
CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

Unit 2 :  Step by Step 

(યુનિટ 2 : સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ) ઉત્તરોત્તર 

Activity 1. 

Listen and act. Work in a group. 

For the teacher: પાાંચ-પાાંચ નિદ્યાર્થીઓિાાં જૂર્થ બિાિો. દરેક જૂર્થમાાંર્થી એક 
નિદ્યાર્થી સૂચિાઓ િાાંચશે અિે અન્ય નિદ્યાર્થીઓ સૂચિા પ્રમાણે પ્રિૃનત્ત કરશે. 

(1) Take a square sheet of 

paper. Fold it along the middle 

horizontally.  

(ટેક અ સ્કવેઅર શીટ ઑવ પેપર. ફોલ્ડ ઇટ 
અલોંગ ધ મિડલ હૉરરઝૉન્ટમલ.)  
એક ચોરસ કાગળ લો. તેિે િચ્ચેર્થી આડો 

િાળો. 

 

(2) Then fold it again vertically 

as shown. 

(ધેન ફોલ્ડ ઇટ અગેન વરટિકમલ ઍઝ શોન.)  
પછી બતાવ્યા પ્રમાણે તેિે ફરીર્થી ઊભો 

િાળો. 

 

(3) You get a folded square. 

(યૂ ગેટ અ ફોમલ્ડડ સ્કવેઅર.)  
તમિે િાળેલો ચોરસ મળશે. 

 

(4) Now fold one of the flaps 

backward. 

(નાઉ ફોલ્ડ વન ઑવ ધ લૅપ્સ બેંક્વટ્ઝ.)  
હિે એક (છૂટો) ભાગ પાછળિી તરફ 

િાળો. 

 

(5) Fold the remaining three 

flaps as shown. 

(ફોલ્ડ ધ રરિેમનિંગ થ્રી લૅપ્સ ઍઝ શોન.) 
બતાવ્યા પ્રમાણે બાકીિા ત્રણ ભાગ િાળો. 
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(6) Now you get a triangle. 

(નાઉ યૂ ગેટ અ ટર ાયેંગલ.)  
હિે તમિે એક નત્રકોણ ‘ મળશે. 

(7) Put your finger inside the triangle to 

make a cap. 

(પુટ યુઅર રફિંગર ઇન્સાઇડ ધ ટર ાયેંગલ ટુ િેક અ કૅપ.) 

ટોપી બિાિિા માટે તમારી આાંગળી નત્રકોણમાાં મૂકો. 

 

(8) Now make the two ends of the cap 

meet. 

(નાઉ િેક ધ ટુ એડ્ઝ ઑવ ધ કૅપ િીટ.) 

 હિે ટોપીિા બાંિે છેડા મેળિો. 

 

(9) Carefully pull the base. 

(કેઅરફુમલ પુલ ધ બેસ.) િીચલો ભાગ કાળજીપૂિવક 

ખેંચો. 

 

(10) Pull the flaps outwards. 

(પુલ ધ ફ્લેપ્સ આઉવિડિઝ.)  
(છૂટા) ભાગ બહારિી તરફ ખેંચો.. 

 

(11) Press them sideways. 

(પ્રેસ ધેિ સાઇડવેઝ.) તેમિે (બાજુ તરફ) દબાિો. 

 

(12) Your boat is ready. 

(યુઅર બોટ ઇઝ રેરડ.) તમારી હોડી તૈયાર છે. 
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Activity 2 

 

(A) Homemade Housefly/ Honey Bee Trap. 

      (હોિિેડ હાઉસફલાઈ / હમન બી ટરેપ.) માખી / મધમાખી માટે ઘરે બિાિેલ છટકુાં. 

                 Mosquitoes and flies are nasty pests. They spread 

malaria, cholera and typhoid. We have swarms of flies and 

mosquitoes in monsoon and winter. We try to kill them. But it is 

very difficult to catch a fly or a mosquito. So we become the victims 

of their bites. We use many insecticides. But they are not much 

effective. Here is an easy solution. We can prepare a trap to catch 

and kill the flies and mosquitoes. It is a simple trap. 

               (િૉસ્કીટોઝ ઍન્ડ ફ્લાઇઝ આર નામસ્ટ પેટ્સ. ધે એડ િલેઅરરઆ, કૉલેરા ઍન્ડ 
ટાઈફૉઈડ. વી હૈવ સ્વૉઝ ઑવ ફ્લાઇઝ ઍન્ડ િૉસ્કીટોઝ ઇન િસૂન ઍન્ડ મવન્ટર. વી ટર ાઈ ટુ મબલ 
ધિ. બટ ઇટ ઇઝ વેરર રડરફકલ્ટ ટુ િૅચ અ ફ્લાઇ ઑર આ િૉસુકીટો. સો વી મબકિ ધ મવમક્ટમ્સ 
ઑવ ધેઅર બાઇટ્સ. વી યુઝ િેમન ઇન્સેમક્ટસાઇડ્ઝ. બટ ધ આર નૉટ િચ ઇફેરકટવ. રહઅર ઇઝ 
ઑન ઇમઝ સુલુશન. વી કૅન મપ્રપેઅર અ ટૅપ ટુ િૅચ ઍન્ડ રકલ ધ ફ્લાઇઝ ઍન્ડ િૉસ્કીટોઝ. ઇટ 
ઇઝ અ મસમ્પલ ટરેપ.)  

