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Standard :5th (G.M.) 

Subject :Maths 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q-1  સૂ ો લખો. 

1. ચોરસનીપ રિમતી 
2. ચોરસનંુ ે ફળ 
3. લંબચોરસનીપ રિમતી 
4. લંબચોરસનંુ ે ફળ 

Q-2  લંબચોરસનુ ં ે ફળ શોધો: 

1. લંબાઈ =80મીટર, પહોળાઈ =40 મીટર

2. લંબાઈ =25મીટર, પહોળાઈ =5 મીટર

3. લંબાઈ =6 મીટર, પહોળાઈ =90 સેમી

4. લંબાઈ =1. 5 મીટર, પહોળાઈ =7 સેમી

Q-3  ચોરસનુ ં ે ફળ શોધો: 

1. લંબાઈ =30 સેમી 

2. લંબાઈ =5.7 મીટર 

3. લંબાઈ =3 મીટર 

Q-4  ચોરસની પ રિમતી શોધો : 

1. લંબાઈ =5.2 મીટર 

2. લંબાઈ =17 મીટર 

3. લંબાઈ =3.5 સેમી 

Q-5  લંબચોરસની પ રિમતી શોધો : 

1. લંબાઈ =1 મીટર, પહોળાઈ =50 સેમી

2. લંબાઈ =3.5 મીટર, પહોળાઈ=70 સેમી
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :English 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1  Colour the female noun with pi

1. My uncle came to meet me. 

2. His daughter is very naughty. 

3. He is my brother. 

4. The woman standing there is my 

5. His wife is my aunt. 

Q. 2  Use the given words and make 

1. What - ____________________

2. Where - ___________________

3. Who - _____________________

4. How - _____________________

5. When - ____________________

 

Q. 3  Write six nouns that you can se

  

 ______________ _________

 

Q. 4  Complete the table with the hel

Boy,  box, Buddha,  girl, Taj Mah

Common Nouns 

  

Q. 5  Look at the picture and answer

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

ith pink and Blue for Male noun. 

 is my mother. 

make questions.  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

can see in your classroom. 

__________ ______________ _________

he help box. 

aj Mahal, elephant,Sunny, Tommy, Delhi, pencil,In

Proper Nouns 

 

nswer the questions. 

1. Which animal do you see in the pic

2. Is the animal large or small? 

3. What is tied around its neck ? 

4. Who is looking at the animal ? 

5. Who is the animal smiling at ? 
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_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

__________ ___________ 

ncil,India, School 

 the picture ? 
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :EVS 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

:1)  આપલેા ંિવક પો માથંી સાચો િવક પ પસદં
    1)  _____________ ાણીઓ મા  પાણીમાં
    2)  ____________ ગુજરાતનંુ રા ય પ ી
    3)  શોસ ખાડો હંમેશા ____________ રાખવામાં
    4)  િમકેિનક યાં કામ કરે તે જ યાને ____________ 
    5)  ચોમાસામાં _____________ વધુ માણમાં

:2)  આપલેા ંિવધાનો ખરા ંછે ક ેખોટા ંતે જણાવો
1) "પંચતં " પં ડત િવ  શમા એ લ યંુ હતંુ
2)  લોકસભાના થમ અ ય  બલીરામ ભગત
3)  લ ા મંગેશકર એક ગાિયકા છે.             
4)  'જય હો......' સ ગ માટે ગુલઝારને ઓ કાર
5)  િવ ાન ે ે નોબેલ પુર કાર ા ત કરનાર

:3)  તફાવત લખો. 
       1)  અનાજ અને તેલીિબયાં   

:4)  જોડકા ંજોડો. 
                   A.                                  

1)  ટંૂકી ચોયણી.                                 
2)  ટંૂકી બાયનંુ પહેરણ.                              
3)  કપડાંનો ટુકડો.                                     (C) 
4)  ખભે નાખવાનંુ વ .                             (D) 

:5)  નીચનેા ં નોના એક શ દમા ંજવાબ આપો
1)  "રામાયણ" કોણે લ યંુ હતંુ ? ________________________________________________________
2)  નરે  મોદી કેટલાં વષ ગુજરાતના મુ યમં ી
3)  રા યપાલને અં ે માં શંુ કહેવાય ? ____________________________________________________
4)  ગુજરાતની થમ આયુવદ યુિનવ સટી ___________________________________________________
5)  અમૂલ ડેરી આવેલી છે તે િજ લો ______________________________________________________

:6)  નીચનેા ં નોના ટૂંકમા ંઉ ર આપો. 
1)  ખેડૂતને જગતનો તાત શા માટે કહે છે ?
2) 'યાયાવર' પ ી કોને કહે છે ? 
3)  ગુજરાત રા ય કયા સાગરને કનારે આવેલંુ
4)  તમારા ઘરના કચરાનો િનકાલ તમે યાં કરો
5)  સફાઈ કામદાર આપણા આરો યને ળવવાનંુ
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પસદં કરી ન ેલખો. 
પાણીમાં જ વી શકે છે.  (A) જળચર.     (B) ખેચર.    (C) 
પ ી છે.                    (A) મોર.     (B) કોયલ.       (C) 
રાખવામાં આવે છે.  (A) ખુ લો.    (B) ઢાંકેલો.    (C) 

____________ કહેવાય.  (A) દુકાન.     (B) બગીચો.      (C) 
માણમાં દેખાય છે.       (A) મગર.    (B) દેડકાં.      (C) 

જણાવો. 
હતંુ.         

