
~ltGL : 1 8C1.l8 

tUl.l~B l.lC..etLBat BtU~ 

Q(5).~ 

Q.l aO.~at.l ~8~ ~t.~ :u.t~ ~cuu.t :u.tat~ C{uU. 

Date: 30/11/2019 

§C1. JJ~l: 25 

Look at this picture. There is a sea-shore. Nehaben is Sandip's mother. 

Rajubhai is Sandip's father. Pinki is Sandip's sister. 

:u.t.R. c..Uat CLS~ ~~ct 500 ~cC1.l ~l<J.Cl ~~a~~ ctali <3tt2UJL B~ ~-

Q.2 (A) a{l ~afiWLC~ ~JGI.l~ltL lJ.j_cctl ~at~ 1-j_Bl ~:Q@JL 1{~1 8~. 

(1) P_s __ m ___ _ 
(2) F __ rm __ r 

Q.2 (B) ~C{Jl ttSctl ~l<J.C tt~ Q B~. 

(1) bag, school , pencil, sharpener 
(2) teacher, policeman, student, doctor 
(3) rose, marigold, mango, sunflower 

Q.2 (C) a{l ~ ~Li:l.C{ ~l<J.Cl 2UJGL \JtlallltL C{uU. 

(a train, a doctor, a duster, a black board, a platform, a text book, 
a nurse, a patient, a ticket, a passenger) 

Hospital School Railway Station 

Q.3 

A B 

1. A post card A station master 

2. A patient A police man 

3. A chalk stick A nurse 

4. A khakhi dress A teacher 

5. A railway platform A post master 

~.R. There is I There areaU <3tt2UJL sit CL~:ailall WlalaU Rl~l 8~ ~-
Q.4 

There is /There are atl <3tt2UJL 8~ G£lc?~l;l "Y.l-ll~ ctl-ll~l Classroomafi 

Clt-tj~atl Wlatatl (c;l.f:~LB~ctl ttl~ Cll~ (J{atlc0.~ C{uU. 

Ex. There is a chart on the wall. 

1 

(05) 

(02) 

(03) 

(05) 

(05) 
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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ – 5  ગણત  Date : 14/12/2019 

સમય : 1 કલાક                                                                                                                        ુલ ણુ : 25           
LO નકશા પરથી ોના જવાબ આપે છે.  

-1 નકશો જોઈ, આપેલ પ્ર ોના જવાબ આપો. 05 

                                            

                                       

 

 (1) જો તમે રાયપરુ દરવાજાથી કી ઝ ઝોન આવતા હોય તો, માછલી ઘર કઈ બાજુએ આવે? 

(2) કી ઝ ઝોન અને બાલવાિટકા વ ચે કયો ખણૂો બને?  

a) ગુ કોણ   b) લઘકુોણ  c) કાટકોણ 

(3) નીચેનામાથંી કયો ખણૂો સૌથી મોટો ખણૂો બને છે? 

a) પ્રાણી સગં્રહાલય રોડ અને બાલવાટીકા રોડ 

b) પ્રાણી સગં્રહાલય રોડથી કી ઝ ઝોન રોડ 

c) કી ઝ ઝોન રોડ અને માછલી ઘર રોડ  

(4) બગીચા અને કી ઝ ઝોનની વ ચે કયા બે થળો આવેલા ંછે? 

(5) માછલીઘરની નજીકના બે થળો કયા કયા છે ? 

 

-2 નકશામા ંિદ હી શહરેના છ થળોના નામ આપેલા છે. તે જોઈ આપેલ પ્ર ોના જવાબ આપો. 06 

  

 (1) નકશામા ંલાલ િક લાથી કુત ુબંિમનાર થઈને લોટસ મિંદર પહ ચતા કેટલા િક.મી. અંતર 

કાપવુ ંપડે? 

 

 

જતંરમતંર 
5.9 િક.મી. 2.8 િક.મી. 

ઇ ડીયાગેટ
બુ  જયિંત પાકર્  

8.6 િક.મી.

લાલ િક લો 

20 િક.મી. 
કુત ુબંિમનાર

લોટસ મિંદર

9.1 િક.મી.

