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Standard :  

 

 Dear Parents,  

We are in the 

institutions and if we h

these times we will do so

 

So let's shift gea

learning.  

 

We at M.S. Sch

worksheets, certain activ

reading comprehension.

 

We shall also be s

 

The students may

to write down the answe

 

So parents, let’s 

learning. 

 

-----------------------------------

 

સુ  વાલી ી, 

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ
 

M.S. કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

વકશીટ, વાચંન, ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશું

 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે
 

તો વાલી ીઓ, આ સ

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ

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

 the midst of a global pandemic. Schools 

 we have to make certain changes in the educa

l do so.  

ift gear from the school being the hub of lea

. School is taking an initiative in this regard

n activities to be done and their observations bei

nsion.  

so be sharing certain links for the students to fol

ts may use the notebooks that were being used 

answers.  

, let’s collaborate and utilise this time to contin

-------------------------------------------

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ. શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશુ.ં 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે

આ સજના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ. 
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ools are prominent social 

 educational process during 

of learning to school home 

regard and will be sharing 

ns being recorded and some 

 to follow.  

 used in the previous session 

ontinue with the process of 

------------------------ 

શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે 
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશુ.ં 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ. 

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં ય નશીલ થઈન ે

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશ.ે આપણ ે બધા માટ ે કટેલીક 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

જના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Computer 

Standard : 8-A 

 ન - 1 નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો
1. રો અને કોલમ છેદે તે ભાગને __________________ 
2. ________________ એ સમય બચાવનારી ફો યુલા છે
3. જો કોલમ B અને રો  7 માં સેલ આવેલો હોય તો તેનંુ સેલ અ ેસ 
4. ફરતે કાળી ગાઢી બોડર ધરાવતા સેલને _______________ 
5. એ સેલ વકશીટ A થી IV સુધી __________________ 
6. એ સેલ વકશીટ 1 થી ______________ સુધી રો ધરાવે છે
7. એ સેલ __________________ એ એિ ટવશીટ સાથે ખુલે છે
8. ______________ વકશીટનંુ હાલનંુ ટેટસ દશાવે છે
9. જમણી તરફ એક સેલ ખસવા માટે __________ 
10. નામો ચઢતા  મમાં ગોઠવવા માટે Sort & Filter 
11. કોલમ ઉમેરવા માટે Insert મેનુ પર _______________ 
12. ફો યુલા હંમેશા _____________ િચ નથી શ  થાય છે
13. સેલ રે જ _______________ માં લખાય છે
14. પહેલા સેલ અ ેસ અને છે લા સેલ અ ેસને ____________ 
15. જેના જવાબ િનિ ચત હોય તેવા કાય  ________________ 
16. માણભૂત તીકોના ઉપયોગ કરીને યા સમ વતી આકૃિતને 
17. મોટા લોચાટના િવિવધ ભાગોને જોડવા માટે
18. ________________ યામાં લેવાયેલા િનણય અને કરવામાં આવેલી તુલનાનો િનદશ કરે છે

19. િનિ ચત કાય પૂણ કરવા માટે , જે િનિ ચત પગલા લેવા પડે તે અંગે ક યુટરને અપાતા

  20. ___________________ િસલે ટ કરેલા લખાણને સેલની વચમાં ખસેડે છે

ન - 2 નીચેના બટનના ઉપયોગ લખો.  

 1.   2.  

 5.   6. 

 9.   10. 

 
ન - 3 આપલેી બ ેસં યામાથંી મોટી સં યા શોધવા માટનેા એલગો રધમ લખવા અન ે લોચાટ દોરવા

 
ન -4. બ ેસં યાનો સરવાળો કરવા માટનેા એલગોરીધામ લખવા અન ેફલોચાટ દોરવા

 

 
 
 

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

નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો. 
__________________ કહે છે. ( Cell / Cross cell ) 

એ સમય બચાવનારી ફો યુલા છે. ( Autofill / Auto sum ) 
માં સેલ આવેલો હોય તો તેનંુ સેલ અ ેસ ________________ થશે. ( B7 / 7B ) 

_______________ કહે છે. ( લાઇવ સેલ / એ ટીવ સેલ ) 
__________________ કોલમ ધરાવે છે. ( 256 / 265 ) 

સુધી રો ધરાવે છે. ( 65563 / 65536 ) 
એ એિ ટવશીટ સાથે ખુલે છે. ( Sheet 1 / Sheet 2 ) 

વકશીટનંુ હાલનંુ ટેટસ દશાવે છે.( ટાઇટલ બાર / ટેટસ બાર ) 
__________ કી દબાવો. ( Tab / Esc ) 

Filter મેનુ પર ________________ પર િ લક કરો. ( Sort Z  to  A 
_______________ પર િ લક કરો. ( Insert Sheet Columns / Insert Sheet Rows 
િચ નથી શ  થાય છે. ( < / = ) 

માં લખાય છે. ( (and) / {and} ) 
____________ વારા અલગ પડાય છે. ( ; / : ) 

________________ એલગો રધમ કરે છે. ( ડેફીનીટીવ / સ જેકટીવ 
માણભૂત તીકોના ઉપયોગ કરીને યા સમ વતી આકૃિતને ________________ કહે છે. ( એલગો રધમ 

મોટા લોચાટના િવિવધ ભાગોને જોડવા માટ ે_______________ નો ઉપયોગ થાય છે. ( કને ટર / લોલાઈન 
યામાં લેવાયેલા િનણય અને કરવામાં આવેલી તુલનાનો િનદશ કરે છે. ( ટ મનલ / ડીસીશન 

જે િનિ ચત પગલા લેવા પડે તે અંગે ક યુટરને અપાતા ો ામને ___________ 

િસલે ટ કરેલા લખાણને સેલની વચમાં ખસેડે છે. (  / ) 

  3.   4.   

   7.       8. 

