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

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject :  

Standard :  

 

 Dear Parents,  

We are in the 

institutions and if we h

these times we will do so

 

So let's shift gea

learning.  

 

We at M.S. Sch

worksheets, certain activ

reading comprehension.

 

We shall also be s

 

The students may

to write down the answe

 

So parents, let’s 

learning. 

 

-----------------------------------

 

સુ  વાલી ી, 

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ
 

M.S. કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

વકશીટ, વાચંન, ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશું

 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે
 

તો વાલી ીઓ, આ સ

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ

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

 the midst of a global pandemic. Schools 

 we have to make certain changes in the educa

l do so.  

ift gear from the school being the hub of lea

. School is taking an initiative in this regard

n activities to be done and their observations bei

nsion.  

so be sharing certain links for the students to fol

ts may use the notebooks that were being used 

answers.  

, let’s collaborate and utilise this time to contin

-------------------------------------------

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ. શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશુ.ં 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે

આ સજના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ. 

 

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

 

ools are prominent social 

 educational process during 

of learning to school home 

regard and will be sharing 

ns being recorded and some 

 to follow.  

 used in the previous session 

ontinue with the process of 

------------------------ 

શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે 
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશુ.ં 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ. 

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં ય નશીલ થઈન ે

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશ.ે આપણ ે બધા માટ ે કટેલીક 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

જના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 



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

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Computer 

Standard : 6-A 

 ન - 1 નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો

1. િવ ડોમાં તેમ ફાઈલ તથા ફો ડરનો સં હ અને ગોઠવણી 

  ( Libraries / Computer ) 

2. તમે સેવ , મુવ કે કોપી કરેલી બધી જ વડ કે વડપેડ ફાઈલ

  ( My Documents / My Music )

 3.      એ _____________ બટન છે. ( 

4. ફાઈલ કે ફો ડરને ખસેડવા માટે _____________

  ( કોપી એ ડ પે ટ / કટ એ ડ પે ટ )

5. ફાઈલ કે ફો ડરની કોપી કરવા માટે _________________________ 

  ( કોપી એ ડ પે ટ / કટ એ ડ પે ટ )

6. ફાઈલ લી ટમાંથી ફાઈલ કે ફો ડરને હટાવવા માટે 

7. કાઢી નાખેલ ફાઈલ કે ફો ડરને _______________ 

8. જો તમે રીસાઇકલ બીનમાંથી કોઈ ફાઈલ કે ફો ડરને કાયમ માટે કાઢવા માટે ઈ છતા હો

  કરો. ( Cut / Delete ) 

9. લાઇડ ની ેણીને ___________________ 

10.  એ ________________ બટન છે

11. પાવરપોઈ ટ માં તમે જેમાં કામ કરો તે પાયાનો એકમ 

12. Home , Insert , Design વગેરે જેવા િવિવધ ટેબ 

13. ેઝ ટેશનમાં કરેલા કોઈ ફેરફાર સેવ કરવા માટે 

14. નવી લાઇડ ઉમેરવા માટે _________________ 

15. ેઝ ટેશનમાંથી િસલે ટ કરેલી લાઈડ દુર કરવા 

16. ેઝ ટેશનમાં િચ  ઉમેરવા ___________________ 

17. undo ટૂલની યાને ઉલટાવવા માટે _______________________ 

18. િસલે ટ કરેલા લખાણનો રંગ બદલવા માટે __________________ 

19. લાઈડ શો શ  કરવા કીબોડ પર ________________ 

20. િસલે ટ કરેલા લખાણના ફો ટને વધુ મોટા કરવા માટે 

  ( Increase Font Size  /  Decrease Font Size )

ન - 2 નામ આપો.    

1. લાઈડ ઉમેરવા માટેનંુ ટુલ     

3. લાઈડ શો શ  કરવા માટેની કી    

 

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

નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો. 

િવ ડોમાં તેમ ફાઈલ તથા ફો ડરનો સં હ અને ગોઠવણી __________________ માં કરી શકો છો. 

મુવ કે કોપી કરેલી બધી જ વડ કે વડપેડ ફાઈલ Documents Library માં __________________ 

My Documents / My Music ) 

. ( Go To / Back ) 

______________________________ ટૂ ઝનો ઉપયોગ થાય છે. 

) 

_________________________ ટૂ ઝનો ઉપયોગ થાય છે. 

) 

ફાઈલ લી ટમાંથી ફાઈલ કે ફો ડરને હટાવવા માટે ___________________ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે.  ( Delete  

_______________ માં મોકલાય છે. ( લાઈ ેરી / રીસાઇકલ િબન ) 

જો તમે રીસાઇકલ બીનમાંથી કોઈ ફાઈલ કે ફો ડરને કાયમ માટે કાઢવા માટે ઈ છતા હો, તો શોટ - કટ મેનુ પર _______________ 

___________________ કહે છે. ( ેઝ ટેશન / પાવરપોઈ ટ ) 

બટન છે. ( Office / િવ ડોઝ ) 

પાવરપોઈ ટ માં તમે જેમાં કામ કરો તે પાયાનો એકમ _______________ છે. ( નોટ / લાઈડ  ) 

વગેરે જેવા િવિવધ ટેબ ________________ ધરાવે છે. ( ટાઇટલ બાર / મેનુ બાર 

ેઝ ટેશનમાં કરેલા કોઈ ફેરફાર સેવ કરવા માટે ___________________ ટૂલનો ઉપયોગ થાય છે. ( Save 

_________________ પર િ લક કરો. ( New Slide / Layout ) 

ેઝ ટેશનમાંથી િસલે ટ કરેલી લાઈડ દુર કરવા __________________ ટુલનો ઉપયોગ થાય છે. ( New Slide 

___________________ નો ઉપયોગ થાય છે. ( વડ આટ / િ લપ આટ ) 

_______________________ ટુલનો ઉપયોગ થાય છે. ( undo / redo 

__________________ પર િ લક કરો. ( Font Size / Font Color 

________________ કી દબાવો. ( F7  /  F5 ) 

ટ કરેલા લખાણના ફો ટને વધુ મોટા કરવા માટે ______________________________ પર િ લક કરો

Increase Font Size  /  Decrease Font Size ) 

       

 2. લાઈડ કાઢવા માટેનંુ ટુલ   

 4. લાઈડ શો પૂરો કરવા માટેની કી   

 

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

__________________ ફો ડર માં સેવ થાય છે. 

Delete  / Rename ) 

_______________ પર િ લક  

મેનુ બાર ) 

Save / Open ) 

New Slide / Delete ) 

redo ) 

Font Color ) 

પર િ લક કરો. 

