
માસ વિષય વિષયાાંગ

જૂન કેલિગ્રાફી વકક
કેલિગ્રાફી રેખાાંકન વવવવધ પ્રકાર ની રેખા અને  આકાર નો 
ઉપયોગ કરાવો.

જુિાઇ ભાતલિત્ર િોરસમાાં ભૌવમવતક ભાત અથવા અિાંકૃત આકારો દોરાવી રાંગ 

પરુાવવા

ઓગસ્ટ ભાતલિત્ર િોરસ અથવા વર્ુકળ માાં અિાંકૃત આકારો દોરાવી રાંગ પરુાવવા
લિત્ર સાંયોજન પવકત,માછિી,પાણી,વકૃ્ષ,સયૂક,ઘર જેવા આકારો િઈ જળરાંગો 

અથવા પેન્સસિ કિર પરુાવવા

સપ્ટેમ્બર પ્રકૃવતલિત્ર (નેિર)
કરેણ ની ડાળી અથવા િીમડાની ડાળી દોરાવી રાંગપરૂણી 
કરાવવી

અક્ષર િેખન જયકકસાન અક્ષરિેખન તૈયાર કરાવી રાંગપરૂણી કરાવવી
ઓક્ટોબર સ્ વૃતલિત્ર મોર નુાં લિત્ર તૈયાર કરાવી રાંગપરૂણી કરાવવી

નોંધ : રાંગ-રેખા - રાંગિક્ર વવશેની માકિતી આપવી -- થીયરી િખાવવી

પ્રશ્નો:૧ OMR પ્રશ્નો (૪૦),પે્રક્ક્ટકિ ગણુ (૪૦)

૧) અક્ષર િેખન 

૨)ભાત લિત્ર
૩)લિત્ર સાંયોજન

નોંધ:-પ્રકટીકિની પરીક્ષા સત્રાાંત પરીક્ષા ના ૧૫ કદવસ પિિેા તારીખ નક્કી કરી પણુક કરાવવી.
ત્રણ માથી કોઈપણ એક વવષય પર લિત્ર દોરી રાંગ પરૂણી કરાવવી

ટમિર,બ્રશ,પેન્સસિ,રબર,ડોિ,ગ્િાસ,િોટો જેવા આકારો નુાં 
પદાથક લિત્ર દોરાવી છાયા-પ્રકાશ કરાવવુાંપદાથક લિત્ર

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા માંડળ,નવસારી
ધોરણ--૫
ચિત્રકામ

પ્રથમ સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

પ્રથમ સત્ર પરીક્ષા



માસ વિષય વિષયાાંગ

નવેમ્બર લિત્રસાંયોજન(સ્ વૃત
લિત્ર)અક્ષરિેખન રમત રમતા બાળકો નુાં લિત્ર દોરવવુાં 'લિત્રકિા 'િખાવી રાંગ પરુાવવો.

કડસેમ્બર
ભાતલિત્ર પદાથક 

લિત્ર
િાથપાંખાની ભાત દોરાવી રાંગ પરુવવો,સાવરણી,વોટરબેગ,પસુ્તક ,કપ જેવા 
આકારો નુાં સ િૂ માાંપદાથક લિત્ર કરવી  છાયા-પ્રકાશ કરાવવુાં

ભાતલિત્ર(સર્જનાત્મક
 લિત્ર)

મોર ,વાદળ ,ઝૂપડી,સયૂક ,વકૃ્ષ,પાણી વગેરે આકારો િઈ ભાત લિત્રો 
દોરીરાંગ પરૂણી કરાવવી.

ક્િોઝ વકક રાંગીન કાગળ કે મેગેઝીન ના ટુકડા માથી લિત્ર તૈયાર કરાવવુાં.
ફેબ્રઆુરી પ્રકૃવતલિત્ર (નેિર) કોઈ પણ શાકભાજી ના ત્રણ ન નૂા ને સ િૂ માાં ગોઠવી રાંગપરૂણી કરાવવી

અક્ષર િેખન ગાાંધી બાપ ુ' અથવા 'કિાકાર 'અક્ષર િેખન તૈયાર કરાવી રાંગપરૂણી 

પ્રશ્નો:૧ OMR પ્રશ્નો (૪૦),પે્રક્ક્ટકિ ગણુ (૪૦)

૧) અક્ષર િેખન 

૨)ભાત લિત્ર
૩)લિત્ર સાંયોજન

નોંધ:-પ્રકટીકિની પરીક્ષા સત્રાાંત પરીક્ષા ના ૧૫ કદવસ પિિેા તારીખ નક્કી કરી પણુક કરાવવી.

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા માંડળ,નિસારી

દ્વિતીય સત્ર

ત્રણ માથી કોઈપણ એક વવષય પર લિત્ર દોરી રાંગ પરૂણી કરાવવી

ધોરણ--૫
ચિત્રકામ

દ્વિતીય સત્ર ૨૦૧૮-'૧૯

જાસ આુરી

માિક ભાત લિત્ર 
િાંબ િોરસ માાં ત્રણ િાર ભૌવમવતક આકારો ઓવરિેવપિંગ કરી ભાત 

લિત્રબનાવી રાંગપરૂણી કરાવવી



Month Unit Grammer Essay

JUNE Little steps:-one to nine Unit- 1 to 4 compo:-  my self

પરિશિષ્ટ:- page-101 to 104

shapes,vegetables,fruits,dry 

 fruits

poem:- where is 

Thumkin(page -8)

JULY Little steps:-ten to fifteen Unit- 5 to 10 compo:-  my classroom

પરિશિષ્ટ:- page-105 to 108

Tame animals,wild 

animals,birds

poem:- colourful 

people(page -11)

August Unit :- 1,2 Unit - 11 to 13 compo : - A Village fair

પરિશિષ્ટ:- page-109 to 111

Trees and 

plants,flowers,parts of the 

body

September My Page-1

Name of colours,Days of 

the week,opposites         -

October      - revision          -

Month Unit Grammer Essay

November

Unit -3 costumes(પરિધાન) 

(page no - 112)

Introductory- There 

has/have તથા on/at નો 
ઉપયોગ The  Hospital

Poem :- The Wheels of the 

bus(page -54)

December my page-2 present continuous tense My family

unit -4

poem:- praying praying(page-

68)

sports and games(page -113-

114)