   

આપલેી બ ેસં યામાથંી મોટી સં યા શોધવા માટનેા એલગો રધમ લખવા અન ે લોચાટ દોરવા.  

બ ેસં યાનો સરવાળો કરવા માટનેા એલગોરીધામ લખવા અન ેફલોચાટ દોરવા.  

 

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

 

Sort Z  to  A /  Sort A to Z ) 
Insert Sheet Rows ) 

સ જેકટીવ ) 
એલગો રધમ / લોચાટ ) 

લોલાઈન ) 
ડીસીશન ) 

___________ કહે છે.(એલગો રધમ / ાફ)          
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : English 

Standard : 8-A 

 Q- 1. MCQ. 

 1. ' Huge ' means _________________  

 2. The sadhu had a _________________  

 3. __________ did not know about sadhu. 

 4. Which word in the poem sounds like ' bad

 5. There was a _________ tree in forest.  

 6. In Gujarat there are tall trees at _______

 7.Which of the following words means ' to w

 8. 28
th
 february is celebrated as the _______

 9. The Bamboo is very _________  

 10. Which word in the passage means ' taste

  Q- 2. fill in the blanks by using ( How ma

 1.  ___________________________ studen

 2. ___________________________ water is

 3. ___________________________ money 

 4. ___________________________ pens do

 5. ___________________________ does th

 Q- 3. True or False 

 1. The sadhu had many followers.  

 3. Gir forest is famous for lions.   

 5. The king cared for his people. 

 Q- 4. Who said to whom. 

 1. " You look very upset. "   

 3. " Alright , as you wish. "    

 5. ' I think you have excellent leaves. "   

 Q- 5. Give meanings of given words. 

 1. Command - ___________________  

 4. Wish - ______________________  

  Q- 6. " ful " add કરીન ેશ દો અથપણૂ બનાવો. 

  1. care - ___________________  2. B

 4. Play - ____________________ 5. T

 Q- 7. add appropriate question tags. 

 1. These students are really intelligent.  

 3. Do call me.      

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

 a) small   b) very big   

 a) black beard   b) long beard   

 a) Tenali Raman  b) The king   

e ' bad ' ? a) get   b) sad    

 a) Neem  b) Babool  

____ a) Ahmedabad   b) Dang   

s ' to walk around '  a) thrilling  b) exlore 

_____ a) Earth Day   b) World Science D

 a) weak   b) strong   

 ' taste '  a) herbs   b) flavour   

ow many or How much ) 

students are there in the laboratory ? 

ater is in the jug ? 

oney is there in the bag ? 

ens do you have ? 

oes this bunglow cost ? 

   2. The sadhu had magical b

   4. There are no forests in D

  2. " Sorry , but I feel that it may be 

  4. "  Now , I have learnt a lesson. "

  

 2. Rose - _________________  3. i

 5. Disguised - ____________________ 

2. Beauty - __________________ 3. Meaning

5. Taste - _____________________ 

   2. I am absolutely right.  

   4. She was not being truthfu

 

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

 c) narrow 

 c) white beard 

 c) Villagers 

 c) but 

 c) Ashoka 

 c) Bharuch 

lore  c) track 

ence Day  c) Children's Day   

 c) short 

 c) spices 

ical beard. 

s in Dang. 

ay be risky. " 

son. "    

3. immediately - _____________ 

eaning - ____________________ 

  

truthful  
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : G.K 

Standard : 8-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 
 1. ક ગેસના થમ મિહલા મુખ કોણ હતંુ ?     
 2. ભૌિતક શા માં ' નોબલ પુર કાર ' મેળવનાર થમ ભારતીય કોણ હતા 
  a) ઇ ત ગુ તા   b) ડો. નગે સહ 
 3. ભારતમાં ઈ.સ.1853 માં રે વેની શ આત યા બે થળો વ ચે થઇ હતી 
  a) સીમલા થી જ મુ  b) થાણા થી મંુબઈ   
 4. િવ તાર અને વ તીમાં સૌથી મોટો ખંડ કયો છે ? a) 
 5. ડચ ઇ ટ ઇ ડીઝનંુ નવું નામ શું છે ?   
 6. ઓ ીયા નંુ પાટનગર કયું છે ?   
 7. અમ ય સેનને યાં ે  માટે નોબેલ પા રતોિષક એનાયત થયું હતંુ 
 8. આપેલ પૈકી કોણ નેગેટીવ િવ ુત ભાર ધરાવે છે ? a) 
 9. થમ ' ાનપીઠ એવોડ ' િવજેતા મિહલા કોણ હતા ? 
 10. સાચો તા કક મ પસંદ કરો. 1) દવાલેવી  2) 
  a) 2,3,4,1  b) 3,2,1,4 
 11. ઈ.સ. 1954 માં ભારત ર ન એવોડ કોને મ યો હતો 
 12. પોખરણમાં ભારતે થમ અ ધડાકો યારે કય  હતો ?
 13. માઉ ટ એવરે ટની ચાઈ કેટલા મીટર છે ?  
 14. દુિનયાનંુ છાપ ં કોને ગણવામાં આવે છે ?  
 15. દ ીણ કોરીયાનંુ પાટનગર કયું છે ?   
 16. નોબેલ પા રતોિષક કેટલા ે ોમ અપાય છે ?  
 17. અ બો બની શોધ કોને કરી હતી ? a) ચેિ વક  
 18. સાચો તા કક મ પસંદ કરો. 1) ગામ 2) લો 3) દેશ 
       
 19. થમ ભારતીય મિહલા રે વે ાઈવર કોણ બ યું ?   a
 20. ક ગેસના થમ મુખ કોણ હતા ?  a) જવાહરલાલ નહે  
 - 2. એક વા યમા ંજવાબ આપો.  

