
પાઠ – ૧ – કાગડાઓનો બદલો 









ાઠ – ૨- નટખટ લાનય  (notes)  
 સ્લાધ્મામ      

 સભાનાથી ળબ્દો :  

૧ Garden      = ઉદ્યાન , ફગીચો, ઉલન  
૨ Monkey      = લાાંદર ાં , લાનય, કપ  
૩ Temple      = ભાંદદય, દેલારમ, તીથથધાભ  
૪ City          = ળહયે, નગય, પ ય  
 

 પલયોધી ળબ્દો : 

૧ City       -      ળહયે      ☓      ગાભ    -  Village 
૨ Day       -       દદલસ    ☓      યાત     -  Night 
૩ Outside   -      ફહાય     ☓      અંદય    -  Inside 
૪ Always     -      હાંભેળા    ☓      ક્યાયેક   -   Sometimes 
૫ Bed        -      ખયાફ    ☓      સાર ાં      -  Good 
  

 નીચેના પ્રશ્નોનાાં જલાફ રખો.  

૧. ભાંદદય ક્યાાં ફાંધાઈ યહ્ ાં હત  ાં?  

જલાફ : ભદંદય ળહયેથી થોડે દૂય આલેરા ભનોહય ઉદ્યાનભા ંફધંાઈ યહ્ય ંહત ય.ં  

૨. ભાંદદય ફનાલલાનાાં કાભભાાં કમા કમા કાયીગયો કાભે રાગેરા હતાાં?  

જલાફ : ભદંદય ફનાલલાના ં કાભભા ં કદડમા, સયથાય, સરાટ જેલા કાયીગયો કાભે 

રાગેરા હતા.ં  

 

 

 

 



૩. લાાંદયાબાઈન ાં પ  ાંછડ ાં થડભાાં કેલી યીતે પસાઈ ગય ાં?  

જલાફ : તોપાની લાદંયા યભતા-યભતા એક લાનયે પાચયને ખેંચી. એથી પાચય 

પાટભાથંી ફહાય આલી ગઈ. થડની પાટ એ લખતે બેગી થલાથી એનય ંપ ૂછંડય  ંપસાઈ 

ગયય.ં  
૪. લાાંદયો કેલી યીતે ફાાંડો ફની ગમો?  

જલાફ : લાદંયાએ પ ૂછં કાઢલા જોયદાય ઝાટકો ભામો, તેથી ધડાભ દઈને તટૂી 

ગઈ. અને લાદંયો ફાડંો ફની ગમો.  
 

 નીચે આેરી ખારી જગ્માઓ પ  યો.  

૧.  સ થાયો   એ એક ભોટાાં ઝાડન ાં થડ લહયેલા ભાાંડ્  ાં.  

૨. લાાંદયાઓની જાતતો  અપલતયી . 

૩. લાનયે  ક દાક દ  કયી મ  કી.  

૪. લાનયે ોતાની  પ  ાંછ  કાઢલા ખ  ફ પ્રમત્ન કમો.  

૫. પ  ાંછ આખયે તેણે કાઢલા જોયદાય ઝાટકો ભામો.  

૬. લાનયબાઈને અટકચાા કયલાન ાં ખયાફ  દયણાભ  બોગલવ ાં ડ્ ાં .  

 

 નીચે આેરા ળબ્દોની સાચી જોડણી રખો :  

૧ ઊદ્યાન        -   ઉદ્યાન  
૨ અપલતદય    -    અપલતયી  
૩ કડીમો         -    કદડમો  
૪ ક દાક દ        -     ક દાક દ  
૫ પ ાંછડ ાં          -     પ  ાંછડ ાં  
 

 

 



 

Write in note book 

ક્ષીઓના નાભ 

ચકરી Sparrow

 

કબ  તય  Pigeon 

  

ોટ  Parrot 

 

 
 

કોમર  Cuckoo 

 

ભોય Peacock 

 
 

ઢેર  Peahen  

 
 
 
 



કાગડો Crow 

 

 
 

હાંસ  Swan  

  

ઘ લડ Owl  

 

ફતક Duck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રાણીઓના નાભ 

ગામ Cow 

 

