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Worksheet- 6 

 - 1) ખાલી જ યા પૂરો. 

     1) _______________ વ પના પદાથને

     2) ખોરાક _______________ તૈયાર 

     3) કાંપાડ જમીનમાં ______________ 

     4) ગામ, શહેર કે દેશને માટે મોતને હાલંુ

 

  - 2) નીચેનાં િવધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો

   1) દય લોહીને શરીરમાં ફરતંુ રાખે છે. 

   2) સુનામી આવવી એ આપિ  છે. 

   3) પાણીને ગરમ કરતાં તેનંુ ઘન પદાથમાં 

   4) પૃ વી પોતાની ધરી પર ફરે છે તેથી દવસ

 

 - 3) દરેકનાં બે- બે નામ લખો. 

1) ખોરાક રાંધવાની રીતો :- 

 2) મરી- મસાલા :- 

 3) તમને ભાવતા શાકભા  :- 

 4) તમને ભાવતા કઠોળ :- 

  5) તમને ભાવતા ફળ :- 

 

 - 4) તફાવત લખો. 

        1) ઘન અને વાહી   2) 
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પદાથને પોતાનો ચો કસ આકાર હોય છે.( ઘન, વાહી, વાયુ

 કરવાની પ ધિત સૌથી સારી છે.( બાફીને, શેકીને, સાંતળીને

__________ પદાથ નંુ માણ સૌથી વધુ હોય છે. ( સે ીય પદાથ

હાલંુ કરનારને ___________________ કહે છે.( વાતં ય

જણાવો. 

 પાંતર થાય છે. 

દવસ રાત થાય છે. 

2) વાહી અને વાયુ  3) ઘન અને વાયુ 
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વાયુ) 

સાંતળીને) 

પદાથ , માટી, રેતી) 

વાતં ય વીર, શહીદ) 
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 - 5) નીચેનાં પદાથ નંુ ઘન, વાહી, અને વાયુ

      (પેિ સલ, ધૂ મસ, દૂધ, ડીઝલ, પાણી

    કપૂર, વરાળ, છાશ, તેલ, ઓકસીજન

ઘન - 

વાહી -  

વાયુ - 

 

  - 6) નીચેનાં નોનાં ટંૂકમાં જવાબ આપો. 

       1) િધરાિભસરણ એટલે શંુ? 

       2) પંચાયતી રાજના કેટલા માળખાં છે? 

       3) ચં  કયાં દવસે દેખાતો નથી? 

       4) ઘન પદાથ નાં કોઈ પણ ચાર ઉદાહરણ 

       5) િશયાળામાં ઠંડી ન લાગે તે માટે લોકો શંુ

 

  

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

વાયુ માં વગ કરણ કરો. 

પાણી, ચોક, ધુમાડો, પ થર, કેરોસીન, પુ તક, નાઈ ોજન, લાકડંુ

ઓકસીજન, િમણ, ગેસ, ઉ છવાસ ની હવા ) 

 

 આપો . 

શંુ- શંુ કરે છે? 
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લાકડંુ, હવા, પે ોલ, દડો, પારો, 
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Q - 1. Choose the correct options : (યો ય િવક પ પસદં કરો

1. She is ______ the flower. 

a riding    b skipping

2. He is _______ the camel. 

a riding    b skipping

3. He is ______ the door. 

a  picking    b knocking

4. She is _____ clothes. 

a  riding    b washing 

Q - 2. Complete the lines.  (કા ય પિં ત પૂણ કરો

 Praying,  praying,  ______  down

Q - 3. Answer the following questions 

1. We make Rangoli in Diwali. 

2. Payal's brother is firing ___ (

3. Diwali comes in the season o

4. In which season do we celebr

5. When do we perform Garba ?

Q - 4. Write - ing forms of the give act

1.Cook              2.

4. cry    5. 

 7. Skip                      8. 

Q - 5. Complete the conversation using

 (ક સ મા ંઆપેલા ંશ દો/ વા યો નો ઉપયોગ કરી સવંાદ પણૂ કરો

 [ Our teachers, I am going to th

 Arjun : Hello Gopal ! Where are 

 Gopal :  

 Arjun  :  

 Gopal : we study in the School.

 Arjun : Oh! Who helps you in stu

 Gopal :  

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

યો ય િવક પ પસદં કરો) 

ipping     c plucking 

ipping    c sleeping  

ocking     c skipping 

shing    c writing 

કા ય પિં ત પૂણ કરો.) 

down. 

tions : (મા યા મુજબ જવાબ આપો) 

iwali. (T or F) 

 ___ (Crackers/papers) 

ason of winter (T or F) 

 celebrate Holi? 

arba ?  

ve action words. (આપલેા યાપદો ના 'ing' વાળા પો લખો

2. swim    3. Eat                   

5. Dance                       6. write     

8.  put                    9.Clean               

 using the phrases sentences given in the bracke

વા યો નો ઉપયોગ કરી સવંાદ પણૂ કરો) 

g to the school, What do you do there ?] 

re are you going ? 

ool. 

 in studying ? 
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વાળા પો લખો.) 

           

     

                 10 clap 

racket.  
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 - 1)   નોના ઉતર આપેલ  િવક પ માંથી શોધી

           1)  કિવની  હોડી ને  કોણ હંકારશે ? 

  (અ)  નાિવક        (બ

          2)  સાધુને  મોચીનો  કયો ગુણ  પશી ઁ

                  (અ)  ામાિણક.    (બ

         (3)  કઈ  ઋતુમાં દવસ નાનો અને રાત

                 (અ)  ઉનાળાની      (બ

         (4)  ઉનાળામાં શંુ. ખીલી ઊઠે છે ? 