             િચ્છર અને િાખી અમપ્રય જ િંતુઓ છે. તે િેલેરરયા, કૉલેરા અને ટાઇફૉઈડ ફેલાવે છે. 
આપણે ચોિાસાિાિં અને મશયાળાિાિં િાખીઓ અને િચ્છરોનાિં ટોળાિં હોય છે. આપણે તેિને 
િારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ એક િાખી કે િચ્છરને પકડવુિં બહુ િુશ્કેલ છે. તેથી આપણે 
તેિના ડિંખના મશકાર બનીએ છીએ. આપણે ઘણી જ િંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ 
તે ખાસ અસરકારક હોતી નથી. એક સહેલો ઉપાય છે. િાખીઓ અને િચ્છરોને પકડવા અને 
િારવા િાટે આપણે એક છટકુિં  બનાવી શકીએ. તે એક સહેલુિં છટકુિં  છે.  

 

To make this trap, we require the following things : 

(ટુ િેક મધસ ટરેપ, વી રરક્વાયર ધ ફૉલોઇંગ મથિંગ્સ ) : 

આ છટકુિં  બનાવવા િાટે, આપણે નીચે િુજબની વસ્તુઓ જોઈશે : 

• An empty plastic bottle of water (ઍન એમિ ઑમસ્ટક બૉટલ ઑવ વૉટર) 
(પાણીની) ખાલી પ્લામસ્ટકની બૉટલ  

• A pair of scissors (અ પેઅર ઑવ મસઝઝ) કાતર 

• Cello-tape / gum-tape (સેલોટેપ ગિ-ટેપ) સેલો-ટેપ ગુિંદર-પટ્ટી   



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

• Dish-washing liquid and water (રડશ-વૉમશિંગ મલમક્વડ ઍન્ડ વૉટર) વાસણ 
સાફ કરવાનુિં પ્રવાહી અને પાણી 

• Food items: very small pieces of apple, 5 grams of sugar and 

a few drops of lemon juice.  

• (કુડ આઇટ… : વેરર સ્િૉલ પીમસઝ ઑવ ઍપલ, 5 ગ્રેઝ ઑવા શુગર ઍન્ડ અ ફ્યૂ ડર ૉપ્સ 
ઑવ લેિન જૂસ.)  

• ખાવાની વસ્તુઓ : સફરજનના ઝીણા ટુકડા, 5 ગ્રાિ ખાિંડ અને લીંબુ શરબતનાિં થોડાિં 
ટીપાિં. 

 

Follow the instructions : 

• Take a plastic bottle. Cut it into two pieces as shown in the 

picture.   

• (ટેક અ લૅમસ્ટક બૉટલ. કટ ઇટ ઇન્દુ ટૂ પીમસઝ ઍઝ શોન ઇન ધ મપકચર.) 
• પ્લામસ્ટકની બૉટલ લો. મચત્રિાિં દશાિવ્યા પ્રિાણે તેને બે ભાગિાિં કાપો. 

• Remove the cap first. Turn the small piece upside-down. Put 

the neck part into the bottle. 

• (રરિૂવ ધ કૅપ ફસ્ટિ . ટનિ ધ સ્િૉલ પીસ અસાઇડ-ડાઉન. પુટ ધ નેક પાટિ  ઇન્દુ ધ બૉટલ.)  
• પહેલાિં ઢાિંકણિં કાઢો. (બૉટલનો) નાનો ભાગ ઊંધો કરો. તેનો કાિંઠો (ગળુિં) બૉટલિાિં નાખો. 

• Attach the two parts with a staple or a piece of tape. 

• (અટેચ ધ ટુ પાટ્સિ મવથ અ સ્ટેપલ ઑર અ પીસ ઑવ ટેપ.)  
• બિંને ભાગને સ્ટેપલથી અથવા (સેલો) ટેપના ટુકડાથી જોડી દો. 

• Put / drop the food at the bottom of the bottle. 

• (પુટ / ડર ૉપ ધ ફૂડ ઍટ ધ બૉટિ ઑવ ધ બૉટલ.)  
• બૉટલના તમળયે ખાવાની વસ્તુઓ િૂકો. 
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• Our device – the mosquito trap is ready. Hang it inside your 

house or room. 

• (અવર રડવાઇસ – ધ િૉસ્કીટો ટૅપ ઇઝ રેરડ. હેંગ ઇટ ઇન્સાઇડ યુઅર હાઉસ ઑર રૂિ.)  
• આપણિં સાધન – િચ્છરનુિં છટકુિં  તૈયાર છે. તિારા ઘરિાિં અથવા ઓરડાિાિં તેને લટકાવી 

દો. 

How it works.  

             Sugar water, dish-washing liquid and other food items will 

attract the flies and mosquitoes. They will enter the trap. They will 

fall into the liquid. Their wings will be wet. They will not be able to 

s fly back. 

Note: The distance between the upside-down neck and the liquid  

          at the bottom should not be more than 2 cm. 

            (શુગર વૉટર, રડશ-વૉમશિંગ મલમક્વડ ઍન્ડ અધર ફુડ આઇટ… મવલ અટરે ક્ટ ધ ફ્લાઇઝ 
ઍન્ડ િૉસ્કીટોઝ. ધે મવલ એન્ટર ધ ટરેપ. ધે મવલ ફૉલ ઇન્દુ ધ મલમક્વડ. ધેઅર મવિંઝ મવલ બી વેટ. 
ધે મવલ નૉટ બી એબલ ટુ ફ્લાઇ બૅક.)  

            ખાિંડનુિં પાણી, વાસણ સાફ કરવાનુિં પ્રવાહી અને બીજી ખાવાની વસ્તુઓ િાખીઓ અને 
િચ્છરોને આકર્િશે. તે છટકાિાિં પ્રવેશ કરશે. તે પ્રવાહીિાિં પડશે. તેિની પાિંખો ભીની થશે. તે પાછા 
ઊડી શકશે નહીં.  
(િોટ : ધ રડસ્ટન્સ મબન ધ અપ્રસાઇડ – ડાઉન નેક ઍન્ડ ધ મલમક્વડ ઍટ ધ બૉટિ શુડ નૉટ બી  

         િૉર ધેન 2 સેિી.)  

