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સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૮૮૮૮    [આઠઆઠઆઠઆઠ]

"ુલ"ુલ"ુલ"ુલ    $ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- સામા'જકસામા'જકસામા'જકસામા'જક    િવ)ાનિવ)ાનિવ)ાનિવ)ાન ટ*+ટટ*+ટટ*+ટટ*+ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૧૧૧૧૧૧૧૧/૧૧૧૧/૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦

િવ/ાથ1�ુંિવ/ાથ1�ુંિવ/ાથ1�ુંિવ/ાથ1�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  અવા7ચીનઅવા7ચીનઅવા7ચીનઅવા7ચીન    ભારતનાભારતનાભારતનાભારતના    સમાજસમાજસમાજસમાજ    ;ધુારકો;ધુારકો;ધુારકો;ધુારકો    અનેઅનેઅનેઅને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    કાય=કાય=કાય=કાય=    િવશેિવશેિવશેિવશે    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    જોડકાનંાજોડકાનંાજોડકાનંાજોડકાનંા    અઅઅઅ    િવભાગનેિવભાગનેિવભાગનેિવભાગને    બબબબ    િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ    સાથેસાથેસાથેસાથે    જોડોજોડોજોડોજોડો. $ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:-૫૫૫૫

માનવિનિમAત સમ+યાઓમા ંકCુ ં�Dૂષણ અE +થાને છે ?

[અ] હવા [બ] Hિૂમ

[અ] ઑJKસજન [બ] નાઇMસ ઑKસાઇડ

[ક] નાઇMોજન [ડ] કાબ7ન ડાયોKસાઇડ

[ક] પાણી [ડ] અવાજ

વાતાવરણમા ંકયો વાC ુવધવાથી Nલોબલ વૉિમPગની સમ+યા ઉભી થઇ છે ?

[ક] નાઇMોજન [ડ] કાબ7ન ડાયોKસાઇડ

નીચેના પૈક� કયા વાCથુી એિસડનો વરસાદ થાય છે ?

[અ] ઓઝોન [બ] નાઇMસ ઑKસાઇડ

[ક] નાઇMોજન [ડ] કાબ7ન મોનોKસાઇડ

VXૃો ઓછા થવાથી કયા વાC�ુ ુ ં�માણ વધી ગCુ ંછે ?

[અ] કૉલેરા [બ] શરદ�

[ક] YCમૂોિનયા [ડ] ખાસંી

[અ] ઑJKસજન [બ] નાઇMસ ઑKસાઇડ

અ િવભાગ બ િવભાગ

(૨)  રામ"ૃ4ણ પરમહસં (૨)   આય7 સમાજની +થાપના

(૫)  સૈયદ અહમદખાન (૫)   પારસી સમાજ

નીચેના પૈક� કયો રોગ જળ �Dૂષણથી ફ*લાય છે ?

(૩)  +વામી દયાનદં સર+વતી (૩)   શીખ સમાજ
(૪)  ખાલસા કૉલેજ (૪)   વહાબી [દોલન

(૧)  રા\ત ગોફતાર (૧)  +વામી િવવેકાનદંના $]ુુ

(૬)   પચંમહાલ ભીલ સેવા મડંળ

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  પયા7વરણપયા7વરણપયા7વરણપયા7વરણ    �Dૂષણ�Dૂષણ�Dૂષણ�Dૂષણ    થવાનાંથવાનાંથવાનાંથવાના ં   કારણોકારણોકારણોકારણો    અનેઅનેઅનેઅને    તેનીતેનીતેનીતેની    અસરોઅસરોઅસરોઅસરો    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ો��ો��ો��ો    માટ*માટ*માટ*માટ*    યોNયયોNયયોNયયોNય    િવક�પિવક�પિવક�પિવક�પ    પસદંપસદંપસદંપસદં    કરોકરોકરોકરો. $ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:-૫૫૫૫
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બગંભગં [દોલનમા ંકC ુગીત [દોલનનો નારો બYCુ ં?

