
Delhi Public School, Gandhinagar 
Class – V 

કાવ્ય – ૧૪ તિલક હોળી    
                                                                       Notes                                            Month of January 
પ્રશ્ન:૧  સમાનાર્થી શબ્દ લખો.  

૧.  ખુશી   – આનંદ     

૨. િહેવાર – ઉત્સવ 

૩. જિન    -  રક્ષણ    

પ્રશ્ન:૨  વિરોધી શબ્દ લખો.  

૧.  સુંદર            X         કદરૂપુ              

૨.  નવુ ં             X          જુનું    

૩.  ભેગા            X         અલગ   

૪.  આનંદ         X          શોક   

પ્રશ્ન:૩  પ્રશ્નોના ઉત્તર એક િાક્યમાાં લખો.   

૧.   આ કાવ્યમાં કયા િહેવારની વાિ કરવામા ંઆવી છે?  

જવાબ  આ કાવ્યમાં હોળી િહેવારની વાિ કરવામા ંઆવી છે.   

૨. આ કાવ્યમાં કતવયત્રી શેનો બગાડ થિો અટકાવવા માગે છે?  

જવાબ  આ કાવ્યમાં કતવયત્રી પાણીનો બગાડ થિો અટકાવવા માગે છે. 

૩. આ કાવ્યમાં કઈ કઈ વસ્િઓુ છોડી દેવાની વાિ કર ેછે?  

જવાબ  આ કાવ્યમાં તપચકારી, ફુગ્ગા જવેી વસ્િુઓ છોડી દેવાની વાિ કર ેછે.  

૪. શેના રંગથી હોળી રમવાની વાિ કર ેછે?  

જવાબ  કેસૂડાના રંગથી હોળી રમવાની વાિ કર ેછે.  

૫.  હોળીનો િહેવાર કેવી રીિે ઊજવવાની વાિ કરી છે?  

જવાબ  પાણીનંુ જિન કરીને હોળીનો િહેવાર ઊજવવાની વાિ કરી છે.  

૬.   િમન ેગમિા કોઈપણ બે િહેવારોના નામ લખો.  

જવાબ તદવાળી અન ેઉિરાયણ  

પ્રશ્ન.૫  નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.  

૧. પાણીનો વ્યય અટકાવીએ.  

૨. એકમેકને તિલક કરીને કેસડૂાના રંગથી રમીએ.  

૩. પાણીનુ ંઅમે કરીશુ ંજિન.  

૪. ભેગા મળી સૌ આનંદ કરીએ.  

પ્રશ્ન:૬   કોણ બોલ ેછે ત ેલખો.  

૧. “દાદા, આ તિલક હોળી શુ ંછે? –    મોન્ટ ુ 

૨. “ તિલક હોળી એટલે પાણીનો ઉપયોગ કયાા વગર માત્ર ગુલાલથી હોળી રમવી.- રાહી   

  

 CBE based questions 

 મૌતખક 

૧. િમન ેકયા િહેવાર ગમ ેછે? શા માટે? 

૨. પાણીનો બચવા કરવાનાં ઉપાય કયા કયા છે? 

 લેતખક 

૩. શેનાથી હોળી નથી રમવાની? 

૪. શેનાથી હોળી રમવાની છે? શા માટે? 

 તચંિનશીલ 

૫. હોળીના િહેવાર તવશે લખો. 

 SDG 2 - તિલક હોળી (Save Water Slogan) 

  

    Subject Teacher                       Mentor                 Headmaster            Principal    
    



 

 

Delhi Public School, Gandhinagar 

Class – V 

પાઠ-૧૩ ધરતી માતાનો ઈ-મેલ  

Notes   
Month of January 

પ્રશ્ન.૧  સમાનાર્થી શબ્દ લખો. 

૧.  ટોળકી  -  જૂર્થ, સમુહ                 

૨. સૂર્ય        -  સૂરજ, રવિ 

૩. ધરતી     -  ધરા, પૃથ્િી 

૪. નૈસવગયક -   કુદરતી 

પ્રશ્ન.૨  વિરોધી શબ્દ લખો. 

૧. વદિસ     X     રાત               

૨. જન્મ       X     મરણ 

૩. સુુંદર       X     અસુુંદર 

પ્રશ્ન.૩  નીચનેા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. 

૧. કેટલા વમત્રોની ટોળકી હતી? 

જિાબ  પાુંચ વમત્રોની ટોળકી હતી. 

૨. ધરતી કોની પવરક્રમા કર ેછે? 

જિાબ ધરતી સૂર્યની પવરક્રમા કર ેછે. 

૩. ચુંદ્ર કોની પવરક્રમા કર ેછે? 

જિાબ ચુંદ્ર ધરતીની પવરક્રમા કર ેછે. 

૪. પૃરુ્થરાજાએ જુંગલોને કાપી શુું કર્ુું? 

જિાબ પૃરુ્થરાજાએ જુંગલોને કાપી જમીનને સમતલ અને ખેતીલાર્ક બનાિી. 