િોંધ : ઊંધો િૂકેલો ભાગ અને તમળયે િૂકેલા પ્રવાહી વચ્ચેનુિં અિંતર 2 સેિીથી વધુ ન હોવુિં જોઈએ. 

(B) Write [T] True or [F] False in the box. Correct the false   

       statements and write them. 

(1) Mosquitoes and flies are our competitors.            [F] 

      Mosquitoes and flies are pests. 

(2) Mosquitoes prepare a simple trap to kill men.      [F] 

     Men prepare a simple trap to kill mosquitoes. 

(3) Don’t remove the bottom of the bottle.                [T] 

(4) Two parts of the bottle are attached. ?                  [T] 

(5) Use scissors to cut the food items.                       [F] 

     Use scissors to cut the bottle / cello- tape. 
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(C) Fill in the blanks using the words in the brackets. 

(took, scissors, cut, upside-down, removed, sticky tape, stitched) 

Mahesh prepared a mosquito trap. He is describing the steps. 

I took a bottle. I cut the bottle with scissors. I removed the cap. 

Then I put the part upside-down on the bottle. I stitched both 

the parts with a sticky tape. My trap was ready. 

 

(D) Make a device to catch mosquitoes and flies. Your teacher 

will help you. 

For the teacher : જરૂરી સાિગ્રી : જૂથની સિંખ્યા િુજબ બૉટલ  

        Things required: sugar, water, pieces of apple, dish-washing  

                                     liquid, scissors, cutters, knives, etc. 

                      પાિંચ-પાિંચ મવદ્યાથીઓનાિં જૂથ બનાવો. દરેક જૂથને બૉટલ કાપવા િાટેની જુદી 

જુદી વસ્તુઓ આપો. જિે કે, કાતર, કટર, છરી વગેરે. તેિજ બૉટલના બે ભાગને જોડવા િાટે 

સ્ટેપલર, યુપીન, મક્લપ જવેી મવમવધ વસ્તુઓ આપો. Mosquito trapિાિં નાખવાની ખાવાની 

વસ્તુઓ પણ અલગ-અલગ આપો. જિે કે, ખાિંડ, પાણી, સફરજન અથવા દ્રાક્ષના ટુકડા, વગેરે. 

આિ કરવાથી દરેક જૂથનુિં વણિન અલગ-અલગ થશે. દરેક જૂથ પાસે Mosquito trap 

બનાવવાની રીતનુિં વણિન કરાવો. 

 

Activity 3. 

Read the process – Stitching buttons. 

Things required : needle, thread, buttons, piece of cloth 

(નર્થાંગ્સ રરક્િાયડવ : નીડલ, ઘેડ, બટન્ઝ, પીસ ઑવ ક્લૉથ) 

જરૂરી િસ્તુઓઃ સોય, દોરો, બટન, કપડાનો ટુકડો 

Steps (સ્ટેપ્સ) પગલાાં : 

(1) Take a needle.Take a thread.(ટક અ નીડલ. ટેક અ થ્રેડ.)એક સોય લો.દોરો લો. 

(2) Pass the thread through the needle eye.  

      (પાસ ધ થ્રેડ યૂ ધ નીડલ આઈ.) સોયિાિં દોરો પરોવો. 
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(3) Pull the thread length into half so that the two ends are   

     together. Tie a knot. 

    (પુલ ધ થ્રેડ લેંગ્ય ઈન્ટ હાફ સો ઘિંટ ધ ટૂ એડ્ઝ આર ટુગેધર. ટાઈ અ નૉટ.) 

     દોરો ખેંચી, બરાબર અડધો કરો જથેી તેના બિંને છેડા િળે. ગાિંઠ બાિંધોોઃ 

 

(4) Place a button at the proper place on the cloth. 

      (પ્લેસ અ બટન ઍટ ધ પ્રૉપર પ્લેસ ઑન ધ ક્લૉથ.) કપડા પર યોગ્ય જગ્યાએ બટન િૂકો. 

 

(5) Push the needle up through the cloth and through one hole of  

     the button. 

      (પુશ ધ નીડલ અપ થ્રૂ ધ ક્લૉથ ઍન્ડ યૂ વન હોલ ઑવ ધ બટન.)  

        કપડા નીચેથી સોય નાખી, ઉપર કાઢો અને બટનના એક કાણાિાિંથી પસાર કરો. 

 

(6) Pull the thread upwards fully. (પુલ ધ થ્રેડ અવસ્ડ કુમલ.) આખો દોરો ઉપર ખેંચો. 

 

(7) Push the needle down through the second hole and through  

     the cloth. (પુશ ધ નીડલ ડાઉન શૂ ધ સેકન્ડ હોલ ઍન્ડ યૂ ધ ક્લૉથ.) 

      (બટનના) બીજા કાણાિાિં સોય નાખો અને કપડાિાિંથી પસાર કરી, નીચે લાવો. 

 

(8) Pull the thread down fully. (પુલ ધ થ્રેડ ડાઉન ફમલ.) આખો દોરો નીચે ખેંચો. 

 

(9) Repeat steps 5 to 8 three or four times. 

      (રરપીટ સ્ટેપ્સ 5 ટૂ 8 થી ઑર ફૉર ટાઇમ્સ.) પગલાિં ૫ થી ૮ ત્રણથી ચાર વાર કરો. 

 

(10) Finally, push the needle down through a hole and through  

       the cloth. Tie a knot and cut the thread. 

