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ગજુરાત શૈક્ષણિક સશંોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાધંીનગર 

પ્રથમ સત્રાતં લેણખત કસોટી 
પ્રશ્નપત્ર – A  

તારીખ-               ત્રવષય : ગજુરાતી   સમય 

વાર             ધોરિ : 7     કુલ ગિુ : 80 

પ્રશ્ન-1 (અ) નીચેના પ્રશ્ર્નોના સાચા ત્રવકલ્પ શોધી લખો.     (6) 

 (1) આજની ઘડી રણળયામિી કાવ્યમા ં‘પ  રો-પ  રો’ એટલ ેશુ ંકહવેા માગંે છે? 

  (ક) ભરો  (ખ) સપં  િશ (ગ) આખ ેઆખો (ઘ) દોરો 

 2. ગાધંીજીને કયા વાઇસરોયને મળવા રદલ્લી જવાનુ ંથર્ુ?ં 

  (ક) લોડશ તલાઇવ (ખ) લોડશ ડલેહાઉસી (ગ) લોડશ ત્રમન્દ્ટો (ઘ) લોડશ માઉન્દ્ટ બેટન 

 3. કોના આવવાથી મેદાનમા ંલીલાશ આવશે? 

  (ક) વરસાદ (ખ) મોરના (ગ) વાયરાના (ઘ) દેડકાના 

 4. પથૃ્વી પર કઇ ધાત ુમેળવવા પરગ્રહવાસીઓ જાસાણચઠ્ઠી મોકલવાના હતા? 

  (ક) પેટ્રોણલયમ માટે (ખ) ચાદંી માટે (ગ) ર્રેુત્રનયમ માટે (ઘ)સોના માટે 

 5. જીવનપાથેય પાઠમાનંા ‘ત્રવચાર શૃખંલા’ શબ્દનો અથશ શુ ંથાય છે? 

  (ક) ત્રવચારોની ક્રત્રમકતા (ખ) પ્રવાસ (ગ) ધ્યેય (ઘ) માન્દ્યતા 

 6. ‘ભીખ ુપાઠ’ની ઘટના કયા શહરેની છે? 

  (ક) રદલ્હી (ખ) અમદાવાદ (ગ) ગોંડલ (ઘ) વીરપરુ 

પ્રશ્ન-1 (બ) જોડકા ંજોડો         (5) 
 અ  બ  

1. મેળામા ં  1. આત્મકથા ખડં 

2. પરીક્ષા  2. ત્રનબધં 

3. જીવનપાથેય  3. બોધકથા 

4. રાનમા ં  4. ણચત્રપાઠ 

5. બાનો વાડો  5. પ્રકૃત્રતગીત 

   6. ખડંકાવ્ય 
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 (ક) કાવ્યપકં્તત પ  િશ કરો.        (4) 

  ક્યાકં ચોમાસુ ંગાજે છે........ આકાશ હવે ઊતરશે. 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ બે-ત્રિ વાક્યમા ંઆપો. (ગમ ેતે ત્રિ)   (6) 

 1. 'પરીક્ષા' પાઠના આધારે મહાદેવ ત્રવશે ત્રિ-ચારવાક્યો લખો. 

 2. ચોમાસામા ંતમારી આસ-પાસ કયા-કયા ફેરફારો જોવા મળે છે? 

 3. ભાભીએ આળસ ુરદયરની મત્રત કેવી રીતે સધુારી? 

 4. પરગ્રહનુ ંયાન કેવુ ંલાગતુ ંહત ુ?ં 

 (બ) સત્રવસ્તાર જવાબ લખો. (ગમેતે બે)      (8) 

 1. બાના વાડામા ંકયા કયા છોડ હતા? તેનો બા કેવી રીતે ઉપયોગ કરતા હતા?ં 

 2. વલય અને તેના ત્રમત્રો પરગ્રહવાસીઓના કબજામાથંી કેવી રીતે છૂટયા? 

 3. ‘રાનમા’ં કાવ્યના આધારે ચોમાસાનુ ંવિશન કરો. 

 (ક) કારિો આપો. (ગમે ત ેત્રિ)       (6) 

 1. બા પોતાના દીકરાને ઘરે બ-ેત્રિ રદવસથી વધારે ન રહતેી..... 

 2. ભીખ ુદાણળયા ખાતા ંઅટકી ગયો.... 

 3. સખીને આજની ઘડી રણળયામિી લાગ ેછે... 

 4. લેખકના મત ેબા ભોળી નરહ, ભલી ખરી..... 

પ્રશ્ન-3 સ  ચના પ્રમાિે કરો.      

 1. રૂરઢપ્રયોગના અથશ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો.     (2) 

  1. ખાલી ઘોડા દોડાવવા  2. ઢ ંકવા ન દેવુ ં

 2. ત્રવરુદ્ધાથી શબ્દ લખો. (ગમે તે બે)      (2) 

  1. સ્વચ્છ 2.  હોંત્રશયાર 3. આળસ ુ

 3. નીચેના વાક્યોના પ્રકાર લખો.       (2) 

  1. અરે! આ કેવુ ંજુઠ્ઠાણુ!ં 2. તમે અહીં શા માટે આવ્યા? 

 4. શબ્દસમ  હ માટે એક શબ્દ આપો. (કોઇપિ બે)     (2) 

 1. ત્રિ જાતના પાનનુ ંતોરિ- 

 2. ઘરના જેવી સગવડોવાળો રેલગાડીનો ખાસ ડબો- 

 3. દીવાની ન્દ્યાયાધીશ- 

5. નીચેના વાક્યના કાળ ઓળખો. (ગમ ેતે બે)     (2) 
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 1. અમે રત્રવવારે પ્રાિી સગં્રહાલય જઇશુ.ં 

 2. ભગતત્રસિંહને ફાસંીની સજા થઇ હતી. 

 3.હુ ંકત્રવતા લખુ ંછ.ં 

6. કહવેતનો અથશ લખો.  (ગમે ત ેએક)      (1) 

 1. મામાનુ ંઘર કેટલે તો દીવો બળે એટલ ે

 2. દશેરાએ ઘોડુ ંન દોડવુ.ં 

7. નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દ લખો.      (2) 

 1. તટૃિા 2. ઇતર  3. મત્રત 

8. સાચી જોડિી લખો. (ગમે તે બે)       (2) 

 1. અરડુસી 2. શીટયવતૃ્તી 3. સલનુ 

પ્રશ્ન-4 (અ) વકૃ્ષોનુ ંમહત્ત્વ દશાશવતો પત્ર તમારા ત્રમત્રને લખો.    (5) 

 (બ) કોઇપિ એક ત્રવષય પર ત્રનબધં લખો.      (10) 

 1. મારો ત્રપ્રય તહવેાર 

 2. મેળાનુ ંવિશન 

 3. સ્વચ્છતા ત્યા ંપ્રભતુા 

પ્રશ્ન-5(અ) ફકરો વાચંી પ્રશ્નોના જવાબ આપો.      (5) 

(અ) બી.એ., એલ.એલ.બી., છોડી એલ.સી.ઇ. પસદં કરવા પાછળ મારી જે ત્રવચાર-શૃખંલા હતી તેનુ ંસ્મરિ 

કરતા ંપિ મને શરમ ઉપજે છે. મેં મનમા ંત્રવચાર કરેલો કે, "આપિી પાસે કંઇ એવી મ  ડી નથી કે 

આપિ ેવેપાર કરી પૈસાદાર થઇ શકીએ અને વપેારમા ંપ્રત્રતટઠા ક્યા ંછે? નોકરી કરતા ંપગાર કેટલો 

મળવાનો હતો? લોકો પૈસાદાર થાય છે તે લાચં લઇને બી.એ., એલ.એલ.બી. થઇશુ ંતો મામલતદાર 

કે મનુસફ થવાશે. એ લાઇનમા ંલાચં ખ  બ મળે છે, પિ તેને માટે પ્રજાને કનડવી પડ ેછે અને અન્દ્યાય 

કરવો પડ ેછે. એ તો આપિને ગમે નહીં. એના કરતા ંએલ.સી.ઇ. થઇશુ ંઅને પહલેા ત્રિ નબંરની 

અંદર આવીશુ ંતો જોત જોતામા ંએન્ન્દ્જત્રનયર થઇ શકીશુ.ં " 

પ્રશ્નોઃ- 

1. ફકરામા ંભિતરની રડગ્રીના નામ આપયા છે શોધીને લખો. 

2. "કીત્રતિ" શબ્દનો સમાનાથી ફકરામાથંી શોધો. 

3. ફકરામાથંી એક પ્રશ્નાથશ વાક્ય  શોધીને લખો. 

4. ફકરામાથંી અંગ્રેજી શબ્દ શોધો. 
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5. આ ફકરામાથંી બે સયંોજક શોધી લખો. 