January Unit - 5 

can નો ઉપયોગ 

વ્યવસાયકિ અને તેના 
કાયયસ્થળની મારિતી આપવી the Railway station

February unit - 6 simple past tense

Musical Instruments       (page 

- 121)

March Revision

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નવસારી

First Semester

Monthly Planning

શવધાનવાક્યો,પ્રશ્નાથય 
વાક્યો,આજ્ઞાથય વાક્યો

-

Standard - 5
 th

Sub - English

First Semester

Monthly Planning

Standard - 5
 th

Sub - English



Q-1
[A] [5]

[B] [4]

[C] [6]

Q-2

[A] [3]

[B] [6]

Q-3
1 [1]

2 [2]

3 [1]

4 [2]

Little Steps - 1 to 9

unit -1

અભ્યાસક્રમ શુનટ કસોટી - ૧ માટે (June - July)

નીચેના વાકયોનુું અંગે્રજી કિો.
નીચેના અંકોની અંગે્રજીમાું સ્પેલ િંગ  ખો.

ચૂવ્યા પ્રમાણે કિો

નીચે આપે  લચત્રો જોઈ  પ્રશ્નોના જવાબ  ખો.

સાદો પ્રશ્નાથય બનાવો.
નીચેના વાકયોનુું બ ુવચન કિો.

નીચે આપે  પરિસ્સ્થશતમાું અલિવાદન માટે કયા િબ્દો બો િો તે 

અંગે્રજીમાું  ખો:-

શ્રીમદ્દ પિીક્ષા મુંડળ,નવસાિી

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો
નીચેના શવધાનો ખિાું છે કે ખોટાું તે  ખો.
નીચે આપે  ખા ી જગ્યામાું યોગ્ય જવાબ  ખો.

Standard - 5
 th  

(year - 2018-19)      marks(30)

Sub - English

First Semester Unit test paper style



Q-1

[A] [6]

[B] [6]

[C] [6]

Q-2

[A] [5]

[B] [4]

[C] [5]

Q-3

[A]

1 [2]

2 [2]

3 [2]

4 [2]

5 [2]

6 [2]

7 [2]

Q-4

[A] [3]

[B] [2]

[C] [3]

[D] [6]

[1] my self [2]a village fair [3] my class - room

કૌંસમાુંથી યોગ્ય િબ્દ પસુંદ કિી ખા ી જગ્યા પિૂો.(પાઠના આધાિે)

Standard - 5
 th  

(year - 2018-19)      marks(60)

Sub - English

First Semester Unit test paper style

નીચેના શવધાનો ખિાું છે કે ખોટાું તે જણાવો

સચૂવ્યા પ્રમાણે લખો.(ગમે તે પાચં)

નીચેના વાકયને સાદા પ્રશ્નાથ વાક્યમાું ફેિવો.(2 પછૂવા)
નીચેના વાક્યમાું there નો ઉપયોગ કિી વાક્યા ફિીથી  ખો.
નીચે આપે વાક્યને બ ુવચનમા ફેિવો.

[where is thumbkin?  Page-8]

[the colourful people  page - 11]

[A] શવિાગને [B] શવિાગ સાથે યોગ્ય જોડકા જોડી આપે  જવાબના ખાનામાું [B] 

શવિાગમાુંથી સાચો જવાબ  ખો

નીચેનામાથી ગમે તે એક શવષય પિ સાત-આઠ વાક્યો  ખો.

શવિોધી અથય  ખો.
નીચે આપે  રક્રયાપદ તૂકાળના રૂપો  ખો.
નીચેના વાક્યોનુું જુિાતીમાું િાષાુંતિ કિો.(3 પછૂવા)
નીચેના વાક્યોનુું અંગે્રજીમાું િાષાુંતિ કિો.(3 પછૂવા)

કૌંસમાું આપે  િબ્દોનુું િાકિાજી,ફૂ ,જ ુંગ ી પ્રાણીઓમાું વગીકિણ કિો.
(છ િબ્દો ફિજજયાત આપવા)

નીચે આપે  નામોની સ્પેલ િંગ બનાવો.
નીચે આપે  પરિશસથતીમાું અલિવાદનના કયા િબ્દો

શ્રીમદ્દ પિીક્ષા મુંડળ,નવસાિી

                                                      (છ પછૂવા પાુંચ  ખવા.)

(what, where,who,yes/no)

નીચેના પ્રશ્નોનાું જવાબ  ખો .(પાઠના આધાિે)

નીચેના લચત્રો જોઈ આપે ા પ્રશ્નોનાું જવાબ  ખો .

કાવ્ય પુંસ્તત પણૂય કિો.



Q-1

[A] [5]

[B] [5]

Q-2

[A] [4]

[B] [4]

[C] [2]

Q-3

[A] [5]

1

2

3

4

5

6

[B] [3]

[2]

Grammer Unit - 3,4

Standard - 5
 th  

(year - 2018-19)      marks(60)

Sub - English

Second  Semester Unit test paper style

નીચેના વાકયોનુું જુિાતીમાું િાષાુંતિ કિો.
(ચાિ પછૂવા , ત્રણ  ખવા)

નીચેના વાકયોનુું અંગે્રજીમાું િાષાુંતિ કિો.
(ત્રણ પછૂવા , બે  ખવા)

અભ્યાસક્રમ - november , december

યનુનટ - 3,4

જુિાતી અથય આપો.(સ્પાટસય અને ગેઇમમાુંથી)
અંગે્રજી સ્પેલ િંગ  ખો.(પરિધાનમાુંથી)
ટૂતા ળૂાક્ષિો  ખો.(grammer revision માુંથી)
શવધાન વાક્યને પ્રશ્નાથય વાક્યમાું ફેિવો.
yes, no માું ટૂુંકો જવાબ આપો.
વાક્યમાું there નો ઉપયોગ કિો.

