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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Sunskrit 

Standard : 7-A 

  -1. આપલેા વા યોન ેબહુવચનમા ંફરેવો.  
 1. बालक: चटका प यित |  __________

 2. छा  स यं वदित |  _________________

 3. वृ : फलं ददाित | _________________

 4. उ  चलित |   __________

 5. छा : वाता णुोती |  __________

 6. वृ : तापं हरती |  _________________

  -2. નીચેના વા યોનુ ંસં કતૃ કરો.  
 1. હુ ંઠંડુ પાણી પીવું છંુ.  __________

 2. મહેશ ક યુટર ચલાવે છે.  __________

 3. લોકો ટીવી જુએ છે.  __________

 4. િવમાન આકાશમાગ ચાલ ેછે. _________________

  -3. ઉદાહરણ મુજબ વા ય બનાવો. { िवराज: कृश: क तु
 1. अिमता िशश:ु ___________________________

 2. णालय: लघु:  _________________________

 3. नीमवृ : ती क __________________________

 4. पवत दरेु ______________________________

 5. को कल: कृ ण: __________________________

  -4. નીચેના શ દો ના યાપદમા ંફરેફાર કરો. ( नम - नमि त
 1. खाद - __________________ 2. गम ( ग छ
 4. धाव - _________________ 5. ड - ___

 7. पत - _________________ 8. पा ( िपब 

  -5. જોડકા જોડો.  
 1. नमदामाता     ना रकेल
 2. सूयतनया     पु यसिलला
 3. सा म या     वहितिवपुला
 4. गुजरदशे य     इितहासो
 5. ि ने धारी     महा भात
  -6. સાચો ગુજરાતી અથ લખો.  
 1.मोदक  ______________ 2. ंजनम - ________

 4. ओदनम - __________________ 5. लवणम - 

  -7. ગુજરાતીમા ંઅનવુાદ કરો.  
 1. पूव दशाया ंर ित कािलका वसित कृ ण: पि म दशायाम
 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 2. पु यसिलला नमदामाता सूयतनया वहती िवपुला |   
 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

  -8. નીચેની સિુ તઓનો ભાવાથ લખો.  
 1. ानं भार: या ंिवना |  2. शरीरमाधं्

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

__________________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________ 

क त ुशि मान अि त | ( शि मान ) }  

_________________ ( िनभया ) 

__________________ ( व छ ) 

__________________( गुणकारी ) 

__________________ ( रमणीय: ) 

________________ ( मधुभाषी ) 

नमि त )  

ग छ ) - ________________ 3. िलख - _________________

_____________________ 6. दशृ ( प य ) - ____________

 ) - ________________ 9. वद - ___________ 10

ना रकेल 

पु यसिलला 
वहितिवपुला 
इितहासो िवशाल: 

महा भात: 

_____________  3. त म - _______________ 

 ____________________ 

पि म दशायाम |    उ र दशाया ंर ित कु ते वर य तू दि णधाम || 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

|   सा म या: इितहास  िवशाल: गुजरदशे य महा भात: || 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

शरीरमाधं् खलु धमसाधनम | 

 

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

_____ 

_______ 

10. पठ - ____________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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Worksheet -2 

Date : 25-04-2020 

Subject : English 

Standard : 7-A 

 Q- 1. Do as Directed. 

 1. Synonyms  

 1. admit - _________________ 2. arise - __

 2. Antonyms 

 1. accept -  ______________ 2. deep - ____

 3. Write modals choose from the bracket.

 1. you ________________ take rickshaw to 

 2. you ________________ the umbrella in c

 4. Turn the following into passive voice. 

 1. Ravi has eaten an apple. ( past perfect ten

 2. Rita is writing a story. ( pesent continuous

 3. Rita was writing a story. ( past perfect ) 

 4. She had completed the work ( past perfec

 5. Rita will have learnt the poem by evening

 5. Noun Gender. 

 1. hunter - _______________  2. l

 4. uncle - _______________  5. w

 6. Direct indirect speech turn the followin

 1. Rohan said to me , " When did you arrive

 2. Sneha said to Rohan , " Please bring my b

 3. Aditya said to mother , " It is raining heav

 7. Put the punctuations and capitals in the

 1. Why is the machine not working  

 2. diwali is a festival of lights  

 3. he had gone to shivaji airport  

 4. yes I want to buy a dress  

 8. True or false. 

 1. ' Nod ' એટલે ના પાડવી.    