(બ) ત્રવચાર ત્રવસ્તાર કરો. (ગમે તે એક)       (4) 

1. કોઇ મારા માગશમા ંકંટક ભલનેે પાથરે, 

 પટુપ તેના માગશમા વેરીશ હુ,ં વેરીશ હુ.ં 

2. ત્રનટફળતા એ સફળતાની ચાવી છે. 

(ક) પ્રશ્નોના ત્રિ-ચાર વાક્યોમા ંજવાબ આપો.  (ગમે તે ત્રિ)     (6) 

1. તમે રસ્તા પર જતા હોય, અને અચાનક કોઇન ેઅકસ્માત થાય તો તમે શુ ંકરશો? 

2. તમારા મનપસદં સ્થળ ત્રવશ ેત્રિ-ચાર વાક્યો લખો. 

3. તમે મોટા થઇને શુ ંબનવા માગંો છો? શા માટે? 

4. નીચેના ણચત્રનુ ંત્રિ-ચાર વાક્યોમા ંવિશન કરો. 
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પ્રથમ સત્ર- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ 

 ધોિણ-6                                  વિષયઃ સસં્કૃત                               કુલ ગુણ- 80 

પ્ર-1 (અ) નીચે આપલેા વાક્યોન ું સ ુંદર અક્ષરેલેખન કરો.                                (10 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-10 હેત  લક્ષી) 

 (બ) ચચત્ર જોઇન ેતનેો સ ુંસ્કૃત શબ્દ લખો.                                           (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્રશ્ન-2 (અ) સ ુંખ્યાઓન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                                          (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (બ) પ્રશ્નોના જવાબ સ ુંસ્કૃતમાું લખો.                                                  (10 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંક જવાબી) 

પ્રશ્ન-3 (અ) યોગ્ય જોડકાું જોડો.                                                         (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (બ) ખાલી જગ્યામાું યોગ્ય જવાબ લખો.                                               (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (ક) સમયન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                                                     (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્ર-4 (અ) આપલે ગ જરાતી શબ્દનો સ ુંસ્કૃત શબ્દ લખો.                                      (10 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-10, ટ ુંક જવાબી) 

 (બ) નીચે આપલે કાવ્યપ ુંક્તતઓન ેપ  ણણ કરો.                                            (10 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-2, નનબુંધ) 

પ્ર-5 (અ) નીચે આપલેા વાક્યોન ેવાતાણના ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ફરીથી લખો.                    (10 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

 (બ) નીચે આપલેામાુંથી કોઇ એકન ું ચચત્ર દોરો અન ેતને ું સ ુંસ્કૃતમાું નામ લખો.           (5 ગ ણ) 
(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-1, નનબુંધાત્મક) 
પ્રથમ સત્ર- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ 

 ધોિણ-7                                 વિષયઃ સસં્કૃત                               કુલ ગુણ- 80 

પ્ર-1 (અ) નીચે આપલેાું વાક્યોન ું સ ુંદર અક્ષરે લેખન કરો.                                (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-10, હેત   લક્ષી) (10 વાક્યો આપવા) 

 (બ) નીચે આપલેી કાવ્યપ ુંક્તત પ  ણણ કરો. ( પ્રશ્ન સ ુંખ્યા- 2, નનબુંધ)                   (8 ગ ણ) 

પ્રશ્ન-2 (અ) નીચે આપલે સ ુંખ્યાઓન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                            (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 



 (બ) નીચે આપલે સમયન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                                    (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (ક) નીચે આપલે ચચત્ર જોઇન ેસ ુંસ્કૃતમાું લખો.                                      (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્રશ્ન-3 (અ) નીચે આપલે પ્રશ્નોના જવાબ સ ુંસ્કૃતમાું લખો.                             (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

 (બ) કૌંસમાું આપલે શબ્દનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે ખાલી જગ્યા પ  રો.      (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્ર-4 (અ) નીચે આપલેાું જોડકાું યોગ્યક્રમમાું ગોઠવો.                                      (6 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-6, હેત  લક્ષી) 

 (બ) નીચે આપલેાું વાક્યોન ેસ ુંસ્કૃતમાું અન વાદ કરો. (વાક્યો સરળ આપવા)      (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

પ્ર-5 (અ) નીચે આપલે વાક્યોન ેવાતાણના ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ફરીથી લખો.               (6 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-6, હેત  લક્ષી) 

 (બ) નીચે આપલે ચચત્રના આધારે સ ુંસ્કૃતમાું પાુંચ વાક્ય બનાવો.                 (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-1, નનબુંધાત્મક) 
 
 
 
 

પ્રથમ સત્ર- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ 

 ધોિણ-8                                  વિષયઃ સસં્કૃત                               કુલ ગુણ- 80 

પ્ર-1 (અ) નીચે આપલેાું વાક્યોન ું સ ુંદર અક્ષરે લેખન કરો. (પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-1)                 (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-1 હેત  લક્ષી) 

 (બ) શ્લોક પ  નતિ કરો.                                                                 (6 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-2 નનબુંધાત્મક) 

 (ક) ચચત્ર જોઇન ેતનેો સ ુંસ્કૃત શબ્દલખો.                                             (4 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-4 હેત  લક્ષી) 

પ્રશ્ન-2 (અ) સ ુંખ્યાઓન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                                         (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (બ) સમયન ેસ ુંસ્કૃત શબ્દમાું લખો.                                                 (5 ગ ણ) 



(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

 (ક) યોગ્ય નવકલ્પ પસ ુંદ કરી ખાલી જગ્યા પ  રો.                                      (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્રશ્ન-3 (અ)નીચે આપલે પ્રશ્નોના જવાબ સ ુંસ્કૃતમાું લખો.                               (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

 (બ) આપલે ઉદાહરણ પ્રમાણે નીચેનાું વાક્યોમાું ફેરફાર કરી વાક્યો ફરીથી લખો.      (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

પ્ર-4 (અ) નીચે આપલેા વાક્યોન ેવાતાણના ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ફરીથી લખો.                   (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 
 

 (બ) કૌંસમાું આપલે શબ્દનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે પ્રશ્નવાક્યો બનાવો.        (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 
 

 (ક) યોગ્ય જોડકાું જોડો.                                                               (5 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, હેત  લક્ષી) 

પ્ર-5 (અ) નીચે આપલે વાક્યોનો સ ુંસ્કૃતમાું અન વાદ કરો.                                   (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-5, ટ ુંકજવાબી) 

 (બ) નીચે આપલે નવષય પર સ ુંસ્કૃતમાું પાુંચ વાક્યો લખો.                             (10 ગ ણ) 

(પ્રશ્ન સ ુંખ્યા-1, નનબુંધાત્મક) 
 



સમય: 3 કલાક                       


ચૂના �જુબ જવાબ આપો 

  યો�ય િવક�પ પસદં કરો (�� �મ

1.          +                  = ______________ 

(A) 
4

1
  (B) 

4

3
 

2. એક શાળાના 12 બાળકોની ઉમર વષ�મા ંનીચે �જુબ છે

   7, 12, 11, 8, 12, 9, 11, 10, 7, 8, 11,

(A) 11   (B) 12 

3.
 3

2

2

3
=

l
નો ઉક(લ ______________ 

(A)  
9

4
  (B) 

4

9
 

4. કયા ,કારના િ.કોણ માટ( પાયથાગોરસનો 5ણુધમ� સાચો હોય

(A) લ8કુોણ   (B)  કાટકોણ 

5. નીચે પૈક; કયો 5ણુોતર 1:2 સમાન 5ણુોતર છે

(A) 
3

2
  (B)  

6

12

6.  બે એક?પ @ણૂાઓ પૈક; એક @ણૂાCુ ંમાપ 

(A) 80૦   (B) 100

   *  ખાલી જGયા Hરૂો. (,I Jમ 7 થી 

7.  ,થમ પાચં એક; સKંયાનો મLયક ______________

8. જો  X = 2 હોય તો 2X + ૩ =_____________

9. સમબાOુ િ.કોણમા_ં_____________

10. ∆ABC મા ંર(ખાખડં AB  અને ર(ખાખડં

11.  ∆ABC = ∆DEF  છે  ∆ABC ની પVરિમિત 

______________સેમી થાય. 

12. એક િ.કોણની બધી બાOુઓ બીW િ.કોણની અC?ુપ બાOુ સાથે એક?પ છે

,માણે બનેં િ.કોણ એક?પ છે.  

યોGય જોડકા જોડો (,I ન ં13 થી 17 )

   અ      

13. (-36) ÷	4    

14  0.3 x  30      

15. 218 =x નો ઉક(લ    

16.  0.9 ના 10%    

17.   9%    

ધોરણ 7  ગ$ણત 

કલાક                       �થમ સ'                     (ુલ )ણુ 

િવભાગ- A 


ચૂના �જુબ જવાબ આપો ( �� �મ 1 થી 28, દર2ક ��નો એક )ણુ )
  

�મ 1 થી 6) 

______________  (છાયાVંકત ભાગને Lયાનમા ંલેવો) 

  (C)  
2

1
  (D)   

8

1
 

બાળકોની ઉમર વષ�મા ંનીચે �જુબ છે. 