શ્રીમદ્દ પિીક્ષા મુંડળ,નવસાિી

ચૂવ્યા પ્રમાણે કિો. (ગમે તે પાુંચ)

નીચેના પ્રશ્ર્નોના જવાબ  ખો.
(છ પછૂવા પાુંચ  ખવા)

કૌંસમાુંથી યોગ્ય િબ્દ પસુંદ કિી ખા ી જગ્યા પિૂો.
(પાઠને આધાિે છ પછૂવી પાુંચ  ખવી)

કૌંસમાુંથી યોગ્ય િબ્દ પસુંદ કિી કાવ્યપુંસ્તત પણૂય કિો
નીચેના શવધાનો ખિાું છે કે ખોટાું તે જણાવો.
યોગ્ય વ્યવસાયકિનુું નામ કૂી વાક્ય પણૂય કિો.(ગમે તે બે)



Q-1

[A] [6]

[B] [6]

[C] [6]

Q-2

[A] [5]

[B] [5]

[C] [4]

Q-3

[A]

1 [2]

2 [2]

3 [2]

4 [2]

5 [2]

[B] [4]

1

2

Q-4

[A] [4]

[B] [2]

[C] નીચેના વાક્યોનુું અંગે્રજીમાું  િાષાુંતિ કિો.    [2]

[C] [6]

[1] The 

Hospital

[2]A 

Railway 

station

[3] my 

Family

નીચેના વાકયોનુું જુિાતીમાું િાષાુંતિ કિો.    

નીચેનામાથી ગમે તે એક શવષય પિ સાત-આઠ વાક્યો  ખો.

કૌંસમાું આપે  િબ્દોનુું િમત , સુંગીતના સાધનો અને િસોડામાું વપિાતા સાધનોમાું 
વગીકિણ કિો

(2 શવષય પિ પછૂવુું , આઠ નામો આપવા)

વ્યાકિણના આધાિે ખા ી જગ્યા પિૂો
Preposition on , at , have, has (બે પછૂવી)
રક્રયાપદનુું યોગ્યરૂપ કૂી ખા ી જગ્યા પિૂો.(બે પછૂવી) (ચાલ ુવતયમાન, તૂકાળ)     

નીચે આપે  રક્રયાપદ તૂકાળના રૂપો  ખો.

નીચે સુંવાદ પણૂય કિો. (Page-76,85)   

સચૂવ્યા પ્રમાણે લખો.(ગમે તે પાચં)

who વડે પ્રશ્ન વાક્યમા બનાવો.
નીચેના િબ્દમાું ટૂતા અક્ષિો કૂો.
નીચે પ્રશ્નોનાું yes કે no માું ટકૂમાું જવાબ   ખો.
શવિોધી અથય  ખો.

કાવ્ય પુંસ્તત પણૂય કિો.
[The Wheels of the bus (page -54)]

praying praying ( page -80)

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નવસારી

                                                      (છ પછૂવા પાુંચ  ખવા.)

Standard - 5
 th  

(year - 2018-19)      marks(60)

Sub - English

Second  Semester  paper style

કૌંસમાુંથી યોગ્ય િબ્દ પસુંદ કિી ખા ી જગ્યા પિૂો.(પાઠના આધાિે)

નીચેના શવધાનો ખિાું છે કે ખોટાું તે જણાવો
[A] શવિાગને [B] શવિાગ સાથે યોગ્ય જોડકા જોડી આપે  જવાબના ખાનામાું [B] 

શવિાગમાુંથી સાચો જવાબ  ખો (વ્યવસાયકાિ,કાયય અને કાયયકે્ષત્રમાુંથી પ ૂુંછવુું)

નીચેના પ્રશ્નોનાું જવાબ  ખો .(પાઠના આધાિે)



માસ પ્રકરણ
જૂન	 ૧ .ચ તૂરો

૨ .પર્વત તારા -કંઠસ્થ
૧ .અભિનદંન (પરૂક ર્ાચન)

 નનબધં: ર્ર્ાવઋત ુ
જુલાઇ ૩ મહનેત નો રોટલો  નનબધં:ગરર્ી ગજુરાત

૪ સુદંર સુદંર -કંઠસ્થ
૨ કેટલાક પ્રસગંો રજા ભચઠ્ઠી
(પરૂક ર્ાચન)

પનુરાર્તવન -૧ 

ઓગસ્ટ ૫ શરદી ના પ્રતાપે નનબધં :રક્ષાબધંન
૬ નમવદા મૈયા    લોકમાતા નમવદા

સપ્ટેમ્બર ૭ અલ્લક દ્લલ્લક -કંઠસ્થ
૩ ભિચડી પકાર્વુ ંછુ, ર્ાતાવ લેિન
(પરૂક ર્ાચન)

પનુરાર્તવન -૨
ઓક્ટોબર પનુરાર્તવન 

માસ પ્રકરણ
નરે્મ્બર, ૮ .ચરણો મા ં-કંઠસ્થ નનબધં :નશયાળા ની સર્ાર
ડડસેમ્બર ૯ .કદર 

૧૦ . લૂ ની સજા 

જાન્ આુરી ૧૧ .ડહિંડોળા-કંઠસ્થ પત્ર લેિન :૨૬ મી જાન્ આુરી
૪ . લૂ્યર્ાન િેટ નનબધં :મકરસકં્ાનંત
(પરૂક ર્ાચન)

પનુરાર્તવન -૩
ફેબ્રઆુરી 	 ૧૨ .અપગં ના ઓજસ પત્ર લેિન:ઉનાળા ની રજા

૧૩ .િારત રત્ન ડો .આંબેડકર
૧૪. ઊડે રે ગલુાલ 

માચવ ૧૫ સિુાનર્તો નનબધં :હોળી
૫ અમે બાધંર્ો સરદાર ર્લ્લિ િાઈ પટેલ
સરદાર ના (પરૂક ર્ાચન)

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નર્સારી

ધોરણ -૫
નર્ર્ય - ગજુરાતી (દ્વિતીય સત્ર)

ર્ર્વ -૨૦૧૮ -'૧૯

ધોરણ -૫
નર્ર્ય - ગજુરાતી (પ્રથમ સત્ર)

ર્ર્વ -૨૦૧૮ -'૧૯



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી           

      પ્રથમ યવુનટ કસોટી                    કુલ ગણુ:-3૦                     

   (પ્રકરણ ૧,૨,૩,૪ પરૂક વાચન :૧,૨) 

પ્રશ્ન:૧ નીચે આપેલા વાક્યો ના એક વાક્યો માાં જવાબ લખો .    (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ કૌશ માાં આપેલ શબ્દ માથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો .  (૫) 

પ્રશ્ન :૩ સચૂના જુબ કરો .     

