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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 5 

Q. 1  Read the dialogue and answer t

Teacher:   have you made any  pr

Soham:    Yes, I  have but it is no

Teacher:  What’s the reason , dea

Soham:  Because I wish to add so

Teacher: Its ok. Do it as early as 

Soham:  please give me two or  th

Teacher: sure, but make it so fine

 

Questions : 

1 Where will the project be pre

2 Why does Soham need  more

3 Has Soham already complete

4 An act of taking part is called

Q. 2   Match Column A with Column

 

Q. 3  Read the text  and answer the q

One such  dacoit was Makhkhans

bold. He sent advance warning to

them severe punishment. The vill

5 Find out the name of the daco

6 What did  Makhkhansinh do t

7 How was Makhkhansinh? 

8 The villagers resisted the dac

9 Give opposite to: timid , rewa
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swer the questions. 

ny  project regarding Environment? 

it is not fully completed ? 

n , dear? 

 add some  new  details in it . 

rly as possible, dear. 

o or  three days for that,sir? 

so fine  because were goingTo participate in a state

be presented ? 

  more time to complete the project? 

pleted the project ? 

 called………… 

olumn B: 

r the questions: 

hkhansinh2. He was dangerous and a strong gang. H

ning to the people about his raid. If  anyone tried to

he villagers tried to resist the dacoits but they failed

e dacoit. 

nh do to the villagers if they try  to protect? 

he dacoits. True or false 

 , reward 

 

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

te level competition. 

ang. He had now become very 

ried to play any trick,  he gave 

 failed. 
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 5 

Q. 4   Frame the questions  to get the 

1 Arti and Kira  are friends. 

2 I called  Raju as  chasmis. 

3 Arpita is Maya’s  cousin.  

4 Love is a  freeware . 

5 I want to buy  a smart phone for 

6 Walt involved himself  in everyt

7 Walt was a  complex  man. 

8 Watch the film as an outside obs

9 Rahman can speak any language

10 Vivek has recently joined the gy

11  The cook added a little redchilli

12  I do my homework at 6 O’clock

Q. 5  Complete the paragraph filling

1 (   supposed , bloom ,grab , leap ,

If you  want to get success in life

Your every …….. should be tow

2 (disappoints, influence, awaiting 

Amitabh looks …….. When he is

movie. He never…….us. 

3 ( dinner, precious , grateful , rest

We went to Hotel’ ‘welcome’ for

Ordered for food. This … …..wa

party. 

 Q. 6  Describe the  picture in about t

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

et the underlined  words as their answers. 

for you. 

everything. 

de observer. 

guage fluently. 

the gym for building his body. 

dchillipowder in the sauce. 

’clock in the morning. 

filling in the blank with the appropriate words f

, leap , opportunity) 

 in life ,you must ……. Every …….   . you are ……

e towards a big aim. 

aiting ,precious, gentle ) 

n he is on the stage. He wears …….. clothes. We a

l , restaurant , quickly, ) 

e’ for………..  We …….  

…..was very  famous in our  area. We were……….

bout ten sentences. 

 

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

ords from the brackets: 

re …………..to give your best. 

. We are …… for his new 

…….. to our friend for this 
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Q. 7  Write  short note  2 times  and 

 

Q. 8  Write  a  paragraph in about 12

1 My English teacher  

( name  - his/her physical appeara

his /her treatment to  slow  learne

 

2 A visit to  a bird sanctuary 

( When and which bird sanctuary

Variety of birds -  chirping – hab

 

 

 

Q. 9   Draft an email in about thirty w

inviting  her to spend the summ
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  and learn  . 

out 125   words on the following: 

ppearance -  her/his method of teaching -  his/her k

learners -  why is he/she your ideal?) 

ctuary –How did  you reach there? 

habitats- photo shooting – enjoyed nature) 

hirty words on behalf of Rina Patel to her friend

 summer vacation with her at her village. 

 

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

s/her knowledge- his/her nature -

friendBhumika Pathak  
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Standard : 10th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 5 

ન-૧  નીચનેા નોના ઉ ર એકવા યમા ંલખો

1. મોસમનો પહેલો વરસાદ પ યો યારે

2. લેખકને કેવી છ ી ગમી? 

