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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન – 1. નીચ ેઆપલે નામોની ઢસં ા દશાવો

• પવત 
• ટેકરી 
• િશખર 
• ઘાટ 
• નદી 
• નદીઓનોસંગમ 
• નદીપરનોબંધ 
• શહેર 
• જંગલ 
• દીવાદાંડી 
• રેલમાગ 
• રા યનોસીમ 

ન – 2. નકશાનો ઉપયોગ કરી જવાબ આપો.

1. જ મુઅનેકા મીર રા ય ભારતમાં કઈ દશાએ

2. મ ય દેશ રા ય ગુજરાતની કઈ દશાએ

3. અ ણાચલ દેશ રા ય ભારતમાં કઈ દશાએ

4. કેરલ રા યનો ઉતર દશાએ કયંુ રા ય આવેલંુ

5. ગુજરાતની દિ ણ દશાએ યો કે શાિસત

ન – 3 . ભારતની આબોહવા િવશ ેિવ તતૃ માિહતી

ન – 4 . સરકારના કાર સમ વો. 

ન – 5. ખેતી , પશુપાલન અન ે વનિનવાહ

ન – 6. પંચાયતીરાજ ટૂકંમા ંસમ વો .  

  

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

દશાવો. 

. 

દશાએ આવેલ છે? 

દશાએ આવેલંુ છે? 

દશાએ આવેલંુ છે? 

આવેલંુ છે ? 

કે શાિસત દેશ આવેલો છે? 

માિહતી આપો. 

વનિનવાહ સમ વો. 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1  Read the given paragraph, write the words given in the brackets ok in the past tense. 

(નીચે આપેલ ફકરો વાંચો ક સ માં આપેલ યાપદ નંુ ભૂતકાળ નંુ પ લખી ખાલી જ યા પૂરો.) 

Radha ______ (wakes up) late. She _____(goes) near the window. she____(finds) a little sparrow. The 

sparrow was injured. Radha_____(takes ) the sparrow and ______(gives) her some food and water to 

drink. The sparrow ate the seeds and ______ (drinks) water and _____ (flies) away. 

Q. 2  Write the Gujarati translation for the given words.( નીચનેા શ દો ની ગજુરાતી અથ લખો.) 
1. Eye - 

2. Know -  

3. Hour - 

4. Ate - 

5. Weak - 

6. Knot - 

Q. 3  Fill in the blanks with the simple future tense from the verbs in the brackets. 

1. Mr. Vyas _________ to the class tomorrow. ( talk) 

2. My teacher________ English in the next period.( teach) 

3. Reenal______ a delicious cake next Sunday.(cook) 

4. The gardener________ the plants next morning.(water) 

5. Mr.Patel __________ in the land in the near future.(visit) 

Q. 4  Write the rhyming words given below. 

Cake                             rose 

Book                             cat  

Q. 5  Read the sentences. Identify the things. Your word must start with the letter 'B' :  

(આપેલા વા યો વાંચો વ તુઓ ને ઓળખો. તમારો જવાબ થી શ  થતો હોવો જોઇએ.) 

1. We can carry things in it. 

2. We can play with it. 

3. We can clean our teeth with it. 

4. We can eat this fruit. 

5. We can feel air in it. 

6. We can sleep on it.  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

ન – 1 . તમ ેબસ ટશેન વ છો તો યા ંકઈ 

ન – 2. કા યપંિ તનો ભાવાથ સમજવો. 

• સોનવરણી સીમ બની 
મેહુિલયકીધી હેરરે………. 

 
• રંગસંગેકામકરીએ 

થાયમલકઆબાદરે…..    

 

ન – 3.  ગામનુ ંપાદર િવશ ેતમારા શ દો મા ંવણવો

ન – 4. િવચાર િવ તાર કારો. 

• પાણી અને વાણી િવચારીને વાપરો. 

ન – 5 . કરછનુંરણ બી  રણ કરતા કઈ રીત ેજુદું

ન – 6 .  તમારા યાદગાર વાસ િવશ ેિનબધં 

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

 કઈ વ તઓુ જોવા મળ ેછે? 

મા ંવણવો. 

જુદુ ંપડ ેછે ? 

િનબધં લખો  
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  लग प रवतन करके उनका वा य म

1. मेढ़क 
2. मोर 
3. साँप 
4. दवे 
5. कु हार 
6. कुमार 
7. जादगूर 
8. नाग 
9. डॉ टर 
10. शेर 

Q-2  िन िलिखत कहावत  का अथ िलिखए

1. आयेथेह रभजनकोओटनलगेकपास
2. उ टाचोरकोटवालकोडाँटे 
3. कंगालीमआटागीला 
4. जोगरजतहेवोबरसतनेह  
5. एकतोकरेलाऊपरसेनीमचढ़ा

Q-3  िन िलिखत महुावर का अथ िलखकर

1. िसर पकड़ कर बैठजाना 
2. पैर  तल ेजमीन िखसकजाना
3. िसर खुजलाना 
4. कहा सुनी होना 
5. भूरी भूरी शंसा करना 

Q-4  िन िलिखत श द  के िवरोधी श द िलखो

1. िम  
2. िनराशा 
3. याय 
4. वीकार 
5. शहर 

 

Q-5  अपन ेआसपासक  कसी भी घटनाका

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

म योग क िजए: 

िलिखए: 

आयेथेह रभजनकोओटनलगेकपास 
 

 
एकतोकरेलाऊपरसेनीमचढ़ा 

िलखकर वा य म योग क िजए: 

िखसकजाना 

िलखो: 

घटनाका वणन करत े ए अपन ेिम को प  िलिखए | 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  યા યા લખો :  

1. િવષમબાજુ િ કોણ 
2. સમ ીબાજુ િ કોણ 
3. સમબાજુ િ કોણ 
4. લઘૂકોણ િ કોણ 
5. કાટકોણ િ કોણ 
6. ગુરૃકોણ િ કોણ 

Q-2  િ કોણનો કાર જણાવો. 

