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     યનુનટ ટેસ્ટ – 2                     ધોયણ : 8         નલમ : ગજુયાતી 

તાયીખ : 16.02.2019                   વભમ : 1 કરાક                                કુર ગણુ : 25 
વભાનલષ્ટ અધ્મમન નનષ્નિઓ : (ભાત્ર નળક્ષકો ભાટે)  2.8.10, 5.8.3, 3.8.1, .8.6, 3.8.6, 5.8.3, 4.8.3 

નોંધ : જે પ્રશ્નભાાં જરૂય જણામ તમાાં ાઠ્યપસુ્તકભાાં જોલાની છૂટ આલાની યશળેે. 

પ્રશ્ન.1 એકભ ‘વાકયનો ળોધનાય’ના ાત્રોને આધાયે નીચેના લાક્યો કોણ ફોરી ળકે, તે નલચાયીને 
રખો.                                                                                      (4) 
1. કકન્ન,ુ ીા યાંગભાાં રારા ઉભેયીએ તો કમો યાંગ ફને ? - અંજન 
2. અંજુ, તોપાન કમાા નલના છાનો ભાનો ફેવ. - કકન્નયી 
3. નનખખરયામ, ભેં રખી આેરી દલા નનમનભત નલડાલજો, શોં કે ? - સયેુન્દ્રનાથ  
4. અંજુ, શલે હુાં તાયી વાથે ઝગડો નકશ કરુાં , ફવ ? – કકન્નયી 

 પ્રશ્ન.2 ‘અખાંડ બાયતના નળલ્ી’ના આધાયે પ્રવાંગ અને ગણુના જોડકા જોડો                  (4) 

અ ફ 

1. ધગધગતો વખમો ોતાના શાથે જ કાખફરાઇ ય ચોંટી દીધો. 1. નીડયતા 
2. ોતાના ભોટા બાઇને ોતે કયેરી ફચતભાાંથી રાંડન ભોકલ્મા 2. બાતતૃલ 

3. તનીનુાં અલવાન થયુાં શોલા છતાાં કોટાની કામાલાશી ચાલ ુયાખી 3. વશનનળરતા 
4. રડાઇ રડલી શોમ તો રગ્નભાાં ભશારલાનુાં ન ોામ  4. દૃઢ વાંકલ્ 
 

પ્રશ્ન.3 નીચેના ળબ્દોનો અથા સ્ષ્ટ થામ તે યીતે અથાપણૂા લાક્યો ફનાલો.                (3) 
           1. ાણી    2. ાખણ   3. દીન    4. કદન 

1. ાણી ભાનલજીલનની પ્રાથનભક જરૂકયમાત છે. 
2. ાખણ લડે આણે ફધા જ કામો કયીએ છીએ. 
3. સદુાભા એક દીન બ્રાહ્મણ શતા. 
4. અભાયી ળાાભાાં કદન નલળેની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. 

પ્રશ્ન.4 કાવ્મના આધાયે શ્રીકૃષ્ણ અને સદુાભા અંગેની લાતાા રખો.                       (5) 
  લાતાા : શ્રીકૃષ્ણ નવિંશાવન ય ફેઠે્રા છે અને દાવીઓ તેનભી વેલા કયી યશી શોમ છે. તમાયે જ એક દાવી આલી, 
ભસ્તક જુકાલીને ફોરી ‘શ ેસ્લાનભ, દયલાજે કોઇ ગયીફ બ્રાહ્મણ આલીને ઉબો છે  અને તે ોતાનુાં નાભ સદુાભો કશ ે
છે’. સદુાભાનુાં નાભ વાાંબતાાં જ શ્રી કૃષ્ણ ઉબા થઇને દોડે છે, તેઓ ગભાાં ભોજડી ણ શયેલા યશતેા નથી, તેઓ 
દોડે છે તમાયે તેભના ગભાાં ીતાાંફય બયામ છે. ડતાાં ડતાાં યશી જામ છે તમાયે તેભની ત્તનઓ કશ ેછે એલા તે 
કેલા ભશભેાન શળે કે સ્લાનભને ોતાનુાં ણ બાન નથી ? શ્રી કૃષ્ણ – સદુાભાને બેટી ડે છે, ફને્નની આંખભાાંથી આંસ ુ
લશી જામ છે. શ્રી કૃષ્ણ સદુાભાને ગે રાગે છે અને તેભને નવિંશાવન ય ફેવાડે છે, તેનભી ખફુ વેલા અને ચાકયી 
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કયે છે. આભ, આ કાવ્મભાાં સદુાભા-શ્રીકૃષ્ણનો ગાઢ નભત્રબાલ દળાાવ્મો છે. 
 