ભગત હતાં. 
                        

ઓ કાર એવોડ ા ત થયો હતો. 
કરનાર " થમ એિશયન" હરગો વદ ખુરાના હતાં. 

       2)  જળચર અને ઉભય વી. 

A.                                       B.          
                         (A) માલ 

                               (B) ખેસ.  
.                                     (C) સદરો.   

.                             (D) લઘો.  
આપો.. 

________________________________________________________
મુ યમં ી ર ાં હતાં ? ______________________________________

____________________________________________________
___________________________________________________

______________________________________________________

?        

આવેલંુ છે ?       
કરો છો ? 

ળવવાનંુ કામ કરે છે, તેમ કહી શકાય; શા માટે ? 
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.    (C) ભૂચર.   (D) ઉભય વી 
.       (C) સુરખાબ. (D) કાબર.  
.    (C) છીછરો.   (D) આપેલાં તમામ. 

.      (C) ગેરેજ.     (D) શાળા.  
.      (C) ભસ.      (D) સુરખાબ.  

________________________________________________________     
______________________________________ 

____________________________________________________         
___________________________________________________ 

______________________________________________________  
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject :Gujarati 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1)   નોના જવાબ લખો . 

           1)  અ ાહમ  લકન  સાહેબ પાસે કેમ

           3) ી કૃ ણની બાયે  શંુ  શોભી ર ું છે 

           5)  કા યમાં. વાલો શ દ કોના માટે વપરાયો

Q. 2)   શ દ સમહૂ માટ ેએક શ દ લખો : 

            1)  પવનથી ઊડેલા વરસાદનાં  છાંટા 

            3)  ઘોડાની પીઠ પર નાંખવાનો સામાન

            5)  બેથી વધારે આંટાવાળી વાળાની વ ટી

Q. 3)   શ દ કોશના મમા ંગોઠવો. 

             1) ગેરહાજરી, પતન, સાંજ, કો , ચોપડી

             2) સુરવાલ, આંબો, મોજડી, હડોળો

Q. 4)   નીચ ેઆપેલા શ દોના બે -બ.ે વાકયો બનાવો

              1) િજ ાસુ -                 

Q. 5)   કા ય પં કત  પૂણ કરો : 

              સોનાની સાંકળે બાં યો............. 

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

              ....................આંબાની ડાળ. 

 

Q. 6)   િનબધં  લખો :-  અ ાહમ લકન  
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કેમ આ યો હતો ?           2)  પુ તક ખરાબ થઈ જવાથી

 ?                          4) ી કૃ ણ કેવી ચાલ  ચાલે છે

વપરાયો છે ? 

 -              2)  ત સાથે મથામણ - 

સામાન -              4)  ા  ના  મોટા મણકાની

વ ટી - 

ચોપડી, વરસાદ 

હડોળો, બાજુબંધ, પંુ 

બનાવો : 

              2) અસ ય  -                 
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જવાથી  અ ાહમ લકન શંુ િવચારે છે ? 

છે ? 

મણકાની માળા - 

              3)  િશ ક  - 
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Standard :5th (G.M.) 

Subject :Hindi 

Date :16-05-2020 

Worksheet- 8 

Q. 1)   र  थानक  पू त क िजए : 
1)   सु ताना ने एक गाँव म डाका डाल  ने क  

2)   भाई आज का दन ही ........ का ह ै।

3)   उसने सु तान के........... पर ितलक लगा दया ।

4)   गु ी को रातभर ........... के मारे न द नह  आई ।

5)   तुम यहाँ आकर इस .......... पर बैठौ ।

Q. 2)   िवशषेण का िवशे य स ेिमलान क िजए ।

               िवशषेण                          िवशे य
               सुंदर                             ब े
               िनडर                             िचिडया
               मीठे                              किवता
               मीठी।                             बोल
               सारे                              बानी
               रोचक                             क डे

Q. 3)   िन िलिखत वगो ँके दो - दो  नाम िलखो 

          1)  महीन  के नाम :-  ............      .............

          2)  दशेो के नाम    :-  ............       .............

          3)  भाषा  के नाम :- ...........       ............

Q. 4)   श द  के  अथ ँिलखो :- 
     1)   साफ =             2)  
    4)   योजना =            5)  

Q. 5)   िन िलिखत वा याँशो के िलए एक श द िलिखए ।

           1)  र ा करनेवाला :   .......

           2)  रा य म शासन करनेवाला :  .......

           3)  िजसक  बुि द तजे हो :   .......

           4)  कहानी िलखने वाला :   .......

 

Q. 6)  िनबधं िलखो :-  मरेा शहर 
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सु ताना ने एक गाँव म डाका डाल  ने क  ........ भेजी ।            
का ह ै। 

पर ितलक लगा दया ।                   
मारे न द नह  आई । 
पर बैठौ । 

िवशषेण का िवशे य स ेिमलान क िजए । 
िवशे य 
ब  े
िचिडया 
किवता 
बोल 
बानी 
क ड े

दो  नाम िलखो : 
............      ............. 
............       ............. 
...........       ............ 

)  खुशी =              3)  िनराला 
)  चचेरा  = 

वा याँशो के िलए एक श द िलिखए । 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
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िनराला =            


