ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાંધીનગર
પ્રથમ સત્રાંત લેણખત કસોટી
પ્રશ્નપત્ર – A
તારીખ-

ત્રવષય : ગુજરાતી

વાર

સમય
કુલ ગુિ : 80

ધોરિ : 8

પ્રશ્ન-1 (અ)
(1)

નીચેના પ્રશ્નોના સાચા ત્રવકલ્પ શોધી લખો.
'ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે ' કાવ્યપંક્તતમાં કાયા શબ્દનો અથશ શુ ં સચવે છે ?
(ક) મન

2.

(ખ) કાચ

4.

6.

(ગ) શોક

(ડ) પીડા

(ખ) ભખ્યા લોકોને

(ગ) ગરીબીમાં જીવતા લોકોને

(ઘ) અંધશ્રદ્ધાળ લોકોને

'આજ આનન્દ્દ' કાવ્યનો પ્રકાર જિાવો.
(ખ) ગઝલ

(ગ) લોકગીત

(ડ) હાઇકુ

'એક જ દે ણચનગારી' કાવ્યમાં 'ણચનગારી'નો અથશ શુ ં સુચવે છે ?
(ક) અક્ગ્ન સ્વરૂપ પરમાત્મા

(ખ) રદવાસળીનો તિખો

(ગ) હત
ુ ાશિીનો અક્ગ્ન

(ઘ) જ્ઞાન અને સમજનો તિખો.

પત્રવત્ર જગ્યા કે વ્યક્તતની ચારે -બાજુ ગોળ-ગોળ ફરવુ ં એટલે .....
(ખ) પ્રદણક્ષિા

(ગ) આંટા-ફેરા (ઘ) તીથશયાત્રા

જોડકાં જોડો

1.

(ક)

(ખ) દુઃખ

(ક) શ્રીમંત લોકોને

(ક) પરરક્રમિ
પ્રશ્ન-1 (બ)

(ઘ) માયા

કત્રવ કોને જીવતા પ્રેત માને છે ?

(ક) સોનેટ
5.

(ગ) શરીર

માતાની આંગળીના ટેરવાના સ્પશશથી બાળકોને શાની અનુભત્રત થાય છે ?
(ક) આનંદ

3.

(6)

(4)

અ

બ

ત્રવશ્વાનલ

1.

ધણળયે મારગ

2. ખમ્મા

2. આજ આનન્દ્દ

3. સાદુ સાત્ત્વક જીવન

3. એક જ દે ણચનગારી

4. મોતીડાં

4. તને ઓળખું છં મા

કાવ્યપંક્તત પિશ કરો.

(5)
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ચાંદો સળગ્યો,.................... મહાનલ એક જ દે ણચનગારી
પ્રશ્ન-2 (અ)

નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ બે-ત્રિ વાક્યમાં આપો. (ગમે તે ત્રિ)

1.

ુ ી સમજદારી કેવી રીતે વ્યતત થઇ છે ?
જુમો ણભસ્તી પાઠમાં વેણન

2.

દોડતો મહેમાન શા માટે થંભી ગયો?

3.

તામ્રપત્ર લેખમાં શુ ં લખેલ ું હતુ?ં

(બ)

સત્રવસ્તાર જવાબ લખો.

1.

ગ્રીનત્રસટી ત્રવશે તમારા શબ્દોમાં લખો.

2.

દે વણળયા ગામની ધળે ટીનુ ં વિશન કરો.

(ક)

કારિો આપો.

1.

ત્રવધાનસભાગૃહમાં પ્રવેશવા પરવાનગી જરૂરી છે .

2.

જુમાએ ઘિા તડકા છાંયડા જોયા હતા.

3.

વખારમાનુ ં બધુ ં અનાજ દે શની ભખે મરતી પ્રજા માટે હતુ.ં

(6)

(8)

(6)

પ્રશ્ન-3 સચના પ્રમાિે કરો.
1.

સંત્રધ છૂટી પાડો.

(2)

1. મહાનલ
2.

2. કવીન્દ્દ્ર

અલંકાર ઓળખાવો..

(2)

1. સંસાર સાગર તરવો મુશ્કેલ છે .
(અ) ઉપમા

(બ) રૂપક

ુ ાસ (ડ) ઉત્પ્રેક્ષા
(ક) વિાશનપ્ર

2. નાિાં વગરનો નાત્રથયો નાિે નાથાલાલ
(અ) ઉપમા
3.

(બ) રૂપક

ુ ાસ (ડ) ઉત્પ્રેક્ષા
(ક) વિાશનપ્ર

વાક્યનો પ્રકાર ઓળખાવો

(2)

1. મહાનલ તરફથી એક ણચનગારી અપાઇ.
2. નયનથી સવારમાં ફરવા નીકળાર્ુ.ં
4.

શબ્દસમહ માટે એક શબ્દ આપો.

(2)

1. ભતકાળના પ્રસંગો, અનુભવો, ત્રવચારો વગેરે ણચત્તમાં સંઘરવાની શક્તત2. વ ૃદ્ધ છતાં મજબત બાંધાનુ-ં
5.

વાક્યમાં લીટી દોરે લા ત્રવશેષિનો પ્રકાર ઓળખાવો.
1. સારહલ નીચો છે .
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(2)

2. તમારી લાલપેન મને આપો.
6.

કહેવતનો અથશ લખો.

(1)

1. ચેતતા નર સદા સુખી

અથવા

રૂરઢપ્રયોગ શોધી તેનો અથશ લખો.
1. જુમાએ જીવનમાં ઘિા તડકાં-છાયડાં જોયા
7.

નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દ લખો.
1. સ્મરિ

8.

3. પ ૃથ્વી

સાચી જોડિી લખો. (ગમે તે બે)
1. રટરકટ

પ્રશ્ન-4 (અ)

2. અલ્પાહાર

(2)

(2)

2. લક્ષાધીપત્રત

3. વીશીટટ

પત્રલેખન કરો.

(5)

તમારી શાળામાં યોજાયેલ ત્રવજ્ઞાનમેળાનો પત્ર તમારા ત્રમત્રને લખો.
(બ)

કોઇપિ એક ત્રવષય પર ત્રનબંધ લખો.

(10)

1. મારો ત્રપ્રય તહેવાર
2. મારી ત્રપ્રય રફલ્મ
3. આદશશ ગામ.
પ્રશ્ન-5(અ)
(અ)

ફકરો વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

(5)

ુ ી પીઠ ઉપર મોટી મોટી મશક ભરીને જુમો સવારના પાંચ વાગ્યામાં નીકળતો. વેણન
ુ ી
આજ હવે વેણન
ઘંટડી ધીમે વાગતી હોય ને જુમો એકાદ ગઝલ કે ગીત લલકારતો ચાલ્યો જતો હોય. બારિે બારિે
પાિી ભરી દીધા પછી શેઠ ને નોકર બંને પાછા વળતા. જુમાએ એક પૈસાનાં ગાજર કે બહુ તો ટામેટાં,
કે ભાજી પોતાના શાક માટે અને બથ ભરીને ગદબ- જેને વેણ ુ પાછળથી ખાતો આવતો હોય. પાડા
માટે લીધા હોય. બસ, આ હંમેશાંની ખરીદી. આ જીવને આટલું કામ.

પ્રશ્નોઃ1.

'મશક' એટલે શુ?ં

2.

