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Worksheet -1 

Date : 25-04-2020 

Subject :  

Standard :  

 

 Dear Parents,  

We are in the 

institutions and if we h

these times we will do so

 

So let's shift gea

learning.  

 

We at M.S. Sch

worksheets, certain activ

reading comprehension.

 

We shall also be s

 

The students may

to write down the answe

 

So parents, let’s 

learning. 

 

-----------------------------------

 

સુ  વાલી ી, 

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ
 

M.S. કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

વકશીટ, વાચંન, ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

ચો કસ Links પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશું

 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે
 

તો વાલી ીઓ, આ સ

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ

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

 the midst of a global pandemic. Schools 

 we have to make certain changes in the educa

l do so.  

ift gear from the school being the hub of lea

. School is taking an initiative in this regard

n activities to be done and their observations bei

nsion.  

so be sharing certain links for the students to fol

ts may use the notebooks that were being used 

answers.  

, let’s collaborate and utilise this time to contin

-------------------------------------------

આજે આપણ ેએક વૈિ વક મહામારીમાથંી પસાર થઇ ર ા છીએ. શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશું

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશે

પણ િવ ાથ ઓન ેઅનસુરવા આપીશુ.ં 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશે

આ સજના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 

વિૃ  સતત ચાલતી રહ ેત ેમાટ ેસહયોગી બનીએ. 

 

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

 

ools are prominent social 

 educational process during 

of learning to school home 

regard and will be sharing 

ns being recorded and some 

 to follow.  

 used in the previous session 

ontinue with the process of 

------------------------ 

શાળાઓ એક મુ ય સામા ક સં થા છે 
અન ેઆ સમયમા ંઆપણ ેઆપણી શૈ િણક ણાલીમા ંપ રવતન લાવવાનુ ંહોય તો આપણ ેત ેચો કસપણ ેકરીશુ.ં 

તો આપણ ેસૌ સાથ ેમળીન ેઆપણી આ કે બદ ુસમાન શાળાનો ઘર સધુીનો અ યાસ શ  કરીએ. 

કલુ ે આ પ રિ થિતમા ં ઘરથેી અ યાસ કરાવવાની પહલે શ  કરી છે અન ેતેમા ં ય નશીલ થઈન ે

ચો કસ વિૃતઓ કરાવશ ે અન ે તનેુ ં િનરી ણ પણ ન ધવામા ં આવશ.ે આપણ ે બધા માટ ે કટેલીક 

જવાબ લખવા માટ ેિવ ાથ ઓ અગાઉના સ મા ંવપરાયલેી નોટબુ સનો ઉપયોગ કરી શકશ.ે 

જના મક વિૃતમા ંચાલો આપણે સૌ સહયોગ કરીએ અન ેઆ સમયમા ંઅ યાસની 
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Standard : 5
TH

 (G.M.) 

Subject : Maths  

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q-1. 1 to 10 ના ધ ડયા લખો…. 
Q-2. નીચ ેઆપલેી સં યાન ેઅકંમા ંલખો… 

1. સાત લાખ પચાસ. 
2. પાચં લાખ પાચં હ ર પાચં
3. પચીસ લાખ છ. 
4. આઠ લાખ ચોપન હ ર
5. શી હ ર પાચંસો. 

Q-3. નીચ ેઆપલેી દરકે સં યાન ેશ દમા ંલખો…..
1. 4,40,507 :. 
2. 6,09,870  :. 
3. 8,16,479   :. 
4. 35,05,686: . 
5. 67,22,022: . 

Q-4. ખાલી જ યાઓ પરૂો….. 
1. ચોરસન ુ ે ફળ= 
2. 108÷9= 
3.  16.50×20 = 
4. 2500 પસૈા=  િપયા
5.  0.5સમેી =   િમમી
6. 4 સમેીબાજુવાળાચોરસનીપ રિમતીસમેી

Q-5 નીચ ેઆપલેી સં યાઓના ગણુાકારની રીત ેઅિવભા ય
1. 24 
2. 32 
3. 96 
4. 66 
 

Q-6  સરવાળા કરો…….. 
   4.32  13.09 
+ 3.8 + 6.48 

 
 
Q-7  બાદબાકી કરો…. 

   4.2    3.00 
- 2.84 - 1.62 

 
 

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

પાચં. 

હ ર. 

.. 
 

 

િપયા 
િમમી 

સમેીબાજુવાળાચોરસનીપ રિમતીસમેી 
અિવભા ય અવયવ પાડો….  

