ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાંધીનગર
પ્રથમ સત્રાંત લેણખત કસોટી
પ્રશ્નપત્ર – A
તારીખ-

ત્રવષય : ગુજરાતી

વાર

યોગ્ય ત્રવકલ્પ પસંદ કરી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.

(બ) આકાશ

(ક) સરોવર

(ડ) વરસાદ

(ક) તાપી

(ડ) મરહસાગર

ત્રવિંધ્ય અને સાતપુડા વચ્ચે કઇ નદી વહે છે ?
(અ) કાવેરી

3.

(3)

‘પવશત તારા’ કાવ્યમાં કોને પવશતની આંખ કહી છે ?
(અ) ડુગ
ં ર

2.

કુલ ગુિ : ૪૦

ધોરિ : 5

પ્રશ્ન-1 (અ)
1.

સમય

(બ) નમશદા

મોચી કઇ નગરીમાં રહેતો હતો?
(અ) કાશી નગરી

(બ) શ્વેત નગરી

(ક) સુદર
ં નગરી

(બ)

નીચેના પ્રશ્નોના એક - બે વાક્યમાં જવાબ આપો.

1.

મોચીની જગ્યાએ તમે હોય તો શુ ં કરો?

2.

નમશદાને રે વા શા માટે કહે છે ?

(ક)

નીચેના પ્રશ્નોના એક વક્યમાં જવાબ આપો.

1.

‘સુદર
ં સુદર’
ં
કાવ્યના કત્રવનુ ં નામ જિાવો.?

2.

રાધાગોરીના મુખને કોનાથી સુદર
ં ગિાવવામાં આવ્ર્ુ ં છે ?

3.

‘પવશત તારા’ કાવ્યમાં કોને ઇશ્વરની સોગાદ ગિવામાં આવી છે ?

પ્રશ્ન-2 (અ)

બેરફકર રહો મહારાજ વાયદો નરહિં ચકું.

2.

સીવી દો તો શુ ં લો?

3.

એક મુઠ્ઠી ચિા તો મારી પાસે છે .

4.

મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી મહારાજ!

(બ)

અનુલેખન કરો.

(4)

(3)

ઘટનાક્રમ પ્રમાિે વાક્યો ગોઠવો.

1.

(ડ) નવી નગરી

(4)

.

(2)
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ચાલો, ત્યારે આજે એક નવી જ જાતનો પ્રવાસ કરીએ. મુસાફરી કેટલી લાંબી છે - ખબર છે ? 1312
રકલોમીટર જેટલી! તમને થશે- અરે ! કેટલી લાંબી? ક્યારે પરી થાય, ને કેવા થાકી જવાય?
(ક)

કાવ્યપંક્તત પિશ કરો.

(4)

રાત્રધકાનો હાર............ છલ્લક છલ્લક
પ્રશ્ન-3 (અ)
1.

માગ્યા મુજબ કરો.

સમાનાથી શબ્દ લખો.

(2)

1. સમીર
2.

જોડિી સુધારો
1. દીવસ .............

3.

2. વન
(2)
2. સંતાકકરડ .....................

શબ્દસમહ માટે એક શબ્દ આપો.
1. હોડીમાં બેસીને ફરવુ.ં

(બ)

(2)
2. નાણળયેરના જેવા એક ઝાડના બીજની ભકી

નીચેનામાંથી કોઇ પિ એક ત્રવષય પર આઠ-દસ વાક્યોમાં ત્રનબંધ લખો.
1. 15મી ઓગસ્ટ 2. રદવાળી

પ્રશ્ન-4(અ)

(4)

3. મારો યાદગાર પ્રવાસ

નીચે આપેલા ફકરા પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

(5)

