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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                                    િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                                         ૨૨૨૨....એક જ દે િચનગારી  એક જ દે િચનગારી  એક જ દે િચનગારી  એક જ દે િચનગારી                                                                                      કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----૨૦૨૦૨૦૨૦        

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                                                        રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                  ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) કિવ કિવ કિવ કિવ ઈ વર પાસ ેશું માગંેઈ વર પાસ ેશું માગંેઈ વર પાસ ેશું માગંેઈ વર પાસ ેશું માગંે    છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    જદગી જદગી જદગી જદગી                                                 B.B.B.B.    આભઅટારી આભઅટારી આભઅટારી આભઅટારી                                         C.C.C.C.    ધનસંપિ  ધનસંપિ  ધનસંપિ  ધનસંપિ                                                              D.D.D.D.    િચનગારી િચનગારી િચનગારી િચનગારી     
((((૨૨૨૨))))    તતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છે????    

A.A.A.A.    સુ દરમ ્   સુ દરમ ્   સુ દરમ ્   સુ દરમ ્                                       B.B.B.B.    કા ત  કા ત  કા ત  કા ત                                                                      C.C.C.C.    હ રહર ભ ટ હ રહર ભ ટ હ રહર ભ ટ હ રહર ભ ટ                                                     D.D.D.D.    કલાપીકલાપીકલાપીકલાપી    
((((૩૩૩૩))))    તતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે????    

A.A.A.A.    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત                            B.B.B.B.    સોનટે  સોનટે  સોનટે  સોનટે                                                                  C.C.C.C.    ાથનાગીત  ાથનાગીત  ાથનાગીત  ાથનાગીત                                                          D.D.D.D.    ઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીત    

((((૪૪૪૪))))    ચકમક સાથ ેશુ ંઘસવાથી તણખો પડેચકમક સાથ ેશુ ંઘસવાથી તણખો પડેચકમક સાથ ેશુ ંઘસવાથી તણખો પડેચકમક સાથ ેશુ ંઘસવાથી તણખો પડે????    

A.A.A.A.    િપ ળ િપ ળ િપ ળ િપ ળ                                                         B.B.B.B.    તાબં ુતાબં ુતાબં ુતાબં ુ                                                                            C.C.C.C.    લોખંડ લોખંડ લોખંડ લોખંડ                                                                                 D.D.D.D.    લાકડું લાકડું લાકડું લાકડું     
((((૫૫૫૫))))    તણખો યા ંન પ યોતણખો યા ંન પ યોતણખો યા ંન પ યોતણખો યા ંન પ યો????    

A.A.A.A.    સગડીમા ંસગડીમા ંસગડીમા ંસગડીમા ં                                                B.B.B.B.    િવપ મા ંિવપ મા ંિવપ મા ંિવપ મા ં                                                        C.C.C.C.    િચનગારી મા ંિચનગારી મા ંિચનગારી મા ંિચનગારી મા ં                                                D.D.D.D.    મગરી મા ંમગરી મા ંમગરી મા ંમગરી મા ં    
 

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) િવપતિવપતિવપતિવપત====____________________________________________    ((((૨૨૨૨) ) ) ) કાયા કાયા કાયા કાયા ====_______________     _______________     _______________     _______________     ((((૩૩૩૩) ) ) ) અનલઅનલઅનલઅનલ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) સરૂજ સરૂજ સરૂજ સરૂજ ====________________________________________    ((((૫૫૫૫) ) ) ) લોઢુ ંલોઢુ ંલોઢુ ંલોઢુ ં====________________________________________________________________        
 

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના નીચનેા શ દોના નીચનેા શ દોના નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોિવરોધી શ દો લખોિવરોધી શ દો લખોિવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                            ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) અિધકઅિધકઅિધકઅિધક    2222___________       ___________       ___________       ___________       ((((૨૨૨૨) ) ) ) ધીરજધીરજધીરજધીરજ    2222    _____________     _____________     _____________     _____________     ((((૩૩૩૩))))ઠંડીઠંડીઠંડીઠંડી    2222    ________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) જદગીજદગીજદગીજદગી    2222____________________________________________            ((((૫૫૫૫) ) ) ) આભઆભઆભઆભ    2222    ________________________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . નીચનેા શ દોની જોડણી સધુારોનીચનેા શ દોની જોડણી સધુારોનીચનેા શ દોની જોડણી સધુારોનીચનેા શ દોની જોડણી સધુારો....                                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) ચીનગા ર ચીનગા ર ચીનગા ર ચીનગા ર ----________________________________________        ((((૨૨૨૨) ) ) ) દિગદિગદિગદિગ----____________________________________________________            ((((૩૩૩૩) ) ) ) િવ વાનલ િવ વાનલ િવ વાનલ િવ વાનલ ----____________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) િધરજ િધરજ િધરજ િધરજ ----____________________________________________        ((((૫૫૫૫) ) ) ) લોઢૂંલોઢૂંલોઢૂંલોઢૂં----____________________________________________        
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                            િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગુજરાતી  ગુજરાતી  ગુજરાતી  ગુજરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                                         #P#P#P#Pજુમો િભ તીજુમો િભ તીજુમો િભ તીજુમો િભ તી                                                                                                    કલુ ગુણ કલુ ગુણ કલુ ગુણ કલુ ગુણ ::::----૨૨૨૨૫ ૫ ૫ ૫         

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                            રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((10101010))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છે????    

A.A.A.A.    ધમૂકતે ુધમૂકતે ુધમૂકતે ુધમૂકતે ુ                                        B.B.B.B.    પ નાલાલ પટલે પ નાલાલ પટલે પ નાલાલ પટલે પ નાલાલ પટલે                             C.C.C.C.    ડોડોડોડો....આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકકેેકે....વીજળીવાળા વીજળીવાળા વીજળીવાળા વીજળીવાળા                 D.D.D.D.    ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી     
((((૨૨૨૨) ) ) ) તતુ તતુ તતુ તતુ પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો     છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા                                                     B.B.B.B.    નવિલકા નવિલકા નવિલકા નવિલકા                                                         C.C.C.C.    નાટક નાટક નાટક નાટક                                                                                     D.D.D.D.    બોધબોધબોધબોધકથા કથા કથા કથા         
((((૩૩૩૩) ) ) ) જુમો આનંદપુર માં યા ંરહેતો હતો જુમો આનંદપુર માં યા ંરહેતો હતો જુમો આનંદપુર માં યા ંરહેતો હતો જુમો આનંદપુર માં યા ંરહેતો હતો ????    

A.A.A.A.    મહલેમા ંમહલેમા ંમહલેમા ંમહલેમા ં                                                        B.B.B.B.    મં દરમાં મં દરમાં મં દરમાં મં દરમાં                                                             C.C.C.C.    દેરાસરમા ંદેરાસરમા ંદેરાસરમા ંદેરાસરમા ં                                                                D.D.D.D.    ઝંુપડામા ંઝંુપડામા ંઝંુપડામા ંઝંુપડામા ં    
((((૪૪૪૪) ) ) ) જુમાના પાડા નુ ંનામ શુ ંહતુ ંજુમાના પાડા નુ ંનામ શુ ંહતુ ંજુમાના પાડા નુ ંનામ શુ ંહતુ ંજુમાના પાડા નુ ંનામ શુ ંહતુ ં????    

A.A.A.A.    કાળુકાળુકાળુકાળુ                                                                                    B.B.B.B.    સોનુ ંસોનુ ંસોનુ ંસોનુ ં                                                                        C.C.C.C.    વેવવેેવે                                                                                             D.D.D.D.    ડો ડો ડો ડો     
((((૫૫૫૫) ) ) ) જુમો કોના ઉપર બેસી પરણવા ગયો હતો જુમો કોના ઉપર બેસી પરણવા ગયો હતો જુમો કોના ઉપર બેસી પરણવા ગયો હતો જુમો કોના ઉપર બેસી પરણવા ગયો હતો ????    

A.A.A.A.    હાથી ઉપર હાથી ઉપર હાથી ઉપર હાથી ઉપર                                                     B.B.B.B.    ઘોડા ઉપર           ઘોડા ઉપર           ઘોડા ઉપર           ઘોડા ઉપર               C.C.C.C.    પાડા ઉપર પાડા ઉપર પાડા ઉપર પાડા ઉપર                                                             D.D.D.D.    ટ ઉપર ટ ઉપર ટ ઉપર ટ ઉપર     
((((૬૬૬૬))))    જુમો સવારમા ંવે ની પીઠ ઉપર શુ ંમુકીને નીકળતો જુમો સવારમા ંવે ની પીઠ ઉપર શુ ંમુકીને નીકળતો જુમો સવારમા ંવે ની પીઠ ઉપર શુ ંમુકીને નીકળતો જુમો સવારમા ંવે ની પીઠ ઉપર શુ ંમુકીને નીકળતો ????    