કાકંરીયા 
તળાવ

બા
લવા
ટીકા

કી ઝ ઝોન 

માછલીઘર 

ઓપન એર થીયેટર 

 

રાયપરુ દરવાજા 

પ્રાણીસગં્રહાલય 

 
 

બ
ગી
ચો



2 
 

(2) કુત ુબંિમનારથી લોટસ મિંદરનુ ંઅંતર અને લોટસ મિંદરથી ઈિ ડયા ગેટનુ ંઅંતર, આ બે 
અંતર પૈકી કય ુઅંતર ઓ  ંછે? 

(3) રમેશ કુત ુબંિમનારથી લોટસ મિંદર થઈને ઈિ ડયા ગેટ જાય છે. યારે િવિદત બુ ા 
જયિંત પાકર્થી જતંરમતંર થઈને ઈિ ડયા ગેટ જાય છે. તો કોણે વધારે અંતર કા યુ?ં 

-3 નકશો જોઈ, આપેલ પ્ર ોના જવાબ આપો. 05 

  

 1. જૂનાગઢ િજ લાને કયા કયા િજ લાની હદ અડે  છે? 

2. નવસારીથી વડોદરા જતા કયા કયા િજ લામાથંી પસાર થવુ ંપડે છે? 

3. વડોદરાથી વલસાડ કઈ િદશામા ંઆવેલુ ંછે? 

4. સરેુ દ્રનગરથી બનાસકાઠંા જવા માટે કઈ િદશામા ંમસુાફરી કરવી પડે? 

5. નકશામા ંસૌથી મોટો િજ લો કયો જણાય છે? 

 

L.O. માણમાપની મદદથી ચ ો અને નકશાને નાના ક મોટા વ પે દોર છે.  

-4 અહીં 1 સે.મી. માપવાળી જાળી પર દીવો દોરેલ છે. આ દીવો બાજુમા ંઆપેલ 2 સેમીના માપવાળી 
જાળીમા ંદોરો. તમે દોરેલ દીવાનુ ંિચત્ર મળૂ િચત્ર કરતા કેટલા ગણ ુમોટુ છે? 

04 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ઉ ર 

પિ મ 
 

પવૂર્ 
 

દિક્ષણ 

1 સે.મી 

2 સે.મી 



 

L.O

 

 

 

 

O. ઘર,વ

-5 શાળ
 

1. દ ે
2.  સ

3. V

4. મુ
5. હો

 

વગખડં અને 

ળાના નકશાને 

રેક વગર્ખડંની
સભામેદાનની 

(a) રમ
(b) મખુ્
(c) હો

III વગર્ખડંમ
ખ્ય દરવાજાથ
ોલની લબંાઈ 

શાળાના સાદ
દશાવે છે. 

યાનથી જુઓ

ની લબંાઈ કેટલ
પવૂર્ અને પિ
મતનુ ંમેદાન 

ખ્ય દરવાજો 
લ અને બગી
મા ંબેઠેલ િવ ા
થી પ્રવેશ કરી
અને પહોળાઈ

દા નકશાઓમ

ઓ તથા આપે

લા મીટર છે?

િ મ બાજુએ શ
અને મખુ્ય દ
અને હોલ 

ચો 
ાથીર્ઓ રમતન
ીને કાયાર્લય
ઈ કેટલા મીટ

3 

મા ં ચ ો, સં

પલ પ્ર ોના જ

શુ ંઆવેલુ ંછે ?

રવાજો 

નુ ંમેદાન જોઈ
તરફ જવા કઈ
ટર છે? 

 

ાઓ, દશાના

જવાબ આપો.

? 

ઈ શકે છે? 

ઈ િદશામા ંજ

ા આધાર કોઈ

વુ ંપડે? 

ઈ વ  ુક થ

 

ળ ુ ં થાન 

05 
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સામાિયક ૂ યાકંન કસોટ  

ધોરણ –5     સૌની આસપાસ (પયાવરણ)  તારીખ: 28/12/2019 

સમય – 1 કલાક                      કુલ ગણુ: 25 

_____________________________________________________________________________________ 

અ.િન. આહારના ંિવિવધ વાદ િવશે જણાવી શ શે.  

1. કોઈપણ ત્રણ વાદના ંનામ જણાવી તે વાદ ધરાવતી બે-બે વ તઓુ/વાનગીઓના ં
નામ આપો. 

(6) 

અ.િન. રસોડામા ંવપરાતા મસાલાઓની ઉપયો ગતા ણી શ શે.  