'ગદબ' એટલે શુ?ં

3.

શેઠ ને નોકર એટલે કોિ?

4.

જુમો શુ ં કામ કરતો?

5.

જુમાની હંમેશાની શી ખરીદી હતી?
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(બ)

ત્રવચાર ત્રવસ્તાર કરો. (ગમે તે બે)
(4)

(ક)

1.

મંદોદરખાન

2.

જુમો

3.

દે શભતત જગડુશા

નીચેના પ્રશ્નોના ત્રિ-ચાર વાક્યોમાં જવાબ આપો.. (ગમે તે ત્રિ)
1.

લેખકે અઢીઆના કેવી રીતે મેળવ્યા?

2.

લોકોમાં આનંદ શાથી પ્રસયો છે ?

3.

ુ ો મૈત્રીભાવ ક્યાં-ક્યાં પ્રગટ થાય છે ?
જુમા અને વેણન

4.

'વાત ત્રવપત્તની ભારી' શા માટે?

44

(6)
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ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાંધીનગર
પ્રથમ સત્રાંત લેણિત કસોટી
ત્રવષય- સ ંસ્કૃત
તારીિઃ ..................

કુલ ગુિ-80

ધોરિ-8

વારઃ.........
પ્ર.1 (અ) નીચે આપેલ વાક્યોનુ ં સુદર
ં અક્ષરે લેિન કરો.
1.

सववताः आम ्, अहं तया सह वातायल ापं कतम
ु य ् इच्छालम।

2.

लशक्षक्षका शीलां प्रनत भ्रमर्णभाषं प्रे षयनत।

3.

शीलाः अम्ब, कथम ् अस्स्त सवं कुशलं वा?

4.

सववताः आम ्, अहं कुशललिी।

5.

भवत्याः प्रवासः कथं प्रिलनत ?

(બ) શ્લોક પ ૂત્રતિ કરો.( ગમે તે બે)

(6)

1.

टका धमयः.................................... हाटके टकटकायते ।।

2.

कन्या वरयते .......................... लमष्टान्िलमतरे जिाः।।

3.

सदा वक्री .................... दशमो ग्रह ।।

(ક) ણચત્ર જોઇને તેનો સ ંસ્કૃ ત શબ્લદ લિો.
1.

(4)
2.

......................
3.

(5)

......................
4.

......................

......................

12

પ્ર-2 (અ) સ ંખ્યાઓને સ ંસ્કૃત શબ્લદમાં લિો.
1.

33

2.

48

3.

25

4.

92

5.

19

(5)

(બ) સમયને સ ંસ્કૃ ત શબ્લદમાં લિો.
1.

2:30

2.

4:15
5:00
6:05
8:45

3.
4.
5.

(5)

(ક) યોગ્ય ત્રવક્પ પસ ંદ કરી િાલી જગ્યા પ ૂરો.
1.

शीला............................ पत्र
ु ी अस्स्त। (सररतायाः, सववतायाः)

2.

गदय भाः................ गायस्न्त। (गीतं, चित्रं )

3.

अहं दशवादिे शय िं ................ । (करोनत, करोलम)

4.

छात्राः एकादशवादिे प्राथय िां ............................... । (कुवयस्न्त, करोनत)

5.

अहं ........................ वपबालम । (दग्ु धं , फलं)

પ્ર-3 (અ) નીચે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ સ ંસ્કૃત વાક્યમાં લિો.
1.

एकलव्यः अस्माि ् ककं लशक्षयनत ?

2.

प्रवासः कस्य भागः अस्स्त ?

3.

एकलव्यः ककं पदठतुम ् इच्छनतस्म ?

4.

सदा काि ् अिुगच्छाम ?

5.

शीलायाः मातुः िाम ककम ?्

13

(10)

(બ) આપેલ ઉદાહરિ પ્રમાિે નીચેના વાક્યોમાં ફેરફાર કરી વાક્યો ફરીથી લિો.

(5)

ઉદા. सदा पूजाम ् अपे क्षते । (धिम ्)
सदा धिम ् अपे क्षते ।
1.

वयं खेल िाङ्खगर्णं गच्छाम । (ववद्यालयं)

2.

वयं ज्ञािवाररधौ ववहराम ् । (स ुखवाररधौ)

3.

वेदान्तस्य पुस्तकम ् अस्स्त। (गृहम ्)

4.

बान्धवाः कुलम ् इच्छस्न्त। (वस्त्रम ्)

5.

पाथयः कायायल यतः गृहं गच्छनत । (ववद्यालयतः)

પ્ર-4 (અ) નીચે આપેલા વાક્યોને વાતાશના ઘટનાક્રમ પ્રમાિે ફરીથી લિો.
1.

प्रातः आरभ्य सायंकालपययन्तं धिुववयधायाः अभ्यासम ् अकरोत ्।

2.

स धिुववयद्यां पदठतुम ् इच्छनतस्म।

3.

तदैव एकलव्यः बार्णैः तस्य कुक्कुरस्य म ुखम ् असीव्यत ् ।

4.

एकलव्यः अस्माि ् लशक्षयनत स्वज्योनतः स्वयंप्रज्ञा भवत।ु

5.

एकदा तस्स्मि ् विे गरु
ु द्रोर्णः पाण्डवैः कौरवैः ि

(5)

सह आगच्छत ्।

(બ) કૌંસમાં આપેલ શબ્લદનો ઉપયોગ કરી ઉદાહરિ પ્રમાિે પ્રશ્નાથશ વાક્ય બનાવો.

(5)

ઉદાહરિઃ गङ्खगा श्रेष्ठा िदी अस्स्त। (का)
का श्रेष्ठा िदी अस्स्त ?
1.

बालकाः खेल िाड्गर्णं गच्छस्न्त । (कुत्र)

2.

िरे न्द्रस्य पुस्तकम ् अस्स्त। (कस्य)

3.

स ुशीला पुष्पवादटकां गच्छनत। (का)

4.

शीला गृहतः मस्न्दरं गच्छनत। (कुतः)

5.

यमराजः प्रार्णाि ् हरनत । (ककं)

(ક) યોગ્ય જોડકાં જોડો

(5)
અ

બ

1.

13

1.

पञ्िववंशनतः

2

25
46
99
60

2.

िविवनतः

3.

त्रयोदश

4.

षस्ष्टः

5.

षड्ित्वाररंशत ्

3.
4.
5.

પ્ર-5(અ) નીચે આપેલા વાક્યોનો સ ંસ્કૃ તમાં અનુવાદ કરો.
14

(10)

1.

પરં ત ુ આચાયશ પ્રત્રત તેની શ્રદ્ધા ત્રશત્રથલ ન થઇ.

2.

તેન ુ ં નામ એકલવ્ય હતુ.ં

3.

એકવાર તે દ્રોિાચાયશની નજીક ગયો.

4.

તું શુ ં િરીદવા માંગે છે.

5.

એકલવ્ય ગુરુ શ્રદ્ધાનુ ં પ્રતીક છે.

(બ) 'मम ददिियाय' ત્રવશે સ ંસ્કૃ તમાં પાંચ વાક્યો લિો.

