
                                               

 

તારીખ : ૨૪/૮/૨૦૨૨ 

ધોરણ-૫ 

સજુ્ઞ ળાીશ્રી, 

પ્રથમ શામાયયક રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ અને ેર સ્ટાઈ નીચ ેઆપ્યા મજુબ રષેે. 

 
 

 
 
 

1
ST

 TERMINAL EXAM                               કુ ગણુ-૫૦                                                                   

તારીખ શમય ળાર યળવય અભ્યાશક્રમ 

07/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રળાર ગણણત પ્રકરણ ૧ થી ૬ 

08/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ યનળાર 

અંગે્રજી 

Unit - 1 to 3 

Little Step - 1 to 15, 

Essay- The monsoon, Fun fair, 
The peacock 

09/10/2022 રજા 
10/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શોમળાર ર્ાારણ Ch 1 to  13 

11/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ મગંલળાર 

ગજુરાતી 
ાઠ-૧ થી ૫, પરૂક ળાચન-૧,૨,  

યનબધં-મષનેત નો મહષમા , એક નદીની 
આત્મકથા, હદળાલી 
વ્યાકરણ- યળરામ ચચન્ષો, બ્દ નો અથથ ભેદ 

12/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ બધુળાર 

હસન્દી 
ાઠ-૧ થી ૮,  

યનબધં- वषषा ऋतु, गषांधीजी, 
दशहरष, व्यषकरण - शब्दकोश,  

लऱांग ऩररवतान, वचन ऩररवतान 

13/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ ગરુુળાર કમ્પ્યટુર ાઠ ૧ થી ૭ 

14/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ શકુ્રળાર ષા.જ્ઞાન ાઠ ૧ થી ૧૫મલૂયાંકન   ૧ 

15/10/2022 ૧૨.૩૦ થી ૨.૩૦ યનળાર ણિત્રકામ શેમ -૧ 



 
 

પ્રથમ શામાયયક રીક્ષા પ્રશ્નત્ર હરરૂ 

      

 

 

 

 યળવય : ગજુરાતી                                             કુગણુ – ૫૦ No. of 

Question 

Marks for each 

question 
Total 

marks 

પ્રશ્ન ૧ (અ) ર્ોગ્ર્ વકલ્ ષદં કરી  મા ંતનેો ક્રમ લખો ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 (ફ) ર્ોગ્ર્ વબ્દો ડ ેખાલી જગ્ર્ા પરૂો. ૦૪ ૦૧ ૦૪ 

પ્રશ્ન-૨  (અ) નીિેના ાક્યો કોણ ફોલે છે ત ેલખો.  ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

 (ફ) નીિેના વધાનો ષાિા છે કે ખોટા મા ંવનવાની કરો. ૦૪ ૦૧ ૦૪ 

 (ક) નીિેના વબ્દોન ેર્ોગ્ર્ ક્રમમા ંગોઠી ાક્ય લખો. ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

પ્રશ્ન-3  (અ) ખાલી જગ્ર્ા પરૂો. ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

        (ફ) કાવ્ર્ કં્તત પણૂા કરો. ૦૧ ૦૩ ૦૩ 

 (ક) નીિેના પ્રશ્નોના જાફ એક ાક્યમા ંલખો. ૦૩ ૦૧ ૦૩ 

 (ડ) નીિેના પ્રશ્નોના જાફ ત્રણ િાર ાક્યમા ંલખો. (ગમ ેત ેફે) ૦૨ ૦૨ ૦૪ 

પ્રશ્ન ૪ (અ) ષમાનાથી વબ્દ લખો ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

       (ફ) વરોધી વબ્દ લખો.  ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

       (ક) ષાિી જોડણી સધુારી લખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

       (ડ) વબ્દ ષમસૂ માટે એક વબ્દ આો.                        ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

      (ઈ) રૂહઢપ્રર્ોગોના અથા આી ાક્ય લખો. ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

પ્રશ્ન ૫ (અ) નીિેના વબ્દોન ેકક્કાારી ક્રમમા ંગોઠો.                        ૦૨ ૦૧ ૦૨ 

       (ફ) નીિ ેઆલેા વશર્ોમાથંી ગમ ેત ેએક વશર્ ર વનફધં લખો. ૦૧ ૦૬ ૦૬ 

 યળવય :અંગે્રજી                                             કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q-1 (A) નીિેનામાથંી ર્ોગ્ર્ વકલ્(option) (Choose)ષદં કરી 
 ક્રમનો નફંર        લખો.                            

05 
 
 

01 05 

 (B) કૌંષમાથંી ર્ોગ્ર્ વબ્દ ષદં કરી ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.                      05 01 05 

 (C) Look at the Picture and following question. 03 01 03 

Q-2 (A) નીિેના ાક્યોન ુ ંફહુિન લખો. 05 01 05 

 (B) True- False. 05 01 05 

Q-3 (A) Make the sentences using ‘there’. 04 01 04 

 (B) કૌષમાથંી આેલા હક્રર્ાદની મદદથી ખાલી જગ્ર્ા પરૂો.  05 01 05 

Q-4 (A) Opposite Word. 05 01 05 

 (B) Answer the following questions. (Any four)  04 01 04 

Q-5 (A) fill in the blanks with have ,has. 04 01 04 

 (B) Write an Essay.          01 05 05 



                          
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 યળવય :હષન્દી                         કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

प्रश्न-१ (अ) प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लऱए ददए गए विकल्ऩों में से 
सही विकल्ऩ चुननए | 

