Worksheet -1
Date : 25-04-2020
Subject :
Standard :
===================================
===========================================
===========================

Dear Parents,
We are in the midst of a global pandemic. Schools
ools are prominent social
institutions and if we have
h
to make certain changes in the educational
educa
process during
these times we willl do so
so.
So let's shift
ift gear
gea from the school being the hub of lea
learning to school home
learning.
We at M.S.. School
Sch
is taking an initiative in this regard and will be sharing
worksheets, certain
n activ
activities to be done and their observations
ns bei
being recorded and some
reading comprehension.
nsion.
We shall also
so be sharing
s
certain links for the students to fol
follow.
The students
ts may use the notebooks that were being used in the previous session
to write down the answe
answers.
So parents,, let’s collaborate and utilise this time to contin
ontinue with the process of
learning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------સુ વાલી ી,
આજે આપણે એક વૈિ વક મહામારીમાંથી પસાર થઇ ર ા છીએ.
છીએ શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે
અને આ સમયમાં આપણે આપણી શૈ િણક ણાલીમાં પ રવતન લાવવાનું હોય તો આપણે તે ચો કસપણે કરીશુ.ં
તો આપણે સૌ સાથે મળીને આપણી આ કે

બદુ સમાન શાળાનો ઘર સુધીનો અ યાસ શ કરીએ.
કરીએ

M.S. કુલે આ પ રિ થિતમાં ઘરેથી અ યાસ કરાવવાની પહેલ શ

કરી છે અને તેમાં ય નશીલ થઈને

વકશીટ, વાંચન, ચો કસ વૃિતઓ કરાવશે અને તેનું િનરી ણ પણ ન ધવામાં આવશે. આપણે બધા માટે કેટલીક
ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓને અનુસરવા આપીશુ.ં
જવાબ લખવા માટે િવ ાથ ઓ અગાઉના સ માં વપરાયેલી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે.
તો વાલી ીઓ, આ સજના
સજના મક વૃિતમાં ચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અને આ સમયમાં અ યાસની
વૃિ સતત ચાલતી રહે તે માટે સહયોગી બનીએ.
બનીએ

Worksheet -1
Date : 25-04-2020
Subject : Sunskrit
Standard : 7-A
===================================
===========================================
===========================
-1. MCQ

1. वृ ा वासी क: अि त ?

a)) ना रके ल

b) मानव

c)) िवहग

2. भावेश: कम अिभवादयती ?

a)) विम म

b) चेतनाम

c)) वभायायाम

3. भोजनं कदृशम अि त ?

a)) उ णम

b) िशतकम

c)) िचकरम

4. पृि वयां कटी र ानी सि त ?

a)) ि णी

b) च वा र

c)) प

5. गुजरी धरा क दृशी वतते ?

a)) ग व ा

b) गौरववंती

c)) गौरवशालीन

6. उ : वभावेन क दृश: अि त ?

a)) व

b) मृद ु

c)) सरल:

7. एतत क य युगम अि त ?

a)) य

b) िव ान य

c)) औ ोिगक य

8. ાન યારે ભાર પ બને છે ?

a)) ધમિવના

b) આચરણિવના

c)) કમિવના

9. ' ત મ ' નો અથ શું થાય છે ?

a)) ચા

b) તપેલી

c)) ઘાસ

10. ि ने धारी क: अि त?

a)) ना रके ल

b) शंकर

c)) िव णु

-2. નીચેના

य

નોના ઉતર આપો.

1. ' पाणी:' એટલે શું ? ___________________________________________________________________________________
2. 'આસન

હણ કરો.' આ વા ય કોણ બોલે છે ? _________________________________________________________________
________________________________________________________

3. સુતેલા સહના મુખમાં કોણ વેશતું નથી ? _____________________________________________________________________
4. ' धरागुजरी ' ગીતમાં કોની મિહમા ગવાઈ છે ? __________________________________________________________________
5. કોણ વભાવે વાકું છે ? __________________________________________________________________________________
6. મોબાઈલ નો ઉપયોગ શું છે ? ______________________________________________________________________________
7. કમ િવના ાન કેવું બને છે ? _______________________________________________________________________________
8. ' लवणम ' શ દનો અથ આપો. _____________________________________________________________________________
9. ' िब न ' એટલે શું ? ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. િવમાન યા માગ ચાલે છે ? _________________________________________________________________
-3. ખાલી જ યા પૂરો.
1. _______________________ िम परी ा |

2. िवमानम ________________________ चलित |

3. गुजरदेश य _______________________ िस ध |

4. नमि त __________________________ वृ ा:
ा

5. _________________________ जायते क मात |
-4. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો.
1. ઉ મમાં જ કાયની સફળતા છે .