   



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

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Computer 

Standard : 6-A 

ન - 3 નીચેના આઇકન શુ ંદશાવ ેછે ? 

 1.             2.          

ન - 4 જોડકા જોડો.  
  A     

1.           

2.           

3.           

4.         

5.         
 

 ન - 5 ટુ ઝના નામ તથા કાય  જણાવો.  
  

1.    

2.     

  3.   

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

        3.         4.      5. 

   B  

  a. લાઈડ શો શ  કરવા  

  b. નોટ ઉમેરવા કે ફેરફાર કરવા  

  c. લાઈડ રચવા કે ફેરફાર કરવા  

  d. લાઈડ નંબર ઉમેરવા  

  e. લાઈડ ની ફરી ગોઠવણી કરવા  

 

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

          



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

 

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : English 

Standard : 6-A 

 Q- 1. MCQ. 

 1. The boy went to the city to meet _______

 2. How was the toffee ?    

 3. The lion can run _____________ a) 90 ki

 4. when is ' The world Environment Day' ce

 5. How many friends lived there in the fores

 6. The name of the island was ________  

 7. The tiny men had bows and ___________

 8. Gestures means ____    

 9. A wood- pecker has a ___________  

 10. ' Huge' means __________   

 Q- 2. Answer the following. 

 1. who became happy to see the king ?   

 3. what was the Gandhiji's new usal dress? 

 5. where did Eva visit last January ?   

 7. where did Gulliver fall asleep ?   

 9. where does camel store food ?   

 Q- 3. Tick the correct answer. 

 1. Rahi _____________________________

 2. I have got _____________ balls. ( eight  /

 4. Gandhiji was a __________ man. ( busy /

 Q- 4. match A with B.  

 1. Gardener    a) Repairs t

 2. Plumber    b) mends sh

 3. Mason    c) Takes ca

 Q- 5. Rhyming words   

 1. cake  ________________  2. book  _____

 Q- 6. Spellings.  

 1. અલરાઈટ ______________ 2. એડવોકટ

 Q- 7. complete the lines.  

  I am dancing __________________

 Q - 8. one word answer.  

 1. who can eat lot of food at a time _______

 2. who can run fast in desert _____________

 3. who can't heat camel's feet ____________

 4. where can camel store food ___________

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

________  a) mrs.Sweety    b) mr.Betty  c) m

  a) Sweet  b) sour   c) s

) 90 kilometers per day b) 84 kilometers per minute

ay' celebrated __________ a) 5th june  b) 5th sepe

e forest    a) two   b) four   

   a) Gulliver  b) Antelope

______ in their hands. a) arrows  b) rope   

   a) language  b) signs  

   a) long tail  b) white tea

   a) very big  b) tiny   

   2. what will come out of the

ress?    4. who was the king ?  

   6. what did the king ask the

   8. who is chhaganlal ?  

   10. who needs water everyd

______ a song. ( past form ) 

eight  / ate ) 3. An owl is ________________ ( h

 busy / lazy ) 5. Tomorow will be sunday today is

pairs taps  

ends shoes  

kes care of Garden 

 ______________  3. rose  _________________  4. c

વોકટ _______________  3. �ાઈટ _____________ 

_________________________________ yes I can. 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_____________________ 

 

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

c) mrs.Betty  

c) spicy  

minute c) 80 kilometers per hour 

th sepeetmber c) 5th january  

  c) three 

ntelope   c) Lilliput  

  c) barrels  

  c) talks  

hite teathers  c) strong beak  

 c) long  

t of the egg ?  

sk the cook to do  ?  

everyday ?  

___ ( harmful / harmless ) 

day is _____________________. 

4. cat ___________ 

   4. �ેવ  ______ 



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

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : G.K 

Standard : 6-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 

 1. અલંકાર ઓળખાવો : ' નકશામાં જોયું તે ન કશામાં જોયું 

 2. ' રોિમયો એ ડ જુિલયેટ ' ના સજક કોણ હતા ?  a) િવિલયમ શે સપીયર 

 3. ભારતીય સં કૃિતની થમ નગરીય સ યતા કઈ હતી ?a

 4. નરોરા અ મથક યા આવેલું છે?   

 5. સલામતી સિમિતના થાયી સ યો કેટલાછે ?  

 6. કોમનવે થ રમતો સવ દર કેટલા વષ યો ય છે ? a) 

 7. ' િવવેક તો પાપડતોડ પહેલવાન છે.' આ િવધાન યા અલંકારનંુ છે 

 8. ' કાદંબરી ' અને ' હષચ રત ' કોણે લ યું  હતંુ ? a) 

 9. મૌય સા ા યનો અંિતમ શાસક કોણ હતો ?  

 10. નીચેનામાંથી કઈ આવક કે  સરકારની નથી ?  a) આબકારી જકાત 

 11. આંતરરા ીય અદાલતનંુ મુ ય મથક યા શહેરમાં છે ?

 12. થમ અવાચીન ઓલિ પક રમતો સવ યારે યો યો હતો 

 13. એકની સરખામણી બી  સાથે કરવામાં આવે યારે કયો અલંકાર બને છે 

 14. ' િહતોપદેશ ' કોણે  લ યું હતંુ ?   

 15. હડ પા સં કૃિતની સૌ થમ શોધ યારે થઇ હતી ? a) 

 16. હીરાકંુડ જળિવ ુત મથક યા આવેલું છે ?  

