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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Social Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

ન–1.  મા યા મુજબ જવાબ આપો. 

1. કુ રવાજો અને અંધ ધા સમજવો. 

2. દૂષણ કેવી રીતે અટકાવી શકાય ?  

3. ભારત આઝાદ થયા પછી શંુ થયંુ ? 

4. દાંડીકૂચ િવશે ટંુકમાં સમજવો ?  

5. તમને કેવું વાતાવરણ ગમે ?  કેમ ? 

6. સુભાષચં  બોઝે કયા કયા સૂ ો આપેલા

7. ખુદીરામ બોઝને શા માટે ફાંસી આપવામાં

8. જ મદર અને મૃ યુદર એટલે શંુ ? 

9. આતંકવાદની અસરો જણાવો. 

10. સામ યસભા િવશે માિહતી આપો. 

ન – 2. છે લા ચાર ગુજરાતના મુ યમં ીના 

ન – 3. લાસીના યુ ધ િવશે ટંુક માં જણાવો.

ન – 4. ભારત િસવાય તમને બી  કયા દેશમાં

ન – 5. કરછમાં આવેલ સફેદ રણ િવશે માિહતી

  

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

આપેલા ?  

આપવામાં આવી ?  

નામ જણાવો. 

. 

દેશમાં રહેવા જવું ગમે ? કેમ ? 

માિહતી આપો. 

 

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

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 1. Read the stanza and answer the

I’m

You c

 

1. Write the names of all the profess

2. What does the child want to be in

3. What would swim in the child ?

4. 'Huge' means _________ 

 

Q - 2. About whom is each of the given

1. He lived in a camp  

2. He took out the coins from his po

3. He rushed to the Sadhu. 

4. He wanted to discuss the new roa

5. He produced coins and fruits from

 

Q - 3. Complete the sentences using 'ca

1. Meeta is late. She ____________

2. I have a mobile I _____________

3. Appu is a monkey. It _________

4. My hands are dirty, so I _______

5. Mehul is tall. He _____________

6. My father is Ill. He ___________

 

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

er the given questions. 

I told them – 

When I grow up, 

I’m not going to be an airline pilot, 

A dancer, a lawyer or a doctor. 

No 

Huge whales will swim in me. 

I’m going to be the ocean! 

They said, 

You can’t be that. No, you can’t be that. 

professions given in the second stanza. 

o be in the second stanza of the poem 'I will be that

ild ? 

 given sentence ? ( આપેલા િવધાન કોના માટ ેછે તે લખો

 his pocket. 

ew road project. 

its from the air.  

ing 'can' or 'cannot' ( 'can' or ‘cannot’ વડ ેવા યો

____________ the class (enter) 

___________ my Sister. ( Call) 

______________ a tree. ( Climb) 

_______________ without a spoon. (Eat) 

_____________ the shelf. (Reach)  

_____________ the meeting. (Attend) 

 

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

e that’ ? 

લખો.) 

વા યો પણૂ કરો) 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 4. Read the Paragraph and answer

 Vandevi touched it’s trun

 of  the Babool tree changed into s

 very beautiful and very happy bu

1. Vandevi touched the Babool’s tru

2. Which of the following words me

3. What did Vandevi do ? 

4. How did the Babool tree look ? 

5. Babool tree stayed happy forever

 

Q - 5. Add + ful to the word and make

 Example : Beauty + ful = Beaut

1. _______________ 2. _______

4. ______________ 5. _______

 

  

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

nswer the following questions. 

’s trunk with her magic stick and disappeared. The 

 into shining golden leaves. It had no thorns at all T

py but it’s happiness did not last long. 

l’s trunk with __________ 

rds means 'went away' ? 

 

ever after getting the golden leaves. (T or F ) 

 make meaningful words. 

 Beautiful. 