11, 12   આ માVહતીનો બ]લુક જણાવો.  

  (C)   11 અને 12  (D)    7 અને 8 

______________ છે. 

  (C)   
3

1
  (D)   

3

2
 

,કારના િ.કોણ માટ( પાયથાગોરસનો 5ણુધમ� સાચો હોય? 

કાટકોણ   (C) 5_ુુકોણ   (D)   આપેલ તમામ 

સમાન 5ણુોતર છે? 

12
  (C) 

2

3
  (D)   

14

7
 

બે એક?પ @ણૂાઓ પૈક; એક @ણૂાCુ ંમાપ 80૦ છે તો બીW @ણૂાCુ ંમાપ ___ થાય.  

100૦  (C) 20૦  (D)     10૦ 

થી 12) 

______________ થાય. 

_____________ 

______________અને વેધ સમાન હોય છે. 

ર(ખાખડં CA  નો `તગ�ત @ણૂો ______________છે . 

ની પVરિમિત    14 સેમી હોય તો ∆DEF ની પVરિમિત . 

એક િ.કોણની બધી બાOુઓ બીW િ.કોણની અC?ુપ બાOુ સાથે એક?પ છે,  તો એક?પતાની  

 

   બ  

   (a) 
9

1
 

   (b)  0.09 

   (c)  9 

   (d)  90 

    (e)   - 9 

(ુલ )ણુ 80 

)       28 

8  

આપેલ તમામ  

તો એક?પતાની  _____ શરત 



     

  નીચેના િવધાનો ખરા ંછે ક2 ખોટા તે જણાવો

18.  જયાર( એક ધન Hણૂાfક અને એક ઋણ Hણૂાfકનો સરવાળો કરવામા ંઆવે

19. જો કોઈ અHણૂાfકનો `શ તેના છેદ કરતા મોટો હોય તો તેને jkુ અHણૂાfક કહ(વાય

20.  સમીકરણ n - 19 =19 મા ંn ની Vકmમત 

21.  કાટકોણનો Hરૂકકોણ 90` છે. 

22. કોઈ પણ બે ર(ખાઓની છેVદકાથી બનતા nGુમકોણ એક?પ હોય છે

23.  2 સેમી ,5 સેમી અને 3 સેમી બાOુઓના માપ ધરાવતો િ.કોણ રચી શકાય

 એક વા;માં જવાબ આપો. (�� �મ 

24. પેટન�ને િવoતારો 15, 10, 5, 0, ___, ___

25.            છાયાVંકત ભાગને અHણૂાfક વડ( દશા�વો 

26. 24,36,46,17,18 આપેલ માVહતીનો િવoતાર ક(ટલો છે

27. બે સમાતંર ર(ખાઓની છેVદકાથી બનતા `ત

28. કોઈ પણ બે િ.કોણો એક?પ છે તેમ pાર( કહ; શકાય


ચૂના �જુબ જવાબ આપો. 

22  

29. સKંયા ર(ખાની મદદથી 5ણુાકાર કરો

30. એક લીqટ 5 મીટર ,િત િમિનટના  દર( ઉપર ચઢ( છે તો 

31. એક મોટરસાયકલ 1 sલટર પેtોલમા ં

૩૨. એક વગ�ના 11 િવvાથwઓCુ ંવજન 

       38, 42, 35, 37, 45, 50, 43, 43,

૩૩. સમીકરણ ઉક(લો :  21)5(3 =+x

33. સમીકરણ ઉક(લો : 3(n-5)= (-21) 

34. ર(ખા l ll m અને તેની છેVદકા ર(ખા  

 

 

 

35. આzૃિતમા p ॥ q છે તથા r  તેની છેVદકા  છે તો 

 

 

 

 

 

 

 

36 . માપપ�ીની મદદથી યોGય માપનો સમ��બાOુ િ.કોણ દોરો

   (f)  0.9 

નીચેના િવધાનો ખરા ંછે ક2 ખોટા તે જણાવો. (�� �મ 18 થી 23) 

જયાર( એક ધન Hણૂાfક અને એક ઋણ Hણૂાfકનો સરવાળો કરવામા ંઆવે તો હમેંશા ઋણ Hણૂાfક જ મળે 

જો કોઈ અHણૂાfકનો `શ તેના છેદ કરતા મોટો હોય તો તેને jkુ અHણૂાfક કહ(વાય. 

ની Vકmમત 38 છે. 

કોઈ પણ બે ર(ખાઓની છેVદકાથી બનતા nGુમકોણ એક?પ હોય છે. 

સેમી બાOુઓના માપ ધરાવતો િ.કોણ રચી શકાય. 

�� �મ 24 થી 28 ) 

15, 10, 5, 0, ___, ___ 

છાયાVંકત ભાગને અHણૂાfક વડ( દશા�વો  

આપેલ માVહતીનો િવoતાર ક(ટલો છે? 

બે સમાતંર ર(ખાઓની છેVદકાથી બનતા `ત:nGુમકોણની ક(ટલી જોડ બને? 

કોઈ પણ બે િ.કોણો એક?પ છે તેમ pાર( કહ; શકાય? 

િવભાગ-B  

 (�� �મ 29 થી 39,દર2ક ��ના બે )ણુ)                   

સKંયા ર(ખાની મદદથી 5ણુાકાર કરો.  3 x 2  
મીટર ,િત િમિનટના  દર( ઉપર ચઢ( છે તો 15 મીટર �ચે પહ�ચતા ક(ટલો સમય લાગશે 

sલટર પેtોલમા ં37.2 Vકમી `તર કાપે છે તો તે 5 sલટર પેtોલમા ંક(ટ�ુ ં`તર કાપશે

િવvાથwઓCુ ંવજન (Vક�ામા)ં નીચે �જુબ છે તો આ માVહતીનો મLયoથ શોધો

43, 40, 36, 43  

21 

અથવા 

 

 t દશા�વતી આzૃિત દોરો . 

તેની છેVદકા  છે તો x  Cુ ંમાપ શોધો.  

માપપ�ીની મદદથી યોGય માપનો સમ��બાOુ િ.કોણ દોરો.  

તો હમેંશા ઋણ Hણૂાfક જ મળે . 

                   

મીટર �ચે પહ�ચતા ક(ટલો સમય લાગશે ? 

sલટર પેtોલમા ંક(ટ�ુ ં`તર કાપશે? 

છે તો આ માVહતીનો મLયoથ શોધો.  



37. એક િ.કોણના બVહ�કોણCુ ંમાપ 80

38. ∆ABC  માટ(    AB=5 સેમી BC=6 

અને  ∠E=600 

    ની કાચી આzૃિત દોર; તેઓ કઈ શરત �જુબ એક?પ છે તે લખો

39. Oુહ;એ એક વોિશmગ મશીન ? 13500 

    ?િપયામા ંખર;�ુ ંહશે?      


ચૂના �જુબ જવાબ આપો. 

18  

40. વગ� કસોટ;ના ,Iપ.મા ં20 સવાલ છે

      છે. જો મીના બધા ંસવાલો લખે છે અને તેના 

        

40. એક િસમે�ટ કંપનીને સફ(દ િસમે�ટની એક 5ણુ વેચતા ?િપયા 

િસમે�ટની             

     વેચતા ં?િપયા 5 ની ખોટ થાય છે તો કંપનીએ એક મVહનામા ં

     રાખોડ; િસમે�ટની  વેચે તો તે કંપનીને ક(ટલો નફો ક( ખોટ થઇ હશે

41. 2.5 સેમી બાOુની લબંાઈ ધરાવતા િનયિમત બ]કુોણની પVરિમિત 

    ધરાવે છે? 

42. એક મેચમા ંકોહલીના રન Wડ(Wના રન  કરતા .ણ ગણા છે જો તેમના રન ભેગા કરવામા ંઆવે તો તેમના 

     રન બે સદ; કરતા 8 રન ઓછા છે. 

43. એક કાટકોણ િ.કોણની બે બાOુઓના માપ 

    પVરિમિત ક(ટલી થાય? 

44. િ.કોણનો એક @ણૂો 80૦ નો છે અને બાક;ના બનેં @ણૂા સરખા છે

45. જો મનહર ?િપયા 4500 Cુ ંબે વષ�C ુ ંસા�ંુ �યાજ ?િપયા 

 


ચૂના �જુબ જવાબ આપો. 

12  

46. િવvાથwના ,થમસ. અને બીW સ.ના પVરણામ આપેલ છે યોGય ,માણપ. લઇ ��

િવષય /સ.  `�ે�  

,થમ સ. -80 5ણુ  58 

બીOુ ંસ. -80 5ણુ  60 

 

47.  બાOુની આzૃિતમા ં p॥ q   છે અને તેની છેVદકા 

 

  

 

80૦ છે તેના એક `ત:સ�ંખુકોણCુ ંમાપ આzૃિત દોર; શોધો. 