2.. નબળા માણસો નમે છે .

3. ભોજનમાં કઢી પણ છે .

5.. બે મોઢાવાળી સાપણ પણ હોય છે .

3. જળ અ ન અને સુભાિષત ણેય ખુબ કીમતી છે .

-5. સમાનાથ શ દો લખો.
1. कृ ण: _______________

2.. माता - ________________

3. धरा - __________________

4. सूयतनया - ____________________

5.. ધમઆપનારી - __________________

-6. ઉદાહરણમાં બતા યા માણે પ બનાવો. ( सह - सह य )
1. वानर: - ______________

2.. शुक: - ______________

4. पु : - _______________

5.. शंऽकर - ______________

3. पवत: - _______________

Worksheet -1
Date : 25-04-2020
Subject : Computer
Standard : 7-A
===================================
===========================================
===========================
ન - 1 નીચે આપેલા િવક પો માંથી સાચો િવક પ પસંદ કરો.
કરો
1. જોડીમાં લખતી HTML ટેગને ____________________ કહે છે . ( કપલ ટેગ / ક ટેનર ટેગ )

2. HTML ડો યુમે ટ હંમેશા __________________ થી શ થાય છે . ( <HTML > / </HTML > )
3. HTML ડો યુમે ટ હંમેશા _________________ થી પૂરો થાય છે . ( <HTML > / </HTML > )
4. HTML ડો યુમે ટનું ફાઈલ એ ટે શન ________________ હોય છે . ( html / . html )
5. HTML ડો યુમે ટમાં _______________ સુધીની ટેગના ઉપયોગ વારા શીષકની 6 સાઈઝ મળે છે . ( <H1>
> થી <H6> / <1> થી <6>)
6. ફકરો ન કી કરવા માટે _________________ નો ઉપયોગ થાય છે .( <P> અને </P> / <I> અને </I >)
7. લખાણને બો ડ શૈલીમાં દશાવવા માટે ___________________ નો ઉપયોગ થાય છે .(<I> અને </I> / <B
B> અને </B>)
8. લખાણને ઇટાિલક શૈલીમાં દશાવવા માટે _________________ નો ઉપયોગ થાય છે .(<I> અને </I > / <B
B> અને </B>)
9. લખાણને અ ડરલાઈન કરવા માટે ________________ નો ઉપયોગ થાય છે . (<U> અને </U> / <I> અને </I>)
10. કોઈ પણ કાય પૂણ કરવા માટે અથવા કોઈ સમ યાના ઉકેલ માટે આપવામાં આવતા િનિ ચત િનયમોના સમુહને _________________
કહે છે . ( ો ામ / એલગો રધામ )
11. ________________ િતક પાથ ની દશા સૂચવે છે . ( Flow line / Terminal )
12. ________________ િતક લોચાટના અંતે દશાવવાની કીમત સૂચવે છે . ( Decision / Input, Output )
13. ________________ િતક Yes અને No વ ચેની પસંદગી સૂચવે છે . ( Decision / Terminal )
14. ________________________ વ ચેનું લખાણ ાઉઝરના ટાઈટલ બાર પર દશાવાય છે .
( <HEAD> અને </HEAD > / <TITLE
TITLE > અને </TITLE> )
15. શીષકની ટે ટ સાઈઝ બદલવા માટે ________________ નો ઉપયોગ થાય છે . ( Styles / Headers )
ન - 2 નામ આપો.
1. HTML ડો યુમે ટ જે ટેગ સાથે શ થાય છે તે ટેગ _________________________________________________
2. HTML ડો યુમે ટ જે ટેગ સાથે પૂરો થાય છે તે ટેગ _________________________________________________
3. HTML ડો યુમે ટનું શીષક લખવા માટેની ટેગ ____________________________________________________
4. ફકરો ન કી કરવા માટેની ટેગ ________________________________________________________________
5. સૌથી મોટી ટે ટ સાઈઝ માટેનું હેડર ___________________________________________________________
ન - 3 નીચેના તીકોના નામ આપો.

1.

2.

