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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1.  ટુંકનોધ – વામી િવવકેાનદં 

ન – 2. ટુંકનોધ – લોકમા ય ટળક 

ન – 3. હવાનુ ં દષૂણ મુ ય વ ેશાન ેલીધ ેથાય

ન – 4. કામચલાઉ સરકાર િવશ ેનોધ લખો. 

ન – 5. ટુંકનોધ લખો :  યામ  કૃ ણવમા.    

ન – 6. ટુંકનોધ  લખો :  વીરભગ સહ.  

ન – 7. રામ સાદ િબિ મલ િવશ ેલખો. 

ન – 8. ભારતમા ંવ તીવધારો કેમ ઝડપી થતો

  

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

થાય છે ? તેની શી અસરો થાય છે ? 

 

.     

થતો રહ ેછે, સમજવો. 

 

=========================== 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q. 1  Fill in the blanks with correct f

1. Priya is as ______ as  Shakti. (Th

2. Viral is ______ than Anu ( slow /

3. This page is ______ than that pag

4. Your hair is ______ than my hair

Q. 2  Rewrite the sentences with corr

1. Mohan went to a shop to buy bre

2. The name of the shop was priyas

3. The shopkeeper said welcome wh

4. Mohan have him the list and aske

5. The shopkeeper said no but you w

Q. 3  Read the passage and answer th

1. Who was Chimpu ? 

2. Why was Jumbo crying ? 

3. Who was Mickey ? 

4. Why did Mickey slap Jumbo ? 

5. How did Jumbo and Mickey beca

Q. 4   Write who said to who listened

1. “Where are your golden leave

2. “You look very upset” 

3. “I think you have excellent le

4. “Alright as you wish”. 

5. “ No, I have learnt a lesson”.

Q. 5   Write how did you spend your 

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

rect form of the brackets  

ti. (Thin / thinner) 

 slow / slower) 

hat page ( thick/ thicker) 

y hair. ( Long/ longer) 

h correct punctuation marks. 

uy bread Butter biscuit and cheese 

priyasparlour 

me what do you need 

d asked is there any discount 

t you will get everything fresh 

wer the questions.  

 

y became friends ?  

tened. 

n leaves” ? 

lent leaves”. 

sson”. 

 your lockdown.   
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

ન – 1.  માતા િવષયક સુિવચાર , કહવેતો

ન– 2   આ વષ તમારા જ મ દન ે યો 

ન – 3.  અખંડ ભારતના િશ પી–વ લભભાઈ

ન – 4.  ીકૃ ણન ેરીઝવવા માટ ેસોળ 

ન – 5 .  સં કારની ીમતંાઈ પાઠમાથંી 

ન – 6.   માત ૃભાષાનો મિહમા સમ વો

 

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

કહવેતો અન ે ચિલત પિં તઓ મળેવીન ેતમારી નોટબકુમા ંલખો

 સંક પ લશેો ? શા માટ ે?? 

વ લભભાઈ િવશ ેદસ વા યો  લખો. 

 હ ર રાણીઓ શુ ંકર ેછે? 

 તમન ેશુ ંશીખવા મળ ેછે? સમજવો. 

વો. 

 

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

લખો. 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  ‘फूल, िततली, बादल, वृ , बा रश’ श द  के उपयोग स ेकिवता क  रचना क िजए: 

Q-2  नीच े दय े ए मुद  के आधार पर ‘िव ान– वरदान या अिभशाप’ इस पर अपन ेिवचार िलिखए: 

दषूण, िबजली, अंत र क खोज, डॉ टरक सुिवधा, दरूभाष, क यूटर, परमाणुबम, िप तौल, यातायात, 

लोबलवॉ मग.  

Q-3  आधार पर यय लगाकर श द पनुःिलिखए : (ई, ता, इत, इक)  

1. िवदशे 
2. कृित 
3. पु  
4. चंचल 
5. यं  
6. मानव 
7. हसं 

Q-4  िन िलिखत श द  के अथ दकेर वा यम योग क िजए: 

1. दिुहता 
2. वेदना 
3. उ कोच 
4. जीणॅ 
5. आततायी 
6. िथत 
7. िवभूित 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  11 to 30 ના વગ  લખો.  

