ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

થમ સ

૨.એક જ દે િચનગારી

એકમ કસોટી
િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક

કુલ ગુણ :-૨૦
રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

(5)

(૧) કિવ ઈ વર પાસે શું માંગે છે ?
A. જદગી
( ૨)

C. ધનસંપિ

D. િચનગારી

C. હ રહર ભ ટ

D. કલાપી

C. ાથનાગીત

D. ઊ મગીત

B. તાંબુ

C. લોખંડ

D. લાકડું

B. િવપ માં

C. િચનગારી માં

D.

તુત કા ય ના કિવ કોણ છે ?
A. સુ દરમ્

( ૩)

B. આભઅટારી
B. કા ત

તુત કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે ?
A. ભિ તગીત

B. સોનેટ

(૪) ચકમક સાથે શું ઘસવાથી તણખો પડે?
A. િપ ળ
(૫) તણખો યાં ન પ યો?
યો?
A. સગડીમાં

મગરી માં

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.
(૧) િવપત=
િવપત=___________

(૨) કાયા =_______________

(૪) સૂરજ =__________

(૫) લોઢું =________________
________________

(5)
(૩) અનલ=
અનલ=__________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.
(૧) અિધક 2 ___________

(૨) ધીરજ 2 _____________

(૪) જદગી 2 ___________

(૫) આભ 2 ______________

(5)
(૩)ઠંડી 2 __________

૪. નીચેના શ દોની જોડણી સુધારો.
ારો.

(5)

(૧) ચીનગા ર -__________

(૨)

દિગદિગ-_____________ (૩) િવ વાનલ -___________

(૪) િધરજ -___________

(૫) લોઢૂ-ં ___________
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

એકમ કસોટી

#Pજુ
#Pજુ મો િભ તી

થમ સ
કુલ ગુણ :-૨૫

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

( ૧)

તુત પાઠ ના લેખક કોણ છે ?
A. ધૂમકેતુ
B. પ નાલાલ પટેલ

( ૨)

તુત પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો છે ?
A. લોકવાતા

C. ડો.
ડો.આઈ.
આઈ.કે.વીજળીવાળા

B. નવિલકા

(10)
10)

D. ચં કાંત બ ી

C. નાટક

D. બોધકથા
બોધકથા

C. દેરાસરમાં

D. ઝું પડામાં

C. વે

D. ડો

C. પાડા ઉપર

D.

(૩) જુ મો આનંદપુર માં યાં રહેતો હતો ?
A. મહેલમાં

B. મં દરમાં

(૪) જુ માના પાડા નું નામ શું હતું ?
A. કાળુ

B. સોનું

(૫) જુ મો કોના ઉપર બેસી પરણવા ગયો હતો ?
A. હાથી ઉપર

B. ઘોડા ઉપર

ટ ઉપર

(૬) જુ મો સવારમાં વે ની પીઠ ઉપર શું મુકીને નીકળતો ?
A. માટીની ગૂણી

B. િસમે ટ ની ગૂણી

(૭) જુ મો વે ને ખવરાવવા રોજ શું ખરીદતો હતો ?
A. જુ વાર
B. બાજરી
(૮) વે

C. ઘાસની ભારી

D. પાણીની મશક

C. ગદબ

D. ઘ

નો પગ શેમાં ફસાઈ ગયો ?
A. ગાડાનાં પીડા નીચે

B. રેલવેના પાટામાં

C. કાદવમાં

D. બારણામાં

(૯) ફાટકવાળા ના ઘરનાએ શું કહીને બેદરકારી બતાવી ?
A. ઘરમાં બધા સુતા છે

B. િસ નલ બગડી ગયું છે

C. ઘરમાં કોઈ ભાઈમાણસ નથી

D. તારા જનાવર ને મરવા દે

(૧૦)
૧૦) જુ માની વે

યે ની લાગણી ને શું કહેવાય?
ાય?

A. માનવ મ
ે

B. પશુ મ
ે

C. માનવતા

D. લાગણીવેડા
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૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.
(૧) ીમંત =__________ (૨) દુગધ =_______________

(5)
(૩) કકશ =__________

(૪) આનંદ =__________ (૫) ઉ સ =______________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) રિસક 2 ___________

(૨) ખુ લું 2 _____________ (૩)અખંડ 2 ________

(૪) પ 2 ___________

(૫) ગાંડો 2 ______________

૪. સૂચના માણે કરો .