૫. હળની શોધ કોણ ેકરી? 

જિાબ હળની શોધ પૃરુ્થરાજાએ કરી. 

૬. ધરતી માતા કઈ વિનુંતી કર ેછે? 

જિાબ ધરતી માતાએ વિનુંતી કરી કે, મારી નૈસવગયક સુંપવત્તનો દુરુપર્ોગ ન કરો. 

૭. ધરતી માતાની રક્ષા માટે આપણે શુું કરિુું જોઈએ? 

જિાબ ધરતી માતાની રક્ષા માટે આપણે િધુ ન ેિધુ િૃક્ષો ઉગાડીશુું. 

પ્રશ્ન.૪  નીચે આપેલી ખાલી જગ્ર્ા પૂરો. 

૧. પાુંચ વમત્રોને છેલ્લા સાત વદિસર્થી તેમના ઈનબૉક્સ પર એક ઈ-મેલ રોજ આિતો હતો. 

૨. રાજા પૃરુ્થએ મારા ઉપર સૌર્થી પહેલા હળ ચલાિીને પાક લીધો હતો. 

૩. બાળકો ઈ-મલે િાુંચ ેછે. 

૪. અુંતવરક્ષર્થી હુું  તારાની જમે ચમકતી સુુંદર દેખાઉું  છુું .   

પ્રશ્ન.૫  કોણ બોલે છે ત ેલખો. 

૧. “હુું  જીિનને ધારણ કરુું  છુું .” – ધરતી     

૨. “ખાસ મારા જળ અને િાર્ુને પ્રદૂવિત ન કરો.” – ધરા 

૩. “તેઓ પથૃ્િી અને તેનુું પર્ાયિરણ ર્ોગ્ર્ જળિાઈ રહે ત ેમાટે બનતા પ્રર્ત્ન કરશ.ે” – 

વમત્રોની ટોળકી    

  



 

 

* CBE based Questions  

 મૌવખક 

૧. િૃક્ષો આપણા વમત્ર કેમ કહેિાર્ છે? 

૨. પ્રદૂિણ એટલે શુું? 

 લેવખક 

૩. સૌર્થી પહેલા પૃથ્િીને કોણે ખેડી? 

૪. ધરતી કોની પવરક્રમા કર ેછે? 

 વચુંતનશીલ 

૫. ધરતી માતાનાું રક્ષણ માટેનાું ઉપાર્ લખો. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    Subject Teacher             Mentor                 Headmaster            Principal    
  

 



 

 

ફળોના નામ 

 

સફરજન 

 

ચીક ું  

 

 

કેળા 

 

દ્રાક્ષ 
 

પપૈય  

 

જામફળ 

 
 

સીતાફળ 

 
 

કકવી 

 
 

કેરી 
 



 

શાકભાજીના નામ  

બટેટા 

 

 

  

રી ુંગણ 

 

પાલક 

 

ફ્લાવર 

 

 

ભી ુંડા 

 

મેંથી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કોબી 

ગાજર 
કારલેા 

 

 

 

ટમેટા દૂધી 

 



 

 

Delhi Public School, Gandhinagar 

Class – V 

પાઠ-૧૦ વકૃ્ષદાદા (ટેકનોટેલ) 

Notes   

Month of November 

પ્રશ્ન.૧  સભાનાથી ળબ્દ રખો. 
૧. જગંર   - લન, અયણ્મ             

૨. મભત્ર  - દોસ્ત, બાઈફધં 

૩. ભળગરૂ – તલ્રીન, મનભગ્ન   

૪. નજય - દૃષ્ટિ     

૫. ઝાડ – વકૃ્ષ, તરુ 

૬. લાય ુ– લન, હલા 
પ્રશ્ન.૨  મલયોધી ળબ્દ રખો. 
૧. યડવુ ં            X          હસવુ ં
૨. યાત્રે              X         દદલસ ે

૩. મભત્ર             X          ળત્ર ુ   

૪. બમ              X         અબમ   

૫. સહામ          X         મન:સહામ   

પ્રશ્ન.૩  નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય રખો. 
૧. ફાકો ળાાભાથંી મકમનક ય ક્ા ંગમા હતા? 

જલાફ  ફાકો ળાાભાથંી મકમનક ય કડાણા ડેભ ય ગમા હતા. 
૨. દેમાન અને તેના મભત્રો શુ ંરઈ યહ્યા હતા? 

જલાફ દેમાન અને તેના મભત્રો લડના ઝાડની નીચ ેફેસીને લડના ઝાડ સાથ ેપોિો રઈ 
યહ્યા હતા. 

૩. સૌથી હરેા યડલાનો અલાજ કોણ ેસાબંળ્મો? 

જલાફ સૌથી હરેા યડલાનો અલાજ મનટઠાએ સાબંળ્મો. 
૪. નદંનલન ય કોણ ધ્માન આતુ ંન હત ુ?ં 

જલાફ નદંનલન ય જગંરના અમધકાયીઓ ધ્માન આતા ન હતા. 
૫. દેમાન ેલડદાદાની સભસ્મા ઝડથી દૂય કયલા શુ ંકયુું? 