 17. નીચેનામાંથી યા દેશ થાયી (કાયમી) સિમિતનો સ ય નથી 

 18. સૌથી વધુ એિશયાડ રમતો સવ યા દેશમાં યો ય છે 

 19. અં ે  ભાષાના મહાકિવ કોણ છે ?  a) 

 20. સુતરાઉ કાપડ માટે મહ વનંુ થળ કયું છે ?  

 - 2. એક બ ેવા યમા ંજવાબ આપો.  

 1. જયારે િન વ વ તુમાં ચેતનનંુ કે સ વનંુ આરોપણ કરવામાં આવે યારે કયો અલંકાર બને છે 

 2. ' રપિ લક ' નવલકથાના સજક કોણ હતા ? _____________________________________________________________________

 3. ધનનંદને મારીને મૌયવંશની થાપના કોણે કરી હતી ? _______________________________________________________________

 4. િશવસમુ મ જળિવ ુત મથક યા આવેલું છે ? ___________________________________________________________________

 5. િવ વના લોકોના વા યની ળવણીનંુ કાય કઈ સં થા કરે છે 

 6. વષ 2020નો ઓિલિ પક રમતો સવ યા યો શે ? _____________

 7. ઉતર વેદકાલીન યુગમાં સમાજ  યવ થાના કેટલા ભાગ હતા 

 8. ' દાસ કેિપટલ ' કોણે લ યું હતંુ ? ___________________________________________________

 9. એક જ પંિ ત કે ઉિ ત એક વણ અને અ ર વારંવાર યો ય યારે કયો અલંકાર બને છે 

 10. ક પ કમ અ મથક યાં આવેલું છે ? _______________________________________________________________
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નકશામાં જોયું તે ન કશામાં જોયું .'  a) લેષ  b) અન વય  c) યિતરેક  d) 

િવિલયમ શે સપીયર  b) ચાલડ ડક સ  c) લેટો   d) 

a) વૈ દક સ યતા  b) સધુ સ યતા  c) તિમલ સ યતા  d) 

 a) ઉતર દેશ  b) મહારા   c) રાજ થાન 

 a) ણ   b) ચાર   c) પાંચ   

) ણ   b) બે   c) પાંચ   d) 

આ િવધાન યા અલંકારનંુ છે ?    a) ઉપમા  b) યાજ તુિત  c) સ વારોપણ 

) શુ ક   b) િવશાખાદત  c) બાણભ ટ  d) 

 a) ચં ગુ ત મૌય  b) અશોક  c) બૃહ થ  d) 

આબકારી જકાત  b) CGST  c) SGST  d) 

? a) નીવા  b) હેગ   c) પેરીસ  d) 

વ યારે યો યો હતો ? a) 1900  b)1904  c) 1908  d) 

એકની સરખામણી બી  સાથે કરવામાં આવે યારે કયો અલંકાર બને છે ? a) યિતરેક  b) ઉ ે ા  

 a) નારાયણ પંડીત b) કાિલદાસ  c) િવશાખાદત 

) ઈ.સ.1919 b) ઈ.સ. 1921 c) ઈ.સ.1922 d) 

 a) આં દેશ  b) રાજ થાન  c) ઓ ર સા 

સ ય નથી ? a) અમે રકા  b) રિશયા  c) ાંસ   

સૌથી વધુ એિશયાડ રમતો સવ યા દેશમાં યો ય છે ? a) ભારત   b) દ.કો રયા  c) થાઇલે ડ 

) િવિલયમ શેકસ િપયર  b) યોહાન ગેટે  c) હોમર   

 a) અમદાવાદ   b) સુરત   c) 

જયારે િન વ વ તુમાં ચેતનનંુ કે સ વનંુ આરોપણ કરવામાં આવે યારે કયો અલંકાર બને છે ?________________________

? _____________________________________________________________________

? _______________________________________________________________

? ___________________________________________________________________

િવ વના લોકોના વા યની ળવણીનંુ કાય કઈ સં થા કરે છે ? ________________________________________________________

? ________________________________________________________________

ઉતર વેદકાલીન યુગમાં સમાજ  યવ થાના કેટલા ભાગ હતા ? _________________________________________________________

? ____________________________________________________________________________

એક જ પંિ ત કે ઉિ ત એક વણ અને અ ર વારંવાર યો ય યારે કયો અલંકાર બને છે ? ________________________________________

? _______________________________________________________________
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) યાજ તુિત  

) ખલીલ િજ ાન  

) એક પણ નિહ. 

રાજ થાન  d) તિમલનાડુ  

 d) સાત  

) ચાર  

સ વારોપણ  d) પક  

) કાિલદાસ  

) િબ દુસાર  

) ટંકશાળની આવક  

) રોમ  

) 1896 

 c) પક   d) ઉપમા  

િવશાખાદત  d) શુ ક  

) ઈ.સ. 1924 

ઓ ર સા  d) કણાટક 

 d) ભારત  

થાઇલે ડ  d) ઇ ડોનેિશયા  

 d) દા તે 

) મંુબઈ   d) આપેલ તમામ 

?________________________ 

? _____________________________________________________________________ 

? _______________________________________________________________ 

? ___________________________________________________________________ 

? ________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

? _________________________________________________________ 

_________________________ 

? ________________________________________ 

? ________________________________________________________________________ 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Gujarati 

Standard : 6-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 

 1. વાંસલડી કોણ વગાડે છે  ?    

 2. સીતાના વયંવર સંગે યાં કોણ આવે છે ?   

 3. ઝૂલેલાલ ના ગીત કોણ ગાય છે ?   

 4. નમદાનંુ બીજંુ નામ શું છે ?    

 5. સહણ બાળક થી કેટલી દુર હતી ?   

 6. ક છમાં નથી ..................    

 7. ................... જેવું કોઈ આસન નથી ?  

 8. મેહ કઈ દશાએથી આવે છે ?    

 9. ' સારા અ ર ' ગધના લેખક કોણ છે ?   

 10. માનવબાળની ગંધ કોને આવી ?   

 - 2. ખાલી જ યા પરૂો.  