  ૧)સમાનથી શબ્દ લખો .        (૩) 

  ૨)વવરોધી શબ્દ લખો .        (૩) 

  ૩)સાચી જોડણી લખો .        (૩) 

  ૪)કાવ્ય પાંક્તિ પણૂક કરો .        (૨) 

  ૫)નીચે આપેલા શબ્દો ને શબ્દ ક્રમ માાં ગોઠવો.      (૨) 

  ૬)રૂઢિ પ્રયોગ  ના અથક લખો .        (૨) 

 

 

 

 

       

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી           

          પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

   (પ્રકરણ- ૧ થી ૭,પરૂક વાચન -૧ થી ૩) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.       (૭) 

       (બ)વવધાન સામે ખરા ખોટાાં ની વનશાની કરો.    (૪) 

       (ક)જોડકા જોડો (સાઢિત્ય કાર /સાઢિત્ય પ્રકાર)    (૪) 

       (ડ)વાક્યો કોણ બોલ ેછે ને કોને કિ ેછે િે લખો .    (૨) 

       (ઈ)શબ્દ સ િૂ માટે એક શબ્દ આપો .     (૧) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચેના પ્રશ્ન ના દુ્દાસર જવાબ લખો .(ગમે િે ૪)(5n)  (૮) 

       (બ) એક –બે વાક્યો માાં જવાબ લખો.(૫ માથી ૪) (5n)   (૪) 

        (ક)કાવ્ય પાંક્તિ પણૂક કરો .(5n)      (૨) 

પ્રશ્ન:૩ (અ)નીચેના પ્રશ્ન ના દુ્દાસર જવાબ લખો. .(ગમ ેિે ૪)(Un)  (૮) 

 (બ) એક –બે વાક્યો માાં જવાબ લખો.(૫ માથી ૪) (Un)   (૪) 

 (ક)શબ્દ ક્રમ માાં ગોઠવો .( Un)      (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ)ગમે િે એક વવષય પર વનબાંધ લખો .(૩ વનબાંધપછૂવા)  (૬) 

        (બ)નીચ ેઆપેલા દુ્દા પરથી વાિાક લખી યોગ્ય શીષકક આપી બોધ લખો . (૪) 

           અથવા 

                           રજા ચચઠ્ઠી લખો . 



 (ક) વ્યાકરણ વવભાગ          

 ૧) સમાનથી શબ્દ લખો .       (૧) 

        ૨) વવરોધી શબ્દ લખો .        (૧) 

 ૩) સાચી જોડણી લખો .        (૧) 

        ૪) રૂઢિ પ્રયોગ  ના અથક લખો .       (૧) 

( વુનટ કસોટી ના વૈકલ્પપક પ્રશ્નો લેવા નિીં ૧૫ માકકસ ના સવાલ જવાબ પછૂી શકાય) 

વનબાંધ:૧) વષાક ઋત ુ૨)ગરવી ગજુરાિ  ૩)લોકમાિા નમકદા  ૪)રક્ષા બાંધન 

રજા ચચઠ્ઠી:૧)માાંદગી અથવા લગ્ન પ્રસાંગ માાં જવાના િોવાથી એક અઠવાઢડ ુાં શાળા એ જઈ શકે િેમ નથી 

.િે અંગે ની રજા ચચઠ્ઠી િમારા વગક વશક્ષક ને લખો .(૨ માથી ૧) પછૂવી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી           

      દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                    કુલ ગણુ:-3૦                     

   (પ્રકરણ ૮,૯,૧૦,૧૧ પરૂક વાચન :૪) 

 

પ્રશ્ન:૧ નીચે આપેલા વાક્યો ના એક વાક્યો માાં જવાબ લખો .    (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ કૌશ માાં આપેલ શબ્દ માથી યોગ્ય શબ્દ પસાંદ કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો .   (૫) 

પ્રશ્ન :૩ સચૂના જુબ કરો .     

  ૧)સમાનથી શબ્દ લખો .         (૩) 

  ૨)વવરોધી શબ્દ લખો .         (૩) 

  ૩)સાચી જોડણી લખો .         (૩) 

  ૪)કાવ્ય પાંક્તિ પણૂક કરો .         (૨) 

  ૫)નીચે આપેલા શબ્દો ને શબ્દ ક્રમ માાં ગોઠવો.       (૨) 

  ૬)રૂઢિ પ્રયોગ  ના અથક લખો .         (૨) 

 

 

 

 

       



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગજુરાતી           

          પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

   (પ્રકરણ- ૮ થી ૧૫,પરૂક વાચન -૪,૫) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.       (૭) 

       (બ)વવધાન સામે ખરા ખોટાાં ની વનશાની કરો.    (૪) 

       (ક)જોડકા જોડો (સાઢિત્ય કાર /સાઢિત્ય પ્રકાર)    (૪) 

       (ડ)વાક્યો કોણ બોલ ેછે ને કોને કિ ેછે િે લખો .    (૨) 

       (ઈ)શબ્દ સ િૂ માટે એક શબ્દ આપો .     (૧) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નીચેના પ્રશ્ન ના દુ્દાસર જવાબ લખો .(ગમે િે ૪)(પધ)  (૮) 

       (બ) એક –બે વાક્યો માાં જવાબ લખો.(૪ માથી ૩) (પધ)   (૩) 

        (ક)કાવ્ય પાંક્તિ પણૂક કરો .(પધ)      (૨) 

પ્રશ્ન:૩ (અ)નીચેના પ્રશ્ન ના દુ્દાસર જવાબ લખો. .(ગમ ેિે ૪)( ગધ)  (૮) 

 (બ) એક –બે વાક્યો માાં જવાબ લખો.(૪ માથી ૩) (ગધ)   (૩) 

 (ક)શબ્દ ક્રમ માાં ગોઠવો .( ગધ)      (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ)ગમે િે એક વવષય પર વનબાંધ લખો .(૩ વનબાંધપછૂવા)  (૬) 

        (બ)પત્ર લેખન                (૪) 

 (ક) વ્યાકરણ વવભાગ (ગમે િે છ પછૂવા)        

 ૧) સમાનથી શબ્દ લખો .      (૧) 



        ૨) વવરોધી શબ્દ લખો .       (૧) 

 ૩) સાચી જોડણી લખો .       (૧) 

        ૪) રૂઢિ પ્રયોગ  ના અથક લખો .      (૧) 