6 સેમી અને ∠B=600   તથા ∆ DEF માટ(  DE=6 સેમી  

ની કાચી આzૃિત દોર; તેઓ કઈ શરત �જુબ એક?પ છે તે લખો. 

13500 મા ંવે�nુ ંતેને 20 % ખોટ ગઈ તો Oુહ;એ વોિશmગ મશીન ક(ટલા ં

િવભાગ-C 

 (�� �મ 40 થી 45, દર2ક ��ના 'ણ )ણુ)                   

સવાલ છે. દર(ક સાચા જવાબ માટ( 4 5ણુ અને દર(ક ખોટા જવાબના 

જો મીના બધા ંસવાલો લખે છે અને તેના 9 જવાબો જ સાચા ંછે તે તેના ક(ટલા ં5ણુ હશે 

   અથવા  

એક િસમે�ટ કંપનીને સફ(દ િસમે�ટની એક 5ણુ વેચતા ?િપયા 8 નફો મળે છે અને એક 5ણુ રાખોડ; 

ની ખોટ થાય છે તો કંપનીએ એક મVહનામા ં૩૦૦૦ 5ણુ સફ(દ િસમે�ટની અને 

રાખોડ; િસમે�ટની  વેચે તો તે કંપનીને ક(ટલો નફો ક( ખોટ થઇ હશે? 

સેમી બાOુની લબંાઈ ધરાવતા િનયિમત બ]કુોણની પVરિમિત 17.5 સેમી છે તો તે બ]ુકોણ ક(ટલી બાOુઓ 

Wડ(Wના રન  કરતા .ણ ગણા છે જો તેમના રન ભેગા કરવામા ંઆવે તો તેમના 

. તો Wડ(Wએ ક(ટલા રન કયા� હશે?  

એક કાટકોણ િ.કોણની બે બાOુઓના માપ 5 સેમી અને 12 સેમી હોય તો કણ�C ુ ંમાપ શોધો તે િ.કોણની 

નો છે અને બાક;ના બનેં @ણૂા સરખા છે. તે બનેંના માપ શોધો.. 

C ુ ંબે વષ�Cુ ંસા�ંુ �યાજ ?િપયા 750 �કુવે છે. તો �યાજનો દર શોધો

િવભાગ-D 

 (�� �મ 46 થી 48, દર2ક ��ના ચાર )ણુ)        

િવvાથwના ,થમસ. અને બીW સ.ના પVરણામ આપેલ છે યોGય ,માણપ. લઇ ��-લબં આલેખ દોરો

Vહ�દ;  ગsણત  િવ�ાન  

62 68 62 

56 75 66 

છે અને તેની છેVદકા l  છે. તો તેમા ંઅ�ાત @ણૂાઓના ંમાપ શોધો

 

  EF=5 સેમી 

ખોટ ગઈ તો Oુહ;એ વોિશmગ મશીન ક(ટલા ં 

                   

5ણુ અને દર(ક ખોટા જવાબના (-2) 5ણુ  

5ણુ હશે ? 

નફો મળે છે અને એક 5ણુ રાખોડ; 

5ણુ સફ(દ િસમે�ટની અને 5000 5ણુ   

સેમી છે તો તે બ]કુોણ ક(ટલી બાOુઓ  

Wડ(Wના રન  કરતા .ણ ગણા છે જો તેમના રન ભેગા કરવામા ંઆવે તો તેમના  

સેમી હોય તો કણ�Cુ ંમાપ શોધો તે િ.કોણની  

તો �યાજનો દર શોધો. 

                  

લબં આલેખ દોરો. 

સામા�જક િવ�ાન  

54 

58 

તો તેમા ંઅ�ાત @ણૂાઓના ંમાપ શોધો. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.   ચોકમા ંક(��શયમ, કાબ�ન અને ઓ��સજન 5ણુોતર 10 : ૩ : 12 છે તો ચોકમા ંકાબ�નની ટકાવાર; શોધો., જો  

      ચોકમા ંકાબ�નCુ ંવજન ૩ �ામ હોય તો ચોકCુ ંવજન શોધો. 

અથવા 

48. નીચેના દાખલાઓમા ં x  ની Vકmમત શોધો. 

        (i) x ના  8% =100 

        (ii)  x   Vક�ાના 32% =400  Vક�ા  

       (iii)  x   મીટરના  35%  =  280 મીટર  

       (iv)   x   5ણુના 45%=    405 5ણુ  

 

 



     

ધોરણ - 7   મોડલ પેપર- 1                   સમય – 3 કલાક  

સત્ર – પ્રથમ   વિષય – સામાજિક વિજ્ઞાન        કુલગણુ- 80  

 

સામાન્ય સચૂનાઓ. 
1. તમામ વિભાગ A થી E મખુ્ય પ્રશ્નો ફરજીયાત છે.  
2. દરેક પ્રશ્નની શરૂઆતમાાં િમણી બાજુએ કૌંસમાાં ઘાટા અંકોમાાં પ્રશ્નપત્ર ગણુ દશાાિેલ છે. 
3. દરેક પ્રશ્નોના િિાબ માાંગ્યા મિુબ િ લખો. 

 

SECTION-A 

નીચેના વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરો.                                                                     (16) 

1. હષાિધાનના  સમયમાાં કઈ વિદ્યાપીઠ  વિશ્વવિખ્યાત હતી ?                         

      (અ) િલભી વિદ્યાપીઠ   (બ) નાલાંદા વિદ્યાપીઠ   (ક) તક્ષવશલા વિદ્યાપીઠ (ડ) વિક્રમશીલા વિદ્યાપીઠ 

2. હષાિધાનના સમયમાાં કયા ચીની મસુાફર ભારત આવ્યા હતાાં ?                              

 (અ) ફાહહયાન   (બ) બવનિયર   (ક) ટેિવનિૅયર      (ડ) હ્ય-ુએન-તસાાંગ 

3. પથૃ્િી સયૂાની આસપાસ પ્રદક્ષક્ષણા કરે તેને શુાં કહિેાય ?                                                                          

(અ) પહરક્રમણ    (બ) પહરભ્રમણ    (ક) ધરી નમન    (ડ)  િર્ુાળક્રમણ 

4. ચાંદ્ર કોની પ્રહદક્ષણા કરે છે?                                                                                
(અ) સયૂાની      (બ) પથૃ્િીની       (ક) માંગળની    (ડ) ત્રણેની 

5. દેશના જુદાાં  જુદાાં  વનણાયો લેિા તેમિ તેનો અમલ કરિા માટે કોની િરૂર પડ ેછે?      

(અ) સરકારની   (બ) લોકોની      (ક) સૈવનકોની    (ડ) ખેડતૂોની 
6. રાષ્ટ્ર કક્ષાની સરકારને કેિી સરકાર કહ ેછે?   

(અ) કેન્દ્ર સરકાર (બ) રાજ્યસરકાર    (ક) સ્થાવનક સરકાર (ડ) આમાાંથી કોઈ પણ નહીં 
7. રણભવૂમમાાં પીઠ બતાિિા કરતા રાિપતૂો યદુ્ધમાાં મતૃયનેુ ભેટિાનુાં પસાંદ કરતા તેને શુાં કહિેાર્?ુ                                     

(અ)  કેસહરયા   (બ) િોહર   (ક) ‘અ’ અન ે‘બ’ બાંન ે  (ડ) આમાાંથી કોઈ પણ નહીં 
8. પથૃ્િીનુાં સૌથી મોટુાં ઘહડયાળ કયુાં છે?     

(અ) પથૃ્િી (બ) ધ્રિુનો તારો (ક) સયૂા    (ડ) ચાંદ્ર 

9. દક્ષક્ષણ ભારતના માંહદરોના ઊંચા ભવ્ય ‘પ્રિેશદ્વાર’ને શુાં કહિેાય છે?                   

(અ) ગોપરુમ    (બ) વશખરો    (ક) મહરેાબ     (ડ) મેધી 
10. માતંડ માંહદર કયા રાજ્યમાાં આિેલુાં છે?   

(અ) િમ્મકુાશ્મીર   (બ) ગિુરાત       (ક) રાિસ્થાન   (ડ) ઓહરસ્સા 
11. ભારતમાાં આિેલુાં સૌથી ઊંચુાં વશખર કયુાં છે?                      

(અ) માઉન્ટ એિરેસ્ટ (બ) કાાંચનિ ાંગા   (ક) માઉન્ટ ઓસ્ટીન ગોડવિન     (ડ) બદ્રીનાથ 

12. ચારેબાજુ પાણીથી ઘરેાયેલા િમીન ભાગને શુાં કહિેાય?                                 

 (અ) ટાપ ુ        (બ) દ્વીપ        (ક) સાાંકડુાં મેદાન    (ડ) એક પણ નહહ 

13. ર્ઘુલકુ િાંશના સમયમાાં ટપાલીન ેશુાં કહિેાતો? 

 (અ) હલકારો (બ) ફેહરયો    (ક) ડાહકયો   (ડ) આમાાંથી કોઈ પણ નહીં 



14. કયા ઇિનેરની મદદથી દક્ષક્ષણ ભારતમાાં નહરેોના બાાંધકામ થયા હતા?           

