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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Social 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

ન-1. ઉતર આપો.  

1) ગુજરાતના િવિવધ વાસન થળો નામ લખો

2) રા ીય તરે યાિત ા ત વૃ ોની માિહતી લખો

3) મનગર િજ લામાં આવેલ ાચીન જોવાલાયક 

4) ભારત માં આવેલ િવિવધ ભૂિમ યો ના નામ લખો

ન-2. મુદાસર જવાબ આપો.  

1) સં કૃિતનો અથ આપી ભારતીય સં કૃિતનો વારસો સિવ તર સમ વો

2) ભારત માં આવેલ િવિવધ ની માિહતી આપો

3) ભારત માં આવેલ િવિવધ નદીઓનો ટંુકમાં પ રચય આપો

 

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

ગુજરાતના િવિવધ વાસન થળો નામ લખો.  

રા ીય તરે યાિત ા ત વૃ ોની માિહતી લખો.(ઉ.દા.-કંથાર પુરનો વડ-ગાંધીનગર િજ લો) 

મનગર િજ લામાં આવેલ ાચીન જોવાલાયક થળોના નામ લખો. 

ભારત માં આવેલ િવિવધ ભૂિમ યો ના નામ લખો.  

સં કૃિતનો અથ આપી ભારતીય સં કૃિતનો વારસો સિવ તર સમ વો.  

ભારત માં આવેલ િવિવધ ની માિહતી આપો. 

ભારત માં આવેલ િવિવધ નદીઓનો ટંુકમાં પ રચય આપો.   
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 
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Worksheet- 3 

Q. 1  Unit : 2  The human robot 

�����:(���	
������meaning ���������

Human                           ���� 

To grin ����� 

To respond ��������

To purchase х������ 

speciality ��ш� �� 

manufacture !"���� 

efficient к��$%� 

industry !&�' 

construction ���(к�� 

plumbing ���)���*�)�

caretaker ���+*��х���

design ����к��) 

specialized ���ш,� 

consumer -��к 

fashion .�� 

carpeted '�	)����/�0	

Dome shaped 1�����к��2��

Glowing with /)3'�'4�� 

crowded +)5��6� 

still 78/� 

operation ����ш 

threshold !���� 

swiftly 35�/) 

brilliant !9� 

To  mumble '�'���� 

bewildered : ;�3���	� 

proud '<��+
�= 

isolated >�?� �: ;к0@ �� 

perfectly ��A����� 

To function к��к���� 

grocery кB���C�� 

To tend ���+*	��) 

 lawn (�� 
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���2 ���	х)���к�����D�E
��������)�х�����F�/

breath G�� 

continue ��@���х�

�� command ��0ш 

 To operate к��к����

limited ���$B��

radius �HI�� 

To explain ��J��

To nod ��K���	�L

To demonstrate �������

�)���� gait ��	���)

��� grip �к5 

movement �	��	�

Well tuned ��������к

fixed '�M����@

satisfied ���� /�

�/�0	 deal ���� 

��2�� discipline �ш,� 

 

system ���� 

principal ��N��� 

To obey ��	�к��

 master ��O	к 

To harm 2�кш���
 

 To impress  P+����/

Sale deed ������8�

contract к��� 

misuse ?�  ����'

Accomplice 1�������

jewels ����3���

strange ��O�H 

amusing �: ;����

thoroughly ��R ;�$���

tremendous S ;�� 

accuracy ��к��T
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To mail ���	��х�) 

To relate P���к���� 

 To select ����к��) 

To pau /�+��� 

robot ���H���� 

clearly 8�,����� 

Information ��B��) 

To reveal ������5��� 

secret ��8� 

 To defuse ��Uк����х���

 To threaten U�к����) 

 To extend 	������� 

silently ш����/) 

Storage unit ��-�Vк� 

Expensive �WX� 

antique P��)�к*��� 

ornament (�0C�� 

Precious  stone BкY��)�"� 

trace ��ш��) 

anxiety O�Y�� 

recognition 

 
Z*х�� 

confused 1����T'��@��

 reaction P��B[�� 

 gradually U)��U)�� 

unaware \J� 

spree !J�) 

