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Name Of School   

Village  
 

અનકુ્રમણિકા 
     1. Step 1     ► One, two, three 03 to 04 

     2. Step 2     ► Four, five, six 04 to 05 

     3. Step 3     ► Seven, eight, nine 06 to 06 

     4. Step 4     ► Ten, eleven, twelve 07 to 07 

     5. Step 5     ► Thirteen, fourteen, fifteen 08 to 08 

     1. Unit 1     ► What is in this unit? 09 to 09 

                        ► MY PAGE - 1 10 to 10 

     2. Unit 2     ► Umbrellas are colourful 11 to 11 

     3. Unit 3     ► Travel-Time 12 to 15 

                        ► MY PAGE - 2 16 to 17 

     4. Unit 4     ► I am learning English 18 to 21 

     5. Unit 5     ► Helping hands 22 to 25 

                        ► MY PAGE - 3 25 to 25 

     6. Unit 6     ►I studied, ‘Helping hands’ 26 to 26 

          રરશષ્ટ 27 to 38 
 

પ્રસ્તાલના 

               'ળબ્દ' એ વલવસ્લ છે.  'ળબ્દ' બાાન પ્રાણ છે. દદન-પ્રતતદદન  અંગ્રેજી બાાન લયાળ અને 
વ્મા લધત  જામ છે.   લતવભાન ઇન્ટયનેટનાાં યગુભાાં આ  આંતયયાષ્ટ્રીમ બાા અંગે્રજીનુાં જ્ઞાન અતત 
આલશ્મક ફની યહ્ય ુછે. પ્રાથતભક ળાાનાાં ફાકભાાં અંગ્રેજી  બાા પ્રત્મે રુચિ તથા બાા ળીખલાની 
જિજ્ઞાવા લધે તે શતે ુથી આ ળબ્દાથવ સુ્સ્તકાનુાં  તનભાવણ કયુવ છે.  યતુનટભાાં આલતા ળબ્દન અથવ 
ળયતાથી પ્રાપ્ત કયી ળકે તેભિ  મુાક્ષયભાાં થતા  પેયપાયને િઇ ળબ્દ તનભાવણ કયી ળકે તે મખુ્મ 
આશ્રમ છે.  આળા કયીએ કે આ ળબ્દાથવ સુ્સ્તકાથી  તલદ્યાથીનાાં બાા તલકાવભાાં  યિનાત્ભક 
અચબવદૃ્ધિ થળે ત આ પ્રમત્ન વાથવક ગણાળે.  
સજુ્ઞ તલદ્વાનનાાં સિૂન આલકામવ છે…… 

વાંાદક 

ગોયલ ટેર                                                                             ચરગાયી નાદશદ 
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Little Steps 01       One, two, three 
Activity – 1 

Rhyme - I HAVE A LITTLE SHOP 

Little ચરટર નાનુાં 
Shop ળ દુકાન 

These ધીઝ આ અશીનુાં 
All ર ફધુાં 
Things થીંગ્વ લસ્તુ 

Stock સ્ટક ધાંધ કયલા ભાટે રાલેર ભાર 

And એન્ડ અન ે

Pet ેટ ાેુાં 
Bird ફડવ ક્ષી 
Goldfish ગલ્ડપીળ ગલ્ડપીળ 

Bowl ફાઉર લાટક 
Glass ગ્રાવ કાિ 

Swish સ્સ્લળ અલાિ થામ એલી યીત ે

Flash ફ્રેળ એકાએક થમેર ઝફકાય 
Pass ાવ આગ ધવુાં 
They ધ ે તે 

Rabbit યેફીટ વવુાં 
Picture તક્િય ચિત્ર 

Parrot ેયટ ટ 

Pigeon તિન કબતુય 

Kitten દકટન ચફરાડીનુાં ફચ્ુાં 
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Activity – 2 
Story : Lilly, Billy and Gullu 

Lamb રેમ્ફ ઘેટાનુાં ફચ્ુાં 
Enter એન્ટય અન્ડય િવુાં 
Pupil પ્યુીર તલદ્યાથી 
Nice નાઈવ સુાંદય 

Meet ભીટ ભવુાં 
Introduce ઇન્રડયવુ ખાણ આલી 
Yourself મયવેલ્પ તભે જાત ે

Now નાલ અત્માયે 

Here શીમય અશીં 
Grandmother ગ્રાન્ડભધય દાદી 
Land રેન્ડ િભીન 

Small સ્ભર નાનુાં 
Town ટાઉન નગય, ળશયે 

 
 

  

Little Steps  02     Four, Five, Six 
Activity – 1 

Where વ્શયે ક્ાાં 
How શાઉ કેલી યીત ે

Very well લેયી લેર ફહુાં વારુાં 
Pointer ઇન્ટય િીંધી ફતાલનાયી શયકઈ લસ્ત ુ

 
 
 
 
 
 

  

4 STD 5 Sem I & Sem II Words



 

GAURAV PATEL www.edushareworld.in NAHID LIGARI 

 

Activity – 2 

Live રાઈલ િેતનભમ 

Together ટુગેધય બેગા 
Always રલેય્ઝ શાંભેળા 
Get ગેટ ભેલવુાં 
Early અરી શરેાાં 
Out આઉટ ની ફશાય 

Wake up લેક અ જાગવુાં 
Every day એલયી ડ ે દયેક દદલવ 

Clean ક્રીન સ્લચછ 

Teeth ટીથ દાાંત 

Take ટેક રેવુાં 
Bath ફાથ સ્નાન 

Pray પ્ર ે પ્રાથવના 
Also લ્વ ણ 

Prepare તપ્રેય તૈમાય કયવુાં 
Breakfast બ્રેકપાસ્ટ વલાયન નાસ્ત 
Alone અરન એકુાં 
Spend સ્ેન્ડ ્કૂલવુાં 
Whole day વ્શર ડે આખ દદલવ 

Doorstep ડય સ્ટે ઘયની ફશાયનાાં ફાયણાાં આગનુાં ગતથયુાં 

Seek વીક ળધવુાં 
Beside ચફવાઈડ ની ફાજુએ 

Enjoy એન્િમ આનાંદ ભાણલ 
After આફ્ટય છી  
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Little Steps 03      Seven, eight, nine 
Activity – 1 

Colorful કરયફુર તલતલધયાંગી 
Know ન જાણવુાં 
Say વ ે કશવે ુાં 
Down ડાઉન નીિ ે

Head શડે ભાથુાં 
Reply દયપ્ર ે િલાફ આલ 

Activity – 2 

Story : The dreaming squirrel 

Squirrel સ્કીલયર ચખવકરી 
What વ્શટ શુાં ? 