 (અ) યોમ્કે (બ) હસેસ્ટિંગ્ઝ    (ક) ડલેહાઉસી    (ડ) એડિડ ૅ

15. ગિુરાતના વિધાનસભા ભિનનુાં નામ શુાં છે?                                              

(અ) મહાતમાગાાંધી ભિન          (બ) રિીન્દ્રનાથ ટાગોર ભિન                                       
(ક) વિઠ્ઠલભાઈપટેલ ભિન           (ડ) ઇસન્દરાગાાંધી ભિન 

16. રાજ્યપાલની વનમણકૂ કોણ કરે છે?         

(અ) િડાપ્રધાન   (બ) રાષ્ટ્રપવત    (ક) માંત્રીમાંડળ (ડ) મખુ્યમાંત્રી 
               
               SECTION- B     

નીચેની ખાલી જગા પરૂો                                           (5) 

17. હષાિધાનના સમયની ઘણી મહતિની બાબતો …………  પસુ્તકમાાંથી આપણન ેઆજે પણ 
જાણિા મળે છે.  

18. હષાિધાનના સમયમાાં મહસેલૂનો દર …………. હતો.  
19. પથૃ્િીના સયૂા ફરતનેા કલ્પપત માગાન ે ….………..  કહ ેછે.  

20. કેરલનુાં બીજુ ાં નામ …………. છે.  

21. ભારતની ઉત્તર દક્ષક્ષણ લાંબાઈ ………....... હક. મી. છે.                                       

મન ેઓળખો.                                                      (5) 

22. મારી સામ ેહષાિધાન પણ યદુ્ધમાાં હારી ગયો હતો.                          ............... 
23. હુાં સયૂાની પહરક્રમા  365  હદિસમાાં કરુાં છાં.                                   ............... 
24. હુાં ગલુામ િાંશનો સ્થાપક છાં.                                              ................ 
25. હુાં રાજ્ય સરકારના માંત્રીમાંડળનો િડો છાં.                                   ................ 
26. હુાં વિધાનસભામાાં બજેટ રજૂ કરુાં છાં.                                         ................                                                              

નીચેના વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટા તે જણાિો                                 (5)     

27. હષાિધાનના સમયમાાં નટ અન ેમદારીઓ ગામડામાાં ફરી મનોરાંિન કરતા હતા.  
28. પથૃ્િીની ભ્રમણ કક્ષા લાંબગોળાકાર હોય છે. 
29. સરકારના અંગો કુલ પાાંચ છે. 
30. ભારતના દરેક રાજ્યમાાં વિધાનસભા હોય છે. 
31. તાકીદની પહરસ્સ્થવતમાાં રાજ્યમાાં મખુ્યમાંત્રી િટહકુમ બહાર પાડ ેછે. 
32. િોડકાાં િોડો                (5)             

(1) હમેચાંદ્રાચાયા                           [a]વસધ્ધહમે શબ્દાનશુાસન  

(2) ખજૂરાહોનુાં માંહદર               [b] તરાંગી યોિનાઓ 

(3) રક્ષઝયા સલુતાન                     [c] વિિયનગર                                                                       
(4) કૃષ્ટ્ણદેિરાય                    [d] હદસપહ ગાદીની પ્રથમ મહહલા શાસક  
(5) મહાંમદ ર્ઘુલખ                 [e] મધ્યપ્રદેશ    
                                                     [f] મહારાષ્ટ્ર    
                                                                                                                   
 

 

 



 

 

 

33. િગીકરણ કરો                                                    (4)            

ઉત્તર ભારતના શાસકો અન ેદક્ષક્ષણ ભારતના શાસકો  
ચૌહાણ, પરમાર, પાાંડય, ચોલ, ચેર, પ્રવતહાર, રાષ્ટ્રકૂટ, ગરુ્જર,                   

ઉત્તર ભારત -    .......................................................................................... 
દક્ષક્ષણ ભારત - ........................................................................................... 
   
                     SECTION-C                       

   નીચેના પ્રશ્નોના બે-ત્રણ િાકયમાાં ઉત્તર આપો.      (કોઈ પણ પાાંચ)                   (10) 

34 હષાિધાન ેપોતાની હદનચયાાને કેટલાાં ભાગમાાં િહેંચી હતી ?  કઈ કઈ ?  

35 સરકારના કાયો લખો.  
36  મધ્યયગુીય  શાસનવ્યિસ્થામાાં કયાાં કયાાં સ્થાપતયોનુાં વનમાાણ થયુાં હર્ ુાં? 

37 પાણીપતનુાં યદુ્ધ કોની કોની િચ્ચે થયુાં? તેનુાં પહરણામ શુાં આવ્યુાં?                       

38  મધ્યયગુમાાં હદપહીમાાં કયા કયા િાંશો એ શાસન કયુ ંહર્ ુાં?  

39 નીચે આપેલી પથૃ્િીની ગોળ આકૃવતમાાં કકાવતૃ્ત,વિષિુવતૃ અને મકરવતૃ દશાાિો  
 

 

 

 

 

                      

નીચેના શબ્દોની સાંકલ્પના સમજાિો.  (કોઈ પણ ત્રણ)                            (6) 

40 સમિાયી સરકાર 

41 ગ્રીવનચ રેખા 
42 રણપ્રદેશ 

43 રેખાાંશવતૃ 

                        SECTION –D 

નીચેના કારણો સમજાિો.    (કોઇ પણ ચાર)                (12)     

44 નોિ ેદેશમાાં રાત્રીનાાં બાર િાગ ેપણ સયૂા દેખાય છે.   

45 રિપતુ યગુમાાં સામાંતો અન ેસરદારો સ્િતાંત્ર બન્યા.  
46 દરેક દેશમાાં પ્રમાણ સમય રાખિામાાં આિ ેછે.  

47 શાહબદુીન ઘોરીએ ભારત ઉપર ચડાઈ કરિાનુાં વિચાયુ.ં 
48 રણપ્રદેશની િનસ્પવત કાાંટાળી હોય છે.                                   

ટૂાંકનોંધ લખો.   (કોઇ પણ બે)                                      (8) 

49 આંતરરાષ્ટ્રીય હદનાાંતર રેખા 
50 ઉત્તરનો મેદાની પ્રદેશ  

51 મખુ્યમાંત્રી 
                                   



 
                               SECTION- E              
 

 

 નકશાપવૂતિ કરો.                                                   (4) 

52 િમ્મ ુકાશ્મીર 

53 પાહકસ્તાન 

54 આંદામાન વનકોબાર ટાપ ુ

55 હહિંદ મહાસાગર 

 

 

 

 

 

 



 

ધોરણ :- 7 

વિષય :- વિજ્ઞાનન ું મોડેલ પ્રશ્નપત્ર 

સમય ૩ કલાક                                                                                             ગ ણ – ૮૦ 

પ્રશ્ન :- ૧ નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસુંદ કરો.                                                   ૧૬  

૧. જમ્મુ અન ેકાશ્મીરની શાલ જાણીતી છે કારણ કે ..... ? 

(A) ત્ાાં બાખરવાલ જાતતના ઘટેાાં મળી આવ ેછે  (B) ત્ાાં મારવાડી જાતતના ઘટેાાં મળી આવ ેછે  

(C) ત્ાાં પાટણવાડી જાતતનાાં ઘટેાાં મળી આવ ેછે   (D) ત્ાાં લોહી જાતતનાાં ઘટેાાં મળી આવ ેછે  

૨.    

 

 

 

 

ઘેટાાંનાાં વાળ ઉતારી ઉનની દોરી બનાવવાની પ્રક્રિ્ા પૈકી કઈ પ્રક્રિ્ા સૌથી છેલ્લે કરવામાાં આવશે ? 

 (A) A        (B)  C     (C)  D       (D) B 

૩. વનસ્પતત શ્વસનમાાં ક્ો વાય ુલે છે? 

(A) કાબબન ડા્ોક્સાઈડ  (B) ઓક્સીજન   (C) હાઈડ્રોજન  (D) નાઈટ્રોજન  

૪.  

 

 

 

 

આકૃતતમાાં દશાબવલે ચિત્રો નીિેના પકૈી કઈ ક્રિ્ા સાથ ેસ ાંકળા્લે છે ? 

(A) પ્રકાશસ ાંશ્લેષણ  (B) ક્ષારોનુ ાં શોષણ  (C) પાણીનુ ાં વહન  (D) ફલન  

૫. નીિેના પકૈી ક્ો સજીવ ખોરાક ગ્રહણ કરવાની બાબતમાાં અલગ પડે છે?  

(A) માણસ  (B) ગા્  (C) અમીબા  (D) ભેંસ  



૬. શરેડી પરની છાલ  દૂર કરવા તમ ેક્ા પ્રકારના દાાંતનો સહારો લેશો? 