_____________

3.
______________

4.
_____________

5.
____________

ન - 4 નીચેના ટેગની ઉપયોગ લખો.
1. <h1> થી <h6>
> ___________________________________________________
2. <P> અને </P>
> ___________________________________________________
3. <img>
>

___________________________________________________

4. <B> અને </B>
> ___________________________________________________
5. <I> અને </I>

___________________________________________________

ન - 5 બે સં યાનો સરવાળો શોધવા એલગો રધમ લખવા અને લોચાટ દોરવા.
દોરવા
ન - 6 હેડસૅની 6 સાઈઝ જોવા માટે html ડો યુમે સ

___________

Worksheet -1
Date : 25-04-2020
Subject : English
Standard : 7-A
===================================
===========================================
===========================
Q- 1. MCQ.
1. Give opposite of ' close '
2. Which word means ' bright '
3. ' Delights ' means
4. What should be the shape of paper ?
5. What is the opposite of ' pull '
6. હાથના 'અંગુઠા' માટેનો અં ે શ દ
7. ' તાડી પાડો ' માટે અં ે શ દ લખો.

a) open
a) dull
a) gives sleep
a) rectangle
a) fold
a) finger
a) clap

b) wide
b) brilliant
b) gives sadness
b) triangle
b) push
b) toe
b) blink

c) new
c) bad
c) gives joy
c) square
c) press
c) thumb
c) twist

8. ' line ' means ______________
9. ________ is a soldier in Indian army.
10. Ganga is ________ kms long.
Q- 2. Answer the following.

a) faler
a) Harsh
a) 2480

b) row
b) Hitesh
b) 2804

c) ant
c) Mohin khan
c)8420

1. Who stayed with king ?
2. Which is the most imporatnt and greatest
eatest river in India ?
3. What did Aunt poly give tom ?

4. Which plant is killer
er plan
plant ?

5. Which is the major festival in gujarat ?

6. Name the festival of 9 nig
nights.

7. Where does the ants live ?
8. Are there any rooms and passages inn the ant
a hill ?
9. Name two junctions on the North - South corridor line.

10. Where is faizan from
rom ?

Q- 3. Write in correct order.
1. Squeeze each half piece into the glass.

2. Add sault and some sugar.

4. Take out the seeds from the glass.

5. Cut the lemons into two halves.

Q- 4. Match A with B.
1. Feelers

animals

2. row

baby rooms

3. kinds

find out

4. search

types

5. nursery

line

6. creatures

antennae

Q- 5. Dialogue.
m __________________ are you going
p To Town hall
m Town hall ! _______________________
_____________ is today there ?
p A cultural programme.
m _________________________________
________ is the organizing it ?
p students of my school.
m _________________________________
______________ will it start
p At 7 p.m.

3. Pour
ur some
som water into the glass.
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Date : 25-04-2020
Subject : G.K
Standard : 7-A
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===========================
- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. રા યનું મં ીમંડળ સામુિહક રીતે કોને જવાબદાર હોય છે ?

a) રા યપાલ

b) િવધાનસભા

c રા પિત
c)

