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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : Maths 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q-1  1 to 10 ના વગ  લખો.  

Q-2  11 to 20 ના ઘ ડયા લખો.  

Q-3  ખાલી જ યા પરુો. 

1. 1 સમેી =________ મીમી. 

2. 0.1 સેિ ટમીટરન ે________ 

3. 0.9 સેમી એટલ ે________મીમી

4. 2 સમેી 9 મીમી =________

5. 5 સમેી 5 મીમી =______ 

Q–4  મીમીમા ં પાંતર કરો. 

1. 12 સેમી   

Q-5  સેમીમા પાતંર કરો. 

1. 5 મીમી 

2. 57 મીમી 

3. 10 મીમી 

Q-6 પસૈામા ં પાતંર કરો. 

1. 10 િપયા   

Q-7 િપયામા ં પાતંર કરો. 

1. 1200 પસૈા   
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.  

________ વચંાય. 

મીમી. 

=________સેમી. 

 2. 12.8 સેમી   3. 0.4 સેમી

 2. 38 િપયા   3. 12 િપયા

 2. 400 પૈસા   3. 7200 
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સેમી 

િપયા  4. 53 િપયા 

7200 પસૈા  4. 800 પૈસા 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

 - 1) ખાલી જ યા પૂરો. 

       1) નગરપાિલકાના વડાને ______________

       2) ભૂકંપ આવવો એ ______________

       3) પ થર એ ______________________ 

       4) નાગ રકને મત આપવાનો હક ____________

 

 - 2) નીચેનાં િવધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો

       1) ગામડાને જોડતાં ર તાઓ બાંધવા એ ામપંચાયત

       2) ર તા પર હમેશા ડાબી બાજુએ ચાલવુ ં

       3) પારો એ વાહી વ પમાં હોય છે. 

       4) સરપંચ ની ચૂંટણી િજ લા પંચાયત કરે છે

 

 - 3) જોડકાં જોડો. 

                    A.                                         

             1) મુખ.                                

             2) િજ લા િવકાસ અિધકારી.        

             3) સરપંચ.                              

             4) તલાટી કમ મં ી.                    

             5) તાલુકા િવકાસ અિધકારી.         
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__________________ કહે છે. ( મુખ, સરપંચ, તલાટી ) 

___________________ આપિ  છે. ( કુદરતી, માનવસ જત ) 

_____ પદાથ છે. ( ઘન, વાહી, વાયુ ) 

______________ વષની મરે મળે છે.( સોળ, અઢાર, 

જણાવો. 

ામપંચાયત નંુ કાય છે. 

 જોઈએ. 

છે. 

A.                                            B.   

.                                  a) ામ પંચાયત ના વડા 

  b) તાલુકા પંચાયત ના વડા 

.                                c) િજ લા પંચાયત ના વડા 

.                      d) તાલુકાના વહીવટી અિધકારી 

  e) િજ લા વહીવટી અિધકારી 

                                                                f) ામપંચાયત ના વહીવટી અિધકારી. 

 

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

, એકવીસ ) 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : E.V.S 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

  - 4) નીચેની ઘટનાઓનંુ "આપિ " અને "દુઘટના

         ( વાહન અક માત, ભૂકંપ આવવો, દાઝી

 સાઈકલ પરથી પડવું, કરંટ લાગવો, આગ

 આપિત - ___________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 દઘુટના - ____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

  

 - 5) તફાવત લખો. 

      1) ામ પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત 

       2) આપિ  અને દુઘટના 

 

 - 6) નીચેનાં નોનાં ટંૂકમાં જવાબ આપો. 

      1) ામ પંચાયત ના વડાને શંુ કહે છે? 

       2) નદીમાં પૂર આવવું એ કેવી બાબત છે? 

       3) હવા એ કેવો પદાથ છે? 

       4) આપણા આહારમાં મુ ય કેટલાં વાદ હોય

        5) આપિ  એટલે શંુ? 
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દુઘટના" માં વગ કરણ કરો. 

દાઝી જવુ,ં કોમી રમખાણ, વાવાઝોડંુ આવવું, સુનામી આવવી

આગ લાગવી, િહમવષા થવી, આતંકવાદી હુમલા, ઝાડ પરથી

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

હોય છે? યાં- કયાં? 
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આવવી, દુ કાળ પડવો,  

પરથી પડી જવું, પૂર આવવું ) 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q -1.Rewrite these expressions using 's

 Example : the doll belonging

   the tail of the dog

1. The house belonging to Ravi. 

2. The nest belonging to the bird. 

3. The book belonging to Sonia. 

4. The horns of the bull 

5. The pencil belonging to Vinay. 

Q -2. Fill in the blanks with There is o

1. ___________ boys in the school.

2. ___________ a boat in the river 

3. ___________ a hand in my hand 

4. ___________ dogs in the house.