A.A.A.A.    માટીની ગૂણી       માટીની ગૂણી       માટીની ગૂણી       માટીની ગૂણી                           B.B.B.B.    િસમે ટ ની ગૂણી િસમે ટ ની ગૂણી િસમે ટ ની ગૂણી િસમે ટ ની ગૂણી                     C.C.C.C.    ઘાસની ભારી        ઘાસની ભારી        ઘાસની ભારી        ઘાસની ભારી            D.D.D.D.    પાણીની મશક પાણીની મશક પાણીની મશક પાણીની મશક     
((((૭૭૭૭) ) ) ) જુમો વે  ન ેખવરાવવા જુમો વે  ન ેખવરાવવા જુમો વે  ન ેખવરાવવા જુમો વે  ન ેખવરાવવા રોજ શુ ંખરીદતો હતો રોજ શુ ંખરીદતો હતો રોજ શુ ંખરીદતો હતો રોજ શુ ંખરીદતો હતો ????    

A.A.A.A.    જુવાર જુવાર જુવાર જુવાર                                                                                 B.B.B.B.    બાજરી બાજરી બાજરી બાજરી                                                             C.C.C.C.    ગદબ ગદબ ગદબ ગદબ                                                                         D.D.D.D.    ઘ  ઘ  ઘ  ઘ          
((((૮૮૮૮) ) ) ) વે  નો પગ શમેા ંફસાઈ ગયો વે  નો પગ શમેા ંફસાઈ ગયો વે  નો પગ શમેા ંફસાઈ ગયો વે  નો પગ શમેા ંફસાઈ ગયો ????    

A.A.A.A.    ગાડાના ંપીડા નીચ ેગાડાના ંપીડા નીચ ેગાડાના ંપીડા નીચ ેગાડાના ંપીડા નીચ ે                        B.B.B.B.    રલેવનેા પાટામા ંરલેવનેા પાટામા ંરલેવનેા પાટામા ંરલેવનેા પાટામા ં                                                C.C.C.C.    કાદવમા ંકાદવમા ંકાદવમા ંકાદવમા ં                                                D.D.D.D.    બારણામા ંબારણામા ંબારણામા ંબારણામા ં    
((((૯૯૯૯) ) ) ) ફાટકવાળા ના ઘરનાએ ફાટકવાળા ના ઘરનાએ ફાટકવાળા ના ઘરનાએ ફાટકવાળા ના ઘરનાએ શુ ંકહીન ેબેદરકારી બતાવીશુ ંકહીન ેબેદરકારી બતાવીશુ ંકહીન ેબેદરકારી બતાવીશુ ંકહીન ેબેદરકારી બતાવી    ????    

A.A.A.A.    ઘરમા ંબધા સતુા છે ઘરમા ંબધા સતુા છે ઘરમા ંબધા સતુા છે ઘરમા ંબધા સતુા છે                                                                                                                     B.B.B.B.    િસ નલ બગડી ગયુ ંછે િસ નલ બગડી ગયુ ંછે િસ નલ બગડી ગયુ ંછે િસ નલ બગડી ગયુ ંછે                                                             
C.C.C.C.    ઘરમા ંકોઈ ભાઈમાણસ નથી  ઘરમા ંકોઈ ભાઈમાણસ નથી  ઘરમા ંકોઈ ભાઈમાણસ નથી  ઘરમા ંકોઈ ભાઈમાણસ નથી                                                                          D.D.D.D.    તારા જનાવર ન ેમરવા દ ેતારા જનાવર ન ેમરવા દ ેતારા જનાવર ન ેમરવા દ ેતારા જનાવર ન ેમરવા દ ે        

((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))    જુમાની જુમાની જુમાની જુમાની વે  ય ેની લાગણી ન ેશુ ંકહવેાયવે  ય ેની લાગણી ન ેશુ ંકહવેાયવે  ય ેની લાગણી ન ેશુ ંકહવેાયવે  ય ેની લાગણી ન ેશુ ંકહવેાય????    

A.A.A.A.    માનવ મે માનવ મે માનવ મે માનવ મે                                                                                 B.B.B.B.    પશુ મે પશુ મે પશુ મે પશુ મે                                                     C.C.C.C.    માનવતા માનવતા માનવતા માનવતા                                                                 D.D.D.D.    લાગણીવડેા લાગણીવડેા લાગણીવડેા લાગણીવડેા     
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૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                        ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) ીમતંીમતંીમતંીમતં    ====__________  __________  __________  __________      ((((૨૨૨૨) ) ) ) દગુધદગુધદગુધદગુધ    ====_______________     _______________     _______________     _______________     ((((૩૩૩૩) ) ) ) કકશ કકશ કકશ કકશ     ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) આનંદઆનંદઆનંદઆનંદ    ====__________   __________   __________   __________   ((((૫૫૫૫) ) ) ) ઉ સઉ સઉ સઉ સ    ====________________________________________________________    

 

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) રિસક રિસક રિસક રિસક         2222___________     ___________     ___________     ___________     ((((૨૨૨૨) ) ) ) ખુ લુ ંખુ લુ ંખુ લુ ંખુ લુ ં2222    _____________  _____________  _____________  _____________  ((((૩૩૩૩))))અખંડ અખંડ અખંડ અખંડ 2222________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) પ  પ  પ  પ  2222____________________________________________        ((((૫૫૫૫) ) ) ) ગાંડો ગાંડો ગાંડો ગાંડો 2222    ________________________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . સચૂના માણ ેકરો સચૂના માણ ેકરો સચૂના માણ ેકરો સચૂના માણ ેકરો ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) જુમાથંી બમૂ પડાઈજુમાથંી બમૂ પડાઈજુમાથંી બમૂ પડાઈજુમાથંી બમૂ પડાઈ. (. (. (. (કતરીવા ય બનાવોકતરીવા ય બનાવોકતરીવા ય બનાવોકતરીવા ય બનાવો))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    
    

((((૨૨૨૨) ) ) )     વે  ગદભ ખાતો ખાતો આવતોવે  ગદભ ખાતો ખાતો આવતોવે  ગદભ ખાતો ખાતો આવતોવે  ગદભ ખાતો ખાતો આવતો. (. (. (. (કમણીવા ય બનાવોકમણીવા ય બનાવોકમણીવા ય બનાવોકમણીવા ય બનાવો))))    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

((((૩૩૩૩) ) ) ) પાડો રણકીન ેસામ ેઉભો રહેપાડો રણકીન ેસામ ેઉભો રહેપાડો રણકીન ેસામ ેઉભો રહેપાડો રણકીન ેસામ ેઉભો રહે.(.(.(.(ભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવો))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                                                                                                                
((((૪૪૪૪) ) ) ) જુમાએ પાણી પાયુ ંજુમાએ પાણી પાયુ ંજુમાએ પાણી પાયુ ંજુમાએ પાણી પાયુ ં(((( રેકવા ય બનાવોરેકવા ય બનાવોરેકવા ય બનાવોરેકવા ય બનાવો))))    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                                
((((૫૫૫૫) ) ) ) જુમો વાસભરે દો યોજુમો વાસભરે દો યોજુમો વાસભરે દો યોજુમો વાસભરે દો યો.(.(.(.(ભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવોભાવવેા ય બનાવો))))    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                                િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાગજુરાગજુરાગજુરાતી  તી  તી  તી                                                                  થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                                                 ૪૪૪૪....તન ેઓળખુ ંછંુતન ેઓળખુ ંછંુતન ેઓળખુ ંછંુતન ેઓળખુ ંછંુ, , , , મામામામા                                                                                        કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----૨૨૨૨૦૦૦૦            

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                                                    રોલ ન ંરોલ ન ંરોલ ન ંરોલ ન ં::::----    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                          ((((5555))))    
    
((((૧૧૧૧) ) ) ) બાળકના મેકુશળ માટ ેમાતાના મખુથેી કયો શ દ વારવંાર સરી પડ ેછે બાળકના મેકુશળ માટ ેમાતાના મખુથેી કયો શ દ વારવંાર સરી પડ ેછે બાળકના મેકુશળ માટ ેમાતાના મખુથેી કયો શ દ વારવંાર સરી પડ ેછે બાળકના મેકુશળ માટ ેમાતાના મખુથેી કયો શ દ વારવંાર સરી પડ ેછે ????    