 1. ____________________  ને __________________ 

 2. નમદાની ગુજરાત _______________________ 

 3. _________________ ના મોતીની છોળે નવરાવતી

 4. ઘસી તને _______________________ અ યને સુિખયા કરે

 5. _____________________ પોતાની તને જલાવી બધું સુવાિસત કરે છે

 6. _____________________ પં ડત નીપજે , લખતા લિહયો થાય

 7. ક છમાં પૂવ થી પિ ચમ કરતા કુલ _____________________ 

 8. આપણાથી મોટી યિ તને પ  લખતી વખતે ______________________________ 

 9. માતૃ દય ગ ના લેખક _________________________________ 

 10. સૌરા ના ' સાગર કાંઠા નંુ વૃંદાવન ' ______________

 - 3. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો.  

 1. િથયટર પર ' હાઉસ લ ' નંુ પા ટયું ઝૂલતંુ હતંુ.  

 3. ગુજરાતીઓ દ રયાખેડંુ ગણાય છે.   

 5. ચરોતરનો દેશ લીલોછમ છે. 

 - 4. સમાનાથ  શ દ લખો.  
 1. નસીબ - __________   2. 

 4. પવત - ____________   5. 

 - 5. િવરોધી શ દ  લખો.  

 1. હસવું  - __________   2. 

 4. ભરેલું - _______________  5. 

 - 6. જોડણી સુધારો.  

 1. પરવત - _________  2. અભીમાન  
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  a) ી કૃ ણ   b) ગોવાળ    

  a) શંકર    b) રાવણ    

  a) પં બી ઓ  b) પારસી ઓ   

  a) રેવા   b) મહી    

  a) આઠ ટ  b) સાત ટ   

  a) નારાયણ સરોવર  b) હા પીરની દરગાહ 

  a) પૃ વી   b) સોફા    

  a) ઉ ર   b) દિ ણ    

  a) પકીબેન પં યા  b) મેહુલ પં ડત   

  a) વાઘને   b) ર છને    

__________________ મેઘમીઠે બોલડે. 

_______________________ રે વવી. 

ના મોતીની છોળે નવરાવતી. 

અ યને સુિખયા કર.ે 

પોતાની તને જલાવી બધું સુવાિસત કરે છે. 

લખતા લિહયો થાય. 

_____________________ કલાક જેવો સમય લાગે છે. 

______________________________ સંબોધન કરીશું. 

_________________________________ છે.  

' __________________________________ કહેવામાં આવે છે. 

  2. સીતા ભગવાન શંકરને સંકટહરણ કરનારા મને છે

  4. સોનલ બે દવસમાં એક પેિ સલ પૂરી કરે છે

. પ   - __________   3. હમત - ____________

. ચતા - __________   6. અધર - _____________

. િવકટ  - ___________   3. દુ:ખ  - ______________

. અમૃત - _______________  6. મૌઘુ - ________________

અભીમાન  - _________ 3. તુતી  - ___________ 
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 c) ખેડૂત  

 c) ભીમ  

 c) સધી ઓ  

 c) તાપી  

 c) દસ ટ  

હા પીરની દરગાહ  c)  મહાલય  

 c) ખુરશી  

 c) પૂવ  

 c) િનિશથ રાજયગુ    

 c) સહણને  

સીતા ભગવાન શંકરને સંકટહરણ કરનારા મને છે. 

સોનલ બે દવસમાં એક પેિ સલ પૂરી કરે છે. 

____________ 

_____________ 

______________ 

________________ 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Hindi 

Standard : 6-A 

 - 1. खाली जगह भरीए! 

 1. किव ________________________से बचके रहना चाहते ह ै

 2. लड़क  ___________________________ बेचने के िलए ले जा रही थी 

 3. कताबे ान और िव ान को _________________________________ 

 4. जय जवान क  , जय कसान क , जय हो , जय ____________________________ 

 5. खलीफा एक दन अपना __________________________ 

 - 2. समानाथ  श द िलिखए !   

 1. श ल - ______________________ 2. 

 4. अ भुत - _____________________ 5. 

 7. राहगीर - ____________________ 8. 

 - 3. िवरोधी श द िलिखए ! 

 1. उपि थत x ________________  2. 

 4. अंत x ___________________  5. 

 7. वीकार  x ______________ 8. मािलक x 

 - 4. िन िलिखत वा य कौन क स ेकहता ह ै!  

 1. " तुमने अपने माता-िपता से आ ा ले ली ह ैना ?" 

 2. " जीते रहो बेटा ! भगवान तु हे अ छे नंबर से उतीण करे 

 3. आप इस घड़े क  जाँच क िजए !  

  - 5. सयंु  वण स ेबन ेदो - दो श द िलिखए ! 

 1. द ्+ ध = द  ______________  _______________

 - 6. िन िलिखत कहावतो का अथ िलिखए !  

 1. जो गरजते है वो बरसते नह  !   2. 

 - 7. िन िलिखत श द  के गजुराती नाम िलिखए ! 

 1. िज दसाद - ___________________ 2. 

 - 8. िन िलिखत श द  के िह दी नाम िलिखए !  

 1. के युलेटर - _________________2. फे स - __________________

 - 9. नीच े दए  ए श दसमहू के िलए एक श द िलिखए 

 1. कसी अ छे काय के िलए वृत होना = ______________________

 2. ान ा  करने क  उ सुकता = ____________________

  - 10. िन िलिखत महुावर  का अथ िलखकर वा य म योग करे 
 1. वण सवेरा लाना =      
 - 11. का  पिं  पणू क िजए !  

 इतनी शि  ______________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________
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से बचके रहना चाहते ह ै! 

बेचने के िलए ले जा रही थी ! 

_________________________________ रखती ह ै! 

____________________________ क  ! 

__________________________ बदलकर शहर  !  

       

. िव ासघात - ___________________ 3. म - _______________________

. मधुवन - ____________________ 6. मोहर - _____________________

. आभूषण - _________________  9. पु तक - _____________

. िनज x ___________________  3. गुण x _________________

. आशा x ___________________  6. रोशनी x 

x _______________ 9. िम  x _______________ 

  

भगवान तु हे अ छे नंबर से उतीण करे !"  