    0.8   1.3 
+ 14.9 +0.6 

    16.3   3.8 
   -  9.31 - 0.6 

 

=========================== 
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Standard : 5
th

  (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-1) ખાલી જ યા પરૂો. 

 1) જે સિુવધાઓનો લોકો સિહયારો

 2) માટી નાં વાસણો બનાવનારને____________ 

 3) કપાસ, મગફળી  અને તલ એ 

 4) વટાણા અને ચણા એ _____________ 

-2) ખરા - ખોટા લખો. 

 1) તારા માછલી આપણા દેશનંુ રા ીય જળચર ાણી છે

 2) 'ઘી' નો મૂળ ોત ાણી છે. 

 3) મીઠું પકાવનાર ને કાછીયો  કહે

 4) કચરો કચરપેટી માં જ નાખવો

-3 જોડકા જોડો. 

    A.     B.

 1) દૂધ.   a) મધમાખી

 2) છીપલા ં  b) ાણીઓ 

 3) મધ.   C) વૃ ો  

 4) લાકડું    d) માટી  

    e) જડચર

-4) નીચ ેઆપલેા બીજન"ે અનાજ" , "

 ( ઘ  , મગફળી , બાજરી , તુવેર, 

-5) નીચનેી  પ રિ થિત મા ંતમ ે શુ ંકરશો

 1) તમારા મ મી ગુ સ ે થયા છે. 

 2) તમારો િમ   રમતાં- રમતાં પડી 

 3) તમે ર તા  પર  ઊભા  છો  અને

 4) તમે બસમા ંબઠેા છો અને કોઈ

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

યારો ઉપયોગ કરતાંહોય તેને____________ કહેવાય

બનાવનારને____________ કહેવામાં આવે છે. 

 ____________ છે. 

_____________ બીજ છે. 

શનંુ રા ીય જળચર ાણી છે. 

 

કહે છે. 

નાખવો જોઈએ, એ આપણી ફરજ છે. 

B. 

મધમાખી. 

ાણીઓ  

 

 

જડચર. 

" , "કઠોળ" , અન ે"તલેીબીયા"ં મા ંવગ કરણ  કરો. 

, રાઈ, ડાંગર , રાજમા, એરંડા ) 

કરશો? 

 

પડી  ગયો છે અને તેને વા યુ ંછે. 

અને કોઈ દ યાંગ  યિ તને ર તો ઓળંગવો છે. 

કોઈ વૃ ધ  માણસ બસમાં ચડે છે, બસમા ંબસેવાની

 

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

કહેવાય છે. 

 

બસેવાની જ યા નથી. 



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

 

Standard : 5
th

  (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 5) તમારા ઘરે તમારા ંમ મી - પ પા 

-6) નીચનેા ં નોના ટૂકંમા ંજવાબ આપો

 1) િતથી મુજબ  ઉજવાતા તહેવારોના

 2) તમારા ઘરના ગંદા પાણી નો િન

 3) ડો ટર  ના કોઈ પણ ચાર સાધનોના

 4) ઔષધી (દવા) તરીકે  ઉપયોગી

 

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

પ પા  ની ગેરહાજરી માં મહેમાન આવે તો..... 

નોના ટૂકંમા ંજવાબ આપો. 

તહેવારોના ચાર નામ લખો. 

િનકાલ તમે યાં કરો છો? 

સાધનોના નામ લખો. 

ઉપયોગી હોય તેવી ચાર વન પિત ના નામ લખો. 

 

=========================== 
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Standard : 5
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q -1. Identify the nouns from the follow

 1. My school is very neat and cle

 2. These boys are playing footbal

 3. This is my favorite restaurant. 

 4. There is a park near my house.

 5. Teacher asked me a question. 

 6. She is a good cook.  

 7. Who goes to the temple?  

 8. She is a intelligent girl.  

 9. He is my Teacher.  

 10. I want to buy a toy.  

Q -2. Match A with B.  

   A      B  

 King    lioness  

 Actor    mare  

 Lion    goddess  

 God    actress  

 Horse    bitch  

 Dog    queen  

Q -3. Put appropriate article and fill in th

 1. I have written_____ essay. (a, 

 2. We will go for _____ movie 

 3. I saw _____ elephant in the zo

 4. Ramya had _____ Ice-cream la

 5. Can you take me to ____ docto

Q -4. Give the plural form of the words. 

 1. Glass - _________    

 2. Box - _________    

 3. Boy - _________    

 4. Book - _________    

 5. Toy - _________    

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

following and underline the common nouns.  

nd clean.  

ootball.  

urant.  

house.  

stion.  