 3. An ant is a tiny creature.   

 5. Mosquitoes and flies are our competitiors

 9. Fill in the blanks. 

 1. Opposite of horizontally is ____________

 3. ' keeping money in the bank ' __________

 5. The ant's life is very _________________

 10. write the following notice. 

 Rimjim Roy lost a pencil box write a notice 

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

________________ 3. away - ________________ 

____________ 3. beautiful - ______________ 4. com

acket. 

aw to go to office. ( can / will ) 

lla in case it rains. (  will / may ) 

oice.  

ect tense )  

tinuous )  

ect )  

rfect )  

vening ( future perfect )  

2. lion - __________________  3. author 

5. washerman - _________________ 6. king - __

llowing into indirect speech. 

 arrive ? " 

g my bag. " 

g heavily. " 

 in the following. 

  2. The Ganga is a holy river. 

  4. Mosquitoes prepares a trap to kill

titiors. 

___________ 2. past tense of ' lose ' ___________

_____________ 4. opposite of ' out wards ' is ______

_____________ 

notice about. 

 

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

_____ 4. overseas - ____________ 

4. comedy - _________ 

- ______________ 

_______________________ 

 to kill man. 

_____________________ 

________________________ 
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Worksheet -2 

Date : 25-04-2020 

Subject : English 

Standard : 7-A 

 11. write a paragraph of ' A Farmer '. 

 12. write down the following spellings. 

 1. એડવોકેટ - _________________ 2. અલરાઇટ 

 4. લેકબોડ - _________________   5. બુક - _____________________

 Q- 2. explain the advertisement. 

  

 1. what is the weight of the soap ? ________

 2. where is Nature Industries loacated ? ____

 3. when was this soap packed ? __________

 4. How much money has to be paid ? to buy

 5. What is the name of this soap ? ________

 

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

અલરાઇટ - ______________  3. અરાઉ ડ - _________________

_____________________ 6. ગંગા - ____________________

 

____________________________________________

 ? ___________________________________________

____________________________________________

to buy it ? ____________________________________

____________________________________________

 

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

_________________ 

____________________  

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Worksheet -2 

Date : 25-04-2020 

Subject : G.K 

Standard : 7-A 

 - 1. ખાલી જ યા પરૂો  
 1. રા ય સરકારના બધા જ કાય  ______________________ 

 2. _______________________ નદી કૈલાસ િશખરના માનસરોવરમાંથી નીકળે છે

 3. િવ વનો સૌથી મોટો રણ દેશ ______________________ 

 4. ઈ.સ. 2019 માં કેટ વ ડકપ ___________________ 

 5. થમ અવકાશયા ી _________________________ 

 6. ____________________________ રા યમાં િવધાન પ રષદ નથી

 7. હર વાર , કાનપુર, વારાણસી , અલાહાબાદ __________________ 

 8. દુિનયાનંુ સૌથી ચું ગીરીિશખર _______________ 

 10. િવ વમાં થમ વખત ____________________ 

 - 2. સાચા ક ેખોટાની િનશાની કરો.  
 1. ભારતના ગોવા રા યને પોતાનંુ અલગ બંધારણ છે.  
 3. િવ વનો સૌથી મોટો ીપક પ અરેિબયા છે.  
 5. થમ અવકાશીય પયટક જહોન લેન હતા. 
 - 3. જોડકા જોડો .  
  અ   બ  
 1. નાઇલ   a) ાઝીલ ( દ.અમે રકા ) 
 2. સધુ    b) ઈિજ ત ( આ કા ) 
 3. એમેઝોન   c) ભારત  
 4. પુ    d) ભારત - પા ક તાન  
 5. ગંગા    e) િતબેટ - ભારત  
 - 4. નીચ ેઆપેલા સોટફોમ નામનુ ં લફોમ નામ લખો. 

 1. ISC   2. SAC  3. PRL  

 - 5. નીચ ેઆપેલા જળધોધ કઈ નદી અન ે યા ં થળ પર આવલેા છે ત ેજણાવો
  જળધોધ    નદી   

 1. િશવસમુ મ   _________________

 3. ધૂંવાધાર  _________________

 5. જોગ ( ગેર સ પા ) નો ધોધ _________________

 - 6. નીચ ેઆપેલા િચ ોના નામ લખો. 