______________  _______________ 2. श् + व =   ______________  _____________

. जैसी करनी वैसी भरनी !    3. उलटा चोर कोटवाल को डाँटे 

  

. खरादी - ______________________ 

__________________ 3. क यूटर - _______________

नीच े दए  ए श दसमहू के िलए एक श द िलिखए ! 

______________________ 

_____________________ 

िन िलिखत महुावर  का अथ िलखकर वा य म योग करे !  
   2. रॉब जमाना =  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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_______________________  

_____________________ 

______ 10. अपील - ______________ 

_________________ 

x _______________ 

 10. आसान x ____________ 

______________  _____________  

उलटा चोर कोटवाल को डाँटे   

_______________ 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________भूल होना ! 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Maths 

Standard : 6-A 

 ન - 1 નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો

1. 1 સેમી = ______________ િમમી  

2. 989.7 માં 8 ની થાનકીમત શું થાય ? a) 

3. આલેખ પ માં આડા અ ર ને ______________ 

4. આલેખપ માં બધી ઉભી લીટીઓ __________ 

5. મૂળા ર ' c ' રચવા કેટલી દીવાસળી જોઈએ ?

6. િ જલની હાલની ઉમર x વષ હોય, તો 10 વષ પછી તેણીની ઉમર શું થશે 

7. 50 પૈસા અને 30 પૈસા નો ગુણોતર _____________ 

8. વતુળ ને સંિમિતની રેખાની સં યા ______________ 

9. ખૂણા દોરવા અને દોરેલા ખૂણા માપવા માટે _______________ 

 a) ભાજક  b) પ રકર  c) કોણમાપક 

10. _________________ મૂળા રનંુ િત બબ મૂળ જેવું જ દેખાય છે

ન - 2 ખાલી જ યા પરૂો    

1. છેદમાં દસ હોય તેવી તમામ સં યાઓ _______

2. આલેખપ માં _____________________ 

3. લંબચોરસ ની પરીમીતી = ______________________________

4. ગુણાકાર માટે મના ગુણધમને ચલ વડે દશાવો 

5. માણ ના િવધાનમાં મમાં ગોઠવવામાં આવેલી ચારેય રાિશઓને 

6. _____________________ રેખા આકૃિત ને બે એક પ ભાગમાં વહેચે છે

7. રેખાખંડ ને __________________________ 

8. 3.0 ને સરળ વ પ માં ______________________ 

9. 1 પૈસા = _________________________ 

10. 5 ને x માં ઉમેરતા.___________________

ન - 3 √ ક ેX ત ેજણાવો.  

1. રેખાખંડો દોરવા અને તેમની લંબાઈ માપવા માટે માપપ ટી નો ઉપયોગ થાય છે

3. િચ  આલેખનો ઉપયોગ રો જદા વન માં વારંવાર થાય છે

5. સમ ીબાજુ િ કોણમાં બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે

ન - 4 સં યા રખેા પર દશાવો.  

1. 0.6 , 1.8     

ન - 5 દશાશં િચ નો નો ઉપયોગ કરી ઉપયોગ કરી િપયામા ં

1. . 25 અને 50 પૈસા     

3. 250 ામ         

ન - 6 ઘ ડયા લખો.  

1. 14  2. 18 
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નીચે આપલેા િવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં કરો. 

 a) 10   b) 100   c) 0.1  

) 80    b) 800   c) �
�0

  

______________ કહે  છે. a) x અ   b) y અ   c) 

__________ હોય છે.  a) સમાંતર  b) પર પર લંબ  c) 

?   a) 2   b) 3   

વષ પછી તેણીની ઉમર શું થશે ?  a) x-10  b) x+10 c) 

_____________ છે. a) 3:10  b) 3:5  c) 

______________ હોય છે. a) 0   b) 1   c) 

_______________ નો ઉપયોગ થાય છે. 

કોણમાપક  

મૂળા રનંુ િત બબ મૂળ જેવું જ દેખાય છે.  a) J   b) L   

       

____________________________ વડે દશાવી શકાય છે. 

_____________________ માટે માણમાપ લેવું પડે છે. 

______________________________. 

ગુણાકાર માટે મના ગુણધમને ચલ વડે દશાવો ___________________________________. 

માણ ના િવધાનમાં મમાં ગોઠવવામાં આવેલી ચારેય રાિશઓને _____________________________ કહે છે

રેખા આકૃિત ને બે એક પ ભાગમાં વહેચે છે. 

__________________________ અ ય બદુ ઓ છે. 

__________ લખાય. 

_________________________ િપયા. 

___________________. 

રેખાખંડો દોરવા અને તેમની લંબાઈ માપવા માટે માપપ ટી નો ઉપયોગ થાય છે.  2. ચલ ની કમત ચો કસ હોતી નથી

ઉપયોગ રો જદા વન માં વારંવાર થાય છે.    4. દરેક દશાંશ ને અપૂણાક તરીકે દશાવી શકાય છે

સમ ીબાજુ િ કોણમાં બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે. 

   2. 1.4 , 2.3  

ગ કરી િપયામા ં, મીટરમા ં, કલો ામ મા ંઅન ે કલોમીટર મા ંદશાવો.  

 2. 500મી 50 સેમી       

 4. 5 કમી 5 મીટર       
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) xy અ   

) ઘાટા રંગની  

 c) 4 

) 10x+10 

) 5:3 

) અસં ય  

 c) O  

   

કહે છે. 

ચલ ની કમત ચો કસ હોતી નથી. 

દરેક દશાંશ ને અપૂણાક તરીકે દશાવી શકાય છે. 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Science 

Standard : 6-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 
 1. રણમાં જોવા મળતી વન પિત એટલે __________  

 2. નીચેના પૈકી કયો પદાથ ગિતમાં હોય છે ?  

 3. સુય કાશમાં લાલ ગુલાબનો પડછાયો યાં રંગનો દેખાશે 

 4. ટાચના બ બ ને ____________ ુવ હોય છે ?  