 

 

જલાફ દેમાન ેલડદાદાની સભસ્મા ઝડથી દૂય કયલા નદંનલનનો પોિો સોમળમર 
ભીદડમા ય ળેય કમો. 

પ્રશ્ન.૪  નીચ ેઆરેી ખારી જગ્મા પયૂો. 
૧. ફાકો ળાાભાથંી મકમનક ય કડાણા ડેભ ય ગમા હતા. 
૨. જગંરભા ંકદઠમાયાઓ રાકડા ંકાીને વકૃ્ષો કાી યહ્યા હતા. 
૩. ફાકોએ ડેભ મલળનેી ભાદહતી મળક્ષક ાસેથી ભેલી હતી. 
૪. અમધકાયીઓ ણ જાગતૃ થળ.ે 
પ્રશ્ન.૫  કોણ ફોરે છે ત ેરખો. 
૧. ‘ફ્રેંડ્સ સાબંો, કોઈ યડી યહ્ુ ંછે.’ – મનટઠા     

૨. “હુ ંમન:સહામ છ.ં – લડદાદા 
૩. “અભ ેતભન ેજરૂયથી ભદદ કયીશુ.ં” – મનટઠા 
૪.  “ફ્રેંડ્સ આણે આ નદંનલનનો પોિો સોમળમર ભીદડમા ય ળયે કયીએ. – દેમાન 
  
* CBE based Questions  

 ભૌખખક 
૧. ડેભ એિર ેશુ?ં 
૨. લાઈ-પાઈ નેિલકક એિરે શુ?ં 
 રેખખક 
૩. સેલ્પી કોણ રઈ યહ્ુ ંહત ુ?ં 
૪. કદઠમાયાઓ કોણ હોમ છે? 

 ખચિંતનળીર 

૫. તભ ેજો દેમાનાની જગ્માએ હોત તો તભ ેકેલી યીતે ભદદ કયત?   
  

  

 AIL 2 – વકૃ્ષદાદા (Save tree Chart) 
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TERM – I 

AIL-1 

  હ ેજગત્રાતા … સમહૂ ગાયન  

 

TERM – II 

AIL – 2 

વકૃ્ષદાદા (Save tree Chart) 

 

For Example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERM – I 

SEA – I 

પરિવાિ વકૃ્ષ (Chart of Family tree) 

For Example 

 

TERM – II 

SEA – II 

િંગસ્વામીના ંપતુ્રો  (Colour Chart) 

For Example  

 



TERM – I 

SDG – I 

ધિતીનું કિો જતન  - (Life on Land) ધિતીનું િક્ષણ ચાર્ટ    

For Example 

 

TERM – II 

SDG – II 

તતલક હોળી (Save Water Slogan) 

 

For Example 

 

 

 



CBE Based Question bank 

મળૂાક્ષિ 

મૌતિક 

૧.         ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ, શ્ર, શંુ છે?  

૨.         સયુક્ત વ્યંજન કયા કયા છે?  

લતેિક 

૩.         (૧) ક, .... (૨) ....,િ  (૩) ઊ, .... િૂર્તા મૂળાક્ષિ લિો.     

૪.         ‘આગ’ શબ્દનો વણટતવચ્છેદ કિો.  

ચચતંનશીલ 

૫.         પ, ત, ઈ, સ, ઋ, ગ, ઐ, િ, બ, ઊ સ્વિ અને વ્યંજનને અલગ કિો.  

૨. શનૂ્યની કકમંત 

મૌતિક 

૧. આપના મતે અંકો અને શૂન્યોનુ ંમહત્વ શંુ છે?  

૨. તમન ેઆ પાઠ દ્વાિા શંુ તશિવા મળયું?  

લતેિક 

૩. અતિમાન કોને હતું? શા માર્ે?  

૪. આયટિટ્ર્ કોણ હતાં? 

ચચતંનશીલ 

૫. ગતણતનો ઉપયોગ િોજીંદા જીવનમાં ક્યાં ક્યા ંજોવા મળે છે?  

૩. ધિતીનુ ંકિો જતન  

મૌતિક 

૧. તમે સંજ્ઞા કોને કહેશો?  

૨. તમન ેકેવા સ્થળોએ ફિવા જવું ગમે છે?  

લતેિક 

૩. વૃક્ષ કાપવાથી શંુ શંુ નુકસાન થાય છે?  

૪. પ્રદૂષણ કેવી િીતે વધ ેછે?  

ચચતંનશીલ 

૫. પૃથ્વીના આપણા પિ કયા કયા ઉપકાિ છે? 

૫. સમજુ વાદંિો 

મૌતિક 

૧. આ ત્રણ િમકડાથી તમને શંુ જાણવા મળયું?  

૨. િમકડુ ંજોઇને કોણ િુશ થયું? શા માર્ે?  

લતેિક 

૩. બાપુના તમત્ર ક્યાંથી આવ્યા હતાં? 