A.A.A.A.    ખ મા  ખ મા  ખ મા  ખ મા                                                                  B.B.B.B.    ઓવારણા  ઓવારણા  ઓવારણા  ઓવારણા                                                      C.C.C.C.    અભાગી  અભાગી  અભાગી  અભાગી                                                              D.D.D.D.    સાચવજે સાચવજે સાચવજે સાચવજે     
((((૨૨૨૨) ) ) ) તતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છેતતુ કા ય ના કિવ કોણ છે????    

A.A.A.A.    સુ દરમ ્   સુ દરમ ્   સુ દરમ ્   સુ દરમ ્                                                       B.B.B.B.    કા ત              કા ત              કા ત              કા ત                                          C.C.C.C.    મનોહર િ વદેી  મનોહર િ વદેી  મનોહર િ વદેી  મનોહર િ વદેી                              D.D.D.D.    કલાપીકલાપીકલાપીકલાપી    
((((૩૩૩૩) ) ) ) તતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે????    

A.A.A.A.    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત                                                B.B.B.B.    સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ                                     C.C.C.C.    ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત                         D.D.D.D.    ઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીત    

((((૪૪૪૪) ) ) ) કિવ ઘરથી દરૂ ય યાર ેઆંખની સામ ેકોણ હોય છે કિવ ઘરથી દરૂ ય યાર ેઆંખની સામ ેકોણ હોય છે કિવ ઘરથી દરૂ ય યાર ેઆંખની સામ ેકોણ હોય છે કિવ ઘરથી દરૂ ય યાર ેઆંખની સામ ેકોણ હોય છે ????    

A.A.A.A.    પરમા મા  પરમા મા  પરમા મા  પરમા મા                                                              B.B.B.B.    પ ની  પ ની  પ ની  પ ની                                                                          C.C.C.C.    મામામામા                                                                                        D.D.D.D.    સતંાનો સતંાનો સતંાનો સતંાનો     
((((૫૫૫૫))))    કિવ કોન ેતીથ ગણ ેછેકિવ કોન ેતીથ ગણ ેછેકિવ કોન ેતીથ ગણ ેછેકિવ કોન ેતીથ ગણ ેછે????    

A.A.A.A.    યા ાધામન ે યા ાધામન ે યા ાધામન ે યા ાધામન ે                                                         B.B.B.B.    માના ં મરણો ને       માના ં મરણો ને       માના ં મરણો ને       માના ં મરણો ને       C.C.C.C.    કલૈાશન ેકલૈાશન ેકલૈાશન ેકલૈાશન ે                                                            D.D.D.D.    વકૈુઠંન ેવકૈુઠંન ેવકૈુઠંન ેવકૈુઠંન ે        
 

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) મારગમારગમારગમારગ====____________________________________________    ((((૨૨૨૨) ) ) ) અભાગીઅભાગીઅભાગીઅભાગી    ====_______________________________________ _______ _______ _______ ((((૩૩૩૩) ) ) ) સદા સદા સદા સદા ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) મરણમરણમરણમરણ    ====________________________________________    ((((૫૫૫૫) ) ) ) હેરખી હેરખી હેરખી હેરખી     ====____________________________________________________________        
 

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                            ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) અભાગી અભાગી અભાગી અભાગી     2222___________   ___________   ___________   ___________   ((((૨૨૨૨) ) ) ) મરણ મરણ મરણ મરણ     2222    ___________ ___________ ___________ ___________ ((((૩૩૩૩))))રા ીરા ીરા ીરા ી2222    ________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) આકાશઆકાશઆકાશઆકાશ    2222____________________________________________            ((((૫૫૫૫) ) ) ) મામામામા    2222    ________________________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . નીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવો....                                                                                                                                                                ((((5555))))    

                        પાંપણપાંપણપાંપણપાંપણ, , , , ટરેવાંટરેવાંટરેવાંટરેવાં, , , , વણેવણેવણેવણે, , , , હોઠહોઠહોઠહોઠ, , , , મરણ  મરણ  મરણ  મરણ      
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                                    િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                                                                     ૫૫૫૫....એક મલુાકાત એક મલુાકાત એક મલુાકાત એક મલુાકાત                                                                                                 કલુ ગુણ કલુ ગુણ કલુ ગુણ કલુ ગુણ ::::----૨૫૨૫૨૫૨૫        

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                                                    રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((10101010))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ તતુ તતુ તતુ પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો     છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા                                                         B.B.B.B.    લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા                                                                      C.C.C.C.    અહવેાલ  અહવેાલ  અહવેાલ  અહવેાલ                                                                                  D.D.D.D.    બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા     
    ((((૨૨૨૨) ) ) ) કોઈ પણ રા યનુ ંવડુમંથક કયા નામ ેઓળખાય છે કોઈ પણ રા યનુ ંવડુમંથક કયા નામ ેઓળખાય છે કોઈ પણ રા યનુ ંવડુમંથક કયા નામ ેઓળખાય છે કોઈ પણ રા યનુ ંવડુમંથક કયા નામ ેઓળખાય છે ????    

A.A.A.A.    ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર ગાધંીનગર                                                     B.B.B.B.    પાટનગર પાટનગર પાટનગર પાટનગર                                                                     C.C.C.C.    રા યનુ ં દય રા યનુ ં દય રા યનુ ં દય રા યનુ ં દય                                                             D.D.D.D.    હ રયાળું હ રયાળું હ રયાળું હ રયાળું     
((((૩૩૩૩) ) ) ) ગજુરાતની થાપના થઇ યાર ેરા યનુ ંપાટનગર યા ંહતુ ંગજુરાતની થાપના થઇ યાર ેરા યનુ ંપાટનગર યા ંહતુ ંગજુરાતની થાપના થઇ યાર ેરા યનુ ંપાટનગર યા ંહતુ ંગજુરાતની થાપના થઇ યાર ેરા યનુ ંપાટનગર યા ંહતુ ં????    

A.A.A.A.    રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ રાજકોટ                                                                 B.B.B.B.    અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ                                                                 C.C.C.C.    વડોદરા વડોદરા વડોદરા વડોદરા                                                                                     D.D.D.D.    મનગર મનગર મનગર મનગર         
((((૪૪૪૪) ) ) ) ગાધંીનગર ની થાપના કયા નતેાની મિૃત મા ંકરવામાં આવી છે ગાધંીનગર ની થાપના કયા નતેાની મિૃત મા ંકરવામાં આવી છે ગાધંીનગર ની થાપના કયા નતેાની મિૃત મા ંકરવામાં આવી છે ગાધંીનગર ની થાપના કયા નતેાની મિૃત મા ંકરવામાં આવી છે ????    

A.A.A.A.    સરદાર પટલે     સરદાર પટલે     સરદાર પટલે     સરદાર પટલે                                 B.B.B.B.    રા વ ગાધંી       રા વ ગાધંી       રા વ ગાધંી       રા વ ગાધંી                                       C.C.C.C.    ઇિ દરા ગાધંી ઇિ દરા ગાધંી ઇિ દરા ગાધંી ઇિ દરા ગાધંી                                         D.D.D.D.    મહા મા ગાંધી મહા મા ગાંધી મહા મા ગાંધી મહા મા ગાંધી     
((((૫૫૫૫) ) ) ) ગજુરાતનુ ંિવધાનસભા ભવન યાં આવલેુ ંછેગજુરાતનુ ંિવધાનસભા ભવન યાં આવલેુ ંછેગજુરાતનુ ંિવધાનસભા ભવન યાં આવલેુ ંછેગજુરાતનુ ંિવધાનસભા ભવન યાં આવલેુ ંછે????    

A.A.A.A.    રાજકોટમા ં       રાજકોટમા ં       રાજકોટમા ં       રાજકોટમા ં                               B.B.B.B.    અમદાવાદમા ં            અમદાવાદમા ં            અમદાવાદમા ં            અમદાવાદમા ં                    C.C.C.C.    વડોદરામા ં       વડોદરામા ં       વડોદરામા ં       વડોદરામા ં                                   D.D.D.D.    ગાંધીનગરમા ં  ગાંધીનગરમા ં  ગાંધીનગરમા ં  ગાંધીનગરમા ં  
    ((((૬૬૬૬))))    ગાધંીનગર કલુ કટેલા સે ટર મા ંગાધંીનગર કલુ કટેલા સે ટર મા ંગાધંીનગર કલુ કટેલા સે ટર મા ંગાધંીનગર કલુ કટેલા સે ટર મા ંવહચાયલેુ ંછેવહચાયલેુ ંછેવહચાયલેુ ંછેવહચાયલેુ ંછે????    

