
પ્રશ્ન-૧
૧

૨

પ્રશ્ન-૨

પ્રશ્ન-૩

ચાલ, વરસાદની મોસમ છે, .................. જઈએ,
ઝાાંઝવાાં હો કે હો દરરયાવ, તરસતાાં જઈએ.
મોતના દેશથી કહ ેછે કે બધાાં .................. છે,
કૈં નથી કામ, છતાાં ચાલ, અમસતાાં જઈએ.
આપણે ક્ાાં છે મમત એક જગાએ ..................,
માગગ માગે છે ધણાાં, ચાલને, ખસતાાં જઈએ.
સાવ નનર્જન છે આ વેરાન, બીજ ાં શ ાં કરીએ,
બાાંધીએ એક ..............., ને જરા વસતાાં જઈએ.
તાલ દેનારને પળ એક મ  ાંઝવવાની મજા
રાગ છેડ્યો છે ર દનનો, છતાાં .............. જઈએ

( હસતાાં, નગર, વરસતાાં, ભડ્કે, રહીએ )

નવપત પડ્ે ના વલખખયે, વલખે નવપત ન જાય;

નવપતે ઉદ્યમ કીજજયે, ઉદ્યમ નવપતને ખાય.
ગ ણ:-૩

ફરતી પીંછી અંધકારની : દીપ નહીં રાંગાય. ગ ણ:-૨

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  પરરખચત કે અનપરરખચત પરરસ્સથનતમાાં વાતચીત અને સાંવાદો સમજી શકે છે.

કૌસમાાં આપેલા શબ્દોમાાંથી યોગ્ય શબ્દ વડ્ે ખાલી જગ્યા પ  રી ફકરો પ  ણગ કરો. ગ ણ:-૫
    (   ઝળહળાટથી,  સાંબોધાતાાં, શ્રીમાંત,  મોટરગાડ્ીઓ,  આરતી, )
          જગમોહનદાસ એટલા ..................... હતા કે એમના વર્ ગળમાાં તે 'રાજા' નામથી જ 

............................. લક્ષ્મીદેવીએ બેય હાથે તેમની .......................... ઉતારી હશે. સાઠ લાખ 

રૂનપયાને ખચે દરરયારકનારે બાંધાવેલો તેમનો આસમાની 'આનાંદ - મહલે' રાતે્ર રદવાના 
............................... અલકાપ રીની યાદ આપી જતો. તેમને ઘેર છ ..................................... 

હતી અને નોકરચાકરનો તો પાર નહીં.
અધ્યયન નનષ્પનિ :-  કાવ્ય મ ખપાઠ અને કાવ્યપ  નતિ કરી શકે છે.

આપેલ કાવ્યમાાં યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી કાવ્ય પ  ણગ કરો. ગ ણ:-૫

સામનયક મ  લયાાંકન પ ન: કસોટી
શાળાન ાં નામ:- ...................................................... ધોરણ:- ૫ (પાાંચ)

ક લ ગ ણ:- ૨૫ નવષય- ગ જરાતી ટેસટ તારીખ;- ૨૨/૨/૨૦૨૦
નવદ્યાથીન ાં નામ:-.......................................................................... સમય:-૧ કલાક
અધ્યયન નનષ્પનિ :-  કાવ્યપાંસ્તત, નવચારનવસતાર , સ  સ્તત, કહવેતો અને ગદ્ય-પદ્યન ાં સવતાંત્ર લેખન 

તથા સારાલેખન કરી શકે છે.

આપેલ પાંસ્તતઓના નવચારનવસતાર  કરો.
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નીચેનામાાંથી કઈ જોડ્ણી સાચી છે ?

[૧] ઉદ્ધમ       [૨] નપ્રતી        [૩] કતગવ્ય        [૪] તીરસકાર
સમથગ નો નવર દ્ધાથી શબ્દ લખો. ........................................

નવક્રમ સારાભાઈ તેમના ઘરે સોનાના પારણામાાં ઝૂલેલા તેવ ાં કહવેાય છે.

બાંધ બેસતો નવકલપ લખો. ૧. વૈભવ કે શ્રીમાંતાઈમાાં ઊછરવ ાં   ૨. ગરીબીમાાં ઊછરવ ાં.

આપણે હાંમેશા ......................... લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. (રદન, દીન)

નીચેનામાાંથી સ ભગ નો અથગ કયો છે ?

[૧] પાણી       [૨] સ ાંદર        [૩] ઊંઘ        [૪] નસિંહ

માગ્યા મ જબ જવાબ આપો. ગ ણ:-૫

[અ] વીણા મહતેા [બ] જયમીન મેકવાન
[ક] ભાઇલાલભાઇ પાટીલ [ડ્] ચાર લતા ઘોષ

[અ] માાંજરી આંખો [બ] પહોળાં મોઢ ાં / જાડ્ા હોઠ
[ક] લાાંબા અને કાળા વાળ [ડ્] મ સાફરીના શોખીન

કઈ બે વ્યસ્તતના વાળ વાાંકરડ્યા છે ?

