
 

ENGLISH 
STANDARD - 7 

 

XaNFY" 

 

 

www.edushareworld.in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ SEMESTER I ] 
WWW.EDUSHAREWORLD.IN 

nahid.ligari@gmail.com 

www.edushareworld.in


 

GAURAV PATEL www.edushareworld.in NAHID LIGARI 

 

Name Of School   

Village  

Town  / Taluka     

District  
 

અનકુ્રમણિકા 
     1. Unit 1     ► Vini’s Smile 03 to 05 

     2. Unit 2     ► How many did You ? 06 to 07 

     3. Unit 3     ► Yes, I will 08 to 09 

     4. Unit 4     ► Longer, Shorter, Bigger 10 to 11 
 

 

 

પ્રસ્તાવના 
               ' શબ્દ' એ સવવસ્વ છે.  ' શબ્દ' ભાષાનો પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન અંગે્રજી 
ભાષાનો વપરાશ અને વ્યાપ વધતો જાય છે.  વતવમાન ઇન્ટરનટેનાાં યગુમાાં આ 

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન અતત આવશ્યક બની રહ્ય ુછે. પ્રાથતમક શાળાનાાં 
બાળકોમાાં અંગે્રજી ભાષા પ્રત્યે રુચિ તથા ભાષા શીખવાની જિજ્ઞાસા વધે તે હતે ુથી આ 
શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાનુાં તનમાવણ કયુવ છે. યતુનટમાાં આવતા શબ્દોનો અથવ શરળતાથી પ્રાપ્ત 
કરી શકે તેમિ મળુાક્ષરોમાાં થતા ફેરફારને િોઇ શબ્દ તનમાવણ કરી શકે તે મખુ્ય 
આશ્રય છે. આશા કરીએ કે આ શબ્દાથવ પસુ્સ્તકાથી તવદ્યાથીઓનાાં ભાષા તવકાસમાાં 
રિનાત્મક અચભવદૃ્ધિ થશે તો આ પ્રયત્ન સાથવક ગણાશે.  
સજુ્ઞ તવદ્વાનોનાાં સિૂનો આવકાયવ છે…… 
 

સાંપાદક 

 

ગૌરવ પટેલ                                                                            ચલગારી નાદહદ 
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Unit - 1    Vini's  Smile 
Activity – 1 

Recite રીસાઈટ મોટેથી ગાવુાં 
Little લીટ્ટલ નાનુાં 
Butterflly બટરફ્લાય પતાંચગયુાં 
Buy બાય ખરીદવુાં 
Catch કેિ પકડવુાં 
Fly ફ્લાય ઉડવુાં 
Whistle વ્હીસલ સીસોટી 
Word વડવ શબ્દ 

Picture તપક્િર ચિત્ર 

Draw ડ્રો દોરવુાં 
Know નો જાણવુાં 
   

Activity – 2 

Sugar સગુર ખાાંડ 

Market માકેટ બજાર 

Beautiful બ્યટુીફૂલ સુાંદર 

Younger યાંગર યવુા 
Compititon કમ્પીટીશન હદરફાઈ 

Nice નાઈસ સુાંદર 

Prayer પ્રેયર પ્રાથવના 
Assembly અસેમ્બલી સાંમેલન 

Near નીઅર નજીક 
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Activity – 4 
Birthday  બથવ ડે  િન્મદદવસ  

Bicycle બાઈતસકલ  સાયકલ  

Take ટેક  લેવુાં  
Part પાટવ   ભાગ  

Prize પ્રાઈઝ  બચક્ષસ  

Trophy રોફી  તવિયનુાં સ્મારક  

Accident  એકસીડન્ટ  અકસ્માત  

   
Activity – 5 

Unique યતુનક  અનપુમ  

Mirror તમરર  અરીસો  
Proud પ્રાઉડ  ગવવ  
Ride રાઈડ  વાહનમાાં બેસીને િવુાં  
Noticed નોટીસ  નોંધયુાં  
Behold બીહોલ્ડ  તનરીક્ષણ કરવુાં  
Rotate રોટેટ  કક્ષામાાં ફરવુાં  
Thrill થ્રીલ  કમકમાટ  

Miracle તમરેકલ  િમત્કાર  

Toward ટુવડવ  ની દદશામાાં  
Village તવલેિ  ગામડુાં  
Leave લીવ  રજા પરવાનગી  
Roof રુફ  મકાનનુાં છાપરુાં  
Else એલ્સ  અન્યથા  
Field ફીલ્ડ  ખેતર  

Flock  ફ્લોક  ઉન કે કાપડનો ટુકડો  
Apply એપ્લાય  લાગ ુપાડવુાં  
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Dream ડ્રીમ  સ્વપ્ન  

Forever ફોરએવર  હાંમેશા  

Promise  પ્રોતમસ  વિન  

Activity – 9 

Lecture લેક્િર  વક્તવ્ય  

Operate ઓપરેટ  િાલ ુકરવુાં  
Patient પેસન્ટ  દદી  
Different દડફરન્ટ  જુદુાં  
Able એબલ  સમથવ  
Distribute ડીસ્રીબ્યટૂ  તવતરણ કરવુાં  
Inaugurate ઇનોગ્યરેુટ  તવતધપવૂવક શરુાં કરવુાં  
Progress પ્રોગે્રસ  પ્રગતત  