 1. થમ ભારતીય મિહલા આઈ.પી.એસ.ઓ ફસર કોણ બ યું હતંુ 

 2. આંતરરા ીય યાયાલયના થમ ભારતીય અ ય  કોણ બ યું હતંુ 

 3. ભારતની થમ અ ભ ઠી કઈ હતી ?   

 4. પાણીના જ થાની ીએ િવ વની સૌથી મોટી નદી કઈ છે 

 5. યા ગોનનંુ જુનંુ નામ શું હતંુ ?   

 6. લે ડ નંુ પાટનગર કયું છે ?    

 7. ઓ કાર એવોડ આપવાની શ આત યાં વષથી થઇ હતી 

 8. થમ અ ભ ઠી ની શોધ કરનાર ફમ  યા દેશનો મહાન અ વૈ ાિનક હતા 

 9. થમ બુકર ાઈઝ િવજેતા ભારતીય મિહલાનંુ નામ જણાવો

 10. રીઝવ બકના થમ ગવનર કોણ હતંુ ?   

 11. િવ વનો સૌથી મોટો અખાત કયો છે ?   

 12. ભારતમાં આવેલ સૌથી ચી િશખર કયું છે ?  

 13. યુરોપનંુ વેશ વાર કોને કહે છે ?   

 14. પાનનંુ રા િચહન કયું છે ?   

 15. થમ વાર યા ભારતીય લેખકને ' બુકર ાઈઝ ' મ યું હતંુ 
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  a) ઇિ દરા ગાંધી  b) સોિનયા ગાંધી  c) ડો.એનીબેસ ટ 

મેળવનાર થમ ભારતીય કોણ હતા ? 
નગે સહ   c) ડો.પી.વે ગોપાલ   d) 

માં રે વેની શ આત યા બે થળો વ ચે થઇ હતી ? 
 c) સુરત થી મંુબઈ    d) દ હી થી 
) આ કા ખંડ  b) એિશયાખંડ  c) ઉતર   d) 

 a) ઈરાન  b) ઈરાક   c) ઈિથયોિપયા  d) 
 a) િવયેના  b) વેલ ટન c) કોપનહેગન 

અમ ય સેનને યાં ે  માટે નોબેલ પા રતોિષક એનાયત થયું હતંુ ?    a) શાંિત  b) મે ડસીન  c) અથશા  
) પરમા ંકે   b) યુ ોન  c) ઈલે ોન  d)
 a) કંુદિનકા કાપ ડયા  b) અમૃતા ીતમ  c) આશાપૂણા દેવી 
) ડોકટર  3) તાવ  4) િનદાન  

4   c) 2,4,3,1    d)
માં ભારત ર ન એવોડ કોને મ યો હતો ?   a) સી.રાજગોપાલાચારી  b) ડો.રાધા ૃ ણન  c) ડો.સી.વી.

? a) 1967 b) 1965 c) 1974 d) 1975 
 a) 8,611 મીટર  b) 8,598 મીટર  c) 8,848 મીટર 
 a) પામીર  b) કે યા   c) પેન   d) 
 a) યાંગયાંગ  b) વોસ    c) સેઉલ   
 a) ચાર   b) પાંચ   c) છ   
 b) ઓપનહાઈમર ફમ   c) ટી.એચ.માઈમન  d) 
દેશ 4) રા ય 5) તાલુકો     

 a) 1,5,2,4,3  b) 1,2,5,4,3  c) 2,1,3,5,
a) સુરેખા યાદવ  b) સંતોષ યાદવ  c) કે ટન ડુબા બેનર   

જવાહરલાલ નહે   b) યોમેશચં  બેનર   c) ગોપાલકૃ ણ ગોખલે  

ઓ ફસર કોણ બ યું હતંુ ?  _______________________________

આંતરરા ીય યાયાલયના થમ ભારતીય અ ય  કોણ બ યું હતંુ ?  _______________________________

   _______________________________

પાણીના જ થાની ીએ િવ વની સૌથી મોટી નદી કઈ છે ?   _______________________________

   _______________________________

   _______________________________

ઓ કાર એવોડ આપવાની શ આત યાં વષથી થઇ હતી ?   _______________________________

થમ અ ભ ઠી ની શોધ કરનાર ફમ  યા દેશનો મહાન અ વૈ ાિનક હતા ?  _______________________________

થમ બુકર ાઈઝ િવજેતા ભારતીય મિહલાનંુ નામ જણાવો.   _______________________________

   _______________________________

   __________________________

   _______________________________

   _______________________________

   _______________________________

મ યું હતંુ ?   _______________________________
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એનીબેસ ટ  d) સરો ની નાયડુ  

) સી.વી.રામન  

દ હી થી કોલકાતા  
) યુરોપ ખંડ  
) ઇ ડોનેિશયા 

કોપનહેગન  d) ઓ લો  
અથશા   d) ભૌિતક શા   

) ોટોન  
આશાપૂણા દેવી     d) મહાદેવી વમા 

) 3,2,4,1  
.રામન    d) આપેલ તમામ 

મીટર  d) 8,481 મીટર  
) િ ટન  

 d) કનેરા  
 d) સાત  
) માધમ યુરી  

,4  d) 1,2,5,3,4  
 d) એસ.િવજયાલ મી  
 d) લોકમા ય ટીળક 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

__________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

___________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Subject : G.K 

Standard : 8-A 

 16. ક પ કમ અ  મથક યા રા યમાં આવેલું છે ?  

 17. સાચો તા કક મ પસંદ કરી લખો. 1) ઘી 2) દુધ 3) માખણ 

 18. ' નોબેલ પુર કાર ' મેળવનાર થમ ભારતીય મિહલા કોણ હતંુ 

 19. થમ યિ તગત સ યા હી કોણ હતંુ ?   

 20. ભારતનો સૌથી ચો બંધ કયો છે ?   
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   _______________________________

માખણ d) છાશ d) દહ   _________________________

મેળવનાર થમ ભારતીય મિહલા કોણ હતંુ ?  _______________________________

   _______________________________

   _______________________________
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_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Date : 25-04-2020 

Subject : Gujarati 

Standard : 8-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 

  1. ' વળાવી બા આવી ' કા યનો સાિહ ય કાર જણાવો. 