 5. નીચેનામાંથી કોણ ચુંબક તરફ આકષણ નિહ પામે ?  

 6. ભારતમાં મોટા ભાગની પાકની રોપણીનો આધાર __________ 

 7. હવામાં ____________ ભાગ નાઈ ોજન વાયુનો છે

 8. નીચેનામાંથી કોણ િવઘટન નિહ પામે ?   

 9. રસોડામાં ઉ પ ન થતો કચરો _____ બનાવવા ઉપયોગી છે 

 10. કુદરતમાં ______માટે હવામાં પાણીની બા પનંુ હોવું ખુબ જ મહ વનંુ છે

 a) કાબનચ   b) ઓિ સજનચ    c) 

 11. િવ ુત સુવાહક પદાથ કયો છે ?   

 12. િવ ુત આપતંુ સાધન ________ છે.   

 13. 1 મીટર = _________ િમલીમીટર    

 14. સૂયમુખીનંુ લ _______ યે સંવેદનશીલ છે.  

 15. પાણીમાં હલન - ચલન કરવા માછલીને કોણ મદદ કરે છે 

 - 2. ખાલી જ યા પરૂો. 

 1. દ રયામાં વન પિત અને ાણીઓ ___________________ 

 2. િહમા છા દત પવતીય િવ તારોના વૃ  ____________________________ 

 3. શ આતમાં બળદગાડાનાં પૈડા ______________________________ 

 4. કંપાસબો સમાંથી માપપ ટીની લંબાઈ ________________________ 

 5. કાશના કરણો અરીસા પર પડતા પાછા ફેકય છે , આ યાને 

 - 3. નીચનેા વા યોમા ંખરા ખોટાની િનશાની કરો. 

 1. દરેક સ વ િવકાસ પામતો નથી.   

 3. વીજળી ન હોય તેવા સંજોગોમાં રા ે ટોચ કામમાં આવે છે

 5. હવામાં ભેજ વ પે પાણી રહેલું છે. 

 - 4. જોડકા જોડો.  

  અ ( સ વો )    

 1. વહેલ       

 2. માછલી      

 3.  અળિસયા      

 4. વન પિત      

 5. માનવ       
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  a) લીમડો   b) થોર   

  a) ઘ ડયાળનો સેક ડ કાંટો    b) ટેબલ   

સુય કાશમાં લાલ ગુલાબનો પડછાયો યાં રંગનો દેખાશે   a) લાલ    b) પીળો   

  a) 1   b) 2  

  a) પ થર    b) ખીલી   

__________ પર છે? a) ખાતર    b) વરસાદ  

ભાગ નાઈ ોજન વાયુનો છે?  a) 21%   b) 78%  

  a) એઠવાડ   b) લાિ ટક 

બનાવવા ઉપયોગી છે ?  a) ખાતર    b) રોડ   

હોવું ખુબ જ મહ વનંુ છે 

) જળચ   d) નાઈ ોજન ચ   

  a) લાિ ટક   b) તાંબાનો તાર 

  a) ગેસ - ટવ   b) થમ મીટર 

  a) 10   b) 100  

  a) પવન    b) પાણી   

ચલન કરવા માછલીને કોણ મદદ કરે છે ?  a) ભ ગડા   b) મીનપ   

___________________ પાણીથી ઘેરાયેલા હોય છે.    

____________________________ આકારના હોય છે. 

______________________________ ના બનેલા હતા.    

________________________ સેમી હોય છે.  

આ યાને _________________________ કહે છે.  

   2. કુટરના પૈડાની ગિતએ વતુળાકાર ગિત છે

વીજળી ન હોય તેવા સંજોગોમાં રા ે ટોચ કામમાં આવે છે.   4. આપણા દેશના દરેક િવ તારમાં સમાન જ થામાં પાણી ઉપલ ધ છે

 બ ( વાત - િવિનમય માટનેા અંગો ) 

 a) ચામડી  

 b) પણ  

 c) વસનિછ ો  

 d) ફેફસા  

 e) ચૂઈ ( ઝાલર ) 
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 c) કમળ   d) ગુલાબ  

 c) ખુરશી   d) કબાટ  

 c) સફેદ   d) કાળો  

 c) 3   d) 4 

 c) લોખંડની ચાવી  d) સોય  

 c) ખેડૂત   d) બીજ    

 c) 99%  d) 0.03% 

લાિ ટક  c) કેળના પાન  d) લ  

 c) વાસણ   d) કાગળ  

તાંબાનો તાર  c) ચોક  d) રબર  

થમ મીટર  c) િવધુતકોષ  d) ટે ટર  

 c) 1000  d) 10,000 

 c) સૂય કાશ  d) ણેય   

 c) ચૂઈ   d) નાક  

   

કુટરના પૈડાની ગિતએ વતુળાકાર ગિત છે. 

આપણા દેશના દરેક િવ તારમાં સમાન જ થામાં પાણી ઉપલ ધ છે. 
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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Social 

Standard : 6-A 

 - 1. સાચો િવક પ શોધીન ેલખો. 

 1. મૌય શાસન માં વહીવટી તં નંુ નાનામાં નાનંુ એકમ એટલે 

 2. ાચીન ભારતના ી - પુ ષો ____________ અને 

 3. ભારતીય થાપ ય નો િવ વ િસ ધ નમુનો એટલે હડ પીય સ યતાનંુ 

 4. ાચીન ભારતમાં કેટલી િવ ાપીઠોના અવશેષો મળી આ યા છે 

 5. પૃ વીનો ગોળો કોનો અ યાસ કરવા માટે ઉપયોગી છે ?

 6. અિ ન દશા કઈ બે દશાઓ વ ચે આવે છે ?  

 7. નકશામાં જળ વ પ માટે કયો રંગ ઉપયોગમાં લેવાય છે 

 8. ભારતની ઉતરે આવેલી કઈ પવતમાળા સીમાર ક નંુ કાય કરે છે 

 9. ગુજરાતમાં શાનંુ માણ ઓછુ હોવાથી વરસાદનંુ માણ ઓછંુ છે 

 10. યા કારના જંગલોમાં કાંટાળી વન પિત જોવા મળે છે 

 - 2. ખાલી જ યા પરૂો. 