Fly ફ્રામ ઉડવુાં 
Cloud ક્રાઉડ લાદફૄાં 
Catch કેિ કડવુાં 

   

THE COLOURFUL PEOPLE 
I Know You, You are Mr Blue. 

Your garden is clean, are You Miss Green? 
Say me hello, O! Mr Yellow. 

Cool down Your head, don’t let it Red. 
Am I right? Reply Mr White. 

Yes, yes, yes, with you Ms Black 
 

   

6 STD 5 Sem I & Sem II Words



 

GAURAV PATEL www.edushareworld.in NAHID LIGARI 

 

Little Steps 04      Ten, eleven, Twelve 
Activity - 1  Snap and Tap and clap 

Put ટુ મકુવુાં 
Into ઇન ટુ અંદય 

Snap સ્ને ફિકુાં બયવુાં 
Finger દપિંગય આંગી 
Hang શેંગ રટકાલવુાં 
Feet પીટ ગન અંતતભ બાગ 

Near નીઅય નજીક 

Stand સ્ટેન્ડ ઊબા કયવુાં 
Under અન્ડય નીિ ે

Raise યેઈવ ઊં્ુાં કયવુાં 
Clap ક્રે તાી ાડલી 

Activity - 2 The sky is Falling 

Once લન્વ એકલાય 

Dear ડીઅય તપ્રમ 

Chicken ચિકન ક્ષીનુાં ફચ્ુાં 
Hope શ આળા 
About અફાઉટ આવાવ 

When વ્શને ક્ાયે 

Leaf રીપ ાાંદડુાં 
Fall પર ડવુાં 
Piece ીવ ટુકડ 
Begin ચફગીન ળરુાં કયવુાં 
Hear શીમય ધ્માન દઈને વાાંબવુાં 
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Little Steps 05     Thirteen, Fourteen, Fifteen 
Activity - 1 SHARING SWEETS 

Sweet સ્લીટ ભીઠાઈ 

Make ભેક ફનાલવુાં 
Each ઈિ દયેક 

Activity - 2 THE CLASS GOES FOR A PICNIC 

Picnic તકતનક ઉજાણી 
Want લન્ટ ની િરુય શલી 
Please પ્રીઝ ભશયેફાની કયીન ે

Decide દડવાઈડ નક્કી કયવુાં 
Spot સ્ટ િક્કવ સ્થ 

Toward ટુ લડવ ની દદળાભાાં 
Suddenly વડન્રી એકાએક 

In front of ઇન ફ્રન્ટ પ વાભ ે

Dirty ડટી અસ્લચછ 

Anybody એનીફડી કઈણ વ્મસ્ક્ત 

Inside ઇનવાઇડ અંદયની ફાજુ 

Shout ળાઉટ બભુ ાડલી 
Let's રેટ્વ િાર 
Sweep સ્લી ઝડથી વાય કયવુાં 
Floor ફ્રય ભા 

Read the sentences 
This is a chalk. 

That is a bench. 
It is a dog. 

He is a doctor. 
This is my school. 
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Unit – 1     What is in this Unit? 
Activity – 1 

Rhythm દયધભ તારભેર 

Rap યે ટકય 
Beat ફીટ પટકા ભાયલા 
Keep કી વાિલી યાખવુાં 
Street સ્રીટ ળેયી 

Activity – 3 

Wall લર દીલાર 

Celling વીરીંગ છત 

Frame ફે્રભ આકાય આલ 
Platform પ્રેટપભવ ટર 
Thick થીક જાડુાં 
Dictionary ડીક્ષનયી ળબ્દકળ 

Dustbin ડસ્ટચફન કિયાેટી 
Airy એયી શલા ઉજાવલાફૄાં 
Roof રુપ ભકાનનુાં છારુાં 
Old લ્ડ જુનુાં 

Read the sentences 
The pen is in the box. 

The compass box is on the table. 
The pencil is near the box. 

There is a book on the table. 
There are benches in the classroom. 

The board is green. 
There are pictures on the wall. 

There is a cupboard near the window. 
There is a dustbin near the door. 
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My Page - 1 

Chew ચય ુ િાલવુાં 

Earth અથવ થૃ્લી 

Swallow સ્લાર એક િ ાંતબુક્ષક ક્ષી 

Hare શઅેય વવુાં 

Tortoies ટયટઈઝ કાિફ 

Neighbor નેફય ડળી 

Forest પયેસ્ટ િ ાંગર 

Overtake લયટેક ને લટાલી િવુાં 

Behind ચફશાઈન્ડ ની ાછ 

Rest યેસ્ટ સ્સ્થય શવુાં 

Asleep અસ્રી ઊંઘી ગમેુાં 

Hill દશર ટેકયી 

But ફટ યાંત ુ

Shell ળેર ફીિ, કલિ 

   

MY PET 

I have a beautiful dog. He is my pet dog. He is my 

friend. His name is Golu. He is black. He lives in a 

small kennel. He eats food and drinks milk. He 

guards our house. I play with him. I love my pet 

dog. 
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Unit – 2      Umbrellas Are Colorful 
Activity – 1 