૪. ગાંધીજીએ િમકડુ ંક્યાં મુક્યુ ંહતું?  

ચચતંનશીલ  

૫. તમે તમાિા તમત્રન ેિમકડામાં શંુ આપશો? શા માર્ે? 

 

 

 



૬. જંગલની સફાઈ  

મૌતિક 

૧. સફાઈ એર્લ ેશંુ?  

૨. તમે ઘિે માતાને શંુ શંુ મદદ કિો છો? શા માર્ે? 

લતેિક 

૩. બપોિ ેગજટના કોણે કિી?  

૪. કેર્લી ર્ુકડી બનીન ેસફાઈ કિતી હતી? 

ચચતંનશીલ 

૫. બધા પ્રાણીઓ શા માર્ ેહળીમળીન ેકામ કિતા હતાં?  

૭. લીમડો  

મૌતિક 

૧. લીમડાન ેકડવો કેમ કહેવાય છે? 

૨. લીમડાના પાન િાવાનો મતહનો કયો?  

લતેિક 

૩. લીમડાના ફળન ેશંુ કહેવાય?  

૪. લીમડો આપણને શંુ આપે છે?  

ચચતંનશીલ 

૫. લીમડાના ફાયદા તવશે લિો.  

૮. િગંસ્વામીના પતુ્રો  

  મૌતિક 

૧. મેઘધનુષ ક્યા અને કેવી િીતે િચાય છે? 

૨. તમન ેસૌથી વધ ુકયો િંગ ગમે છે? શા માર્ે?  

લતેિક 

૩. તવવાદ કોની વચ્ચ ેઉિો થયો?  

૪. મેઘધનુષમાં કયા કયા િગં હોય છે? 

ચચતંનશીલ 

૫. મેઘધનુષ આકાશમાં ક્યાિે દેિાય છે? 

૧૦. વકૃ્ષદાદા (ર્કેનોર્લે) 

મૌતિક 

૧. ડેમ એર્લ ેશંુ? 

૨. વાઈ-ફાઈ નેર્વકટ એર્લ ેશંુ? 

લતેિક 

૩. સેલ્ફી કોણ લઈ િહ્ું હતું?  

૪. કરઠયાિાઓ કોણ હોય છે? 

ચચતંનશીલ 

૫. તમે જો દયેાનાની જગ્યાએ હોત તો તમે કેવી િીત ેમદદ કિત?   

૧૩. ધિતી માતાનો ઈ-મલે  

મૌતિક 

૧. વૃક્ષો આપણા તમત્ર કેમ કહવેાય છે?  

૨. પ્રદૂષણ એર્લ ેશંુ? 

લતેિક 



૩. સૌથી પહેલા પૃથ્વીને કોણે િેડી? 

૪. ધિતી કોની પરિક્રમા કિે છે? 

ચચતંનશીલ 

૫. ધિતી માતાનાં િક્ષણ માર્ેનાં ઉપાય લિો.  

૧૪. તતલક હોળી  

મૌતિક 

૧. તમન ેકયા તહવેાિ ગમે છે? શા માર્ે? 

૨. પાણીનો બચવા કિવાનાં ઉપાય કયા કયા છે?  

લતેિક 

૩. શેનાથી હોળી નથી િમવાની?  

૪. શેનાથી હોળી િમવાની છે? શા માર્ે?  

ચચતંનશીલ 

૫. હોળીના તહવેાિ તવશે લિો.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CBE Based Work Sheet 

TERM – I  

પ્રશ્ન. ૧ નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો.                                          

૧. નીચ ેઆપલે શબ્દનો વણટતવચ્છેદ કિો.   

 મમિા  =______________________________   

* નીચે આપલે શબ્દનો વણટસંયોજન કિો.     

૨   ‘ઋ + ષ્ + ઇ’ - _________________________ 

૩  ક્ + અ  + મ્ + અ + િ ્+ અ - ____________________ 

પ્રશ્ન.૨  નીચ ેઆપલેા તવકલ્પોમાથંી યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી િૂર્તા સ્વિ અને વ્યજંન પણૂટ કિો.                                                                

( ફ, ઇ, િ, ઊ, અ, ઋ)                                                                             

૩. આ, _____, ઉ, _____  

૪. ક, ______,  પ, _____  

પ્રશ્ન.૩ અ  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                             

૫. અંકવનમાં કોણ કોણ િહેતંુ હતું? 

જવાબ  ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

૬. જંગલ મેદાન કેવી િીતે થઈ ગયા? 

જવાબ ___________________________________________________________ 

  

પ્રશ્ન.૩ બ  નીચે આપલે પ્રશ્નનો બ-ેત્રણ વાક્યમાં જવાબ આપો.(કોઈ પણ એક)                                                             

૭. કાવ્યમા ંકયા-કયા પ્રદૂષણની વાત કિવામાં આવી છે?  

જવાબ ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 અથવા (OR)  

૭. શૂન્ય અંદિો અંદિ શંુ વાતો કિતા હતાં? 