(5)

(૧) જુ માંથી બૂમ પડાઈ.
પડાઈ. (કતરીવા
(કતરીવા ય બનાવો)
બનાવો)
-------------------------------------------------------------------------------------------------(૨) વે

ગદભ ખાતો ખાતો આવતો.
આવતો. (કમણીવા
(કમણીવા ય બનાવો)
બનાવો)

-------------------------------------------------------------------------------------------------(૩) પાડો રણકીને સામે ઉભો રહે.(ભાવે
.(ભાવેવા ય બનાવો)
.(
બનાવો)
-------------------------------------------------------------------------------------------------(૪) જુ માએ પાણી પાયું ( રે કવા ય બનાવો)
બનાવો)
-------------------------------------------------------------------------------------------------(૫) જુ મો વાસભેર દો યો.(
યો.(ભાવે
.(ભાવેવા ય બનાવો)
બનાવો)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી
રાતી

એકમ કસોટી

૪.તને ઓળખું છુ ં , મા

થમ સ
કુલ ગુણ :-૨૦

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક

રોલ નં :-

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

(5)

(૧) બાળકના મ
ે કુશળ માટે માતાના મુખથ
ે ી કયો શ દ વારંવાર સરી પડે છે ?
A. ખ મા
( ૨)

B. ઓવારણા

D. સાચવજે

C. મનોહર િ વેદી

D. કલાપી

C. ાથનાગીત

D. ઊ મગીત

તુત કા ય ના કિવ કોણ છે ?
A. સુ દરમ્

( ૩)

C. અભાગી

B. કા ત

તુત કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે ?
A. ભિ તગીત

(૪) કિવ ઘરથી દૂર

B. સોનેટ
ય યારે આંખની સામે કોણ હોય છે ?

A. પરમા મા

B. પ ની

C. મા

D. સંતાનો

B. માનાં મરણો ને

C. કૈલાશને

D. વૈકઠું ને

(૫) કિવ કોને તીથ ગણે છે ?
A. યા ાધામને

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) મારગ=
મારગ=___________

(૨) અભાગી =_______________
_______________ (૩) સદા =__________

(૪) મરણ =__________

(૫) હેરખી =_______________
_______________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) અભાગી 2 ___________ (૨) મરણ 2 ___________ (૩)રા ી2
ી2 __________
(૪) આકાશ 2 ___________

(૫) મા 2 ______________

૪. નીચે આપેલા શ દોને શ દકોશ ના મ માં ગોઠવો.
ગોઠવો.

(5)

પાંપણ,
ણ, ટેરવાં, વેણ, હોઠ,
હોઠ, મરણ
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

એકમ કસોટી

૫.એક મુલાકાત

થમ સ
કુલ ગુણ :-૨૫

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક
( ૧)

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

(10)
10)

તુત પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો છે ?

A. લોકવાતા

B. લોકકથા

C. અહેવાલ

D. બોધવાતા

(૨) કોઈ પણ રા યનું વડુમ
ં થક કયા નામે ઓળખાય છે ?
A. ગાંધીનગર
B. પાટનગર
C. રા યનું દય

D. હ રયાળું

(૩) ગુજરાતની થાપના થઇ યારે રા યનું પાટનગર યાં હતું ?
A. રાજકોટ

B. અમદાવાદ

C. વડોદરા

મનગર

D.