 1.           2.  
 
 - 7. નીચ ેઆપેલા નકશામા ંઆપલે િવગતો ભરો. 
 1. કાવેરી   2. ગોદાવરી  3. નમદા   

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

______________________ ના નામથી થાય છે ? 

નદી કૈલાસ િશખરના માનસરોવરમાંથી નીકળે છે. 

______________________ છે.  

___________________ દેશમાં યો યો. 

_________________________ દેશના નાગ રક હતા. 

રા યમાં િવધાન પ રષદ નથી. 

__________________ નદીના કનારે વસેલો શહેર છે. 

_______________ છે.    9. હોકીનો થમ િવ વકપ ___________________ દેશે યો હતો

____________________ દેશે મંગળ હ પર ઉપ હ છો યો હતો. 

 2. માઉ ટ આબુનંુ િશખર અરવ લી િગ રમાળા માં આવેલું છે
  4. સૌથી વધુ વખત કેટ વ ડકપ ઓ ેલીયા એ યો હતો

    જવાબ  

 

 

   

 4. SHAR 5. VSSC  

નીચ ેઆપેલા જળધોધ કઈ નદી અન ે યા ં થળ પર આવલેા છે ત ેજણાવો.  
  થળ       

_________________ _________________ 2. દૂધસાગર  _________________

_________________ _________________ 4. કિપલધારા _________________

_________________ _________________  

         3.          4. 

 4. યમુના   5. મહાનદી 

 

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

દેશે યો હતો. 

માઉ ટ આબુનંુ િશખર અરવ લી િગ રમાળા માં આવેલું છે. 
ઓ ેલીયા એ યો હતો. 

_________________ _______________ 

_________________ _______________ 

         5.   
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Worksheet -2 

Date : 25-04-2020 

Subject : Gujarati  

Standard : 7-A 

 - 1. શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ લખો.  

 1. જેનંુ મુ ય ન આંકી શકાય તેવું - __________  

 3. ીનાં મા- બાપનંુ ઘર - ________________ 

 - 2. નીચેના વા યમાથંી િવશષેણ શોધી તેનો કાર જણાવો

 1. એથીય મીઠી મોરી માતરે - _______________  

 3. જગથી જુદેરી એની ત ર ે- _____________ 

 - 3. નીચેના વા ય ના કાર જણાવો.  

 1. ગાંધી  તે ગાંધી  ! = _____________  

 3. હુ ંખોટો નથી એમ િસ ધ કેમ ક  ં? = ____________

 - 4. નીચેના વા યમાથંી કતા, કમ, યાપદ શોધો.  

 1. હુ ંરાજકોટ ગયો હતો.   2. ગાંધી  યારે

 - 5. સં ા નો કાર જણાવો.  

 1. સહ - __________________  2. 

 - 6. ઢી યોગ નો અથ લખી વા ય યોગ કરો.  

 1. હમત ન હારવી -  

 2. આ ોશ ઠાલવવો -  

 3. ઢીલાઢફ -  

 - 7. કા ય પિં ત પણૂ કરો.  

 1. ' રસે હવ ેદે ભરી __________________________

  ________________________________

 - 8. નીચેના ભાવાથ લખો.  

 1. ટહુકે ટહુકે ચોગમ રણકી ,    

  સોના જેવી સવાર છે  .   

 - 9. નીચ ેઆપલેા નોના જવાબ લખો. 

 1. જગતમાં કઈ આગ ઠારવાથી બમણી થાય છે ?  

 3. આ વા ય કોણ બોલ ેછે : ' જો જો  , ભાઈઓ , સુરદાસ

 5. શેરડીના ખેતરોમાં કોણ રમી ર ું છે ?  

 - 10. નીચ ેઆપેલા નોના જવાબ લખો.  

 1. લેખક ને બૂટ માટ ેઘરમા ંકોની - કોની પાસ ેરજૂઆત કરવી

 3. શેઠે ઘરના કઠોર નો કારભાર કોને સો યો ?  

 - 11. નીચનેા નોના જવાબ લખો.  

 1. સૌથી નાના દીકરાની વહુએ દાણા જોઈ શું િવચાય ુ?    