d) રા યસભા

2. િવ વની સૌથી જૂ ની િગ રમાળા કઈ છે ?
a) િહમાલય
b) અરવ લી
c)) પુવઘાટ
d) પિ ચમઘાટ
3. ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે ?
a) યમુના
b) સધુ
c)) ગંગા
d)
પુ ા
4. પેલે યાં દેશનો િવ વ િસ ધ ટબોલ ખેલાડી છે ?
a) અમે રકા
b) ાઝીલ
c)) યુગો લાિવયા
d) જમની
5. િવ વનો થમ કૃિ મ ઉપ હ કયો હતો ?
a) યુટનીક-1
b) એ સ લોરર -1 c)) વો ટોક -1
d) એપોલી - 8
6. એડવોકેટ જનરલની િનમ ક કોણ કરે છે ?
a) વડા ધાન
b) રા પિત
c)) રા યપાલ
d) મુ યમં ી
7. મહે ગીરી પવત કઈ િગ રમાળા નો ભાગ છે ?
a) સાતપુડા
b) િહમાલય
c)) અરવ લી
d) પુવઘાટ
8. પાણીના જ થાની ીએ િવ વનો સૌથો મોટો જળધોધ કયો છે ?
a) નાય ા
b) વાઈરા
c)) એ જલ
d) િવ ટો રયા
9. મહમદ અલી યા દેશનો િવ વ િસ ધ મુ કાબાજ હતો ?
a) પા ક તાન
b) અમે રકા
c)) ાંસ
d) ઇટલી
10. ઈ.સ.1958 માં અમે રકાએ તેનો થમ કયો ઉપ હ અવકાશમાં છો યો હતો ?
a) યુના - 4
b) યુટિનક - 1
c)) એ સ લોરર - 1 d) વો ટોક - 1
11. િવધાનસભાનો કાયકાળ કેટલા વષનો હોય છે ?
a) 4 વષ
b) 5 વષ
c)) 7 વષ
d) 6 વષ
12. કારાકોરમ ઘાટ કઈ ગીરીમાળામાં આવેલો છે ?
a) િહમાલય
b) પિ ચમ ઘાટ
c)) પૂવ ઘાટ
d) અરવ લી
13. િવ વનો સૌથી મોટો ટાપુ કયો છે ?
a) યુગીની
b) વા
c)) સુમા ા
d) ીનલે ડ
14. િવ વનો થમ અવકાશયા ી કોણ હતો ?
a) જહોન લેન
b) નીલ આમ ગ c)) યુરી ગાગારીન
d) એડવીન આિ ન
15. રા યની તમામ યુનીવસ ટી ઓના ચા સેલર કોણ હોય છે ?
a) િશ ણમં ી
b) િશ ણસિચવ
c)) રા યપાલ
d) મુ યમં ી
16. કઈ નદી યંબક ના ડુંગર માંથી નીકળે છે ?
a) સતલુજ
b) િચનાબ
c)) ગોદાવરી
d) રાવી
17. માઉ ટ એવરે ટની ચાઈ કેટલા મીટર છે ?
a) 8,611 મીટર
b) 8,598 મીટર
c)) 8,848 મીટર
d) 8,481 મીટર
18. િલયોનેલ મે સી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો િવ વ િસ ધ ખેલાડી છે ? a) હોકી
b) ટબોલ
c)) ટેનીસ
d) બેડમી ટન
19. ભારતે િવ વ ઓિલિ પકમાં હોકીમાં કેટલી વખત સુવણચં ક યા છે ? a) 6 b) 7
c) 8
d) 9
20. િવ વનું થમ ચં પર ઉ ડયન યા ઉપ હ વારા થયું હતુ.ં a) યુના - 4
b) વો ટોક - 1
c) એપોલો - 8
d) એપોલો - 21
- 2. એક વા યમાં જવાબ આપો.
1. મુ યમં ીની િનમ ક કોના વારા થાય છે ?_________________________________________________________
2. િવ વની સૌથી ચી િગ રમાળા કઈ છે ? _______________________________________________________________________
3. િવ વની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે ? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ગેરી કા પારોવ કઈ રમતનો બેતાજ બાદશાહ હતો ? ________________________________________________________________
5. િવ વનો થમ કૃિ મ ઉપ હ યા દેશે છો યો હતો ? _______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. તમારા િવ તારની સૌથી ન કમાં કઈ નદી આવેલી છે ? _____________________________________________________________
7. તમારી મનપસંદ રમત કઈ છે ?______________________________________________________________________________
8. તમે કયો પવત જોયો છે ? ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. તમારો મનપસંદ ખેલાડી કયો છે ? ___________________________________________________________________________
10. તમે શાળામાં કઈ કઈ રમતમાં ભાગ લેધેલ છે ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. તમારી ન કમાં કયું શહેર નદી કનારે વસેલું છે ? _________________________________________________________________
12. ગુજરાત િવધાનસભા ભવનનું નામ શું છે ? ____________________________________________________________________
_________________________________________________________
13. તમે બ માં મળેલ હોય કે ટીવીમાં જોયેલા હોય તેવા િસ ધ ખેલાડીઓના ચાર નામ લખો._____________________________________
લખો _____________________________________
14. તમારા િજ લાની મુ ય નદી કઈ છે ? ________________________________________________________________________
15. ખેલાડીના
ના

વન પરથી બનેલ કોઈ પણ એક ફ મનું નામ લખો._______________________________________________________
લખો _______________________________________________________

16. યા ાધામ તરીકે િવકસેલા કોઈ પણ એક પવતનું નામ લખો.
લખો __________________________________________________________
17. સાતપુડા િગ રમાળાનું સૌથી

ચું િશખર કયું છે ? ________________________________________________________________

18. િવ વનું સૌથી મોટું મીઠા પાણીનું સરોવર કયું છે ? ________________________________________________________________
19. ભારતે અ યાર સુધીમાં કેટલી વખત

કેટ વ ડકપ

યો છે ? _________________________________________________________

20. ભારતે તેનો થમ કયો ઉપ હ અવકાશમાં તરતો મુ યો હતો ? ________________________________________________________
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. અં ે માં સમાચાર માટે કયો શ દ વપરાય છે ?

a) યુઝ

b) પીડ યુઝ

c)) ઈ પોટ ટ

2. ' જનની' કા યના કિવનું નામ જણાવો.