(A) દાઢ  (B) અગ્રદાઢ  (C) રાક્ષીદાાંત  (D) છેદકદાાંત  

૭. બુજો કલીનીકલ થમોમીટરની મદદથી ઉકળતા પાણીનુ ાં તાપમાન માપવા જતો હતો પરાંત ુપહેલીએ તને ે
અટકાવ્્ો કારણકે..... 

(A) ક્ક્લતનકલ થમોમીટર ની મદદથી ઉકળતા પાણીનુ ાં તાપમાન માપતા કલીનીકલ થમોમીટર તટૂી જાત 
(B)  કલીનીકલ થમોમીટર બુજોએ ્ ોગ્્ રીત ેપકડ્ુાં ન હત ુાં. 

(C) કલીનીકલ થમોમીટરથી ઉકળતા પાણીનુ ાં તાપમાન એકદમ સિોટ રીત ેમાપી શકા્ નક્રહ  

(D) બુજોન ેકલીનીકલ થમોમીટરથી ઉકળતા પાણીનુ ાં તાપમાન માપતા આવડતુાં ન હત ુાં. 

૮. ડોકટરનાાં થમોમીટરની રેન્જ શી છે? 

(A) ૩૨૦ C થી ૪૫૦  C  (B) ૩૨૦ C થી ૪૨૦  C     (C) ૩૫૦ C થી ૪૨૦  C (D) ૪૨૦ C થી ૪૫૦  C 
૯. ખાટી છાશન ેમોળી બનાવવા તમ ેનીિેનામાાંથી ક્ો પદાથબ વાપરશો?  

(A) મીઠુાં  (B) પાણી  (C) A અન ેB બાંન ે (D) એકપણ નક્રહ  

૧૦. નીિેનામાાંથી કયુ ાં દ્રાવણ કીડી કરડે ત્ારે લગાડી શકા્?  

(A) એતસટીક એતસડ  (B) ફોતમિક એતસડ  (C) બેક્રકિંગ સોડા   (D) લેકટીક એતસડ  

૧૧. તમ ેતમારા ઘરના લોખાંડનાાં  બારીબારણાન ેકાટ લાગતો અટકાવવા શુ ાં કરશો?  

(A) ઝીંકનુ ાં પડ િડાવશુ ાં (B) ઓઈલ લગાડવુ ાં  (C) રાંગ કામ કરશુ ાં  (D) A, B, C ત્રણે્  

૧૨. તમ ેધ્રવુ પ્રદેશમાાં ફરવા જાઓ તો નીિેનામાાંથી કયુ ાં પ્રાણી જોવા મળવાની સ ાંભાવના છે?  

(A) પેંગ્ગ્વન  (B) ઊંટ  (C) વાનર  (D) ડુક્કર  

૧૩. તીર વડે દશાબવલે ભાગ ઉષ્મા પ્રસરણ ની કઈ રીતથી ગરમ થતો હશ ે 

 

 

 

 

 (A) ઉષ્મા ન્ન  (B) ઉષ્મા વહન (C) ઉષ્મા તવક્રકરણ (D) ત્રણ પકૈી એક પણ નક્રહ  



૧૪. પવનનો વગે વધવાન ેલીધ ેહવાનુ ાં દબાણ  

(A) વધ ેછે  (B) ઘટે છે   (C) કઈ ફેરફાર થતો નથી   (D) આ પકૈી એકપણ નક્રહ  

૧૫. તમ ેિોખાની વાવણી માટે કેવા પ્રકારની જમીનની પસ ાંદગી કરશો.? 

(A) ગોરાડુાં  (B) િીકણી  (C) રેતાળ  (D) સકૂી  

૧૬. એક િોક્કસ નમનૂા માટે ત ે૨૦૦ તમલીના અંત:સ્ત્રવણ માટે ૨૦ તમતનટ લે છે તો તનેો અંત:સ્ત્રવણનો 
દર કેટલો થા્? 

(A) ૧૦૦ તમલી/તમતનટ   (B) ૫૦ તમલી/તમતનટ  (C) ૧૦ તમલી 
તમતનટ 

    (D) ૫ તમલી  
તમતનટ  

 

❖ પ્રશ્ન :- ૨ (અ) એક િાક્યમાું ઉત્તર આપો.                                                                 ૦૬  

૧૭. પણબમાાં સ્ટાિબની હાજરી જાણવા ક્ો પદાથબ વપરા્ છે? 

૧૮. તનકેતાબેન બજારમાાંથી લોખાંડની તવી ખરીદવા માાંગે છે તો વાહકતાની દ્રષ્ષ્ટએ ત ેકેવા પ્રકારના  

         હાથાની તવી ખરીદવાનુ ાં પસ ાંદ કરશ ે? 

૧૯. તમ ેઉનાળામાાં રાજસ્થાનની સફરે જાઓ ત્ારે ત્ાાં રોકાણ દરતમ્ાન કેવા પ્રકારનાાં કપડાાં પહેરવાનુ ાં   

          પસ ાંદ કરશો? 

૨૦. તમારે ગાલીિા બનાવવા માટે ઉનની ખરીદી કરવી છે. તો તમ ેકઈ જાતતના ઘટેાના ઉનની ખરીદી  

        કરશો.? 

૨૧. ધ્રવુી્ રીંછની િામડીની નીિે વધારાની િરબીનુ ાં સ્તર શા માટે જોવા મળે છે? 

૨૨. તમારે માટીમાાંથી રમકડાાં બનાવવા છે તો તમ ેકેવા પ્રકારની માટીનો ઉપ્ોગ કરશો?  

(બ) ટ ું કમાું જિાબ આપો. ( કોઈ પણ પાુંચ )                                                            ૧૦  

૨૩. રેશમ બનાવવાની પ્રક્રિ્ા જણાવો  

૨૪. દક્રર્ાઈ પવન તથા ભતૂમગત પવનમાાં ક્રદવસ દરતમ્ાન અન ેરાત્રી દરતમ્ાન શુ ાં તફાવત જોવા મળે  

     છે? 

૨૫. એતસડ + ?                            ?   + પાણી  

૨૬. સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલ કેવી રીત ેબનાવવામાાં આવ ેછે? 



૨૭. હવામાનના મળૂ તતવો જણાવો? 

૨૮. પથૃ્વી પરની સપાટી અસમાન રીત ેગરમ થવા ક્ા બે કારણો જવાબદાર છે.? 

૨૯. ભતૂમનાાં મધ્્સ્તર તવશ ેમાક્રહતી આપો. 

❖ પ્રશ્ન :- ૩ (અ) નીચેના પ્રશ્નોનાું મ દ્દાસર જિાબ આપો. (ગમે તે ચાર)                                   ૧૨  

૩૦. તમતશેભાઈના ખેતરમાાં નાઈટ્રોજનની ઉણપ છે તો ત ેક્ો પાક ઊગાડી આ ઊણપ ઓછી કરવાનો  

     પ્ર્તન કરશ?ે સમજાવો. 

૩૧. તવપલુભાઈ કહે છે કે માણસ અન ેઘાસ ખાનાર પ્રાણીઓના પાિન ત ાંત્રની રિના અલગ-અલગ હો્   

      છે. શુ ાં તમ ેઆ વાત સાથ ેસહમત છો? કેમ ? 

૩૨. રાકેશભાઈ કહે છે કે તશ્ાળામાાં ઊનનાાં વસ્ત્રો પહેરવાાં જોઈએ. અન ેઉનાળામાાં સતુરાઉ વસ્ત્રો પહેરવાાં  

     જોઈએ.? શા માટે? સમજાવો. 

૩૩. પગે્ગ્વનના અનકુૂલનો  જણાવો. 

૩૪. વાવાઝોડુાં  અન ેિિવાતથી બિવા માટે આધતુનક ટેકનોલોજી કેવી રીત ેમદદરૂપ બનશ?ે 

➢ (બ) આકૃવત દોરી નામ વનદેશ કરો.                                                                          ૦3  

35. અન્નનળીમાાં ખોરાકનુ ાં વહન   

❖ પ્રશ્ન :- ૪ (અ) માગ્યા મ જબ જિાબ આપો.                                                                     ૦૬    

૩૬. નીિેના પદાથોનુ ાં એતસડ અન ેબેઈઝમાાં વગીકરણ કરો. 

     લીંબુ, સાબુનુ ાં દ્રાવણ, આંબલી, ધોવાનો સોડા, ચનૂાનુ ાં દ્રાવણ, દહીં  

૩૭. ્ોગ્્ જોડી ગોઠવો.                                                                                  ૦૪   

અ     બ  

૧. ભતૂમ    ૧. તવશાળ માત્રામાાં મોટા કણો છે  

૨. રેતાળ ભતૂમ    ૨. મોટા તમેજ ઝીણા કણો આવલેા છે  

૩. િીકણી ભતૂમ   ૩. માત્ર સષે્ન્દ્ર્ પદાથોનુ ાં તમશ્રણ  

૪. ગોરાડુાં ભતૂમ    ૪. ઝીણા કણો પ્રમાણમાાં વધારે છે  
    ૫  પથ્થરનાાં ઘટકો અન ેસષે્ન્દ્ર્ પદાથોનુ ાં તમશ્રણ  

 
 



➢ (બ) નીચેના પ્રશ્નોના મ દ્દાસર જિાબ લખો. (ગમે તે બે)                                                   ૦૮  

૩૮. રેસાઓમાાંથી ઊનમાાં રૂપાાંતરની પ્રક્રિ્ાના સોપાનોની િમમાાં સમજૂતી આપો. 

