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ધોરણ:.....૫                   ર્યારણ                 ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 
સમર્:....1 કલયક                                              કુલ ગણુ-૨૫ 
.................................................................................................................. 
અ.નન. પ્રાણીઓની નલનળષ્ટ ળક્તિઓ, અસાભાન્મ રક્ષણો ( દૃષ્ષ્ટ, ગધં, શ્રલણ, 
ઊંઘ, અલાજ લગેયે ) અને િેભના પ્રકાળ, ધ્લની અને ખોયાક પ્રત્મેના પ્રનિચાયોને 
લણણલે છે.    
પ્રશ્ન-૧ મોગ્મ નલકલ્ સદં કયી ભને ઓખો.                  (૫) 
(ભાછરી, સ્રોથ, લાઘ, ભચ્છય, કીડી) 
૧. હુ ું ધયરે સમર્ સધુી વકૃ્ષની ડયળી ર ઉંધય મયથે લટકી રહુું છું.---- સ્રોથ 

૨. હુ ું રયત્રે મયણસ કરતય છ ગણુું સયરુું જોઈ વકુું છું.---યઘ 

૩. હુ ું વધતુસુંકેત દ્વયરય ચેતણી અપ ૂછું.---મયછલી 
૪. હુ ું મયણસને વરીરનય તયમયન રથી વોધુું છું.-----કીડી 
૫. હુ ું સગુ ુંધથી રસ્તો વોધી કયઢુું છું.-----મચ્છર 

 

અ.નન. પ્રાણીઓ લનસ્નિઓ અને ભનષુ્મના યસ્યાલરફંન સફધંો લણણલે છે. 
(જેભ કે રોકો દ્વાયા જીલનનનલાણહ ભાયે શુારન કયવુ ંકે પ્રાણીઓ ક્ષીઓ દ્વાયા 
લનસ્નિના ફીજનો પેરાલો થલો) 
 

પ્રશ્ન-૨નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય આો.   
૧. કોને ખેડૂિનો નભત્ર કહલેાભા ંઆલે છે? ળા ભાટે?             (૦૨) 
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 અનસમાને ખેડૂિનો નભત્ર કહલેાભા આલે છે.કાયણ કે અનસયુ ં
જભીનને ોચી ફનાલે છે જેથી જભીન પદ્રુ ફને છે. 

૨. ફીજનો પેરાલો કઈ કઈ યીિે થામ છે?                      (૦૨) 
 ફીજનો પેરાલો હલા ાણી શ ુક્ષીઓ દ્વાયા થામ છે. 

 

૩. ગજુયાન ચરાલલા ભાટે ભનષુ્મો દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાિા ચાય 
પ્રાણીઓના નાભ આો.                                         (૦૧) 
 (1).ગામ 

  (2).બેંસ  
 (3).ફકયી  
 (4).ઘેટા ં 

 
 
 

અ.નન.આકાય, સ્લાદ, યંગ, યચના, ધ્લનન ખાનસમિો લગેયે ગણુધભોને આધાયે 
દાથણ કે સાભગ્રીનુ ંલગીકયણ કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૩નીચે આેર જુદી-જુદી ખાદ્ય સાભગ્રીને સ્લાદ અનસુાય લગીકૃિ 
કયો. 
(રીંબ,ુ આંફા, ભધ, કાયેરા, ભયચા,ં ગો, રનલિંગ, ખાડં, ભીઠંુ, અજભો) 
 
 



 

 

ખાયો સ્લાદ ખાટો સ્લાદ ભીઠો સ્લાદ  કડલો સ્લાદ િીખો સ્લાદ 

ભીઠંુ  રીંબ ુ ભધ  કાયેરા ં ભયચા ં
 આંફા ખાડં અજભો રનલિંગ 

 

અ.નન. યોજીંદા જીલનની મૂભિૂ જરૂરયમાિો (ખોયાક, ાણી લગેયે) ભેલલાની 
પ્રરકમા અને િેભા ંટેકનોરોજીના ઉમોગ સભજાલે છે. (ઉદા : ખેિેદાળો ખેિયથી 
યસોડા સધુી હોચલાની પ્રરિમા, અનાજભાથંી યોટરો ફનાલલાની પ્રરિમા, અનાજ 
જાલણીની િકનીકો, જસ્રોિભા ંાણી સગં્રહની યીિો) 
 

પ્રશ્ન-૪ઘઉં લાલલાથી ળરુ કયીને યોટરી ફનાલલા સધુીની આખી 
પ્રરિમાને ઓછાભા ંઓછા ાચં િફક્કા િનભક યીિે જણાલો.    (૦૫) 
 ઘઉં લાલલા 
 ઘઉં રણલા 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

 ઘઉના દાણા છૂટા કયલા 
 ઘઉં દાલી રોટ િૈમાય કયલો 
 રોટભાથંી યોટરી ફનાલલી 

 
 

અ.નન. યોજીંદા જીલનની મૂભિૂ જરૂરયમાિો (ખોયાક, ાણી લગેયે) ભેલલાની 
પ્રરકમા અને િેભા ંટેકનોરોજીના ઉમોગ સભજાલે છે. (ઉદા : ખેિેદાળો ખેિયથી 
યસોડા સધુી હોચલાની પ્રરિમા, અનાજભાથંી યોટરો ફનાલલાની પ્રરિમા, અનાજ 
જાલણીની િકનીકો, જસ્રોિભા ંાણી સગં્રહની યીિો) 
 

પ્રશ્ન-૫ નીચે આેરા ‘અ’ નલબાગભા ંખાદ્યસાભગ્રી અને ‘ફ’ નલબાગભા ં
િેની જાલણીની યીિ આેર છે. િેને આધાયે મોગ્મ જોડકા ંજોડો. 
 

‘અ’ ‘ફ’ 
૧. ફટાકા  {3 } ૧. ઉકાીને યાખો. 
૨.રીરી ભેથી {5} ૨. લાટકાભા ંબયી િે લાટકો ાણી બયેરા લાસણભા ંમકૂી યાખો  
૩. ખીચડી {2 } ૩. સકુી અને ખરુી જગ્માભા ંયાખો. 
૪. દૂધ {1 } ૪. ફધં લાસણભા ંયાખો. 
૫. ભગ {6 } ૫. બીનાળલાા કાડભા ંલીંટાીને મકુો. 
 ૬. ાયાની ગોીઓ મકુો. 

THE END 