[ક] ભાઇલાલભાઇ પાટીલને માાંજરી આંખો છે. [ડ્] ચાર લતા ઘોષને પ સતકો વાાંચનનો શોખ છે.

નેચેનામાાંથી કય ાં વાક્ સાચ ાં છે ?

[અ] વીણા મહતેાને વાાંકડ્ીયા વાળ છે.

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  વ્યાવહારરક  વ્યાકરણનો  ઉપયોગ કરી શકે છે.

[અ] વીણા મહતેા અને ભાઇલાલભાઇ [બ] જયમીન મેકવાન અને વીણા મહતેા
[ક] ભાઇલાલભાઇ પાટીલ અને ચાર લતા [ડ્] ચાર લતા ઘોષ અને જયમીન મેકવાન

નીચેનામાાંથી કઈ બાબત ભાઇલાલભાઇ પાટીલ નવશે સાચી છે ?

[અ] માાંજરી આંખો

[બ] જયમીન મેકવાનને મોટ ાં અણીદાર નાક છે.

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  બીલ, રીસીપ્ટ, રેપર, રરપોટગ , નમનનટ્સનો મારહતી માટે ઉપયોગ કરે છે.

ગ ણ:-૫

નવશેષતાઓ ચાર લતા ઘોષ ભાઇલાલભાઇ 

પાટીલ વીણા મહતેા જયમીન મેકવાન
આંખો કાળી આંખો માાંજરી આંખો મોટી કાળી આંખો નાની કાળી આંખો

નીચે આપેલ ટેબલનો અભ્યાસ કરી પ્રશ્નોનાાં જવાબ માટે યોગ્ય નવકલપ પસાંદ કરો.

નાક મોટ ાં અને પહોળાં સામાન્ય અણીદાર મોટ ાં અણીદાર નાન ાં અણીદાર

મોં અને હોઠ પહોળાં મોઢ ાં / જાડ્ા 
હોઠ

નાન ાં મોં / પાતળા 
હોઠ

પહોળાં મોઢ ાં / 
પાતળા હોઠ મોટ ાં મોઢ ાં / જાડ્ા હોઠ

વાળ ખભા સ ધી 
વાાંકરડ્યા વાળ ભ  ખરા લાાંબા અને કાળા વાાંકડ્ીયા

વ્યસ્તતની પ્રકૃનિ દયાળ અને 

મૈત્રીપ  ણગ ગાંભીર અને શાાંત હસમ ખ અને આંનદી બ ધ્દ્ધ્દ્ધશાળી

નીચેનામાાંથી કઈ બાબત વીણા મહતેા નવશે સાચી છે ?

[બ] પહોળાં મોઢ ાં / જાડ્ા હોઠ
[ક] લાાંબા અને કાળા વાળ [ડ્] મ સાફરીના શોખીન

શોખ રસોઈ બનાવવી 
અને પ્રવાસ પ સતકોન ાં વાાંચન સાંગીત અને 

ભરતકામ મ સાફરી

નીચેનામાાંથી કયા વ્યસ્તતની આંખો નાની કાળી આંખો અને મ સાફરીના શોખીન છે ?



પ્રાથનમક શાળાના નશક્ષકો માટે નાની નાની 
બાબતોન ાં સાંકલન કરતા વોટ્સેપ નાંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા નવનાંતી.

તમામ પ ન: કસોટીઓ મેળવવા તમારી શાળા, 
તાલ કો અને જજલલો અંગે્રજી કેપીટલ લેટરમાાં 

લખીને તમામ પ ન: કસોટીઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરી મેળવી 
શકો. એક રદવસ સ ધીમાાં ના મળી જાય તો બીજો 

મેસેજ કરવા નવનાંતી.

એકમ કસોટી પ સ્સતકામા જે ઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

નનષ્પનિમાાં ટીતમાકગ  થયેલ હોય તે જ નનષ્પનિના 
પ્રશ્નની પ ન: કસોટી લેવી.

આ ફતત પ ન: કસોટીનો નમ  નો જ છે . તારીખ- 

૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના પરરપત્ર માાં નશક્ષકની ભ  નમકા 
વાાંચી તે મ જબ જરૂર પડ્ે પ ન: કસોટી તૈયાર કરવી.

પ ન: કસોટી તરત ના લઇ શકાય ઉપચારાત્મક 

કાયગ માટે ના રદવસો બાદ જ લેવી.