a) રાજે શાહ

b) દામોદર બોટાદકર c) નેહરિ મ

3. જનની ને કોના ેમ તણી પુતળી કહી શકાય ?

a) સખાના

b) િપતાના

c) ભુના

4. જગના નામના ખલાસીએ યાં જઈને દ રયાને દેખેલો ?

a) કારાતીયા

b) નોવ

c) અમે રકા

5. ' આવ, ભાણા આવ !' આ ગ ના લેખકનું નામ જણાવો.
જણાવો

a) િવનોદભ ટ

b) શાહબુ ીન રાઠોડ c)) તારક મહેતા

6. ' ામમાતા ' ખં કા યના કિવ કોણ છે ?

a) હાનાલાલ

b)બોટાદકર

c)) કલાપી

7. એક દવસ નમતા બપોરે દરબાર મા ાવાળા યા બેઠા છે ?

a) ખેતરમાં

b) ઘરે

c)) નદી કનારે

8.

a) ચાર

b) પાંચ

c)) બે

વરામ ભ ટ ણ આંગળા ને કેટલા આંગળા ગણાવે છે ?

9. સવાર કેવી છે ?
10. શેઠને કેટલા દીકરાઓ અને વહુ હતી ?

a) તાંબા જે વી

b) પા જે વી

c) સોના જે વી

a) ચાર

b) પાંચ

c) ણ

- 2. ખાલી જ યા પૂરો.
1. ી

છોકરાની વહુ જરાક ____________________
___________________ વભાવની હતી.

2. _________________ પર બેડામાં ઝબકી, સોના જે વી સવાર છે .
3. _________________ ની

યા પૂરી કરી સૌ ગામમાં પાછા વ યા.
યા

4. _______________ માટે મા ાવાળા ના અંતરમાં હાલ ઉભરાતું હતું.
5. નદીના વાંસ ળ પાણીમાં _______________ શેલારા મારે છે .
6. ' ામમાતા' કા યમાં ામમાતા એટલે ________________.
________________
7. લેખક ને ____________ રંગના બુટ સીવડાવવા હતા.
હતા
8. ___________________ ની દીવાદાંડી ની અનેક વાતો

ણીતી છે .

9. સારા અ ર એ ______________________ નું આવ યક અંગ છે .
10. માતા __________________ કરતા અચળ છે .
- 3. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો.
1. માતાના ેમનો ઉ સ યારેક અ ત થાય છે .
3. લેખક કીમ નદીને તોફાની માને છે .

2. ઉદુના યાકરણ નો સમાવેશ િહ દીમાં થાય છે .
4.. ' આવ, ભાણા આવ !" એક હા યકથા છે .

5. આવેલ ઘોડે સવાર રા

હતો.

- 4. સમાનાથ શ દ લખો.
1. જનની - _____________

4. નભ - _______________

2. અમી - ________________

3. કેળવણી - ____________

5.. કર - __________________

6. ધારા - ________________

1. કાશ - _________________

2.. તળે - _________________

3. દેશી - ______________

4. ઊગવું - _________________

5.. ધરા - _________________

6. સુખી - ______________

- 5. િવરોધી શ દ લખો.

- 6. જોડણી સુધારો.
1. શૂરત - _________

2. નમદા - _________

3. અનીલ - ___________
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- 1. खाली जगह भरीए!

1. हजरत अली __________________ के खजाने क जाँच करने लगे |
2. __________________ म आप सडको पर िसगरे ट का टु कड़ा नह |
3. किव मनु य को बड़ा _________________________ मानते है |
4. िशवाजीने बालक से पूछा " मुझे मार कर या _______________________ के मािलक बनना चाहते थे ? "
5. भुल ड़ पित नयी कताब ___________________________ बार ले आए थे |
- 2. िवरोधी श द िलिखए !
1. सकारा मक x _______________ 2. िनभय x ______________3. आधूिनक x ______________

4.. िस

5. अंत x ________________

6. ीमान x ____________ 7. सरल x _____________

8.. सावजािनक x ________

9. िव ास x _____________

10. ख़राब x ____________

x ______________

- 3. समानाथ श द िलिखए !
1. उिजयारा - _____________________

2.. साम य - ______________________

3. अंश - ______________

4. संदह
े - ________________________

5.. भूचाल - _______________________

6. गगन - _____________

7. उ ान - ________________

8. िनवास - _______________

9. िमसाल - _____________ 10. क - _________________

- 4. िन िलिखत मुहावर का अथ िलखकर वा य म योग करे !
1. अपने पाँव पर चलना - 5. नीचे दए

2.. लाखो म एक होना -

3. ाण योछावर करना -

ए श दसमूह के िलए एक श द िलिखए !

