંસવાર ેધુ મસનંુ દેખાવું. -  

  4. જળચ  સતત ચાલ ેછે.   

જણાવો.   2. ગિત એટલે શું  

  4. ટોચમા ંવીજળી યાંથી મળે છે  

આપો   6. બે ચુંબકો વ ચ ેઆકષણ યારે થાય છે  

  8. સમતલ અરીસામાં વ તુનંુ િત બબ કેવુ ંમળે

 નથી ?  10. વ તુ યારે દેખાય ?  

  2. ઘનીભવન -  

ઉપયોગમા ંલેવાય છે.  

હોય છે.  

 2. પારદશક અને અપારદશક પદાથ  

 2. િપનહોલ કેમેરાની રચના અને તે યા ંિસ ધાંત પર કાય કરે

 4. ગિતના કાર ઉદાહરણ આપી સમ વો. 

દશાવતો યોગ વણવો.  અથવા  

દિ ણ દશામા ંિ થર થાય છે ત ેસાિબત કરતો યોગ વણવો. 
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મળે છે ?  

કરે છે તે વણવો.   
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Social 

Standard : 6-A 

 - 1. નોના જવાબ લખો.  

 1. અશોકે ગૌતમબુ ધના યા - યા િસ ધાંતો ના ચાર પર ભાર મુ યો 

 2. િવ મા દ યે ગુજરાતના યા દેશો તી લીધા હતા  

 3. ાચીન ભારતીય સાિહ ય ને યા ણ ભાગમાં વહેચવામાં આ યું છે 

 4. સાં કૃિતક નકશા એટલે શું  

 5. ભારતમાં મુ ય વે પ ીઓની કઈ કઈ િત જોવા મળે છે 

 - 2. નોના જવાબ લખો. 

 1. ામસભામાં યા કાય  થાય છે ?   

 3. જંગલોથી થતા પયાવરણીય ફાયદા િવષે જણાવો.  

 - 3. ટૂકંન ધ લખો. 

 1. મહાનગરપાિલકા ના કાય    2. ગુજરાતની વલભી િવ ાપીઠ 

 - 4. નકશો પણૂ કરો.  

 1. ગુજરાત  2. જ મુ અને ક મીર   3. 
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યા િસ ધાંતો ના ચાર પર ભાર મુ યો ? 

ાચીન ભારતીય સાિહ ય ને યા ણ ભાગમાં વહેચવામાં આ યું છે ?  

ભારતમાં મુ ય વે પ ીઓની કઈ કઈ િત જોવા મળે છે ?  

  2. પશુપાલન ખેડૂતો ને કેવી રીતે મદદ પ બને છે 

  4. ' મથુરા કલા' પર ન ધ લખો. 

ગુજરાતની વલભી િવ ાપીઠ   3. ાચીન ભારતની ખેતી  

. દ લી   4. મહારા   5. પટના   6. 
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પશુપાલન ખેડૂતો ને કેવી રીતે મદદ પ બને છે ? 

. કણાટક  
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Sanskrit 

Standard : 6-A 

  -1. જોડી બનાવો.  {शि   - यिु  }  

 1. श  - ________________ 2. भि  -  __

 4. अ  - _________________ 5. कम - ____

  -2. િવરોધી શ દો લખો.  

 1. सु दर: x ____________ 2. उ मम x ________

  - 3.  ગુજરાતી શ દોનુ ંસં કૃતમા ંભાષાતંર કરો.  

 1. શિ તથી ભરપુર - ___________________ 2. 

 3. ધમિન ાવાળો - ___________________  

  -4. શ દોના અથ આપો.  

 1. अतीत - _____________ 2. ने यम ्- ________

 4. ददािम - _____________ 5. ि वण - _________

 7. नील: _______________ 8. लोकिम म - ______

  -5. હલેીકાઓ લખો.  

 1. अहम ्उप रभागे अि त |    2

   अह ं मण करोिम |       मम ह ते 

    अह ंपवनं ददािम |         मम वाहनं

   अह ं कम ?        

 4. अह ंगणवेश ंधारयािम |    

   अह ंिव ालयं ग छािम |     

   अह ंपु तकं पठािम |     

   अह ंक: ?      

  -6. કા યપિં તનુ ંગજુરાતીમા ંભાષાતંર કરો.  

 1. भि साधकम मुि साधकम |   

     भि मुि साधकम भवतुभारतम |   

     भारतं भारतं भवत ुभारतम ||    

  -7. સભુાિષતોનુ ંભાષાંતર કરો. 

 1. याथा िचत ंतथा वाचो यथा वाच तथा या:|  िचते

 2. सुखाथ  यजेत िव ा ंिव ाथ  यजेत सुखम |  सुखाथ न

 3. सवतीथमयी माता सवदवेमय: िपता |  मातरं िपतरं

  -8. અંગોના નામ લખો (સં કૃતમા)ં 

 1.   2. 
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_________________ 3. रीती - _________________

__________________ 

_____________ 3. आर भ : x _____________ 4. 

. થાઓ - ______________________ 

 4. ભારતદેશ - ___________________ 

____________ 3. गंऽगा  - _______________ 

___________ 6. दि ण - ________________ 

_____________ 9. अि त - ______________ 10

2. मम वण: गौर: अि त |   3. अह ंवृ े वसािम

 वीणा |       मम् वण: कृ ण :|  

वाहन ंमयूर: अि त |        अह ंक: ? 

    अह ंका ? 

 5.  अह ंपु तकालय ेवसािम | 

      अह ं ान ंददािम | 

     अह ंलोकिम  अि त | 

     अह ंक: ? 

 2. भारतं  भारतं भवत ुभारतम |  

     शि समृ म यिु समृ म | 

     शि युि समृ म भवत ुभारतम ||       

िचते वा या ं याया ंच साधूनामेक ा || 

सुखाथ न: कुतो िव ा कुतो िव ाथ न: सुखम || 

िपतरं त मात ्सवय ेन पूजयेत || 

  3.     4.      
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________ 

. अि त x __________ 

10. धारयािम - _________ 

वसािम | 

           

 