       (ફાઇનમલ, પુશ ધ નીડલ ડાઉન થૂ અ હોલ ઍન્ડ યૂ ધ ક્લૉથ. ટાઈ અ નૉટ ઍન્ડ કટ ધ ગ્રેડ.)    

        અિંત,ે (બટનના) કાણાિાિંથી સોય નાખી, કપડાિાિંથી પસાર કરી, નીચે લાવો. ગાિંઠ બાિંધી,   
        દોરો કાપો. 
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Activity 4. 

 

Read the dialogue. 

           Mahesh wants to open an account in a bank. He goes to the 

bank. He meets the manager. (િહેશ વૉન્ટ્સ ટુ ઓપન ઍન અકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. 
હી ગોઝ ટૂ ધ બેંક. હી િીટ્સ ધ િનેજર.) િહેશને એક બેંકિાિં ખાતુિં ખોલવુિં છે. તે બેંકિાિં જાય છે. તે 
િનેજર(સિંચાલકોને િળે છે. 

Mahesh : May I come in, sir ? (િે આઈ કિ ઇન, સર?) હુિં  અિંદર આવી શકે, સાહેબ? 

 Manager: Yes, you may. What can I do for you?                                  

(યસ, ય ૂિે. વૉટ કેન આઈ    ડૂ ફૉર ય?ૂ) હા, તિે ‘આવી) શકો છો. હુિં  તિારા િાટે શુિં કરી શકુિં? 

Mahesh: I want an SD account to be opened in the bank. 

                  (આઈ વૉન્ટ ઍન SD અકાઉન્ટ ટુ બી ઓપનુડ ઇન ધ બેંક.).  
                    િારે બેંકિાિં એસ.ડી. ખાતુિં ખોલાવવુિં છે. 

Manager: OK, take this form. Fill in the details. 

                  (ઓકે, ટેક મધસ ફૉિિ. રફલ ઈન ધ ડીટેચ્છ.) સારિં , આ ફૉિિ લે. બધી િારહતી ભર. 

Mahesh: Sir, I have filled up the form. 

                  (સર, આઈ હેવ રફલ્ડ અપ ધ ફૉિિ.) સાહેબ, િેં ફૉિિ ભયુું છે. 

Manager: Now paste your photograph and sign it. 

                 (નાઉ પેસ્ટ યુઅર ફોટગ્રાફ ઍન્ડ સાઇન ઇટ.) હવે તારો ફોટોગ્રાફ ચોંટાડીને સહી કર. 

Mahesh : Here it is.  (રહઅર ઇટ ઇઝ.) આ રહુ્િં. 

Manager: How much money do you want me to deposit? 

                    (હાઉ િચ િમન ડૂ યૂ વૉન્ટ િી ટૂ મપૉમઝટ?) તુિં  કેટલા પૈસા જિા કરવા િાગે છે? 

Mahesh: ₹ 500. (₹ 500.) ₹ ૭,૫૦૦. 

Manager: OK, now give your form and money to the cashier.  

                     He will give you a passbook. 

                (ઓકે, નાઉ મગવ યુઅર ફૉિિ ઍન્ડ િમન ટૂ ધ કેમશઅર. હી મવલ મગવ યૂ અ પાસબુક.) 

                સારિં , હવે તારિં  ફૉિિ અને પૈસા કેમશઅરને આપ. તે તને એક પાસબુક આપશે. 

Mahesh : Thank you, sir. (થેંક યુ, સર.) આભાર, સાહેબ. 
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 Activity 5. 

Study the form. Fill in the details. Your teacher will help you. 

For the teacher: જુદી જુદી બેંકિાિંથી ખાતાિં ખોલાવવાનાિં ફૉિિ વગિિાિં લાવીને, મવદ્યાથીઓને 
બતાવો. 
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Activity 6. 

(A) Work in pairs. 

 

Laxman prepared a set of cards to show how to make lemon 

sharbat. But he forgot to write the instructions for each card. 

Write the instructions in the blanks. 

1. Mix Well 

2. Cut lemons into half 

3. take out the seeds from the glass 

4. Pour some water into glass 

5. Add one spoon of sugar 

6. Add a little salt 

7. Squeeze each half piece into the water. 

 



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

 

(B) Arrange the sentences. Read the process of lemon sharbat. 

(1) Laxman poured some water in the glass. 

(2) He cut the lemons into half. 

(3) He squeezed each half piece into the glass. 

(4) He took out the seeds from glass. 

(5) He added some sugar. 

(6) He then added a little salt. 

(7) He mixed the sharbat well. 

 

(C) Answer the following questions. 

Question 1. What did Laxman use to mix sugar ? 

Answer :- Laxman used a spoon to mix sugar. 

Question 2. How much sugar did Laxman add ? 

Answer :-Laxman added one spoon of sugar. 

Question 3. When did Laxman use a spoon ? 

Answer :- Laxman used a spoon to take out the seeds, to add 

sugar, to add salt and to mix the sharbat. 

Question 4. What did Laxman do after squeezing the lemon ? 

Answer :- After squeezing the lemon, Laxman took out the seeds 

from the glass. 

Question 5. Why did Laxman add salt in it ? 

Answer :- Laxman added salt for taste. 
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Activity 7. 

Read the process. 

For the teacher : ધોરણ ૭ – મવજ્ઞાન અને ટેકનૉલમજ – પ્રથિ સત્ર – પાઠ ૪ નો સિંદભિ  
                                    આપીને મવદ્યાથીઓ સાથે ચચાિ કરો. 

