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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન – 1 . જ મદર અન ેમૃ યદુર  એટલ ે શુ?ં 

ન – 2. વિ ત માળખુ ંસમ વો. 

ન – 3. વયજૂથ સમ વો. 

ન – 4. સા રતા સમ વો. 

ન – 5. ટુંકનોધ  લખો : જિલયાવાલા બાગ હ યાકાંડ

ન – 6.  ટુંકનોધ  લખો : બારડોલી સ યા હ.

ન – 7. બેકારી વધવાના મુ ય કારણ યા ં યાં

ન – 8. આતંકવાદથી બચવાના ઉપાયો જણાવો

ન – 9. દાંડીકચૂ   - ટુંકનોધ 

ન – 10 . સામા યસભા.   – ટુંકનોધ 

  

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

 

હ યાકાંડ. 

. 

યા ંછે? 

જણાવો. 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1  Read the passage and answer th

The next morning, the Babool tre

“Wow! What beautiful leaves I h

them. Now, I’ll be handsome and

1. Why was Babool tree full

2. Robbers won’t_____ the B

3. The cruel wind can’t____

4. To ‘rob' means…. 

5. Which of the words  can r

a. Sad              b. hand      

Q. 2  Fill in the blanks with helping v

[ Should, would, shall, will, can, 

Juile _______ swim.   

That story ______ be true. Who k

I _________ be in London on nex

We __________ not harm nature

Q. 3  Write (✓) or (X) 

The sadhu had many follo

Tenali Raman had no resp

Tenali Raman really want

The king trusted Tenali R

Q. 4  Read the following advertiseme

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

wer the questions. 

ool tree had broad and smooth green leaves and no 

ves I have! Robbers won’t steal them. The cruel stro

e and happy forever. 

ee full of joy ? 

_ the Babool'sbroad and smooth green leaves. 

’t_____ the Babool’s broad and smooth green leave

  can replace handsome ? 

nd           c. good-looking 

lping verbs. 

l, can, could, may, might, must] 

   ________ I borrow your d

 Who knows ?  You _______ take an um

 on next Monday.  We ________ keep our su

nature. 

y followers.   The king wanted t

no respect for fake Sadhu  The Sadhu was re

y wanted to go to heaven.  The king cared fo

nali Raman.  

tisement and answer the questions. 

Why has Samarth sales has giv

What is the minimum qualifica

of receptionist ? 

Knowledge of ________ and _

How much salary is offered in 

What is the time for interview ?

What is the venue for interview

 

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

nd no thorns. It was full of joy. 

uel strong wind can’t break 

n leaves. 

 your dictionary ? 

an umbrella in case it rains. 

 our surroundings clean. 

anted to meet Sadhu. 

was really a holy man  

red for his people. 

as given an advertisement ? 

alification required for the post 

 and ______ is must. 

red in the advertisement ? 

rview ? 

erview ?  
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન – 1.  િવધાન સમજવો :   ' વાવતા િચડાવુંને

ન – 2.  વ લભભાઈન ે' સરદાર ' નું િબ દ કોણે

ન – 3.  સદુામાના આગમનની ીકૃ ણ પર શી

ન – 4.  તમન ેકવેો િમ  ગમ ે? શા માટ ે? 

ન – 5.  િવચાર િવ તાર કરો. 

• “ ઊગકેમળપંકમા ં, તદિપદવેિશરચેડ;ે 

નિહ. કળુથી કત ુ, મુલમલુવાયગણુોવડ.ે “ 

 

ન – 6.  ક સા – ટુચકા લખો.  

  

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

િચડાવુંન ેપાન ખરતા ંપીડાવુ.ં ' 

કોણ ેઅન ેકયાર ેઆ યુ ં? 

શી અસર થઈ ? 

. “  

 

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

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  अपन े कुल क  कसी सम या के बारे म धानाचाय को प  िलिखए 

Q-2  डायरी के प म िलिखए : 

       कसी एक पूरे दन के अपने अनुभव का िववरण 

Q-3  का  पिं या ँपणू क िजए : 

1. मं दर – मि जद……………………………

………………………………….. 

2. साथ उठ………………………………………

………………………….. 