Lake રેક  તાલ  

Snake સ્નેક  વા  

Roar યઅય  ગર્જના  
Path ાથ  થ  

Branch બ્રાાંિ  ઝાડની ડાી  
Activity – 4 (A) 

Fair પેય  ભે  
Shopkeeper ળકીય  દુકાનદાય  

Balloon ફનૂ  ફૂગ્ગ  
Giant જામન્ટ  યાક્ષવ  

Huge હ્યિુ  તલળા  

Take ટેક  કડવુાં  
Juggler િગ્રય  જાદુગય  

Empty એમ્પ્ટી  ખારી  
Rope ય  દયડુાં  
Walker લકય  વશરે ભાટે િારનાય  

Trick રીક  કયાભત  

Lovely રલરી  અતત સુાંદય  

Activity – 8 

Library રાઈબ્રેયી  સુ્તકારમ  

Shopping center ળતિંગ વેન્ટય  ફજાય  

Guess ગેવ  ધાયવુાં  
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Unit – 3      TRAVEL TIME 
Activity – 1 

Wheel  વ્શીર  લાશનન ું ૈડ ું,ચક્ર  

Round યાઉન્ડ  લર્ ુાકાય  

And એન્ડ  અને  

People ીર  પ્રજાજનો 
On ઓન  ઉય  

Go ગો  જવ ું  
Up અ  ઉય  

Down ડાઉન  નીચે  

Door ડોય  દયલાજો  
Open ઓન  ખોરવ ું  
Shut ળટ  ફુંધ કયવ ું કે થવ ું  
Horn શોનુ  શળિંગડ ું  
Say  વે  કશવે  ું  

Activity – 2 ( C ) 

Postman ોસ્ટભેન  ટારી  
Is ઈઝ  છે  

Farmer પાભુય  ખેડતૂ  

Policeman  ોરીવભેન  ોરીવ શવાશી  
Doctor ડોક્ટય  ચચકકત્વક  

Teacher ટીચય  શળક્ષક  

Farm પાભુ  ખેતય  

Hospital  શોસ્સ્ટર  ઇસ્સ્તાર  

School સ્ક ર  ળાા  
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Activity – 2 ( D ) 

This ધીઝ  આ  

It ઇટ  તે  

Big ફીગ  ભોટ ું  
There ધેય  ત્માું  
Many ભેની  ઘણ ું  
Nurse નવુ  ભાુંદાની વેલા કયનાય સ્ત્રી અથલા  ર   

Too ટ   ઉયાુંત,ણ  

Male ભેર   ર  

Female પીભેર  સ્ત્રી  
Patient ેળન્ટ  દદી  
Railway-station યેલ્લે સ્ટેળન  યેલ્લે સ્ટેળન  

Ticket window કટકકટ શલન્ડો  કટકકટ ફાયી  
Inquiry ઇન્ક્લામયી  છૂયછ  

Passenger ેવેન્જય  મ વાપય  

Waiting લેઇકટિંગ  પ્રશતક્ષા  
Red યેડ  રાર  

Colour કરય  યુંગ  

Also ઓલ્વો  ણ,ઉયાુંત  

Postbox ોસ્ટફોક્ષ ટારેટી  
Stamp સ્ટેમ્  ની ઉય શવક્કો ભાયલો  

Activity – 4 ( A ) 

Look  લ ક  નજય કયલી, જોવ ું  
Picture શક્ચય  ચચત્ર 

Sea-shore  વી-ળોય  દકયમાકાુંઠો  
Father પાધય  શતા  
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Mother ભધય  ભાતા 
Sister શવસ્ટય  ફશને  

Newspaper ન્ય ઝેય  વભાચાયત્ર 

Read યીડ  લાુંચવ ું  
Aloud અરાઉડ   ભોટેથી  
Listen ચરવન  ધ્માનલુૂક વાુંબવ ું  
Basket ફાસ્કેટ  ટોરી  
Apple  એર  વપયજન  

Playing પ્રેમીંગ  યભતા  
They ધે  તેઓ  

Picnic શકશનક  ઉજાણી  
Cousin કઝીન  શતયાઈ  

Activity – 6 

Year  મય  લુ  

Student  સ્ટ ડન્ટ  શલદ્યાથી  
Curly hair  કરી શયે  લાુંકડીમા લા  

Tall ટોર  ઊંચ ું  
Short ળોટુ  નાન ું  
Fat પેટ  શષ્ટ ષ્ટ  

Activity – 8 

Animal એશનભર  પ્રાણી  
Long  રોંગ  રાુંબ   
Teeth  ટીથ  દાુંત  

Trunk  ટ્રન્ક  કોઈ યચનાનો મ ખ્મ બાગ  

What  લોટ  શ ું ?  

Wing  શલિંગ  ાુંખ  
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Flies ફ્રાઈઝ  આકાળી  
Sky  સ્કામ  આકાળ  

Bird  ફડુ  ક્ષી  
Walk  લોક  ચારવ ું તે  

Activity – 9 

Brown  બ્રાઉન  ઘઉંલયણ ું  
Furry પકય  ર ુંલાટીલાફૄું  
Take ટેક  રેવ ું  
Shady  ળેડી  છાુંમો દેનાર ું  
Leaf  રીપ  ાુંદડ ું  
Stalk સ્ટોક  છોડની દાુંડી  
Or ઓય  અથલા  
May be  ભે ફી  કદાચ  

Lovely  રલરી  અત્મુંત સ ુંદય  

Spot  સ્ોટ  ડાઘો  
Toad  ટોડ  દેડકો  
Spy સ્ાઈ  જાસવૂી કયનાય  

Pass  ાવ  આગ લધવ ું  
Grow  ગ્રો  ઉગવ ું  
Butterfly  ફટયફ્રામ  તુંચગય ું  

MY SELF 
My name is Ayan. I am a boy. I am ten years old. I go to 
school with my friends. I am in standard five. My father’s 
name is Rohitbhai. My mother’s name is Nehalben. My 
sister’s name is Pinku. My friend’s name is Vishva. I like to 
play cricket.  
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MY PAGE 2 

1 

Principal   શપ્રન્વીાર  આચામુ  

Why  લામ  ળા ભાટે, ક્યા કાયણવય ? 