         ૫)વચન ઓળખો        (૧) 

        ૬)શબ્દ ના અથક ભદે જણાવો .      (૧) 

        ૭) ચલિંગ ઓળખો        (૧) 

( વુનટ કસોટી ના વૈકલ્પપક પ્રશ્નો લેવા નિીં ૧૫ માકકસ ના સવાલ જવાબ પછૂી શકાય) 

વનબાંધ:૧) મકર સાંક્રાાંવિ૨)િોળી૩)સરદાર વપલભ ભાઈ પટેલ   ૪)વશયાળા ની સવાર 

રજા ચચઠ્ઠી:૧)િમે ઉનાળા ની રજાઓ કેવી રીિે પસાર કરવાના છેિે અંગે નો પત્ર િમારા વમત્ર ને લખો 

          ૨)િમારી શાળા માાં ૨૬ મી જાન્ આુરી નો િિવેાર કેવી રીિે ઉજવાયો િેનુાં વણકન કરિો પત્ર 

િમારા વમત્ર ને લખો . 

  

 

        

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



માસ પ્રકરણ સાહિત્ય સ્વરૂપ 

વ્યાકરણ
જૂન  ૧   યાતા યાત -ચિત્ર પાઠ પધ

 ૨   ચિનતી -૧ થી ૫૦ 

      લેુખન
      મોર નનબધં

      સ્વર;વ્યજંન,ચિનતી,શબ્દ વાક્ય વ્યાકરણ
જુલાઇ ૩  નન્િા નુ્ના રાિી ુ-ંકંઠસ્થ પધ

૪  સોિ અપની અપની
    અનવુાદ,મેરા દેશ નનબધં
    ચિન્િ,નવરોધી શબ્દ વ્યાકરણ

પનુરાવતતન-૧
ઓિસ્ટ ૫ ચિહિયા ઘર કી સેર UW

૬ િસી ક નપટારા UW

      UW સમીક્ષા કિાની નનબધં
   વિન,ચલિંિ વ્યાકરણ

સપ્ટેમ્બર ૭ ખાના ખજાના ચિત્ર પાઠ UW

૮ ભરત નમલાપ UW

ચિહિયા ઘર કી સેર નનબધં
સજ્ઞા વ્યાકરણ

પનુરાવતતન-૨
ઓક્ટોબર પનુરાવતતન પનુરાવતતન

કિાની: ૧)બદંર કી િતરુાઇ 

૨)િરવાિ ઓર વાઘ
પત્ર લેખન

ભાષાતંર કે લીએ િધ- (૫) ચિહિયા ઘર કી સેર (૮) ભરત નમલાપ          

૨)કક્ષા મે સવતપ્રથમ આને પર અપની સિલેી /નમત્ર કો પત્ર

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મિંળ ,નવસારી
ધોરણ -૫

નવષય -હિન્દી
વષત -૨૦૧૮-'૧૯			   (પ્રથમ સત્ર )   

૧)આપણે સ્વાસ્થય કે બારે મે માતાજી /નપતાજી કો પત્ર



માસ પ્રકરણ સાહિત્ય સ્વરૂપ વ્યાકરણ

નવેમ્બર ૯ કૈસા શોર ? UW

 હદવાલી નનબધં
૧૦ સીખો (કંઠસ્થ) નવશેષણ     5W

પત્ર લેખન હિયા કે કાલ વ્યાકરણ
હિસેમ્બર ૧૧ સચ્િા બાલક UW

૧૨ ડુમ ડુમા ંિાવ કે બચ્િે UW

પનુરાવતતન ૩
મેરા િાવ નનબધં

જાન્ આુરી ૧૩ સ્વછતા UW

૧૪ િમ ભારત કી શાન િ(ેકંઠસ્થ) 5W

મેરી પાઠશાલા નનબધં
ફેબ્રઆુરી ૧૫ ખરિોશ ઓર િાથી UW

૧૬ પિલેીયા
પનુરાવતતન ૪

િાથી નનબધં
િુાવરે વ્યાકરણ

માિત પનુરાવતતન

કિાની: ૧)સ્વાથી નમત્ર 

૨)ખરિોશ ઓર ક્ુવા
પત્ર લેખન

ભાષાતંર કે લીએ િધ- (૧૧) સચ્િા બાલક (૧૩) સ્વછતા (૧૫) ખરિોશ ઓર િાથી             
૨) જ્નન્મહદન કી બધાઈ દેતે ુએ અપની સિલેી /નમત્ર કો પત્ર

વ્યાકરણ: નવરોધી શબ્દ,સમાનથી ,શબ્દ સ િૂ કે ચલયે શબ્દ ,વિન 

પરીવતતન,સજં્ઞા ,હિયા ,નવશેષણ , િુવરે

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મિંળ ,નવસારી
ધોરણ -૫

નવષય -હિન્દી
વષત -૨૦૧૮-'૧૯			   (દ્વિતીય સત્ર )   

૧)જીવન રક્ષા કે ચલયે પાણી કી રુક્ષા 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  હિન્દી       

      પ્રથમ યવુનટ કસોટી                    કુલ ગણુ:-3૦   

         (પ્રકરણ-૧ થી ૪ )                   

પ્રશ્ન:૧ (અ) નિમ્િ લિલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક-એક વાક્યો મ ેિીિો.      (૬) 

        (બ)કોષ્ટક મે સે ઉલિત શબ્દ ચિુકર રરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ રકજીએ.   (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) નિમ્િલિલિત વાક્યો કા ગજુરાતી મે અનવુાદ રકજીએ.     (૫) 

       (બ)  કાવ્ય પકં્ક્ત પરુ્ણ રકજીએ .        (૨) 

       (ક) શબ્દો કો અંકો મ ેિીિીએ .        (૩) 

પ્રશ્ન:૩ સિૂિા કે અનસુાર િીિો.                

 ૧) નવરોધી શબ્દ િીિો         (૨) 

        ૨) સમાિથી શબ્દ િીિો         (૨) 

        ૩)યાતા યાત કે ગજુરાતી િામો કે સામિે રિન્દી િામ િીિો .    (૨) 

       ૪)ફૂિો કે રિન્દી િામો કે સામિે ગજુરાતી િામ િીિો.     (૨) 

       ૫)મિુવરે કા અથણ રદજજયે .        (૨) 

 

 

 

 



 

 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  હિન્દી         

      પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૬૦   

 (પ્રકરણ – ૧ થી ૮)                   

 પ્રશ્ન:૧ સિૂિા અનસુાર િીિીએ.          