1. देवो के गु - _________________________

2. रहने का थान - ____________________________

- 6. काल प रवतन क िजए |
1. िसमला म िहम वषा ई | ( भिव यकाल )

2. मै दादाजी के साथ मं दर जाता ँ | ( भूतकाल )

3. कल हम कू ल से वास जा रहे है | ( वतमानकाल )
- 7. का

पंि

पूण क िजए !

1. गगन पे ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ उिजयारा क ँ गी
- 8. िन िलिखत श द के गुजराती श द िलिखए !
1. कमीबेशी - ____________________

2.. द तखत - ______________________

3. महसूल - _______________

2.. જ થાબંધ - _____________________

3. સરસરી - ________________

- 9. िन िलिखत श द के िह दी नाम िलिखए !
1. વેચાણ - ______________________

- 10. िन िलिखत वाकयो मे से िवशेषण पहचानकर िलिखए !
1. गौरव तीसरी क ा म पढता है | ___________________
______________
2. फु ल बाजार म पीले गुलाब िमलते है |

_______________

3. प र म छा कभी असफल नह होते | _______________________________
- 11. श द को उिचत म म रखकर अथपूण वा य बनाइए !
1. पिसल है क हीरल यह |

____________________________________________________________
_______________________________

2. आदश भारत को आओ बनाए िमलकर रा |

____________________________________________________________

3. को रोका कसने रानडे |

____________________________________________________________
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ન - 1 નીચે આપેલા િવક પો માંથી સાચો િવક પ પસંદ કરો.
કરો
1.

એ _______________ સં યા છે .

a) સંમેય

b) ાકૃિતક

c)) પૂણ

2. એકબી ની ય ત હોય તેવી બે સં યાઓના ગુણકાર શોધો.
શોધો

a) 1

b) 0

c) 2

3. આપેલ પૈકી ીપદી કઈ છે ?

a) 6x2 + 9

b) 3x + 5y2 - 5

c) y2

4. 35 x 33 = _______________

a) 32

b) 38

c) 315

5. અં ે

મૂળા ર S ને સંિમિત ની રેખા ___________ રેખા હોય છે .

6. ચોરસનું પ ર મણીય કે

____________ હોય.

a) ખૂણો

a) 1

b) 0

c) 2

b) િવકણનું છે દ બદુ c) બાજુ ઓનું મ ય બદુ

7. શંકુ ને _____________ સપાટીઓ હોય છે .

a) એક

b) બે

c) ણ

8. નળાકાર માટેની નેટ ______________ હોય.
હોય

a) નળાકાર

b) વતુળ

c) લંબચોરસ

9. -8x2y3 અને 8x2y3 એ ______________ પદો છે .

a) અચળ b) િવ તીય

10. િ કોણ ના ણેય ખૂણા ના માપનો સરવાળો ____________ થાય છે .

a) 450

c)) સ તીય
b) 900

c) 1800

ન - 2 ખાલી જ યા પૂરો
1. _______________ એ સં યાઓનું સં યારેખા પર િન પણ 0 ની જમણી બાજુ એ છે .
2. 3 ની િવરોધી સં યા _____________________ થાય

3. લંબચોરસ ની પરીમીતી = _____________________.
_____________________

4. વતુળનું ે ફળ = _____________________

5. અચલની કીમત _______________________ હોય છે .

6. x , x2 , x3 એ _________________ માંથી મળતી બીજગિણતીય પદાવલી છે .
7. 57 માં ઘાતાંક ________________ છે .

8. વતુળને ___________________ સંિમિતની રેખાઓ હોય છે .

9. જે ને મા લંબાઈ અને પહોળાઈ હોય તેને _____________________ આકૃિત કહેવાય.
10. જો આધાર સરખા હોય અને ગુણાકાર ની િનશાની હોય તો ઘાતાંકો નો _________________ થાય.
ન - 3 √ કે X તે જણાવો.
1. સંમેય સં યાઓનું સં યા રેખા પર િન પણ શ ય નથી.

2. વતુળની િ

3. જે પદાવલીમાં મા 4 પદો જ હોય તેને જ બહુ પદી કહેવાય.

4. વતુળનો પ ર મણીય કોણ દરેક ખૂણો હોય છે .

યા તેના યાસ કરતા બમણી હોય છે .