જવાબ  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 

 

 



CBE Based Work Sheet 

TERM – II 

પ્રશ્ન. ૧ નીચે આપલેા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો.                                           

૧. કાચી કેિીનો િંગ કેવો હોય છે?   

  

૨. પાકા કેળાનો િંગ કેવો હોય છે?    

  

પ્રશ્ન.૨ નીચે આપલેા પ્રશ્નોના યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી સાચા જવાબ પિ √ કિો.                                             

૧. ‘કૌતમલ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટતવચ્છેદ કિો.    

 (અ) ક + ઓં + મ + ઇ + લ + અ    

 (બ) ક્ + ઔ  + મ્ + ઇ + લ ્+ અ  

 (ક)  ક + ઔ  + મ + ઇ + લ ્+ અ 

 (ડ)  કૌ  + તમ  + લ  

૨.  ‘િ્ + અ + વ ્+ ય્ + અ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટસંયોજન કિો.     

 (અ) િવય  

 (બ) િવાય 

 (ક)  િઅવય  

 (ડ)  િવ્ય  

પ્રશ્ન.૩ અ નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                             

૧. િંગપુિના િાજાનુ ંનામ શંુ હતંુ?  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

૨. લીમડામા ંમીઠાશ ક્યા ંિિી છે?  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

પ્રશ્ન.૩ બ નીચે આપલે પ્રશ્નનો બ-ેત્રણ વાક્યમાં જવાબ આપો.(કોઈ પણ એક)                                                                                               

૧. િંગ સ્વામીના પુત્રો પાઠમાથંી શંુ બોધ મળયો? 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

૨. લીમડાના ગુણ તવશે લિો.  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



Sample Question Paper 

Periodic Test – 1 

 Delhi Public School Gandhinagar 

Periodic Test – 1(2022-2023) 

 

Class – V 

Time - 

Gujarati Date –  

M. Marks –  

Name:  ………………………………………………………..  Sec. : ……… Roll No.: ……….. 

પ્રશ્ન.૧  િૂર્તા સ્વિ અને વ્યજંન લિો.    

(૧)  ઘ, ....,  ઢ, ....  

(૨)  લ, ...., બ, ....    

(૩)  ઊ, ...., એ, ....   

પ્રશ્ન. ૨  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી સાચા જવાબ પિ √ કિો.                                                     

(૧) ‘ગિમ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટતવચ્છેદ શોધો.   

 (અ) ગ + િ + મ   

 (બ) ગ્ + અ + િ ્+ અ + મ્ + અ   

 (ક) ગ + અ + િ + અ + મ + અ   

 (ડ) ગ્ + અ + િ + અ + મ્ + અ   

(૨) ‘અક્ષી’ શબ્દનો યોગ્ય વણટતવચ્છેદ શોધો.   

 (અ) અ + ક + ષ + ઈ                                                   

 (બ) અ + ક્ષી    

 (ક)  અ + ક  + ક્ષી   

 (ડ) અ + ક ્ + ષ્ + ઈ    

(૩) ‘કમિ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટતવચ્છેદ શોધો.  

 (અ) ક + અ + મ + અ + િ + અ                            

 (બ) ક્ + અ + મ્ + અ + િ્ + અ    

 (ક) ક + મ + િ   

 (ડ) ક્ + અ + મ + અ + િ્ + અ    

(૪) ‘સ્ + અ + િ ્+ અ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટસંયોજન કિો.  

  (અ)  સિ             (બ) સાિ              (ક)   શિ             (ડ)  સાિા      

(૫)  ‘મ્ + આ + ધ્ + અ + વ ્+ અ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટસંયોજન કિો.                                   

 (અ) મધવા              (બ) માઘ               (ક) માધવ             (ડ) મઆધવ     

 

(૬) ‘મ્ + આ + લ ્+ અ + વ્ + અ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટસયંોજન કિો.                                    



 (અ) માલણ                (બ) માલવ             (ક)  માતિ            (ડ) મઆલવ   

(૭)  ‘િ્ + અ + જ્ + અ + ત્ + અ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટસયંોજન કિો.                                    

 (અ) િજત              (બ) િાજત             (ક) િજાત             (ડ) જિત    

પ્રશ્ન. ૩ (અ) નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                              

૧. અંકોને શેનું અતિમાન હતુ?ં  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

૨. અંકવનમાં કોણ કોણ િહેતંુ હતું?                                       

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

૩. કુદિતનો િજાનો કેવો છે?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

૪. કાવ્યમા ંકયા પ્રદૂષણની વાત કિવામાં આવી છે?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૩ (બ) નીચે આપલે પ્રશ્નનો બ-ેત્રણ વાક્યમાં જવાબ આપો. (કોઈ પણ એક)                         

૧. તમન ેધિતી પિ કઈ બ ેવસ્તુ સુંદિ લાગે છે? શા માર્?ે   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 અથવા (OR)  

૨. શૂન્ય અંદિો અંદિ શંુ વાત કિતા હતા?ં    

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

 



Sample Question Paper 

Periodic Test – 2 

 Delhi Public School Gandhinagar 

Periodic Test – 2(2022-2023) 

 

Class – V 

Time - 

Gujarati Date –  

M. Marks –  

Name:  ………………………………………………………..  Sec. : ……… Roll No.: ……….. 