Because ફીકોઝ  ને કાયણે, તેથી  
Ahead અશડે  આગ, વાભે  

Slow  સ્રો  ધીમ ું  
2 

Once  લન્વ  એકલખત  

Cross ક્રોવ  ચોકડી  
Desert ડેઝટુ  યણ  

Had શડે  Have ન ું ભતૂકા  

Camel કેભર  ઊંટ  

With  લીથ  વાથે  

Him શીભ  તેને  

Soon  સ ન  થોડા જ લખતભાું  
Dark  ડાકુ  અંધાર ું, ધ ૂુંધફૄું  
Put  ટૂ  મ કવ ું  
Tent  ટેન્ટ  તુંબ   
Then  ધેન  તે લખતે  

Stick  સ્સ્ટક  ચોંટી જવ ું  
Outside આઉટ વાઈડ  ફશાયનો બાગ  

Felt  પેલ્ટ  ફનાત (ન ું કાડ) 

Cold  કોલ્ડ  ઠુંડ ું ડેલ ું  
Ask આસ્ક  છૂવ ું  
May   ભે  ળક્યતા  
Head શડે  ભસ્તક  
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Inside  ઇનવાઇડ  અંદયની ફાજ   
After  આફ્ટય  ાછ  

While  વ્શાઈર  વભમગાો  
Feel  પીર  સ્ળુ કયલો  
Neck નેક  ગયદન  

Okey  કી  વાર ું, વુંભશત  

Sometime  વભટાઈભ  અગાઉ,ક્યાયેક  

Hump શમ્  ીઠની ખ ૂુંધ  

Allow  અરાઉ  યલાનગી આલી  
Suddenly  વડન્રી  એકાએક  

   

Read the sentences 

There is a postman at the post office. 

There is a farmer at the farm. 

There is a policeman at the police station. 

There is a doctor at the Hospital. 

There is a teacher at the school. 

There are many nurses in the hospital. 

There are passengers at the platform. 

There are letters in the post-box. 

There is a balloonman. 
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Unit – 4     I AM LEARNING ENGLISH 
Activity – 1 

Praying  પે્રઈંગ  પ્રાથુના  
Morning  ભોશનિંગ  વલાય  

When  વ્શને  ક્યાું  
Noon-time  ન ન ટાઈભ  ફોયનો વભમ  

Singing શવિંગીંગ  ગામન  

Dancing  ડાસ્ન્વિંગ  નતૃ્મ  

swimming  સ્સ્લશભિંગ  તયવ ું  
Activity – 2 

Run  યન  દોડવ ું 
Eat ઇટ  ખાવ ું  
Bath  ફાથ  ન્શાવ ું  
Wash  લોળ  કડાું ધોલાું, શ દ્ધ કયવ ું 
Cook  ક ક  યાુંધવ ું  
Write  યાઇટ  રખવ ું  
Skip સ્કી  કદૂવ ું  
Sleep  સ્સ્ર   સવૂ ું  
Ride  યાઈડ  લાશનભાું ફેવી જવ ું  
Pick  ીક  વુંદગી, લીણી કાઢેરો બાગ  

Pack  ેક  કળાકથી વખત લીંટવ ું  
Know  નો  જાણ શોલી  

Activity – 4 

Make  ભેક  ફનાલવ ું 
Firing  પામયીંગ  ઈંધણ વગાલવ ું તે  

Crackers કે્રકવુ  પટાકડા  
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Decoration  ડેકોયેળન  સ ળોચબત કયવ ું તે  

Summer  વભય  ઉનાો  
Perform  યપોભુ  કયવ ું  
Monsoon ભોન્સ ન  ચોભાસ   

Activity – 4 (D) 

Balloon  ફલનૂ  ફુગ્ગો  
Candle કેન્ડર  ભીણફત્તી  
Kite  કાઇટ  તુંગ  

Gift  ચગફ્ટ  બેટ  

Chocolate  ચોકોરેટ  ચોકોરેટ  

Cake  કેક  કેક, બટ્ઠીભાું ળેકેરી ગી યોટરી  
Sweet  સ્સ્લટ  ગળય ું, આનુંદદામક લસ્ર્    
Flower  ફ્રાલય  ફૂર  

Lamp  રેમ્  દીલો  
Garland  ગારેન્ડ  શાય,તોયણ  

Festoon પેસ્ટ ન  તોયણ લડ ેળણગાયવ ું  
Activity – 7 

Shake  ળેક  શરાલવ ું  
About  અફાઉટ  આવાવ, ચોતયપ  

Yourself  મોયવેલ્પ  તભે ોતે જ  

Around  અયાઉન્ડ  દયેક ફાજ એ, ચોભેય  

Activity – 9 

Be Quick ફી સ્ક્લક  ઝડી શોઈ  

Ribbon  કયફન  યેળભી કે સતૂયની લણેરી રમ્ફી ટ્ટી  

Here કશઅય  અશીં  
Thank you  થેંક ય   આબાય  
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Help  શલે્  ભદદ  

Poster ોસ્ટય  ભોટ ું છાેલ ું ચચત્ર  

Please  પ્રીઝ  ભશયેફાની કયીને  

Activity – 10 (A) 

Square સ્ક્લેય  ચોયવ  

Piece ીવ  ટ કડો  
Corner કોનુય  ખણૂો  
Paste  ેસ્ટ  રાશી, કોઇણ કાભભાું લયાર્  ું ોચ ું કેલેલ ું શભશ્રણ  

