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Standard :5th (G.M.) 

Subject :English  

Date :16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q. 1  How will you greet people on different festivals match the following. (
   યો ય રીત ેજોડો.) 
1. On Christmas   Happy Diwali
2. On Holi   Eid Mubarak
3. On New year   Merry Christmas
4. On Diwali   Happy New year
5. On Eid   Happy Holi

Q. 2  Fill in the blanks with had, has or have.
1. An Octopus _________ we eight legs.

2. They _________ a library in their house.

3. I ______ a pink umbrella. 

4. A year ______ twelve months.

5. We _____ a garden in our new house.

Q. 3  Do as directed. (મા યા મુજબ જવાબ આપો
1. The school in which Varun studies __________________________________________________

2. The office in which jyoti works ______________________________________________________

3. Father of  Suhana ________________________________________________________________

4. The teacher who teaches Madhu ___________________________________________________

5. Brother of Preeti __________________________________________________________________

Q. 4  Write the Plural form of given nouns.

Tooth ____________         Child 

Goose ____________         key 

Q. 5  Give the opposite Gender. 

Husband ____________ Cock 

Lion ____________  Tiger
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How will you greet people on different festivals match the following. ( યા તહેવાર ેકઈ શભુે છા પાઠવશો

Happy Diwali 
Eid Mubarak 
Merry Christmas 
Happy New year 
Happy Holi 

Fill in the blanks with had, has or have. 
An Octopus _________ we eight legs. 

They _________ a library in their house. 

A year ______ twelve months. 

We _____ a garden in our new house. 

મુજબ જવાબ આપો)  Example : Sister of priya. – priya’s sister
e school in which Varun studies __________________________________________________

The office in which jyoti works ______________________________________________________

________________________________________________________________

The teacher who teaches Madhu ___________________________________________________

Brother of Preeti __________________________________________________________________

form of given nouns. 

Child ____________  Star ____________

key ____________  

Cock ____________  Father ____________

Tiger ____________ 
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યા તહેવાર ેકઈ શભુે છા પાઠવશો.      

priya’s sister       
e school in which Varun studies __________________________________________________ 

The office in which jyoti works ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

The teacher who teaches Madhu ___________________________________________________ 

Brother of Preeti __________________________________________________________________ 

____________ 

____________ 
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :EVS  

Date :16-05-2020 

Worksheet- 7 

 :1)  આપલેા ંિવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં
    1)  પાણીનો યો ય ઉપયોગ કરવો એ આપણી
    2)  આપણો દેશ િવિવધતામાં _________
    3)  બીજને ઉગવા માટે નીચેનાં પૈકી કયંુ પ રબળ
    4)  __________ ભાઈ બહેનનાં ેમનો તહેવાર
    5)  5 મી સ ટે બર ___________ તરીકે

 :2)  આપલેા ંિવધાનો ખરા ંછે ક ેખોટા ંતે જણાવો
1)  બ રમાં રહેલો ખુ લો ખોરાક ખાવો હાિનકારક
2)  ચોખા, મકાઈ, જુવાર વગેરે કઠોળ છે. 
3)  ભારતનો વાતં ય દન 15 મી ઑગ ટે
4)  છોડની ફરતે કંટાળી વાળ કરીએ તેને છોડનંુ
5)  ક છના દ રયા કનારે આવેલંુ બેડી બંદર 

 :3)  તફાવત લખો. 
       1) અનાજ અને કઠોળ   
 :4)  જોડકા ંજોડો. 
                  A.                                
      1)  નીચેનાં બૂટ ચંપલ બનાવે.                 
      2)  ામ પંચાયત.                               
      3)  લાકડાં માંથી ફ નચર બનાવ.ે             
      4)  ક ડયારનંુ અભયાર ય.                     
      5)  સહ નંુ અભયાર ય.                       
 :5)  એક શ દમા ંજવાબ આપો. 

1)  તલ, એરંડા, રાઈ, મગફળી, સરસવ :- ____________

3)  કોયલ, કબૂતર, પોપટ, કાગડો :- ____________

5)  ગુજરાતનંુ સૌથી વધુ વૃ ો ધરાવતંુ શહેર
 :6)  નીચનેા ં નોના ટૂંકમા ંઉ ર આપો. 