                (અ)  ચંપા               (બ

 - 2)   સમાનાથ  શ દો લખો : 

 (1)  મ -                    (2

 (4)  હાથ   -   (5

 - 3)  સૂરજ    અને. ચં નંુ  િચ  દોરી   પાંચ 

 - 4)  શ દના  છે લાં. અ ર  પરથી ખાલીજ યા

           લીમડો >  ડોલ  >  ___________ >  

 - 5)  તમારી  ઘરે  આવતા  સમાચાર. પ ોનાં

 - 6)  વાતૉ  લખો : ામાિણક  ક ઠયારો 

 

 

 

 

        

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

શોધી ને લખો : 

બ)  ઈ વર         (ક)  પવન 

 ગયો ? 

બ)   ચતુરાઈ.    (ક)  કુશળતા 

રાત  મોટી હોય છે ? 

બ)  િશયાળાની   (ક)  શરદ 

બ)  કેસૂડાં         (ક)  ગુલાબ 

2)  ઈ છા -    (3)  વાયદો-                

5)  વન -                 (6)  પગરખાં - 

 - પાંચ  વા યો  લખો : 

ખાલીજ યા માં બી  શ દો લખો  

>  _______________> __________________

પ ોનાં  નામ  લખો . 
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__________________> __________________ 
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 -1)   ५१   से   १००  िगनती अंकश द मे िलखो ।

 -2)   फल  और स जी के नाम िलखो । 

 -3)   श द के अथँ िलखो । 

 1)  कु टया  -     

 4)  ह रयल -    

 - 4)   खालीजगह    िलखो  । 

 1)  पेड  पर  _____________________

 2)  तालाब  मे  ____________________

 3)  जंगल मे _________________________ 

 4)  भरत  दौडते  ए  ________________________

 5)  राम ____________________________

 - 5)  ो  के  उ र  िलखो : 

 1)  अपना नाम िलखो । 

 2)  अपने शहर का नाम िलखो । 

 3)  अपने दो तो  के  नाम िलखो । 

 4)  क ही  चार न दय  के नाम िलखो ।

 5)  क ही  तीन पवँतो के नाम िलखो ।

 - 6)  उिचत  जोड े बनाइए । 

                            (अ)                                     (

 1)  महशे                                     

 2)  िहमालय                                 

 3)  गंगा                                        

 4)  रामायण                                  

 5)  भारत                                      

 - 7)   प   िलखो।  

                ज म दन  पर दावत मे  आने के िलए िम  को िनमं ण प  िलखो।        

 

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

िगनती अंकश द मे िलखो । 

 2)  राही  -     3)  िनकट   

 5)  दोष- 

_____________________लटक   रही ह ै। 

____________________  नहा  रहा ह ै । 

_________________________ नाच  रहा ह ै। 

________________________के  िनकट आते ह ै। 

____________________________को  गले  लगाते  ह।ै 

क ही  चार न दय  के नाम िलखो । 

क ही  तीन पवँतो के नाम िलखो । 

)                                     (ब) 

महशे                                       पु तक 

िहमालय                                  लडका 

गंगा                                         पवँत 

रामायण                                   दशे 

भारत                                       नदी 

ज म दन  पर दावत मे  आने के िलए िम  को िनमं ण प  िलखो।         

 

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

िनकट   -    
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Q-1  ખાલી જ યા પરુો. 

1. 0.6 સેિમ = ________મીમી

2. 4.5 સેમી =_________મીમી

3. 350 પસૈા =________ િપયા

4. 35 િપયા=__________પસૈા

5. 0.20 સિેમ =_________મીમી

Q-2  સરવાળા કરો. 

1. 0.4  +  

2. 0.3   +   

3. 1.5   +   

4. 15.7   +  

5. 25.4  +  

6. 25.50 +  

7. 24.49 +  

8. 35.37 +  

9. 83.20 +  

10. 76.30 +  

Q-3  બાદબાકી કરો. 

1. 10.5   —   

2. 15.4  —  

3. 18.4  —  

4. 29.7  —  

5. 12.00 —  

6. 24.40 —  

7. 37.48 —  

8. 45.50 —  

9. 97.55 —  

10. 60.40 —  
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મીમી   6. 100 પસૈા =________

મીમી   7. 55 િપયા =_________

િપયા   8. 0.98 સિેમ=_________

પસૈા   9. 0.80 મીમી=_______

મીમી   10. 227 િપયા =________

 0.4 

 1.3 

 1.5 

 15.7 

 75.9 

 23.40 

 5.51 

 50.14 

 16.80 

 13.42 

 4.5 

 6.4 

 12.4 

 26. 8 

 06.8 

 13.50 

 28.99 

 6.45 

 8.56 

 3.50 

 

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

=________ િપયા 

=_________પસૈા 

=_________મીમી 

=_______મીમી 

=________પસૈા 
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Q-4  ચડતા મમા ંગોઠવો. 

1. 2.12, 1.05, 3.7, 5  

2. 12.43, 23.58, 9.5, 4.6

3. 9.50, 12.96, 4.50, 2.22

4. 16.16, 14.40, 9.20, 8.80

Q-5  ઉતરતા મમા ંગોઠવો. 

1. 22.01, 12.06, 10.50, 16.61

2. 5.04, 9.48, 3.70, 11.46 

3. 18.6, 29.19, 6.73, 20.01

4. 35.36, 6.28, 30.32, 16.40

  

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

     

12.43, 23.58, 9.5, 4.6 

12.96, 4.50, 2.22     

16.16, 14.40, 9.20, 8.80 

22.01, 12.06, 10.50, 16.61 

5.04, 9.48, 3.70, 11.46  

18.6, 29.19, 6.73, 20.01 

35.36, 6.28, 30.32, 16.40 
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