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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?   

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 