2.   નીચે આપેલા મસાલાઓનો એક-એક ઉપયોગ જણાવો.    (4) 

 1. લિવંગ 2. હળદર 3. તજ 4. ઈલાયચી  

અ.િન.  થાિનક જમીનની િવિવધતા ણી તેના બધંારણને સમ  શકશે.     

3. મને ઓળખી કાઢો. (3) 

 1. મારા કણો તરત જ ટા પડી જાય છે  અને વરસાદ પછી સકૂાઈ જાય છે. 

2. હુ ંચીકણી અને લપસણી ,ં  ભેજ િવનાના હવામાનમા ંકઠણ થઈ મારામા ંિતરાડો પડે છે.  

3. મારામા ંકાપં કે સેિ દ્રય પદાથ નુ ંપ્રમાણ વધ ુહોય અને ફળ પુતા હોય   છે.  

 

4. િનતારણશિક્ત અને ભેજધારણશિક્ત વ ચેના તફાવતના ંબે-બે મુ ા લખો.  (4) 

અ.િન. જમીનના ઘટકો ુ ંવગ કરણ કર  શકશે.  

 નીચે આપેલ િવક અને અ િવક ઘટકોને જુદા પાડો. (3) 

   મોરનુ ંપીં , પ થર, પાદંડા,  રેતી,  લાકડુ,ં માટલુ ં  

 
િવક ઘટક અ િવક ઘટક 

  
  
  
  

 

અ.િન. િવિવધ ઋ ઓુ િવશે જણાવી શકશે.  

5. શોધો હુ ંકઈ ઋત ુ  ં? (5) 

 
 1. મારો આવવાનો સમયગાળો નવે બર થી ફે આુરી છે. 

2. હુ ંિદવસ  લાબંો લઈને આવુ ં  ંતેમજ હુ ંઆવુ ં  ં યારે લોકો સતુરાઉ કાપડના ંકપડા ં  

પહરેવાનુ ંપસદં કરે છે.  

3. મારા આવવાથી કુદરતની પ્રકૃિતનુ ંસ દયર્ નીખરી જાય છે.  
4. હુ ંકેરી લઈને આવતી ઋત ુ .ં 

5. મારી ઋતમુા ંજ મા ટમીનો તહવેાર આવે છે. 
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सामियक मू यांकन कसौटी 
कक्षा- 5                                                              िह दी                                        िदनांकः 11.01.2020  

समय- 1 घंटा                                                                                                    अंक  - 25  

 

अ.िन. पिरिचत िवषय पर साहिजक प से िलख सकगे।  

प्र- 1 िन निलिखत िवषय पर अपने श दो म पाँच–सात वाक्य  म िलिखए।   (6) 

 1.  िदपावली  

अ.िन. िच्रत्र के थानीय पिरवेश म पाई जानेवाली चीज  (स जी, फल, अनाज, यातायात के साधन, 

रसोईघर, पेड-प धे) की जानकारी प्रा त कर सकगे । 

 

प्र.- 2 पूछे गए सि जय  के नाम िलिखए ।   (8) 

 1. जमीन के ऊपर होनेवाली सि जयार्ं  

 2. जमीन के नीचे होनेवाली सि जयार्ं  

 3. पौध  पर लगने वाली सि जयार्ं  

 4. बेल  पर लगनेवाली सि जयार्ं  

अ.िन. सरल श द एवं समानाथीर्, िव Üiथीर् श द  का वाक्य म प्रयोग कर सकगे ।  

प्र-3(अ) श द का समानाथीर् श द िलखकर वाक्य म प्रयोग कीिजए।    मनभावन (2) 

      (ब) श द का िव Üiथीर् श द िलखकर वाक्य म प्रयोग कीिजए ।     कोमल (2) 

अ.िन. संज्ञा, िवशेषण और िक्रया को पहचान सकगे ।  

प्र-4(अ) िन निलिखत वाक्य म से संज्ञा पहचािनए।  (1) 

 1. मेरे पास दो फूल ह।  

      (ब) िदए गए िवशेषण श द  से खाली जगह भिरए। (4) 

 (गरम, चटपटी, मेहनती, वािद ट)  

 1.  माताजी ने बहुत .............खाना बनाया है। 
2.  िगलास म .................. दधू है। 
3.  ......................... िकसान काम करे रहे ह। 
4.  ........................ नमकीन को देखकर मेरे मुर्ंह म पानी आ गया। 