Materials : Half cut plastic jar, two screws, copper wire, two test  

                     tubes, dry battery cells or 6-volt battery, sulphuric acid 

મરટઅરરઅલ : હાફ કટ ઑમસ્ટક જાર, ટૂ સ્કૂઝ, કૉપર વાયર, ટૂ ટેસ્ટ ટ્યૂડ્ઝ, ડર ાઈ બૅટરર સેલ્થ  

                        ઑર 6 વોલ્ટ બૅટરર, સફ્યુઅરરક ઍમસડ) 

સામગ્રી : અડધી કાપેલી પ્લામસ્ટકની બરણી, બે ખીલીઓ, તાિંબાનો વાયર (તાર), બે ટેસ્ટ  

               ટ્યૂબ, બૅટરર સેલ અથવા ૬ વોલ્ટ બૅટરર, સફ્યુરરક ઍમસડ 

Procedure (પ્રોસીજર ) પદ્ધમત : 

(1) Take a plastic jar (cut into half) as shown in the picture. Make 

two holes at the bottom of the jar. Fit the screws into the holes. 

Remember, there should not be any water leakage. 

        (ટેક અ પ્લામસ્ટક જાર (કટ ઇન્ટ હાફ) ઍઝ શોન ઇન ધ મપશ્ચર. િેક ટુ હોલ્ટ ઍટ ધ બૉટિ 

ઑવ ધ જાર. રફટ ધ સ્કૂઝ ઇન્દુ ધ હોલ્ડ. રરિેમ્બર, ધેઅર શુડ બી નૉટ બી ઍમન વૉટર લીરકજ. 

મચત્રિાિં દશાિવ્યા પ્રિાણે, એક (અડધી કાપેલી) પ્લામસ્ટકની બરણી લો. બરણીના તમળયાિાિં બે 
કાણાિં કરો. ખીલીઓ તે કાણાિંિાિં બરાબર બેસાડી દો. યાદ રાખો (ક) પાણી ચૂવુિં ન જોઈએ. 

(2) Join the outer ends of the screws with a battery or a dry cell.  

      This is our voltmeter. 

      (જોઈન ધ આઉટર એડ્ઝ ઑવ ધ કૂ્રઝ મવથ અ બૅટરર ઑર    
       અ ડર ાઈ સેલ. મધસ ઇઝ અવર વોલ્ટિીટર.)  
        ખીલીઓના બહારના છેડા બૅટરર અથવા સેલ સાથે જોડો.  
        આ આપણિં વોલ્ટિીટર છે. 

(3) Now fill half of the voltmeter with pure water. 

      (નાઉ રફલ હાફ ઑવ ધ વોલ્ટિીટર મવથ પ્યુઅર વૉટર.) 

       હવે અડધુિં વોલ્ટિીટર ચોખ્ખા પાણીથી ભરો. 

(4) Add four or five drops of sulphuric acid. 

      (ઍડ ફૉર ઑર ફાઇવ ડર ૉસ ઑવ સફ્યુઅરરક ઍમસડ.) સફ્યુરરક ઍમસડનાિં ચારથી પાિંચ ટીપાિં નાખો. 

(5) Water will become a good conductor. 

      (વૉટર મવલ મબકિ અ ગુડ કન્ડક્ટર.) પાણી (વીજળીનુિં) સારિં  વાહક બની જશે. 
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Activity 8. 

Mega Ride-(મેગા રાઈs) -મેગા (લાાંબો) પ્રિાસ 

                  Gujarat is a progressive state. Ahmadabad is the largest 

city and a centre of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital 

of Gujarat. Every day, about 50,000 people travel between these 

two capitals-old and new. So, we need a good transport facility. 

               (ગુજરાત ઇઝ અ પ્રગ્રેમસવ સ્ટેટ. એહિદાબાદ ઇઝ ધ લામજ િસ્ટ મસરટ ઍન્ડ અ સેન્ટર 

ઑવ મબમનસ ઇન ગુજરાત. ગાિંધીનગર ઇઝ ધ કૅમપટલ ઑવ ગુજરાત. એવરર ડે, અબાઉટ 50,000 

પીપલ ટરેવલ મબટ્વીન ધીઝ ટુ કૅમપટલ્ડ – ઓલ્ડ ઍન્ડ ન્યૂ. સો વી નીડ અ ગુડ ફૅન્સપોટિ  મસમલરટ.) 
            ગુજરાત એક પ્રગમતશીલ રાજ્ય છે. ગુજરાતિાિં અિદાવાદ સૌથી િોટુિં  શહેર અને વેપારનુિં 

કેન્દ્ર છે. ગાિંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. રોજ, લગભગ 50,000 લોકો આ બિંને રાજધાનીઓ 
– જૂની અને નવી – વચ્ચે પ્રવાસ કરે છે. તેથી આપણને એક સારી પરરવહન સગવડ(વ્યવસ્થા)ની 
જરૂર છે.  

                 The Government of Gujarat planned for a new railway 

project. The government started ₹ 2000 crores (₹ 20,00,00,00,000) 

company for that project. The 

name of the company is 

MEGA – Metro-link Express 

for Gandhinagar and 

Ahmadabad. The cost of this 

project is about ₹ 1200 crores (₹12,00,00,00,000). 

           (ધ ગવનિિેન્ટ ઑવ ગુજરાત ગ્લૅન્ડ ફૉર અ ન્યૂ રેલવે પ્રજકે્ટ, ધ ગવનિિેન્ટ સ્ટારટિ ડ અ ₹ 

2000 ક્રોર (₹ 20,00,00,00,000) કમ્પમન ફૉર ધેટ પ્રજકે્ટ.ધ નેિ ઑવ ધ કમ્પમન ઇઝ 

MEGA – િેટર ો-મલિંક ઇસપે્રસ ફૉર ગાિંધીનગર ઍન્ડ એહિદાબાદ, ધ કૉસ્ટ ઑવ મધસ પ્રજકેટ 

ઇઝ અબાઉટ ₹ 1200 ક્રોર (12,00,00,00,000) 

            ગુજરાત સરકારે એક નવી રેલવે યોજનાનુિં આયોજન કયુું. સરકારે તે યોજના િાટે ₹ ૨૦૦૦ 

કરોડની એક કિંપની શરૂ કરી. કિંપનીનુિં નાિ છે – MEGA – િેટર ો-મલિંક એક્સપે્રસ ફૉર ગાિંધીનગર 

ઍન્ડ અિદાવાદ. આ યોજનાનો ખચિ લગભગ ૧૨૦૦ કરોડ (₹ ૧૨,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦) છે. 