A.A.A.A.    15151515                                                                                            B.B.B.B.    10        10        10        10                                                                                    C.C.C.C.    30         30         30         30                                                             D.D.D.D.    40404040    

((((૭૭૭૭) ) ) ) ‘‘‘‘ ીન િસટીીન િસટીીન િસટીીન િસટી’ ’ ’ ’ એટલ ેશુ ંએટલ ેશુ ંએટલ ેશુ ંએટલ ેશુ ં????    
A.A.A.A.    લીલાછમ વૃ ો લીલાછમ વૃ ો લીલાછમ વૃ ો લીલાછમ વૃ ો                                                                                                             B.B.B.B.    લીલુછંમ મદેાન લીલુછંમ મદેાન લીલુછંમ મદેાન લીલુછંમ મદેાન                                                 
C.C.C.C.    હ રયાળુ ંશહેર હ રયાળુ ંશહેર હ રયાળુ ંશહેર હ રયાળુ ંશહેર                                                                                                                 D.D.D.D.    હ રયાળુ ંવન હ રયાળુ ંવન હ રયાળુ ંવન હ રયાળુ ંવન             

((((૮૮૮૮) ) ) ) ગાધંીનગર કઈ વિૃતઓ થી ધમધમ ેછે ગાધંીનગર કઈ વિૃતઓ થી ધમધમ ેછે ગાધંીનગર કઈ વિૃતઓ થી ધમધમ ેછે ગાધંીનગર કઈ વિૃતઓ થી ધમધમ ેછે ????    

A.A.A.A.    હ તકલાની હ તકલાની હ તકલાની હ તકલાની                                     B.B.B.B.    રાજકીય અન ેસં કિૃતક રાજકીય અન ેસં કિૃતક રાજકીય અન ેસં કિૃતક રાજકીય અન ેસં કિૃતક                         C.C.C.C.    પયાવરણની પયાવરણની પયાવરણની પયાવરણની                                         D.D.D.D.    રમતગમતની રમતગમતની રમતગમતની રમતગમતની     
((((૯૯૯૯) ) ) ) ગજુરાત રા ય ના િવધાનસભાગહૃ ન ેશુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે ગજુરાત રા ય ના િવધાનસભાગહૃ ન ેશુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે ગજુરાત રા ય ના િવધાનસભાગહૃ ન ેશુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે ગજુરાત રા ય ના િવધાનસભાગહૃ ન ેશુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે ????    

A.A.A.A.િશવા  ભવન િશવા  ભવન િશવા  ભવન િશવા  ભવન                             B.B.B.B.    ગાંધી ભવન      ગાંધી ભવન      ગાંધી ભવન      ગાંધી ભવન                              C.C.C.C.    નહે  ભવન    નહે  ભવન    નહે  ભવન    નહે  ભવન            D.D.D.D.    િવ ઠલભાઈ પટલે ભવન  િવ ઠલભાઈ પટલે ભવન  િવ ઠલભાઈ પટલે ભવન  િવ ઠલભાઈ પટલે ભવન      
((((૧૦૧૦૧૦૧૦))))    ગાધંીનગર મા ંમં ી ીઓ અન ેસિચવ ીઓ ના કાયાલયો કેટલા લોક મા ંવહચેાયલેા છે ગાધંીનગર મા ંમં ી ીઓ અન ેસિચવ ીઓ ના કાયાલયો કેટલા લોક મા ંવહચેાયલેા છે ગાધંીનગર મા ંમં ી ીઓ અન ેસિચવ ીઓ ના કાયાલયો કેટલા લોક મા ંવહચેાયલેા છે ગાધંીનગર મા ંમં ી ીઓ અન ેસિચવ ીઓ ના કાયાલયો કેટલા લોક મા ંવહચેાયલેા છે ????    

A.A.A.A.    10101010                                                                                B.B.B.B.    7       7       7       7                                                                           C.C.C.C.    15         15         15         15                                     D.D.D.D.    12121212    
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૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                        ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) અચરજ  અચરજ  અચરજ  અચરજ  ====___________ ___________ ___________ ___________ ((((૨૨૨૨) ) ) ) ારભં ારભં ારભં ારભં     ====________________________________________________________    ((((૩૩૩૩))))ઈશારો ઈશારો ઈશારો ઈશારો     ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) હ રયાળુ ંહ રયાળુ ંહ રયાળુ ંહ રયાળુ ં    ====__________ __________ __________ __________         ((((૫૫૫૫) ) ) ) અ પાહાર અ પાહાર અ પાહાર અ પાહાર     ====____________________________________________    

 

    

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) િનિ ચત િનિ ચત િનિ ચત િનિ ચત 2222___________  ___________  ___________  ___________  ((((૨૨૨૨) ) ) ) મિૃત મિૃત મિૃત મિૃત 2222    _____________     _____________     _____________     _____________     ((((૩૩૩૩))))પહોળીપહોળીપહોળીપહોળી        2222________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) પ રિચતપ રિચતપ રિચતપ રિચત    2222____________________________________________    ((((૫૫૫૫) ) ) ) જ રી જ રી જ રી જ રી 2222    ____________________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . નીચ ેઆપલેા શ દોમાથંી વનીઓ છૂટા પાડીન ેલખોનીચ ેઆપલેા શ દોમાથંી વનીઓ છૂટા પાડીન ેલખોનીચ ેઆપલેા શ દોમાથંી વનીઓ છૂટા પાડીન ેલખોનીચ ેઆપલેા શ દોમાથંી વનીઓ છૂટા પાડીન ેલખો....                                                                                                                                                ((((5555))))                
((((૧૧૧૧) ) ) ) મૃિત મૃિત મૃિત મૃિત ----                                                                    
((((૨૨૨૨) ) ) ) બદંોબ ત બદંોબ ત બદંોબ ત બદંોબ ત         ----                                            
((((૩૩૩૩) ) ) ) િવ ાથિવ ાથિવ ાથિવ ાથ         ----                                
((((૪૪૪૪) ) ) ) સ નતાસ નતાસ નતાસ નતા    ----                                                                                                                        
((((૫૫૫૫) ) ) ) શ આતશ આતશ આતશ આત    ----                                                                                            
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                            િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગુજરાતી  ગુજરાતી  ગુજરાતી  ગુજરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                             ૬૬૬૬PPPPધિૂળય ેમારગ                           ધિૂળય ેમારગ                           ધિૂળય ેમારગ                           ધિૂળય ેમારગ                           કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----    ૨૦૨૦૨૦૨૦            

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                            રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                          ((((5555))))    
    
((((૧૧૧૧) ) ) ) કિવ પાસ ેશુ ંનથીકિવ પાસ ેશુ ંનથીકિવ પાસ ેશુ ંનથીકિવ પાસ ેશુ ંનથી    ????    

A.A.A.A.    મહલે મહલે મહલે મહલે                                                                         B.B.B.B.    સ ા સ ા સ ા સ ા                                                             C.C.C.C.    િસ કા અન ેનોટ          િસ કા અન ેનોટ          િસ કા અન ેનોટ          િસ કા અન ેનોટ          D.D.D.D.    વાહન વાહન વાહન વાહન     
((((૨૨૨૨) ) ) ) કિવ કિવ કિવ કિવ ‘‘‘‘ઉપરવાળી બકઉપરવાળી બકઉપરવાળી બકઉપરવાળી બક’ ’ ’ ’ કોન ેગણાવ ેછે કોન ેગણાવ ેછે કોન ેગણાવ ેછે કોન ેગણાવ ેછે ????    

A.A.A.A.    ઈ વરન ેઈ વરન ેઈ વરન ેઈ વરન ે                                                                B.B.B.B.    આકાશને          આકાશને          આકાશને          આકાશને          C.C.C.C.    દેના બે કન ેદેના બે કન ેદેના બે કન ેદેના બે કન ે                                D.D.D.D.    ટટે બે કન ેટટે બે કન ેટટે બે કન ેટટે બે કન ે    
((((૩૩૩૩) ) ) ) તતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે????    

A.A.A.A.    ભિ તગીતભિ તગીતભિ તગીતભિ તગીત                                                            B.B.B.B.    સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ                                     C.C.C.C.    ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત                         D.D.D.D.    ઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીતઊ મગીત    

((((૪૪૪૪) ) ) ) કિવ કઈ ગલી ન ેસાંકળી ગલી કહ ેછેકિવ કઈ ગલી ન ેસાંકળી ગલી કહ ેછેકિવ કઈ ગલી ન ેસાંકળી ગલી કહ ેછેકિવ કઈ ગલી ન ેસાંકળી ગલી કહ ેછે    ????    

