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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1. Read the paragraph and answer

 Ram Rahim and Robert 

 habit of going to temple, chur

 Christmas with great joy. They g

 and Rahim loved to eat the cake

 tasty laddus made by Ram’s mo

 for Ram and Robert. 

1. Who were three friends ? 

2. What habit did they have ? 

3. Where did they use to go togethe

4. Which festivals were celebrated b

5. Give similar word for 'happiness'

Q - 2. Fill in the blanks choosing the co

 The ___________ (Taj Mahal, Lo

 white__________(colour/ colour

 emperor Shahjahan. It adds_____

 _____  (come/comes) to visit this

Q - 3. Fill in the blanks choosing the co

1. I have got __________________

2. Give me ___________________

3. Do you ______________ this per

4. _________________ our friends 

5. I will come next _____________

6. The bus is one ______________

Q - 4. Complete the sentence according

 Example: Today is Saturday, a

1. Tomorrow will be Sunday, today

2. Yesterday was Tuesday, today is_

3. Today is Monday, tomorrow will

4. Today is Sunday yesterday was _

5. Today is Friday, tomorrow will b

Q - 5. Write a story ‘The Fox and The

  

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

nswers the following questions 

obert were three friends. They used to live and w

, church and mosque together. They used to c

They gave respect to all religions. They never foug

e cake baked by Robert’s mother. Rahimand Rob

’s mother. Sewain cooked by Rahim’s mother we

gether ? 

rated by them 

piness' from the paragraph. 

 the correct option : (ક સમાથંી યો ય િવક પ પસદં કરી ખાલી જ યા પરૂો

hal, Lotus temple) is one of the seven wonders of th

coloured) marble pillars. It________ (was/were) bu

______( beauty/beautiful) to Agra, where it is loca

sit this wonder. 

 the correct option : ( યો ય િવક પ પસદં કરી ખાલી જ યા પરૂો

________ balls    (Eight / ate) 

_________ idlis, please.  (Too/two) 

his person ?  (know/no) 

riends are coming. (see/sea) 

________.  (weak/week) 

______ late.  (hour/our)  

ording to the example. (ઉદાહરણ મજુબ જવાબ આપો
day, and yesterday was Friday. 

 today is_________________________. 

day is___________________________. 

w will be_________________________. 

 was _____________________________. 

 will be____________________________. 

d The Crane' 

 

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

 and work together. They had a 

 to celebrate Diwali, Eid, and 

er fought with one another. Ram 

d Robert always enjoyed eating 

er were always mouth watering 

ક સમાથંી યો ય િવક પ પસદં કરી ખાલી જ યા પરૂો.) 

rs of the world. It has 

re) built by the Mughal 

is located. Many tourists 

યો ય િવક પ પસદં કરી ખાલી જ યા પરૂો) 

ઉદાહરણ મજુબ જવાબ આપો) 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

ન – 1. ગુજરાતી ભાષાની કોઈ પણ બે

ન – 2 . ગુજરાતનો થાપન દવસ જણાવો

ન – 3.   ગુજરાતી કિવતાના કોઈ પણ સાત

ન – 4.  કુ દિનકા કાપ ડયા ગુજરાતી લેિખકાના

ન – 5.   તમારા ટીવી પર આવતી ગુજરાતી

ન–  6 .   ' દ ' થી શ  થતાં શ દો લખો 

  

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

બે કિવતા લખો.  

જણાવો . ગુજરાત િવશે પાચ થી સાત વા ય લખો. 

સાત કિવના નામ અને તેની કિવતાના નામ જણાવો. 

લેિખકાના વન િવશેની ટંુકમાં માિહતી આપો. 

ગુજરાતી ચેનલોના નામ જણાવો. 

 .   ( 25  શ દો) . 

 

=========================== 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q - 1. अपन ेिम को ‘अपन ेभाईक  शादीका िनमं ण के 

Q - 2. समानाथ  श द  िलिखए: 

1. बिगया 

2. फूल 

3. पानी 

4. सूरज 

5. इंसा 

6. धरा 

Q - 3.  या होता ? बताइए और इस िवषय

1. य द मोबाइल क  खोज नह  होती तो

2. य द हम समय और शि का सही उपयोग

3. य द क यूटर , फै स औ रइ टरनेट

Q - 4.  िन िलिख तश द  का वा य म े योग

1. इसिलए– ता क 

2. य क– जब क 

3. ओर– और 

4. म– म 

5. क– क  

Q - 5.  पहिेलया ँपूण क िजए: 

1. फलदकेर………………….सुखीबनातहे

3. वयंन…………………….. ममनमानी

Q – 6. बिु मान कौआ क  कहानी िलिखए |

Q - 7.  अपन ेदशेका रा  गीत िलख े| 

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

अपन ेभाईक  शादीका िनमं ण के  ' सदंभम प  िलिखए| 

िवषय म िलिखए: 

तो… 

उपयोग नह  करत ेतो…. 

रइ टरनेट आ दका आिव कार नह  आ होता तो… 

योग क िजए: 

सुखीबनातहे | 2. हमदोन …………………… कभीनबात

ममनमानी | 4. कभी ……………………. मामा

| 

 

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

कभीनबात | 

मामा | 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

Q-1  11 to 20 ના વગ  લખો.  

Q-2  સં યારેખાનો ઉપયોગ કરી સરવાળો કરો

1. (—2) + 6 

2. 3 + (—7) 

3. (—2) + (—3) 

4. 5 +  2 

Q-3 સં યારેખાનો ઉપયોગ કરી બાદબાકી કરો

1. 3 — (—2) 

2. 4 –  4 

3. (—8) — (—7) 

4. ( — 6)  — 2 

Q-4 સં યારેખાનો ઉપયોગ કરીન ે પણૂાકઁ શોધો

1. —7 મા ંઉમરેતા ં  

Q-5. કમત શોધો.  