 2. લેખક કેટલા કલાક કાંતવાનો સંક પ કરે છે ?  

 3. કિવ કોને માત કરવાનંુ કહે છે ?   

 4. અંજન શેના વડે ડાઘા સાફ કરે છે ?   

 5. વ લભભાઈ નંુ વતન ખેડા લાનંુ કયું ગામ હતંુ ?  

 6. કોને જોવા માટે શેરીએ થોકબંધ લોકો એકઠા થયા છે ? 

 7. િવપતીના સમયમાં લેખક શું કરવાનંુ કહે છે ?  

 8. અવગુણની ઉપર ગુણ કરે એને કયો વટ કહેવાય ?  

 9. ચંદા પોતાની શરતનંુ પાલન કરવાનંુ યારે ક ું ?  

 10. આજે લોકો ને કઈ ભાષા નંુ ઘેલું લા યું છે ?  

 - 2. નીચનેી ખાલી જ યા પરૂો.  

 1. દવાળીનો ઉ સાહ ઘણાને માટે ________________________ 

 2. અંજનને લાલ રંગમાં વાદળી રંગ મેળવતા _________________ 

 3. બારડોલીની સમ  લડત નો દોર __________________ 

 4. __________________ પાનનંુ બીડંુ ખવરાવે છે. 

 5. જગમોહનદાસ ____________________ નો વેપાર કરતા હતા

 6. િવપત પડેના __________________, વલખે િવપત ન ય

 7. સૂય નારાયણનંુ પંુજ ________________________ 

 8. હોળી-ધૂળેટી ના દવસોથી ___________________ 

 9. હાંકતા હાંકતા ગાડાવાળા ને ____________________ 

 10. _________________________ નંુ બીલ ખુબ જ આવે 

 - 3. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો.  

 1. ભાભીનંુ ભયુ ઘર લઇ ભાઈ જઈ ર ા છે.  

 3. અિવનાશ પથારીમાં સુતાં છે.     4. જગમોહનદાસ ની પુ ી ીિત લેિખકાની િમ  હતી

 - 4. નીચ ેઆપલેા સમાનાથ  શ દ લખો.  

 1. હવા - ____________________ 2. દવસ - ________________

 4. િવપતી - ___________________ 5. મોહર - ___

 - 5. નીચ ેઆપલેા િવ ધાથ  શ દ લખો. 

 1. સારી x _______________  2. 

 4. શેઠ x ________________  5. 
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  a) ઉશનસ   b) દશક   

  a) દોઢ    b) એક   

  a) સુખને    b) દુ:ખને   

  a) પેપર    b) લો ટગ  

  a) ડાકોર    b) મહેમદાબાદ 

  a) કૃ ણને    b) સેનાપિતને 

  a) ઉ મ    b) ભજન   

  a) િ ય વટ   b) યવહાર વટ 

  a) બપોરે    b) ઉગતા સુરજે 

  a) ચ    b) અં ે   

________________________ માં પલટાઈ ય છે. 

_________________ રગં મ યો. 

__________________ ના હાથમાં હતો. 

નો વેપાર કરતા હતા. 

વલખે િવપત ન ય. 

________________________ માં છંટાયું . 

___________________ બદલવા માંડે છે. 

____________________ આવી ગઈ. 

નંુ બીલ ખુબ જ આવે ! બહેન ! 

  2. વ લભભાઈ નંુ યિ ત વ નાળીયેર જેવું હતંુ

જગમોહનદાસ ની પુ ી ીિત લેિખકાની િમ  હતી.  5. સૂકેલી ડાળીએ મોર બેઠો

________________ 3. માંદગી - __________________

________________ 6. િવધાતા - _________________

. કડક x ________________ 3. તડકો x ________________

. વગ x ________________ 6. નુકસાન x ___________________
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  c) સુંદરમ  

  c) બે  

  c) હષને  

  c) માલ  

મહેમદાબાદ   c) કરમસદ  

સેનાપિતને   c) સુદામાને  

  c) ક યો  

યવહાર વટ   c) રાજસી વટ  

ઉગતા સુરજે   c) સાંજે  

  c) ગુજરાતી  

વ લભભાઈ નંુ યિ ત વ નાળીયેર જેવું હતંુ. 

સૂકેલી ડાળીએ મોર બેઠો. 

__________________ 

_________________ 

________________ 

______________________ 
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 - 1. खाली जगह भरीए! 
 1. गुजरात का एक िविश  िजला __________________________ 

 3. चंदन िवष ा  नह  , िलपटे रहत ________________________ | 

 4. बाबा भारती अपने घोड़े को ____________________________ 

 5. जब तक साँस  म _____________________________ 

 - 2. िवरोधी श द िलिखए ! 

 1. िवष x _________________ 2. मरण x 

 5. आनंद x ________________ 6. सामा य x 

 - 3. समानाथ  श द िलिखए !   