        ૧)સિી કે સામિે સિી ઓર ગિત કે સામિે ગિત કા લિન્િ િગાએ.   (૪) 

        ૨) સમાિથી શબ્દ િીિો .        (૨) 

        ૩) નવરોધી શબ્દ િીિો         (૨) 

        ૪) લિિંગપરીવતણિ રકજીએ        (૨) 

        ૫)વિિ પરીવતણિ રકજીએ        (૧) 

        ૬) રકન્િી એક કા મિુાવરે કા અથણ િીિો        (૧) 

 ૭) સજં્ઞા પિિાિીએ.         (૧) 

       ૮) રદયે ગયે  શબ્દોકો  અંકો મે િીિીએ        (૧) 

       ૯) રદયે ગયે અંકો કો શબ્દો મે િીિીએ        (૧) 

      ૧૦)યોગ્ય નવરામ લિન્િ િગાએ.        (૧) 

      ૧૧)શબ્દોકોષ કો ક્રમ મે િીિીએ.        (૨) 

પ્રશ્ન :૨(અ) િીિે રદયે ગય ેરકન્િી ૬ પ્રશ્નો કે ઉત્તર િીિો       (૧૨) 



       (બ) કાવ્ય પકં્ક્ત પરૂ્ણ રકજીયે.        (૨) 

પ્રશ્ન:૩(અ) િીિે રદયે ગયે રકન્િી ૬ પ્રશ્નો કે ઉત્તર  એક વાક્યો મે િીિો     (૬) 

      (બ) ઉલિત શબ્દ ચિૂકર રરક્ત સ્થાિ કી પનૂતિ કીજીયે.     (૪)  

      (ક)રદયે ગયે UW િડં કા ગજુરાતી મે ભાષાતંર કીજીયે ॰     

 (૪) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) રદયે ગયે નવષય પર સે રકસી ૧ નવષય પર નિબધં લિલિયે.    (૬) 

       (બ) રદયે ગયે મદેુ્દ કે આધાર પર કિાિી િિેિ કીજીયે. અથવા પત્રિેિિ     (૪) 

       (ક)પરરચ્છેદ કો પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર િીિો .      (૪) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  હિન્દી       

        દ્વિતીય યવુનટ કસોટી                     કુલ ગણુ:-3૦         

    (પ્રકરણ- ૯ થી ૧૨)             

પ્રશ્ન:૧ (અ) નિમ્િ લિલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક-એક વાક્યો મ ેિીિો.      (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) રરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ રકજીએ.        (૫) 

       (બ)  નિમ્િલિલિત વાક્યો કા ગજુરાતી મે અનવુાદ રકજીએ.      (૫) 

પ્રશ્ન:૩ સિૂિા કે અનસુાર િીિો.                

 ૧) કાવ્ય પકં્ક્ત પરુ્ણ રકજીએ .        (૨) 

 ૨) નિમ્િ લિલિત વાક્યો મ ેનવશેષર્ છાટકર લિલિય ે     (૨) 

         ૩)નિમ્િ લિલિત વાક્યો મે સજં્ઞા છાટકર લિલિયે.      (૨) 

         ૪) મિુવરે કા અથણ રદજજયે .        (૨) 

         ૫) રક્રયા પિિાિો         (૨) 

 

 

 

 



 

 

   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  હિન્દી         

      દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૬૦        

 (પ્રકરણ - ૯ થી ૧૬)              

પ્રશ્ન:૧ સિૂિા અનસુાર િીિીએ.          

        ૧)સિી કે સામિે સિી ઓર ગિત કે સામિે ગિત કા લિન્િ િગાએ.   (૪) 

        ૨) સમાિથી શબ્દ િીિો .        (૨) 

        ૩) નવરોધી શબ્દ િીિો         (૨) 

        ૪) લિિંગપરીવતણિ રકજીએ        (૨) 

        ૫)વિિ પરીવતણિ રકજીએ        (૧) 

        ૬) રકન્િી એક કા મિુાવરે કા અથણ િીિો        (૧) 

 ૭) સજં્ઞા  છાટંકર પિિાિીએ.         (૧) 

       ૮) નવશેષર્ પિિાિીએ         (૧) 

       ૯)રક્રયાપદ પિિાિીએ         (૧) 

      ૧૦)શબ્દ સમિૂ કે લિયે એક શબ્દ લિલિયે.       (૧) 

      ૧૧)શબ્દોકોષ કો ક્રમ મે િીિીએ.        (૨) 

પ્રશ્ન :૨(અ) િીિે રદયે ગય ેરકન્િી ૬ પ્રશ્નો કે ઉત્તર િીિો       (૧૨) 



       (બ) િીિ ેરદયે ગયે કાવ્ય પકં્ક્ત પરૂ્ણ રકજીયે.      (૨) 

પ્રશ્ન:૩(અ) િીિે રદયે ગયે રકન્િી ૬ પ્રશ્નો કે ઉત્તર  એક વાક્યો મે િીિો     (૬) 

   (બ) કોષ્ટક મ ેસે સિી નવકલ્પચિૂકર રરક્ત સ્થાિ કી પનૂતિ કીજીયે.    (૪) 

   (ક)રદયે ગયે UW િડં કા ગજુરાતી મે ભાષાતંર કીજીયે ॰      (૪) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) રદયે ગયે નવષય પર સે રકસી ૧ નવષય પર નિબધં લિલિયે.    (૬) 

       (બ) રદયે ગયે મદેુ્દ કે આધાર પર કિાિી િિેિ કીજીયે. અથવા પત્રિેિિ     (૪) 

       (ક)પરરચ્છેદ કો પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર િીિો .      (૪) 

 નિબધં ( રદવાિી મેરી પાઠ શાિા ,િાથી)  

    

 

 

 

 

 

  



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

   પ્રથમ યવુનટ  કસોટી                  ુલ ણુ:-૩૦                     

    (પ્રકરણ  ૧,૨,૩)                               

     પ્રથમ સત્ર: ૧ થી ૭ પ્રકરણ 

   પ્રથમ સત્રન ું ગણિતન ું માળ  ું             લ  િ: ૬૦  

        