ક તયો Dog

 

બેંસ Buffalo  

 
 

બફરાડી Cat 

 

ફકયી Goat  

 
 

 

લાાંદયો  Monkey  

 



ઘોડો Horse 

 
 

હાથી   Elephant 

 

ઊંટ Camel   

 
 

પસિંહ  Lion  

 

 

 

 

 

 

 

 



યાંગોના નાભ 

Red 

રાર  
 
 
 
 

Green  

રીરો 
 
 

 

Yellow 

ીો 

Blue 

લાદી 
 
 
 

White 

સફેદ 
 

Black 

કાો 

Gray 

   ભ  ખયો  
 

 
 

Pink 

ગયરાફી  
Orange 

કેસયી  

Purple 

જાાંફરી  
 

 

 

 



સલુખેન 

 આપેલ ફકરો સારા અક્ષરે લખો.  

 (Rewrite the paragraph in good handwriting.) 

     એક ગાભ હત  ાં. તે ગાભભાાં અનેક તેજસ્લી પલદ્યાથી 

હતાાં. ગગન ણ ખ  ફ હોપળમાય હતો, એકલાય તેને હરેાનો  પભત્ર 

યાજન ભળ્મો. યાજન તો ગગનને જોઈને  જ  ક દલા રાગ્મો, ગગને  

કહ્ ાં “અયે યાજન! કેટરા સભમ છી ત   ગાભ આવ્મો? તને ખફય છે ને 

કલ્ેળ, યજની, પ્રકાળ અને લેદ ફધા ‘ખેર ભહાક ાંબ’ભાાં પ્રથભ આવ્માાં. 

હા..હા.. ભને ખફય છે. પભત્ર ‘ પસદ્ધિ તેને જઈ લયે, જે યસેલે ન્હામ’  

સાચી લાત છે પભત્ર.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ાઠ-૨ – નટખટ લાનય 

પ્રશ્ન ૧ નીચે આેા પ્રશ્નોના જવાબ એક શબ્દમાાં આો.  
(૧) કમા ઉદ્યાનભાાં ભાંદદય ફાાંધલાન ાં કાભ ચારત  ાં હત  ાં? 
(૨) કોણે ભોટા વકૃ્ષન ાં થડ લહયેય ાં? 
(૩) સ થાયો જભલા ગમા ત્માયે કોન ાં ટોળાં આવય ાં? 
(૪) લાાંદયાની જાતને કેલી કહી છે? 
(૫) લાનયોએ કેની ઉય કૂદાકૂદ કયી? 
(૬) કેટરાક લાાંદયા ળાનાથી યભલા રાગ્મા? 
(૭) લાાંદયાન ાં પ ૂાંછડ ાં ક્યા પસાઈ ગય ાં? 
(૮) લાાંદયો હાંભેળાાં ભાટે કેલો થઈ ગમો? 
(૯) લાનય બાઈને અટકચાા કયલાન ાં કેવ ાં દયણાભ બોગલવ ાં ડ્ ાં? 
(૧૦) આણને ‘નટખટ વાનર’ માાંથી શ ાં બોધ મળ્યો?  
   
 
પ્રશ્ન ૨ નીચે આેી ખાી જગ્યા પ રો.  
(૧) ભનોહય ઉદ્યાનભાાં એક    ફાાંધલાન ાં કાભ ચારત  ાં હત  ાં. 
(૨) ભાંદદય ફનાલલાના કાભભાાં કદડમા, સ થાય,  સરાટ જેલા     કાભે         

રાગેરા. 
(૩) એક દદલસ        ભોટા ઝ।ડન ાં થડ લહયેલા ભાાંડ્  ાં.  
(૪) થડની પાટ બગેી થલાથી લાાંદયાન ાં   પસાઈ ગય ાં. 
(૫)  લાનયે         કયી મકૂી.  
(૬) રેા લાનયે ોતાની પ ૂાંછ કાઢલા ખફૂ        કમાા. 
(૭) આખયે લાનયબાઈ હાંભેળાાં ભાટે            ફની ગમો. 
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  ાઠ-૫ - પ્રકૃતિનો પ્રબાલ  

       લગગકામગ   

 તલદ્યાર્થીઓને ાઠની સભજૂિી આલી.  