Q -4. Write names of your family mem

1. Maternal uncle (મામા)   

2 .Maternal aunt (માસી) 

3. Paternal uncle (કાકા)   

4. Parental aunt (ફોઈ) 

5. Brother (ભાઈ)    

6. Sister (બહ�ન) 

7. Father (િપતા)    

8.Myself (�ુ)ં    

9. Maternal grandparents (નાના-નાન

10. Paternal grandparents  (દાદ�-દાદ

11.  Mother (માતા) 
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sing 's. (વા ય ની પાછળ 's ઉમરેો.) 

onging to Nisha. – Nisha’s doll. 

he dog . – the dog's tail. 

 

 

re is or There are : (There is ક ેThere are નો ઉપયોગ કરી ખાલી જ યા પરૂો

chool.              5. __________ pictures on the wall.

 river               6. _________ a girl in the room. 

 hand              7. _________ teachers in the school.

ouse.        8.___________ a book on the shelf

y members : ( તમારા કટુુબંીજનો ના નામ લખો.) 
  

  

  

  

  

નાની) 

દાદ�) 
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નો ઉપયોગ કરી ખાલી જ યા પરૂો.) 

 wall. 

chool. 

 shelf. 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : English 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q -3.Classify the given names accordin

 (નીચ ેઆપેલ નામ ન ેતમેના થાન માણ ે
   ( a post card, a track, a nurse, stamp

     windows, an injection, an inquiry w

1. Railway- station : 

 

2. Hospital               : 

 

3. Post-office          : 

 

4. School                 :  

 

Q - 5. Write a paragraph about  ‘a visi
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cording to the places where they can be found. 

નીચ ેઆપેલ નામ ન ેતમેના થાન માણ ેવગ કૃત કરો) 
stamps, a post box, students, a doctor, passenger

uiry window, chalk-sticks, a train, a blackboard

 ‘a visit to the Zoo'. 

 

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

und.  

sengers, a postman, tickets,  

board, storybooks, textbooks ) 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : Gujarati 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q - 1)   નીચેના નોના  જવાબ લખો  : 

             1)  ગળ ે પડવાની  ટેવ કઈ  બીમારી 

             2)  નમૅદાનો  શો   અથૅ  થાય છે ? 

             3)  નમૅદા. નદી કયા શહેર પાસે સાગરને

             4)   રાધા  કોના   કરતાં  સંુદર  છે ? 

             5)   ી કૃ ણ  કયાં  બેસીને  બંસી  વગાડે

 Q - 2)  ખાલી જ યા  પૂરો : 

             1)  ____________________ના

             2) ___________________ નગરી

             3)  સવારે  મે  ______________________

             4)  ર તા વ ચે   ______________________

             5)  અ લક દ લક  ______________________ 

Q - 3)  િવરોધી  શ દો  લખો : 

              1)  પૂવ. ×     

              4)  અજવાળું ×    

Q - 4)  જોડણી.સુધારો : 

              1)  નઉકાવીહાર  -     

   3)  િજવાદોરી -    

Q - 5)  તમારા ઘરની આજુબાજુ  આવેલા વૃ ો

Q - 6)  િનબંધ  લખો  :  ' મારો  યાદગાર  વાસ
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 ને  વધારે હોય છે ? 

 

સાગરને મળે છે ? 

 

વગાડે છે ? 

ના રંગોમાં તંુ  રમી  રહયો  રિળયાત . 

નગરી માં  એક  મોચી  રહેતો હતો . 

______________________કયૉ  હતો . 

______________________પ યો. હતો . 

______________________ ઝ લક . 

 2)  સંુદર ×    3)  

 5)  લાંબી.×    6)  

  2)   શુરવીર -    

  4)  અિણદાર -  

વૃ ો  િવશે  માિહતી એકઠી કરી લખો .  

વાસ '   
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3)  ઊચે × 

6)  સુખ.× 
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Standard : 5th (G.M.) 

Subject : Hindi 

Date : 09-05-2020 

Worksheet- 5 

Q-1) ो  के उतर  दीिजए | 

          1)   सरूज  िनकल न े पर प ी या कर रह ेह ै 

          2)  लंगूर का मँूह  कैसा होता ह ै? 

          3)  माता  रसोईघर मे या कर रही ह ै

          4)  लडका या कर रहा ह ै? 

          5)  ब े  बगीचे म या कर रह ेह ै? 

Q-2)  पश ु और  पि य  के दस दस  नाम िलखो ।

Q-3)  आपको आत ेहो ऐस े पाचं चटुकुल ेिलखो ।

Q-4)  अनाज के नाम िह दी। और  गजुराती म ेिलखो ।

Q-5)  िवलोम श द िलखो | 

             1)  सूखा  × ............ 

             2)  सुबह  ×  ............ 

             3)  दो त  ×  ............ 

             4)  दन।  ×  ............ 

             5)  गलत  ×  ............. 

Q-6)  नीच े दए गए िच   को दखेकर कहानी िलखो  ।
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सरूज  िनकल न े पर प ी या कर रह ेह ै ? 

माता  रसोईघर मे या कर रही ह ै? 

 

पश ु और  पि य  के दस दस  नाम िलखो । 

आपको आत ेहो ऐस े पाचं चटुकुल ेिलखो । 

अनाज के नाम िह दी। और  गजुराती म ेिलखो । 

नीच े दए गए िच   को दखेकर कहानी िलखो  । 
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