15

(10)

ધોરણ 8 ગ ણત
સમય: 3 કલાક

થમ સ

ુલ

ુ 80
ણ

િવભાગ- A
1 થી 7 માં સાચો િવક$પ પસંદ કર' લખો . (દર+ કના 1
(1)

p
એ ............. સં યા છે . ( યાં p અને q એ
q

(a)
(2)

ૂણાક

ા ૃિતક

(b)

(b) 12

થમ n અ+ુGમ

(c)

x2 = 3

(d) 1 + z =0

(c) 14

(d) 16

ા ૃિતક સં યાઓનો સરવાળો ............. છે .

(b) n 2

(c) n 2 − 1 (d) n 2 + 1

નીચેની કઇ સં યાના વગ"ના એકમનો Iક 4 હોય ?
(a) 14

(7)

(b) y2 + 1 = 0

196 કોનો વગ" છે ?

(a) 2n + 1
(6)

ૂણ"

(b) 3 (c)2 (d) 1

(a) 11
(5)

ૂણાક સં યા છે . q ≠ 0 )

લંબચોરસની રચના માટ. ઓછામાં ઓછ* ક.ટલી બા<ુ ના માપ જોઇએ ?
(a) 4

(4)

07

આપ ેલ સમીકરણ પ ક
ૈ * ક+ુ ં -ુર.ખ સમીકરણ છે ?
(a) x2 + 1 = 0

(3)

(c) સંમેય (d)

ુ )
ણ

(b) 18 (c) 27 (d)45

1 અને 1000 વMચે ક. ટલી
(a) 8

ૂણ"ઘન સં યાઓ આવેલ છે .

(b) 9 (c) 10 (d) 7

8 થી 18 માં ખાલી જ/યા 0 ૂરો. (દર+ કના 1

ુ )
ણ

(8)

________ નો PયQત તે સં યા પ ોતે જ મળે .

(9)

ધન સંમય
ે સં યાનો PયQત ________હોય.

(10)

પ ાસાને ફTકવાથી અિવભા ય સં યા મળવાની શWતાઓ _________ છે .

(11)

9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3 માYહતીનો િવQતાર _________ છે .

(12)

52 પ ાનાની જોડમાંથી એક પ ા[ુ ં ખેચવાથી કાળ*નો એ\ો મળવાની સંભાવના
_________ છે .

(13)

પ ેટન"ના આગળના બે પ દ લખો. 1 , 4, 9, 16, 25 , ___ , _____

(14)

38 ના ઘનનો એકમનો Iક .......... છે .

(15)

40 િવ^ાથ_ઓમાંથી 60% િવ^ાથ_ઓ ગaણતમાં રસ લે છે તો _______ િવ^ાથ_ઓ
ગaણતમાં િવ^ાથ_ઓ રસ લે છે તેમ કહ.વાય.

(16)

ૂ રની ઝડપ 30 Yકમી/કલાક છે . તો સાયકલ
સાયકલની ઝડપ 15 Yકમી/કલાક અને Q ટ
અને Q ૂટરની ઝડપ નો dુણોતર ________ છે .

(17)

જો Pયાજ દર 6 મYહને ઉમેરવામા આવે તો fુદલ P [ુ,ં r % ના દર. t વષ" માટ. થk ું

11

Pયાજ fુlલ = ________
(18)

વQk ુની છાપ ેલ Yકમત – વQk ુની ખર*દ Yકnમત = .............
19 થી 22 માં િવધાન ખરાં છે ક+ ખોટા તે જણાવો
વો. (દર+ કના 1

(19)

દર. ક અ ૂણાક એ સંમય
ે સં યા છે .

(20)

8 [ુ ઘનf ૂળ +2 અને -2
2 છે .

(21)

અ+ુGમ સં યાનો ઘન +ુGમ સં યા હોય.
હોય

(22)

દર. ક પ તંગાકાર ચk ુpકોણ સમબા<ુ ચk ુpકોણ છે .
23 થી 25 માં યો/ય જોડકા જોડો
જોડો.(દર+ કના 1

ુ )
ણ

ુ )
ણ

04

03

A માં સમીકરણ આપેલ છે અને B માં તેના બીજ આપેલ છે A ના સમીકરણને B ના યો/ય બીજ સાથે
જોડો
A

B

(23)

x -2 = 7

50

(24)

t
= 10
5
2x − 3 = x + 2

5

(25)

9

ુ બ જવાબ આપો.
26 થી 28 માં માં/યા =જ
આપો (દર+ કના 1
(26)

ુ )
ણ

03

rયેક બYહpકોણ[ુ ં માપ 450 હોય તો તેની બા<ુ ઓની સં યા

એક િનયિમત
ત બqુકોણના
શોધો.

(27)

(28)

GUNS સમાંતરબા<ુ ચk ુpકોણ છે તો

y ની Yકnમત

____ થાય.

િનયિમત ચk ુpકોણ[ુ ં નામ આપ ોો.
િવભાગ - B

ુ બ કરો. (દર+ કના 2
? ૂચના =જ
(29)

(30)

અને

ુ )
ણ

વMચે આવેલ સંમય
ે સં યા શોધી તે[ ુ સં યા ર. ખા પ ર િનwપ ણ કરો
કરો.

dુણધમ" જણાવો.
(a) −

7 −3 −3 −7
×
=
×
11 5
5 11

(b)

1  4  − 4   1 4   − 4 
+
+
+
+
 =
3  9  3    3 9   3 

22

(31)
(32)

xણ yિમક +ુGમ

ા ૃિતક સં યાઓનો સરવાળો 48 છે . તેમાથી સૌથી મોટ* સં યા શોધો.

કોઇ એક સં યામાથી

બાદ કર* મળતા પ Yરણામને 4 વડ. dુણતા 5 મળે છે . તો

તે સં યા શોધો.
(33)

બા<ુની આ ૃિતમાં

(34)

સમબા<ુ ચk ુpકોણના િવકણ{ના માપ 8 સેમી અને 15 સેમી હોય તે ચk ુpકોણની બા<ુ[ ુ

x

શોધો.

માપ શોધો.
(35)

ચો\સ વગ"નાં િવ^ાથ_ઓ |ારા ર} દરિમયાન િનહાળે લ ટ*.વી.ના કલાકોની સં યા
આલેખ |ારા દશા"વેલ છે . ~ના પ રથી નીચેના

•ોના ઉતર આપ ો.

(a) સૌથી વ€ુ િવ^ાથ_ઓએ ક. ટલા કલાક ટ*.વી. જો+ુ?
(b) ક. ટલા િવ^ાથ_ઓએ 4 કલાકથી ઓ• ટ*.વી. જો+ુ?

(36)

નાનામાં નાની 4 Iકની

(37)

343

ૂણ"વગ" સં યા શોધો.

ૂણ"ઘન સં યા છે ક. નહ* તે ચકાસો. અથવા

(37)

512 ઘન સેમી ઘનફળ હોય તેવા સમઘનની બા<ુ [ ુ ં માપ શોધો.

(38)

કોઈ એક વQk ુની છાપ ેલ Yકnમત w. 1300 અને વળતર 1.5 % હોય તો તે વQk ુની
વેચાણ Yકnમત શોધો.