_______________ 3. __________________

_______________ 

 

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

. The next morning, the  leaves 

 at all The Babool  tree looked 

____ 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

ન – 1. મા યા મુજબ જવાબ આપો. 

1. નવા વષ તમે યાં યાં સંક પો કરો

2. હ રવંશરાય બ ચનની કોઈપણ એક કિવતા લખો 

3. સરદાર વ લભભાઈના વનનો કોઈપણ

4. સુદામા અને ીકૃ ણની િમ તા િવશે

5. ગુજરાતીમાં ગઝલ લખો. 

ન – 2.  કુ દિનકા કાપ ડયા િલિખત સં કારની

ન – 3 . કુ દિનકા કાપ ડયા લેિખકા જેનંુ હાલમાં

ન – 4.  સોનેટનંુ કા ય વ પ સમજવો. 

ન – 5.  અ યારની પ રિ થિતને યાનમાં રાખીને

     નવું શીખી ર ા છો તે તમારા િમ ને

ન – 6 . તમારા વનમાં બંનેલ કોઈ રમુ  સંગ લખો

 

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

રો છો ? 

હ રવંશરાય બ ચનની કોઈપણ એક કિવતા લખો . 

કોઈપણ એક સંગ વણવો. 

િવશે પાંચ વા ય લખો. 

સં કારની ીમંતાઈ કુટંુબ કથા તમારા શ દોમાં વણવો 

હાલમાં જ અવસાન થયંુ છે . તેના વન િવશે માિહતી ટંુકમાં

રાખીને યાંય બહાર જઈ શકતા નથી િમ ોને મળી શકતા નથી

િમ ને જણાવતો પ  લખો. 

સંગ લખો. 

 

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

ટંુકમાં આપો. 

શકતા નથી. આવા સમયે તમે ઘરે રહીને શંુ 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 1.  महुावर  का अथ दकेर वा य म योग

1. बेड़ा पार लगाना 

2. बाल बाका न होना 

3. छाती पीट लेना 

4. चूर– चूरहोना 

5. दल कचोटना 

 

Q - 2.  का  पंि  पूण क िजए: 

1. सर वती का पावन मं दर __________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. कली- कली िखल रही _______________________________________________________________

______________________________

 

Q - 3. लग प रवतन क िजए: 

1. युवक  -  

2. पंिडत  - 

3. छा   - 

4. अ यापक - 

5. माली  - 

6. सूत  - 

7. ि य  - 

8. आचाय - 

9. छा   - 

10. मोर  - 

 

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

योग क िजए: 

__________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

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

__________________________________________________________  

______________________________________________________________________औरपुजारीह ै| 

_______________________________________________________________  

_______________________________________सुनहरी काया ह ै| 
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Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 4.  उपसग लगाकर श द  पनुःिलिखए: ( 

1. योग 

2. पका 

3. गम 

4. बल 

5. समज 

 

Q - 5.  तरेी ह ैज़मी ाथना का भावाथ अपनी

 

Q - 6.  अपन ेदशेका ित ा प  िह दी म िलिखए

 

 

 

 

  

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

: ( िव, ,अ,दर्ु,अध,िनर्,गरै) 

अपनी मातभृाषा म िलिखए: 

िलिखए: 

 

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

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q-1  11 to 30 ના વગ  લખો.  

Q-2 નીચેના િવધાનોને સમીકરણ વ પે લખો

1. X માં બે ઉમેરતાં 15 મળ ેછે

2. Y માંથી 5 બાદ કરતાં 5 મળે

3. P ને 4 વડે ગુણી 1 ઉમેરતાં

4. M ને 2 વડે ભાગી10 બાદકરતાં

5. 4 માં a ના 2  ગણા ઉમેરતાં

Q-3 નીચેના સમીકરણને િવધાન વ પે લખો

1.  X + 5 = 12 

2. Y — 2 = 2 

3. 7y —2 =12 

4. Y + 6 = 14 

5. 5z —5 =15 

6. 4x +4 = 4 

Q-4  નીચેના સમીકરણો  ઉકેલો.  

