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-1) ખાલી જ યા પરૂો. 

 1) અમદાવાદ ___________ ન

 2) ગાય ___________ કારનંુ  ા

 3) બેસવા માટે વપરાતો ખાટલો ___________ 

 4) ____________ નાં પાણીનો

-2) ખરા ખોટા લખો. 

 1) વૃ ો કાપવા પયાવરણ  માટે લાભદાયક

 2) આપણે વધુ વૃ ો વાવવાંજોઈએ

 3) ગામમાં આવેલા પાણીના નળ 

 4) લાિ ટકનો કચરો ગમે યા ંફેકી

 5) બ રનો ખુ લો  ખોરાક ખાવો

-3) નીચનેી વ તઓુનુ ં "વન પિત માથંી

 ( ઊન , ચામડું , ગુંદર , રશેમ , ફળ

-4) મા યા  મજુબ ઉતર આપો. 

 1) ઉદાહરણ મુજબ યો ય  શ દ  

  નમદા  : સરદાર સરોવર ડમે

  મહીસાગર : __________________

 2) અલગ પડતો શ દ  શોધો. 

  પીરોટન ટાપુ , સરદાર સરોવર

 3) યો ય મમાં ગોઠવો. 

  (A) પોલીસ  (B) યાયાધીશ

 4) ખૂટતી  વીગત લખો. 

    ખેડૂત કપાસ ઉગાડછેે -  
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નદીના કનારે વસલેુ ંછે. 

કારનંુ  ાણી છે. 

___________ માંથી બનેછે. 

પાણીનો સં હ  કરવાથી પાણીની મુ કેલી  દૂર થઈ શકેછે

લાભદાયક  છે. 

વાવવાંજોઈએ. 

 આપણી હરે િમલકત છે. 

ફેકી શકાય છે. 

ખાવો હાિનકારક છે. 

માથંી મળતી વ તઓુ"  અન ે" ાણીઓ માથંી મળતી

ફળ , ઘી , લાકડુ ં, તેલ ) 

 લખો. 

ડમે. 

: __________________ 

સરોવર , સાસણ ગીર , નળ સરોવર. 

યાયાધીશ   (C) ફરીયાદ  (D) ચોરી. 

 વપેારી કપડા ંવેચે છે -  દર   _____________________

 

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

શકેછે. 

મળતી વ તઓુ" મા ંવગ કરણ કરો. 

_____________________ 
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-5) વાતા વાચંીન ે નોના જવાબ આપો

 આ વાતા બ ેપાકા િમ ોની  છે. જેમાં

 છે તેથી તે બધા ંજ િહ દુ તહેવારોની

 બધા જ તહેવારો ઉજવ ેછે. 

 તેઓ બંને પાંચમા ધોરણ માં ભણે 

 અને નૂતન વષનાં દવસ ેઅ દુલ અને
 વડીલોને નમન કયા અને પછી બધાએ

 એવી જ રીતે ઇદના તહેવારે સરુેશ

 આપી અને અ દુલ ેસુરેશનંુ મ  મીઠુ ંકરા યું
 1) નૂતન વષ તમે શંુ કરો છો ? 

 2) તમને કઈ- કઈ વાનગીઓ ભાવે

 3) તમનેસૌથી વધુ કયો તહેવાર ગમેછે

 4) "શુભકામના " એટલ ેશંુ ? 

 5) તમારાં આવા કેટલાંપાકા િમ ો 

-6) નીચનેા ં નોના ટૂકંમા ંઉતર આપો

 1) તમારાં ગામમાંરહેતા ચાર યવસાય

 2) ગુજરાતમાં કયા- યા પ ીઓ માટે અભયાર યો આવેલા છે 

 3) તમારા ઘરના કચરાનો િનકાલ તમે યા ંકરો છો 

 4) તમે બગ બગીચાની સારસંભાળ

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

આપો. 