(39)

શાળા સમય દરિમયાન નેહાએ 73% પ ોતા[ુ d ૃહકાય"
d ૃહકાય"

ૂણ" ક+ુ" અને ચામ_એ

માં ભાગ[ુ

ૂણ" ક+ુ" હોય તો કોણે ક.ટલા ટકા વ€ુ d ૃહકાય" ક+ુ" છે ?
િવભાગ - C

ુ બ કરો. (દર+ કના 3
? ૂચના =જ
(40)

18

ુ )
ણ

પ તંગ WEAR, માં ∠WEA = 70° અને ∠ARW = 80° હોય તો ‡ ૂણા ∠ EWR અને
∠EAR નાં માપ શોધો.

(41)

5 સેમી બા<ુ અને એક ‡ ૂણો 60° નો હોય તેવા સમબા<ુ ચk ુpકોણની રચના કરો.

(42)

એક કારખાનાના 30 કાર*ગરો[ુ ં સાˆતાYહક વેતન wિપ યા નીચે fુજબ છે .
830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, 849, 898, 890, 820, 860, 832, 833
855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835, 836, 878, 840, 868, 890
806, 840
ઉપ રો‰ત માYહતી પ રથી આŠ ૃિત aચ‹નો ઉપ યોગ કર*ને 800-810, 810-820.....

વગ"

ધરાવk ું આŠ ૃિત િવતરણ તૈયાર કરો.
(43)

એક બગીચામાં 2025 છોડ એવી ર*તે રોપ લ
ે છે ક.
સં યા ુ લ હારની સં યા બરાબર થાય તો

rયેક હારમાં રોપ ેલા છોડની

rયેક હારમાં રોપ લ
ે ા છોડ અને ુ લ હારની

સં યા શોધો.
(44)

xણ સં યાઓનો dુણોતર 1:2:3 છે અને તેમના ઘનનો સરવાળો 4500 છે . તો તે
સં યાઓ શોધો.

(45)

મ• 18% GST સાથે w. 5400 માં હ.ર •ાયર ખર*•ુ. તો આ હ.ર •ાયરની GST વગરની
Yકnમત શોધો.

(45)

એક

યોગશાળામાં એક

અથવા
યોગમાં બે‰ટ. Yરયાની સં યા

િત કલાક. 2.5% ના દર.

વધતી હતી, જો પ હ.લા બે‰ટ. Yરયાની સં યા 5,06,000 હોય તો 2 કલાક પ છ*

બે‰ટ.Yરયાની સં યા ક.ટલી હશે?
િવભાગ - D
?ુચના =ુજબ કરો. (દર+ કના 4
(46)

ુ )
ણ

હરણનાં એક ‘ંડમાંથી અડધાં હરણ ખેતરમાં ચર* ર’ા છે . બાક* બચેલા હરણમાં xણ
ૂ કર* ર’ા છે અને બાક*ના 9 હરણ તળાવમાં પ ાણી પ ી ર’ા છે .
ચk ુથાશ હરણ ઉછળ દ
તો ‘ંડમાં રહ.લા હરણની સં યા શોધો.

(47)

ચk ુpકોણ DEAR માં DE = 4 સેમી, EA = 5 સેમી, AR = 4.5 સેમી ∠E = 60°, ∠A=
90° હોય તેવા ચk ુpકોણની રચના કરો.

(47)

અથવા

ચk ુpકોણ GOLD મા OL=7.5 સેમી, GL = 6 સેમી , GD = 6 સેમી, LD = 5 સેમી,
OD = 10 સેમી હોય તેવા ચk ુpકોણની રચના કરો.

(48)

360 લોકોને િશયાળો, ઉનાળો અને ચોમા-ુ એમ xણ ઋk ુમાંથી પ ોતાની પ સંદગીની ઋk ુ
માટ. મત આપ વા જણાવવામાં આP+ુ.ં
(1) કઇ ઋk ુને સૌથી વ€ ુ મત મ—યા ?

(1 dુણ)

(2) ઉપ રો‰ત માYહતી દશા"વતો પ ાઈ-ચાટ" તૈયાર કરો. (3 dુણ)
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ધોયણ - 8
સત્ર -પ્રથભ

ભોડર ેય -1
વિષમ: સાભાજજક વિજ્ઞાન

સભમ -3 કરાક
કુર ગુણ - 80

સાભાન્મ સ ૂચનાઓ.
1.તભાભ વિબાગ Aથી E પયજજમાત છે .
2. દયે ક પ્રશ્નની શરૂઆતભાાં જભણી ફાજુએ કૌંસભાાં ઘાટા અંકોભાાં ગુણ દશાાિેર છે .
3. દયે ક પ્રશ્નના જિાફ ભાગ્મા મુજફ જ રખો.
lJEFUvA
GLR[ VF5[,F lJS<5MDF\YL IMuI lJS<5 5;\N SZL pTZ VF5MP
s 1 f EFZTGL E}lD 5Z 5U D}SGFZ ;F{ 5|YD V\U|H SM6 CTF m
sAf N]%,[ sBf ;Z 8MD; ZM sCfCMlSg; sDf 0[,CFp;L
s 2f;Z 8MD; ZMV[ D]3, XF;S HCFULZ 5F;[YL SIF :Y/[ J[5FZL SM9LVM :YF5JFGL 5ZJFGUL ,LWL CTL m
sAfSM,SFTFsBfVFU|FsCf;]ZTsDfUMJF
s3f JFTFJZ6DF\ SIM JFI] VMlS;HGGF\ H,N56FG[ D\N SZ[ K[ m
sAfVMhMGsBf GF.8=MHG sCflCl,IDsDf SFA"G 0FIMS;F.0
s4f Z[l0IM VG[ N}ZNX"GGF\ 5|;FZ6 SIF VFJZ6G[ VFEFZL K[ m
sAf JFTFJZ6 sBf D'NFJZ6 sCf H,FJZ6sDf HLJFJZ6
s5f EFZTLI A\WFZ6 ;EFGF\ BZ0F ;lDlTGF\ VwI1F SM6 CTF m
sAf ;ZNFZ J<,EEF. sBf HJFCZ,F, GC[~ sCf 0MPELDZFJ VF\A[0SZ sDf 0MPZFH[gN= 5|;FN
s6flJ`JG]\ ;F{YL DM8] ,[lBT A\WFZ6 SIF N[XG]\ K[ m
sAf VD[lZSFsBf>u,[g0 sCf EFZT sDf RLG
s7f EFZTDF\ ;CFISFZL IMHGF VD,DF\ D}SGFZ V\U|[H UJG"Z SM6 CTF m
sAf ,M0" 0[,CFp;LsBf ,M0" J[,[:,L sCflJ,LID A[lg8\SsDf,M0" D[SM,[
s8f H\U,MDF\ ,FUTL VFSl:DS VFUG[ X]\ SC[ K[ m

sU]6 v 16f

sAf NFJFG/ sBf E}:B,GsCf HJF/FD]BL sDf ,FJFZ;
s9f EFZTDF\ V[S DF+ HJF/FD]BL SIF\ VFJ[,M K[ m
sAf ,1Fl£5 sBf VF\NFDFG lGSMAFZsCf lNJvND6 sDf V[S 56 GlC
s10f EFZTDF\ ;F{5|YD Z[<J[GL X~VFT SIF A[ XC[ZM JrR[ Y. CTL m
sAf D]\A. YL UMJFsBf YF6F YL UMJF sCf D]\A. YL YF6F sDf D]\A. YL SM,SFTF
s11fclJ`JVMhMGlNJ;cSIFZ[ µHJFI K[ m
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વિજ્ઞાન ધોરણ-૮ મોડેલ પ્રશ્ન પત્ર
કુલ ગુણઃ 80 (એસી)

સમયઃ 3 (ત્રણ) કલાક

(1) આપેલા વિકલ્પમાાંથી સાચો વિકલ્પ પસાંદ કરો

(16)

1. નીચેના પૈકી કયો રવિ પાક છે ?
(A) ડાાંગર (B) મગફળી

(C) મકાઈ

(D) િટાણા

2. કયા પ્રકારની વસિંચાઇ પદ્ધવિ પાણીનો િધારે માાં િધારે બચાિ કરે છે?
(A) ઢેકલી

(B) ફૂિારો

(C) ટપક

(D) રહેંટ

3. નીચે આપેલ પૈકીના કયો રોગ િનસ્પવિજન્ય રોગ છે?
a. સાઇટ્રસ કે ન્કર b. ઘઉનો રસ્ટ c. ઓકરા d. હહપેટાઇટીસ-A
(A) માત્ર a

(B) માત્ર a અને b

(C) a, b, c ત્રણેય

(D) a, b, c, d િમામ

4.

