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Standard : 7
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q -1.Underline the word with a different

 Example : unhappy Sad alone So

 1. Paint touch colour Whitewash 

 2. Proud particular careful attenti

 3. Idea plan thought bright  

 4. Toy brush playing marble  

 5. Naughty happy delighted pleas

Q -2. Answer the following questions.  

 1. What is your name? ________

 2. Where do you live? _________

 3. Who is your neighbour ? ____

 4. Which game do you like the m

 5. Why do we eat ?___________

Q -3. Read the following passage and an

 Navratri is the major festival of G

 Everyone joins Garba. It is a folk

 youthful dance. Young men and w

 1. Which is the major festival of 

 2. Which word in the passage me

 3. What does 'Navratri' mean ? __

 4. Which is the folk dance of Guj

 5. Which word in the above text m

Q -4. Change the following sentences int

 1. The children play hockey. Do 

 2. We learn English.  

 3. Meghna went to Bhavanagar 

 4. Brinda wrote a poem.  

 5. India will win the game.  

 6. Yug will clean the room.  
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fferent meaning.  

ne Sorry  

ewash  

attentive  

d pleased  

 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 ______________________________________  

 the most ? _____________________________  

_______________________________________  

and answer the given questions. (ફકરો વાચંી ને જવ

al of Gujarat. Navratri means nine nights. Yes, it is

 a folk dance of Gujarat. It continues almost throug

n and women, tiny tots and elderly people – all join

val of Gujarat? _____________________________

ge means 'very big' ? ________________________

an ? ______________________________________

of Gujarat? ________________________________

e text means 'Children' ? _____________________

ces into questions : ( �ાથ� વા� બનાવો.)  

y. Do the children play hockey ?  

agar  

 

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

___  

 

 

 

 

જવ બ આપો.)  

s, it is a festival of nine nights. 

throughout the night. Iris a very 

ll join in Garba.  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

_____________________  

_____  
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Worksheet - 3 

 Q -5. Read the advertisement carefully a

   
  

 1. What is the weights of the soap

 2. Where is the Nature Industries

 3. When was the soap packed ? 

 4. How much money has to be pa

 5. What is the name of the soap 

 

Q -6. Write a paragraph ‘The Farmer' 
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fully and answer the questions.  

he soap ?  

ustries located ?  

ed ?  

 be paid to buy the soap ?  

 soap  
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Standard : 7
th

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

ન – 1.    િવશષેણ શોધીન ેલખો. 

1. ઊચું આકાશ હવે નીચે ઉતરશે . 

2. ભ યેલો પવન હવ ેસંદેશો આપશે

3. ડરપોક બાળ કરડવા લા યંુ. 

4. દુબળી ગાય દૂધ દેતી ન હતી. 

5. બાળક ભૂ યંુ હતંુ 

6. તેનંુ મ  દયામ ં હતંુ . 

7. એક અ યંત કંગાળ ી યાં બેઠી હતી

8. મા ં અં ે  અને ગિણત બંને સારા

9. ગાડીમાં આખી રાત મને ઘના આવી

10. મધમાખીને છ પગ હોય છે . 

ન – 2 છે લા એક મિહનાથી તમ ેઘરમા ંમ મીને

ન – 3 તમન ેબનાવતા આવડતી કોઈપણ એક

ન – 4.  િનબધં લખો.  

1. નદી કનારાની સાંજ 

2. તમારો િ ય તહેવાર 

ન – 5  નર સહ મહતેાની એક કિવતા લખો. 
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આપશે. 

હતી. 

સારા છે. 

આવી. 

મ મીન ેશુ ંશુ ંમદદ કરી ર ા છો દસ વા યમા ંજણાવો . 

એક વાનગીની રીત જણાવો . 

 

 

=========================== 
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Subject : HINDI 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1 िन िलिखत श द  का अथ िलखकर वा य म योग क िजए 

1. कुक – 

2. इरादा – 

3. त वर– 

4. मु ध – 

5. गजुा रश – 

Q-2     िन िलिखत श द  के अथ श दकोश म ेस ेढूढ़करिलिखए 

1. इ टरनशेनल– 

2. मारक – 

3. भौितक – 

4. ऊजा – 

5. उ कृ  – 

Q-3  डॉ. िव म साराभाई के बारे म 10-12 

Q-4 प र छेद पढ़कर  के उ र दीिजए :

1. हमपर कस कस का ऋणह ै ? 

2. मा ँका ऋणहम य  अदा करना चािहए 

3. कस त का पालन करना अ यतं क ठन है

4. कस ेदशेभ   नह  कहा जा सकता?

5. गधांशको उपयु  शीषक दीिजए | 

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

श द  का अथ िलखकर वा य म योग क िजए : 

िन िलिखत श द  के अथ श दकोश म ेस ेढूढ़करिलिखए : 

12 वा य िलिखए: 

: 

मा ँका ऋणहम य  अदा करना चािहए ? 