જેમા ંએક નંુ નામ સરુેશ અને બી  નંુ નામ અ દુલ 

તહેવારોની ધામધૂમથી ઉજવણી કરે છે.અને હવે તો અ દુલ

 છે. આ વખતે દવાળીનાં દવસ ેબંનેએ સાથે મળીને 

અને તેની બહેન સલમા બંને સુરેશના ઘરેજમવા 
બધાએ અવનવાં િમ ાનની િલ જત  માણી.  

રેશ પણ અ દુલનાં ઘર ેગયો. તેણે અ દુલને ભેટીને 

મ  મીઠુ ંકરા યુ.ં 

ભાવ ેછે? 

ગમેછે ? શા માટે ? 

િમ ો છે ? કોણ- કોણ ? 

આપો. 

યવસાય કારોના નામ અને તેમનાં યવસાય જણાવો

યા પ ીઓ માટે અભયાર યો આવેલા છે ? 

તમારા ઘરના કચરાનો િનકાલ તમે યા ંકરો છો ? 

સારસંભાળ માટે શંુ કરો છો ? 

 

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

અ દુલ . સુરેશ હદુ ધમ પાળે 

અ દુલ પણ સુરેશ સાથ ેમળીને 

થે મળીને ખુબ ફટાકડા ફો યા.  

 માટે આ યા. તેમણે બધાં  

 ઈદ મુબારક ની શુભકામના

જણાવો. 
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Q. 1 Fill in the blanks with have  or has .(

To show possession we use have / 

have/has (હ�વ/હ�ઝ)- ની પાસે હો�.ુ તે

I/You/We/They સાથે have વપરાય

 1.  Shila ____ an umbrella.  

 2. You _____ a banana. 

 3. I ______ a pen.  

 4. Ratan_____ a  book..                    

 5. Reshma ____ a nice dress.  

 6. Tina _____ a chocolate. 

 7. you ____ to drink a glass of milk.

 8. He___ a tiffin box. 

 9. I____ my own house. 

 10. An Elephant_____ a short tail.

Q. 2 Solve the puzzle. Use the words given

(ક�સ મા ંઆપેલ શ�દો નો ઉપયોગ કર

[Sunflower, stars, chair, kite, elep

 

1. It is a big animal. It has two lon

It has one trunk . What is it? 

2. It has no wings. 

But it flies in the sky. 

It is not a bird. 

What is it ? 

3. It has four legs. It cannot walk.

We sit on it what is it ? 

4. They twinkle during the night.

They are small and stay in the sk

5. It is a yellow flower.  

It always turns towards the sun.

Q. 3 Make sentences with given words : 

1) Playing – 

2) Eating – 

3) Going – 

4) Singing – 

5) Walking – 

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

 has .( Have, Has વડ� ખાલી જ!યા "રૂો.) 

Use of have / has. 

ave / has. 

તે મા$લક� દશા%વે છે. Have અને has નો ઉપયોગ આ

રાય. નામના બ)વુચન +પો સાથે have વપરાય. He /Sh

                               

f milk. 

t tail. 

s given in the brackets.  

કર� ઉખાણા ંનો જવાબ આપો) 

, elephant] 

o long teeth. 

walk. 

ight. 

n the sky. 

e sun.  

ds : (આપેલા શ�દો વડ� વા- બનાવો) 
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આ .માણે થાય છે.  

He /She/It સાથે has વપરાય. 
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Q. 4 Look at the pictures and name them.

 

Q. 5 Fill in the blanks with the names of y

1) I am __________________

2) My father’s name is______

3) My mother’s name is _____

4) My sister’s name is ______

5) My brother’s names is ____

 

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

 them. ($ચ/ 0ુઓ અને 2થળો ના નામ લખો.) 

es of your family members : ((તમારા 4ુ5ંુબ ના આધાર�

_________. 

___________. 

 ____________. 

____________. 

s __________. 

 

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

ધાર� ખાલી જ!યા "રૂો) 
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1) નીચેના શ દ સમુહ  માટ ેએક શ દ આપો.  