આકૃવિમાાં દર્ાાિલ
ે િસ્તુઓ કયા પ્રકારના પ્લાસ્સ્ટકમાાંથી િૈયાર કરિામાાં આિી હર્ે ?
(A) પોલીથીન

(B) મેલામાઈન

(C) PVC

(D) એક્રે લલક

5.

આકૃવિમાાં બલ્બ પ્રકાવર્િ કરિા માટે A અને B ની િચ્ચે નીચેના પૈકી કયો પદાથા મ ૂકિો પડે ?
(A) િાાંબુ

(B) કોલસો

(C) સલ્ફર

(D) ફોસ્ફરસ

6. નીચેનામાાંથી કયુ ાં વિધાન સાચુ ાં છે?
(A) બધી જ ધાતુઓને ખેચી ર્કાય છે.

(B) બધી જ અધાતુઓને ખેંચી ર્કાય છે.

(C) સામાન્ય રીિે ધાતુઓને ખેંચી ર્કાય છે.

(D) કે ટલીક અધાતુઓ ખેંચી ર્કાય છે.

7. ક્યા પેટ્રોલલયમના ઘટકનો ઉપયોગ ડ્રાયક્લલવનિંગ માટે દ્રાિક િરીકે થાય છે?
(A) પેટ્રોલ

(B) કે રોસીન

(D) લબટુમીન

(C) હડઝલ

8.

આકૃવિમાાં આપેલ (a), (b) અને (c) પૈકી કઈ વમણબત્તી ને સળગાિિાાં િે લાાંબો સમય સળગિી રહેર્ ે ?
(A) (a)

(B) (b)

(C) (c)

(D) (a), (b) અને (c) ત્રણેય

9. િન નાબ ૂદી માટે નીચેના પૈકી કયુ ાં કારણ જિાબદાર નથી ?
(A) ખેિીિાડી માટે જમીન પ્રાપ્િ કરિી

(B) ઘર િેમજ કારખાનાનુ ાં વનમાાણ કરવુ ાં

(C) ફવનિચર બનાિિા િેમજ બળિણ માટે લાકડાનો ઉપયોગ (D) ફળ મેળિિા ઝાડ કાપિાાં
10. પ્રાણીઓની નાર્ પ્રાયઃજાવિ એટલે શુ?ાં
(A) જે પ્રાણીઓ લુપ્િ થઇ ગયાાં છે (B) જે પ્રાણીઓની સ ાંખ્યા વનધાાહ રિ સીમાથી િધારે છે
(C) જે પ્રાણીઓની સ ાંખ્યા વનધાાહ રિ સીમાથી ઓછી છે અને લુપ્િ થઇ ર્કે છે.(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં.
11. સૌપ્રથમ બ ૂચમાાંથી કોષની ર્ોધ કયા િૈજ્ઞાવનકે કરી?
(A) રોબટા લલાઇિ (B) રોબટા હુ ક (C) રોબટા કોર્

(D) રોબટા બેસ્ન્ટક

12. મનુષ્યના ગાલના કોષના આસ્થાપન િૈયાર કરિી િખિે આયોહડનના વિકલ્પે ક્યા અલિરાં જકનો ઉપયોગ કરી
ર્કાય?
(A) હફનોલ્ફથેલલન (B) વમવથલલન બ્લલ્યુ

(C) વમથાઇલ ઓરેં જ

(D) ડાયહફનાઇલ એમાઇન

13. IVFનુ ાં પ ૂરુાં નામ જણાિો.
(A) ઇન્ટ્રો વિટ્રા ફહટિલાઇઝેર્ન

(B) ઇન વિટ્રો ફહટિલાઇઝર

(C) ઇન વિટ્રો ફહટિલાઇઝેર્ન

(D) ઇન્ટર વિટ્રા ફહટિલાઇઝેર્ન

14.

આપેલ આકૃ વિ શુ ાં દર્ાાિ ે છે ?
(A) પેર્ી

(B) િ ાંત્ર

(C) કોષ

(D) અંગ

15. કે ટલાક વિર્ેષ પહરિિાનોની સાથે ટે ડપોલનુ ાં પુખ્િઅિસ્થામાાં રૂપાાંિરણ પામિાની હક્રયાને .............. કહે છે.
(A) કલલકાસર્જન

(B) દ્વિિાજન

(C) કાયાાંિરણ

(D) લલોવનિંગ

16. અવમબામાાં કઇ પદ્ધવિથી અલલિંગી પ્રજનન થાય છે?
(A) કાયાાંિરણ

(B) કલલકાસર્જન

(C) દ્વિિાજન

(D) સ ાંિનન

(2-અ) માગ્યા પ્રમાણે જિાબ આપો (એક િાક્યમાાં ઉત્તર આપો/મને ઓળખી બતાિો )

(6)

17. પ્રજનનની આિશ્યકિા શુ ાં છે?
18. હાઇડ્રામાાં કલલકાસર્જનને ર્ા માટે અલલિંગી પ્રજનન ગણિામાાં આિે છે?
19. આયના સલ્ફેટમાાં કોપર નાખિાાં શુ ાં પહરણામ મળે ?
20. પણા ર્ા માટે સામાન્યિઃ લીલા રાં ગનાાં જોિા મળે છે?
21. અલગ અલગ ખેિરોમાાં પાકની વૃદ્વદ્ધ જુ દી જુ દી ર્ા માટે હોય છે?
22. ર્ા માટે િીજળીના િહન માટે ના િાર ધાતુના જ બનાિિામાાં આિે છે?
(2-બ) ટાં કમાાં જિાબ આપો (૭ માાંથી ૫)

(10)