1. િ કોણ ABC માં AB=BC=CA

2. િ કોણ ABC માં માપ ખૂણો B=90°

Q-3  અહ  કેટલાક ખૂણાઓના માપ આપલેા

કોણમા ં વગ તુ કરો. 

50°,120°,218°,180°,90°,45°,135°,320°,95°,360°,30°,201°,340°,160°

Q-4  કારણો આપો.  

1. ચોરસને િવિશ  લંબચોરસ કહી

2. લંબચોરસને િવિશ  સમાંતરબાજુ

3. ચોરસને િવિશ  બાજુ સમબાજુ

4. ચોરસ, લંબચોરસ, સમાંતર બાજુ

5. ચોરસ પણ સમાંતરબાજુ ચતુષકોણ

Q-5  નીચ ેઆપેલા માપના ખૂણા દોરો અન ેતે

1. 125° 

2. 45° 

3. 120° 

4. 65° 

5. 155° 

6. 30° 

7. 165 ° 

 

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

AB=BC=CA 

B=90° 

આપલેા છે તેન ેઅલગ અલગ ખણૂાઓ લઘૂકોણ. ગુ કોણ , 

50°,120°,218°,180°,90°,45°,135°,320°,95°,360°,30°,201°,340°,160° 

કહી શકાય.  

સમાંતરબાજુ ચતુષકોણ કહી શકાય.  

સમબાજુ ચતુષકોણ કહી શકાય.  

સમાંતર બાજુ ચતુષકોણ એ બધા ચતુષકોણ છે.  

ચતુષકોણ છે.  

તે યો ખૂણો છે તનેુ ંનામ લખો.  

 

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

, કટકોણ, સરળકોણ અન ે િત બબ 
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Standard : 6th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 16-05-2020 

Worksheet- 8 

.1.  આપલેા િવક પમાથી યો ય ઉતર પસદં કરી લખો. 
    1)   ભોજનમાં _______ ની મા  વધવાથી મેદ વીતાનંુ કારણ બને છે. a) ચરબી               (b) ોટીન             (c) િવટાિમન  

    2)   નીચેનામાંથી યાં કુદરતી રેસા છે?             (a) રેશમ               (b) કપાસ              (c) આપેલ તમામ 

    3)  ચાવી પાણીમાં....            (a) ડૂબી ય          (b) તરે.             (c) બારે નીકળી ય.  

    4)   તેલના દીવમાં દવેટ શાની હોય છે.          (a) લાિ ટક           (b)                    (c) કાગળ  

    5)  શણની ખેતી કઈ ઋતંુમાં કરવામાં આવે છે.     (a) ચોમાસા           (b) ઉનાળા             (c) િશયાળા  

    6)  મોસંબીનો આકાર __________ હોય છે.     (a) ચોરસ             (b) ગોળ                (c) િ કોણ  

    7)   નીચેનામથી કોની ઊચાઇ ઓછી હોય છે.      (a) છોડ                (b) ૃપ                 (c) વૃ  

 .2.  ખાલી જ યા પરૂો.  
    1)   પદાથના દહન માટે હવામાનો _________ વાયુ જ રી છે. 

    2)   પદાથની ________ અવ થાઓ હોય છે.  

    3)   મનુ ય ઉ  ________માંથી મેળવે છે.  

    4)   મ ય ઉછેર કે  વારા ________ મેળવીએ િછએ.  

    5)  એક મીટર _________ સિ ટમીટર હોય છે.  

    6)  કોઈ સાઇકલ ના પૈડાંની ગિત ________ હોય છે. 

    7)  ચુંબકને _______ ુવો હોય છે. 

.3.  નીચનેા ાણીઓનુ ંતૃણહારી , મસાહારી અન ેિમ ાહારીમા ંવગ કરણ કરો. 
         (ગાય, સહ, કૂતરો, મનુ ય, ભસ, િબલાડી, હરણ, સસલંુ, ગરોળી, બકરી, ઘેટંુ, વંદો, દર) 

 .4.   તફાવત લખો.  
1)  કુદરતી રેસા અને કૃિ મ રેસા  

.5.   નીચનેા પદાથ માથી કઈ કઈ વ તુઓ બનાવી શકાય? તમેના ચાર નામ આપો.  

પદાથ પદાથમાથી બનેલી વ તુઓ 
લાકડંુ  

કાગળ  

ચામડંુ  

લાિ ટક  

લોખંડ  
વિૃત 

  સૂદનંુ લ લઈ તેમાથી દલપ , વ પ , પંુકેસર, ીકેસર જેવા ભાગો અલગ કરી જોવો અને તેની આકૃિત દોરો.   