Activity – 10 
Wake up  વેક અપ  જાગવુાં  
Envelope એન્વલોપ   વીંટવુાં  
Change િેન્િ  અદલાબદલી  
Return દરટનવ  પાછાં આવવુાં  
After આફ્ટર  પછીથી  
Dinner ડીનર  સાાંિનુાં ભોિન  

Activity – 11 
Lives લીવ્સ  જીવન  

Cousin કઝીન  તપતરાઈ  

Arrange અરેન્િ  ગોઠવવુાં  
Civilized તસતવલાઈઝડ  સધુારેલુાં  
Scatter સ્કેટર  વેરવુાં  
Statue સ્ટેચ્ય ુ પતુળાં  
Corner કોનવર  ખણૂો  
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Unit - 2   How Many Did You...? 
Activity – 1 (B) 

About અબાઉટ  આસપાસ  

Breakfast  બ્રેકફાસ્ટ  સવારનો નાસ્તો  
   

Activity – 2  

Phrase ફે્રઝ  નાનકડો શબ્દસમહૂ  

Kingdom દકિંગડમ  રાજ્ય  

Repeat દરપીટ  ફરી કરવુાં  
Loudly લાઉડલી  મોટેથી  
Bit બીટ  િરાક  

Beat  બીટ  માર મારવો  
Sit સીટ  બેસાડવુાં  
Heed હીડ  ધયાનમાાં લેવુાં  
Let લેટ  અટકાવવુાં  
Get ગેટ  મેળવવુાં  
Gate ગેટ  દરવાિો  
Met મેટ  સાથ ે 

Feel ફીલ  સ્પશવ કરવો  
Fade ફેડ  કરમાવવુાં  
Mat મેટ  સાદડી  
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Activity – 3 
Once  વન્સ  એકવાર  

Upon અપઓન  ની ઉપર  

Buzz બઝ  ગણગણાટ  

Away અવે  દુર  

Shout શાઉટ  પોકાર  

Brave બ્રેવ  તનભવય  

Hearer દહઅરર  શ્રોતા  
About  અબાઉટ  આસપાસ  

Cruel ક્રુઅલ  ક્રૂર  

Giant જાયન્ટ  રાક્ષસ  

Trouble રબલ  મશુ્કેલી  
Reward દરવડવ  સેવાનુાં વળતર  

Hope હોપ  આશા  
Search સિવ  શોધવુાં  
Wander વન્ડર  આમતમે રઝળતા રહવે ુાં  
Valley વેલી  ખીણ  

Scared સ્કેડવ  ભયભીત  

Huge હ્યિુ  તવશાળ  

Task ટાસ્ક  સોંપેલુાં  
Stone  સ્ટોન  પથ્થર  

Fiercely દફઅસવલી  ક્રૂરતાથી  
   

Activity – 7 
Insect ઇન્સેકટ  જીવિ ાંત ુ 

Everything  એવરીતથિંગ  બધુાં  
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Unit – 3   Yes, I Will   
Activity – 1 

During ડયરુીંગ  આ સમય દરતમયાન  

Chit િીટ  અનૌપિાદરક ચિટ્ઠી  
Recess  દરસેસ  તવશ્રાાંતતનો સમયગાળો  

Activity – 2 

Picnic તપકતનક  ઉજાણી  
Lake લેક  તળાવ  

Careful કેરફુલ  સાવધ  

Noon નનુ  બપોર  

Row રો  કતાર  

Gently જેન્ટલી  નરમાશથી  
Stream સ્રીમ  પાણીનો પ્રવાહ  

Activity – 3 

Doorstep  ડોરસ્ટેપ  ઘરની બહારના બારણાાં આગળનુાં પગથીયુાં  

Herbal હબવલ  ઔષધી  
Product પ્રોડક્ટ  બનાવેલો માલ  

Quickly ક્વીકલી  ઝડપથી  
Proof પ્રફૂ  પરુાવો  
Formula ફોમ્યુવલા  નસુખો  
Foam ફોમ  ફીણ  

Satisfy સેટીસ્ફાય  સાંતષુ્ટ્ટ કરવુાં  
Agree  એગ્રી  સમાંતત આપવી  
Function ફાંક્શન  પ્રસાંગ  

Appoinment અપોઈન્મેન્ટ  મળવાનો સમય નક્કી કરવો  
Hungry  હાંગ્રી  ભખૂ્યુાં  
Wholesale વ્હોલસેલ  િથ્થાબાંધ વેપાર  
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Spoil સ્પોઈલ  બગાડવુાં  
Customer કસ્ટમર  ખરીદનાર  