પ્રશ્ન. ૧  િૂર્તા સ્વિ અને વ્યજંન લિો.   

(૧) ચ, .......    પ,......  

(૨) ઉ, .......     એ,......  

(૩) ર્, .......      ડ, ......  

પ્રશ્ન.૨    નીચે આપલેા પ્રશ્નોના યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી સાચા જવાબ પિ √ કિો.                                                    

(૧) ‘પિમ’ શબ્દનો યોગ્ય વણટતવચ્છેદ શોધો.    

 (અ) પ ્+ િ + મ                                       

 (બ) પ્ + અ + િ ્+ અ + મ્ + અ    

  (ક) પ + અ + િ + અ + મ + અ                             

 (ડ) પ્ + અ + િ + અ + મ્ + અ    

(૨) ‘અમી ’ શબ્દનો સાચો વણટતવચ્છેદ શોધો.  

 (અ) અ + મ્ + ઈ =   

 (બ) અ + મી      

 (ક)  અ + મ્ + ઇ   

 (ડ) અ + અ + મ્ + ઈ     

(૩) ‘ગ્ + ઓ + પ ્+ આ + લ ્+ અ’ શબ્દનો સાચો વણટસંયોજન શોધો.  

 (અ) ગોપોલા           (બ) ગોપાલ           (ક) ગઓપાલ             (ડ) ગોલ     

(૪) ‘ક્ + આ + વ ્+ ય્ + અ’ શબ્દનો સાચો વણટસયંોજન શોધો.   

 (અ)  કાવ્ય             (બ) કઆવ્ય             (ક) કવીતા              (ડ) કઅવય     

(૫)  ‘નમન’ શબ્દનો સાચો વણટતવચ્છેદ શોધો.  

 (અ) ન્ + અ + મ્ + અ + ન્ + અ   

 (બ) ન + અ + મ + અ + ન + અ  

 (ક) ના + અ + મ + ન   

 (ડ) ન + મ +  ન  

(૬) ‘અ + મ્ + ઋ + ત્ + અ’ શબ્દનો સાચો વણટસંયોજન શોધો.   

 (અ) અમુ્ર            (બ) અમૃત             (ક)  અમુ્રતા             (ડ) અમઋત      



પ્રશ્ન. ૩ (અ) નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                              

(૧) લીમડામા ંમીઠાશ ક્યા ંિિી છે?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

(૨) કડવાસ ક્યાં િિી છે?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

(૩) િંગપુિના િાજાનુ ંનામ શંુ હતંુ?   

 ____________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

(૪) સાત દીકિા કોને હતાં?  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૩ (બ) નીચે આપલે પ્રશ્નનો બ-ેત્રણ વાક્યમાં જવાબ આપો. (કોઈ પણ એક)                        

(૧) િંગસ્વામીના પતુ્રો પાઠમાથંી તમને શંુ બોધ મળે છે?   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 અથવા (OR)  

(૨) લીમડા તવશે તમાિા શબ્દોમાં લિો.   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૪   કોઈપણ પાંચ િંગના નામ લિો.    

૧  ____________  

૨  ____________  

૩  ____________  

૪  ____________  

૫  ____________  

 

 

 



Sample Question Paper 

Half Yearly Examination 2022-2023 

 Delhi Public School Gandhinagar 

Half Yearly Examination(2022-2023) 

 

Class – V 

Time - 

Gujarati  M. Marks –  

Name:  ………………………………………………………..  Sec. : ……… Roll No.: ……….. 

પ્રશ્ન. ૧(અ)  નીચે આપલેા વાક્યમાં સંજ્ઞા શોઘો.  

(૧)  કિન નાચ ેછે.  = _____________  

(૨)  િાિત માિો શે્રષ્ઠ દેશ છે. = ________________  

* નીચે આપલેા વાક્યમાં તવશેષણ શોઘો.  

(૩) લાલ સાડી ગમે છે. = __________________  

(૪)  િાધા અણીદાિ પતેન્સલથી લિે છે. = ______________  

પ્રશ્ન. ૧ (બ)  નીચ ેઆપલેા શબ્દોમાંથી પ્રાણીના નામ શોધો અને લિો.   

 ( િાત, ર્બેલ, હિણ, વિસાદ, હવા, ગાય, પોપર્, ચસહં, િીછ, મેના, કપડા, ઘોડો, દીપડો )    

(૧) ____________  

(૨) ____________  

(૩) ____________  

(૪) ____________  

(૫) ____________  

(૬) ____________  

પ્રશ્ન. ૨  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી સાચા જવાબ પિ √ કિો.                                                       

(૧) ‘જંગલ’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લિો.   