 1. अवकाश - ______________  2. अनूठा  - ________________

 5. मरण - ________________6. िववश - ________________

  - 4. नीच े दए  ए श दसमूह के िलए एक श द िलिखए 

 1. भीतर रहा आ  - _________________________

  - 5. कहावत का अथ िलिखए  |  

 1. न रहगेा बाँस न बजेगी बासुरी |     ___________________________________________________________

 2. चार दन क  चाँदनी फर अँधेरी रात |  _________________________________________________________________

 - 6. उपसग जोड़कर नए श द बनाईए | 

 1. िनर् + जल = ________________ 2. िनर् + दोष 

 - 7. महुावर  का अथ िलखकर वा यम योग क िजए 

 1. साँप लोटना = ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 2. कानो तक प चँना  = ___________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 3. ल टू होना = ____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 - 8. अ व छाटंीए | 

 1. मीना ी ______________________ सालवी गाँव जा रही ह ै

 2. __________________ वह िनधन ह ै, _____________________ 

 3.  जावेद _______________________ रयाज करता ह ै

 - 9. वचन प रवतन क िजए | 

 1. सहेली - _______________ 2. िडबा - ______________

 - 10. दोहा पणू क िजए | 

  सा  इतना ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________ 
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__________________________ ह ै|  2. ____________________ ही पृ वी के वा रस ह गे 

________________________ |  

____________________________ कहते थे | 

_____________________________ ह ै | 

 ________________ 3. िवकिसत x ________________

x _______________ 7. सं या x __________________

       

________________ 3. रौदना  - ______________   4. द ता 

________________ 7. बंदी - ___________________ 8. 

नीच े दए  ए श दसमूह के िलए एक श द िलिखए ! 

_________________________  2. जडमूल से न  करना  - _________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________________

दोष = ___________________ 

महुावर  का अथ िलखकर वा यम योग क िजए |  

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

सालवी गाँव जा रही ह ै| 

, _____________________ उदार ह ै| 

रयाज करता ह ै| 

______________ 3. ितिथ - ___________  4. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ही पृ वी के वा रस ह गे | 

________________ 4. िनकट x _______________ 

__________________ 8. उजाला x ______________ 

द ता - ____________ 

. आ था -  _______________ 

_________________________ 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

. कहानी - ______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ भूखा जाय  
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 ન - 1 નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો

 1. -9x3y2z4  માં પદનો સહગુણક _________ 

 2. કોઈપણ થળનો નકશો હમશા _______ થી દેખાતા યને યાનમાં 

 3. િપરાિમડ  ના પાયાની બાજુઓની સં યા વધતી ય તેમ તેનો આકાર 

 4. લંબઘનમાં કુલ _____ જોડ એક પ સપાટી આવેલ હોય છે

 5. પૃ વીનંુ વજન 5,970,000,000,000,000

  a) 5.97 x 10-24  b) 5.97 x 10

 6. 20મીટર અને 3 િપયાનો ગુણોતર જણાવો. 

 7. _______ પૂણ વગ િ પદી છે.   

 8. મોબાઈલ ફોનમાં ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરનાર લોકોની માિહતી જો ટકામાં દશાવવી હોય 

  a) લંબ    b) રેખીય   

 9. ણ અંકોની સં યા અને તેના એકમ તથા સો ના અંકોના થાન બદલતા મળતી સં યાનો તફા

  a) 9    b) 11   

 10. _________ ને 9 વડે િન:શેષ ભાગી ન શકાય

ન - 2 ખાલી જ યા પરૂો    

1. ( 10 x 4 ) + 2 = ___________________________________________________

2. જે રેખીય આલેખ એક પૂરી અખં ડત રેખા વ પે હોય 

3. િનિ ચત સમયગાળામાં સમય સાથે માિહતીમાં થતો ફેરફાર દશાવવા 

4. 14ab2  અને 21a2b માં સામા ય અવયવ ______________________________

5. ગુણોતર દશાવવા બંને રાિશઓમાંથી એક પણ રાશીનંુ મુ ય 

6. 34 નો ય ત = __________________  

7. િનયિમત બહુકોણની બધી બાજુઓના માપ ___________________________________ 

8. ________________________ બહુકોણના પાયાની

9. દરેક પદાવલી ______________________ 

10. x2y અને xy2 એ ______________________________________ 

ન - 3 √ ક ેX ત ેજણાવો.  

 1. બહુપદીમાં પદોની સં યા એક કે તેથી વધુ ગમે તેટલી હોઈ શકે

 2. ધાર રેખાખંડ વ પે હોય છે. 

 3. કોઈ પણ ધન આકારનંુ પૃ ફળ તેની સપાટીના ે ફળના સરવાળા જેટલું હોય છે

 4. કોઈ પણ ધન સં યા n માં 1n = 1 જ થાય  

 5. એક સાથે વધતા અથવા ઘટતા ચલ હમેશા સમ માણમાં જ હોય 

ન - 4 યા યા લખો.  

 1. ઘનફળ / કદ :-  

 2. ગુણોતર :-  
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નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો. 

_________ છે. a). -9  b). 9  c). 3 

થી દેખાતા યને યાનમાં રાખી દોરવામાં આવે છે. a) ઉપર       

િપરાિમડ  ના પાયાની બાજુઓની સં યા વધતી ય તેમ તેનો આકાર ______ જેવો બને છે. a) શંકુ       

જોડ એક પ સપાટી આવેલ હોય છે.    a) બે       

000,000,000,000 ગા છે તેને __ રીતે પણ લખાય  

1024  c) 5.79 x 10-24 

  a) 20 : 3 b) 20
�

      c) 

 a) p2 - 2p - 1 b) p2 + 2p - 1  c) p2 + 2p 

મોબાઈલ ફોનમાં ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરનાર લોકોની માિહતી જો ટકામાં દશાવવી હોય , તો ______ આલેખ વપરાય છે

 c) વૃત  

ણ અંકોની સં યા અને તેના એકમ તથા સો ના અંકોના થાન બદલતા મળતી સં યાનો તફાવત _______ નો ગુિણત હોય છે

  c) 99  

શેષ ભાગી ન શકાય.  a) 504   b) 333   c) 

       

___________________________________________________ 

પૂરી અખં ડત રેખા વ પે હોય , તેવા આલેખને _______________________ આલેખ કહેવામાં આવે છે

િનિ ચત સમયગાળામાં સમય સાથે માિહતીમાં થતો ફેરફાર દશાવવા _______________________ આલેખ વપરાય છે

________________________________ છે. 

ગુણોતર દશાવવા બંને રાિશઓમાંથી એક પણ રાશીનંુ મુ ય ___________________ ન હોવું જોઈએ. 