A.A.A.A.    સોનાની સોનાની સોનાની સોનાની                                                                     B.B.B.B.    શહેરની શહેરની શહેરની શહેરની                                                 C.C.C.C.    ગામડાની ગામડાની ગામડાની ગામડાની                                             D.D.D.D.    િપ ળની િપ ળની િપ ળની િપ ળની     
((((૫૫૫૫))))    કિવ કિવ કિવ કિવ કવેા માગ ચાલવાનુ ંકહેકવેા માગ ચાલવાનુ ંકહેકવેા માગ ચાલવાનુ ંકહેકવેા માગ ચાલવાનુ ંકહે    છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    સ યના સ યના સ યના સ યના                                                                 B.B.B.B.    ધૂિળય ેધૂિળય ેધૂિળય ેધૂિળય ે                            C.C.C.C.    ડામરના ડામરના ડામરના ડામરના                                                                 D.D.D.D.    રાજમાગ રાજમાગ રાજમાગ રાજમાગ         
 

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) મારગમારગમારગમારગ====___________ ___________ ___________ ___________ ((((૨૨૨૨) ) ) ) રાકં રાકં રાકં રાકં     ====_______________________________________ _______ _______ _______     ((((૩૩૩૩) ) ) ) ખા ં ખા ં ખા ં ખા ં     ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) ખોટ ખોટ ખોટ ખોટ     ====__________  __________  __________  __________  ((((૫૫૫૫) ) ) ) ગલી ગલી ગલી ગલી         ====________________________________________________________    

 

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                            ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) ગરીબ ગરીબ ગરીબ ગરીબ         2222___________   ___________   ___________   ___________       ((((૨૨૨૨) ) ) ) ભોળુ ંભોળુ ંભોળુ ંભોળુ ં        2222    ___________ ___________ ___________ ___________         ((((૩૩૩૩))))ખોટ ખોટ ખોટ ખોટ 2222    ________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) સાંકડી સાંકડી સાંકડી સાંકડી     2222____________________________________________        ((((૫૫૫૫) ) ) ) બગડવુ ંબગડવુ ંબગડવુ ંબગડવુ ં    2222    ____________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . નીચ ેનીચ ેનીચ ેનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવો....                                                                                                                                                                ((((5555))))    

                    ખતેરખતેરખતેરખતેર, , , , તેતેેતતે, , , , આકંઆકંઆકંઆકં, , , , સોનુંસોનુંસોનુંસોનું, , , , નોટ નોટ નોટ નોટ     
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                        િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                                                         ૭૭૭૭....દશેભ ત જગડશુા  દશેભ ત જગડશુા  દશેભ ત જગડશુા  દશેભ ત જગડશુા                                                                                  કલુ કલુ કલુ કલુ ગુણ ગુણ ગુણ ગુણ ::::----૩૦૩૦૩૦૩૦        

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                                                    રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((10101010))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ તતુ તતુ તતુ પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો     છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા                                                                     B.B.B.B.    નાટક નાટક નાટક નાટક                                                                     C.C.C.C.    ચાતયુકથા  ચાતયુકથા  ચાતયુકથા  ચાતયુકથા                                                              D.D.D.D.    બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા     
    ((((૨૨૨૨) ) ) ) તતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છે????    

A.A.A.A.    ધમૂકતે ુધમૂકતે ુધમૂકતે ુધમૂકતે ુ                                        B.B.B.B.    રમણલાલ સોની  રમણલાલ સોની  રમણલાલ સોની  રમણલાલ સોની                              C.C.C.C.    ડોડોડોડો....આઈઆઈઆઈઆઈ....કેકકેેકે....વીજળીવાળા વીજળીવાળા વીજળીવાળા વીજળીવાળા                         D.D.D.D.    ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી     
    ((((૩૩૩૩) ) ) ) આ પાઠ મા ંકયા શહરે ની વાત કરવામા ંઆવી છેઆ પાઠ મા ંકયા શહરે ની વાત કરવામા ંઆવી છેઆ પાઠ મા ંકયા શહરે ની વાત કરવામા ંઆવી છેઆ પાઠ મા ંકયા શહરે ની વાત કરવામા ંઆવી છે????    

A.A.A.A.    મનગર મનગર મનગર મનગર                                                                                     B.B.B.B.    ભાવનગર          ભાવનગર          ભાવનગર          ભાવનગર                                          C.C.C.C.    પાટણ પાટણ પાટણ પાટણ                                                                         D.D.D.D.    ગ ડલ ગ ડલ ગ ડલ ગ ડલ             
((((૪૪૪૪) ) ) ) પાટણ ના રા  નુ ંનામ શુ ંહતુંપાટણ ના રા  નુ ંનામ શુ ંહતુંપાટણ ના રા  નુ ંનામ શુ ંહતુંપાટણ ના રા  નુ ંનામ શુ ંહતું    ????    

A.A.A.A.    િવશળદવે િવશળદવે િવશળદવે િવશળદવે                                                                                 B.B.B.B.    વીરભ  વીરભ  વીરભ  વીરભ                                                                  C.C.C.C.    ભારમલ ભારમલ ભારમલ ભારમલ                                                             D.D.D.D.    અબડો મ અબડો મ અબડો મ અબડો મ             
((((૫૫૫૫) ) ) ) રા  િવશળદવે કયા શહેર ના રા  હતા રા  િવશળદવે કયા શહેર ના રા  હતા રા  િવશળદવે કયા શહેર ના રા  હતા રા  િવશળદવે કયા શહેર ના રા  હતા ????    

A.A.A.A.    વડોદરા વડોદરા વડોદરા વડોદરા                                                                                             B.B.B.B.    પાટણ પાટણ પાટણ પાટણ                                                                             C.C.C.C.    મનગર મનગર મનગર મનગર                                                                     D.D.D.D.    ગ ડલ ગ ડલ ગ ડલ ગ ડલ             
((((૬૬૬૬))))    ક છ ના શાહ સોદાગર નું નામ શુ ંહતુંક છ ના શાહ સોદાગર નું નામ શુ ંહતુંક છ ના શાહ સોદાગર નું નામ શુ ંહતુંક છ ના શાહ સોદાગર નું નામ શુ ંહતું    ????    

A.A.A.A.    વીર ભામાશા વીર ભામાશા વીર ભામાશા વીર ભામાશા                                                                 B.B.B.B.    દવેચદં શઠે દવેચદં શઠે દવેચદં શઠે દવેચદં શઠે                                             C.C.C.C.    શઠે જગડુશા         શઠે જગડુશા         શઠે જગડુશા         શઠે જગડુશા                     D.D.D.D.    શઠે પૂનમચંદ શઠે પૂનમચંદ શઠે પૂનમચંદ શઠે પૂનમચંદ         
((((૭૭૭૭) ) ) ) પાટણ ના રા  માટે જગડુશા કયુ ંપાટણ ના રા  માટે જગડુશા કયુ ંપાટણ ના રા  માટે જગડુશા કયુ ંપાટણ ના રા  માટે જગડુશા કયુ ંિવશેષણ વાપર ેછેિવશેષણ વાપર ેછેિવશેષણ વાપર ેછેિવશેષણ વાપર ેછે    ????    

A.A.A.A.    વ સલ વ સલ વ સલ વ સલ                                                                             B.B.B.B.    મુ સદી મુ સદી મુ સદી મુ સદી                                                             C.C.C.C.    કજૂંસ કજૂંસ કજૂંસ કજૂંસ                                                                             D.D.D.D.    ડરપોક ડરપોક ડરપોક ડરપોક     
((((૮૮૮૮) ) ) ) ગજુરાત મા ંકટેલા ંવરસ થી કારમો દુકાળ ચાલ ેછેગજુરાત મા ંકટેલા ંવરસ થી કારમો દુકાળ ચાલ ેછેગજુરાત મા ંકટેલા ંવરસ થી કારમો દુકાળ ચાલ ેછેગજુરાત મા ંકટેલા ંવરસ થી કારમો દુકાળ ચાલ ેછે    ????    

A.A.A.A.    એક એક એક એક                                                                                                 B.B.B.B.    બ ેબ ેબ ેબ ે                                                                                                    C.C.C.C.    ણ ણ ણ ણ                                                                                     D.D.D.D.    ચાર ચાર ચાર ચાર     
((((૯૯૯૯) ) ) ) રા  િવશળદવે અનાજના એક એક દાણા સાથ ેશું ગણીન ેઆપવા તયૈાર હતા રા  િવશળદવે અનાજના એક એક દાણા સાથ ેશું ગણીન ેઆપવા તયૈાર હતા રા  િવશળદવે અનાજના એક એક દાણા સાથ ેશું ગણીન ેઆપવા તયૈાર હતા રા  િવશળદવે અનાજના એક એક દાણા સાથ ેશું ગણીન ેઆપવા તયૈાર હતા ????    