૩૯. લોખાંડનુ ાં કટાવુ ાં એટલે શુ ાં? તને ેઅટકાવવાના ઉપા્ો જણાવો. 

૪૦. જાસદૂ પત્ર કેવી રીત ેબનાવશો? તનેો એતસડ અન ેબેઇઝનાાં ગુણધમો િકાસવામાાં કેવી રીત ેઉપ્ોગ  

         કરશો.? 

❖ પ્રશ્ન :- ૫ (અ) નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મ જબ જિાબ લખો.                                             

૪૧. કારણ જણાવો  “જઠરમાાં એતસડ ઉતપન્ન થતો હોવા છતાાં ક્રદવાલન ેનકુસાન પહોિાડતો નથી”        ૦૩    

૪૨. પગે્ગ્વન ધ્રવુ પ્રદેશમાાં અન ેઊંટ રણ પ્રદેશમાાં વસી શકે છે. કારણ આપો                             ૦૩  

૪3. તફાવત આપો :- એતસડ અન ેબેઇઝ                                                                 ૦૨  

૪૪. તફાવત લખો :- પરોપજીવી અન ેમતૃોપજીવી                                                       ૦૨  

(બ) નીચેનો પ્રયોગ આકૃવત સહિત િણણિો. (ગમે તે એક)                                                 ૦૫   

૪૫. ધન પદાથોમાાં ઉષ્માનુ ાં પ્રસરણ  

૪૬. થમોમીટર વડે પાણીનાાં  તાપમાનનુ ાં માપન   
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       Subject : English  

          First Semester  

Standard - 7                                 Model Question Paper - 1                     Marks - 80 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

પ્રશ્ન - 1   (અ) નીચ ેઆપલે કાવ્યમાાંથી આપલે શબ્દોનાાં Rhyming Words શોધીન ેલખો.           4 

This is the bag the little one bought, 

This is the butterfly the little one caught. 

This is the kite the little one flew, 

This is the whistle the little one blew. 

This is the bell the little one rang, 

This is the song the little one sang. 
 

         1. white : _______   2. long : _______    3. drew : _______   4. tell : _______ 
 

     (બ)  નીચે આપલે પ્રશ્નોના ટ ાંકમાાં જવાબ આપો. (ગમ ેત ેચાર)                            8 

1. What did Tejasvini’s father give her as a birthday gift ? 

2. What did the king ask Gopal to do ? 

3. How many bottles did Reshma buy ? 

4. How did Bigger belly help Sohansen ? 

5. Where did the watchman live ? 
 

        (ક)  નીચેના વવધાનો વાાંચો અન ેસાચા વવધાનો સામ ે(T) તથા ખોટા વવધાનો સામ ે(F) લખો. 4 

1. Kanjusmal was a miser.      

2. Sohansen had four friends.      

3. The flying bicycle was only a dream.     

4. Gopal killed eight flies at a blow.     
 

પ્રશ્ન - 2  (અ)   જોડકા જોડો.                                                   4 

1. Sohansen   (a)   can run fast  

2. Longer legs   (b)   can drink much water 

3. Sharper eyes    (c)   can see far away  

4. Bigger belly     (d)   wanted to marry the princess 
 

 (બ)  કૌંસમાાં આપલે વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસ ાંદ કરી ખાલી જગ્યા પ  રો.     4 

                [ blue,  red,  magician,  cruel ] 

1. The giants were ______________. 

2. Tejasvini’s bicycle was _____________ in colour. 

3. The king was a _____________. 

4. The bicycle had a ____________ button. 
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 (ક)  નીચે આપલેા સ્પલેલિંગ પકૈી સાચા સ્પલેલિંગ ફરત ે           કરો.                          4 

1. Villege  Village  Vellege Vilage 

2. Yesterday Yestarday Yesturday Yesterdey 

3. Defferent Different Differant Diferent 

4. Brekfast Brakefast Breakfast Brakfast 

પ્રશ્ન - 3  (અ)  નીચે આપલે માહિતીન ેઆધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. (ગમ ેત ેત્રણ)                            6 

 

 
 

1. Whose visiting card is this ? 

2. What is Mrs. Sharada Modi ? 

3. Write office phone number of Mrs. Sharada Modi. 

4. Is Mrs. Sharada Modi graduate ? 
 

    (બ)  કૌંસમાાં આપલેા શબ્દો / વાક્યોનો ઉપયોગ કરી સ ાંવાદ પ  ણણ કરો.                     3 

[ Quite fine,  How old are you,  Thank you ] 
 

Journalist :  Congratulation, Rutva. 

Rutva  :  __________________.  

Journalist :  How do you feel after winning the race ? 

Rutva  :  __________________. 

Journalist :  __________________? 

Rutva  :  I am 12. 
 

  (ક)  કૌંસમાાં આપલેા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નો બનાવો.  (ગમ ેત ેબે)              4 

1. They bought five kites.  (How many) 

2. Riya sang a song.   (Who) 

3. Tejasvini liked her bicycle.  (What) 
 

  (ડ)  શબ્દોન ેયોગ્યક્રમમાાં ગોઠવી અથણપ  ણણ વાક્ય બનાવો. (ગમ ેત ેબે)           4 

1. for a long / he / time / thought 

2. doing / his homework / was / he 

3. sweets / children / Manojbhai / among / distributed 
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  (ઇ)  માાંગ્યા મુજબ કરો.                           4 

(1) નીચે આપલેા શબ્દોન ેશબ્દકોશના ક્રમમાાં ગોઠવો.  

1. Join,  Juice,  Jump,  Jungle 

a. ________ b. ________ c. ________ d. ________  

2. અલગ પડતા શબ્દ ફરત ે  કરો.  

a. Tomato Apple  Mango  Guava 

b. Shoes Socks  Slippers Sandals 

 

પ્રશ્ન - 4   (અ)  નીચે આપલેા બીલનો અભ્યાસ કરીન ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.  (ગમ ેત ેચાર)      8 

Jay Mobile Store 

Cash Memo  

Name : Ruhi Pathan                        Date : 21/05/2018 

No. Items Qty Rate Amount 

1 Sun Mobile 2 4000 8000/- 

2 Mobile Cover 5 100 500/- 

3 Memory Card - 32 GB 3 450 1350/- 

 Total 9850/- 
                                  

1. How many items are there in the bill ? 

2. Who bought Sun Mobile ? 

3. What is the price of one mobile cover ? 

4. When did Ruhi buy a mobile? 

5. Write down the total amount of the bill in words in English. 

  (બ)  કૌંસમાાં આપલે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપલે લચત્રનુ ાં વણણન કરો.                                    6 

  

                [ drawing room, table fan, table lamp, sofa, beautiful, clean, books, calendar ]             
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પ્રશ્ન - 5   (અ)  નીચેનામાાંથી ગમ ેત ેએક વવષય પર વનબાંધ લખો.         8 

(1) નીચે આપલેા મુદ્દાઓનાાં આધારે વનબાંધ લખો. - Trees - Our Best Friends 

Points : Importance of trees – usefulness of trees from birth to death – fruits, 

wood, medicines – bring rain – inhale harmful carbon dioxide and exhale 

useful oxygen – save us from pollution – slogan about trees.  
 

(2) કૌંસમાાં આપલેા વવકલ્પો પકૈી યોગ્ય વવકલ્પ પસ ાંદ કરી વનબાંધ લખો.   - 15th August       

15th August is _________________ (an Independence Day, a Republic Day).  It is our 

______________ (national, religious) festival. We hoist the _________ (balloon, flag) 

on this day. We __________ (speak, sing) ‘Jan Gan Man’, our national ___________  

(song, anthem). 15th August _______ (is, was) celebrated with joy and ____________  

(happiness, sadness). We remember our ______________ (social workers, freedom 

fighters) for their sacrifice.  
 

(3) નીચે આપલેા મુદ્દાઓનાાં આધારે વનબાંધ લખો. - My School   

Points :  Name of school – large and beautiful – standards – classrooms – teachers  

 – prayer hall – play ground  – garden  
 

  (બ)  નીચે આપલે ફકરો વાાંચીન ેપ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો.  (ગમ ેત ેત્રણ)                               6 

Children sat near the lake. Nitu said, “Water is clean. Let’s keep our legs in it. Oh ! 

How cold it is !” Mother said, “Look here, Children ! Be careful.” “Ok”, said the children.  
 