(૪) ગાંધીનગર ની થાપના કયા નેતાની મૃિત માં કરવામાં આવી છે ?
A. સરદાર પટેલ

B. રા વ ગાંધી

C. ઇિ દરા ગાંધી

D. મહા મા ગાંધી

C. વડોદરામાં

D. ગાંધીનગરમાં

(૫) ગુજરાતનું િવધાનસભા ભવન યાં આવેલું છે ?
A. રાજકોટમાં

B. અમદાવાદમાં

(૬) ગાંધીનગર કુલ કેટલા સે ટર માં વહચાયેલું છે ?
A. 15

B. 10

(૭) ‘ ીન િસટી’
િસટી’ એટલે શું ?
A. લીલાછમ વૃ ો

C. 30

D. 40

B. લીલુછ
ં મ મેદાન

C. હ રયાળું શહેર

D. હ રયાળું વન

(૮) ગાંધીનગર કઈ વૃિતઓ થી ધમધમે છે ?
A. હ તકલાની

B. રાજકીય અને સં કૃિતક

C. પયાવરણની

D. રમતગમતની

(૯) ગુજરાત રા ય ના િવધાનસભાગૃહ ને શું નામ આપવામાં આ યું છે ?
A.િશવા
A.િશવા

ભવન

B. ગાંધી ભવન

C. નેહ ભવન

D. િવ ઠલભાઈ પટેલ ભવન

(૧૦)
૧૦) ગાંધીનગર માં મં ી ીઓ અને સિચવ ીઓ ના કાયાલયો કેટલા લોક માં વહેચાયેલા છે ?
A. 10

B. 7

C. 15

D. 12
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૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) અચરજ =___________ (૨) ારંભ =______________ (૩)ઈશારો =__________
(૪) હ રયાળું =__________ (૫) અ પાહાર =___________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.
(૧) િનિ ચત 2 ___________ (૨) મૃિત 2 _____________

(5)
(૩)પહોળી 2 ________

(૪) પ રિચત 2 ___________ (૫) જ રી 2 _____________

૪. નીચે આપેલા શ દોમાંથી વનીઓ છૂ ટા પાડીને લખો.
લખો.

(5)

(૧) મૃિત (૨) બંદોબ ત (૩) િવ ાથ (૪) સ નતા (૫) શ આત -
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

થમ સ

૬Pધૂિળયે મારગ

એકમ કસોટી

કુલ ગુણ :- ૨૦

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

(5)

(૧) કિવ પાસે શું નથી ?
A. મહેલ

B. સ ા

C. િસ કા અને નોટ

D. વાહન

(૨) કિવ ‘ઉપરવાળી બક’
બક’ કોને ગણાવે છે ?
A. ઈ વરને
( ૩)

B. આકાશને

C. દેના બે કને

D. ટેટ બે કને

તુત કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે ?
A. ભિ તગીત

B. સોનેટ

C. ાથનાગીત

D. ઊ મગીત

(૪) કિવ કઈ ગલી ને સાંકળી ગલી કહે છે ?
A. સોનાની

B. શહેરની

C. ગામડાની

D. િપ ળની

(૫) કિવ કેવા માગ ચાલવાનું કહે છે ?
A. સ યના

B. ધૂિળયે

C. ડામરના

D. રાજમાગ

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) મારગ=
મારગ=___________ (૨) રાંક =_______________
_______________ (૩) ખા ં =__________
(૪) ખોટ =__________ (૫) ગલી =______________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) ગરીબ 2___________

(૨) ભોળું 2 ___________ (૩)ખોટ 2 __________

(૪) સાંકડી 2 ___________

(૫) બગડવું 2 ___________

૪. નીચે આપેલા શ દોને શ દકોશ ના મ માં ગોઠવો.
ગોઠવો.

(5)

ખેતર,
ે , આંક, સોનુ,ં નોટ
ર, ત
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

થમ સ

૭.દેશભ ત જગડુશા

એકમ કસોટી

કુલ ગુણ :-૩૦

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક
( ૧)

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

તુત પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો છે ?

A. લોકવાતા
(૨)

(10)
10)

B. નાટક

તુત પાઠ ના લેખક કોણ છે ?
A. ધૂમકેતુ
B. રમણલાલ સોની

C. ચાતુયકથા

D. બોધવાતા

C. ડો.
ડો.આઈ.
આઈ.કે.વીજળીવાળા

D. ચં કાંત બ ી

(૩) આ પાઠ માં કયા શહેર ની વાત કરવામાં આવી છે ?
A.

મનગર

(૪) પાટણ ના રા

B. ભાવનગર

D. ગ ડલ

નું નામ શું હતું ?

A. િવશળદેવ
(૫) રા

C. પાટણ

B. વીરભ

િવશળદેવ કયા શહેર ના રા

A. વડોદરા

C. ભારમલ

D. અબડો

મ

હતા ?
B. પાટણ

C.