 1. કાિલદાસ ને ભારતના ______________________ 

 3. ભારત એિશયા ખંડની ____________________ દશામાં આવેલો છે

 5. સુંદરવન ___________________ નદીના મુખિ કોણ દેશમાં બનેલો છે

 7. નગરપાિલકા અને મહાનગર પાિલકામાં દર ________ 

 9. ______________ અનેક િવિવધતા વ ચે અનોખી એકતા ધરાવતો દેશ છે

 - 3. જોડકા જોડો. 
  અ     બ 
 1. મુ ય સેનાપિત   a) િવષય    

 2. લા    b) ઉ પાદનનો છ ઠો ભાગ

 3. કર    c) મહાબલાધીકૃત   

 4. વાગભ ટ   d) ખુશરો    

 5. ઈરાનના શહેનશાહ  e) અ ાંગ દય   

 - 4. ખરા ખોટા ની િનશાની કરો. 
 1. બુ ધ ને સારનાથ માં ાન ા ત થયું હતંુ.  

 3. ગુ તકાળ દરિમયાન મનુ યો તેમજ ાણીઓ માટે વૈદશા  િવક યું હતંુ

 5. ઈલોરાની ગુફામાં મળી આવેલા બુ ધની કથાઓના િચ ો જગિવ યાત છે

 - 5. નીચ ેઆપલેા નોના જવાબ ટૂકંમા ંલખો. 

 1. એિશયા ખંડનો સૌથી જુનો અને લાંબો રોડ કયો છે ?  

 3. સુકા ઝાંખરા વાળા જંગલોમાં કઈ વન પિત જોવા મળે છે 

 5. ખેડૂત સામા ય રીતે ઉધારી ના પૈસા યારે ચુકવે છે ?  

 7. ગુ તવંશના યા- યા રાજવીઓ ના િસ કાઓ મળી આ યા છે 

 9. ખંભાત ગુ ત શાસન દરિમયાન યા નામે ઓળખાતંુ હતંુ
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મૌય શાસન માં વહીવટી તં નંુ નાનામાં નાનંુ એકમ એટલે ___________ a) ગોપ   b) ામ   

અને ___________ પહેરતા . a) કિવ, કપાટ  b) િનિવ , વાસ 

ભારતીય થાપ ય નો િવ વ િસ ધ નમુનો એટલે હડ પીય સ યતાનંુ __________a) ગટર યોજના  b) હ આયોજન 

ાચીન ભારતમાં કેટલી િવ ાપીઠોના અવશેષો મળી આ યા છે ?  a) બે   b) ણ   

?   a) પૃ વી   b) સૂય   

   a) દ ીણ પૂવ  b) દ ીણ પિ ચમ 

નકશામાં જળ વ પ માટે કયો રંગ ઉપયોગમાં લેવાય છે ?   a) લાલ   b) વાદળી  

ભારતની ઉતરે આવેલી કઈ પવતમાળા સીમાર ક નંુ કાય કરે છે ?  a) બરડો   b) કારાકોરમ 

ગુજરાતમાં શાનંુ માણ ઓછુ હોવાથી વરસાદનંુ માણ ઓછંુ છે ?  a) નદીઓ  b) રણ   

ન પિત જોવા મળે છે ? a) ઉ ણકટીબંધીય વરસાદી જંગલો  b) પવતીય જંગલો 

______________________ કહેવામાં આવે છે. 2. નકશાની _________________ 

દશામાં આવેલો છે.  4. ભારતના જંગલોના _________________ 

નદીના મુખિ કોણ દેશમાં બનેલો છે. 6. પંચાયતી રાજમાં નબળા વગ ને યાય આપવાનંુ કાય 

________ વષ ચુંટણી કરવામાં આવે છે. 8. િજ લાના વહીવટી વડાને ____________________ 

અનેક િવિવધતા વ ચે અનોખી એકતા ધરાવતો દેશ છે. 10. ઔધોિગક રોજગારી __________________ 

બ   જવાબ  
  ____________________________ 

ઉ પાદનનો છ ઠો ભાગ  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

   2. ક લગ હાલ િબહાર નામે ઓળખાય છે

માટે વૈદશા  િવક યું હતંુ.  4. અશોકના શીલાલેખો પણ ધમતર સાિહ ય માં ગણાવી શકાય

ઈલોરાની ગુફામાં મળી આવેલા બુ ધની કથાઓના િચ ો જગિવ યાત છે. 

   2. ચં ગુ ત બી એ ગુજરાતના યા વંશના રા યને હરા યું હતંુ 

સુકા ઝાંખરા વાળા જંગલોમાં કઈ વન પિત જોવા મળે છે ?   4. પંચાયતી રાજ મુજબ લા ક ા એ કાય કરતી સં થા જણાવો

   6. ખેડૂત ખેતી માટે શું શું  બ ર માંથી લાવે છે 

યા રાજવીઓ ના િસ કાઓ મળી આ યા છે ?   8. જૈન ધમના થમ તીથકરનંુ નામ જણાવો

ખંભાત ગુ ત શાસન દરિમયાન યા નામે ઓળખાતંુ હતંુ.    10. ગુ તયુગના આંતરરા ીય બંદરોના નામ જણાવો
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 c) સં હણ 

વાસ  c) કિવ, અધીવાસ  

હ આયોજન  c) નગર આયોજન  

 c) પાંચ  

 c) ચં   

દ ીણ પિ ચમ  c) ઉતર પૂવ 

 c) કાળો  

કારાકોરમ  c) િહમાલય  

 c) પવતો  

પવતીય જંગલો  c) સુકા ઝાંખરાવાળા જંગલો  

_________________ ભાષા સરળ અને સવમા ય ભાષા છે. 

_________________ કાર પાડવામાં આ યા છે. 

પંચાયતી રાજમાં નબળા વગ ને યાય આપવાનંુ કાય _________ કરે છે. 

