
 

 

 

પ્ર.-૧ (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોના મોગ્મ વલકલ્ વદં કયી ઉત્તય રખો. (૫ ) 

 ૧.  નીચેનાભાથંી કમો લાર્ાાવગં્રશ ભનોશય વિલેદીએ રખ્મો છે ? 

(અ) યભર્ા-યભર્ા      (ફ) જુભો ભબસ્ર્ી       (ક) ગજલાભા ંગાભ  (ડ) હ્દમ 

 

 ૨.  'ગ્રીનવવટી' એટરે શુ ં? 

(અ) રીરાછંભ વકૃ્ષો (ફ) રીરાછંભ ભેદાન(ક) શરયમાળં નગય(ડ) શરયમાળં લન 

 

 ૩.  'ધભૂમે ભાયગ' કાવ્મ ળેભાથંી રેલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

(અ) 'ગરુાર અને ગુજંાય'ભાથંી     (ફ) 'જીલનભિં'ભાથંી   
(ક) 'વત્મના પ્રમોગો'ભાથંી         (ડ) ' ગરુાર'ભાથંી 

 

 ૪. 'ર્ને ઓખુ ંછં ભા' કવલર્ાનો પ્રકાય જણાલો. 
(અ) વોનેટ          (ફ) ઊવભિગીર્            (ક)પ્રાથાનાગીર્.     (ડ) પ્રકૃવર્કાવ્મ 

 

 ૫. ગાધંીનગયના મખુ્મ આડા ભાગો ળેના પ્રભાણે ગોઠલેરા છે ? 

(અ) 'ક' થી 'જ'        (ફ) 'જ' થી 'ક'           (ક)' ક' થી 'ભ'        (ડ) 'ભ' થી 'ક' 

 

પ્રશ્ન-૨ (અ) નીચે આેરા ળબ્દોને કાવ્મકં્તર્ના ક્રભભા ંગોઠલો. (૨) 

  ૧. પયી ઊબો ય ર્ાયી ગ થાઉં ટેકે ભભર્ાના  

 (ફ) 'ઇક' પ્રત્મમલાા ફે ળબ્દો રખો. (૨) 

 (ક) અરકંાયનો પ્રકાય જણાલો.  -  ' ભા વાચુ ંર્ીથા છે.’ (૧) 

પ્રશ્ન-3  ભાગં્મા મજુફ કયો.  

 ૧. સયૂજડોળીથી ર્ો યડય ેજલાત ુ ંશત ુ.ં (કર્ારયલાક્યભા ંપેયલો.) (૧) 

 ૨. કભાભણલાક્યનુ ંઉદાશયણ રખો. (૧) 

 ૩. ઉભા અરકંાયનુ ંઉદાશયણ રખો. (૧) 

 ૪. 'ભા'  વલમ ય કોઈણ એક કશલેર્ રખો. (૧) 

 ૫. નીચે આેર ર્દા ળબ્દનો અથા રખો. 
૧.યકમ્ભા 

(૧) 

 
 

૨૬/૦૮/૨૧ 
ગરુુલાય 

ળેઠ ધનજીળા રૂસ્ર્ભજી ઉભયીગય ભેભોરયમર ળાા, સયુર્ . 
ળૈક્ષભણક લા –૨૦૨૧-૨૨   

પ્રથભ વિ 

એકભ કવોટી -૨  
ધોયણ: ૮   

વલમ : ગજુયાર્ી  

 
 
 
 
 

વભમ: ૧ કરાક  
કુર ગણુ: ૨૫  



 

 

    

    

પ્રશ્ન-૪ (અ) વલચાયીને રખો. (૩) 

  ૧. ર્ભાયા ગાભને શરયમાળં ફનાલલા કમા કમા પ્રમત્ન કયળો ?  

 (ફ) નીચે આેરી કાવ્મકં્તર્નો બાલાથા રખો. (૨) 

  કોણે કીધુ ંગયીફ છીએ ? કોણે કીધુ ંયાકં ?  

  કા ંભરૂી જા ભન યે બોા ! આણા ંજુદા આંક.  

  થોડાક નથી વવક્કા ાવે, થોડીક નથી નોટ,  

  એભા ંરે્ શુ ંફગડી ગયુ ં? એભા ંરે્ ળી ખોટ ?  

પ્રશ્ન-૫ (અ) નીચે આેરા પ્રશ્નોનો એક લાક્યભા ંઉત્તય રખો. (૩) 

  ૧. ભાર્ાના શાથના સ્ળાથી ળાનો અનબુલ થામ છે ?  

  ૨.ગાધંીનગયની સ્થાના કમા નેર્ાની સ્મવૃર્ભા ંકયલાભા ંઆલી છે ?  

  ૩. આણા જુદા આંક એટરે શુ ં?  

 (ફ) નીચે આેરા પ્રશ્નનો ફે-િણ લાક્યભા ંઉત્તય રખો. (૨) 

  ૧. વલધાનવબાગશૃભા ંપ્રલેળલા યલાનગી ળા ભાટે જરૂયી છે ?  

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    

 