મનગર

D. ગ ડલ

(૬) ક છ ના શાહ સોદાગર નું નામ શું હતું ?
A. વીર ભામાશા

B. દેવચંદ શેઠ

(૭) પાટણ ના રા માટે જગડુશા કયું િવશેષણ વાપરે છે ?
A.
વ સલ
B. મુ સદી

C. શેઠ જગડુશા

D. શેઠ પૂનમચંદ

C. કંજૂસ

D. ડરપોક

C. ણ

D. ચાર

(૮) ગુજરાત માં કેટલાં વરસ થી કારમો દુકાળ ચાલે છે ?
A. એક

B. બે

(૯) રા િવશળદેવ અનાજના એક એક દાણા સાથે શું ગણીને આપવા તૈયાર હતા ?
A. મોતી
B. હીરા
C. માણેક

D. પૈસા

(૧૦)
૧૦) લેખ માં અનાજ કોની માિલકી નું બતાવાયું છે ?
A. રા ની

B. જગડુશા ની

C. દેશની

ની

D. વેપારીની

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.
(૧) િનરાશા =___________ (૨) ટીપ ં =_____________
(૪) લાજ =__________

(5)
(૩) રૈયત =__________

(૫) ડલ =_______________
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૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.

(5)

(૧) દુકાળ 2 ___________ (૨) માિલક 2 _____________ (૩) જય 2________
(૪) ઉદાર 2 ___________ (૫) સા ં 2 ____________

૪. નીચેના શ દસમૂહો માટે એકએક-એક શ દ લખો.
ખો.
(૧) સમજવામાં થતી ભૂલ -

_______________
_______________

( ૨)

_______________
_______________

હેરાત માટે દીવાલ પર છે ડલ
ે ો કાગળ -

(૩) ક લાનો ર ક -

_______________
_______________

(૪) િવજયનો પોકાર -

_______________
_______________

૪. નીચેના

(4)

ઢ યોગો ના અથ આપો.
આપો.

(૧) આંકડા માંડવા -

_______________
_______________

( ૨)

_______________
_______________

ભ કપાઈ જવી -

(૩) સાત ખોટનો દીકરો -

_______________
_______________

(૪) સૌ સારા વાના થવાં -

_______________
_______________

(૫) પેટનો ખાડો ઉણો રહેવો -

_______________
_______________

(6) મ માં યા દામ આપવા -

_______________
_______________

(6)
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

થમ સ

૮P આજ આનંદ

એકમ કસોટી

કુલ ગુણ :- ૧૮

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

(5)

(૧) લોકો માં આનંદ યા યો છે કારણ કે...
... ?
A. આકાશમાં વાદળો ઉમ યાં છે .

B. મહેમાન આવવાના છે .

C. વરસાદ થંભી ગયો છે .

D. વરસાદ પડી ર ો છે .

(૨) આ કા ય માં ‘ધરતીએ ઓ યાં લીલાં ચીર જો’
જો’ એટલે ?
A. ધરતીને લીલું વ

ઓઢા યું છે .

C. ધરતી પર લીલો રંગ છાં યો છે .
( ૩)

B. ધરતી લીલીછમ બની છે .
D. ધરતી પર લીલી ચાદર પાથરી છે .

તુત કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે ?
A. ભિ તગીત

B. સોનેટ

C. ાથનાગીત

D. લોકગીત

(૪) ખેડૂત ધોરીડા ને તૈયાર કરે છે , કારણ કે...
...
A. વરસાદ પડી ર ો છે .

B. વરસાદની ઋતુ છે .

C. વરસાદ આવવાની તૈયારી છે .

D. વરસાદ થંભી ગયો છે .

(૫) ખેડૂતે એના ખેતરમાં શેની વાવણી કરી ?
A. શેરડીની

B. ડાંગરની

C. જુ વાર બાજરીની

D. મગફળીની

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.

(4)

(૧) ધોરીડા =___________ (૨) ગવરી =_______________
_______________ (૩) લલાટ =__________
(૪) સ રતા =__________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.
(૧) ધરતી 2 ___________

(4)

(૨) લીલું 2 ___________ (૩)ચડી 2 __________

(૪) વીર 2 ___________

૪. નીચે આપેલા શ દોને શ દકોશ ના મ માં ગોઠવો.
ગોઠવો.

(5)

લલાટ,
લલાટ, હીરલા,
હીરલા, દખણ,
દખણ, ખેડ,ૂ સ રતા
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

એકમ કસોટી

૯Pદીકરાનો મારનાર

થમ સ
કુલ ગુણ :- ૨૦

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક
( ૧)

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

તુત પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો છે ?