 

___________________________________ હોય છે. 

બહુકોણના પાયાની દરેક બાજુમાંથી શ  થતા ફલકો િ કોણ આકારના હોય છે

______________________ અને _____________________ ને સાંકળવાથી મળે છે. 

______________________________________ પદો છે.   

 એક કે તેથી વધુ ગમે તેટલી હોઈ શકે. 

કોઈ પણ ધન આકારનંુ પૃ ફળ તેની સપાટીના ે ફળના સરવાળા જેટલું હોય છે. 

 

એક સાથે વધતા અથવા ઘટતા ચલ હમેશા સમ માણમાં જ હોય , તે જ રી છે.  
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     b) બાજુ  c) સામે  

     b) નળાકાર     c) ગોલક  

     b) ણ  c) ચાર     

) ન મળે  

p + 1 

આલેખ વપરાય છે. 

નો ગુિણત હોય છે. 

) 212   

   

આલેખ કહેવામાં આવે છે. 

આલેખ વપરાય છે. 

દરેક બાજુમાંથી શ  થતા ફલકો િ કોણ આકારના હોય છે. 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Science 

Standard : 8-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 
 1. તીય અંત: ાવ કઈ ંથીના અંત: ાવના િનય ણ માં હોય છે 
  a) વાદુ પડ   b) પી યુટરી 
 2. િ થર અવ થાને _______ ઝડપ વાળી અવ થા ગણવામાં આવે છે
  a) શૂ ય    b) અસતત  
 3. કોઈ પુ તકની ડાબી બાજુએથી બળ લગાડો છો યારે ઘષણબળ 
  a) ડાબી    b) જમણી  
 4. પુ ષોમાં વરતંતુઓ કેટલા લાંબા હોય છે ? 
  a) 200 m   b) 20 m  
 5. એક ફેકટરીમાં સરેરાશ વિનની બળતા ________ dB 
  a) 10    b) 30   
 6. _________ નંુ ાવણ િવ ુતનંુ વાહન કરતુ નથી. 
  a) મીઠંુ    b) ખાંડ   
 7. ઊન નીચેનામાંથી કોને વીજભારીત કરી શકશે ? 
  a) રબર    b) રીફીલ   
 8. કાશનંુ સૌથી વધુ મહ વનંુ ઉદગમ થાન કયું છે ? 
  a) મીણબતી   b) સૂય   
 9. સૂયથી પૃ વીનંુ અંતર _________છે. 
  a) 8 કાશવષ   b) 8 કાશ િમનીટ 
 10. વનમહો સવ _______ મિહનામાં ઉજવાય છે ? 
  a) યુઆરી   b) જુન   
 - 2. ખાલી જ યા પરૂો. 
 1. અંડપ ડ વારા અંડકોષ ______________ દવસના અંતરાલ પર મુ ત થાય છે
 2. ઘષણનંુ કારણ સંપકમાં રહેલી બે સપાટીઓનંુ __________________ 
 3. હવામાં ઓિ સજનનંુ માણ ________________
 4. બધા જ તારાઓ ___________________ તારાની આસપાસ મણ કરતા દેખાય છે
 5. સોનીઓ સ તી ધાતુઓ પર ____________________ 
 - 3. નીચનેા વા યોમા ંખરા ખોટાની િનશાની કરો. 
 1.શુ કોષો બે કારના હોય છે. 
 2. પદાથ પર એક કરતા વધારે બળો લાગી શકતા નથી. 
 3. જો ઘષણ ન હોય તો પણ પેન વારા લખી શકાય છે. 
 4. આપણી આસપાસનો અવાજ હવાના મા યમ વારા સંભળાય છે
 5. િવ ુત વાહ ચુંબકીય અસર પણ ઉ પ ન કરે છે. 
 - 4. જોડકા જોડો.  
  અ     બ 
 1. બળનો એકમ   a) લાલરંગનો હ   
 2. ઘષણ    b) N    
 3. મંગળ    c) ઓઝોન તરને નુકસાન કરે છે
 4. એસીડ વષા   d) એક જ રી દુષણ   
 5. CFC    e) NO2 અને SO2   
 - 5. એક - બ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  
 1. ઘષણબળને સંપક બળ શા માટે કહે છે ?  
 2. જણ એટલે શું  
 3. કાનના પડદાનંુ કાય જણાવો.  
 4. 1 હટઝ ઁએટલે શું  
 5. િવ ુત અવાહક એટલે શું ? તેના ઉદાહરણ આપો.  
 6. કુદરતી િવનાશક ઘટનાઓ કઈ કઈ છે  
 7. ગુજરાતમાં ભૂકંપ પર સંશોધન કરનારી સં થા કઈ છે ? 
 8. પા વઁ યુત મ એટલે શું ?  
 9. LED નંુ પૂ ં નામ લખો. તેની ઉપયોગીતા લખો.  
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ાવના િનય ણ માં હોય છે ? 
પી યુટરી   c) એ ીનલ   d) થાઈરોઈડ

વાળી અવ થા ગણવામાં આવે છે. 
  c) સતત    d) ઘટતી જતી 

કોઈ પુ તકની ડાબી બાજુએથી બળ લગાડો છો યારે ઘષણબળ _______ બાજુએ લાગે છે. 
  c) ઉપરની   d) આપેલ તમામ

  c) 20 mm   d) 2.20 mm
dB હોય છે. 

  c) 60    d) 80  

  c) લ બુ    d) િવનેગર  

 c) ગો    d) આપેલ તમામ 

  c) યુબલાઈટ   d) ફાનસ  

કાશ િમનીટ  c) 4.3 કાશવષ   d) 4.3 કાશિમનીટ  

  c) જુલાઈ   d) ઓ ટોબર 

દવસના અંતરાલ પર મુ ત થાય છે. 
__________________ છે. 