 

ll in the blanks.  

ay. (a, an, the)  

ovie today. (a, an)  

 the zoo. (the, an)  

ream last night.(an, the, a)  

_ doctor ? (The, a)  

ords.  

 6. Knife - ________  

 7. Child - ________  

 8. Man - ________  

 9. Baby - ________  

 10. Woman - ________  

 

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



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

 

Standard : 5
th

 (G.M.)
 

Subject :English 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

Q - 5.Underline the action words (verbs)

 1. Ananya is writing a letter.  

 2. We will visit a museum today.  

 3. Grandpa reads a newspaper daily.

 4. Father is going to the office.  

 5. Mother is cooking the dinner.  

 6. Grandma sings Bhajans in the mo

 

Q -6.Write the names of ‘Our helpers'  

  

  

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

verbs) from the following.  

 

r daily.  

the morning.  

 

    

 

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

  



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

Standard : 5
th

 (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

 -૧ સમાનાથ  શ દો લખો. 

 આંખ - __________ ઈ વર - __________

 દ રયો - _________ પગ - ___________

 દુિનયા - _________ વન - __________

-૨ િવરોધી શ દ લખો. 

 ઈ છા x __________ અંધા  ંx __________

 સુખ x _________ ામાિણક x 

 ન ક x ________ િવ વાસ x _______

-૩ શ દ સમૂહ માટ ેએક શ દ લખો. 

 પગનું ર ણ કરનાર - _____________ 

 પશમાંથી લોઢાને સોનામાં બદલી નાખનાર 

-૪ ચબતુરા િવશે પાંચ વા યો લખો. 

-૫ નીચેનું ાથનાગીત ગાઓ અને નોના ઉતર લખો

 નમીએ તુજને વારંવાર    

 હરતા ફરતા કે ન દરમાં    

 રા ે દવસ ેસાંજ સવાર    

 તારો અમન ેસાથ સદાયે , 

 દેવ, બનાવી દુિનયા છે તે આ 

 તારો છે સૌને આધાર, 

 તંુ છે સૌનો, સૌ તારા છે. 

 નમીએ તુજને વારંવાર ! 

   ૧) આપણન ેઈ વરનો સાથ યારે યારે સાંપડે છે ?

   ૨) દુિનયા કોણે બનાવી છે ? 

   ૩) કિવ કોન ેર ણહાર કહે છે ? 

-૬.  િનબધં : 'મેળો ' િવશે દસ - બાર વા યો લખો.

 

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

__________ ને  - _____________ લ - _______________

___________ નાદ - ____________ આનંદ - ____________

__________ 

__________ શંસા x ___________ િવશાળ x __________

x _________ સંતોષ x ___________ વેચવુ ંx ___________

_________ 

 

પશમાંથી લોઢાને સોનામાં બદલી નાખનાર - _________________ 

નીચેનું ાથનાગીત ગાઓ અને નોના ઉતર લખો. 

  

  

  

? 

. 

 

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

_______________ 

____________ 

__________ 

___________ 
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Standard : 5
th

 (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 02-05-2020 

Worksheet - 3 

-1 कोई भी यातायात ( वाहन) के पाँच नाम िलखो

-2 िनचे जो यातायात के नाम िलखे ह ैउसके कतन ेपिहए होते ह ैवो िलखो

 साई कल - ___________ मोटरगाड़ी 

 क - ______________  ओटो र शा 

-3 सड़क पर चलन ेवाले यातायात के तीन नाम िलखो 

-4 हवा म उड़न ेवाल ेयातायात के तीन नाम िलखो

-5 पानी म चलन ेवाले यातायात के नाम िलखो

-6 फूलो के पाँच नाम िलखो 

-7 मातृभाषा म अनुवाद क िजए  

   1) कमल हमारा रा ीय फूल ह ै 

   2) मुझे बैलगाड़ी म बैठना पसंद ह ै 

-8 िनबंध : मेरे ि य िश क के बारे म १० से १५ 

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

के पाँच नाम िलखो. 

िनचे जो यातायात के नाम िलखे ह ैउसके कतन ेपिहए होते ह ैवो िलखो: 

मोटरगाड़ी - ________________ 

ओटो र शा - ______________ 

सड़क पर चलन ेवाले यातायात के तीन नाम िलखो  

हवा म उड़न ेवाल ेयातायात के तीन नाम िलखो 

पानी म चलन ेवाले यातायात के नाम िलखो 

१५ वा य िलिखए  

 

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