 (અ)  બગીચો         (બ) ઉપવન         (ક) વન          (ડ)  ઘિ      

(૨) ‘સમજુ’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લિો.  

 (અ)  તોફાની         (બ) શાણં          (ક) પાગલ           (ડ) અણસમજુ     

(૩) ‘ધિતી’ શબ્દનો તવિોધી શબ્દ લિો.   

 (અ)  પૃથ્વી           (બ) ધિા            (ક) જમીન           (ડ) આકાશ      

(૪) ‘અંદિ’ શબ્દનો તવિોધી શબ્દ લિો.  

 (અ)  બહાિ           (બ)  ઉપિ           (ક) નીચ ે            (ડ) પાછળ     

(૫) શૂન્યો હંમેશાં વૃક્ષો પિ એકલા ..... બસેી િહેતા હતા.   

 (અ)  િુશ         (બ) ઉદાસ          (ક) આનદમાં             (ડ) ગલેમા ં   

(૬) ધિતીનુ ંકિો .... િે િાઈ.  



 (અ)   જતન          (બ) પતન          (ક) િમત          (ડ) ગમત    

(૭) ગાંધીજીના તમત્ર તેમના માર્ે ...... િેર્ લાવ્યા હતા.ં   

 (અ)  સુંદિ          (બ) મોર્ી           (ક)  તનિાળી          (ડ) નાની      

(૮) જંગલના િાજા ..... ચસહં એકવાિ રદવસે ફિવા નીક્ળયા.   

 (અ) અમિ  ચસંહ           (બ)  સમીિ ચસહં         (ક)  હમીિ ચસહં         (ડ) િણબીિ ચસહં       

(૯) ૧૫, ...., ૧૭ િૂર્તી સંખ્યા લિો.   

 (અ)   ૧૮          (બ)  ૧૪         (ક)    ૧૬            (ડ)  ૨૬   

(૧૦) ૨૫, ...., ૨૭ િૂર્તી સંખ્યા લિો.  

 (અ)   ૨૩           (બ) ૨૪         (ક)  ૨૮         (ડ)  ૨૬      

પ્રશ્ન. ૩ (અ ) નીચે આપલેા શબ્દોના વણટતવચ્છેદ કિો.   

 ‘નગિ’  = ________________________________________________________  

 ‘હવા’   = ________________________________________________________  

 ‘માનવી’  = _______________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૩(બ) નીચે આપલેા શબ્દોના વણટસંયોજન કિો.     

 ‘મ્ + આ + લ્ + અ + ત્ + ઈ’  = __________________  

 ‘પ્ + ઊ + ન ્+ આ’  = _________________  

 ‘મ્ + ઈ + િ ્+ આ’ = __________________  

પ્રશ્ન.૪ (અ)  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                               

૧. કેર્લા તમત્રોની ર્ોળકી હતી?   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૨. તમન ેગમતા કોઈપણ બ ેતહેવાિોના નામ લિો.   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૩.  બાળકો શાળામાથંી ક્યા ંગયા હતા?   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૪.  લીમડાના ગુણ કેવા છે?   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૫. બાપુન ેતમત્ર ેિેર્માં શંુ આપયું?  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  



૬. ચીનથી કોણ આવ્યુ ંહતું?   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

પ્રશ્ન.૪ (બ) નીચે આપલેા પ્રશ્નોના બે-ત્રણ વાક્યમા ંજવાબ આપો. (કોઈ પણ બે)                        

૧. ધિતી માતાનાં િક્ષણ માર્ેનાં કોઇપણ બે ઉપાય લિો.   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૨.  તમન ેગમતા વૃક્ષ તવશે લિો.   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૩.   શૂન્યની કકંમત પાઠમાથંી શંુ બોધ મળે છે?  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

૪.    મુસાફિ મનોમન શંુ નક્કી કિે છે?   

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૫  નીચે આપલેા ફકિાનું અનલુેિન કિો.    

 વાઘ જંગલી પ્રાણી છે. તે દેિાવે બહુ સુંદિ હોય છે. તેના શિીિ પિ કાળા પટ્ર્ા હોય છે. તેન ેતીક્ષ્ણ દાંત અને નિ હોય 

છે. તેને લાંબી પૂછંડી હોય છે.   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Sample Question Paper 

Annual  Examination 2022-2023 

 Delhi Public School Gandhinagar 

Annual Examination(2022-2023) 

 

Class – V 

Time - 

Gujarati M. Marks – 

Name:  ……………………………………………………….  Sec.: ……… Roll No.: ………. 

 

પ્રશ્ન. ૧(અ) નીચ ેઆપલે વાક્ય કોણ બોલે છે તે લિો.   

(૧) “માિા નાદાન બાળકો’’ -     __________________________                

(૨) “હું િડી િહ્ો છંુ’’  -           __________________________              

(૩) “હું જીવનન ેધાિણ કર ંછંુ.” –   ________________________          

(૪)  “માિા િગંથી હનુમાનદાદા િંગાયલેા છે.” -  ________________________  

પ્રશ્ન. ૧(બ) નીચે આપલે વાક્યમાંથી તવશેષણ શોધો.  