०५ ०१ ०५ 

 (ब) कोष्टक में से सही विकल्ऩ चुनकर ररक्त स्थानों की  

ऩूनत ि कीजिए | 

०५ ०१ ०५ 

प्रश्न -२ (अ) ननम्नलऱखित प्रश्नों के उत्तर एक िाक्य में लऱखिए।                          ०५ ०१ ०५ 

 (ब) ननम्नलऱखित प्रश्नों के उत्तर दो - तीन िाक्य में  

लऱखिए |  

०३ ०२ ०६ 

प्रश्न-3 (अ) काव्यऩंजक्त ऩूर्ि कीजिए |  ०१ ०३ ०३ 

 (ब) गुिराती में अनुिाद कीजिए | ०२ ०१ ०२ 

 (क) नीचे ददए गए संख्या को शब्दों में लऱिो | ०२ ०१ ०२ 

 (ड) नीचे ददए गए संख्या को अंक में लऱिो | ०२ ०१ ०२ 

प्रश्न-४ (अ) मुहािरे का अथि लऱिकर िाक्य प्रयोग कीजिए | ०२ ०२ ०४ 

 (ब) विरुधाथी शब्द देकर िाक्य प्रयोग कीजिए | ०३ ०१ ०३ 

 (क) ऩयाियिाची शब्द लऱिो |  ०३ ०१ ०३ 

प्रश्न-५ (अ)नीचे ददए गए विषय ऩर ऩत्रऱेिन कीजिए|                                     ०१ ०४ ०४ 
 (ब) नीचे ददए गए विषय ऩर ननबंध लऱिो |  ०१ ०६ ०६ 

 યળવય :ગચણત                                                  કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

Q-1 (A) MCQ (Any Five)  05 01 05 

 (B) Write True or false(ખરા ં– ખોટા ંલખો)     05 01 05 

Q-2 (A) Fill in the blanks(ખાલી જગ્ર્ા પરૂો) 10 01 10 

Q-3 (A) Matching  the following.(જોડકા ંજોડો) 05 01 05 

 (B) Classification.(ગીકરણ કરો) 
10 1/2 05 

Q-4 (A) Count the sums(દાખલા ગણો) (Any – 5)   05 01 05 

 (B) Count the sums(દાખલા ગણો) (Any – 5)   05 01 05 

Q.5 (A) Count the sums(દાખલા ગણો) (Any – 5)   05 02 10 



 
 
 

 

 
 

 યળવય : ચચત્રકામ                                              કુલગણુ – ૪૦ No. of 

questions 
Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન (૧) નીિે આેલા નાના ણિત્ર ને જોઇ તેના જેવુ ંજ મોટુ ણિત્ર દોરો.  
(કાળી સ્કેિ ેન થી ફોડાર કરી,રંગ પરૂો નસીં).    

સિૂના:   

૧) નાનુ ંણિત્ર ગણુ ને લાર્ક ગણાવે નહસ. 

૨) ણિત્ર સ્ચ્છ અને સુદંર દોરો. 
 ૩) ધારે ડતો રફરનો ઉર્ોગ કરો નસીં.                                                                 

01 - 15 

પ્રશ્ન (૨) નીિે આેલા ણિત્ર મા ંમનષદં રંગપરૂો                                                    01 - 25 

 

 યળવય :યાથળરણ                                             કુગણુ – ૫૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

marks 

Q-1 (A) MCQ   05 01 05 

 (B) Fill in the blanks   05 01 05 

Q-2 (A) Match the following 05 01 05 

 (B) Classification (ગીકરણ)  10 1/2 05 

Q-3 (A) Differences between (તપાત લખો) 02 02 04 

 (B) Answer in one word (એક વબ્દમા ંજાફ લખો)  06 01 06 

Q-4 (A) Answer the following questions in one or two  

Sentences.(એક –ફે ાક્યમા ંજાફ લખો)   

04 01 04 

 (B) Answer in two three sentences (ફે-ત્રણ ાક્યમા ં
જાફ લખો) 

03 02 06 

Q-5 (A) Write the reason with detail. (કારણ આો)(Any 

three) 

03 02 06 

 (B) Short note (Any two) 02 02 04 

 યળવય : શામાન્યજ્ઞાન                  કુગણુ – ૪૦ No. of 

questions 

Marks for 

each question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન- ૧ (અ) ર્ોગ્ર્ વકલ્ ષદં કરી તનેો ક્રમ       મા ંલખો. 05 01 05 

 (ફ)  ખાલી જગ્ર્ા પરૂો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૨ (અ) ણિત્ર ઓળખી ખાલી જગ્ર્ા પરૂો. 05 01 05 

 (ફ) જોડકા ંજોડો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૩ (અ) ણિત્ર ઓળખી નામ લખો. 05 01 05 

 (ફ) નીિે આલેા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વબ્દોમા ંલખો. 05 01 05 

પ્રશ્ન- ૪ (અ) મન ેઓળખો. 05 01 05 

 (ફ) માગં્ર્ા મજૂફ કરો. 05 01 05 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 યળવય : કમ્પપ્યટૂર                       કુગણુ – ૩૦ No. of 

questions 

Marks for 

each 
question 

Total 

Marks 

પ્રશ્ન ૧ ર્ોગ્ર્ વકલ્ ષદં કરી જાફ લખો. (M.C.Q)  ૨૫ ૦૧ ૨૫ 

પ્રશ્ન ૨ ણિત્ર ઓળખી નામ લખો.  ૦૫ ૦૧ ૦૫ 

 પે્રક્ટીકની રીક્ષા - - ૨૦ 