1)  હેર િમલકત એટલે શંુ? 
2)  બીજને ઉગવા માટે કયા- યાં પ રબળો 

3)  તમારા િજ લામાં સૌથી વધુ વાસીઓ

4)  કયાં- કયાં તહેવારો બધાં લોકો સાથે મળીને

5)  વસવાટને આધારે ાણીઓના કેટલાં કાર
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પસદં કરીન ેલખો. 
આપણી _______ફરજ છે.(A) મરિજયાત   (B) નૈિતક.   (C) 

_________ ધરાવે છે.   (A) એકતા.    (B)અખં ડતતા.   (C) સાં દાિયકતા
પ રબળ જ રી નથી ?        (A)હવા.       (B)પાણી.      (C)

તહેવાર છે.             (A)હોળી.     (B)ર ાબંધન.     (C)
તરીકે ઉજવાય છે.    (A) બાલ દન.  (B) વૃ ારોપણ દન.  (C)

જણાવો. 
હાિનકારક છે.          
 

ઑગ ટે ઉજવવામાં આવે છે.     
છોડનંુ સંવધન કયુ કહેવાય. 

 ભારતનંુ બી  મનંુ મોટંુ બંદર છે. 

         2) ભૂચર અને ખેચર. 

    B.   
.                  (A) ભાવનગર.  

.                                (B) ગીર.  
.               (C) મોચી 

.                      (D) તલાટી.  
.                        (E) સુથાર 

____________  2) ગાય, સસલંુ, માણસ, કૂત ં

____________  4) મગર, કાચબો, દેડકો :- ____________

શહેર :- ____________ 

 જ રી છે? 

વાસીઓ આવતાં હોય તેવું ઐિતહાિસક થળ કયંુ છે? 

મળીને ઉજવે છે? 

કાર પડે છે?    
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(C) ાથિમક.  (D) આપેલ તમામ 
સાં દાિયકતા.    (D) આપેલાં તમામ 

.      (C)ગરમી.    (D)પ ીઓ 
.     (C) દવાળી.   (D)નાતાલ 

.  (C)સુર ા દન.   (D)િશ ક દન 

કૂત ં, િબલાડી :- ____________ 

____________ 
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Worksheet- 7 

Q. 1)   સમાનાથ  શ દો. લખો : 

             1)  પૂવ -                2)  

             4)  દાતાર -            5)  

Q. 2)   નીચનેા શ દોની  સાચી જોડણી  લખો

             1)  ન દ  -             2) 

             4)  સીપાઈ -          5)  

Q. 3)   ખાલીજ યા  પૂરો : 

            1)  ' ચરણોમાં'  કા યમાં  કિવ  ......... 

            3)  ધરતી ની .......... પીતો વાયુ .                             

            5)  વાલો કેસ રયો એક ........... હતો

Q. 4)   તમન.ે આવડતુ ં હોય  તવેુ ંકોઈપણ  એક

Q. 5)   નોના જવાબ લખો : 

              1)  ચરણોમાં ચાલવાનો  ઉમંગ શા માટે

              3)  કર કી નદીનંુ  વણૅન  બે - ણ

              5)  કેસ રયાનાં  ઘડાઓનો વાન કેવો

Q. 6)   ઢ યોગનો અથ ૅઆપો : 

            1)  ઊડીને  આંખે વળગવ ુ-            

            3)  ફાટી  આંખે જોઈ રહેવુ ં -            

Q. 7)   પ   લખો : 

                તમારા િમ  ને તમારા ગામ તમારી 
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2)  વાયુ  -             3)  સવાર  - 

5)  હુકમ -             6)  કાળજંુ - 

લખો : 

2) દકરો -             3)  િનરણય  -          

5)  ઊગમનંુ -              6)  કલપના  - 

......... સમયનુ વણૅન કરે છે .            2) ........... માં. ચાલવાનો

                                         4)  વાટખરચી  માટે કેસ રયાએ

હતો. 

એક કા ય લખો . 

માટે ઊછળ ેછે ?              2)  મન કયાં  આળોટે છે ?

ણ  વા યોમાં  કરો .              4)  વાલો  કેસરીયો  શેનો 

કેવો હતો ? 

    2)  મીટ માંડવી  - 

               4)  આંખ. કરડી થવી. - 

 સાથે રહેવા આવવાનંુ આમં ણ આપતો પ  લખો .              
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ચાલવાનો ઉછળે ઉમંગ. 