તમને ખબર છે નમશદાનો અથશ? જે આપિને આનંદ એટલે કે નમશ આપે તે નમશદા. એના રકનારા
પરની કુદરતી શોભા આપિને આનંરદત કરી મકે એવી છે . ઠેર ઠેર સુદર
ં વ ૃક્ષો ને સાથે સાથે ચાલ્યા આવતા
ઊંચા-નીચા પહાડો, ક્યાંક લીલોતરીવાળાં સુદર
ં
ખુલ્લાં મેદાનો. નમશદા ક્યાંક એકદમ શાંત; ક્યાંક દોડતીકદતી. રે વા એટલે કુદનારી. ક્યાંક એ ધોધ બની જાય છે ને ક્યાંક પહોળા પટે ધીરગંભીર રહે છે . આવી સરસ
નદી! આપિા ઋત્રષમુત્રનઓ તો એના સુદર
ં રકનારે યાત્રા કરી એનાં વખાિ કરતાં થાકતા જ નથી. તમે તમારાં
દાદા-દાદીને આ સ્તોત્ર ગાતાં પિ સાંભળ્યાં હશેઃ ‘ત્વદીય પાદપંકજમ્ નમાત્રમ દે વી નમશદે’।
પ્રશ્નોઃ
1.

નીચેનામાંથી કયા શબ્દનો અથશ ‘નમશદા’ નથી થતો?
(અ) આનંદ આપનારી (બ) કુદનારી

2.

(ડ) તોફાની

આપિા ઋત્રષમુત્રનઓ તો એના સુદર
ં રકનારે યાત્રા કરતા- વાક્યમાં ત્રવશેષિ જિાવો.
(અ) આપિા

3.

(ક) નમશ આપનારી

(બ) સુદર
ં

(ક) ઋત્રષમુત્રનઓ

(ડ) રકનારે

આવી સરસ નદી ! વાક્યમાં કયા ત્રવરામ ણચહ્નનો ઉપયોગ થયો છે ?
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(અ) પ્રશ્નાથશ ણચહ્ન

(બ) પિશ ત્રવરામ

(ક) ઉદગાર ણચહ્ન

(ડ)

અલ્પ

ત્રવરામ
4.

તમે તમારાં દાદા-દાદીને આ સ્તોત્રગાતાં પિ સાંભળ્યાં હશે. વાક્યમાં લીટી કરે લ શબ્દનો પ્રકાર
જિાવો.
(અ) સવશનામ

5.

(બ) નામ

(ક) રક્રયાપદ

(ડ) ત્રવશેષિ

(ક) સુભાત્રષત

(ડ) જોડકિાં

‘સ્તોત્ર’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ જિાવો.
(બ) દુહા

(અ) છંદોબદ્ધ સ્તુત્રત
(બ)

નીચેના ત્રવધાન કોિ બોલે છે અને કોને કહે છે ? તે લખો.

1.

હુ ં સામેની દુકાનેથી પરચરિ લઇ આવુ.ં

2.

હવે કેમ છો? દવા-બવા તો કરો છો ને?

(ક)

જોડકાં જોડો.

(2)

(3)
1.

અ

બ

પવશત તારા

1.

ધમેન્દ્દ્ર માસ્તર

2. મહેનતનો રોટલો

2. સુરેશ દલાલ

3. સુદર
ં સુદર
ં

3. પન્નાલાલ પટેલ
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ધોરણ 5 ગ3ણત
સમય: 1 કલાક ૩૦ િમિનટ

ુ 40
6ુ લ 7ણ

,થમ સ5
િવભાગ- A

ૂચના

ુ બ જવાબ આપો ( ,- મ 1 થી 12, દર= ક ,-નો એક 7ણ
ુ )
જ

મ નં 1 થી 4 માં ખાલી જ યા

ૂરો

1. એકસો લાખને આપણે _________________ તર3ક' ઓળખીએ છ3એ .(એક હ?ર,એક લાખ,એક
એક કરોડ )
2. કાટકોણ ુ ં માપ _______________ છે . ( 90૦,45૦,180૦)
3. 50 પૈસ ા એ 1 િપયાનો ______________ ભાગ છે .(દસમો,અડધો ,<ીજો)
4. અડધો %ટો ફ'રવવાથી _______________ Hક એનો એ જ દ' ખાય છે . (3 ,5 , 0)

મ નં 5 થી 8 માં યો%ય િવક&પ પસંદ કર)

•

□ માં લખો .

