Evaluatio – 3 (2017 -18)
GRADE: 5 (GUJARATI) Answer Key
NAME: ___________________
Roll No: ______ /Sec: _____

Date: / /2017
Marks: 25

પ્રશ 1.(અ) નનીચચેન ના આપચેલ ના પ્રશનના જવનાબ લખખો .

(06)

(1) કનાળ નના પ્રકનારખો નના ફક્ત નનામ લખખો . ?
જવનાબ : વતર્તમનાન કનાળ , ભવવષ્યકનાળ ,ભભૂતકનાળ
(2) હખોળનીનખો તહચે વનાર ક્યનાયાં મહહનના મનાયાં આવચે છચે . ?
જવનાબ . હખોળની ફનાગણ મહહનનાનની પભૂનમચે આવચે છચે .
(3) સભનામનાયાં કખોણ હજાર થયયયાં નહહીં .?
જવનાબ. અયાંકખો નની સભનામનાયાં શભૂન્ય અયાંક હનાજર થયખો નહહીં .
(બ) નનીચચે આપચેલ ની કનાવ્ય પયાંવ ક્ત પભૂણ ર્ત કરખો .

(03)

(1) કચે સભૂડનાયાં નની કળનીએ બચેસની ફનાગવણયખો લહચે રનાયખો
આવ્યખો ફનાગવણયખો .....રૂડખો ફનાગવણયખો રયાંગ ભરની વપચકનારની ઊડચે હહ યચે હરખ ન મયખો
અબનીલ ગયલનાલ ગગન મનાયાં ઊંડચે .
(ક) નનીચચેન ના આપચેલ ના શબ્દનના અયાંગ જી
ચે શબ્દનાથર્ત લખખો .
(1)

ઋતય = Season

(01)

(2) કખોયલ =Cuckoo

પ્રશ.2.(અ) નનીચચેન ના આપચેલ ના શબ્દનના વવરખોધની શબ્દ લખખો .

(01)

(1) ગગન = ધરતની (2) બહનાર = અયાંદર
(બ) નનીચચેન ની આપચેલ ની ખનાલની જ્ગ્યનાઓનચે ભભૂત કનાળનના હક્રિયનાપદખો વડચે પભૂણ ર્ત કરખો .

(03)

(1) મનારના મનામના અમચેરનીકના થની .............આવ્યનાયાં હતનાયાં ............... ( આવવયયાં )
(2) રનાજય એ રનીટના નચે ભચેટ ...................આપની હતની ............... ( આપવની )
(3) મનારના પપ્પના સવનારચે વહચે લના .................ઉઠયના હતનાયાં .......... ( ઊઠવયયાં )
(ક) નનીચચે આપચેલ ના શબ્દનખો વનાક્ય પ્રયખોગ કરખો .

(04)

(1) કચે સભૂડનાયાં = કચે સયડનાયાં નના ફભૂલ ફનાગણ મહહનનામનાયાં ખભૂબ જોવના મળચે છચે .
(2) વપચકનારની = હખોળની મનાયાં લખોકખો વપચકનારનીમનાયાં રયાંગ ભરની ઉડનાડચે છચે .
પ્રશ.3.(અ) નનીચચે આપચેલ ની શબ્દ જોડણની સયધ નારની ફરની થની લખખો .
(1) ગણનીતશનાસ્ત = ગવણતશનાસની

(2) ઝનાહડ = ઝનાડની

(02)

(બ) નનીચચે આપચેલ ની ખનાલની જ્ગ્યના પભૂર ખો અનચે તચે મનાટચે નના કનારણખો જણનાવખો

(02)

(1) મનચે ગમતખો વમત્ર .........................................છચે
કનારણ કચે .................................(વવ ,પખોતનાનના વવચનારખો લખની શકચે છચે )
(ક) નનીચચેન ના આપચેલ ના શયત લચેખ ન નચે ફરની થની સયવ નાચય અક્ષર મનાયાં લખખો .

(3)

આપણચે નખો સ્વચ્છતના નખો આગહ કચે ળવવખો જોઈએ આપણનાયાં પ્યનારના ગનાયાંઘની બનાપય પણ સ્વચ્છતના નના ખભૂબ જ આગહની
હતના આપણચે સ્વચ્છ ભનારત અવભયનાન નની શરૂઆત આપનના ખયદ થની જ કરવની પડશચે અનચે તચેનની શરૂઆત આપનના ઘર થની કરનીશયયાં તખો
અવશ્ય તચે લક્ષ્ય પભૂણર્ત થશચે , આપનયયાં ઘર ,આગણયાં સ્વચ્છ હશચે તખો આપણચે બનીજા નચે કહની શકનીશયયાં ,આ વસવનાય આપણચે કચે ટલનીક તકચે દનારની
રનાખવનાનની છચે , જચેમનાયાં આપણચે જ્યનાયાં ત્યનાયાં કચરખો નના નનાખનીએ ,કચરખો કચરના પચેટનીમનાયાં નનાખનીએ અનચે બનીજા નચે પણ આ બનાબત મનાયાં ધ્યનાન
કચે ળવનીએ તખો જ આપનયયાં સ્વચ્છ ભનારત નયયાં સપનયયાં સનાકર થશચે .
“ સ્વચ્છ ભનારત – સ્વસ્થ ભનારત “