 તલદ્યાર્થીઓને જમજભત િ ભૂ વભલબાલર્થી ચયત િ કયલા. 

 સભાનાર્થી ળબ્દો રખો. 

1 Elephant  = હાર્થી, ગજ, હવભિી 

2 Son           = ુત્ર, સુિ, દીકયો  

3 Day           = ચદલસ, ચદન, દહાડો 

4 Hand        = હાર્થ, ાતિ, ફાહુ  

5 Lion          = સસહ, સાલજ, લનયાજ  

6 Tease       = ભત ક, હાાંસી, ઉહાસ  

7 Fear         = ફીક, ડય, બમ  

 

 તલયોધી ળબ્દો રખો. 

1 Small – નાનાાં ☓ ભોટાાં – Big      

2 Personal – ોિાનો ☓ ાયકો – Alien    

3 Enemy – દુશ્ભન ☓ દોવભિ – Friend  

4 Birth – જમજભ ☓ ભૃત્મુ – Death  

5 Day – ચદલસ  ☓ યાિ – Night  

6 Beautiful – સુાંદય ☓ કદરૂુાં – Ugly  

 

 

 

 

 

 



॥ વભલાધ્મામ ॥ 

 પ્રશ્નોનાાં જલાફ રખો.  

(૧) સસહનાાં ફચ્ ાએ તળમાની ભત ક કયિાાં સસહિન ેળુાં કહ્ુાં?  

જલાફ : “ભા, આ ભોટાબાઈ િો કેલા ફીકિ છે? આિા જમજભત િ દુશ્ભન હાર્થીને 

જોિાાં જ  ફીકર્થી બાગી ગમા.” 

(૨) હાર્થીન ેજોઈ સસહ અન ેતળમાનાાં ફચ્ ાએ ળુાં કમુું?  

જલાફ : હાર્થીને જોઈ સસહનાાં ફચ્ ાાં ગજગના કયિાાં ઘૂયકલા રાગ્મા, િ તળમાનુાં 

ફચ્ ુાં ફીકર્થી ગબયાઈને ગુપાભાાં જિુાં યહુ્ાં.  

(3) સસહિ ેતળમાનાાં ફચ્ ાન ેએકાાંિભાાં ફોરાલી ળુાં કહ્ુાં?  

જલાફ : ફેટા! સુાંદયિા અને તલદ્યાભાાં િુાં બરે ગભે િેટરો ૂયો હોમ, યાંિુ િાયા કુટુાંફભાાં 

હાર્થી ભાયી ળકાિાાંનર્થી. િુાં તળમાનુાં ફચ્ ુાં છે. ભાયાાં ુત્રોને ખફય ડે િે હેરા 

છાનોભાનો  ાલ્મો ત . નસહ િો િે ફમજનેનાાં હાર્થે ભામો જઈળ.   

 ની  ેઆરેા ળબ્દોની સા ી જોડિી રખો.  

(૧) ળીમા   તળમા  

(૨) દૂસભન          દુશ્ભન    

(૩) સીકાય   તળકાય  

(૪) કૂાંટુફાં    કુટુાંફ  
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ાઠ-૫ - પ્રકતૃિનો પ્રબાલ 

 

પ્રશ્ન ૧ નીચ ેઆરેા પ્રશ્નોનાાં જલાફ એક ળબ્દભાાં રખો. 

(૧) સિંહ અને સિંહણનુાં મુગર ક્મા યહેિુાં હિુાં?  

(૨) સિંહણને કેટરા ફચચાાં હિાાં?  

(૩) તળમાનુાં નાનુાં ફચચુાં કોને ભળમુાં?  

(૪) સિંહણ તળમાના ફચચાને ળુાં ભાની ઉછેયલા રાગી? 

(૫) એક દદલિં ત્રણેમ ફચચાએ કોને આલિો જોમો?   

(૬) સિંહના ફચચાાં હાથીને જોઈ ળુાં કયલા રાગમાાં?  