A.A.A.A.    મોતી    મોતી    મોતી    મોતી                                                                                    B.B.B.B.    હીરા    હીરા    હીરા    હીરા                                                                                C.C.C.C.    માણકે   માણકે   માણકે   માણકે                                                                   D.D.D.D.    પસૈા પસૈા પસૈા પસૈા     
((((૧૦૧૦૧૦૧૦) ) ) ) લખે મા ંઅનાજ કોની માિલકી નુ ંબતાવાયુ ંછે લખે મા ંઅનાજ કોની માિલકી નુ ંબતાવાયુ ંછે લખે મા ંઅનાજ કોની માિલકી નુ ંબતાવાયુ ંછે લખે મા ંઅનાજ કોની માિલકી નુ ંબતાવાયુ ંછે ????    

A.A.A.A.    રા ની  રા ની  રા ની  રા ની                                                                                  B.B.B.B.    જગડશુા ની              જગડશુા ની              જગડશુા ની              જગડશુા ની              C.C.C.C.    દેશની ની        દેશની ની        દેશની ની        દેશની ની                    D.D.D.D.    વપેારીની વપેારીની વપેારીની વપેારીની     
    

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                        ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) િનરાશાિનરાશાિનરાશાિનરાશા    ====___________ ___________ ___________ ___________     ((((૨૨૨૨) ) ) ) ટીપ ં ટીપ ં ટીપ ં ટીપ ં     ====____________________________________________________                ((((૩૩૩૩) ) ) ) રયૈત રયૈત રયૈત રયૈત     ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) લાજ લાજ લાજ લાજ     ====__________  __________  __________  __________                  ((((૫૫૫૫) ) ) ) ડલડલડલડલ    ====____________________________________________________________    
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૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) દકુાળ દકુાળ દકુાળ દકુાળ     2222___________  ___________  ___________  ___________  ((((૨૨૨૨) ) ) ) માિલક માિલક માિલક માિલક         2222    _____________  _____________  _____________  _____________  ((((૩૩૩૩))))    જય જય જય જય 2222________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) ઉદાર ઉદાર ઉદાર ઉદાર         2222___________  ___________  ___________  ___________  ((((૫૫૫૫) ) ) ) સા  ંસા  ંસા  ંસા  ં2222    ________________________________________________    

    

૪૪૪૪. . . . નીચનેા શ દસમહૂો માટ ેએકનીચનેા શ દસમહૂો માટ ેએકનીચનેા શ દસમહૂો માટ ેએકનીચનેા શ દસમહૂો માટ ેએક----એક શ દ એક શ દ એક શ દ એક શ દ લલલલખોખોખોખો....                                                                                                                                                                        ((((4444))))                    
((((૧૧૧૧) ) ) ) સમજવામા ંથતી ભલૂસમજવામા ંથતી ભલૂસમજવામા ંથતી ભલૂસમજવામા ંથતી ભલૂ        ----                                                                                                                ____________________________________________________________            
((((૨૨૨૨) ) ) ) હેરાત માટ ેદીવાલ પર છેડલેો કાગળ હેરાત માટ ેદીવાલ પર છેડલેો કાગળ હેરાત માટ ેદીવાલ પર છેડલેો કાગળ હેરાત માટ ેદીવાલ પર છેડલેો કાગળ         ----                                ____________________________________________________________                
((((૩૩૩૩) ) ) ) ક લાનો ર ક ક લાનો ર ક ક લાનો ર ક ક લાનો ર ક         ----                                                                                                                                                ____________________________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) િવજયનો પોકાર િવજયનો પોકાર િવજયનો પોકાર િવજયનો પોકાર         ----                                                                                                                                        ____________________________________________________________            
    

૪૪૪૪. . . . નીચનેા નીચનેા નીચનેા નીચનેા ઢ યોગો ના અથ આપોઢ યોગો ના અથ આપોઢ યોગો ના અથ આપોઢ યોગો ના અથ આપો....                                                                                                                                                                                                                                ((((6666))))                    
((((૧૧૧૧) ) ) ) આકંડા માંડવા આકંડા માંડવા આકંડા માંડવા આકંડા માંડવા         ----                                                                            ____________________________________________________________            
((((૨૨૨૨) ) ) ) ભ કપાઈ જવી ભ કપાઈ જવી ભ કપાઈ જવી ભ કપાઈ જવી ----                                                                    ____________________________________________________________                
((((૩૩૩૩) ) ) ) સાત ખોટનો દીકરોસાત ખોટનો દીકરોસાત ખોટનો દીકરોસાત ખોટનો દીકરો            ----                                                    ____________________________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) સૌ સારા વાના થવા ંસૌ સારા વાના થવા ંસૌ સારા વાના થવા ંસૌ સારા વાના થવા ં        ----                                                ____________________________________________________________            
((((૫૫૫૫) ) ) ) પટેનો ખાડો ઉણો રહવેો પટેનો ખાડો ઉણો રહવેો પટેનો ખાડો ઉણો રહવેો પટેનો ખાડો ઉણો રહવેો         ----                            ____________________________________________________________    

((((6666) ) ) ) મમમમ     માં યા દામ આપવામાં યા દામ આપવામાં યા દામ આપવામાં યા દામ આપવા        ----                                    ____________________________________________________________    
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                            િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                     ૮૮૮૮PPPPઆજ આનંદ આજ આનંદ આજ આનંદ આજ આનંદ                                 કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----    ૧૮૧૮૧૮૧૮            

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                            રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) લોકો મા ંઆનંદ યા યો છે કારણ કેલોકો મા ંઆનંદ યા યો છે કારણ કેલોકો મા ંઆનંદ યા યો છે કારણ કેલોકો મા ંઆનંદ યા યો છે કારણ કે............    ????    

A.A.A.A.    આકાશમા ંવાદળો ઉમ યા ંછેઆકાશમા ંવાદળો ઉમ યા ંછેઆકાશમા ંવાદળો ઉમ યા ંછેઆકાશમા ંવાદળો ઉમ યા ંછે....                                                                                    B.B.B.B.    મહમેાન આવવાના છેમહમેાન આવવાના છેમહમેાન આવવાના છેમહમેાન આવવાના છે....                                                                
C.C.C.C.    વરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છે....                                                                                                                        D.D.D.D.    વરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છે....        

((((૨૨૨૨) ) ) ) આ કા ય માં આ કા ય માં આ કા ય માં આ કા ય માં ‘‘‘‘ધરતીએ ઓ યા ંલીલા ંચીર જોધરતીએ ઓ યા ંલીલા ંચીર જોધરતીએ ઓ યા ંલીલા ંચીર જોધરતીએ ઓ યા ંલીલા ંચીર જો’ ’ ’ ’ એટલેએટલેએટલેએટલે    ????    

A.A.A.A.    ધરતીને લીલુ ંવ  ઓઢા યુ ંછેધરતીને લીલુ ંવ  ઓઢા યુ ંછેધરતીને લીલુ ંવ  ઓઢા યુ ંછેધરતીને લીલુ ંવ  ઓઢા યુ ંછે....                                                                            B.B.B.B.    ધરતી લીલીછમ બની છેધરતી લીલીછમ બની છેધરતી લીલીછમ બની છેધરતી લીલીછમ બની છે....                                        
C.C.C.C.    ધરતી પર લીલો રગં છાં યો છેધરતી પર લીલો રગં છાં યો છેધરતી પર લીલો રગં છાં યો છેધરતી પર લીલો રગં છાં યો છે....                                                                                D.D.D.D.    ધરતી પર લીલી ચાદર ધરતી પર લીલી ચાદર ધરતી પર લીલી ચાદર ધરતી પર લીલી ચાદર પાથરી છેપાથરી છેપાથરી છેપાથરી છે....        

((((૩૩૩૩) ) ) ) તતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છેતતુ કા ય નો સાિહ ય કાર કયો છે????    

A.A.A.A.    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત    ભિ તગીત                                                    B.B.B.B.    સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ             સોનેટ                             C.C.C.C.    ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત         ાથનાગીત                                 D.D.D.D.    લોકગીત લોકગીત લોકગીત લોકગીત     
((((૪૪૪૪) ) ) ) ખડેૂત ધોરીડા ન ેતયૈાર કર ેછેખડેૂત ધોરીડા ન ેતયૈાર કર ેછેખડેૂત ધોરીડા ન ેતયૈાર કર ેછેખડેૂત ધોરીડા ન ેતયૈાર કર ેછે, , , , કારણ કેકારણ કેકારણ કેકારણ કે............    

A.A.A.A.    વરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છેવરસાદ પડી ર ો છે....                                                                                                                                    B.B.B.B.    વરસાદની ઋત ુછેવરસાદની ઋત ુછેવરસાદની ઋત ુછેવરસાદની ઋત ુછે....                                            
    C.C.C.C.    વરસાદ આવવાની તયૈારી છેવરસાદ આવવાની તયૈારી છેવરસાદ આવવાની તયૈારી છેવરસાદ આવવાની તયૈારી છે....                                                                                            D.D.D.D.    વરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છેવરસાદ થભંી ગયો છે....    