                  This metro-rail project has two phases. In the first phase, 

there will be three lines : North-South corridor, East-West corridor 
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and underground corridor. Total length of all the three lines will be 

76 km. 

              (મલસ િેટર ો-રેલ પ્રજકેટ હેંઝ ટુ ફેમઝઝ. ઇન ધ ફસ્ટિ  ફેઝ, ધેઅર મવલ બી થી લાઇન્સ : 

નૉથિ-સાઉથ કૉરરડૉર, ઇસ્ટ-વેસ્ટ કૉરરડૉર ઍન્ડ અન્ડરગ્રાઉન્ડ કૉરરડૉર. ટોટલ લેંગ્યુ ઑવ 

ઑલ ધ શ્રી લાઇ— મવલ બી 76 રકિી.)  

            આ િેટર ો-રેલ યોજનાના બે તબક્કા છે. પહેલાિં તબક્કાિાિં, ત્રણ લાઇન હશે : ઉત્તર-દમક્ષણ 

કૉરરડૉર (રસ્તો), પવૂિ-પમશ્ચિ કૉરરડૉર અને અન્ડરગ્રાઉન્ડ (ભૂગભિ) કૉરરડૉર. ત્રણે લાઇનની કુલ 
લિંબાઈ ૭૬ રકિી છે. 

                 The North-South corridor will connect Ashram Road to 

Gandhinagar. This corridor will be 32.65 km long. It will start from 

APMC, Vasna on National Highway 8A. It will pass through Vasna, 

Paldi, V S. Hospital and Town Hall. 

                (ધ નૉથિ-સાઉથ કૉરરડૉર મવલ કનેકટ આશ્રિ રોડ ટુ ગાિંધીનગર. મધસ કૉરરડૉર મવલ 

બી 32.65 રકિી લોંગ. ઇટ મવલ સ્ટાટિ  ફ્રૉિ APMC, વાસણા ઑન નૅશનલ હાઈવે 8A. ઇટ મવલ 

પાસ થ્ર વાસણા, પાલડી, વી. એસ. હૉમસ્પટલ ઍન્ડ ટાઉન હૉલ.)  
            ઉત્તર-દમક્ષણ કૉરરડૉર આશ્રિ રોડને ગાિંધીનગર સાથે જોડશે.આ કૉરરડૉર ૩૨.૬૫ રકિી 

લાિંબો હશે. તે નૅશનલ હાઈવે ૮એ પર (આવેલ) વાસણાિાિં એપીએિસીથી શરૂ થશે. તે વાસણા, 

પાલડી, વી. એસ. હૉમસ્પટલ અને ટાઉન હૉલથી પસાર થશે. 

                This line will cross the East-West corridor at Income-Tax 

junction. It will turn a little left near Coba circle and will run towards 

Gandhinagar. There are two more junctions on this line : Info City 

and GIFT City. There will be 31 stations on this corridor. 

               (ધીસ લાઈન ક્રોસ ધ ઇસ્ટ-વેસ્ટ કોરરડોર એટ ઇન્કિટેક્ષ જક્શન.ઇટ મવલ ટનિ અ 
મલટલ લેફ્ટ મનઅર કોબા સકિલ ઍન્ડ મવલ રન ટવૉડ્ઝિ ગાિંધીનગર. ધેઅર આર ટૂ િૉર જ િંકશન્સ 

ઑન મધસ લાઇન : ઇન્ફો મસરટ ઍન્ડ GIFT મસરટ. ધેઅર મવલ બી 31 સ્ટેશન્ઝ ઑન મધસ 
કૉરરડૉર.) 

            આ લાઇન ઇન્કિ-ટૅક્સ જ િંકશન પર પૂવિ-પમશ્ચિ કૉરરડૉરને િળશે. કોબા સકિલથી 

થોડી ડાબી તરફ વળી, તે ગાિંધીનગર તરફ જશે. આ લાઇન પર બીજાિં બે જ િંકશન છે : ઇન્ફો મસરટ 
અને મગફ્ટ મસરટ. આ કૉરરડૉર પર ૩૧ સ્ટેશન હશે.  

               Now let us go on the East-West corridor. It will start from 

Kalupur. It will run through the main areas of Ahmadabad. Then 

the line will turn south towards IT circle. It will go towards 
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Commerce crossing. Thaltej crossing will be the last station of this 

route. It will be the terminus on the East-West corridor. Total length 

of this line will be 10.90 kms. It will connect the eastern and western 

Ahmadabad. 