Q-2  મા યા મુજબ ચતષુકોણની રચના કરો અન ેરચનાના મદુા લખો : 

1. ચતુષકોણABCD રચો. (AB=4.5 સેમી, BC=4 સેમી, CD=6.5 સેમી, DA=3 સેમીઅને BD =6.5 સેમી) 

2. RI =2.5 સેમીહોયએવોચોરસ RISK રચો. 

 

Q-3   નીચ ેઆપલે માિહતીન ેવગ મા ંવગ તુ કરી કોષટક તયૈાર કેરો અન ેમાં યા મજુબ જવાબ આપો.  

30 નારંગીનંુ વજન આ માણે છે :  

31, 40,46,33,44,51,56,63,71,71,62,63,54,53,51,43,36,38,54,56,66,71,74,75,46,47,59,60,51,53 

Q-4    ધોરણ – 8 ના એક વગમા વગ– મોનીટર માટ ેચૂંટણી કરવામા ંઆવી. જેમા ંદરેક ઉમદેવાર નીચ ે માણ ેમત મ યા. આ માિહતી     

          પરથી પાઇ – ચાટ દોરો : 

 

 

 

Q-5  નીચ ેઆપેલ વગન ેબ ે િમક ાકૃિતક સં યાના સરવાળા તરીક ેદશાવો: 

1. 9 નોવગ 

2. 13 નોવગ 

3. 17 નોવગ 

4. 15 નોવગ 

5. 21 નોવગ 

6. 7 નોવગ 

 

  

નામ મોના પાયલ શાતં સોનલ રાજેશ મીરા સભુાષ કુલ 
મળેલી મતની 
સં યા 

6 10 2 20 15 4 3 60 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 7 

  . 1.  આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો. 
1) દહનશમક વાયુ યો છે?        (a) કાબન ડાયો સાઈસ    (b) નાઇ ોજન          (c) ઓિ સજન  
2)  શાનો ઉપયોગ પેિ સલ બનાવવા થાય છે?       (a)  સ ફર                       (b) ેફાઇટ             (c) હીરો  
3)  આપણાં દેશમાં _______ની મદદથી હાથ વડે લણણી કરવામાં આવે છે. 
            (a)  હળ                      (b) દાતરડા              (c) પવડા  
4)  િધર ગાળણની યા યાં અંગમાં થાય છે? 
            (a)  ફેફસાં                    (b)  ીવા                (c) મુ પડ  
5)  ેડ અને ઈડલીની કણક લવાનંુ કારણ....  
             (a) યી ટ કોષોની વૃિ ધ   (b) ગરમી                (c) મસળવું  
6)  નીચેનામાથી યંુ અિ મબળતણ નથી? 
             (a) લાકડંુ   (b) કુદરતી વાયુ       (c) ખનીજ કોલસો  
7)  પૃ વી પર મળતી ઊ નો મુ ય ોત યો છે?  
             (a) બ બ    (b) સૂય                   (c) ચં   

 . 2.   યા યા આપો.  
      1)  દહનશીલ પદાથ  
      2)  બહુકોષીય સ વ  
      3)  લગી જનન  

. 3  એક-બ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  
    1)  સોલર વોટરિહટરનો ઉપયોગ શો છે?  
    2)   નાકામા લાિ ટકનંુ શંુ કરવાથી પયાવરણમાં દૂષણ ણ ફેલાય?  
    3)  વન પિતમાં કાશસં લેષણની યા માટે યો વાયુ ઉપયોગી છે?  
    4)  ઉલકાને બી  યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે?  
    5)  ઍિસડવષાની ઘટના માટે જવાબદાર વાયુ યો છે?  
    6)  કુદરતી રેસઓ શામાથી મેળવવામાં આવે છે?  
    7)  લોખંડની ખીલી અને અ યુિમિનયમના તારને ટીપવાથી શંુ થશે?  
 . 4  કારણ આપો.  
     1)  છ ક કે ઉધરસ ખાતી વખતે નાક અને મ  પર માલ રાખવો જોઈએ.  
 .5  માનવ કાનની નામ િનદશનવાળી આકિૃત દોરો.    
 

વિૃત  
  રાતે આકાશને થોડા કલાક જુઓ. નરી આખે દેખાતા મુ ય ન ો જેવા  કે સ ત ષ ,મૃગશીષ ,શ મ ાના આકારો ઓળખી તેના િવશે      
  માિહતી લખો.  