कस त का पालन करना अ यतं क ठन ह?ै 

? 
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Worksheet - 3 

Q-5. िन िलिखत प र छेद का मातभृाषा म अनवुाद क िजए 

Q-6.   कहावत  का अथ िलिखए : 

1. आम केआम गुठिलय  के दाम 

2. काला अ र भस बराबर – 

3. नौ- दो यारह होना – 

Q-7    िच  दखे के कहानी िलिखए | 

Q – 8   िन िलिखत सकेंत  को पहचानकर उनके नाम िलिखए 

 

 

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

िन िलिखत प र छेद का मातभृाषा म अनवुाद क िजए | 

आम केआम गुठिलय  के दाम –   4. साचँ को आचँ नह  – 

   5. गुण  क  खान – 

िन िलिखत सकेंत  को पहचानकर उनके नाम िलिखए | 

 

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



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

Standard : 7
th

 (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1  15 to 20 ના ઘ ડયા લખો 

Q-2  યા યા આપો… 

1. બહુલક 
2. િ કોણ 
3. શુ ધઅપણૂાકઁ 
4. િમ અપણૂાકઁ 

Q-3 કમત શોધો.. 

1. 15.3 +78.25—9.852 

2. 587.020—47.22+0.9 

Q-4  સં યારખેાની મદદથી શોધો.. 

1.  5 ×(—3)=_______ 

2. 2 ×(—6)=________ 

Q-5  નીચ ેઆપલેી માિહતીનો બહુલક શોધો.. 

   25, 30, 29, 26, 25, 25, 30, 28, 27, 26, 25, 30, 26,

  27, 28, 25, 26, 25, 30, 26, 28, 27, 27, 25, 28, 25,

     29, 28, 29, 30, 25, 25, 28, 28, 28, 27, 27, 28, 29, 30

Q-6 સરાસરી શોધો… 

1. અજય સતત ણ દવસ કમશઃ 6 

હશ ે? 

2. 6 અન ે12 ની સરાસરી 

3. 8 અન ે13 ની સરાસરી 

4. ગિણતની એક કસોટીમા ંિવધાથ ઓના

Q-7  લબં આલખે દોરો.. 

  

 

 

 

જવાબ... 

Q-3  (1)  83.698  (2)  540.700

Q-4   (1)   (—15)   (2)   (—12) 

Q-5    25 

Q-6   (1)  6    (2)  9     

ધોરણ  5 6 

િવ ાથ  ની 
સં યા  

120  126

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

25, 30, 29, 26, 25, 25, 30, 28, 27, 26, 25, 30, 26, 

27, 28, 25, 26, 25, 30, 26, 28, 27, 27, 25, 28, 25, 

29, 28, 29, 30, 25, 25, 28, 28, 28, 27, 27, 28, 29, 30 

6 કલાક, 7 કલાક, અન ે5 કલાક, કકટેની ે ટીસ કર ેછે, તો તનેો

િવધાથ ઓના સમહૂ ા ત કરલે ગણુ 90, 75, 95, 90, 39, 48, 56, 96, 81, 

(2)  540.700 

12)  

  (3)  10.5    (4)  74 

 7 8 9 

126 100 108 96 

 

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

તનેો ે ટીસ નો સરાસરી સમય કટેલો 

56, 96, 81, અન ે70 છે.. 

10 

88 
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Worksheet - 3 

Q-1. ખાલી જ યા પરૂો. 

 1. લીલી વન પિત __________________ 
 2. _______________ એ મનુ યની સૌથી મોટી થંી છે
 3. તાપમાનનું માપન ડી ી ____________________ 
 4. જે પદાથ  એસીડીક ક ેબઝેીક નથી તેન ે
 5. બે કગ સોદાનુ ંરાસાયિણક નામ _____________
 6. લાંબા સમય સુધી ન ધાયેલા સરેરાશ હવામાનન ે
 7. પવનની ઉ પિતનું કારણ પૃ વી સપાટીની 
 8. ________________ માટી કુંડા, રમકડા
Q-2. િવધાનો ખરા છે ક ેખોટા તે જણાવો. 
 1. કાશ સં લેષણ દરિમયાન કાબન ડાયો સાઈડ મુ ત થાય છે
 2. ભ ખોરાક ન ેલાળરસમાં ભળેવે છે. 
 3. નાઈ ીક એસીડ લાલલીટમસ પ  ન ેભૂ ં બનાવે છે
 4. વરાળનુ ંઠારણ એ રસાયિણક ફેરફાર નથી
 5. ોટીન એ કાશ સં લેષણની પેદાશ નથી
Q-3. જોડકા જોડો. 
 A    B 
 હરીત ય    બે ટે રયા 
 નાઈ ોજન    પરપોષી 
 અમરવેલ     કળશ પણ 
 ાણીઓ     પણ 
 કીટકો     પરોપ વી 
 A     B 
 રેતાળ ભૂિમ   ભૂિમના િવિવધ તર 
 ચીકણી ભૂિમ   અંશ: વણ દર સૌથી વધુ 
 ગોરાડંુ ભૂિમ   ખોદવું અઘ ં કામ 
 ભૂિમ ની પરેખા   ખેતી માટે ઉ મ 
    જળ ધારણ મતા સૌથી વધ ુ
Q-4. ટુકમાં જવાબ આપો. 
 1. ઉન આપતા ાણીઓના નામ લખો. 
 2. રસોડામાં જોવા મળતા બે એસીડીક અને બેઝીક પદાથ  નામ આપો
 3. તમન ેએસીડીટી થઇ હોય ટોપ કેવા કારનો ખોરાક લેવાનુ ંપસદં કરશો 
 4. જમીનને સમૃ ધ કરવા યાં યાં પગલા લેશો 
 5. હવામાનના મૂળ ત વો યાં યાં છે ? 
Q-5. મુ ાસર ઉતર લખો. 
 1. કાટ એ લોખંડ નથી પરંતુ લોખંડથી જુદો પદાથ છે
 2. અ નનળીમાં ખોરાક નું વહન આકૃિત દોરી સમ વો
 3. રેસામાંથી ઉન મેળવવા ના સોપાનો ટૂંકમાં સમ વો
 4. તફાવત આપો. પરોપ વી અને મૃતોપ વી 
 5. આકૃિત સહીત યોગ વણવો હવા દબાણ કરે છે