5. આઈસોમે ક આકૃિતને
િતને ટપકાવાળા કાગળ પર દોરી શકાય છે .
ન - 4 સં યા રેખા પર દશાવો.
1.

,

2. -

,-

ન - 5 ખાલી ખાનામાં યો ય સં યાઓ લખો અને સામસામેની સપાટી પરના અંકોનો સરવાળો 7 થવો જોઈએ ?

ન - 6 (x) િચ ન થી દશાવેલ બદુ િવશે આપેલ આકૃિતની પરી મણીય સંિમિત નો મ જણાવો.
જણાવો
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- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.

1. ભારે કસરત દર યાન વસનદર કેટલો હોય છે ?

a)) 25

b) 10

c) 15 - 18

d)) 50

2. મનુ યમાં ધીરના ગાળણની

a)) મુ પડ

b) મુ વાહીની

c) દય

d)) ફેફસા

a)) પણ

b) કાંડ

c) મૂળ

d)) પુ પ

યા યાં થાય છે ?

3. વન પિતનું લગી જનન અંગ ________ છે .
4. ઘ ડયાળના કાંટાની ગિત યાં કારની છે ?

a) સુરેખ ગિત

b) ચ ીય ગિત

c) વ ગિત

d) આંદોિલત ગિત

5. બ બની અંદર પાતળો તાર હોય છે , જે ને ____ કહે છે .

a) ફલામે ટ

b) ફલાસે ટ

c) ફીલામેક

d) ફલાએ ટ

6. ગોિલય અરીસો એ _____________ નો એક ભાગ છે .a) ચોરસ

b) િ કોણ

c) ગોળ

7. યાં વષને આંતરરા ીય મીઠા પાણીના વષ તરીકે ઉજવવામાં આ યુ હતું.? a) 2003
8. સુ મ

વો મૃત વન પિત પર
a) રેતી

d)) લંબચોરસ

b) 2002 c) 2001 d)) 2008

યા કરે છે તે ________.
________
b) ગ ( મશ મ )

c) કળણ

d) લાકડું

9. આશરે _______ મનુ યોને પીવા માટે શુ ધ પાણી મળતું નથી.
નથી a) 110 અબજ

b) 1 અબજ

10. ખુ લી ગટર યવ થાએ કોનું જનન થાન છે ? a)) માખી b) મ છર c) અ ય કીટક

c) 10 લાખ

d) 0

d) આપેલ તમામ

- 2. ખાલી જ યા પૂરો.
1. કોષને િવિવધ કાય કરવા ___________________________ ની જ ર છે .
2. િધરનો લાલ રંગ __________________________ ની હાજરીને લીધે હોય છે .
3. પાનકુ ટી એ ____________________ પર કલીકાઓ ધરાવે છે .
4. લોલકને 1 દોલન પૂણ કરવા લગતા સમયગાળાને ______________________ કહે છે .
5. િવ ુત ઘંટડી િવ ુત વાહની ________________________ અસર પર કાય કરે છે .
- 3. નીચેના વા યોમાં ખરા ખોટાની િનશાની કરો.
1. દેડકો ફેફસા
ફસા અને ચામડી બને વારા વસન કરી શકે છે .

2. વાન પિતક જનન એક કારનું લગી જનન છે .

3. દરેક ગિતમાન પદાથ એકસરખી જ ગિત કરે છે .

4. રસોઈ માટે વપરાતા ઇલેિ ક હીટર નું એિલમે ટ બહાર દેખાતું હોય છે .

5. વન પિતની છાલ તથા પણ પર નાના

વો જોવા મળે છે .

- 4. જોડકા જોડો.
અ

બ

1. ખા ં પાણી

a) પંખોવાળા બીજ

2. સરગવો

b) કલીકાસજન

3. યી ટ

c) દ રયો

4. જલવાહક પેશી

d) અવખંડન

5. લીલ

e) પાણીનું વહન

- 5. એક - બે વા યમાં જવાબ લખો.
1. અ રક

વી એટલે શું ? ઉદાહરણ આપો

2. પ રવહન તં એટલે શું

3. કઈ કઈ વન પિત કલમ વારા ઉગાડી શકાય ?

4. પુકેશરના ભાગોના નામ આપો.

5. સુરેખ ગિત કોને કહેવાય ? તેના ઉદાહરણ આપો.

6. ' વા ઝ કલોક ' કોને કહેવાય

7. આલેખના જુ દા જુ દા કારો જણાવો. ?

8. પીડોમીટર એટલે શું ?