3. દુકાનદારે પોતાની દુકાનની છ ી 

4. પોતાના કંુવરને કાંટો ન વાગ ેએ માટે

5. લેખક એક ઇ બાબતમા એકથી વધુ

ન-૨ નીચનેા નોના ણ-ચાર વા યોમા ંઉ ર

           1.લેખક અને દુકાનદાર વ ચે છ ી અંગે

   2.રાજકોટ છ ી લેવા જવાની વાતમાં લેખક

           3.રાજકોટ છ ી લેવા જવાની વાત સૌને

ન-૩ નીચનેા નનના દસ-બાર વાકયમા ંમદુાસર

         1.છ ી ન ખોવાય એ માટે લેખકને કેવી કેવી

ન-૪ નીચનેા સમાસનો કાર લખો: 

          1.ચાતુમાસ.                      

      3.નામ-સરનામંુ       

ન-૫ નીચનેા શ દસમહૂ માટ ેએક શ દ લખો

        1.ભીનાવાળવાળી પાળી ી- 

        2.ચોમાસાની ઋતુના ચારમાસ- 

        3.ઢાંકવા તેમજ ઓઢવા માટે વપરાતંુ વ

ન-6  તમારી શાળાના પુ તકાલય માટ ેકેટલાક પુ તકો જોઈએ છે તેનો ઓડર આપતો પ  ણીતા પુ તક િવ તેાન ેલખો
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લખો. 

યારે લેખક યાં ગયા? 

 િવશે લેખકને શંુ ક ું? 

માટે રા એ શંુ કયુ? 

વધુ વાર િવ મો ન ધા યા છે? 

ઉ ર આપો: 

અંગ ેથયેલી વાતચીતનો સાર જણાવો. 

લેખક મ કમ ર ા, કારણકે…… 

સૌને મૂખામીભરી લાગતી હતી, કારણકે…… 

મદુાસર ઉ ર લખો: 

કેવી સલાહો મળી હતી? 

 2. ભુભજન 

  4 ર ાભાડુ 

લખો: 

વ - 

તમારી શાળાના પુ તકાલય માટ ેકેટલાક પુ તકો જોઈએ છે તેનો ઓડર આપતો પ  ણીતા પુ તક િવ તેાન ેલખો

 

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

તમારી શાળાના પુ તકાલય માટ ેકેટલાક પુ તકો જોઈએ છે તેનો ઓડર આપતો પ  ણીતા પુ તક િવ તેાન ેલખો. 
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પાઠ:3 પજે નબંર -22 to 27 

ન:1  ખાલી જ યા પરૂો.  

1) જુનાગઢમાં_____ગુફા સમૂહ આવેલા છે
2) બૃહદે વરનંુ મં દર______ ટ ઊચું છે
3) મિ જદની અંદર આવવા-જવાનો ર તો એટલે
4) મા મિ જદમાં_____ તંભો ની રચના કરેલ છે
5) મોઢેરાનંુ સુયમં દ______સાલ માં બાંધવામાં આ યંુ હતંુ

ન:2  ટૂંકમા ંજવાબ આપો.  

1) રથ મં દરો િવશે સમ વો.  
2) ન ધ લખો:1) મોઢેરાનંુ સુય મં દર. 2
3) જૈન મં દર િવશે માિહતી આપો.  

ન:3  િવ તતૃ જવાબ લખો.  

1) ગુજરાત ની ગુફાઓ િવશે માિહતી લખો
2) મ યકાલીન થાપ ય િવશે સમ વો. 
3) ગુજરાતની થાપ ય કલાની િવ તૃત માહીતી લખો

 
[પેજ નંબર 24 પરનંુ કો ક ગોપુરમ થાપ ય
લખી પાકંુ કરવું.] 
 
ભારતમાં આવેલ ઐિતહાિસક થળોની યાદી તૈયાર કરો
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to 27 વાચંી નીચનેા નના જવાબ આપો.  

ગુફા સમૂહ આવેલા છે.  
ટ ઊચું છે.  

જવાનો ર તો એટલે______.  
તંભો ની રચના કરેલ છે.  
સાલ માં બાંધવામાં આ યંુ હતંુ.  

2)કોણાક્ સુય મં દર  

ગુજરાત ની ગુફાઓ િવશે માિહતી લખો.  
.  

ગુજરાતની થાપ ય કલાની િવ તૃત માહીતી લખો.  

પરનંુ કો ક ગોપુરમ થાપ ય/પેજ નંબર 27 પરનંુ કો ક મિ જદના રેખાિચ ની

ભારતમાં આવેલ ઐિતહાિસક થળોની યાદી તૈયાર કરો.   
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પરનંુ કો ક મિ જદના રેખાિચ ની માિહતીનંુ 2 વાર ફરિજયાત 