% છે. 
તારાની આસપાસ મણ કરતા દેખાય છે. 

____________________ નંુ લેટીગ કરે છે. 

 
આપણી આસપાસનો અવાજ હવાના મા યમ વારા સંભળાય છે. 

બ    જવાબ  
  ____________________________________
  ____________________________________

ઓઝોન તરને નુકસાન કરે છે. ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________

? તે યાં આવેલી છે ?  

 10. પોપચાનંુ કાય જણાવો.  

 

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

થાઈરોઈડ 

ઘટતી જતી  

આપેલ તમામ 

mm 

 

ઓ ટોબર  

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Social 

Standard : 8-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 
 1. રા  રામમોહનરાયે ોસમાજ ની થાપના _________ 
 2. વાહન માટે કયું બળતણ દુષણ મુ ત છે ?  
 3. આપના દેશની સવ ચ અદાલત __________ માં છે
 4. અં ેજ સરકારે ફડકેના માથા માટે િપયા _________ 
 5. ભારતમાં રા યોની રચના શાના આધારે થયેલી છે ?  
 6. બારડોલી તાલુકાના મહેસુલ માં અં ેજ સરકારે કેટલા ટકા વધારો કય  હતો 
 7. સંયુ ત સાહસ એ કઈ યાનો એક ભાગ છે ?  
 8. સલામતી સિમિતના કોઈપણ િનણય માટે કેટલા કાયમી સ યોના હકારા મક મત જ રી છે 
 9. પોટુગીઝો ભારતના યા શહેરને પોટુગીઝ સા ા યની િત ા નંુ િતક માનતા હતા 
 10. આ કાના યા ટાપુને ' લ વગનો ટાપુ ' કહેવામાં આવે
 - 2. ખાલી જ યા પરૂો. 
 1. _______________________ નો ઉ ચ દેશ ' દુિનયાનંુ છાપ ં 

 2. આં દેશ રા યની રચના _________________________ 

 3. બંધારણ સભાની રચના ઈ.સ.____________________ 

 4. િવ વ આરો ય સંગઠનનંુ વડંુ મથક ______________________ 

 5. ગાંધી  એ _________________________1930 

 6. નોકરી કે રોજગારીની તકોમાં વધારો ન થવાથી પણ ________________________ 

 7. થમ િવ વયુ ધ દરિમયાન ____________________ 

 8. યામ  કૃ ણ વમા ______________________ યુનીવસ ટી માંથી નાતક થયા હતા

 9. દરેક યિ ત પોતાના ___________________ અિધકારોના ર ણ માટે અદાલતમાં જઈ  શકે છે 

 10. સર સૈયદ અહમદખાનનો જ મ ________________________ 

 - 3. જોડકા જોડો. 

        અ         બ   

 1. ચંપારણ     a) ઉતર દેશ  

 2. નાતાલ   b) પં બ 

 3. અમૃતસર     c) િબહાર   

 4. ચૌરીચૌરા    d) પા ક તાન  

 5. લાહોર     e) દ ીણ આ કા  

 - 4. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો. 

 1. જળચર વના નાશનંુ એક મુ ય કારણ જળ દુષણ છે

 3. ભારતનો કુલ ભૂિમ િવ તાર 32, 87, 263 ચો. કમી છે

 5. ભાષાના ધોરણે રચાયેલા રા યોમા ંબો બે અને પં બ અપવાદ હતા

 - 5. નીચ ેઆપલેા નોના જવાબ ટૂકંમા ંલખો. 

 1. ઉ ણ ક ટબંધના ઘાસના મેદાનો યા નામે ઓળખાય છે 

 4. નહે  અહેવાલ કોણે તૈયાર કય  ?   

 6. ભારતમાં સૌથી ઓછી વ તી યા રા યમાં છે ?  

 9. યા ણ ાંિતકારી િમ ોને એક તારીખે ફાંસી થઇ હતી 
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_________ માં કરી હતી.  a) ઈ.સ.1828  b) ઈ.સ.1821 
   a) કેરોસીન  b) CNG  

માં છે.   a) દ હી   b) મંુબઈ   
_________ નંુ ઇનામ હેર કયુ.  a) 6000  b) 4000  

   a) ભાષા   b) ધમ   
બારડોલી તાલુકાના મહેસુલ માં અં ેજ સરકારે કેટલા ટકા વધારો કય  હતો ? a) 48   b) 22  

   a) ખાનગીકરણ  b) ઉદારીકરણ 
ય માટે કેટલા કાયમી સ યોના હકારા મક મત જ રી છે ? a) ણ   b) 

પોટુગીઝો ભારતના યા શહેરને પોટુગીઝ સા ા યની િત ા નંુ િતક માનતા હતા ? a) ગોવાને  b) 
કહેવામાં આવ ેછે ?   a) કોમોરો  b) ઝાંઝીબાર 

દુિનયાનંુ છાપ ં ' કહેવાય છે . 

_________________________ રા યમાંથી થઇ છે. 

___________ માં કરવામાં આવી. 

______________________ માં આવેલું છે. 

1930 ના રોજ મીઠાના કાયદાનો ભંગ કય . 

________________________ માં વધારો થયો છે. 

____________________ નો િવજય થયો. 

યુનીવસ ટી માંથી નાતક થયા હતા. 

અિધકારોના ર ણ માટે અદાલતમાં જઈ  શકે છે  

________________________ કુટુંબ માં થયો હતો. 

 જવાબ  

જળચર વના નાશનંુ એક મુ ય કારણ જળ દુષણ છે.  2. િવનાયક સાવરકર નાનપણ થી જ ાંિતકારી િવચારો ધરવતા હતા

કમી છે.  4. ગરીબી એ આપણા  દેશની એક ગંભીર સમ યા છે

રા યોમા ંબો બે અને પં બ અપવાદ હતા. 