23. જો િમારે જીિ ાંિ હાઇડ્રાનુ ાં અિલોકન કરવુ ાં હોય, િો િમે હાઇડ્રાનાાં નમ ૂના ક્યાાંથી મેળિર્ો?
24. પેરાશ ૂટ િેમજ પિાિારોહણ માટે ના દોરડાાં બનાિિા કયા રે સાનો ઉપયોગ કરર્ો ? કે મ ?
25. િીખુિાઇને િેમના ખેિરની ફળદ્ર ુપિા િધારિા િમે કયાાં સ ૂચનો કરી ર્કો છો?
26. શુ ાં િમે ત ૂટે લા હાથાિાળા ટે સ્ટરનો ઉપયોગ િીજ પહરપથમાાંના સમારકામ (હરપેરીગ) માટે કરર્ો? ર્ા માટે ?
27. હિાનુ ાં પ્રદૂ ષણ ઘટાડિા િમે િમારા િાહનમાાં ક્યા પ્રકારના બળિણનો ઉપયોગ કરિાનો આગ્રહ રાખર્ો?
28. જો આપ ખેડૂિ હોિ, િો આખા િષા દરવમયાન આપના ખેિરમાાં એક જ પ્રકારના પાકનુ ાં ઉત્પાદન કરર્ો? ર્ા
માટે ?
29. સલ્ફરની હિા અને પાણી સાથેની પ્રહક્રયાથી શુ ાં િૈયાર થર્ે ?
(3-અ) માગ્યા પ્રમાણે જિાબ આપો (5 પ્રશ્નમાાંથી કોઇપણ 4 પ્રશ્ન)

(12)

30. જ્યારે ર્રદી થઇ હોય ત્યારે મોં પર રૂમાલ બાાંધી રાખિો ર્ા માટે હહિાિહ છે?
31. લાકડુ ાં અને કોલસો આ બે પૈકી િમે ક્યા બળિણના ઉપયોગને પ્રાધાન્ય આપર્ો? ર્ા માટે ?
32. જનીન એટલે શુ ાં િે સમજાિો.
33. કોષમાાં રાં ગસ ૂત્રોનુ ાં સ્થાન જણાિો અને િેના કાયો સમજાિો.
ૂ માાં સમજાિો.
34. અંડવપિંડ અને શુક્ર વપિંડ ના કાયો વિર્ે ટાં ક
(3-બ) આકૃ વત દોરી નામવનદે શ કરો
35. લાક્ષલણક િનસ્પવિ કોષની આકૃ વત્ત દોરી નામવનદે ર્ન કરો.

(3)

(4-અ) માગ્યા મુજબ જિાબ આપો (િર્ગીકરણ કરો અને જોડકાાં જોડો)
36. નીચેના રોગોનુ ાં િાઇરસથી થિા રોગો અને બેલટે હ રયાથી થિા રોગોમાાં િગીકરણ કરો.

(6)

ઓકરા, ટાઇફોઇડ, પોલલયો, સાઇટ્રસ કે ન્કર, ઓરી, કોલેરા
37. નીચેના વિિાગ “અ” માાં આપેલી બાબિોને વિિાગ “બ” માાં આપેલી બાબિો સાથે યોગ્ય રીિે જોડો.
(4)
અ

બ

1. લાકડાના માિામાાંથી બને છે

અ. પોલીએસ્ટર

2. નોનસ્ટીક િાસણો બનાિિા માટે ઉપયોગી

બ. કુદરિી કાપડ

3. કાપડને ઇસ્ત્રી કરિાની જરૂર પડિી નથી

ક. ટે ફલોન

4. પિાિારોહણ માટે ના દોરડા બનાિિા માટે ઉપયોગી

ડ. રે યોન
ઇ. નાયલોન

(1. - ....), (2. - ....), (3. - ....), (4. - ....)
(4-બ) મુદ્દાસર જિાબ આપો (3 પ્રશ્નમાાંથી કોઇપણ 2 પ્રશ્ન)

(8)

38. ખેિી કામની કોઇપણ ચાર પ્રવૃવત્તના નામ લખી િે પ્રવૃવત્ત માટે િમને ક્યા સાધનની જરૂર પડર્ે િે જણાિો.
39. િનનાબ ૂદીથી થિી હાવનકારક અસરો સમજાિો.
40. પેટ્રોલલયમનુ ાં શુદ્વદ્ધકરણ સમજાિો
(5-અ) માગ્યા મુજબ જિાબ આપો
41. પુનઃપ્રાપ્ય કુ દરિી સ ાંસાધનો અને પુનઃઅપ્રાપ્ય કુદરિી સ ાંસાધનો િચ્ચેનો િફાિિ લખો.

(2)

42. બળિણ િરીકે LPGનુ ાં દહન અને લાકડાના દહન િચ્ચેનો િફાિિ લખો.

(2)

43. મેંદ ાના લોટની કણકમાાં આથો આિિાથી િે ફૂલે છે કારણ આપો.

(3)

44. ખાદ્યપદાથોને પેક કરિા માટે એલ્યુવમવનયમ ફોઇલ િપરાય છે કારણ આપો.

(3)

(5-બ) આકૃ વત સહિત પ્રયોર્ગ િણણિો (2 પ્રશ્નમાાંથી કોઇપણ 1 પ્રશ્ન)

(5)

45. દહન માટે હિા જરૂરી છે િે દર્ાાિિો પ્રયોગ આકૃવત્ત સહહિ િણાિો. અથિા
46. દહન માટે પદાથાન ુ ાં િાપમાન િેના જ્િલનલબિંદુ સુધી પહોંચવુ ાં જરૂરી છે િે દર્ાાિિો પ્રયોગ આકૃવત્ત સહહિ
િણાિો.

Subject : English
First Semester
Standard - 8

Model Question Paper - 1

Marks - 80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------પ્રશ્ન - 1 (અ)

નીચે આપેલ કાવ્યમાાંથી આપેલ શબ્દોનાાં Rhyming Words શોધીને લખો.

4

Whenever I hear,
“Oh, your friend is such a dear!”
I feel like asking “why?”
And it makes me cry.
Then comes my mother,
Who says don’t bother,
I love you my dear,
The words I’m happy to hear.
1. other : _______ 2. takes : _______
(બ)

3. fear : _______ 4. fry : _______

નીચે આપેલ ફકરો વાાંચીને પ્રશ્નોના ટાં કમાાં જવાબ આપો.

8

Vinu climbed up a tree. He sat on a branch. He was cutting the same branch. An old
man saw the boy. He said, “Oh Vinu ! Don’t cut that branch. You will fall.” The boy laughed
at the old man. He did not follow his advice. He continued to cut the branch. He fell down
and broke his leg.
1.

Where did Vinu sit ?

2.

What was Vinu doing ?

3.

Who said, “Oh Vinu ! Don’t cut that branch. You will fall.” ?

4.

Give the opposite word of ‘up’ × ________

(ક)

નીચેના વવધાનો વાાંચો અને સાચા વવધાનો સામે (T) તથા ખોટા વવધાનો સામે (F) લખો. 4

1.

The sun is a bright star.

2.

Sunita Williams was born in Ohio.

3.

Sant Haridas could not sing well.

4.

The trade fair was in Halol.

પ્રશ્ન - 2 (અ)

જોડકા જોડો.

4

A

B

1.

Expert

(a)

Burning

2.

Host

(b)

Changed

3.

Converted

(c)

Anchor

4.

Scorching

(d)

Knowledgeable Person
1

(બ)

કૌંસમાાં આપેલ વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસ ાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરો.

1.

The Narmada is _________ than the Ganga.

2.

A person who keeps the record of points in a competition is _______________.

4

( short, shorter, shortest )

( contestant, an anchor, a scorer )
3.

Sunita Williams stayed in the space for __________ days. ( 36, 35, 34 )

4.

Solar energy is the energy from the ____________.