પ્રશ્ન.5 વાંસ્કાયની શ્રીભાંતાઇ એકભના ાના નાં 44 ના આધાયે નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.   (4) 
1. દાદાજીના કદરભાાં બગલાન ફેઠ્ા છે. એનો અથા ળો થામ ? 
જલાફ : દાદાજીએ ક્યાયેમ કોઇ ખોટુ કાભ કયુા નથી, ખોટુ ફોલ્મા નથી કે ખોટા લચન ાડયા નથી તેલો તેનો અથા 
થામ છે.  
2. ડૉક્ટયે આંખનુાં કોઇ કાભ કયલાની ના ળા ભાટે કશી ? 
જલાફ : ડૉક્ટયે આંખનુાં કોઇ કાભ કયલાની ના કશી કાયણ કે આંખે ઝાાંખ આલે છે. 
3. પે્રભની સલુાવ તો વાચે જ ઇાા કયલા જેલી બાગ્મળાી ફનાલી દે છે. અશીં રેખખકા ળાનો નનદેળ કયે છે ? 
જલાફ : ઘયના રોકોભાાં આટરી કતાવ્મબાલના, ોતાને ઘવી નાખલાની આટરી ઝાંખના શોમ એભના પે્રભની સલુાવ 
તો વાચે જ ઇાા કયલા જેલી બાગ્મળાી ફનાલી દે છે. અશીં રેખખકા આ લાતનો નનદેળ કયે છે.  
4. આનથિક યીતે તન થવુાં એટરે શુાં ? 
જલાફ : આનથિક યીતે તન થવુાં એટરે નાણાની ખફુ જ તાંગી શોલી.  

પ્રશ્ન.6 નીચેની જાશયેાતના આધાયે પ્રશ્નોના જલાફ આો.                                  (4) 

વેર....... વેર....... વેર....... વેર....... વેર....... 
ખાવ નળમાાની ઠ્ાંદીભાાં સ્લેટયનો વેર 

 

વભમ : વલાયે 10-00 થી યાતે્ર 10-00સ્થ : યેરલે 
સ્ટેળનની ફાજુભાાં, અભદાલાદતાયીખ : 15 ભી 

કડવેમ્ફયથી 21 ભી કડવેમ્ફય સધુી 

પ્રશ્નો : 
1. વલાયે 9-00 લાગ્મે ભાયે સ્લેટય ખયીદલા જવુાં છે, શુાં ભને સ્લેટય ભળે ? 
જલાફ : ના , 9-00 લાગે શજુ વેર ચાલ ુથમો નકશ શોમ 
2. આ વેર યેરલે સ્ટેળનની નજીકભાાં ળા ભાટે યાખેર શળે ? 
જલાફ : યેરલે સ્ટેળનને રોકોની અલય-જલય લધાયે શોમ છે અને તમાાં વેર ભાટેની જગા ભી યશ ેએટરા ભાટે આ 
વેર યેરલે સ્ટેળનની નજીકભાાં યાખેર શળે. 
3. ભશળે ાવે સ્લેટય શોલા છતાાં તેને આ વેરભાાંથી સ્લેટય ખયીદલાની ઇચ્છા થમ છે શુાં કાયણ શળે ? 
જલાફ : આ વેરભાાં 1000 રૂનમાભાાં ભતુાં સ્લેટય પક્ત 350 રૂનમભાાં ભે છે એટરે ભશળે ાવે સ્લેટય શોલા છતાાં તેને 
આ વેરભાાંથી સ્લેટય ખયીદલાની ઇચ્છા થમ છે. 
4. સ્લેટયનો વેર કડવેમ્ફય ભકશનાભાાં ળા ભાટે રાગેરો છે ? 
જલાફ : કડવેમ્ફય ભકશનાભાાં ઠ્ાંડી ખફુ ડે છે અને આ વભમે સ્લેટયની જરૂકયમાત ણ લધાયે શોમ છે એટરે 
સ્લેટયનો વેર કડવેમ્ફય ભકશનાભાાં ભાટે રાગેરો છે  

1000 રૂનમાભાાં ભતુાં સ્લેટય પક્ત 350 રૂનમાભાાં 