 - 12. િનબધં લખો.  1. નદી કનારાની સાંજ 

 - 13. િવચાર િવ તાર કરો.      1. િવ ા પુ તકમાં અને પર

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

  2. કુમળા પાનની ઝીણી લાલ રેખા - ________

જણાવો.  

  2. માડીના મેઘ બારે માસ રે - ____________

  2. મારો અ યાસ ચાલુ રયો.= ___________

________ 

યાર ેસં કૃત ભણતા.  3. િશ ક બહુ કડક હતા.  

. દો તી - _________________  3. પાણી - ___

________________________________________________

________________________________________________

   2. દીકરાઓની કઈ બાબતથી શેઠને સંતોષ

સુરદાસ  કાગળ વાંચ ેછે !'  4. ભૂખ લાગે યારે સહ શું કરતો ? 

કરવી પડતી ?  2. સહણ ના મોતની સહ પર શી અસર

      2. ગાંધી  એ એક વષમા ંબે ધોરણો

  

પર કબજમાં ધન , ભીડ પડેના કામ નાં એ િવ ા એ ધન 

 

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

________ 

_______ 

____ 

_______________ 

__________ 

________ આિશષ મા  માંગંુ ' 

સંતોષ હતો ?  

?  

અસર થઇ ?  

ધોરણો કરવાનો િનણય કેમ ન છો યો ? 
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Worksheet -2 

Date : 25-04-2020 

Subject : Hindi 

Standard : 7-A 

  - 1. एक दो वा य म उ र िलिखए !  

 1. समारोह के मु य अितिथ कौन थे ?    

 3. मृ युदडं के पहले बालक न ेकौन िस िबख मांगी ?   

 5. सुरेश को बोटल य  नह  दखाई दी ?   

 7. हीरलबहन मटका रखकर कहाँ चली गई ?   

  - 2. दो तीन वा य म उ र िलिखए !  

 1. मनु य युग का आ वान कैसेकर सकता ह ै?  

 2. क  होन ेपर भी मालवजी िशवाजी के पास य  नह

 3. हमारे दशे क  व था को हम कैस ेसुधार सकत ेह ै? 

 4. चौथी ीन ेअपने बेटे का प रचय कैस े दया ?  

 5. आपको कहाँ कहाँ पर भेद भाव क  नीितया ँ दखाई 

  - 3. मातभृाषा म अनवुाद क िजए !  

  एक कुते न ेएक खरगोश को दखे िलया | िशकार

 कुता बराबर उसका पीछा करता रहा | अंत म उसक  साँस

 और दखेा ताना कसा - " एक छोटे - से खरगोश ने दौड़

  - 4. अनलुखेन क िजए ! 

  सारी ि थित प  थी | जापित न ेकहा , " 

 खाओ और दसुरो को भी िखलाओ | िजओ और जीन ेदो

 बैठ गए  | एक - दसुरे के मुँह म ल डू दतेे रहे , थोड़ी दरे

  - 5. कहानी : बकरी क  चालाक     

  - 6. प  : हम वय ंकैस ेअपन ेकत  का पालन करके

  इस िवषय पर अपन ेिम  को प  िलिखए ! 

  - 7. िनबधं िलिखए ! 

  एक सिैनक क  आ मकथा   अथवा

 

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

  2. कसके बेटे ने अपनी माँ स ेपानी का घड़ा

 4. च  से आटा य  नह  िनकल रहा था ?  

  6. सफ़ेद रंग से दखाए गए ट का या मतलब

  8. धरती पर चमककर बेटी या करेगी ?  

नह  गया ?  

?  

 दतेी ह ै?  

िशकार के िलए उसके पीछे दौड़ा | खरगोश भी अपने ाण बचन ेके

साँस फुल गई | थक - हारकर उसन ेखरगोश का पीछा करना छोड़

दौड़ म तु ह ेपछाड़ दया |  

" दवेता ही े  ह ै| जानत ेहो य  ? इसिलए क  इ होन ेसहकार

दो | वह थी इनक  िवशेषता | इ होन ेबुि  से काम िलया | सूझ - 

दरे म थाल साफ कर दया | "  

  अथवा  

करके आदश नाग रक बन सकत ेह ैएव ंभारत को आदश रा  बनाने

 

अथवा   मरेा ि य िश क  

 

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

घड़ा ले िलया ?  