(૧) માતા િંગબેિંગી ફૂલ લાવ ેછે.  = ______________          

(૨) જય પાસે ત્રણ સાઈકલ છે.   = ______________             

(૩) િાધા પાસ ેસુંદિ સાડી છે.    = _______________  

પ્રશ્ન.૨(અ) નીચ ેઆપલેા શબ્દોમાંથી ફળ અન ેશાકિાજીના નામ અલગ કિો.   

    (કેિી, કળેા, ર્મેર્ા, મિચા, કોબી, તિબૂચ, મૂળા, ચીકુ,ં કોળુ,ં બર્ેકા)        

 ફળના નામ શાકિાજીના નામ 

(૧) ________________ _________________ 

(૨) _________________ _________________ 

(૩) __________________ _________________ 

(૪) __________________ _________________ 

(૫)              __________________                 _________________ 

પ્રશ્ન.૨(બ)  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના યોગ્ય તવકલ્પ પસંદ કિી સાચા જવાબ પિ √ કિો.                                                     

(૧) ‘વાયુ’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લિો.  

 (અ)   પવન            (બ) ગિમી          (ક) તડકો        (ડ)  વિસાદ      

(૨) ‘િુશી’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ લિો.  

 (અ) નાિુશ            (બ) દુુઃિ           (ક) આનંદ          (ડ)  ગમ      

(૩) ‘દૂિ ’ શબ્દનો તવિોધી શબ્દ લિો.  

 (અ) છેર્ ે               (બ)  ઉપિ          (ક) નજીક           (ડ) નીચ ે  

   

(૪) ‘નવુ’ં શબ્દનો તવિોધી શબ્દ લિો.   



 (અ)   સિસ           (બ)  જૂનુ ં           (ક) સુંદિ             (ડ) સાર ં      

(૫) ૨૮, ...., ૩૦ િૂર્તી સંખ્યા લિો.   

 (અ)  ૨૭             (બ) ૨૯              (ક) ૨૫               (ડ) ૩૧       

(૬) હોળી આવી િ ે..... હોળી આવી. (િાલી જગ્યા પિૂો.)  

 (અ)છોકિીઓ          (બ)છોકિાઓ         (ક) િાઈ           (ડ) બાળકો      

(૭) .........ના સાત દીકિા હતાં.   

 (અ)લાલસ્વામીના         (બ) લીલાસ્વામીના        (ક) િંગસ્વામીના        (ડ) સ્વામીના        

(૮) માિા પૌત્ર અન ેપૌત્રી ઓન ે..... છે.   

 (અ)  કાપે            (બ)  માિે           (ક) િમાડે            (ડ) લિાવ ે    

(૯) બાળકો ઈ-મેલ ..... છે  

 (અ) લિ ે           (બ) બનાવે          (ક) વાંચ ે           (ડ) આમાંથી એકપણ નહી     

(૧૦)  કડવા લીમડાના ગુણ છે .... .   

 (અ) િાિા          (બ) તીિા            (ક) મીઠા           (ડ) કડવા    

પ્રશ્ન. ૩ (અ) નીચે આપલેા શબ્દોના વણટતવચ્છેદ કિો.      

(૧) ‘િાધા’   = _____________________________________________________  

(૨) ‘કૃષ્ણ’  = ______________________________________________________  

(૩) ‘િજની’= ______________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૩ (બ) નીચે આપલેા શબ્દોના વણટસંયોજન કિો.      

(૧) ‘આ + િ્ + અ + ત્ + ઈ’ = __________________  

(૨) ‘ક્ + અ + િ ્+ મ્ + અ’  = __________________  

(૩) ‘પ્ + ઊ + ન ્+ અ + મ્ + અ’  = ______________  

પ્રશ્ન. ૪(અ)  નીચે આપલેા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં જવાબ આપો.                                          

(૧) લીમડામાં મીઠાશ ક્યા િિી છે?    

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૨) સાત દીકિા કોને હતાં?  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૩) વૃક્ષદાદા પાઠમાં કયા વનની વાત છે?    

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૪) ધિતી માતા કઈ તવનંતી કિ ેછે?  

 ______________________________________________________________  



 ______________________________________________________________  

(૫) તમને કયા તહવેાિ બહુ ગમે છે?  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

પ્રશ્ન. ૪ (બ) નીચે આપલેા પ્રશ્નોના બ-ેત્રણ વાક્યમા ંજવાબ આપો.(કોઈપણ બે)                      

(૧) તમન ેગમતા તહેવાિ તવશે બ-ેત્રણ વાક્ય લિો.   

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૨) પૃથુિાજાએ જંગલો કાપી શંુ કયુું?   

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૩) તમન ેગમતા વૃક્ષ તવશે લિો.   

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

(૪) િંગસ્વામીના પતુ્રો પાઠમાથંી તમને શંુ બોધ મળે છે?   

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
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