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

1. नािवक 
2. सधु 
3. दय 
4. वार 
5. अंधड़ 
6. पंदन 

Q-5  नीच े दए गए पा  के बारे म 5-6 वा य िलिखए 

1. बाबा भारती क  महानता 
2. खडग सह 

Q-6  दए गए श द  के िवलोम श दो िलिखए 

1. सुंदर 
2. जमीन 
3. सं या 
4. गरीब 
5. िव ास 
6. लघु  

 

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

अपन े कुल क  कसी सम या के बारे म धानाचाय को प  िलिखए | 

कसी एक पूरे दन के अपने अनुभव का िववरण : 

…………………………… 

………………………………….. इंसान को | 

……………………………………… 

………………………….. मु कान को | 

िन िलिखत श द  के पयायवाची श द िलिखए : 

वा य िलिखए : 

 

दए गए श द  के िवलोम श दो िलिखए : 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  વગ શોધવા માટનેી અ ય રીતોનો ઉપયોગ

(25)2    

(55)2    

Q-2  સીધો ગણુાકાર કયા વગર જવાબ આપો

1. 14 × 16 

2. 17 × 19 

3. 49 × 51 

4. 24 × 26 

Q-3  નીચ ેઆપેલી સં યાઓ પાઈથાગોરીઅન

1. 8 

2. 16 

3. 14 

Q-4  નીચ ેઆપેલી સં યાઓના વગમળૂ અિવભા ય

1. 6084 

2. 9604 

3. 4096 

4. 225 

5. 196 

6. 1764 

7. 1575 

Q-5  નીચનેી સં યાઓથી ની:શષે ભાગી શકાય

8, 15 અને20   

Q-6    6 સમેી બાજુવાળા ચોરસના િવકણનૅી લંબાઈ

Q-7   પનુરાવત ત બાદબાકીની મદદથી વગમળૂ

49    

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

ઉપયોગ કરી જવાબ લખો: 

  (35)2 
  (75)2     

આપો: 

પાઈથાગોરીઅન િ પટુીમાથંી એક સં યા તરીક ેલઈ બાકી ની બ ેસં યાઓ

અિવભા ય અવયવીકરણની મદદથી શોધો. 

શકાય તવેી નાનામા ંનાની પૂણ વગસં યા શોધો. 

    3, 4 અને15 

લંબાઈ શોધો. 

વગમળૂ શોધો. 

    121 

 

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

 (125)2 

સં યાઓ શોધો. 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

.1.  ખાલી જ યા પરૂો.  

      1)  દૂષણ ફેલાવનાર ઘટકોને ___________ કહે છે.  

      2)  1 ટન કાગળ ા ત કરવા માટે પૂણ િવકિસત ______ વૃ ોને કાપવામાં આવે છે. 

      3)  સૂયમંડળમાં સૂયની સૌથી ન કનો હ ________ છે.  

      4)  યી ટ વસન દરિમયાન ___________ વાયુ ઉ પ ન કરે છે.  

      5)  કૉલેરા __________ વારા થાય છે.  

      6)  કૃિ મ રેસાને ગરમ કરતાં _______ ય છે.  

      7)  ઓરડાના તાપમાને __________ વાહી વ પે મળી આવે છે.   

 .2.  ખરા-ખોટા લખો.  
     1)  અધાતુ પાણી સાથે યા આપતા નથી.  
     2)  રેશમના રેસામાથી ા ત થતંુ કાપડ ખૂબ જ સ તંુ હોય છે.  
     3)  અિ મબળતણને યોગશાળામાં બનાવી શકાય છે.  
     4)  અમીબાનો કોઈ િનિ ચત આકાર હોતો નથી. તે તેનો આકાર સતત બદલે છે.  
     5)  કાગળને 10 કે 12 વખત રસાયકલ કરી શકાય છે.   
 .3.   પરૂા નામ લખો.  
     1)   LPG  

     2)   CNG  

     3)   PCRA  

 
.4.  નીચ ેઆપેલા  બૉ સન ે મમા ંગોઠવો જેથી શરેડીના ઉ પાદન માટનેી તયૈારી થઈ ય : 

                

 

 
 
 
 
 
 

.5.  વિન દષૂણ એટલ ેશુ?ં તને ેિનયં ણમા ંરાખવાના ઉપાયો જણાવો.  

.6.  સૂયમંડળની આકિૃત દોરી હોના નામિનદશન કરો.    

સચાઈ  લણણી 

ખાતર આપવું ખેતર ખેડવું 

રોપણી 

જમીન તૈયાર કરવી 

પાકને ખાંડના કારખાનામાં 
મોકલવો  