(ક)

નીચે આપેલા સ્પેલલિંગ પૈકી સાચા સ્પેલલિંગ ફરતે

( sun, moon , earth )

કરો.

1.

experiance

expirience

experence

experience

2.

environment

envirunment

enwirement

envyronment

3.

audeince

audience

audince

audienc

4.

musicien

musicine

musician

mucisian

પ્રશ્ન - 3 (અ)

નીચે આપેલ માહિતીને આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

(ગમે તે ત્રણ)

4

6

Salim Kureshi : 97122 11007
TITANIC TOUR PVT. LTD.
The Experience
Tour Package ♦ Hotel ♦ Air Ticket
Daily Bus Service : A.C. / Non A.C. Bus & Car
B - 201, D. K. Shopping Centre, Anand , Gujarat
1.

Whom will you contact to arrange a school tour ?

2.

Where is Titanic Tours’ office ?

3.

Who is the owner of Titanic Tour Pvt. Ltd. ?

4.

Which types of facility does Titanic Tour provide ?

(બ)

કૌંસમાાં આપેલા શબ્દો / વાક્યોનો ઉપયોગ કરી સ ાંવાદ પણણ કરો.

3

( 19th sept,1965, Mahatma Gandhi, Where do you work ? )
Interviewer

: Hello ! Ms Sunita Williams. Welcome to our programme.

Sunita

: Hello ! Nice meeting you.

Interviewer

: _________________________

Interviewer

: At NASA as a Flight engineer.

Interviewer

: What is your date of birth ?

Sunita

: _________________________

Interviewer

: Who inspired you in your life and work ?

Sunita

: _________________________

2

કૌંસમાાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નો બનાવો.

(ગમે તે બે)

1.

Kiran bedi is the first woman IPS of India.

( What )

2.

Mahatma Gandhi was born in Porbandar.

( Where )

3.

My friends visited Saputara last vacation.

( When )

શબ્દોને યોગ્યક્રમમાાં ગોઠવી અથણપણણ વાક્ય બનાવો.

(ગમે તે બે)

(ક)

(ડ)
1.

date of birth / what / your / ? / is

2.

to / came / my home / all the friends

3.

no entry / there / fee / was

(ઇ)

માાંગ્યા મુજબ કરો.

(1)

ઉદાિરણ પ્રમાણે લખો.

ઉદા. Break : Broke

take : __________

2.

(2)

ઉદાિરણ પ્રમાણે લખો.

ઉદા. Girl : Girls

1.

Child : __________

2.

(3)

ઉદાિરણ પ્રમાણે લખો.

ઉદા. Lucky : Unlucky

First : __________

2.

1.

1.
પ્રશ્ન - 4 (અ)

4

4

(ગમે તે બે)

4

do : __________

Man : __________

Quick : __________

નીચે આપેલા આલેખનો અભ્યાસ કરીને પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

(ગમે તે ચાર)

8

8th Standard Students' Marks in Maths
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Rajesh

Reena

Anil

Mohan

Sonal

Sita

Rekha

\

1.

____________ got the lowest marks in Maths.

2.

Anil got ____________ marks than Sonal.

3.

_________ and __________ got the equal marks in Maths.

4.

Who got the highest marks in Maths ?

5.

Rekha got ___________ marks in Maths.

( more, less)

3

(બ) કૌંસમાાં આપેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપેલ લચત્રનુ ાં વણણન કરો.

6

( clock, wall - piece, flower - vase, sofa, TV, coffee table, table lamp, magazine, bookcase )
પ્રશ્ન - 5 (અ)

(1)

નીચેનામાાંથી ગમે તે એક વવષય પર વનબાંધ લખો.
નીચે આપેલા પ્રશ્નોનાાં આધારે વનબાંધ લખો.

-

•

What is the name of your favourite teacher ?

•

Which subject does he teach ?

•

How is his teaching ?

•

How is his nature ?

•

Which other qualities of your teacher attracts you ?

(2)

8
My Favourite Teacher

કૌંસમાાં આપેલા વવકલ્પો પૈકી યોગ્ય વવકલ્પ પસ ાંદ કરી વનબાંધ લખો.

- Independence Day

We celebrate our Independence Day on ______________ (15 th August, 26th January)
It is our ______________ (national, religious) festival. We hoist the ______________
(balloon, flag) on this day. We __________ (speak, sing) ‘Jan Gan Man’, our national
___________ (song, anthem). Independence Day _______ (is, was) celebrated w ith
joy and ____________ (happiness, sadness). We remember our ______________
(social workers, freedom fighters) for their sacrifice.
(3)

નીચે આપેલા મુદ્દાઓનાાં આધારે વનબાંધ લખો.

-

My School

Points :
Name of school – large and beautiful – atmosphere – standards – classrooms –
teachers – library – computer lab – prayer hall – play ground – garden
4

(બ)

નીચે આપેલ ફકરો વાાંચીને પ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો.

(ગમે તે ત્રણ)

6

The great ruler of India, Akbar, had nine gems in his court. The nine gems were the
greatest in their own field. One of them was Tansen, a great musician. He played different
types of musical notes for the king. He played ragas like Malkaunsh, Dipak, Kedar, Malhar
etc. Tansen made some innovations in Malhar Raag and created Miyamalhar Raag.
1.

What was Akbar ?

2.

Tansen was _______________________________

3.

Find out the synonym of ‘jewel’ from the passage.

4.

Use the word ‘king’ and frame a sentence.

(ક)

કૌંસમાાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી પત્રલેખન પણણ કરો.

3

( Teachers’ Day, you are fine, teachers, Amar, 5th September, 2018, Halol )
Aman Gupta
_______________
10th February, 2018
Dear ____________
How are you ? I hope _______________________ there. I want to inform you that on
________________ we celebrated ____________in our school. We all performed the role of
____________ on that day and enjoyed lot.
Let me know about your experience also. I will wait for your reply.

Your best friend,
Aman

5

g&jrit S](xk an&s>Fin Ev> p\(SxN p(rPd, gi>F)ngr
(dni>k:
vir:

(vPy : (hºd) {p\Ym s#i}
kxi - 8

p\Æn-1{a} sh) (vkÃp c&nkr u_ir (l(KE .
1‘ 'aismin" S¾d ki (vli[m S¾d ki]n-si h] ?
{A} aikiS
{B} avn)
{C} ggn
{D} nB
2‘ '(jAm" S¾d ki sminiY)< S¾d ki]n-si nh)> h] ?
{A} d[h
{B} Sr)r
{C} p\iN
{D} kiyi
3‘ (nÀn(l(Kt S¾di[> m[> s[ sh) S¾d phci(nE .
{A} a>t(rx
{B} d)viAv¼n
{C} vip(s
{D} m&Æk)l
4‘ 'e<dgih" ekie< ki si(hRy Av@p ki]n si h]> ?
{A} Eki>k)
{B} khin)
{C} j)vn)
{D} vid-(vvid
5‘ (nÀn(l(Kt S¾di[> m[> s[ sv<nim ki]n-si h] ?
{A} g>gi
{B} mh[S
{C} vh
{D} s&>dr
6‘ (nÀn(l(Kt ji[D m[> s[ sh) ji[D’ phci(nE .
{A} bhn - bhn[>
{B} B[>s - B[>si
{C} nd) - nd)E[
{D} phiD - phiD)
7‘ (nÀn(l(Kt vi±yi[> m[> s[ sh) vi±y phci(nE .
{A} bµci p\iY<ni krt[ h]> .
{B} bg)ci m[> Ek lDki h] .
{C} vh ØÆy bh&t mni[hr h] .
{D} jy[S di]D[ rh[ h] .
8‘ S¾dki[S k[ k|min&sir 't)sri" S¾d ki]n-si hi[gi ?
{A} d&(hti
{B} v[dni
{C} uRki[c
{D} j)N<
{b} (nÀn(l(Kt (vXipn ki[ pQ’kr p\Æni[> k[ u_ir (l(KE .