Vendor 0B��� 

 incident (��� 

 To recall ������� 

presence ����� 

Valuables BкY��) 

To guide ��'$�ш$� 

To lift ������ 

gem �"� 

readiness �]���� 

To flee ���)���� 

To arrest U��к5к��) 

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

 To collect +�1�к����

juicy ����6� 

pile .'	� 

display �������0'

softly U)��\��

tamper ��5��к���

argue �	)	к��

counsel �к�	 

explanation S�	��� 

х��� happening (��� 

 affect \��/�)

headlines :�̂ ����

Witness box ��%)2����

confident �"���G

crisp ��`� 

 betray �'��0��

proceeding к��$����

fortnight �х��B5


To seal ��Uк���0�

briefly a;�к��� 

flash 3b�к��� 

��@�� momentary %O�к 

Squeak  кк$ш\��

interrupt �����\�

mechanically ����Hк���

monotonously Vк��S��

empty х�	) 

instruction ����� 

reverse ��c�	����

obvious 8��+���к

report ��B��)/

persuade �-�к��

stress +�� 

nervously '+��T�

warn �����)

indicate ���dшк��

 To jam ��U/��� 

 

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

���� 

 

����0'�.��� 

�\��E 

� ��� 

	к��) 

 

/�) 

������ 

)2������_��  

��G��) 

 

�0�� 

��� 

�B5
�� 

���0� �� 

 

\��������	��� 

��\�к����� 

к���� 

�S�� 

�	�� �� 

���к 

/\�0��	���� 

�к��� 

�T�� 

�) 

к��� 

 



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

Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

To release D�5��0� �� 

bail J�)� 

court e����	� 

hearing ������) 

article �84� 

To recover ��c���*���� 

 To deny �к����� 

  charge �%�� 

threat ��х�F� 

conflict ��( $ 

To choose ����к���� 

depression ���ш� 
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caution �����)

intensify �)u 

shutter ���� 

disintegrate ��(��/�

hush ш���� 

prevail D��T��

injurious ����к��к

existence \78�"�

ponder �����к��

proclaim J�0�к��

guilty �� ) 

bow ������� 
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Standard : 10th (G.M.) 
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Worksheet- 3 

ન: 1 ખાલી જ યા પૂરો. 

1. ……… સાધુનેવારેવારેનમીએ

2. જેનેપરમાથમાં ……………

3. સદાયભજનનો ……………

ન: 2  નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં આપો

1. ગંગાસતી વારંવાર કોને નમવાનંુ

2. શીલવંત સાધુને શામાં ીત છે

3. ‘ તૂ રયાનોતાર ‘  એટલેશુ? 

4. ગંગાસતી નંુ યંુ ભજન તમારાં

5. ગંગા સતી નંુ પૂ ં નામ લખો. 

ન:3  બે- ણ વા યમાં ઉ ર લખો. 

1. ગંગા સતી પાનબાઇ ને કેવી યિ તની સંગત કરવાનંુ કહે છે

2.  ‘જેને ગી ગયો તુ રયાનો તાર રે 
3. શ ુ અને િમ  સાથે શીલવંત સાધુ કેવો યવહાર કરે છે
4. ‘ શીલવંત સાધુને ‘કા ય ની કવિય

ન :4  નીચેના નોના સિવ તાર લખો. 

1. શીલવંત સાધુ તમે કોને કહેશો તે

ન :5 નીચેના ઢ યોગ નો અથ લખો. 

1. નામ ને પ િમ યા કરવું . 

2. તુરીયા નો તાર ગી ઊઠવો

3. આઠે પહોર આનંદમાં રહેવું

ન :6 નીચેની પંિ તઓ માંથી યાિવશેષણ લખો

1. શીલવંત સાધુને વારેવારે નમીએ

2. િચ ની વૃિ  જેની સદાય નીમળ

3. ડી પાડે એવી રીત 
ન: 7નીચેની પંિ તઓ નો આશરે પંદર વા યોમાં 

આવ નહ  ,આદર નહ , નહ  નયનોમાં નેહ

તે ઘર કદી ન જઈએ,કંચન વરસે મેહ. 