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

__________________ કહવેાય છે , કારણક ેતે પોતાનો ખોરાક તે બનાવ ેછે. 
એ મનુ યની સૌથી મોટી થંી છે. 
____________________ માં થાય છે. 

જે પદાથ  એસીડીક ક ેબઝેીક નથી તેન ે___________ કહ ેછે. 
_____________છે. 

લાંબા સમય સુધી ન ધાયેલા સરેરાશ હવામાનન ે__________________ કહ ેછે. 
પવનની ઉ પિતનું કારણ પૃ વી સપાટીની ___________________ ગરમી થવાની ઘટના છે. 

રમકડા, અને પુતળા બનવવા માટે ઉપયોગી છે. 

કાશ સં લેષણ દરિમયાન કાબન ડાયો સાઈડ મુ ત થાય છે. 
 

એસીડ લાલલીટમસ પ  ન ેભૂ ં બનાવે છે. 
વરાળનુ ંઠારણ એ રસાયિણક ફેરફાર નથી. 

ોટીન એ કાશ સં લેષણની પેદાશ નથી. 

B  
બે ટે રયા  
પરપોષી  
કળશ પણ  
પણ  
પરોપ વી  
B  

ભૂિમના િવિવધ તર  
વણ દર સૌથી વધુ  

ખોદવું અઘ ં કામ  
ખેતી માટે ઉ મ  
જળ ધારણ મતા સૌથી વધ ુ 

મળતા બે એસીડીક અને બેઝીક પદાથ  નામ આપો. 
તમન ેએસીડીટી થઇ હોય ટોપ કેવા કારનો ખોરાક લેવાનુ ંપસદં કરશો ? 
જમીનને સમૃ ધ કરવા યાં યાં પગલા લેશો ?  

દો પદાથ છે. સમ વો. 
અ નનળીમાં ખોરાક નું વહન આકૃિત દોરી સમ વો. 
રેસામાંથી ઉન મેળવવા ના સોપાનો ટૂંકમાં સમ વો. 

પરોપ વી અને મૃતોપ વી  
આકૃિત સહીત યોગ વણવો હવા દબાણ કરે છે. 

 

=========================== 
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ન – 1.   મા યા મજુબ જવાબ લખો 

1. ાહક તરીકે આપણી ફરજો કઈ કઈ

2. ખરીદી કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનંુ

3. ભારત અનેક િવિવધતાનો દેશ છે. 

4. હેર િમલકતનંુ જતન કેવી રીતે કરવું

5. તમે કઈ સુિવધાઓ વગર ચલાવી શકો

6. હેર િમલકત કઈ છે? 

7. તમે કઈ કઈ સુિવધાઓનો ઉપયોગ

8. ાહકના અિધકાર જણાવો 

9. બંધ બાંધવાથી થતા લાભો જણાવો

10. અદાલતની જ ર કેમ પડી છે? 

ન – 2 . તમ ેકોઈ ધા મક થળ પર ફરવા

ન – 3. આપણા ભારતમા ંઉજવાતા તહવેારો

ન – 4. ભારતનુ ંઋતચુ  સમજવો.  

ન – 5. ગજુરાતી ભાષાના મહાન સાિહ યકારોના નામ લખો
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 . 

કઈ છે ? 

બાબતોનંુ યાન રાખવું જોઈએ? 

 

કરવુ ંજોઈએ? 

શકો છો? 

ઉપયોગ કરો છો? 

જણાવો. 

ફરવા ગયા હોય યાનંુ ંવણન તમારા શ દોમા ંલખો

તહવેારો િવશ ેમાિહતી આપી. તમન ેગમતો તહવેાર

ગજુરાતી ભાષાના મહાન સાિહ યકારોના નામ લખો.  

 

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

લખો. 

તહવેાર જણાવો. 