 

પ્રશ્ન ૨  નીચ ેઆરેા પ્રશ્નોના એક લાક્મભાાં જલાફ રખો.  

 

(૧) તળમાના ફચચાએ હાથીને જોઈને ળુાં કમુું?  

 

(૨) સિંહના ફચચાએ ભજાક ઉડાલિા ભા ને ળુાં કહ્ુાં?  

  

(૩) તળમાનુાં ફચચુાં ક્મા જઈને બી ગમુાં? 

   

  

પ્રશ્ન ૩ નીચ ેઆરેી ખારીજગમા યૂો.  

 

(૧) એક ગીચ જાંગરભાાં સિંહ અને સિંહણનુાં      યહેિુાં હિુાં.  

(૨)     િેને િંાચલલા ગુપાભાાં જ યહેિી હિી.  

(૩) સિંહને તળકાય ભાટે કોઈણ       ન ભળમુાં.  

(૪) સિંહને      નુાં નાનુાં ફચચુાં ભળમુાં.   

(૫) સિંહણને તળમાના ફચચા ય ખૂફ    આલી.  

 



પ્રશ્ન ૪ ભાગમા ભજુફ  તલકલ્ભાાંથી જલાફ રખો.  

 

(૧) ‘દદલિં’ ળબ્દનો િંાચો િંભાનાથી ળબ્દ રખો. (દદન, દીન) 

(૨) ‘સિંહ’  ળબ્દનો િંાચો  િંભાનાથી ળબ્દ રખો. (લછયાજ, િંાલજ)  

(૩) ‘ોિાનો’ ળબ્દનો િંાચો તલયોધી ળબ્દ રખો. (આણો, ાયકો)  

(૪) ‘િંુાંદય’  ળબ્દનો િંાચો તલયોધી ળબ્દ રખો. (રૂાુાં, કદરૂુાં) 

(૫) ‘ળીમા’ ળબ્દની િંાચી જોડણી રખો. ( તિંમા, તળમા)  

 

પ્રશ્ન ૫ નીચેના તલધાનોભાાં િંાચાાં તલધાનો િંાભ ે‘’ અન ેખોટાાં તલધાનો િંાભ ે‘’ 

ની તનળાની કયો. 

 

(૧) સિંહ અને સિંહણ જાંગરની ફહાય યહેિા હિાાં.  –  

        (૨) સિંહણને ફે ભોટા ફચચાાં હિાાં.  –  

(૩) સિંહણ િેને િંાચલલા ગુપાભાાં જ યહેિી.   –  

(૪) એકલાય સિંહને િંિંરાનુાં ફચચુાં ભળમુાં.   –  

(૫) એકલાય ત્રણેમ ફચચાએ એક હાથીને જોમો.          –  

   

 

 



કાવ્ય ૬ હષદમાતાન ેશંબોધન 

 શમાનાથી બ્દો ખો. 

૧ Bow =ળદંન, પ્રણામ, નમસ્કાર  

૨  Mother =માતા, જનની, મા  

૩  Sick = રોગી, રુગ્ણ, બીમાર  

૪ Progeny= શતંાન, બાલક, શતંતત  

૫ Poor = તનધધન, રાકં, ગરીબ  

 

 તળરોધી બ્દો ખો.  

૧  Equal- શમાન  X અશમાન Unequal   

૨  Good- ુભ X અભુ  Bad  

૩  Illiterate- તનરક્ષર X શાક્ષર Literate   

૪ Educated- જ્ઞાની X અજ્ઞાની Uneducated 

૫  Unhealthy- રોગી X તનરોગી Healthy  

 

 

 

 

 



 

     સ્ળાધ્યાય 

નીચનેા પ્રશ્નોના ંઉત્તર માટ ેઆેા તળકલ્ોમાથંી શાચો ઉત્તર ોધીન ેખો.  

(૧) આ કાવ્ય કોન ેશબંોધીન ેખાયુ ંછે?  

(ક) ધરતીન ે   (ખ) હષદન ે   (ગ) હષદ માતાન ે  (ઘ) શૌ શતંાનોન ે   

 

(૨) કતળ હષદન ેકોની ભતૂમ તરીક ેઓલખાળ ેછે?  