5. એક * ૃહઉ.ોગમાં એક 0દવસમાં 1000 0કIા ક'ર3નો રસ બને છે .તો તે અઠવા0ડયામાં ક'ટલા 0કIા
ક'ર3નો
રસ બનાવશે?
(અ) 8000 (બ) 7000

(ક)) 15000

(ડ) 3000

6. મીરા આપેલ ચોકલેટના <ણ ભાગ ખાઈ ?ય છે , તો તેણે ચોકલેટના ક'ટલામો ભાગ ખાધો
કહ'વાય?
(અ)

(બ)

(ક)

(ડ)

7. 7 નો *ુણક નીચેનામાંથી કયો છે ?
(અ) 29

(બ) 62

(ક)) 28

(ડ) 58

8. નીચેનામાંથી કયો 15 નો અવયવ નથી?
નથી
(અ) 2
•

(બ) 3

,- નં 9 થી 12 માં મા%યા

(ક)) 5

(ડ) 1

ુ બ જવાબ લખો .
જ

9. કાટF ૂણો રચાતો હોય તેવા બે HIેJ K ૂળાMરો લખો.
લખો ______, _______
10.

આ આNૃિતમાં ક'ટલા ભાગ રં ગવાથી

ભાગ રં યો ગણાશે? _____

ૂ
11. નીચેનામાંથી કઈ આNૃિતમાં O ૂટક ર' ખા આગળ અર3સો K ૂકતાં

ૂTું Uચ< બનશે? _______

12

12. નીચેની પેટનV ુ ં િવWતરણ કરો.
1, 3, 6, 10, ___, ____

િવભાગ-B
ૂચના

ુ બ જવાબ આપો (,- મ 13 થી 21, દર= ક ,-ના બે 7ણ
ુ )
જ

13. કોXટકના આધાર' જવાબ આપો.
ક'ર3નો ભાવ

30 િપયા _િત 0કIા

ક'ર3ના રસનો ભાવ

80 િપયા _િત 0કIા

120 0કIા ક'ર3નો રસ ખર3દવો ક'ટલા િપયા Yુકવવા પડ' ?

14. આપેલા િ<કોણ ABC

ુ ં Mે<ફળ ક' ટZું થાય?
થાય (ચો.એકમમાં દશાV વો) ____________

15. HIેJ K ૂળાMરોમાં આવતા એવા ચાર K ૂળાMરો જણાવો ક' [ને અડધો %ટો ફ'રવવાથી K ૂળ
અMરો [વા દ' ખાય.

16. આપેલ િ<કોણને ઘ0ડયાળના કાંટાની 0દશામાં ચોથો ભાગ ફ'રવવાથી ક'વો દ' ખાશે તે દોરો
દોરો.

17. 2 અને 5 ના સામા]ય *ુણકોમાંથી સૌથી નાનો *ુણક કયો છે ?

18

18. નીચેની પેટનV

ૂણV કરો

70 હોય તો

19. 1 0કIા દાડમનો ભાવ

175 માં ક' ટલા 0કIા દાડમ ખર3દ3 શકાય?

20. ક0ડયાએ કા`યા વગર એક હારમાં 3 fટવાળ3 અને બીJ હારમાં 5 fટવાળ3 લાદ3 લગાવી
લંબચોરસ
બનાaયો તો તે લંબચોરસની ઓછામાં ઓછ3 લંબાઈ ક'ટલી હશે?
21. ખાલી Wથાનની

ૂિતb કરો.

100 + 400 + 200

=

300 + _____

િવભાગ–C
ૂચના

ુ બ જવાબ આપો.. (,- મ 22 થી 23, દર= કના 5ણ 7ણ
ુ )
જ

06

22. ઘ0ડયાળમાં કાંટા દોરો ક' [માં કાંટાઓ વeચેનો F ૂણો કાટકોણ કરતા મોટો હોય સમય પણ લખો
લખો.

23. નીચે આપેલા લંબચોરસના

એક સરખા છ ભાગ કરો દર' ક ભાગ એ

લંબચોરસનો ક'ટલામો ભાગ
કહ'વાય?