 

       (क) िदए गए वाक्य  म से िक्रया श द  को रेखांिकत करके वाक्य िफर से िलिखए।  (2) 

 1 अ यापक पढ़ा रहै ह। 
2 तारे आसमान म चमकत ेह। 
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સામિયક મ ૂ યાકંન કસોટી 

ધોરણ: 5      ગજુરાતી               તા.01/02/2020 

સમયઃ 1 કલાક                                 કુલ ગણુઃ 25 

અ.િન. જ ાસા ેરક ો છૂ  શ શે અને ોના ંયો ય જવાબ આપી શ શે.  

પ્ર -1 (અ) ફકરો વાચંી આપેલ પ્ર ોના જવાબ આપો. 5 

 પુદના દરબારમાથંી દ્રોણ ફરતા-ફરતા હિ તનાપરુમા ંઆવી ચડયા. હિ તનાપરુના એક 

કવૂા પાસે રાજકુમારો રમતા હતા. દ્રોણે અ િવ ાના પ્રભાવથી કૂવામા ંપડેલો દડો બહાર કાઢી 

આ યો. ભી મ િપતામહ તથા મહારાજ ધતૃરા ટ્રને આ વાતની જાણ થઈ. તે બનેંએ િવચાર કરીને 

દ્રોણને રાજકુમારોના ગરુુ તરીકે થા યા. આ જમાનામા ંગરુુની સેવા એ િવ ાથીર્ જીવનનુ ંઅંગ 

મનાત ુ.ં  િવ ાથીર્ઓ ગરુુકુળમા ંરહ ેતે દરિમયાન આખાયે ગરુુકુળના ંતમામ કામો પોતે જ ઉપાડી 

લેતા. આ મમા ંનવો દાખલ થનાર િવ ાથીર્ આ મની ગાયોને ચરાવવા માટે જગંલમા ંલઈ જતો. 

આ મના ંવકૃ્ષોને પાણી પાતો, ગરુુના હવન માટે સિમધ માગી લાવતો. પછી જ રીતસરની િવ ા 

ભણવી શ  કરતો.  

 

 ોઃ  

 1. ગરુુ દ્રોણે રાજકુમારોને શી મદદ કરી? 

2. આ મમા ંનવો દાખલ થનાર િવ ાથીર્ શુ ંકામ કરતો ? 

3. આ ફકરામા ં'રાજા' માટે કયો શ દ વાપરવામા ંઆ યો છે?  
4. કઈ િવ ા માટે દ્રોણને રાજકુમારોના ગરુુ બનાવવામા ંઆ યા હતા? 

5. િવ ાથીર્ જીવનમા ંકઈ વાતને મહ વ આપવામા ંઆવતુ?ં 

 

પ્ર -1 (બ) ઉદાહરણને આધારે પ્ર વાક્ય  બનાવો. 3 

 ઉદાહરણઃ  હડોળો બાની ડાળે બાં યો છે.  
      ઃ હડોળો ા ંબાં યો છે? 

 

 1. મારો વા'લો િહંડોળે હીંચે છે.   

 2. પગમા ંરાઠોડી મોજડી પહરેી છે.   

 3. ીકૃ ણ ચટકંતી ચાલે ચાલે છે.   

અ.િન. લગ , વચન, કાળ , િવરામ ચ ો , યાપદો, િવશેષણ સમ ને ઉપયોગ કર છે.  

પ્ર  – 2 ઉદાહરણ પ્રમાણે એકવચન કે બહવુચનવાળા શ દો વડે ખાલી જગ્યા પરૂો. 5 

 ઉદા. કાગડો આકાશમા ંઉડતો હતો. કાગડા આકાશમા ંઉડતા હતા.  

 1. બાળક શાળામા ંગયો.      ................. શાળામા ંગયા.  

 2. સસલુ ંપવર્ત પર દોડ ુ.ં    ................ પવર્ત પર દોડયા.  

 3. ગધેડુ ંખાત ુ ંહત ુ.ં             .................... ખાતા હતા.ં  

 4. રમીલા એક કે ં ખાય છે.   રસીલા બે ................ ખાય છે.  