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

સાધુનેવારેવારેનમીએ. 

……………રે. 

…………… 

નીચેના નોના ઉ ર એક વા યમાં આપો. 

નમવાનંુ કહેછે? 

છે? 

તમારાં પા યપુ તકમાં છે? 

 

ગંગા સતી પાનબાઇ ને કેવી યિ તની સંગત કરવાનંુ કહે છે? 

તાર રે ‘ એટલે શંુ ? 
શ ુ અને િમ  સાથે શીલવંત સાધુ કેવો યવહાર કરે છે 

કવિય ીવારંવાર નમવાનંુશા માટે કહે છે? 

તે કા યના આધારે જણાવો. 

 

તુરીયા નો તાર ગી ઊઠવો. 

આઠે પહોર આનંદમાં રહેવું. 

નીચેની પંિ તઓ માંથી યાિવશેષણ લખો. 

નમીએ. 

નીમળ. 

નીચેની પંિ તઓ નો આશરે પંદર વા યોમાં અથિવ તાર કરો. 

નહ  નયનોમાં નેહ; 
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Q. 1 िन िलिखत   के उ र एक एक वा य म िलिखए

1 आठ िसि और नवऔर नव िनिध का सुख कहा ा  होता है

        2 कलधौतके धाम का अथ या होताहै

        3 पुरंदर का अथ या होता ह?ै 

        4 गोपी या ओढ़कर कृ ण बनना चाहती है

         5 का लदी नदी का दसूरा नाम या है

         6 पशु योिन म ज म िमलने पर किव या करना चाहते है

Q. 2 िन िलिखत   के उतार दो दो वा यम  िलिखए

        7 गोपी कृ ण क  मुरली को अपने अधरोपर य  नह  रखना

        8 लकुटीलेकर  रसखान या करना चाहत ेह ै या

        9 ी कृ ण रझाने के िलए गोपी या या करना चाहती है

      10 कस पवकृ णत का प थर होना रसखान  चाहत ेहै

Q. 3 िन िलिखत  के उतरचार पांच वा य

       11 रसखान ने ी कृ ण के ित गोिपय  के ेम कस कार कट कया है

       12 रसखान  ी कृ ण का सािम य  कन पो म

       13 कृ ण के ित  अपनी  भि  द शत करने के िलए रसखान  या या

Q. 4 िन िलिखत श द  के पयायवाची श द   िलिखए

1. पुरंदर पशु   2. 

4. खग वांग        5. 

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

िन िलिखत   के उ र एक एक वा य म िलिखए: 

आठ िसि और नवऔर नव िनिध का सुख कहा ा  होता ह?ै 

कलधौतके धाम का अथ या होताह?ै 

गोपी या ओढ़कर कृ ण बनना चाहती ह?ै 

का लदी नदी का दसूरा नाम या ह?ै 

पशु योिन म ज म िमलने पर किव या करना चाहते ह?ै 

िन िलिखत   के उतार दो दो वा यम  िलिखए: 

अधरोपर य  नह  रखना चाहती? 

लकुटीलेकर  रसखान या करना चाहत ेह ै या? 

ी कृ ण रझाने के िलए गोपी या या करना चाहती ह?ै 

कस पवकृ णत का प थर होना रसखान  चाहत ेह?ै य ? 

िन िलिखत  के उतरचार पांच वा य  म िलिखए: 

रसखान ने ी कृ ण के ित गोिपय  के ेम कस कार कट कया ह?ै 

रसखान  ी कृ ण का सािम य  कन पो म, कस कार  चाहत े? 