કેસ રયાએ .......... િપયા  લીધા . 

? 

 વેપારી હતો ? 

.               
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :Hindi  

Date :16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q. 1)   ोके  उ र  िलखो : 
1)   हमारा  तन  कसस ेढका आ ह ै? 
2)   इतने।  लोग  िमलकर  भी गाय को य  नह  उठा पा रह ेथे 
3)   बीनू  ने  अपनी म मी क  मदद कैसे क 
4)   बालक  को या दखेकर दखु आ ? 
5)   वृ  हमे या - या  दतेे ह ै? 

Q. 2)   दए गए श द  का वा य म योग क िजए ।

1)   वृ  - 
2)  अंकुर - 
3)   अँगडाई - 

Q. 3)   पयायँवाची श द  िलखो । 
          1)  दिुनया -           2)  
          4) आसमान -        5)  

Q. 4)   िवलोम श द  िलखो : 
          1) बंद  ×             2)  
          4)  आधा ×          5)  

Q. 5)   खालीजगह  भ रए :- 
1)   तु हारी म मी  कतने  .......... िसल दगेी ।
2)   मेरे  सारे  .......... मेरी म मी ही िसलती ह ै।
3)  जरा  आगे  .......... और इनक  हालत दखेो ।
4)   पहलवान का शरीर मोटा ........... था ।
5)   गाय ............ के बीच मे बैठी थी । 

Q. 6)   श द  को जोडकर नए श द बनाइए ।

1)   सद ् +  भावना -  
2)   िन    +  वास    - 
3)   उप   +  योग    - 
4)   अप  +  मान   - 
5)   अनु  +  कूल   - 

Q. 7)   िनबधं िलखो  :-  महा मा  गाधँीजी 
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इतने।  लोग  िमलकर  भी गाय को य  नह  उठा पा रह ेथे ? 
बीनू  ने  अपनी म मी क  मदद कैसे क ? 

 

गए श द  का वा य म योग क िजए । 

)  जीवन -             3)  फूल -  
)  धरती -                  6)  चाँद - 

)  दन  ×               3)  ेम  ×         
)  अमीर ×              6)  श ु  × 

िसल दगेी । 
मेरी म मी ही िसलती ह ै। 
और इनक  हालत दखेो । 

था । 
 

श द  को जोडकर नए श द बनाइए । 
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :Maths  

Date :16-05-2020 

Worksheet- 7 

Q-1  નીચ ેઆપેલા માપના ખૂણા દોરો. 
1. 50° 
2. 105° 
3. 90° 
4. 120° 
5. 95° 
6. 30° 
7. 165 ° 
8. 45° 
9. 135 ° 
10. 75° 
11.  

Q-2  મા યા મુજબની એવી સં યાઓ લખો 
1. બે અંકની સં યાઓ :  

 
2. ચાર અંકની સં યાઓ :  

 
Q-3  ખાલી જ યા પરુો. 

1. 24 નો ીજો ભાગ =_____ 

2. 15 નો 2 ભાગ =______ 

3. 30 નો બીજો ભાગ =______ 

4. 100 નો10 મો ભાગ =_____ 

5. 16 નો બીજો ભાગ =_____ 

Q-4  નીચનેા અપૂણાક યવહારમા ંલખો. 
1. 50 પૈસા િપયાનો કેટલામો ભાગ છે ?
2. 1 િપયાએ 10 િપયાનો કેટલામો ભાગ
3. 5 િપયાએ 10 િપયાનો કેટલામો ભાગ
4. 2 િપયાએ 10 િપયાનો કેટલામો ભાગ
5. 20 િપયાએ 100 િપયાનો કેટલામો ભાગ
6. 50 િપયાએ 500 િપયાનો કેટલામો ભાગ
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 કે જેન ેઅડધા આટંામા ંફરેવતા એની એ જ સં યા દખેાય
  3. ણ અંકની સં યાઓ : 

  4. પાંચ અંકની સં યાઓ: 

? ______________________________________________________
ભાગ છે ? __________________________________________________
ભાગ છે ? __________________________________________________ 
ભાગ છે ? __________________________________________________

ભાગ છે ? ________________________________________________
ભાગ છે ? ________________________________________________

 

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

દખેાય. 

______________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________  
__________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________  