 5. એક ................... પાણી પીએ છે. બે છોકરા ંપાણી પીએ છે. 
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અ.િન. શ દ સમજ, શ દ –શ દ  વ ચેનો સબંધં, વર અને યજંન,સિંધ, સમાસ, સયંોજક, અલકંાર, 

ઢ યોગ અને કહવતો ારા યાવહા રક યાકરણનો ઉપયોગ કર  શક છે. 

 

પ્ર  – ૩ માગં્યા પ્રમાણે લખો  

(અ) 'અ' િવભાગને 'બ'` િવભાગ સાથે યોગ્ય રીતે જોડો.   3 

        અ િવભાગ      બ િવભાગ  

 ૧. મન ઊઠી જવુ ં    - નજર િ થર કરી જોઈ રહવે ુ ં 
૨. પડયો બોલ ઝીલવો     - ખબૂ નજીક હોવુ ં 
૩. મીટ માડંવી       - રસ ન રહવેો.  

             - આજ્ઞાનુ ંપાલન કરવુ ં

 

(બ) આપેલ વાક્યોમાથી સવર્નામ શોધો. 4 

 ૧. હુ ંફરવા જાઉં  .ં  

૨. મને ખબૂ જ આનદં થયો.  
૩. આપણુ ં કામ જાતે કરવુ ંજોઈએ. 

૪. તારો મારગ રાહ જુએ છે, હાલતો થા.  

 

અ.િન. ચ  વણન કર  શક અને લખી શક છે.  

પ્ર -૪ આપેલ િચત્રના આધારે પાચં વાક્યો લખો. 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ાચ  ુિવ ાથ ઓ માટઃ ઉતરાયણના તહવાર િવશે પાચં વા ો લખો.  

 
 
 
 
 

     
      
 

 







 

ધોરણ –5

સમય – 

_______

અ.િન. 

પ્ર  1. 

 

અ.િન. 

પ્ર  2. 

 

અ.િન. 

પ્ર   3 

અ.િન. 

પ્ર  : 4. 

 

5                  

1 કલાક   

___________

નકશા િન
નીચે આ
1.  શાળા
2.  દવાખ
3.  તળા
4.  પો ટ
5.  ગ્રામ 

6.   ચબ ૂ
નકશામ ં
નીચે દશ
         
િશક્ષકન
બેંચ કે 

 

કબાટ 

 

બારી 
 
 
 

દરવાજ

 
પોતાના 
તમારા ત
તાલકુાન
 
બાળકો અ
સમયની

 નીચેના 
1.  23 સ
2.  21મી
3.  પનૂમ

                    

___________

િનમાણની સમ
આપેલા થળો 
ાનો સકેંત 

ખાનાનો સકેંત
વનો સકેંત 

ટ ઓિફસ 

પચંાયત 

તૂરો 
ા ંડાબી જમણી
શાર્વેલ નામ અ
   
નુ ંટેબલ 

પાટલીની ગો

જો 

જ લાનો ન
તાલકુાનુ ંનામ
ના નામ લખો

અલગ અલગ
ી સમજ કળવી
િવધાનો ખરા
સ ટે બરે િદવસ
મી જૂનનો િદવ
મના િદવસે ચં

સામ
           પયાવ
  

___________

મજ કળવી શક
દશાર્વવા નક્

ત 

ણી અને આગળ
અને સકેંતના 

ોઠવણ 

 

 

શો સમ  શ
મ જણાવી તે
ો.   

ગ સમયે અવલ
વી શકશે.  

 છે કે ખોટા તે
સ અને રાત સ
વસ વષર્નો સૌથ
ચદં્રનુ ંઅજવા ં
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માિયક ૂ યાકં
વરણ (સૌની આ

___________

કશે.   

ક્શામા ંવપરા

ળ પાછળની બ
આધારે વગર્ખ

 

 

 

શકશે.   

તેની ઉ ર, દિ

લોકન કર  લ ં
 

ત જણાવો. 
સરખા હોય છે
થી ટૂંકો િદવસ
ં સૌથી વધારે

કન કસોટ  

આસપાસ)    

 

___________

ાતા સકેંતો દો

બા ુએ આપેલ
ખડંનો નક્શો ત

િક્ષણ, પવૂર્ અ

ાબંા– ૂંકા, રાત

છ. 

સ હોય છે.  

રે હોય છે. 

                    

___________

ોરો. 

લ વ ઓુ દો
તૈયાર કરો.  