અથવા

23. નીચેની આNૃિતમાં

ભાગમાં ટપકાં કરો
કરો.

િવભાગ-D
ૂચના

ુ બ જવાબ આપો ( પ- મ 24))
જ

24. નીચેની આNૃિતઓ ુ ં Mે<ફળ ચોરસ એકમમાં લખો.
લખો

આNૃિત A : __________

આNૃિત B : __________
અથવા

.વgુ
વgુ <ણ બાhુ ઓ નીચેનો આકાર

ૂણV કરો ક' [થી તે ુ ં Mે<ફળ 12 ચો.એકમ થાય.
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Subject : English
First Semester
Standard - 5
Model Question Paper - 1
Marks - 40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------પ્રશ્ન - 1 (અ)

1.
2.
(બ)

નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટાાં તે જણાિો.

2

Hitu’s classroom is clean and airy.
The hare won the race.
જોડકા જોડો.

2

A

B

1. 8

a. Four

2. 4

b. For
c. Eight

(ક)

ુ ો.
કૌંસમાાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પર

1.

There are __________windows in the room.

(two, four)

2.

Bakshipur is a ____________ village.

(small, big)

પ્રશ્ન - 2 (અ)

1.
(બ)

2

ુ ો.
ચચત્રને આધારે ખાલી જગ્યા પર

These are __________ .

2

2. This is an _____________ .

બાંધ બેસતા ન હોય તેિા શબ્દો ફરતે

કરો.

2

1.

Friday ,

Monday,

Holiday,

Tuesday

2.

Volleyball,

Cricket,

Chess,

Football

(ક)

ખ ૂટતાાં અક્ષરો મ ૂકી શબ્દ બનાિો.

1.

K __ t __

2.

t __ ach __ r

પ્રશ્ન - 3

(અ)

ફકરો િાાંચી નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ લખો. (ગમે તે ચાર)

2

8

The hare ran fast. Soon, it reached at the top of the hill. The tortoise was much
behind. The hare thought, “Let me take some rest.” Soon the hare was fast asleep.
1.
Ans.
2.
Ans.
3.
Ans.

Who ran fast ?
____________________________________________________________________
Where did the hare reach ?
____________________________________________________________________
Who was much behind ?
____________________________________________________________________
1

4.
Ans.
5.

Was the tortoise fast asleep ?
____________________________________________________________________
Who said, “Let me take some rest” ?

Ans.

____________________________________________________________________

(બ)

નીચે આપેલ ચચત્રોમાાંથી કોઇપણ ત્રણ ચચત્રોને અનરૂુ પ બે - બે િાક્યો બનાિો.

1.
1.

2.

3.

6

4.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ક)

કૌંસમાાં આપેલ વિકલ્પોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી આપેલ સાંિાદ પ ૂણણ કરો.

4

(here, Hello, Pintu, Nice)

(ડ)

1.

Student - 1

: Hi !

Student - 2

: ___________

Student - 1

: I am Punit and you ?

Student - 2

: I am ______.

Student - 1

: _________ to meet you.

Student - 2

: Same _________

શબ્દોને યોગ્ય ક્રમમાાં ગોઠિી અથણપ ૂણણ િાક્ય બનાિો. (ગમે તે એક)

2

storybooks / There / are / in the cupboard.
_________________________________________________________________

2.

are / you / ? / How
_________________________________________________________________

2

પ્રશ્ન - 4 (અ)

કૌંસમાાં આપેલ વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી વનબાંધ પ ૂણણ કરી આપેલ જગ્યામાાં ફરીથી લખો.

4

A Tiger
(national , teeth, cub, jungle)
Tiger is a wild animal. It is our _________ animal. It lives in a _______. It has stripes
on its body. It has sharp _________. A baby tiger is called a _________.
Tiger is a wild animal. ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(બ)

કૌંસમાાં આપેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપેલ ચચત્રન ાંુ િણણન કરો

4

(classroom, students, teacher, dustbin, windows, book, blackboard)

This is the picture of a classroom. There are _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3
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