कृ ण के ित  अपनी  भि  द शत करने के िलए रसखान  या या योछावर  करना चाहते है

िन िलिखत श द  के पयायवाची श द   िलिखए: 

2. लकुटीिन य    3. पाहन     बेनु

5. अधरिबसरो 
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Q. 5 िन िलिखत  श द  के िवलोम श द िलिखए

� गाव      िनमाण 
� सुख      लघतुा 
� ऊपर      बाहर 
� िनत मलीनता 
� धनवानपुरातन 

Q. 6  िन िलिखत  श द  क  भाववाचक सं ा िलिखए

� जीना    उदास 
� हसनासरल 
� मरना   बड़ा 
� आदमी   खुश 
� अपना िनखारता 

Q. 7  िन लिखतश द  समूह के िलए एक श द िलिखए

� यमुना नदी का कनारा 
� गाय पी धन 
� मुरली धारण करनेवाला 
� मोर के पंख 
� पीलेरंग का व  
� गाय चरानेवाला 
� छोटीलाठी 
� वह थान जहां पं ी रात िबताते ह।ै

 

Q. 8 ( किव प रचय म से भी  पूछे जाते ह ैजो नीचे दए गए ह।ै

१ रसखान का पूरा नाम बताइए। 
२ रसखान  ने कस स ेदी ा हण क  थी
३ रसखान क  िस  रचना  के  नाम बताइए।
४ रसखान कसके समीप रहना चाहत ेहै
५    रसखान क  रचना म कसक  ि वेणी बहती है

 

 

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

िन िलिखत  श द  के िवलोम श द िलिखए: 

िन िलिखत  श द  क  भाववाचक सं ा िलिखए: 

िन लिखतश द  समूह के िलए एक श द िलिखए: 

वह थान जहां पं ी रात िबताते ह।ै 

किव प रचय म से भी  पूछे जाते ह ैजो नीचे दए गए ह।ै) 

रसखान  ने कस स ेदी ा हण क  थी? 
रसखान क  िस  रचना  के  नाम बताइए। 

चाहत ेह?ै 
रसखान क  रचना म कसक  ि वेणी बहती ह?ै 
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Worksheet- � 

Q. 1  ગિણતની બુકના કરણ 2નુ ં વા
          ગિણતની નોટબુકમાં લખવા અને ે ટીસ
 

િવડીયો લ ક પર િ લક કરી જોઈ શકો છો
 
LINK NO. 1 https://youtu.be/
 
LINK NO. 2 https://youtu.be/
 

  
   
 
 

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

નુ ં વા.2.1 નો િવડીયો જોઈ,  સમ  અને તેમાં કરાવેલ બધા દાખલા 
ગિણતની નોટબુકમાં લખવા અને ે ટીસ કરવી .   

િવડીયો લ ક પર િ લક કરી જોઈ શકો છો. 

https://youtu.be/2uF48_rQVj4 

https://youtu.be/-v12RcSFBXY 
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સમ  અને તેમાં કરાવેલ બધા દાખલા      



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

Standard : 10th (G.M.) 

Subject : િવ ાન  

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 3 

Q. 1 િવ ાનની બુકના કરણ 6નંુ વાંચન કરી પાઠના અંતે આપેલ વા યાયનાં બધાજ નો િવ ાનની નોટબુકમાં લખવા અને પાકા 
         કરવા. પાઠન ેસમજવા માટે િવડીયો લ ક પર િ લક કરી જોઈ શકો છો
 
 LINK   https://www.youtube.com/channel/UCS
 
 
 

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

નંુ વાંચન કરી પાઠના અંતે આપેલ વા યાયનાં બધાજ નો િવ ાનની નોટબુકમાં લખવા અને પાકા 
પાઠન ેસમજવા માટે િવડીયો લ ક પર િ લક કરી જોઈ શકો છો. 

https://www.youtube.com/channel/UCS7eW-LM0cy5hkNkdufdXtg

 

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

નંુ વાંચન કરી પાઠના અંતે આપેલ વા યાયનાં બધાજ નો િવ ાનની નોટબુકમાં લખવા અને પાકા   

hkNkdufdXtg 

 