પ્રકરિ પ્રશ્ન:૧ (૧  િના) પ્રશ્ન:૨ (૨×૮=૧૬) પ્રશ્ન:૩          
(૩×૬=૧૮) 

પ્રશ્ન:૪           
(૪×૨=૮) 

૧ ખાલી જગ્યા= ૫ ૨ ૧ - 

૨ જોડકા= ૪ ૧ ૨ - 

૩ ખરાું-ખોટા= ૪ ૧ - ૧ 

૪ M.C.Q.= ૫ ૧ -  ૧ 

૫  લ= ૧૮ ૧ ૧ - 

૬ ય નનટ કસોટી ૧ ૧ ૧ 

૭ નસવાયના પ્રકરિમાુંથી પછૂવ ું ૧ ૨ - 

 

 

 

 

 

 



 

 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                        શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વવર્ય:-  ગણણત            

    દ્વિતીય યવુનટ  કસોટી                  ુલ ણુ:-૩૦      

  યવુનટ:૨ ૯,૧૦,૧૧ પ્રકરણ 

    પ્રકરણ   - ૮ થી ૧૪             

    SEM:2     અભ્યાસક્રમ 

દ્વિતીય સત્રનુ ંગણણતનુ ંમાળ ુ ં       ુલ ણુ:૬૦ 

પ્રકરિ પ્રશ્ન:૧ (૧  િના) પ્રશ્ન:૨ (૨×૮=૧૬) પ્રશ્ન:૩          
(૩×૬=૧૮) 

પ્રશ્ન:૪           
(૪×૨=૮) 

૮ ખાલી જગ્યા= ૫ - ૧ ૧ 

૯ ખરાું-ખોટા= ૪ ૧ - - 

૧૦ જોડકા= ૪ ૧ ૧ - 

૧૧ M.C.Q.= ૫ ૧ ૧,૧ ૧ 

૧૨  લ= ૧૮ ૧ ૧ - 

૧૩ ય નનટ કસોટી ૧,૧ ૧ ૧ 

૧૪ નસવાયના પ્રકરિમાુંથી પછૂવ ું ૧,૧ ૧ - 

  

  

 

 

 



ધોરિ:૫ ગણિત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અભ્યાસક્રમ 

     ય નનટ ક્સોટી ૧,૨ ન ું માળ  ું      

       લ  િ:૩૦  

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાું-ખોટા,જોડકાું,નવકલ્પ        ૨૦  િ  

પ્રશ્ન:૨ પાુંચ દાખલા પછૂવા                         ૧૦  િ  

 

માસ પાઠ 
જૂન ૧,૨ 

જ લાઈ ૩,૪ 

ઓગષ્ટ ૪,૫ 

સપ્ટેમ્બર ૬,૭ 

ઓકટોબર ૯ 

નવેમ્બર ૧૦ 
ડડસેમ્બર ૧૧ 
જાન્ય આરી ૮,૧૨ 
ફેબ આરી ૧૩,૧૪ 
માચચ પ નરાવતચન 

એનપ્રલ - 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નવસારી 

વર્ષ:૨૦૧૮-૧૯ 

ધોરણ:૫ ગણણત 

SEM:1     અભ્યાસક્રમ 

પ્રથમ સત્ર: ૧ થી ૭ પ્રકરણ 

યનુિટ:૧- ૧,૨,૩ પ્રકરણ 

પ્રથમ સત્રનુું ગણણતનુું માળ ુું        ુલ ણુ: ૬૦  

પ્રકરણ પ્રશ્ન:૧ (૧ ણુિા) પ્રશ્ન:૨ (૨×૮=૧૬) પ્રશ્ન:૩          
(૩×૬=૧૮) 

પ્રશ્ન:૪           
(૪×૨=૮) 

૧ ખાલી જગ્યા= ૫ ૨ ૧ - 

૨ જોડકા= ૪ ૧ ૨ - 

૩ ખરાું-ખોટા= ૪ ૧ - ૧ 

૪ M.C.Q.= ૫ ૧ -  ૧ 

૫ ુલ= ૧૮ ૧ ૧ - 

૬ યનુિટ કસોટી ૧ ૧ ૧ 

૭ નસવાયિા પ્રકરણમાુંથી પછૂવુું. ૧ ૨ - 

 

 

 

 

 

 



SEM:2     અભ્યાસક્રમ 

દ્ધિતીય સત્ર: ૮ થી ૧૪ પ્રકરણ 

યનુિટ:૨ ૯,૧૦,૧૧ પ્રકરણ 

દ્ધિતીય સત્રનુું ગણણતનુું માળ ુું       ુલ ણુ:૬૦ 

પ્રકરણ પ્રશ્ન:૧ (૧ ણુિા) પ્રશ્ન:૨ (૨×૮=૧૬) પ્રશ્ન:૩          
(૩×૬=૧૮) 

પ્રશ્ન:૪           
(૪×૨=૮) 

૮ ખાલી જગ્યા= ૫ - ૧ ૧ 

૯ ખરાું-ખોટા= ૪ ૧ - - 

૧૦ જોડકા= ૪ ૧ ૧ - 

૧૧ M.C.Q.= ૫ ૧ ૧,૧ ૧ 

૧૨ ુલ= ૧૮ ૧ ૧ - 

૧૩ યનુિટ કસોટી ૧,૧ ૧ ૧ 

૧૪ નસવાયિા પ્રકરણમાુંથી પછૂવુું. ૧,૧ ૧ - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ધોરણ:૫ ગણણત 

અભ્યાસક્રમ 

માસ પાઠ 
જૂિ ૧,૨ 

જુલાઈ ૩,૪ 

ઓગષ્ટ ૪,૫ 

સપ્ટેમ્બર ૬,૭ 

ઓકટોબર ૯ 

િવેમ્બર ૧૦ 

ડડસેમ્બર ૧૧ 

જાન્યઆુરી ૮,૧૨ 

ફેબઆુરી ૧૩,૧૪ 

માર્ચ પિુરાવતચિ 

એનપ્રલ - 

 

યનુનટ ક્સોટી ૧,૨ નુ ંમાળ ુ ં      ુલ ણુ:૩૦ 

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાું-ખોટા,જોડકાું,નવકલ્પ.        (૨૦ ણુ)  