1. Where did the children sit ? 

2. How is the water ? 

3. What did the mother say ? 

4. The opposite of ‘clean’ is ____________ 
 

   (ક)  કૌંસમાાં આપલેા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પત્રલેખન પ  ણણ કરો.         3 

 

[ to know,  My dear sister,  Congratulations ]  

        Anil Patel, 

        12, Indira Park, Rajkot. 

        5th November, 2018 

_______________, 

I got a letter from father yesterday. I am happy ___________ that you have stood first 

in your class.  

___________________! We all are very proud of you. Keep it up. My best wishes are 

always with you. 

Your loving, 

                       Anil 
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p\Æn-1{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ sh) (vkÃp c&nkr (l(KE. ˜8™ 
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    {A}  t&ls)dis {B}  s*rdis  
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    {A}  c[ck - mrDi[ {B}  h]Ji - kiƒl[ri  
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 7‘  ji[ S¾d nim k[ AYin pr p\y&±t hi[ti h], uºh[> ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ kht[ h]?  

    {A}  sv<nim {B}  vt<n)  

    {C}  vcn {D}  (vS[PN  

 8‘  S#i& ¢ (m#i  :: s¶jn ¢ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  

    {A}  d&j<n {B}  am)r  

    {C}  sijn {D}  siF&  

{b} p(rµC[d ki[ pQ’kr (nÀn(l(Kt p \Æni[> k[ u_ir (l(KE. 

 

˜4™ 

  m&hivr[, khivt[> ai]r li[ki[(±tyi‡ y[ sir) c)J[ > (ks) BiPi ai]r s>AkZ(t k) phcin 

hi[t) h]> ai]r enm[> Xin Bri hi[ti h] . arb) BiPi m[> Ek khivt h] - 'biti[> m[> khivti[> yi 

m&hivri[> ai]r li[ki[(±tyi‡ k) utn) h) j$rt h] (jtn) (k Kin[ m[> nmk k) ." hm apn) 

bit m[> vJn p]di krn[ k[ (lE en c)Ji[> ki eAt[mil krt[ h]> . l[(kn ud*<, firs) ai]r 

arb) BiPi m[> khivti[> k) jgh aim ti]r pr S[r ai]r Siyr) n[ l[ l) h] ai]r li[g bit-bit 

m[> eski p\yi[g kr apn[ Xin ai]r BiPi ki ri]b jmit[ rht[ h]> . 

 

 



 

 p\Æn: 

1‘  khivt[> (ksk) phcin h] ? 

2‘  p(rµC[d m[> (kn BiPiai[> ki uÃl[K (kyi gyi h] ? 

3‘  Kin[ m[> (ksk) sbs[ ¶yidi ahm)yt h] ? 

4‘  bit m[> vJn p]di krn[ k[ (lE (kski upyi[g (kyi jiti h] ? 

 

{k} s*cni an&sir k)(jE. ˜4™ 

 1‘  r[Ki>(kt S¾d ki (l>g p(rvt<n krk[ vi±y (fr s[ (l(KE. 

 {a}  m]din m[> lD’k) K[l rh) h]. 

 {b}   didij) m>(dr ji rh[ h] . 

2‘  r[Ki>(kt S¾d ki vcn p(rvt<n krk[ vi±y (fr s[ (l(KE. 

 {a}  drviji K&li h] . 

 {b}   (c(D’yi uD’ rh) h] . 

 

p\Æn-2{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ s>(x¼t m[> u_ir (l(KE.{(kºh)> pi‡c} ˜10™ 

 1‘   rbr s[ bn) h&e< c)Ji[> k[ nim (l(KE . 

2‘   Tiyr fTn[ ki p\Biv (kn-(kn pr nh)> pDti ? 

3‘   bnjir[ n[ k&_i[ ki[ ait[ d[Kkr k&C si[ci hi[ti ti[ ±yi hi[ti ? 

4‘   kYn) ai]r krn) k]s) hi[n) ci(hE ? 

5‘   f*l sbki[ aµC[ ±yi[> lgt[ h]> ? 

6‘   Diƒ‘ (vk|m siriBie< ki[ (kn (vPyi[> m[> (dlcAp) Y) ? 

 

{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ s(vAtir u_ir (l(KE.{(kºh)> di[} ˜6™ 

 1‘   k&‡j(D’n {s¾j) b[cn[vil)} khi‡-khi‡ ji skt) h] ? 

2‘   rit ki[ k&_ii pD’iv k) rKvil) k]s[ krti Yi ? 

3‘   Diƒ‘ (vk|m siriBie< n[ apn[ nim K&d ±yi[> (c(Îyi‡ (lK) hi[g) ? 

 

p\Æn-3{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ s>(x¼t m[> u_ir (l(KE.{(kºh)> t)n} ˜6™ 

 1‘   h(ryil) khi‡-khi‡ (dKie< d[t) h] ? 

2‘   '(hºd d[S k[ (nvis)" k(vti m[> (kn n(dyi[> ki uÃl[K h] ? 

3‘   'kml" S¾d aiFi(rt ph[l) bnieE . 

4‘   siF& p&@P k]si hi[ni ci(hE ? 

 

{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ s(vAtir u_ir (l(KE.{(kºh)> di[} ˜6™ 

 1‘   s&bh hi[t) h) ±yi-±yi hi[ti h] ? 

2‘   sB) Fmi[† ki sir ±yi h] ? 

3‘   'gr)b k) hiy" k[ (lE ki]n-si udihrN (dyi h] ? 

 

{k} kiÄy p>(±tyi‡ p*N< k)(jE. ˜2™ 

  jb q>D)-q>D) hvi ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 

  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ yid  t&Àhir) ait) h] . 

 

 

{D} n)c[ (dE gE S¾d ki sminiY)< S¾d d[kr vi±y m[> p\yi[g k)(jE. ˜2™ 

  1‘   sigr 

 

 

 



 

p\Æn-4{a} sh) ji[D’ (mlieE . ˜4™ 
  {a} {b} 

1‘ p&@Pvick sv<nim 1‘  k&C 

2‘ (njvick sv<nim 2‘  vh 

3‘ (náyvick sv<nim 3‘  t&m 

4‘ a(nátvick sv<nim 4‘  Avy> 

 
 

 

 

{b} n)c[ (dE gE Qi ‡c[ pr s[ khin) (l(KE. ˜6™ 

  Ek b&Q’i (ksin  -  t)n ails) lD’k[  -  (ksin ki lDki[> ki[ b&lini  -  khni  

-  'apn[ K[t m[> Ek KJini gD’i h&ai h]"  -  (ksin k) mZRy&  -  lD’ki[> ki siri K[t 

Ki[d Dilni  -  Kjini n (mlni  -  vPi<  -  b)j bi[ni  -  aµC) f’sl  -  lD’ki[> ki[ 

hr sil Kjini (mlni  - s)K . 

 

{k} (nÀn(l(Kt p(rµC[d ki g&jrit) m[> an&vid k)(jE. ˜6 ™ 

  jhi‡ pin) hi[ti h], vhi‡ j)vn hi[ti h]. pin) k[ b)ni j)vn s>Bv nh)> h] . hmir) 

pZ¸v) h) Ek E[si g\h h] (js pr j)vn s>Bv h], ±yi[>(k yhi‡ pin) ai]r j)vn s >Bv bnin[ 

vil) aºy sB) j$r) c)J[> upl¾F h]> . aºy g\h j]s[ m>gl, b&F yi S&k| pr j)vn s>Bv 

nh)> h] . 

 

p\Æn-5{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ s>(x¼t m[> u_ir (l(KE. {(kºh)> cir} ˜8™ 

 1‘   mi[c) riAt[ pr ±yi[> ai gyi ? 

2‘   g&¾bir[ hvi m[> ±yi[> uD’ rh[ h]> ? 

3‘   Diƒ‘ (vk|m siriBie< ki jºm kb ai]r khi‡ h&ai Yi ? 

4‘   (vk|m siriBie< n[ (kn-(kn x[#ii[> m[> yi[gdin (dyi h] ? 

5‘   smi(F ±yi[> bnie< jit) h] ? 

 

{b} (ks) Ek (vPy pr (nb>F (l(KE. ˜8™ 

 1‘   m[ri d[S 

d[S ki nim  -  AYin  -  e(this  -  (v(vFti  -  k&drt) s>pdi  -  d[Kn[ yi[³y 

AYin  -  mhip&@P . 

 

2‘   mi[bie<l k[ liB hi(n 

mi[bie<l  - (vXin ki cmRkir  -  ad`B*t vrdin  -  mni[r>jn  -  s>d[Si Äyvhir  

-  Xin ki s\i[t - smy ki Äyy  -  Sir)(rk AviA¸y hi(n  -  ups>hir . 

 

3‘   m[ri (p\y v]Xi(nk  

p\Ativni  -  v]Xi(nki[> ki p(rcy  -  v]Xi(nk ki nim  -  jºm  - bcpn  - 

(Sxi  -  pi(rvi(rk j)vn  -  apn[ x[#i m[> yi[gdin  -  sºmin  -  (nOkP< . 

 

 

 

 

 