मतलब ह ै?  

के िलए तेजी से भागा| 

छोड़ दया | तभी एक चरवाह ेने उसक   

सहकार क  भावना से कम कया ह ै| खुद भी 

 बुझ दखाई | वे आमने - सामने  

बनान ेम योगदान द ेसकत ेह ै 
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Worksheet -2 

Date :  

Subject : Maths 

Standard : 7-A 

ન - 1 કો ક પણૂ કરો. 

     
બાજુ  ____________  _____________
િશરો બદ ુ ____________  _____________

ન - 2 િવભાગ અ મા ંઆપેલ ઘનાકારો ન ેતેમની સાચી નટે સાથ ેજોડો

 િવભાગ અ    િવભાગ બ 

            

              

    

    
ન - 3 મા યા મુજબ દાખલા ગણો.   

1. 35 સેમી વતુળની િ યા આપેલ છે. તેના પરથી પ રઘ શોધો

2. 324 ના અિવભા ય અવયવ પાડી ને તેના ગુણાકાર ને ઘાત વ પે લખો

3. 24x 35 x 6  ઘાતાંક નો િનયમ ને ઉપયોગ કરીને સાદું પ આપો

    32 x 32   

4. 5x + 9 (x + 5) સાદું પ આપી x = -3 માટે કીમત શોધો

6.  િ કોણ નંુ ે ફળ શોધો.

8. �5
�

  x  (�5�
�5

 )  ગુણાકાર કરો.   

ન - 4 મા યા મુજબ દાખલા ગણો. ( કોઈપણ પાચં ) 

1.  �
�
  +  �

�
   સરવાળો કરો.   

3. 44 સેમી પ રઘ ધરાવતા વતુળનંુ ે ફળ શોધો

4. એક લંબચોરસ જેની બાજુઓના માપ 10 સેમી અને 

5.  53 x 63 x 73        સાદું પ આપો. 

 125 x 216 x 343   

6. 6ab + b2 - a2  માંથી  5a2 +7b2 - 4ab 

ન - 5  ∆ PQR મા ંPR= 4.5 સેમી  QR= 8.5 સેમી અન ે

ન - 6  યા યા લખો. 1 સ તીય પદો   

ન - 7 ઘ ડયા લખો. 1. 19   

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

   
_____________  ____________  ___________
_____________  ____________  ___________

િવભાગ અ મા ંઆપેલ ઘનાકારો ન ેતેમની સાચી નટે સાથ ેજોડો.  

િવભાગ બ    જવાબ  

    

 

 

 

તેના પરથી પ રઘ શોધો. (π = �2
�

 ) લો. 

અિવભા ય અવયવ પાડી ને તેના ગુણાકાર ને ઘાત વ પે લખો. 

ઘાતાંક નો િનયમ ને ઉપયોગ કરીને સાદું પ આપો. 

માટે કીમત શોધો. 5. x3 - 3y નીચેની પદાવલી ને ી ચાટ વડે દશાવો

   7. 1�
	
  +  2


	
  સરવાળો કરો. 

  9. (�9
�5

 ) ÷ (�8
�6

 ) ભાગાકાર કરો. 

  

 2. (-1 �
�
 ) - 2 


�4
  બાદબાકી કરો. 

વતુળનંુ ે ફળ શોધો. 

સેમી અને 7 સેમી છે. તેના િવકણ વારા રચાતા દરેક િ કોણ નંુ ે ફળ શોધો

ab બાદબાકી કરો. 

સેમી અન ેm∠R = 45∘ હોય તવેો ∆ PQR રચો અન ેરચનાના મુ ા લખો

     2. િવ તીય પદો 

 2. 23 

 

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

 
___________ 
___________ 

નીચેની પદાવલી ને ી ચાટ વડે દશાવો. 

તેના િવકણ વારા રચાતા દરેક િ કોણ નંુ ે ફળ શોધો. 

રચો અન ેરચનાના મુ ા લખો. 

િવ તીય પદો  



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

Worksheet -2 

Date :  

Subject : Science 

Standard : 7-A 

   - 1. મા યા મુજબ જવાબ લખો. 