            (નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધ ઇસ્ટ-વેસ્ટ કૉરરડૉર. ઇટ મવલ સ્ટાટિ  ફ્રૉિ કાલુપુર. ઇટ મવલ રન 

શૂ ધ િેન એઅરરઝ ઑવ એહિદાબાદ, ધન ધ લાઇન મવલ ટનિ સાઉથ ટવૉડ્ઝિ IT સકિલ. ઇટ મવલ 

ગો ટવૉડિઝ કૉિસિ ક્રૉમસિંગ. થલતેજ ક્રૉરટિં ગ મવલ બી ધ લાસ્ટ સ્ટેશન ઑફ મધસ રૂટ, ઇટ મવલ બી 

ધ ટમિિનસ ઑન ધ ઇસ્ટવેસ્ટ કૉરરડૉર. ટોટલ લેંગ્યુ ઑવ મધસ લાઇન મવલ બી 10.90 રકિી. 
ઇટ મવલ કનેક્ટ ધ ઇસ્ટનિ ઍન્ડ વેસ્ટનિ એહિદાબાદ) 

           હવે આપણે પૂવિ-પમશ્ચિ કૉરરડૉર પર જઈએ. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. તે અિદાવાદના 
િુખ્ય મવસ્તારોિાિંથી પસાર થશે. પછી આ લાઇન આઈટી સકિલ તરફ દમક્ષણિાિં વળશે. તે 
કૉિસિ ક્રૉમસિંગ તરફ જશે. આ રૂટ(િાગિ)નુિં છેલ્ુિં સ્ટેશન થલતેજ સ્ટેશન હશે. તે પૂવિ-પમશ્ચિ 
કૉરરડૉરનુિં ટમિિનસ હશે. આ લાઇનની કુલ લિંબાઈ ૧૦.૯૦ રકિી હશે. તે પૂવિ અને પમશ્ચિ 
અિદાવાદને જોડશે. 

              Most of the metro route will be on pillars and over-bridges. 

This will be called elevated route. The travellers will enjoy the 

beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see metro 

trains running on elevated tracks. 

                (િોસ્ટ ઑવ ધ િેટર ો રૂટ મવલ બી ઑન મપલઝિ ઍન્ડ ઓવર મિમજઝ. મધસ મવલ બી કૉલ્ડ 

એમલવેરટડ રૂટ, ધ ટરેવલગિ મવલ ઇનજૉઇ ધ બ્યુરટફુલ સીન્ઝ ઇન ધ ટાઉન. ઇટ મવલ બી એ લમલ યૂ ટુ 
સી િેટર ો ટરે ન્ડ રમનિંગ ઑન એમલવેરટડ ટરે ક્સ.)  
               િોટા ભાગનો િેટર ો રૂટ થાિંભલા અને ઓવર મિજ પર હશે. તેને એમલવેરટડ રૂટ ઊંચો િાગિ) 
કહેવાિાિં આવશે. િુસાફરો શહેરનાિં સુિંદર દૃશ્યોનો આનિંદ િાણશે. ઊંચા પાટા પર દોડતી િેટર ો 

ગાડીઓ જોવી, તે એક સુિંદર દશ્ય હશે. 

             You will be able to travel without tickets in this metro rail. 

You can use smart card facility. You can enter a station with your 

smart card. You swipe the smart card at your exit station. The 

system will automatically count the travel charges. The trains will 

run without drivers. But you need not worry. Technology will take 

charge of your safety. CBTC (Communication Based Train Control) 

signalling technology will make your travel safe. 
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              યુ મવલ બી એબલ ટર  ટરેવલ મવધાઉટ રટરકટ્સ ઇન મધસ િેટર ો રેલ. યુ કૅન યૂઝ સ્િાટિ  કાડિ  

ફમસમલરટ, યૂ કૅન એન્ટર અ સ્ટેશન મવથ યુઅર સ્િાટિ  કાડિ . યુ સ્વાઇપ ધ સ્િાટિ  કાડિ  ઍટ યુઅર 

એમઝટ સ્ટેશન. ધ મસમસ્ટિ મવલ ઑટિૅરટકમલ કાઉન્ટ ધ ટરેવલ ચામજ િઝ, ધ ટરે ન્ડ મવલ રન 

મવધાઉટ ડર ાઇવઝિ. બટ યૂ નીડ નૉટ વરર. ટેકનૉલમજ મવલ ટેક ચાજ િ ઑવ યુઅર સેરટ. CBTC 

(કમ્યુમનકેશન એન્ડ ટરેન કન્ટર ોલ) મસગ્નમલિંગ ટેક્નૉલમજ મવલ િેક યુઅર ટરેવલ સેફ.) 
              આ િેટર ો રેલિાિં તિે રટરકટ મવના પ્રવાસ કરી શકશો. તિે સ્િાટિ  કાડિ  વાપરી શકો. તિે 
સ્િાટિ  કાડિનો ઉપયોગ કરી સ્ટેશનિાિં પ્રવેશી શકો.તિારા બહાર નીકળવાના સ્ટેશન પર તિે 
સ્િાટિ  કાડિ  સ્વાઇપ કરશો. (યાિંમત્રક) વ્યવસ્થા તેની િેળે પ્રવાસનુિં ભાડુિં  ગણશે. ટરેન ડર ાઇવર મવના 
દોડશે. પણ તિારે મચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ટેકનૉલમજ (તિંત્રજ્ઞાન) તિારી સુરક્ષાની જવાબદારી 

લેશે. સીબીટીસી (કમ્યુમનકેશન બેડ ટરેન કન્ટર ોલ) મસગ્નલ ટેકનૉલમજ તિારો પ્રવાસ સુરમક્ષત 
કરશે. 

 

All metro cars will be air-conditioned. The train will travel at the 

maximum speed of 110 km per hour. Ready for the ride? 

            (ઑલ િેટર ો કાઝિ મવલ બી એઅર-કમન્ડશન્ડ. ધ ટરેન મવલ ટરેવલ ઍટ ધ િૅમક્સિિ સ્પીડ 

ઑવ 110 રકિી પર આવર.) (રેરડ ફૉર ધ રાઇડ?) 

               બધી જ િેટર ો કાર (ડબ્બા) એઅર-કમન્ડશન્ડ (વાતાનુકુમલત) હશે. ટરેન કલાકની 
અમધકતિ ૧૧૦ રકિીની ઝડપે દોડશે.  