અને પિ મ િદ

ત દવસ અને

        તારીખ
       કુલ ગણુ
__________

ોર  શકશે.  

 

દશામા ંઆવેલ

ને ચં  ઉગવાન

-29/02/2020 

ણ: 25 

___________

(

 

(

લ (

ના  

(

 

_ 

(6) 

(5) 

(5) 

(5) 



 

 

અ.િન. 

પ્ર  : 5. 

 

 

 

4.   22 િડ
5.   ઉના
 

ગામ શહ
નીચે આ
િવશે એક
 

 
   

   

િડસે બરે સાં
ાળામા ંસરૂજ 

હર ક દશના શ
આપેલ િચત્રોના
ક વાકય લખો

 ચદં્ર વહલેા 
મોડો ઉગે છે

શહ દો િવશે 

ા આધારે આપ
ો. 
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ઉગે છે. 
. 

ણી શકશે.   

પણા ંદેશના શ
    

શહીદોને ઓળળખો અને તેનું નામ લખી  તેતેમના (

 

(4) 
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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ  
ધોરણ – 5                                      ે                                                  Date : 14/03/2020 

સમય : 1 કલાક                                                                                                             ુલ ણુ : 25 

   
L.O. પોતાના માતા-િપતા,ભાઇ-બહન અને િમ ોનો સામા ય પ રચય આપે છે.  

Que. 1 નીચેના family chart  મા ંતમારા કુટંુબના સ યોનાનામ લખી નીચે આપેલા વાક્યો પણૂર્ કરો. 5 

 

 

 

 (1) I am ........................... 
(2) My brother's name is ........................... 
(3) ........................... is my sister. 
(4) My father's name is ........................... 

(5) ..................... is my mother. 

 

L.O. વ ઓુ, ાણી, પ ીઓ, ય તઓના નામ, પોતાને ગમતા લ ણોને રંગ, કોની સં યા, કદ, 
ય તવાચક િવશેષણ વ પે કહ છે. 

 

Que. 2 ક સમાથંી યોગ્ય િવક પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો. 5 

 (Circle,   Oval,   rectangle,  cone , cylinder)   

 (1) A cricket stadium is __________. 
(2) A table is normally in __________ shape. 
(3) An egg is __________. 
(4) A gas bottle is found in __________ shape. 
(5) A crown cap is normally in _______________ shape. 

 

L.O. યા ચૂક શ દનો ઉપયોગ કર  કા ય આગળ વધારશે.  

Que. 3 ક સમા ંઆપેલ શ દમાથંી યોગ્ય િક્રયાસચૂક શ દ પસદં કરી કા ય પણૂર્ કરો. 5 

 (driving,  scaling,  farming,  making,  cutting)  

 The potter is busy _________ pots. 
The farmer is busy with _________. 
The tailor is busy _________ the cloth. 
The driver is busy with _________. 
An engineer is busy with _________. 

 

Myself

………………………. 

Father 

………………………. 

Mother

………………………. 

Brother 

………………………. 

Sister

………………………. 
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L.O. વાતા અને પ ર છેદ ુ ંવાચન કર  અથ હણ કર છે.  

Que. 4  નીચે કો ટકમા ંઆપેલ માિહતીનો અ યાસ કરી િવધાનો ખરા ંછે કે ખોટા ંતે જણાવો. 5 

 1. An exercise - book a student 

2. An atlas a student, a geography teacher, a traveller 

3. An account book an accountant, a shopkeeper 

4. A passbook a bank - customer 

5. A text book a teacher, a student  

 

 1. A passbook is useful in the bank. 

2. A student has an account book. 

3. There is an exercise book in the bank. 

4. An atlas is useful for a traveller. 

5. A student has a text book. 

 

L.O. ચૂના જુબ સવંાદ કર  શક છે.  

Que.5 ક સમા’ આપેલ શ દોનો ઉપયોગ કરી નીચે આપેલ સવંાદ પણૂર્ કરો. 5 

 (No, I am not,      Are you a text book,     A passbook,    Hint please,     
   I am a book) 

 

 

 The book : Hello friends, _______________ 
You : _______________? 
The book : No, I am not a text book. 
You : You are an exercise book. 
The book : _______________ 
You : _______________ 
The Book : I am useful in the bank. 
You : _______________ 

 

 