;ભુાષચ_ં બોઝએ આપેલ એક ; ૂ̀  લખો.

હોમaલ લીગની +થાપના કોણે કર� ?
$ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:-૬૬૬૬

;ભુાષચ_ં બોઝનો જYમ bા ંથયો હતો ?

�+ુલીમ લીગની +થાપના કરવામા ંકોણે મહcવની Hિૂમકા ભજવી ?

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  ભારતમાંભારતમાંભારતમાંભારતમા ં   ઉદભવેલઉદભવેલઉદભવેલઉદભવેલ    રા4Mવાદનાંરા4Mવાદનાંરા4Mવાદનાંરા4Mવાદના ં   કારણોકારણોકારણોકારણો    અનેઅનેઅનેઅને    રા4Mવાદ�રા4Mવાદ�રા4Mવાદ�રા4Mવાદ�    �Vિૃ6�Vિૃ6�Vિૃ6�Vિૃ6    િવશેિવશેિવશેિવશે    
જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલાઆપેલાઆપેલાઆપેલા    ��ોના��ોના��ોના��ોના    ઉ6રઉ6રઉ6રઉ6ર    એકએકએકએક    વાbમાંવાbમાંવાbમાંવાbમા ં   આપોઆપોઆપોઆપો.

લોકમાYય dટળક* કCુ ં; ૂ̀  આeCુ ં?

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  સરકારનાસરકારનાસરકારનાસરકારના    fગfગfગfગ    તર�ક*તર�ક*તર�ક*તર�ક*    Yયાયતં̀ �ુંYયાયતં̀ �ુંYયાયતં̀ �ુંYયાયતં̀ �ુ ં   મહcવમહcવમહcવમહcવ    �લૂવી�લૂવી�લૂવી�લૂવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.
માNયામાNયામાNયામાNયા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    ઉ6રઉ6રઉ6રઉ6ર    લખોલખોલખોલખો. $ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:-૩૩૩૩
દ*શમા ંકાયદાની જaર શા માટ* છે ?

આપણા દ*શમા ંસવ=gચ અદાલતનો આરંભ bાર* થયો ?

Yયાયાધીશ પર િનયં̀ ણ હોય તો h ુથાય ?

અ3યયનઅ3યયનઅ3યયનઅ3યયન    િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6િન4પિ6    :-  દ*શનેદ*શનેદ*શનેદ*શને    આઝાદઆઝાદઆઝાદઆઝાદ    કરાવવાકરાવવાકરાવવાકરાવવા    થયેલથયેલથયેલથયેલ    iાિંતકાર�ઓiાિંતકાર�ઓiાિંતકાર�ઓiાિંતકાર�ઓ    િવશેિવશેિવશેિવશે    જણાવીજણાવીજણાવીજણાવી    શકશેશકશેશકશેશકશે.
jૂંકનkધjૂંકનkધjૂંકનkધjૂંકનkધ    લખોલખોલખોલખો. $ણુ$ણુ$ણુ$ણુ:-૬૬૬૬
;ભુાષચ_ં બોઝ

ચ_ંશેખર આઝાદ



�ાથિમક શાળાના િશXકો માટ* નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોlસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તાnકુો અને 'જ�લો fEેo ક*પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 
શકો. એક dદવસ ;ધુીમા ંના મળ� pય તો બીજો 

મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �Jુ+તકામા q ઉપચારપા` 
અ3યયન િન4પિ6મા ંટ�Kમાક7 થયેલ હોય તે જ 

િન4પિ6ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફKત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- 
૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પdરપ` મા ંિશXકની Hિૂમકા 
વાચંી તે �જુબ જaર પડ* �નુ: કસોટ� તૈયાર 

કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    ઉપચારાcમકઉપચારાcમકઉપચારાcમકઉપચારાcમક    
કાય7કાય7કાય7કાય7    માટ*માટ*માટ*માટ*    નાનાનાના    dદવસોdદવસોdદવસોdદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    લેવીલેવીલેવીલેવી.