   1) પગનુ ંર ણ કરનાર  -  

   2) પશ મા  થી લોઢા ન ેસોનામાં બદલી 

   3) ઘેર ઘેર  ફરીન ેિભ ા માગવી- 

   4) સહ ની આકૃિત  વાળંુ આસન  - 

2) સમાનાથ   શ દો લખો.  

   1) સ રતા  -   2) 

   3) િગ રવર  -   4) 

   5) પગરખાં  -   6) 

3) નીચે આપેલા વાકયોમાં  કયાં  િવરામિચ નો  વપરાયા

    1) તમ ેકયાં ઓ છો ? 

     2) અહો  ! આકાશમાં  કેવુ ંસુંદર મેઘધનષુ  

     3)  અમદાવાદ  અલબેલા નગર છે.  

     4) બે ફકર રહો પ પા , હું  પરી ામાં પહેલો

4) નીચેના  ઢ યોગોનો અથ આપો  

    1) પગ ઉપાડવો  - 

    2) વ બાળવો   - 

    3) બેઠાં બેઠાં  ખાવું  - 

5) કા ય  પંિ ત  પૂણ  કરો  

        ઉષા સુંદર  ,............................. 

        .............................................. 

        .............................................. 

       .......................       શાંત સમીર.  

6) િનબંધ  લખો: -  વસંતપંચમી  

7) નીચેના મુ ાઓ પરથી વાતા લખો.  

 એક ભરવાડ  -  ઘેટાબકરાં ચારવા જંગલમાં

    તેણે બૂમ  પાડી - "  વાઘ આ યો રે વાઘ.....

   યાં  વાઘ  ન હતો  -  છોકરો હસવા લા યો

    એ બૂમ પાડી  - કોઈ ન આ યુ  - પ રણામ  
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 નાખનાર- 

2) િનશા     - 

4) િવભ ુ     - 

6) મ        - 

વપરાયા છે તે લખો  

  ! 

પહેલો  નંબર  જ ર લાવીશ. 

જંગલમાં  - એક દવસ  તેને  મ ક  સુ    - 

.....દોડજો રે... -  ખેડૂતો  લાકડી લઈ આ યા  - 

લા યો  - એક દવસ  ખરેખર વાઘ આ યો  - છોકરા   

  - યો ય  શીષક  આપો.  

 

=========================== 
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 1. 1  से 50  तक �गनती अंक और श�द मे �ल

2. अंक� म� �लखो ।  

   1.बाईस-                     6.

  2.सैतीस-                     7.

   3.उनतीस-                   8.

  4.)छयाल,स-                9.

   5.प/चीस  -                10

3.श�द  के अथ2  �लखो । 

    न3हा-                       सहा

   राह,-                         वतन

  �सपाह,-                       पाप

  संग-                          नग

 दम-                         धूप 

4.8वलोम श�द  �ल9खए । 

  1.आगे   ×                       

 2.दायाँ   ×                       

 3.धरती   ×                      

5. समानाथ> श�द �लखो । 

 1.राह,-     

  3.आकाश-    

6. “ मेरा प@रवार “ के बारेमे १५ वाCय �ल9खए

   

7. कहानी �लखो- टोपीवाला और बंदर  

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

े �लखो । 

.अEठाईस- 

.अड़ताल,स- 

.इकतीस-                       

.तैतीस-        

10.चवाल,स- 

सहारा- 

वतन- 

पापी- 

नगर,- 

धूप - 

      4.बङा   × 

      5.धूप   ×    

      6.ऊँचा   × 

 2.�सपाह,- 

 4.धरती- 

खए । 
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Q-1 11 to 20  ના ધ ડયા લખો. 

Q-2 1 to 10 ના વગૉ લખો.  

Q-3. 

Q-4 યવહા રક દાખલા ગણો. 
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Q - 5. મૌિખક ગણતરી કરો. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 



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

Standard : 5
TH

 (G.M.) 

Subject : Maths  

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 4 

Q-6.   8 નો ઘડીયો પૂણ કરો. 
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