પ્રશ્ન:૨ પાુંર્ દાખલા પછૂવા.                         (૧૦ ણુ)  

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૫                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

          પ્રથમ સત્ાતં પરીક્ષા       કુલ ગણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૧,૨,૩,૪ 

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .      (૪૦) 

                ગણુભાર:- પ્રકરણ ૧  થી  ૪ ( ૪ * ૧૦) = ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

   ---- 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૫                      શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વવર્ય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

          દ્વિતીય સત્ાતં પરીક્ષા   કુલ ગણુ:-૧૦૦                     

    પ્રકરણ:- ૫,૬,૭,૮ 

  

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ લખો .     (૪૦)  

    

  ગણુભાર:- પ્રકરણ ૫  થી  ૮  = ૪ * ૧૦ ગણુ= ૪૦ ગણુ 

           ૪૦  ગણુ પે્રકટીકલ 

   ૪૦  ગણુ લેખખત 

   ૨૦  ગણુ આંતરરક મલૂ્યાકંન  

   ___ 

                        ૧૦૦ ગણુ 

પ્રશ્નોપત્રો માટે નોંધ:- 

      ભાવિક સ્િા.પોથી નો ઉપયોગ કરિો .વિવિષ્ટ પ્રશ્નોમાથી પ્રશ્નો પછૂિા નરિ. જેની નોંધ લેિી. 

 

 

 

 

 



 

 



પ્રથમ સત્ર          	વર્ષ:૨૦૧૮-૧૯ 

માસ પાઠ
જૂન સકેંત પરિચય

૧આ કોણ કિશે ? 

૨ સૌ સાથે
જુલાઈ ૩ બીજની વિકાસયાત્રા

    કેટલ ુશીખ્યા-૧  

૪ માિો જજલ્લો
ઓગ્સ્ટ ૫ ભોલુનંી અજાયબ દુવનયા

૬ સૌ ના મદદગાિ 
સપ્ટેમ્બિ ૭ આઈ લિ ગજુિાત 

    કેટલ ુશીખ્યા-૨ 

ઓક્ટોબિ પનુિાિતતન-૨

દ્ધિતીય સત્ર  	        વર્ષ:૨૦૧૮-૧૯ 

માસ પાઠ
નિેમ્બિ ૮ િસોડાનુ ંવિજ્ઞાન  

રડસેમ્બિ  ૯ જમીન
૧૦ રદિસ-િાત અને ઋતઓુ  

    કેટલ ુશીખ્યા-૩
જાન્યઆુિી  ૧૧ દેશનુ ંગૌિિ  

૧૨ નક્શો બનાિીએ 

૧૩ રુવિિનુ ંિહન   

    કેટલ ુશીખ્યા-૪
ફેબઆુિી   ૧૪ આપણી પચંાયત  

૧૫ આપવત અને બચાિ  

માચત ૧૬ જુઓ,જાણો, અને અનભુિો   
    કેટલ ુશીખ્યા-૪

એવિલ પનુિાિતતન

ધોરણ:૫ સૌની આસપાસ 		     

ધોરણ:૫ સૌની આસપાસ 		     

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નવસારી

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ,નવસારી



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વવર્ય:-  અમારી આસપાસ   (પર્ાાવરણ)          

     પ્રથમ યવુનટ કસોટી      ુલ ણુ:-૩૦                     

  (પ્રકરણ ૧ થી ૪, સકેંત પરરચય,કેટલુ ંશીખ્યા?-૧)                           

    પ્રથમ સત્ર યવુનટ ટેસ્ટ 

પ્રશ્ન:૧ નીચેની ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.        (૫) 

પ્રશ્ન:૨ નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.     (૫) 

પ્રશ્ન:૩ નીચેના પ્રશ્નનોના એક શબ્દમાાં જવાબ લખો.     (૧૦) 

પ્રશ્ન:૪ નીચેના પ્રશ્નનોના જવાબ લખો. (ગમ ેતે પાાંચ)      (૧૦) 

   પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષાનુ ંમાળ ુ ં

 પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્ર્ા,ખરા ખોટા,જોડકાાં,એક શબ્દમાાં જવાબ.    (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ ૧૨ માાંથી ૧૧ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો.      (૨૨) 

 (સાંકલ્પના,કારણ,તફાવત,ટકૂા પ્રશ્નનો,ઉપર્ોગ) 

પ્રશ્ન:૩ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો. (૫ માાંથી ૪)      (૧૨) 

       (વગીકરણ, પ્રશ્નનો વગેરે) 

પ્રશ્ન:૪ મદુાસર જવાબ આપો. (૩ માાંથી ૨)       (૮) 

       (પાઠ:૧,૫,૭) 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:-૫                       શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વવર્ય:-  અમારી આસપાસ   (પર્ાાવરણ)          

     પ્રથમ યવુનટ કસોટી      ુલ ણુ:-૩૦                     

  (પ્રકરણ ૮ થી ૧૦, સકેંત પરરચય,કેટલુ ંશીખ્યા?-૩)                          

દ્ધિતીય સત્ર યવુનટ ટેસ્ટ 

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.         (૫) 

પ્રશ્ન:૨ ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.       (૫) 

પ્રશ્ન:૩ એક શબ્દમાાં જવાબ આપો. (૧૦ પ્રશ્ન)     (૧૦) 

પ્રશ્ન:૪ નીચેના પ્રશ્નનોના જવાબ આપો. (ગમ ેતે પાાંચ)    (૧૦) 

    દ્ધિતીય સત્ર પરીક્ષાનુ ંમાળ ુ ં       ુલ ણુ:૬૦ 

    (પ્રકરણ ૧૦,૧૪,૧૫) 

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્ર્ા,ખરા ખોટા,જોડકાાં,એક શબ્દમાાં જવાબ.    (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો. (૧૨ માાંથી ૧૧)     (૨૨) 

(સાંકલ્પના,કારણ,તફાવત,ટકૂા પ્રશ્નનો,ઉપર્ોગ) 

પ્રશ્ન:૩ પ્રશ્નનોના જવાબ આપો. (૫ માાંથી ૪)     (૧૨) 

(વગીકરણ, પ્રશ્નનો વગેરે) 

પ્રશ્ન:૪ મદુાસર જવાબ આપો. (૩ માાંથી ૨)     (૮) 

  



 

    

 

    

                                       

             

   

            