((((૫૫૫૫))))    ખડેૂત ેએના ખતેરમા ંશેની વાવણી કરી ખડેૂત ેએના ખતેરમા ંશેની વાવણી કરી ખડેૂત ેએના ખતેરમા ંશેની વાવણી કરી ખડેૂત ેએના ખતેરમા ંશેની વાવણી કરી ????    

A.A.A.A.    શરેડીની શરેડીની શરેડીની શરેડીની                                                                                 B.B.B.B.    ડાગંરની ડાગંરની ડાગંરની ડાગંરની                                                 C.C.C.C.    જુવાર બાજરીની જુવાર બાજરીની જુવાર બાજરીની જુવાર બાજરીની                                                 D.D.D.D.    મગફળીની મગફળીની મગફળીની મગફળીની     
 

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના નીચ ેઆપલેા શ દોના નીચ ેઆપલેા શ દોના નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોસમાનાથ  શ દો લખોસમાનાથ  શ દો લખોસમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                ((((4444))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) ધોરીડા ધોરીડા ધોરીડા ધોરીડા ====___________ ___________ ___________ ___________ ((((૨૨૨૨) ) ) ) ગવરી ગવરી ગવરી ગવરી         ====_______________________________________  _______  _______  _______  ((((૩૩૩૩) ) ) ) લલાટ લલાટ લલાટ લલાટ         ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) સ રતા સ રતા સ રતા સ રતા         ====__________  __________  __________  __________      
    

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                            ((((4444))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) ધરતી ધરતી ધરતી ધરતી 2222___________    ___________    ___________    ___________    ((((૨૨૨૨) ) ) ) લીલુ ંલીલુ ંલીલુ ંલીલુ ં2222    ___________   ___________   ___________   ___________   ((((૩૩૩૩))))ચડીચડીચડીચડી    2222    ________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) વીર વીર વીર વીર 2222____________________________________________            
    

૪૪૪૪. . . . નીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવોનીચ ેઆપલેા શ દોન ેશ દકોશ ના મ મા ંગોઠવો....                                                                                                                                                                ((((5555))))    

                    લલાટલલાટલલાટલલાટ, , , , હીરલાહીરલાહીરલાહીરલા, , , , દખણદખણદખણદખણ, , , , ખેડૂખેડૂખેડૂખેડૂ, , , , સ રતા સ રતા સ રતા સ રતા     
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                            િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                         ૯૯૯૯PPPPદીકરાનો મારનાર દીકરાનો મારનાર દીકરાનો મારનાર દીકરાનો મારનાર                                                                                         કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----    ૨૦૨૦૨૦૨૦            

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                            રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((10101010))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ તતુ તતુ તતુ પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો     છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા                                                                     B.B.B.B.    લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા                                                          C.C.C.C.    િનબધં   િનબધં   િનબધં   િનબધં                                                                   D.D.D.D.    બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા     
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છે????    

A.A.A.A.    ઝવરેચંદ મઘેાણીઝવરેચંદ મઘેાણીઝવરેચંદ મઘેાણીઝવરેચંદ મઘેાણી                                        B.B.B.B.    કા ત  કા ત  કા ત  કા ત                                                                      C.C.C.C.    ધમૂકતે ુ ધમૂકતે ુ ધમૂકતે ુ ધમૂકતે ુ                                                                     D.D.D.D.    ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી ચં કાતં બ ી     
    ((((૩૩૩૩) ) ) ) દવેિળયા ગામના દરબાર કોણ હતાદવેિળયા ગામના દરબાર કોણ હતાદવેિળયા ગામના દરબાર કોણ હતાદવેિળયા ગામના દરબાર કોણ હતા????    

A.A.A.A.    લાખાવાળા લાખાવાળા લાખાવાળા લાખાવાળા                                                             B.B.B.B.    ઓધડ વાળા          ઓધડ વાળા          ઓધડ વાળા          ઓધડ વાળા          C.C.C.C.    મદંોદર ખાન       મદંોદર ખાન       મદંોદર ખાન       મદંોદર ખાન                           D.D.D.D.    તજેમલ ઠાકોર તજેમલ ઠાકોર તજેમલ ઠાકોર તજેમલ ઠાકોર             
((((૪૪૪૪) ) ) ) ધળૂેટી નો તહવેાર ધળૂેટી નો તહવેાર ધળૂેટી નો તહવેાર ધળૂેટી નો તહવેાર યારે આવ ેછેયારે આવ ેછેયારે આવ ેછેયારે આવ ેછે    ????    

A.A.A.A.    ફાગણ સુદ પૂનમ ે       ફાગણ સુદ પૂનમ ે       ફાગણ સુદ પૂનમ ે       ફાગણ સુદ પૂનમ ે                                                                           B.B.B.B.    ફાગણ વદ એકમ ેફાગણ વદ એકમ ેફાગણ વદ એકમ ેફાગણ વદ એકમ ે                                
C.C.C.C.    ચૈ  વદ એકમ ેચૈ  વદ એકમ ેચૈ  વદ એકમ ેચૈ  વદ એકમ ે                                                                                                                D.D.D.D.    મહા સદુ પાચંમ ેમહા સદુ પાચંમ ેમહા સદુ પાચંમ ેમહા સદુ પાચંમ ે        

((((૫૫૫૫) ) ) ) ઘે રયાઓ કયા તહવેાર માં નીકળ ેછેઘે રયાઓ કયા તહવેાર માં નીકળ ેછેઘે રયાઓ કયા તહવેાર માં નીકળ ેછેઘે રયાઓ કયા તહવેાર માં નીકળ ેછે    ????    

A.A.A.A.    ધળુેટીના ધળુેટીના ધળુેટીના ધળુેટીના                                                                     B.B.B.B.    દવાળીના દવાળીના દવાળીના દવાળીના                                                     C.C.C.C.    શરદપૂનમના શરદપૂનમના શરદપૂનમના શરદપૂનમના                                                     D.D.D.D.    જ મા મી ના જ મા મી ના જ મા મી ના જ મા મી ના     
((((૬૬૬૬))))    અચાનક ધબ સાથ ેકોણ પ યુંઅચાનક ધબ સાથ ેકોણ પ યુંઅચાનક ધબ સાથ ેકોણ પ યુંઅચાનક ધબ સાથ ેકોણ પ યું????    

A.A.A.A.    ચારણ ચારણ ચારણ ચારણ                                                                                                                 B.B.B.B.    દવેિળયા ગામના દરબાર દવેિળયા ગામના દરબાર દવેિળયા ગામના દરબાર દવેિળયા ગામના દરબાર                                                                         
C.C.C.C.    ઘરેયૈો ઘરેયૈો ઘરેયૈો ઘરેયૈો                                                                                                                     D.D.D.D.    દવેિળયા ગામના દરબાર નો કુવંર દવેિળયા ગામના દરબાર નો કુવંર દવેિળયા ગામના દરબાર નો કુવંર દવેિળયા ગામના દરબાર નો કુવંર         

((((૭૭૭૭) ) ) ) ડાયરો શમેા ંઘેઘરૂ હતોડાયરો શમેા ંઘેઘરૂ હતોડાયરો શમેા ંઘેઘરૂ હતોડાયરો શમેા ંઘેઘરૂ હતો    ????    
A.A.A.A.    વાતોમા ંવાતોમા ંવાતોમા ંવાતોમા ં                                                                    B.B.B.B.    દા  પીવામા ંદા  પીવામા ંદા  પીવામા ંદા  પીવામા ં                                                            C.C.C.C.    કાવાકસુંબામા ંકાવાકસુંબામા ંકાવાકસુંબામા ંકાવાકસુંબામા ં                                                                D.D.D.D.    લડવામા ંલડવામા ંલડવામા ંલડવામા ં        

((((૮૮૮૮) ) ) ) મદંોદર ખાન ની ઘોડી નું નામ શુ ંહતુંમદંોદર ખાન ની ઘોડી નું નામ શુ ંહતુંમદંોદર ખાન ની ઘોડી નું નામ શુ ંહતુંમદંોદર ખાન ની ઘોડી નું નામ શુ ંહતું    ????    

A.A.A.A.    રોઝડી રોઝડી રોઝડી રોઝડી                                                                             B.B.B.B.    માણકી માણકી માણકી માણકી                                                                                     C.C.C.C.    તજેણ તજેણ તજેણ તજેણ                                                                                                     D.D.D.D.    કસેરી કસેરી કસેરી કસેરી     
((((૯૯૯૯) ) ) ) મદંોદર ખાન ની ઘોડી ની કમત કેટલી હતી મદંોદર ખાન ની ઘોડી ની કમત કેટલી હતી મદંોદર ખાન ની ઘોડી ની કમત કેટલી હતી મદંોદર ખાન ની ઘોડી ની કમત કેટલી હતી     ????    

