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સામાયિક મલૂિાાંકન કસોટી           

ધોરણ -5      પિાાવરણ          ઓગસ્ટ, 2020                       

સમિ- 1 કલાક           કુલ ગણુ - 25  

(અ. યન. - અધ્િિન યનષ્પયિ - Learning Outcome) 

 
 

અ॰ યન. પ્રાણીઓની વિવિષ્ટ િક્તિઓ, અસમાન્ય લક્ષણો (દૃષ્ષ્ટ ,ગધં, શ્રિણ,ઊંઘ,અિાજ િગેરે) અને     

િેમના પ્રકાિ,ધ્િવન અને ખોરાક પ્રત્યેના પ્રવિચારોને િણણિે છે. 

 

પ્રશ્ન -1 િોગ્િ યવકલપ પસાંદ કરી મને ઓળખો. (05) 

 (માછલી,  સ્લોથ, િાઘ, મચ્છર, કીડી)   

 1. હુ ંિધારે સમય સધુી વકૃ્ષની ડાળી પર ઉંધા માથે લટકી રહુ ંછ.ં 

2. હુ ંરાતે્ર માણસ કરિા ંછ ગણ ુસારંુ જોઈ િકંુ છ.ં 

3. હુ ંવિદ્યિુસકેંિ દ્વારા ચેિિણી આપુ ંછ.ં 

4. હુ ંમાણસને િરીરના િાપમાન પરથી િોધુ ંછ.ં 

5. હુ ંસગુધંથી રસ્િો િોધી કાઢુ ંછ.ં 

 

 

અ॰ યન. પ્રાણીઓ, િનસ્પવિઓ અને મનષુ્યના પરસ્પરાિલબંન સબંધંો િણણિે છે.  (જેમકે  લોકો દ્વારા 

જીિનવનિાણહ માટે પશપુાલન કરવુ ંકે પ્રાણીઓ -પક્ષીઓ દ્વારા િનસ્પવિના બીજનો ફેલાિો થિો) 

 

પ્રશ્ન -2 નીચેના પ્રશ્નોના ઉિર આપો.  

 1. કોને ખેડિૂનો વમત્ર કહિેામા ંઆિે  છે? િા માટે? (02) 

 1. બીજનો ફેલાિો કઈ કઈ રીિે થાય છે?  (02) 
 2. ગજુરાન ચલાિિા માટે મનષુ્યો દ્વારા ઉપયોગમા ંલેિાિા ંચાર પ્રાણીઓના ંનામ આપો. (01) 

અ. યન. આકાર, સ્િાદ, રંગ, રચના, ધ્િવન ખાવસયિો િગેરે ગણુધમોને આધારે પદાથણ કે સામગ્રીનુ ંિગીકરણ 

કરે છે. 

 

પ્રશ્ન -3 નીચે આપેલ જુદી -જુદી ખાદ્ય સામગ્રીને સ્વાદ અનસુાર વગીકૃત કરો.          (05) 

 (લીંબ,ુ આંબળા, મધ, કારેલા,ં મરચા,ં ગોળ, લવિિંગ, ખાડં, મીઠંુ, અજમો)            

 
 

ખારો સ્વાદ ખાટો સ્વાદ મીઠો સ્વાદ કડવો સ્વાદ તીખો સ્વાદ 
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અ..વન. રોજજિંદા જીિનની મળૂભિૂ જરૂરરયાિો (ખોરાક,પાણી િગેરે) મેળિિાની પ્રરિયા અને િેમા ંટેતનોલોજીના 

ઉપયોગો સમજાિ ેછે. (ઉદા :  ખેિપેદાિો ખેિરથી રસોડા સધુી પહોંચિાની પ્રરિયા, અનાજમાથંી 

રોટલી બનાિિાની પ્રરિયા,  અનાજ  જાળિણીની િકવનકો, જળસ્રોિમા ંપાણી સગં્રહની રીિો) 
પ્રશ્ન – 4   ઘઉં વાવવાથી શરૂ કરીને રોટલી બનવા સધુીની આખી પ્રક્રિિાના ઓછામાાં ઓછા પાાંચ  તબક્કા િયમક  

રીતે જણાવો.  

 

(05) 

અ..વન. રોજજિંદા જીિનની મળૂભિૂ જરૂરરયાિો (ખોરાક,પાણી િગેરે) મેળિિાની પ્રરિયા અને િેમા ંટેતનોલોજીના 

ઉપયોગો સમજાિ ેછે. (ઉદા: ખેિપેદાિો ખેિરથી રસોડા સધુી પહોંચિાની પ્રરિયા, અનાજમાથંી રોટલી 

બનાિિાની પ્રરિયા, અનાજ જાળિણીની િકવનકો, જળસ્રોિમા ંપાણી સગં્રહની રીિો) 

 

પ્રશ્ન – 5   નીચે આપેલ ‘અ’ વિભાગમા ંખાદ્યસામગ્રી અને ‘બ’ વિભાગમા ંિેની જાળિણીની રીિ આપલે છે. િેને 

આધારે યોગ્ય જોડકા ંજોડો.  

(05) 

 અ બ 

1. બટાકા   1. ઉકાળીને રાખો. 

2. લીલી મેથી 2. િાટકામા ંભરી િે િાટકો પાણી ભરેલા િાસણમા ંમકૂી રાખો. 

3. ખીચડી 3. સકૂી અને ખલુ્લી જગ્યામા ંરાખો. 

4. દૂધ 4. બધં િાસણમા ંરાખો. 

5. મગ 5. ભીનાિિાળા કાપડમા ંિીંટાળીને મકૂો. 

 6. પારાની ગોળીઓ મકૂો. 
 

 

 