a>k: 80
smy: 3 G>T[
˜8™

˜4™

p\Æn:
1‘ bil K[lmhi[Rsv khi‡ pr aiyi[(jt (kyi gyi h] ?
2‘ bil K[lmhi[Rsv m[> ki]n-s[ K[l s(Àm(lt (ky[ gy[ h]> ?
3‘ bil K[lmhi[Rsv ki smy ki]n-si h] ? ?
4‘ bil K[lmhi[Rsv kb aiyi[(jt (kyi gyi h] ?
{k} s*cni an&sir u_ir (l(KE .
1‘ kil p(rvt<n k)(jE .
{a} hr[S kl biJir jiy[gi .{vt<minkil}
{b} spni pQ’ rh) h] .{ B*tkil}
2‘ upsg< ai]r p\Ryy lgikr nyi S¾d bnieE .
{a}
+ jl =
{upsg<}
{b} mn&Oy +
=
{p\Ryy}
p\Æn-2{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir di[-t)n vi±yi[> m[> (l(KE .{(kºh)> pi‡c}
1‘ d&kini[> m[> ki]n-ki]n s[ (Kli]n[ (mlt[ Y[ ?
2‘ s&n)ti n[ apn[ spn[ k]s[ sikir (kE ?
3‘ (crig j]n n[ Diƒ‘ klim s[ ±yi p*Ci ?
4‘ d&Oy>t n[ p&r&v>S)y j)vn k) ki]n-s) di[ r)(tyi‡ btie< ?
5‘ akbr n[ aOTki[N m>(dr kb ai]r khi‡ bnviyi ?
6‘ hi(md n[ (cmTi h) ±yi[> Kr)di ?
{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir t)n-cir vi±yi[> m[> (l(KE .{(kºh)> di[}
1‘ b*Q’) aÀmi ki k|i[F An[h m[> ±yi[> bdl gyi ?
2‘ hm[> (ks bit ki gv< h] ?
3‘ khin) k[ aiFir pr 'mmti" k[ bir[ m[> (l(KE .
p\Æn-3{a} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir di[-t)n vi±yi[> m[> (l(KE .{(kºh)> t)n}
1‘ k(v K&d s[ ±yi khni ciht[ h] ?
2‘ k(v ne< m&Akin khi‡ d[Kni ciht[ h] ?
3‘ rih&l k[ (ptij) khi‡ B\mN kr rh[ Y[ ? kb ?
4‘ k(v e<Vr s[ ±yi ciht[ h] ?
{b} (nÀn(l(Kt p\Æni[> k[ u_ir t)n-cir vi±yi[> m[> (l(KE . {(kºh)> di[}
1‘ k(v n[ d[S k[ sp*ti[> ki[ ±yi s>d[S (dyi h] ?
2‘ upvn k) Si[Bi k]s) Y) ?
3‘ 't& apn) nJr hm pr rKni" E[si k(v ±yi[> kht[ h]> ?
{k} kiÄy p>(±tyi‡ p*N< k)(jE .
t& cih[ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘aif’t Til[ .
{D}

m&hivr[ ki aY< d[kr vi±y p\yi[g k)(jE . {(ks) Ek}
1‘ p\iN p‡K[$ uD jini .
2‘ bit bQ’ jini

˜2™
˜2™
˜10™

˜6™

˜6™

˜6™

˜2™

˜2™

p\Æn-4{a} s*cni k[ an&sir k)(jE .
1‘ (nÀn(l(Kt vi±yi[> m[> s[ aÄyy phcinkr (l(KE
˜2™
{a} Biv[S km bi[lti h] .
{b} aiSi F)r[-F)r[ pQ’t) h] .
2‘ (l>g p(rvt<n krk[ vi±y m[> p\yi[g k)(jE .
˜2™
{a} riji
{b} p>(Dt
{b} khin) l[Kn k)(jE .
˜6™
Ek ngr m[> di[ (A#iyi‡ - Ek h) bilk k[ (lE div[dir - aips m[> tkrir mimli ºyiyiF)S k[ smx - di[ni[> k) bit[> s&nni - ºyiy krni - bilk k[ di[ T*kD[’
krk[ bi‡T li[ - Ek A#i) mi]n - d*sr) ki ri[kr khni - bµc[ ki[ n kiTi[ - us[ h)
d[ di[ - ºyiyiF)S ki f]sli - ri[t) h&e< A#i) ki[ bilk si]>pni .
aYvi
(nÀn(l(Kt ap*N< khin) ki[ p*N< k)(jE .
rimp&ri nim ki Ek gi‡v Yi . gi‡v m[> Ek A#i) n[ n[vli pili Yi . n[vli A#i) k[
Ci[T[ bµc[ k) ci]k)dir) krti Yi . Ek (dn ‘‘‘‘‘‘‘‘
{k} (nÀn(l(Kt p(rµC[d ki (hºd) BiPi m[> an&vid k)(jE .
˜6™
a[k ckl) ziD pr rh[t) ht). ziD pr t[N[ miLi[ bniÄyi[ hti[. miLimi> t[ni> #iN
bµci> hti>. ckl) pi[tini> bµci> siY[ rh[t) ht). a[k (dvs a[k (Skir) Ryi> aiÄyi[. t[
ckl)n[ mirvi mi>gti[ hti[. ckl)a[ bµci>n[ miLimi> miY&> n)c[ kr)n[ b[svin&> kH&>. t[ pi[t[
Ryi>Y) UD) ge an[ pi>dDimi> s>tien[ b[s) ge. (Skir)a[ ckl)n[ n Ô[e. t[ Ryi>Y) ciÃyi[
gyi[.

p\Æn-5{a} s*cni an&sir k)(jE .
1‘ pi#i l[Kn k)(jE . - am)ni
2‘ apn[ (vcir ApOT k)(jE: agr piqSili m[> d&G<Tni h&e< ti[ aip ±yi kr[>g[ ?
3‘ B[d ApOT k)(jE : (vS[PN ai]r s>Xi
{b} (ks) Ek (vPy pr (nb>F (l(KE .
1‘ m[ri (p\y v]Xi(nk
jºm - ki]T&(Àbk j)vn - a¿yis - ai(vOkir - sÀmin - avsin ups>hir .
2‘ 15 agAt
p\Ativni - Avt>#iti k[ phl[ ki Birt - aiJid) k[ lD’v]y[ - Avit>#y
ai>di[ln - 15 agAt ki mh_v - ups>hir .
3‘ m[ri (p\y Ryi]hir
p\Ativni - Ryi]hir ki mh_v - mnin[ ki smy - mnin[ k[ kirN - (vS[Pti
- E[(thi(sk, Fi(m<k - skiriRmk v nkiriRmk phl* - ups>hir .

˜3™
˜3™
˜2™
˜8™