Glue  ગ્લ   ગ ુંદય  

Activity – 11 (A) 

Spoon  સ્નૂ  ચભચી  
Squeeze સ્ક્લીઝ  કચડવ ું  
Lemon  રેભન  રીંબ   
Pinch  ીંચ  દાફ વ ું કે ીરવ ું  
Salt  વોલ્ટ  ભીઠ ું  
Well  લેર  વયવ  

Now  નાલ   અત્માયે 

Lemonade  રેભનેડ  રીંબ ન ું ળયફત  

Ready  યેડી  તૈમાય  

Activity – 12 (A) 

Who  હ ૂ કોણ  

Favourite પેલયીટ  શપ્રમ  

Actor  એક્ટય  અચબનેતા  
Very લેયી  ઘણ ું,વાચ ું  
Handsome શને્ડવભ  નભણ ું, દેખાલડ ું  
Beautiful બ્ય ટીફુર  સ ુંદય  
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Hard  શાડુ  વખત  

Lots of  રોટવ ઓપ  ઘણાું  
Exercise એકવયવાઇઝ  ભશાલયો  
Practice પે્રસ્ક્ટવ  અભ્માવ  

Support  વોટુ  ટેકો આલો  
Instructor ઇન્સ્ટ્રક્ટય  ળીખલનાય  

Cloth ક્રોથ  કાડ  

Scene  વીન  કક્રમા ઘટના  

 

Read the sentences 

Seema is cooking. 

Dixa is swimming. 

Kalarav is running. 

Kavya is eating. 

Raghav is crying. 

Veer is riding a bicycle. 

Imran is singing. 

Raina is sleeping. 

Resham is climbing a tree. 

Mira is praying. 

Kena is drawing a picture. 

Anthony is playing. 
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Unit – 5    HELPING HANDS 
Activity – 1 (A) 

Potter ોટય  ક ુંબાય  

Busy ફીઝી  વ્મસ્ત  

Tailor  ટેઈરય  દયજી  

Cut કટ  કાવ ું  
Stitch સ્ટીચ  ટેબો, વોંમનો ટાુંકો  
Driver  ડ્રાઈલય  લાશન ચરાલનાય  

Engineer એન્ન્જશનમય  કોઈ ઈજનેયી ળાખાભાું કાભ કયનાય  

Scaling  સ્કેરીંગ  ઊંચે ચડલાની પ્રકક્રમા  
Photographer પોટોગ્રાપય  તસ્લીયકાય  

Seller વેરય  લેચલાલાા  
Carpenter કાયેન્ટય  સ થાય  

Wood વ ડ  રાકડ ું  
Measuring  ભેઝકયિંગ  ભા રેવ ું તે  

Joining  જોઈનીંગ  જોડ  

Lawyer રોમય  કામદાનો જાણકાય  

Mending ભેન્ડીંગ  વભાયકાભ  

Activity – 2 

Mouse ભાઉવ  ઉંદય  

Found  પાઉન્ડ  સ્થાન કયવ ું  
Dirty ડટી  અસ્લચ્છ  

Laundryman રોન્ડ્રીભેન  ધોફીકાભ કયનાય  

Shout  ળાઉટ  યાડ કે બભૂ ાડલી  
Can  કેન  કયી ળકવ ું  
Iron  આમુન  કડાું દફાલલાની ઈસ્ત્રી  
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Noise નોઇઝ  ઘોંઘાટ  

Cap  કે  ટોી  
Nothing  નથીંગ  કશ ું નકશ  

Measurement ભેઝયભેન્ટ  કોઈ લસ્ર્  ન ું કદ  

Needle નીડર  વોંમ  

Lace રેવ  દોયી, ટ્ટી  
Design કડઝાઈન  ફૃયેખા  
Exchange  એક્વચેન્જ  અદરફદર કયલી  

Activity – 2 (F) 

Build ચફલ્ડ ફાુંધવ ું 
Mason ભેવન કકડમો 
Grocer ગ્રોવય કકયમાણાની દ કાન 

Utensil ય ટેસ્ન્વર વાધન 

Activity – 4 

Stripe  સ્ટ્રાઈ  ટ્ટી  
Broke  બ્રોક  ર્ટેૂલ ું  
Need  નીડ  જફૃય  

Repair કયેય  વમ ું કયવ ું  
Visit  શલઝીટ  મ રાકાત  

Sure સ્મોય  ાકા બયોવાલાફૄું  
Issue ઇસ્ય   ફશાય નીકવ ું તે  

Rhyme યીશભ  કાવ્મ  

Return  કયટનુ  ાછું પેયલવ ું  
Them  ધેભ  તેઓ  
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Activity – 4 (A) 

Electrician ઇરેક્ટ્રીશળમન  લીજ કાયીગય  

Blacksmith બ્રેકસ્સ્ભથ  લ શાય  

Warm  લાભુ  હ ુંપલાફૄું  
Clinic ન્ક્રશનક  ઔધારમ  

Judge જજ  યીક્ષક, જજ  

Court કોટુ  ન્મામાધીળોન ું ભુંડ  

Clerk ક્રાકુ  કાયક ન  

Cabin કેફીન   નાની ઓયડી  
Milkman  શભલ્કભેન  દૂધ લેચનાય  

Shepherd ળેપડુ  બયલાડ  

Herd શડુ જાનલયોન ું ટોફૄું  
Flute ફ્લ ટ  લાુંવી  
Hill  શીર  ટેકયી  

Activity – 6 (A) 

Cupboard કફોડુ  કફાટ  

Workbook લકુબ ક  કામુ નોંધોથી  
Guess ગેવ  અન ભાન કયવ ું 
Dear કડઅય  શપ્રમ  

Useful ય ઝફૂર  ઉમોગી  
Hint  કશિંટ  વુંકેત  

Impressive  ઇમ્પે્રશવલ  અવયકાયક  

Loudly  રાઉડરી  ભોટેથી  
Library રાઈબે્રયી   સ્તકારમ  

Reference યેપયન્વ  વુંદબુ  

More ભોય  લધાયે  

 Atlas  એટરવ  નકળાોથી  
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Activity – 7 (A) 