ઉ ણ ક ટબંધના ઘાસના મેદાનો યા નામે ઓળખાય છે ?  2. ગાંધી ની હ યા યા કરવામાં આવી હતી ?  3. 

 5. વીર ભગત સહનો જ મ યારે અને યાં થયો હતો ?  

 7. તી માણ એટલે શું ?  8. જિલયાવાલા બાગ હ યાકાંડ કોણે સ ય  હતો 

યા ણ ાંિતકારી િમ ોને એક તારીખે ફાંસી થઇ હતી ?  10. સ યશોધક સમાજના થાપક કોણ હતા ? 

 

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

1821  c) ઈ.સ.1822 
 c) ડીઝલ  
 c) લખનૌ  
 c) 600 
 c) તી  
 c) 28 

ઉદારીકરણ  c) રા ીયકરણ  
) પાંચ   c) ચાર  
) દીવને   c) દમણને  

ઝાંઝીબાર  c) માડાગા કર  

િવનાયક સાવરકર નાનપણ થી જ ાંિતકારી િવચારો ધરવતા હતા. 

ગરીબી એ આપણા  દેશની એક ગંભીર સમ યા છે. 

. ાથિમક ે  કોને કહે છે ?    

 

જિલયાવાલા બાગ હ યાકાંડ કોણે સ ય  હતો  
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 - 1. MCQ  
 1. 'िन ाित ' इित श द य क: अथ अि त ?  
 2. રમત મહો સવનંુ આયોજન કોણે કયુ ?   
 3. सुत: श द य अथ क: अि त ?   
 4. ' લોકોને કામળા વહેચો ' આ વા ય કોણ બોલે છે ?  
 5.  सूय दय : कदा भवित ?    
 6. भातकाले क: अ तं  ग छित ?   
 7. ગુજરાત રા ય નંુ મુ ય કાયાલય કયું છે ?  
 8. वृ णे कम वायते ?    
 9. ' कृ णवा टका ' નો અથ શું થાય છે ?   
 10.  ' शीतकाल '  શ દનો અથ આપો    
 - 2. નીચનેા નોના ઉતર આપો.(કોઈપણ 10)  
 1. पु ी क  करोित ? ____________________________________________________________________________________

 2. धा ा: क कुवि त ? ___________________________________________________________________________________

 3. ભોજન બાદ શું પીવું જોઈએ ? _____________________________________________________________________________

 4. ચાણ ય બી  ચોરના નનો શું ઉતર આપે છે ? _________________________________________________________________

 5. બી ની વ તુ નો ઉપયોગ કરવા અંગે ચાણ ય શું માને છે 

 6. ચારે બાજુ કાશ યારે ય છે ? ____________________________________

 7. ભાત સમયે માગ માગ શું થાય છે ? _________________________________________________________________________

 8. અ રધામમાં શું જોવા મળે છે ? ________________________________________________________________

 9. ગુજરાત રા યનંુ રાજધાની નંુ નગર કયું છે ? ____________________________________________________________________

 10. કોની સંપિત પરોપકાર માટે હોય છે. _________________________________________________________________________

 11. મા ાવાલા યાં રેહતો હતો. ______________________________________________________________________________

 12. મા ાવાલા કોણ હતો. __________________________________________________________________________________

 - 3. ખાલી જ યા પરૂો. 

 1. पु ी _______________________________ िन ाित 

 3. सव ______________________________ दशतंकतुम इ छित 

 4. चं : ______________________________ ग छित 

 5. वयं ितयं को  ं __________________________________

 - 4. ખરા ખોટા લખો.  

 1. पु ी दु धं िपबित |   2. 

 4. सव बालका: कौशल य दशनं क र यि त |  

 - 5. સમાનાથ  શ દો લખો.  

 1. च मा  _______________  2. 
 4. पि डता _______________  5. 
 - 6. િવરોધી શ દો લખો.  

 1. सा र  _______________  2. 

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

 a) સુતી છે   b) ઉભી છે   
 a) િવ ાથ ઓએ   b) નવનીમયેલાિશ કો  
 a) સૂતેલો    b) ચ    
 a) ચં ગુ ત   b) ચોર    
 a) सायंकाले  b) भाते   
 a) ुवतारक :  b) चं :   
 a) મહા મામં દર   b) અ રધામ   
 a) छायम   b) तापम    
 a) બગીચો   b) વાડો    
 a) િશયાળો   b) ઉનાળો   

? ____________________________________________________________________________________

? ___________________________________________________________________________________

? _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

બી ની વ તુ નો ઉપયોગ કરવા અંગે ચાણ ય શું માને છે ? ___________________________________________________________

? ____________________________________________________________________________

? _________________________________________________________________________

? ________________________________________________________________

? ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

िन ाित | 2. चतुमुख ____________________________ 

दशतंकतुम इ छित | 

ग छित | 

_____________________________________| 

. चाण य: उप र शयनं करोित |  3. સવારના પહોરમાં ઝાંખો કાશ હોય છે

  5. સવારે દરેકના મુખ પર આનંદ અને હા ય દેખાય છે

. सुवणम _________________  3. पाद : _____________________

. अ त: __________________ 

. िनज व _______________  3. अ त: _____________
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 c) ગે છે. 
 c) આચાય ી એ 

 c) પુ   
 c) મં ી  
 c) म याहने  
 c) सूय : 
 c) સિચવાલય 
 c) सूयम  
 c) ખેતર  
 c) ચોમાસું  

? ____________________________________________________________________________________ 

? ___________________________________________________________________________________ 

? _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

? ___________________________________________________________ 

________________________________________ 

? _________________________________________________________________________ 

? ____________________________________________________________________________ 

? ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________ अि त | 

સવારના પહોરમાં ઝાંખો કાશ હોય છે. 

સવારે દરેકના મુખ પર આનંદ અને હા ય દેખાય છે. 

_____________________ 

___________________ 
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 4. म दम  _______________  5. 
===========================================

. िन ा ________________ 
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