 1. વા યો પૂણ કરો. a) માછલી ઝાલરો વારા પાણીમાં ઓગળેલો 

   b) ઉરસગુહા બને બાજુએથી ________________________________________________________

   c) ઝાલરો િધરવાહીનીઓ સાથે _____________________________________________________

 2. એક શ દ માં જવાબ આપો.a) દય અને િધરવાહીનીઓમાં ભેગા મળી બનાવેલા તં નંુ નામ 

  b) પાતળી દીવાલ અને વા વ ધરાવનાર િધરવાિહની - _____________________________

      c) દયના ધબકારા સંભળા માટેનંુ યં  

 3. કારણ આપો.  a) યારેક ભારે કસરત દરિમયાન નાયુ ખચાય છે

 b) કુદરતમાં વન પિતના બીજ ફેલાવાની યા જ રી છે

 4. તફાવત લખો. a) અ લગી જનન અને લગી જનન 

 - 2. ટૂકંમા ંઉતર લખો. 

 1. દય ની આંત રક રચના જણાવો.   2. ગીઝર અને ટેલીિવઝન સેટમાં એક જ યુઝનો ઉપયોગ કરી શકાય

 - 3. સિવ તાર ઉતર લખો. 

 1. પરાગનયન એટલે શું ? પરાગનયન ના કારો વણવો.( 

 - 4. લાઝ િ ઝમ વારા કાશના િવિવધ રગંો મેળવતો યોગ જણાવો

 - 5. મનુ યના દયની નામ િનદશવાળી આકિૃત દોરો. 
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માછલી ઝાલરો વારા પાણીમાં ઓગળેલો _____________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________

દય અને િધરવાહીનીઓમાં ભેગા મળી બનાવેલા તં નંુ નામ - ______________________

_____________________________ 

દયના ધબકારા સંભળા માટેનંુ યં  - _______________________________________

યારેક ભારે કસરત દરિમયાન નાયુ ખચાય છે    

ની યા જ રી છે  c) ' AMBULANCE ' શ દ વાહન પર ઉ ધો લખવામાં આવે છે

અ લગી જનન અને લગી જનન  b) ધમની અને િશરા 

ગીઝર અને ટેલીિવઝન સેટમાં એક જ યુઝનો ઉપયોગ કરી શકાય ? સમ વો.   3

.( આકૃિત જ રી નથી ) 2. જંગલો જમીનને ધોવાણથી બચાવે છે 

લાઝ િ ઝમ વારા કાશના િવિવધ રગંો મેળવતો યોગ જણાવો. અથવા ઉ છવાસમા ંકાબન ડાયોક સાઈડની હાજરી ચકાસતો યોગ વણવો

 

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

_____________________________________________ 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________   

_______________________________________ 

શ દ વાહન પર ઉ ધો લખવામાં આવે છે. 

3. અંતગ ળ લે સના ઉપયોગ . 

જંગલો જમીનને ધોવાણથી બચાવે છે - સમ વો. 

ઉ છવાસમા ંકાબન ડાયોક સાઈડની હાજરી ચકાસતો યોગ વણવો. 



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

Worksheet -2 

Date :  

Subject : Social 

Standard : 7-A 

 - 1.  નોના જવાબ લખો.  

 1. ભારતમા ં યા ં- યા ંકુદરતી સરોવરો આવેલા છે ?  

 2. લાખનો ઉપયોગ જણાવો.  

 3. યાયની દેવીની આંખે પાટા કેમ બાંધયા છે ?  

 4.અકબરે યા ાવેરો બંધ કરા યો કારણ આપો 

 5. આપને હેર િમલકતનંુ જતન કરવું જોઈએ 

 - 2. નોના જવાબ લખો. 

 1. યુરોપ ખંડની જમીન અને ખેતી િવષે જણાવો 

 2. ગુ  નાનકે શો ઉપદેશ આ યો ?  

 3. વનસંર ણ માટેના ઉપાયો લખો.  

 4. પ રચય આપો : રાણી ઉદયમતી  

 - 3. ટૂકંન ધ લખો. 

 1. પૂવ ભારતનંુ લોક વન   2. ભારતમા ં સચાઈ

 - 4. નકશો પણૂ કરો.  

 1. ગુજરાત  2. છતીસગઢ   3. પુલીકટ સરોવર
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સચાઈ નંુ મહ વ    3. રાણા તાપ  

સરોવર    4. કાઝીરંગા  5. ગંગા નદી   6. 

 

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

. ક છનંુ રણ  