Relation  કયરેળન  વફુંધી  
Job  જોફ  નોકયી  
Work  લકુ  કામુ  

Place પ્રેવ  સ્થ  

Factory પેક્ટયી  કાયખાન ું  
Bring  ચબ્રિંગ  રાલવ ું  
Household  શાઉવશોલ્ડ  ઘયફાય,ઘયન ું આખ ું તુંત્ર  

Task  ટાસ્ક  વોંેલ ું  
MY VILLAGE 

My name is Nisha. I live in Chandavana. It is a small village. It is in 

Junagadh district. My village is clean. There is a primary school in my 

village. There is a high school in my village, too. There is a big water 

tank in my village. There is a Gram Panchayat office in my village. 

There is a Gramin Bank in my village. There is a river flows by our 

village. There is a temple near the river. There is a market in my 

village. The people of my village live peacefully together. 

   

MY PAGE – 3 

Would વડૂ  કયળે  

Asleep અસ્રી  ઊંઘી ગમેલ ું  
Roar યોઅય  ગર્જના  
Swallow સ્લારો  એક જ ુંર્  બક્ષક મામાલય ક્ષી  

Forgive  પગીલ  ક્ષભા કયલી  
Paw  ા  ભશોયાલાા પ્રાણીનો ુંજો  
Again અગેઇન  પયીથી  
Rope  યો  દોયડ ું  
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Unit – 6    I studied, ‘HELPING HANDS’ 
Activity – 1 

Spider સ્ાઈડય કયોચમો  
Climb કરાઈમ્ફ  ઉય જવ ું,ચડવ ું  
Spout  સ્ાઉટ  પ્રલાશીની વેય  

Dry  ડ્રામ  સકૂ ું  
Activity – 2 (A) 

Ploughing  પ્રાઉ  શથી જભીન ખેડલી  
Field પીલ્ડ  ખેતય  

Coconut  કોકોનટ  નાકયમેય 

Cart  કાટુ  ગાડ ું  
Activity – 4 

Left રેફ્ટ  છોડવ ું  
Peanut  ીનટ  ભગપી  
Laugh  રાપ  શવવ ું  
Gorila ગોયીરા   ચ્છશલશોણ ું ભોટ ું લાુંદર ું  
Direction કડયેક્ળન  દોયલણી  
Away  અલે  દૂય  

Zoo-keeper ઝૂ-કીય  પ્રાણીવુંગ્રશારમ વાચલનાય  

Activity – 6 (A) 

Flock  ફ્રોક  ઉન કે કાડનો ભકૂો  
Bore ફોય  કુંટાો ઉજાલલો  
Trick ટ્રીક કટક કટક અલાજ કયલો  
Wolf  લોલ્પ  લર   
Danger ડેન્જય  બમ  
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રરશષ્ટ 

SHAPES – આકારો 
Angle એન્ગર ખણૂ 
Circle વકવર લતુવ 
Cone કન  ળાંકુ 
Cube ક્યફૂ ઘન 
Cylinder વીચરન્ડય નાકાય 
Dot ડૉટ  ટકુાં 
Line રાઇન રીટી, યેખા 
Oval લર રાંફગ 
Point ૉઇન્ટ ચફિંદુ 
Pyramid તયાતભડ તયાતભડ 
Rectangle યેક્ટન્ગર રાંફિયવ 
Round યાઉન્ડ ગ  
Squire સ્કલૅય વભિયવ 
Triangle રામેન્ગર  તત્રકણ 
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VEGETABES – ાકભાજી 

Beet-root ફીટ-ફૃટ  ફીટ 
Bitter ground ચફટય ગ્રાઉન્ડ કાયેુાં 
Brinjal ચબ્રન્િર યીંગણ 
Cabbage કૅચફિ કફી 
Carrot કૅયટ ગાિય 
Cauliflower કચરપરાલય ફુરેલય 
Chilli ચિચર ભય્ુાં 
Corinder leaves કદયએન્ડય રીવ્ઝ કથભીય 
Cucumber કકુમ્ફય કાકડી 
Drumstick ડ્રભસ્સ્ટક વયગલ 
Fenugreek પેનગૂ્રીક ભેથી 
Garlic ગાચરિક રવણ  
Ginger જિન્િય આદુાં 
Gourd ગડૂવ દુધી, ગરકુાં, તદૂયયુાં 
Green peas ગ્રીન ીઝ રીરા લટાણા 
Lady’s finger રેડીઝ દપિંગય  બીંડ 
Onion અન્મન ડુાંગી 
Potato ટેટ ફટાટ 
Pumpkin મ્દકન કફૄાં 
Radish યેદડળ મૂ 
Spinach સ્સ્નિ ારક 
Tomato ટૉભેટ ટભેટુાં 
Yam મૅભ  સયૂણ, યતાફૄ 
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FRUITS – પલ 

Indian gooseberry ઇન્ડીમન ગસૂ્ફેયી આભફૄાં 

Apple એર વપયિન 

Banana ફનાના કેફૄાં 
Berry ફેયી ફય  
Chikoo િીકુ િીકુાં 
Custard-apple કસ્ટડવ- એર વીતાપ 
Grapes ગે્રપ્વ દ્રાક્ષ 
Guava ગ્લાલા જાભપ 
Jack-fruit જૅક ફ્રૂટ પણવ  
Lemon / Lime રેભન રીંબ ુ
Mango ભેન્ગ કેયી 
Orange યેન્િ નાયાંગી, વાંતરુાં  
Papaya મા ૈયુાં 
Peach ીિ  ીિ  
Pear ેય  ેય  
Pineapple ાઇનેર અનાનવ 
Plum પ્રભ પ્રભ 
Pomegranate ૉભેગ્રનેટ દાડભ 
Rose-apple યઝ એર જાાંબ ુ
Strawberry સ્રફેયી સ્રફેયી 
Sweet lime સ્લીટ રાઇભ ભવાંફી 
Sweet melon સ્લીટ ભેરન ળક્કયટેટી 
Water melon લટયભેરન તડબિૂ 
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SPORTS and GAMES – રમતો  