A.A.A.A.    પાચં સો પાચં સો પાચં સો પાચં સો                                                                     B.B.B.B.    બ ેહ ર બ ેહ ર બ ેહ ર બ ેહ ર                                                                                 C.C.C.C.    એક હ ર એક હ ર એક હ ર એક હ ર                                                                                 D.D.D.D.    નવ સો નવ સો નવ સો નવ સો     
((((૧૦૧૦૧૦૧૦) ) ) ) દવેિળયા ગામ માં આવલેો મુસાફર કોણ હતો દવેિળયા ગામ માં આવલેો મુસાફર કોણ હતો દવેિળયા ગામ માં આવલેો મુસાફર કોણ હતો દવેિળયા ગામ માં આવલેો મુસાફર કોણ હતો     ????    

A.A.A.A.    સરપચં સરપચં સરપચં સરપચં                                                                             B.B.B.B.    ઠાકોર ઠાકોર ઠાકોર ઠાકોર                                                                                             C.C.C.C.    આપા દવેાત આપા દવેાત આપા દવેાત આપા દવેાત                                                                         D.D.D.D.    ચારણ ચારણ ચારણ ચારણ         
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૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોનીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખો....                                                                                                                                                                                        ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) મસુાફર મસુાફર મસુાફર મસુાફર     ====_________ _________ _________ _________             ((((૨૨૨૨) ) ) ) માઝા માઝા માઝા માઝા ====____________________________________________________                ((((૩૩૩૩) ) ) ) પરબ પરબ પરબ પરબ ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) ગરકાવ ગરકાવ ગરકાવ ગરકાવ         ====__________  __________  __________  __________  ((((૫૫૫૫) ) ) ) હુતાશણીહુતાશણીહુતાશણીહુતાશણી    ====____________________________________________    

 

    

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) મરૂખ મરૂખ મરૂખ મરૂખ     2222_________________________________________ _ _ _             ((((૨૨૨૨) ) ) ) ઉલટો ઉલટો ઉલટો ઉલટો     2222    _____________  _____________  _____________  _____________  ((((૩૩૩૩))))    પાતાળ પાતાળ પાતાળ પાતાળ     2222________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) ઉજળા ંઉજળા ંઉજળા ંઉજળા ં        2222___________ ___________ ___________ ___________ ((((૫૫૫૫) ) ) ) પછવાડે પછવાડે પછવાડે પછવાડે     2222    ________________________________________________    
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ધોરણધોરણધોરણધોરણ    ::::----    ૮૮૮૮                                            િવષયિવષયિવષયિવષય    ::::----    ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી  ગજુરાતી                                      થમ સથમ સથમ સથમ સ     

એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી એકમ કસોટી                                                         ૧૦૧૦૧૦૧૦....અઢી આના                        અઢી આના                        અઢી આના                        અઢી આના                                    કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ કલુ ગણુ ::::----    ૧૫૧૫૧૫૧૫        

િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ િવ ાથ  નુ ંનામ ::::----                                                            રોલ નંરોલ નંરોલ નંરોલ નં....    

૧૧૧૧....નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો  નીચનેા દરકે ન ના ઉ ર માટ ેઆપલેા િવક પોમાથંી સાચો િવક પ શોધો                                      ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ તતુ તતુ તતુ પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો પાઠ નો સાિહ ય કાર કયો     છેછેછેછે????    

A.A.A.A.    લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા લોકવાતા                                                                             B.B.B.B.    લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા  લોકકથા                                                          C.C.C.C.    વન સગં    વન સગં    વન સગં    વન સગં                                    D.D.D.D.    બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા બોધવાતા     
((((૧૧૧૧) ) ) ) તતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છેતતુ પાઠ ના લખેક કોણ છે????    

A.A.A.A.    વામી સિ ચદાનંદ         વામી સિ ચદાનંદ         વામી સિ ચદાનંદ         વામી સિ ચદાનંદ         B.B.B.B.    કા ત  કા ત  કા ત  કા ત                                                                      C.C.C.C.    ધમૂકેત ુ ધમૂકેત ુ ધમૂકેત ુ ધમૂકેત ુ                                                                     D.D.D.D.    ચં કાંત બ ી ચં કાંત બ ી ચં કાંત બ ી ચં કાંત બ ી     
    ((((૩૩૩૩) ) ) ) લખેકેલખેકેલખેકેલખેકે    બા યકાળબા યકાળબા યકાળબા યકાળ    માંમાંમાંમાં    પાઠશાળાપાઠશાળાપાઠશાળાપાઠશાળા    માંમાંમાંમાં    શેનુંશેનુંશેનુંશેનું    અ યયનઅ યયનઅ યયનઅ યયન    કરલેુંકરલેુંકરલેુંકરલેું    ????    

A.A.A.A.    બાળપોથીબાળપોથીબાળપોથીબાળપોથી    નુંનુનંુંનું                                                                B.B.B.B.    ગિણતનુંગિણતનુંગિણતનુંગિણતનું                                                C.C.C.C.    થોડાથોડાથોડાથોડા    લોકોલોકોલોકોલોકો    તથાતથાતથાતથા    ીનુંીનુંીનુંીનું                                            D.D.D.D.વદેનુંવદેનુંવદેનુંવદેનું        
((((૪૪૪૪) ) ) ) લખેકલખેકલખેકલખેક    નેનનેેને    કયુંકયુંકયુંકયું    પુ તકપુ તકપુ તકપુ તક    ખરીદવુંખરીદવુંખરીદવુંખરીદવું    હતુંહતુંહતુંહતું        ????    

A.A.A.A.    લઘુલઘુલઘુલઘુ    કૌમદુીકૌમદુીકૌમદુીકૌમદુી                                                                        B.B.B.B.    સર વતીસર વતીસર વતીસર વતી    ચંચચંંચં                             C.C.C.C.    મઘેદતૂમઘેદતૂમઘેદતૂમઘેદતૂ                                                                                            D.D.D.D.    ઋ વદેઋ વદેઋ વદેઋ વદે                
((((૫૫૫૫) ) ) ) લખેકલખેકલખેકલખેક    નેનનેેને    અઢીઅઢીઅઢીઅઢી    આનાઆનાઆનાઆના    કોનીકોનીકોનીકોની    પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી    મ યામ યામ યામ યા    ????    

A.A.A.A.    સાધુસાધુસાધુસાધુ    પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી                                                                            B.B.B.B.    દકુાનદારદકુાનદારદકુાનદારદકુાનદાર    પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી                                                            
C.C.C.C.    શઠેશઠેશઠેશઠે    પાસથેીપાસથેીપાસથેીપાસથેી                                                                                    D.D.D.D.    ફળનાફળનાફળનાફળના    ટોપલાટોપલાટોપલાટોપલા    વાળાવાળાવાળાવાળા    તરફથીતરફથીતરફથીતરફથી            

    

૨૨૨૨....નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો નીચ ેઆપલેા શ દોના સમાનાથ  શ દો લખોલખોલખોલખો....                                                                                                                                                                                        ((((5555))))    
((((૧૧૧૧) ) ) ) તાલાવલેીતાલાવલેીતાલાવલેીતાલાવલેી            ====_________  _________  _________  _________  ((((૨૨૨૨) ) ) ) અ ુઅ ુઅ ુઅ ુ        ====____________________________________________________                ((((૩૩૩૩) ) ) ) અ યયનઅ યયનઅ યયનઅ યયન        ====________________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) કપૃાકપૃાકપૃાકપૃા                ====__________  __________  __________  __________                  ((((૫૫૫૫) ) ) ) યાચનાયાચનાયાચનાયાચના        ====____________________________________________    

 

    

૩૩૩૩....નીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખોનીચનેા શ દોના િવરોધી શ દો લખો....                                                                                                                                                                                                                                ((((5555))))    

((((૧૧૧૧) ) ) ) િહતિહતિહતિહત    2222___________    ___________    ___________    ___________    ((((૨૨૨૨) ) ) ) યો યયો યયો યયો ય    2222    _____________  _____________  _____________  _____________  ((((૩૩૩૩))))    મગંલમગંલમગંલમગંલ    2222________________________________    

((((૪૪૪૪) ) ) ) આશાઆશાઆશાઆશા    2222________________________________________                ((((૫૫૫૫) ) ) ) યવ થાયવ થાયવ થાયવ થા    2222    ____________________________________________    

    

    

    