(ક) ળદેોની     (ખ) કષૃ્ણની    (ગ) દળેોની    (ઘ) ણુ્યની  

 

(૩) કતળએ હષદન ેકળેી ભતૂમ કષી છે?  

(ક) સ્ળણધભતૂમ   (ખ) તળત્રભતૂમ   (ગ) ધાન્યભતૂમ   (ઘ) દળેભતૂમ  

 

(૪) હષદ,ુ મશુમાન, તળશ્ળાશી, ારશી અન ેતજન કોના શતંાનો છે? 

(ક) માતાના ં   (ખ) હષદમાતાના ં  (ગ) ગરુુના ં   (ઘ) તતાના ં    

  

(૫) ોવો તમ ેશષુન ેભુ ...... બક્ષી. 

(ક) ખાનાન    (ખ) શમાન    (ગ) ઊંચનીચ   (ઘ) તળગંર 



 

(૬) ‘તળગંર’ બ્દનો તળરુદ્ધાથી  બ્દ ુ ંથાય? 

  

(ક) દયાલ ુ    (ખ) તનધધન     (ગ) શૈાદાર    (ઘ) દાની  

 

(૭) ‘શારુ’ં આ માટ ેકાવ્યમા ંકયો બ્દ ળરાયો છે?  

  

(ક) અનરેુ ં   (ખ) શાષો      (ગ) ભુ     (ઘ) ચાષો   

 

 

 પ્રશ્નોના ંજળાબ ખો. 

(૧) કાવ્યમા ંકોન ેહષદમાતાના શતંાનો કષળેામા ંઆવ્યા છે?  

જળાબ : કાવ્યમા ંહષદ,ુ મતુસ્મ, તિસ્તી, ારશી, જૈન, રોગી-તનરોગી, તનધધન-તળગંર, જ્ઞાની-

તનરક્ષર ળગરે ેન ેહષદમાતાના ંશતંાનો કષળેામા ંઆવ્યા છે. 

(૨) કાવ્યમા ંઅતં ેી પ્રાથધના કરળામા ંઆળી છે?  

જળાબ : કાવ્યમા ંઅતં ેએળી પ્રાથધના કરળામા ંઆળી છે ક ેહષદમાતાનાં બધા શતંાનો એકબીજાન ે

રસ્ર ચાષ ેઅન ેએકબીજા રસ્ર ષલીમલીન ેરષ.ે   

 



 

    કેળો, કળેી અન ેકળેુ ંબ્દનો ઉયોગ કરી ખાી સ્થાન રૂો.  

 

ઉદાષરણ  :  (૧) પ્રાથધના : કળેી  (૨) મોઢુ ં: કળેુ ં  

(૧)  તુ્ર  :  કળેો  

(૨)  મોઢુ ં :  કળેુ ં 

(૩)  સુ્તક : કળેુ ં 

(૪)  મીરા ં :  કળેી   

(૫)  પ્રમે  :  કળેો  

(૬)  ફૂ :   કળેુ ં 

(૭)  નદી :  કળેી  

(૮)  ભોજન : કળેુ ં 

 

 નીચ ેઆેા બ્દોની જોડણી શધુારો.  

 

૧. ળાલ્મીકક : ળાતલ્મકી  

૨. રશર : રસ્ર  

૩. ળીસ્ળાશી : તળશ્ળાશી  

૪. હષદ ૂ     :  હષદ ુ 

૫ તસ્ળકારજો : સ્ળીકારજો  

૬. દળેભતુમ  : દળેભતૂમ   
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Class-V Gujarati question bank 

 

કાવ્ય ૬ હષદમાતાન ેશબંોધન 

 

પ્રશ્ન ૧ નીચ ેઆેા પ્રશ્નોના એક બ્દમા ંજળાબ ખો. 

  

(૧) આ કાવ્ય કોને શંબોધીને ખાય ં છે?   

(૨) આ કાવ્યમાં શૌ મલીને કોને ળંદન કર ેછે? 

(૩) કવળએ હષદન ેકેળી ભૂવમ કષી છે?  