Badminton ફૅડતભન્ટન ફૅડતભન્ટન 
Basket ball ફાસ્કેટફૉર ફાસ્કેટફૉર 
Billiards ચફચરમડૌવઝ ચફચરમડૌવઝ 
Boxing ફૉસ્ક્વિંગ મકુ્કાફાજી 
Cards કાડૌવઝ તા  
Carrom કૅયભ કૅયભ 
Cricket દિકેટ દિકેટ 
Football ફૂટફૉર ફૂટફૉર 
Golf ગલ્પ ગલ્પ 
Hide and seek શાઇડ એન્ડ વીક  થપ્, વાંતાકૂકડી 
High jump શામ િમ્ ઊંિ કૂદક 
Hockey શકી શકી 
Kabaddi કફડ્ડી કફડ્ડી, હુતતુતુ ુ 
Kho-kho ખખ ખખની યભત  
Long jump રોંગ િમ્  રાાંફ કૂદક 
Skating સ્કેદટિંગ સ્કેદટિંગ 
Swimming સ્લીમ્ભીંગ તયણ  
Table tennis ટેફર ટેતનવ ટેફર ટેતનવ 
Tennis ટેતનવ ટેતનવ 
Volleyball લૉરીફૉર લૉરીફૉર 
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ANIMALS –  પ્રાિીઓ 

Domestic ાત ુ
Buffalo ફપેર બેંળ 
Bullock બરુક ફદ  
Camel કૅભર ઊંટ 
Cat કૅટ  ચફરાડી 
Cow કાઉ  ગામ  
Dog ડગ  કૂતરુાં 
Donkey ડન્કી ગધેડુાં 
Elephant એચરપન્ટ શાથી 
Frog ફ્રગ દેડક 
Hare શઅેય ફદાભી યાંગનુાં વવુાં 
Horse શવવ ઘડ 
Mouse ભાઉવ ઉંદય 
Ox ઑક્વ ફદ  
Pig તગ  ભ ૂાંડ 
Rabbit યૅચફટ વપેદ યાંગનુાં વવુાં 
Rat યૅટ  ભટ ઉંદય 
Squirrel સ્સ્કલયર ચખવકરી 
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ANIMALS –  પ્રાિીઓ 

Wild  ળન્ય, જગંી 
Antelope એન્ટીર કાચમાય, શયણ  
Bat ફૅટ  િાભાિીદડયુાં 
Bear ફેઅય યીંછ 
Crocodile િૉકડાઈર ભગય  
Deer દડમય શયણ  
Fox પક્વ તળમા 
Giraffe જિયાપ જિયાપ 
Hedgehog શિેશગ અભેદયકાની વાહુડી 
Hippopotamus દશપ્ટેભવ દશપ્ટેભવ 
Jackal જૅકર તળમા 
Leopard રેડવ ચિત્ત 
Lion રામન તવિંશ 
Monkey ભાંદક લાાંદય 
Porcupine ૉક્યુવાઇન ળાહુડી 
Python ાથન અિગય 
Rhinoceros યશીનવયવ ગેંડ 
Snake સ્નેક વા  
Tiger ટાઇગય લાઘ 
Tortoise ટૉટૉઇઝ કાિફ 
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BIRDS –  ક્ષીઓ 

Bee-eater ફી-ઇટય તયાંગ 
Crane િેન વાયવ, ફગર 
Crow િ કાગડ 
Crow-Pheasant િ-ીિન્ટ ધ ૂાંદકમ 
Cockoo કકૂ  કમર 
Dove ડલ કબતુય, શર 
Drongo ડ્રન્ગ કાકળી 
Duck ડક ફતક  
Eagle ઇગર ગરુડ 
Egret ઇગ્રટ ફગર 
Flamingo ફ્રેતભન્ગ સયુખાફ 
Goose ગવૂ  શાંવ-શાંવી 
Gull ગર ઘભડ 

King-fisher દકિંગ-દપળય કરકચરમ 

Kite કાઈટ વભડી 
Lapwing રૈપપ્લિંગ દટટડી 
Nightingale નાઇદટિંગેર બરુબરુ 
Ostrich ઑસ્સ્રિ ળાશમગૃ 
Owl આઉર  ઘલુડ 
Owlet આઉરેટ િીફયી 
Parrot ેયટ ટ 
Peacock ીકક ભય  
Pelican ેચરકન ેણ , િકૂકડી 
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Pigeon તજિન કબતુય  
Quail ક્લેર તેતય, દેલિકરી 
Robin યૉચફન દૈમડ 
Shrike સ્રાઇક રટય 
Skylark સ્કાઇરાકવ રાલયી 
Sparrow સ્ૅય િકરી 
Sunbird વનફડવ ળકયખય 
Swan સ્લાન શાંવ  
Tailorbird ટેરયફડવ દયજીડ 
Vulture લલ્િય ગીધ  
Weaver-bird લીલયફડવ સગુયી 
Woodpecker વડૂેકય રક્કડખદ 

   

DRY FRUITS – સકૂો મેળો 
Almond ઑભન્ડ ફદાભ 
Apricot ઐપ્રકાટ િયદાફૄાં 
Cashew nut કૅશ્ય ૂનટ  કાજુ 
Coconut કૉકૉનટ નાચમેય 
Date ડેટ ખજુય 
Drydates ડ્રામડેટવ ખાયેક 
Fig દપગ  અંજીય 
Pistachio તસ્ટૈળી તસ્તા 
Raisin યેચઝન સકૂી દ્રાક્ષ 
Walnut લલ્નટ અખયટ 
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TREES and PLANTS –  વકૃ્ષ અને છોડ  