                પ્રિાસ માટે તૈયાર છો? 



CREATED BY : BRIJESH K. PATEL 

(B) Put a cross on the wrong option and make the statement  

        true. Read aloud. 

(1) The East-West / North-South corridor will connect two parts  

     of Ahmadabad. 

(2) Travellers will travel in MEGA trains with a ticket / smart card. 

(3) Most of the metro trains will run on underground / elevated  

     route. 

(4) The MEGA trains will run with/without drivers. 

(5) The terminus for East-West corridor will be Thaltej crossing  

      / Kalupur 

(C) Answer the questions. 

Question 1. How many lines will be there in the first phase of  

                    MEGA ? Name them. 

Answer :- There will be three lines in the first phase of MEGA. 

             (1) North-South corridor, 

             (2) East-West corridor and 

              (3) underground corridor. 

Question 2. Which line will connect eastern and western  

                    Ahmadabad ? 

Answer :-  The East-West corridor will connect the eastern and  

              western Ahmadabad. 

Question 3. What will be the total distance between Kalupur   

                     and Thaltej crossing ? 

Answer :- The total distance between Kalupur and Thaltej  

                  crossing will be 10.90 km. 

Question 4.  What does elevated route mean ? 

Answer :-  The elevated route will be on pillars and over-bridges. 

Question 5. Write three specialities of MEGA trains. 

Answer :-  1. It will have smart-card facility. 

                  2. Trains will run without drivers. 

                  3. All metro cars will be air- conditioned. 
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 (D) Former President of India, Dr APJ Abdul Kalam will meet the 

students ‘ at Mahatma’ Mandir on 15th January.You will reach 

Ahmadabad from your place. Which MEGA route will you take to 

reach Mahatma Mandir? 

Answer :- 

              (1) If I am at the railway station or the bus stop, I will take  

                   the East-West corridor to reach Mahatma Mandir. 

              (2) If I am in Ahmadabad (around Vasna; Paldi, Town Hall  

                  or V. S. Hospital), I will take the North-South corridor  

                  to reach Mahatma Mandir. 

Activity 9. 

(A) Work in groups of four. Plan a one- day trip with low cost 

and lots of fun. Select an option for each question. 

Question 1. Where will you go ? 

(A) nearby farm        (B) nearby bazaar        (C) nearby water park 

Answer: 

Question 2. How will you go ? 

(A) on a bicycle          (B) by shared rickshaw   (C) by friend’s car 

Question 3. What will you carry ? 

(A) fruits     B) ready-made snacks   (C) raw material for cooking 

Question 4. What will you do there ? 

Answer:  We will play games, sing, dance, cook food and enjoy  

               ourselves. 

Question 5. What will be the cost of your trip ? 

(1) Ticket from my city/town/village ₹00 

(2) Food items on the way ₹00 

(3)Lunch ₹200 

(4) Sight-seeing ₹00 

(5) Shopping ₹00 

(6) Auto fares ₹00 

(7) Miscellaneous expenses ₹100 

Total ₹300 
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(B) You have started a company of  biscuits/chocolates/bikes/clothes  

       Prepare a logo for your company. 

      (મબમસ્કટ, ટુથપસે્ટ, દવા, વગેરેનાિં wrappers એકઠાિં કરો. તેિના પર આપેલ કિં પનીના  
      લોગોનાિં મચત્રો જુઓ અને તિારા મશક્ષક સાથે ચચાિ કરો.) 

Recite, sing and enjoy. 

Tree-Huggers  ટર ી-હાટિ  

Release it now, just like a big balloon … 

A prayer to reach the mountains of the moon.  

To the citizens of the Earth, alas we say:  

Go find yourself a tree to hug today! 

(રરલીઝ ઇટ નાઉ, જસ્ટ. લાઇક અ મબગ બલુન …) 

(અ.પે્રઅર ટૂ રીચ ધ િાઉમન્ટન્ઝ ઑવ ધ િૂન.) ૬ 

(ટૂ ધ મસરટઝન્ઝ ઑવ ધ અથિ, અલાસ વી ? 

(ગો ફાઇન્ડ યુઅરસેલ્ફ અ ટર ી ટૂ હગ ટૂડે !) 

 

And if a grown-up says: Don’t be a fool! 

Or is that what they are teaching you in school ?  

Just find this poem and read this simple rhyme.  

It’s cool to HUG a TREE from time to time! 

(ઍન્ડ ઇફ અ ગ્રોન-અપ સેઝોઃ ડોન્ટ બી અ ફૂલ!) 

(ઑર ઇઝ ધેટ વૉટ ધ આર ટીમચિંગ ન્યૂ ઇન સ્કૂલ?) 

(જસ્ટ ફાઇન્ડ મધસ પોઇિ ઍન્ડ રીડ મધસ મસમ્પલ રાઇિ.) 

(ઇટ્સ કૂલ ટૂ હગ અ ટર ી ફ્રૉિ યઇિ ટૂ ટાઇિ!) 

 

Children, this is how the world can be  

Making Earth plan A and not plan B. 

Wear change! Share change! Sing change! Bring change! 

And start by hugging a tree ! 

 (મચલ્ડર ન, મધસ ઇઝ હાઉ ધ વલ્ડિ  કૅન બી…) 

(િેરકિંગ અથિ પ્લેન A ઍન્ડ નૉટ પ્લેન B.) 

(વેઅર ચેન્જ! શેઅર ચેન્જ! મસિંગ ચેન્જ! મબિંગ ચેન્જ!) 

(ઍન્ડ સ્ટાટિ  બાઈ હમગિંગ અ ટર ી!). 