A. લોકવાતા
( ૧)

(10)
10)

B. લોકકથા

તુત પાઠ ના લેખક કોણ છે ?
A. ઝવેરચંદ મેઘાણી
B. કા ત

C. િનબંધ

D. બોધવાતા

C. ધૂમકેતુ

D. ચં કાંત બ ી

C. મંદોદર ખાન

D. તેજમલ ઠાકોર

(૩) દેવિળયા ગામના દરબાર કોણ હતા?
હતા?
A. લાખાવાળા

B. ઓધડ વાળા

(૪) ધૂળેટી નો તહેવાર યારે આવે છે ?
A. ફાગણ સુદ પૂનમે

B. ફાગણ વદ એકમે

C. ચૈ વદ એકમે

D. મહા સુદ પાંચમે

(૫) ઘે રયાઓ કયા તહેવાર માં નીકળે છે ?
A. ધુળેટીના

B. દવાળીના

C. શરદપૂનમના

D. જ મા મી ના

(૬) અચાનક ધબ સાથે કોણ પ યુ?
ં
A. ચારણ

B. દેવિળયા ગામના દરબાર

C. ઘેરયૈ ો

D. દેવિળયા ગામના દરબાર નો કુવ
ં ર

(૭) ડાયરો શેમાં ઘેઘરૂ હતો ?
A. વાતોમાં

B. દા પીવામાં

C. કાવાકસુંબામાં

D. લડવામાં

C. તેજણ

D. કેસરી

C. એક હ ર

D. નવ સો

C. આપા દેવાત

D. ચારણ

(૮) મંદોદર ખાન ની ઘોડી નું નામ શું હતું ?
A. રોઝડી

B. માણકી

(૯) મંદોદર ખાન ની ઘોડી ની કમત કેટલી હતી ?
A. પાંચ સો
B. બે હ ર
(૧૦)
૧૦) દેવિળયા ગામ માં આવેલો મુસાફર કોણ હતો ?
A. સરપંચ

B. ઠાકોર
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૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.
(૧) મુસાફર =_________

(૨) માઝા =_____________

(5)
(૩) પરબ =__________

(૪) ગરકાવ =__________ (૫) હુ તાશણી =___________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.
(૧) મૂરખ 2 ___________
___________

(5)

(૨) ઉલટો 2 _____________ (૩) પાતાળ 2 ________

(૪) ઉજળાં 2___________ (૫) પછવાડે 2 ____________
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ધોરણ :- ૮

િવષય :- ગુજરાતી

થમ સ

૧૦.
૧૦.અઢી આના

એકમ કસોટી

કુલ ગુણ :- ૧૫

િવ ાથ નું નામ :-

૧.નીચેના દરેક
( ૧)

રોલ નં.

ન ના ઉ ર માટે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ શોધો

તુત પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો છે ?

A. લોકવાતા
( ૧)

(5)

B. લોકકથા

C.

તુત પાઠ ના લેખક કોણ છે ?
A. વામી સિ ચદાનંદ
B. કા ત

વન સંગ

D. બોધવાતા

C. ધૂમકેતુ

D. ચં કાંત બ ી

(૩) લેખકે બા યકાળ માં પાઠશાળા માં શેનું અ યયન કરેલું ?
A. બાળપોથી નું

B. ગિણતનું

C. થોડા લોકો તથા

ીનું

D.વે
D.વેદનું

(૪) લેખક ને કયું પુ તક ખરીદવું હતું ?
A. લઘુ કૌમુદી

B. સર વતી ચં

C. મેઘદૂત

D. ઋ વેદ

(૫) લેખક ને અઢી આના કોની પાસેથી મ યા ?
A. સાધુ પાસેથી

B. દુકાનદાર પાસેથી

C. શેઠ પાસેથી

D. ફળના ટોપલા વાળા તરફથી

૨.નીચે આપેલા શ દોના સમાનાથ શ દો લખો.
લખો.
(૧) તાલાવેલી =_________ (૨) અ ુ =_____________
(૪) કૃપા

=__________

(5)
(૩) અ યયન =__________

(૫) યાચના =___________

૩.નીચેના શ દોના િવરોધી શ દો લખો.
લખો.
(૧) િહત 2___________

(૨) યો ય 2 _____________ (૩) મંગલ 2 ________

(૪) આશા 2 __________

(૫) યવ થા 2 ___________

(5)
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