Babul tree ફબરુ રી ફાલ  
Bamboo ફૅમ્બ ૂ લાાંવ 
Banana plant ફનાના પ્રાન્ટ કે  
Banyan ફનમાન લડ  
Betel leaf creeper ફેટર રીપ િીય નાગયલેર 
Cactus કૅક્ટવ થય  
Eucalyptus યકુપુ્ટ્વ નીરચગદય 
Flame of the forest ફ્રેભ પ દ પયેસ્ટ કેસડૂ, રાળ 
Henna શીના ભેંદી 
Laburnum રેબયૂનભુ ગયભા 
Lantana રૈન્ટેન ીડુી 
Mango tree ભેન્ગ રી આંફ 
Neem નીભ  રીભડ 
Palm ાભ  તાડ  
Peepal ીર ી 
Rain tree યેન રી તળયી 
Rose apple tree યઝ એર રી જાાંબડુ 
Sapling વેપ્રીંગ વકૃ્ષન ય 
Seeding વીડીંગ છડન ય 
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FLOWERS –  ફૂો 
Bougainvillea બગૂનલૅર ફગનલેર 
Canna કેના કેના 
Chameli િભેરી જૂઇ  
Champak િાંક િાં 
Chrysanthemum િાઇવૈંતથભભ વેલાંતી 
Dahlia ડશચેરમા ડાચરમા 
Dhatura ધતયૂા ધતયૂ 
Hibiscus દશચફસ્કવ જાસદૂ 
Jasmine જૅસ્સ્ભન ભગય 
Lily ચરચર મણુાં 
Lotus રટવ કભ  
Marigold ભૅયીગલ્ડ ગરગટ 
Night Jasmine નાઇટ જૅસ્સ્ભન યાતયાણી 
Oleander રેન્ડય કયેણ 
Orchid ઑદકિડ ઑદકિડ 
Rose યઝ  ગરુાફ 
Sunflower વનફ્રાલય સયૂિમખુી 
Tuberose ટયફૂયઝ યિનીગાંધા 
Zinnia જિતનમા જિતનમા 
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VOCATIONS and PROFESSIONS –  ધધંા અને વ્યળસાય 

Actor એક્ટય અચબનેતા 
Actress એકરેવ અચબનેત્રી 
Architect આદકિટેક્ટ સ્થતત 
Barber ફાફવય શજાભ / લાાંદ 
Blacksmith બ્રેકસ્સ્ભથ શુાય 
Boatman ફટભૅન નાતલક 
Bodyguard ફડીગાડવ અંગયક્ષક 
Clerk કરાકવ કાયકુન 
Conductor કાંડકટય કાંડકટય 
Cook કુક  યવઇમ 
Doctor ડૉક્ટય તફીફ, દાક્તય 
Driver ડ્રાઇલય ડ્રાઇલય 
Engineer એપન્િતનમય ઇિનેય 
Farmer પાભવય ખેડતૂ 
Fisherman દપળયભૅન ભાછીભાય 
Gardener ગાડવનય ભાી 
Goldsmith ગલ્ડસ્સ્ભથ વની 
Grocer ગ્રવેય ગાાંધી 
Guard ગાડવ  િકીદાય 
Hair dresser શયે ડ્રેવય લાાંદ 
Hawker શકય પેદયમ 
Jeweller જ્યએુરય ઝલેયી 
Lawyer રમય લકીર 
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Mason ભેવન કદડમ 
Milk-maid ભીલ્કભેડ દૂધલાી 
Milkman તભલ્કભૅન દૂધલા 
Nurse નવવ નવવ 
Painter ેઇન્ટય ચિત્રકાય 
Pilot ાઇરટ ાઇરટ 
Plumber પ્રમ્ફય ન લગેયેનુાં કાભ કયનાય 
Policeman રીવભૅન રીવ 
Porter ટવય શભાર 
Postman સ્ટભૅન ટારી 
Potter ટ્ટય કુાંબાય 
Sailor વેરય નાતલક 
Sculptor સ્કલ્પ્ટય તળલ્ી 
Shepherd ળેપડવ બયલાડ 
Tailor ટેરય દયજી 
Teacher ટીિય તળક્ષક 
Typist ટાઇીસ્ટ ટાઇતસ્ટ 
Washerman લળયભૅન ધફી 
Watchman લિભૅન િકીદાય  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 STD 5 Sem I & Sem II Words



 

GAURAV PATEL www.edushareworld.in NAHID LIGARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWMMZZ^̂FF  55GGFF  llJJnnFFYYLL""  DDFF88[[  pp55IIMMUUDDFF\\  <<FF>>  XXSSFFII  

TT[[JJLL  XXaaNNFFYY""  55]]ll::TTSSFF  llJJnnFFYYLL""  ::FF]]WWLL  55CCMM\\RRTTLL  

SSZZXXMM  VV[[JJLL  VV55[[11FFFFPP  JJUU""BB\\0044  XXFF??FFFFDDFF\\  AA]]<<FF[[ll88GG  

AAMM00""  55ZZ  ll00::55<<FF[[  SSZZLL  pp55IIMMUUDDFF\\  <<FF>>  XXSSFFIIPP  

II]]llGG88  DD]]HHAA  XXaaNNMMGG[[  VVFFJJZZLL  <<FF[[JJFFGGMM  55||iiFFttGG  

SSZZ[[<<FF  KK[[PP  SS..SS  VV\\XX[[  VVFF55GG[[  pp55IIMMUULL  YYXX[[  TTMM  

55^̂FF  33^̂FFMM  VVFFGG\\NN  YYXX[[PPPPPPPPPPPP 

39 STD 5 Sem I & Sem II Words