1. X — 2 = 7 

2. Y + 3 = 10  

3. 6 = z + 2 

4. 6x = 12 

5. 7x – 9 = 16 

6. 14y –8 = 13 

7. 17 + 6p = 9 

8. 2y – 1 = 14 - 13y 

9. 5y – 4 = 4y – 5 

10. 4x – 0.5 = 5x – 0.5 

Q-5  નીચેના દાખલા ગણો.  

1. ણ મીક સં યાઓનો સરવાળો

2. મહેશ અને નરેશની હાલની

અ યારની ઉમર શોધો.  

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

લખો.  

છે. ______ 

મળે છે. ______ 

ઉમેરતાં 3 મળે છે. ____ 

બાદકરતાં 2 મળે છે. ________ 

ઉમેરતાં 20  મળે છે. ____ 

લખો.  

 

સરવાળો 84 છે, તો ણેય સં યાઓ શોધો.  

હાલની ઉમરનો ગુણોતર 5 : 8 છે. 4 વષ પછી તેમની ઉમરનો

 

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

ઉમરનો સરવાળો 34 વષ થશે, તો 



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

Standard : 8th (G.M.) 

Subject : Science 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

.1.  ખાલી જ યા પૂરો.  

      1)  સં લેિષત રેસાઓને _________ રેસા પણ કહે છે

      2)  દહન માટે ________ વાયુની જ ર હોય છે

      3)  ________ એ ઘરમાં વપરાતંુ એક વાહી બળતણ છે

      4) સ વોનો મૂળભૂત સંરચના મક એકમ ________

      5)  જમીનને ખેડ ________ વારા કરવામાં આવે છે

.2. નીચનેા દરકેના બ ેબ ેઉદાહરણ આપો.  

       1)  ખરીફ પાક        :   __________________________

       2)  રિવ પાક           :   __________________

       3)  વના નામ    :   __________________________

       4)  લીલના નામ      :   __________________________

       5)  ગના નામ       :   ___________________________

.3. એક બ ેવા યમા ંજવાબ લખો.  

      1)  દહનશીલ પદાથ એટલે શંુ?  

      2)  જમીનમાં બીજ વાવવામાટે ઉપયોગમાં આવતા સાધનને શંુ કહે છે

      3)  સચાઈના ોતો જણાવો.  

      4)  વાઈરસ વારા થતાં રોગોના ચાર નામ લખો

      5)  કુદરતી રેસા શામાથી મેળવવામાં આવે છે

.4. આપલેા પદાથ  જૈવિવઘાતનીય અન ેજૈવિવઘટનીયમા ંવગ ક

        ( ફળ, શાકભા , ટીન ધાતુ, કાગળ, એ યુિમિનયમની વ તુઓ

.5.  કારણ આપો. 
       1)  અળિસયા ખેડૂતના િમ  છે.  

.6. વાઇરસની આકૃિત દોરો. 

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

રેસા પણ કહે છે.  

વાયુની જ ર હોય છે.  

એ ઘરમાં વપરાતંુ એક વાહી બળતણ છે.  

________ છે.  

વારા કરવામાં આવે છે.  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 

જમીનમાં બીજ વાવવામાટે ઉપયોગમાં આવતા સાધનને શંુ કહે છે.  

વાઈરસ વારા થતાં રોગોના ચાર નામ લખો.  

કુદરતી રેસા શામાથી મેળવવામાં આવે છે.  

આપલેા પદાથ  જૈવિવઘાતનીય અન ેજૈવિવઘટનીયમા ંવગ કરણ કરો.  

એ યુિમિનયમની વ તુઓ, વધેલી રસોઈ, પાંદડાં, સુતરાઉ કાપડ

 

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

સુતરાઉ કાપડ, લાિ ટક, ધાતુના કેન ). 