Raise રેઈસ  ઉઠાડવુાં  
Lable લેબલ  કાપલી  
Discount દડસ્કાઉન્ટ  વળતર  

Exchange  એક્ષ્િેન્િ  અદલબદલ  

Strong સ્રોંગ  મિબતુ  

Visiting card  વીઝીટીંગ કાડવ  મલુાકાત કાડવ  
Let's  લેટ્સ  િાલો  
Sure  સ્યોર  પાકા ભરોસાવાળાં  
Definetly  ડેફીનેટલી  સ્પષ્ટ્ટપણે  
Ask આસ્ક પછૂવુાં  

Activity – 8 

Enrich  એનરીિ  સમિૃ બનાવવુાં  
External  એક્ષટનવલ  બાહ્ય  

Control  કાંરોલ  તનયાંત્રણ  

Dandruff ડેન્ડ્રફ  ખોડો  
Premature પ્રેમચ્યરુ  યોગ્ય  

Fragrance ફ્રાગરન્સ  સવુાસ  

Blend બ્લેન્ડ  ભળી િવુાં  
Coconut કોકોનટ  નાદરયેળ  

Massage મસાિ  માચલશ  

Scalp સ્કાલ્પ  માથા ઉપરની વાળવાળી િામડી  

Rinse રીન્સે  વીંછળવુાં  
Necessary નેસેસરી  આવશ્યક  

Safe  સેફ  કુશળ  

Ingredients  ઇન્ગ્રીડીઅન્ટ  તમશ્રણનુાં દ્રવ્ય ઘટક  
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Unit – 4   Longer , Sharper, Bigger 
Activity – 1 

Moustache મસુ્ટેિ મછૂ  
Mountain  માઉન્ન્ટન પવવત 

   

Activity – 2 

Feet ફીટ  પાંિો  
Wide વાઈડ  પહોળાં  
Equal  ઇક્વલ ્ સરખુાં  
Caste  કાસ્ટ  જાતત  

Statue  સ્ટેચ્ય ુ પતુળાં  
   

Activity – 3 

Planet  પ્લાનટે  ગ્રહ  

Venus  તવનસ  શકુ્ર ગ્રહ  

Earth  અથવ  પથૃ્વી  
Mars  માસવ  માંગળ  

Jupiter  જ્યપુીટર  ગરુુ  

Saturn  સેટનવ  શશની  
Distance  દડસ્ટન્સ  અંતર  

Farther  ફાધવર  વધારે દૂર  

Temperature  ટેમ્પ્રેિર  તાપમાન  
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Activity – 4 

Prince તપ્રન્સ  રાજા  

Belly  બેલી  પેટ  

Princes  તપ્રન્સેસ  રાિકન્યા  
Magician  મેજીતસયન  જાદુગર  

Bring  બ્રીંગ  લાવવુાં  
Wind  તવન્ડ  પવન  

Before ચબફોર  પહલેાાં  
Leaf  લીફ  પાાંદડુાં  
Quite  કવાઇટ  પરેૂપરુૂાં  
Bottom  બોટમ  તચળયુાં  
Almost  અલમોસ્ટ  મોટેભાગે  

Into  ઈન ટુ  અંદર  

   

Activity - 6 

Nose  નોઝ  નાક  

Way  વ ે રસ્તો  
   

Activity – 9 

Enemy એતનમી  દુશ્મન  

Snake  સ્નેક  સાપ  

Wild  વાઈલ્ડ  િ ાંગલી  
Sharp  શાપવ  તતક્ષ્ણ  

Claw  કલો  પશ ુકે પાંખીના નહોર  
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ગૌરવ પટેલ                                                                     ણલગારી નાહિદ 

શ્રી રાભડા પ્રા. શાળા                                        શ્રી ચદંવાિા પ્રા. શાળા 
તા. રાજુલા જી. અમરેલી                                   તા. માગંરોલ  જી. જુનાગઢ 
gpatel7171@gmail.com                               nahid.ligari@gmail.com 

97275 71009                                            98258 70701 

ધોરિધોરિ  77  ના વવદ્યાર્થીના વવદ્યાર્થી    માટે ઉપયોગમા ંલઈમાટે ઉપયોગમા ંલઈ    શકાય તેવી શકાય તેવી 
શબ્દાર્થથ પસુ્તતકાશબ્દાર્થથ પસુ્તતકા    વવદ્યાર્થી સધુી પિોંચતી કરશો એવી વવદ્યાર્થી સધુી પિોંચતી કરશો એવી 

અપેક્ષા. વગથખડં અપેક્ષા. વગથખડં ,,  શાળામા ંબલેુહટનશાળામા ંબલેુહટન  બોડથ પર હડતપલે કરીબોડથ પર હડતપલે કરી    
ઉપયોગમા ંલઈ શકાય.ઉપયોગમા ંલઈ શકાય.  યવુનટ મજુબ શબ્દોને આવરી યવુનટ મજુબ શબ્દોને આવરી 

લેવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. કઈક અંશે આપને ઉપયોગી ર્થશે લેવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. કઈક અંશે આપને ઉપયોગી ર્થશે 
તો પિતો પિ  ઘિો આનદં ર્થશે............ઘિો આનદં ર્થશે............ 
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