9. CFL નું પૂ ં નામ જણાવો. ?

10. વષનો કયો દવસ ' િવ વ જળ દવસ ' તરીકે ઉજવાય છે ?

Worksheet -1
Date : 25-04-2020
Subject : Social
Standard : 7-A
===================================
===========================================
===========================

- 1. સાચો િવક પ શોધીને લખો.
1. ચાવડા વંશના શાસકો વ લગભગ _______ વષ સુધી ગુજરાતમાં સતા સંભાળી

a) 196

b) 96

c) 169

2. સોલંકી વંશના શાસકો બાદ ગુજરાતની સતા ______ વંશના શાસકોએ સંભાળી.

a) વાઘેલા

b) ઘોરી

c) ચાવડા

3. નીચેના પૈકી યાં રા યમાં વધુ વરસાદ પડે છે ?

a) ગુજરાત

b) અસમ

c) રાજ થાન

4. વીજળીના તાર બનાવવા માટે કયું ખનીજ વપરાય છે ?

a) અબરખ

b) તાંબુ

c) મેગેનીઝ

5. ક છના રણમાં ડા મૂકતું િવદેશી પ ી ?

a) સુરખાબ

b) બતક

c) મોર

6. ગુજરાત રા યની વડી અદાલત ______ શહેરમાં આવેલી છે ?

a) અમદાવાદ

b) વડોદરા

c) રાજકોટ

7. હુ માયુના અવસાન સમયે અકબરની ઉમર કેટલી હતી ?

a) 10 વષ

b) 13 વષ

c) 14 વષ

8. વારકાધીશનું મં દર કઈ નદીના કનારે આવેલું છે ?

a) સર વતી

b) ગૌમતી

c) ગંગા

9. કુતુબિમનાર કેટલા માળનો િમનારો છે ?

a) પાંચ

b) દશ

c) સાત

10. દાલબાટી યાં રા યનું

a) રાજ થાન

b) મહારા

c) પં બ

યાત ભોજન છે ?

- 2. ખાલી જ યા પૂરો.
1. ગુજરાતમાં સોમનાથ પાટણ ______________________
_______________ ધમનું
2. આં

યાત ધામ ગણાતું હતું.

દેશમાં __________________________ સરોવર છે .

3. આપના દેશની સૌથી ટોચની અદાલત __________________ અદાલત છે .
4. મહારાણા તાપના ઘોડાનું નામ _________________________ હતું.
5. ગુજરાતમાં ____________________ ખાતે સૂયમં દર આવેલ છે .
6. મહારા નું _______________________ નૃ ય

ણીતું છે .

7. નર સહ મહેતાનો જ મ ____________________________ કુટબ
ું માં થયો હતો.
8. લાદોગા સરોવર ______________________________ ખંડમાં આવેલું છે .
9. રિશયાની રાજધાની _______________________ છે .
10. જમનીનું પાટનગર _______________________ છે .
- 3. જોડકા જોડો.
અ

બ

1. તુંગભ ા નદી

a) ઉ ર ભારતની નદી

2. ગંગા નદી

b) દ ીણ ભારતની નદી

3. અધાતુમય ખનીજ

c) મ ય દેશ

4. કા હા રા ીય ઉ ાન

d) ઘોરાડ

5. સૌથી વજનદાર પરની

e) પારો

જવાબ

- 4. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો.
1. િબહારમાં કોશી નદીમાં દર વષ પુર આવે છે ?

2. સૂબાનો પેટા િવભાગ ' સરકાર ' કહેવતો.

3. ગુજરાતની મુ ય ભાષા ગુજરાતી છે .

4. દ ીણ ભારતની

ીઓ
ઓ લોની શોખીન છે .

5. તળાવમાં કપડા ધોવા તે ખરાબ બાબત છે
- 5. નીચે આપેલા

નોના જવાબ ટૂકં માં લખો.

1. ભારતના દ રયા કનારાની આબોહવા કેવી છે ?

2. જં ગલો એટલે શું ?

4. સુબાગીરી યાં શાસનમાં અમલમાં હતી ?

5. કોના દોહાની રચના આજે પણ લોકિ ય છે ?

6. ા ડ કે યોન ખીણ કઈ નદી થી બનેલી છે ?

7. આજ ટીના માં કઈ ભાષા બોલાય છે ?

8. ા સમાં સૌથી વધુ કયો પાક થાય છે ?

9. મ યરા ી ના સૂયનો દેશ કોને કહેવાય છે ?

10. ભારતના જળ - સંસાધનો યાં યાં છે ?

3. દીવાની અદાલત યાં િવવાદ ઉકેલે છે ?