____________________ કહે છે. 

__________________ માં વધુ મળી રહે છે. 

ક લગ હાલ િબહાર નામે ઓળખાય છે. 

અશોકના શીલાલેખો પણ ધમતર સાિહ ય માં ગણાવી શકાય. 

ચં ગુ ત બી એ ગુજરાતના યા વંશના રા યને હરા યું હતંુ ?  

પંચાયતી રાજ મુજબ લા ક ા એ કાય કરતી સં થા જણાવો.  

શું શું  બ ર માંથી લાવે છે ?  

જૈન ધમના થમ તીથકરનંુ નામ જણાવો.  

ગુ તયુગના આંતરરા ીય બંદરોના નામ જણાવો.  



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

Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject : Sanskrit 

Standard : 6-A 

 - 1. MCQ  
 1. ' હથેળી ' માટે સં કૃત શ દ આપો.   
 2. ' व :' શ દનો અથ શો થાય ?   
 3. '  पु कु  '  શ દનો અથ જણાવો.   
 4.  क: मधुरं गायित ?    
 5. क: िहमालये वसित ?    
 6. ' रोपित' इित श द य क: अथ ?   
 7. ભારતદેશને કેવી િન ાવાળો બનવાનંુ ક ું છે ?  
 8. ધમ યે સિન  શ દનો અથ આપો.   
 9. ગળાનંુ અને કાનનંુ સાચું ઘરે ં શું છે ?   
 10. '  िपता सवदवेमय:'  એટલે શું ?   
  -2. નીચેના નોના ઉતર લખો.  
 1. क: कृ ण अि त ?     
 3. ભારતદેશ શું ધારણ કરનારો થાઓ ?    
 5. मह ष क यं नचित ?     
 7. હું ધીમે ધીમે બોલું છંુ. ( સં કૃત કરો.)  
 9. मम्  अंऽगािन સં કૃતમાં લખો.    
  -3. સમાનાથ  શ દો લખો. ( સં કતૃમા ં) 
 1. ने म - ______________ 2. मुखम - _________________
 4. कण - ______________ 5. पाद: - __________________
 - 4. ઉદાહરણ માણ ેશ દો બનાવીને લખો. ( खेल  -  
 1. खाद - _____________ 2. पा (िपब) - ______________
 4. नृत - ______________ 5. चल  ______________
 7. पठ - _____________  8. म - _____________
  -5. જોડણી શિુ ધ કરો.  
 1. पु : ___________  2. पृ म ____________
 5. खादामं _____________ 6. नृ यां _____________
 9. िमिल वा______________ 10. ा यतम 
  -6. નીચેના વા યોનું સં કતૃ કરો.  
 1. મા ં નામ કશન છે.   _______________________________   
 3. હું િચ  જો  છંુ.___________________________________  
  -7. ખાલી જ યા પરૂો.  
 1. म द ंम द ं___________________| 2. 
  -8. કોણ બોલ ેછે અન ેકોન ેકહ ેછે તે લખો.  
 1. ' अह ं ित दनं िव यालयम आग छित |'  
 3. 'प य एष: वृ : मया रोपित: अि त |'   
  -9. જોડકા જોડો.  
  अ   ब  
 1. जया मि दरे   a) अ ययनं  करोिम | 
 2. अह ंशालायां   b) दवंे नमित   
 3. भवान पु तकालये  c) पु तकं पठित   
    d) प ं िलखती  
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 a) कर:   b) चरण:   
 a) હાથ    b) હોઠ    
 a) અ     b) આગળ કરો   
 a) काक :   b) को कल:  
 a) शंकर:   b) िव ण    
 a) વાવેલું    b) લણેલુ    
 a) સદા શુભ િન ાવાળંુ  b) કમ,ધમ યે સંિન  
 a) भि साधकम   b) धमनैि कं   
 a) સુવણમાળા અને કણ લ  b) સ ય અને ાન   
 a) િપતા પિવ  છે.  b) િપતા સઘડા દેવ સમાન છે

 2. वस तसमये काक: काक: िपक: िपक: |-  ગુજરાતી માં લખો
 4. સં કૃતમાં અનુવાદ કરો. આ મારી શાળા છે.  
 6. ' दि णपादम् ' ગીતમાં બધાને કેવી રીતે રમવાનંુ, ગાવાનંુ  અને નૃ ય કરવાનંુ ક ું છે
 8. सवाग िह कु  पृ म ( ગુજરાતી કરો.)  
 10. પગના અંગો વારા થતા કાય  જણાવો.  

_________________  3. ह त - ________________
__________________  6. कर: - ________________

  खलेम )  
______________ 3. गम(ग छ) - ______________ 

______________ 6. नम  - _____________ 10. िलख - ____________
_____________ 9. गा ( गे) - ____________      

____________  3. सवागं ____________  
_____________  7. म द ंम द ं___________ 8. दि ण ______________

ा यतम ___________ 11. गोलकारम _____________ 12

_______________________________   2. હું પુ તક વાચું છંુ. ______________________
___________________________________  4. હું શાળાએ  છંુ. __________________________________

. वामं ह तं _____________________ पृ म |  3. 

 2. ' भवत: िव ालये पु तकालय: अि तवा  ?'  

  उ रम 
 ___________________________________ 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
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 c) करतलम 
 c) છાતી  
 c) આપો. 
 c) बक: 
 c) ा  
 c) વાઢેલુ ં

ધમ યે સંિન   c) સવનંુ મંગલ ઇ છનારો  
 c) मुि साधकम  
 c) હાંસડી અને લટકણ 

િપતા સઘડા દેવ સમાન છે. c) િપતા તીથ પ છે. 

ગુજરાતી માં લખો.  

ગાવાનંુ  અને નૃ ય કરવાનંુ ક ું છે?  

________ 
________________ 

____________ 

 4. ह त यम  ____________ 
______________ 
12. गायाम: ____________ 

______________________ 
__________________________________ 

. ____________ िमिल वा नृ याम | 

  