1. —227 — (—235) 

2. (—15) — (—15) 

3. [ —987 — (—5770)

4. [756 — (—821) — 234

5. (—10)—23—(—54)+12

6. 750— (—830) — 235

7. 34  +  (+ 43) 

8. 83  —  (—71) 

9. (—32)  — (—13) 

10. 567 + (—1235) 

Q-6  ખાલી જ યા પરુો.  

1. (—7) + ___________

2. 12 + (—12)+ ________

3. 19 + ____________

4. (—5) + ___________

5. __________—  25  

6. (—13) — __________=

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

કરો. 

કરો. 

શોધો. 

  2. 4 માથંી 6 બાદ કરતા ં  3. 

5770) — (—324) — (—85)] 

234 + ( — 420)] 

54)+12 

235 + (—450) 

_________ = 0 

__________= 0 

___________= 0 

___ = 18 

 = — 10 

____= 0 
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3. —5 માથંી +5 બાદ કરો.  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

 - 1.  આપેલા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસંદ કરી લખો

1) કેળાં એ વન પિતનો _________ ભાગ છે

(a) લ            (b)  મૂળ         (c)

2) કાપડને સીવવા માટે શાની શોધ થઈ? 

 (a)  તલવાર      (b)  સોય         (c)

    3)  મોસંબીનો આકાર _________ હોય છે

         (a)  ગોળ         (b) ચોરસ         (c)

    4)  પુ તક યાં પદાથમાથી બનાવવામાં આવે છે

         (a)  લાિ ટક     (b) કાગળ       (c)

    5)  તમા ં વજન તમે મોટા થાવ તેમ ________

          (a)   વધે          (b)  ઘટે         (c)

 - 2.  નીચેની વ તુઓ પાણીમાં તરે છે/ડૂબે છે 

 ( લોખંડ , ચાવી , રબર , વૃ ના પાંદડાં 

 

.3.  યો ય માં માિહતી ભરો. 

              ાણીનંુ નામ                ાણીઓ ારા લેવાતો ખોરાક 

1) બકરી            

2) કરોિળયો       

3) દર              

4) િબલાડી         

5) પતંિગયુ  

6) કાગડો 

7) મનુ ય         

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

આપેલા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસંદ કરી લખો. 

ભાગ છે? 

(c)  ફળ  

(c)  પેિ સલ   

હોય છે?  

(c)  િ કોણ   

પુ તક યાં પદાથમાથી બનાવવામાં આવે છે?  

(c) લોખંડ  

________ છે.  

(c) શૂ ય   

ડૂબે છે - તે મુજબ વગ કરણ કરો.               

વૃ ના પાંદડાં , લાકડાનો ટુકડો , પેિ સલ , પ થર )                          

ાણીઓ ારા લેવાતો ખોરાક  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

 - 4.   એક બે વા ય માં જવાબ લખો. 

 1) તમે ખાતા હોય િવિવધ કોઈ પણ પાંચ વાનગીઓના નામ લખો

2)  કોઈ પણ ચાર ધાતુના ઉદાહરણ આપો. 

3)  િવટાિમન-C યાં પદાથ  માથી મળે છે?

4)   નો ઉપયોગ કઈ કઈ વ તુઓમાં થાય છે

5)  પ ીઓ અને ાણીઓ એક થાને થી બીજે થાને જવા શંુ  કરે છે

  - 5.  યા યા આપો. 

1) માસાહારી ાણીઓ 

2) બા પીભવન 

  .6. પણની નામિનદશનવાળી આકૃિત દોરો. 

     

   િવિવધ પદાથ  ને પાણી માં િમિ ત કરવા 

પદાથ 

મીઠું 

ખાંડ 

રેતી 

લ બુનો રસ 

તેલ 

 

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

તમે ખાતા હોય િવિવધ કોઈ પણ પાંચ વાનગીઓના નામ લખો. 

.  

? 

 નો ઉપયોગ કઈ કઈ વ તુઓમાં થાય છે? 

પ ીઓ અને ાણીઓ એક થાને થી બીજે થાને જવા શંુ  કરે છે? 

 

 વિૃત  

િવિવધ પદાથ  ને પાણી માં િમિ ત કરવા :  

પાણીમાં અ ય થઈ ય છે/ અ ય થતાં નથી
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અ ય થતાં નથી 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 6 

ન – 1  નીચે કેટલાક તહેવારો નામ આ યા છે

1. પતેતી 

2. ઈદ 

3. િશવરા ી 

4. મહાવીર જયંિત 

5. વૈશાખી 

6. નાતાલ 

ન – 2 . નીચેના નૃ યો યાં રા યોના ણીતા

1. કથકલી 

2. ઘુ મર 

3. રસ – ગરબા 

4. ભાંગડા 

5. ભરતના યમ 

6. ઓ ડસી 

ન – 3. છોકરા – છોકરીના ભેદભાવ િવશે ટંુક

ન – 4. વાતાવરણ  ' પૃ વીની કુદરતી ઢાલ  ' 

ન – 5. ક ટબંધ સમજવો. 

ન – 6. રા શાહી અને લોકશાહી સમજવો. 

  

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

છે. તે યાં ધમ ના લોકો ઉજવે છે , તે જણાવો. 

ણીતા નૃ યો છે, તે લખો. 

ટંુક માં જણાવો. 

' કહે છે, સમ વો. 
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