(૪) અષીં ેનો ભેદભાળ જોળા નથી મલતો?  

 

પ્રશ્ન ૨ નીચ ેઆેા પ્રશ્નોના એક ળાક્યમા ંજળાબ ખો.  

 

(૧) હષદમાતાના શંતાનો કોણ કોણ છે?   

(૨) હષદમાતા બધાન ં  ોવણ કેળી રીતે કર ેછે?   

(3) કોને ચાષળાની ળાત કરે છે?   

 

પ્રશ્ન ૩ માગ્યા મ જબ વળકલ્માથંી જળાબ ખો.  

 

(૧) ‘ષીંદ’ બ્દની શાચી જોડણી ખો. (ષીન્દ, હષદ)  

(૨) ‘બીમાર’ બ્દનો શાચો શમાનાથી બ્દ ખો. (રોગી, વનરોગી)  

(૩) ‘જનની’ બ્દનો શાચો શમાનાથી બ્દ ખો. (બષેન, મા)  

(૪) ‘ ભ’ બ્દનો વળરોધી બ્દ ખો. (અ ભ, ાભ) 

 

પ્રશ્ન ૪ કળેો, કેળી અન ેકળે  ંબ્દનો ઉયોગ કરી ખાી સ્થાન રૂો.  

 

(૧)  ત્ર :   

(૨) માતા :  

(૩) પ્રેમ  : 

(૪)  સ્તક  : 

(૫) દીવકા :  
 



સખં્યા ( 1 to 50 ) Write in notebook 
1 ૧ એક 

2 ૨ બે 

3 ૩ ત્રણ 

4 ૪ ચાર 

5 ૫ પાચં 

6 ૬ છ 

7 ૭ સાત 

8 ૮ આઠ 

9 ૯ નળ 

10 ૧૦ દસ 

11 ૧૧ અગિયાર 

12 ૧૨ બાર 

13 ૧૩ તેર 

14 ૧૪ ચૌદ 

15 ૧૫ પદંર 

16 ૧૬ સોલ 

17 ૧૭ સતર 

18 ૧૮ અઢાર 

19 ૧૯ ઓિણીસ 

20 ૨૦ ળીસ 

21 ૨૧ એકળીસ 

22 ૨૨ બાળીસ 

23 ૨૩ તે્રળીસ 

24 ૨૪ ચોળીસ 

25 ૨૫ પચ્ચીસ 

26 ૨૬ છળીસ 

27 ૨૭ સત્યાળીસ 

28 ૨૮ અઠયાળીસ 

29 ૨૯ ઓિણત્રીસ 

30 ૩૦ ત્રીસ 



31 ૩૧ એકત્રીસ 

32 ૩૨ બત્રીસ 

33 ૩૩ તેત્રીસ 

34 ૩૪ ચોત્રીસ 

35 ૩૫ પાતં્રીસ 

36 ૩૬ છત્રીસ 

37 ૩૭ સાડત્રીસ 

38 ૩૮ આડત્રીસ 

39 ૩૯ ઓિલચાીસ 

40 ૪૦ ચાીસ 

41 ૪૧ એકતાીસ 

42 ૪૨ બેતાીસ 

43 ૪૩ તેતાીસ 

44 ૪૪ ચ મંાીસ 

45 ૪૫ પપસ્તાીસ 

46 ૪૬ છેંતાીસ 

47 ૪૭ સ ડતાીસ 

48 ૪૮ અડતાીસ 

49 ૪૯ ઓિણપચાસ 

50 ૫૦ પચાસ 

 

Note : Lesson 7 to 12 Only Reading lesson  



ફૂલો  Flowers 

 

Periwinkle   બારમાસી 
 

Champak  ચપંો 

 
Marigold  ગલગોટા 

 
Lotus  કમળ 

 

Rose  ગલુાબ 

 

Jasmine  ચમેલી 



શાકભાજી  Vegitable  

 

Poteto બટાકા 

  

Brinjal  રીંગણ 

  

Cauliflower  ફૂલકોબી 

 

Cabbage  કોબી 

 

Carrot  ગાજર 

 

Bottle guard  દુધી 
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