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વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
1. બજારમાાં                                                 

1  

શાળાનુાં નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુાં નામ : _________________________________________ રોલ નાંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________   સમય : 30 વમવનટ            કુલ ગણુ : 20 ગણુ  
 

 

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો.        [ 8 ] 

(1) લગ્નની ખરીદી કરવી હોય તો આપણે કઈ કઈ દુકાનમાાં ખરીદી માટે જવુાં પડે ? 
(2) બજારમાાં નાગરરકને કઈ કઈ સવુવધાઓ મળી રહ ેછે ? 
(3) જો બસસ્ટેશન ન હોય તો લોકોને શી અડચણ પડે ? 
(4) બજારમાાં જતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબતોનુાં ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ ? 

 

પ્રશ્ન-2. નીચે આપેલી કઈ િસ્ત ુક્ાાં મળશે ? તે યોગ્ય રીતે જોડો. [ 4 ] 
   ‘‘અ’’    ‘‘બ’’   

(1) માથાની ગોળી   (1) રેડીમેઈડની દુકાન 
(2) ટથૂપેસ્ટ   (2) મૅરડકલ 
(3) ટી-શટટ     (3) સ્ટેશનરીની દુકાન 
(4) નોટબકુ    (4) કરરયાણાની દુકાન 

(5) બૅંક 
 

પ્રશ્ન-3. બજારમાાં દુકાનોના બોડડમાાં જોયેલા અને િાાંચેલા હોય તેિા કોઈપણ આઠ 
 અંગે્રજી શબ્દો લખો. [ 4 ] 

(1) ______________________ (2) ______________________ 
(3) ______________________ (4) ______________________ 
(5) ______________________ (6) ______________________ 
(7) ______________________ (8) ______________________ 
 

પ્રશ્ન-4. રાતે્ર 12 કલાકર્થી પેટ્રોલની કકિંમતમાાં િધારાનો અમલ ર્થનાર છે, જેના 
 કારણે પેટ્રોલપાંપ પર કેવુાં ¼શ્ય હશે ? તેના વિશે સાત-આઠ િાક્ો લખો. 
  [ 4 ] 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
2. એક જ દે ચિનગારી                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ  

 
 

પ્રશ્ન–1. નીિે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) કવિ માત્ર એક જ ચિનગારી શા માટે માગે છે ? 
(2) ‘જીિન ખરિી નાખવ ું’ એટલે શ ું કરવ ું ? 
(3) કવિ ‘પોતાની મહનેત ફળી નહહ’ એમ શા માટે કહ ેછે ? 
(4) ‘ના સળગી એક સગડી મારી’ એ પુંક્તત દ્વારા કવિ શ ું કહિેા માગે છે ? 

 
 
 

 

પ્રશ્ન–2. નીિે આપેલી ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દ િડે પરૂો.   [ 4 ] 

(1) ઠુંડીમાું મ જ _________________ થથરે. 
(2) ____________ લોઢ ું ઘસતાું-ઘસતાું. 
(3) ના ફળી ______________ મારી. 
(4) ના સળગી એક ___________ મારી. 

 
 

પ્રશ્ન–3. નીિે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો.   [ 4 ] 

(1) અનલ 
(2) વિપત 
(3) સરૂજ 
(4) કાયા 

 

પ્રશ્ન–4. નીિે આપેલી કાવ્યપુંક્તત પણૂણ કરો.  [ 4 ] 

એક જ દે ચિનગારી, 
      

                      

ન ફળી મહનેત મારી; 

મહાનલ ! એક જ દે ચિનગારી 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
3. જુમો ભિસ્તી                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ              કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) જુમો અને વેણ ુદિવસ િરમ્યાન શુું કરતા હતા ? 

(2) જુમાના ઝુંપડાુંન ુું વર્ણન કરો. 
(3) વેણનુ ુું મતૃ્ય ુકેવી રીતે થયુું ? 

(4) જુમો ભિસ્તી વેણનુી યાિમાું શુું કરે છે ? 
 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો.   [ 4 ] 

(1) શ્રીમુંત 
(2) દુરં્ગધ 
(3) આનુંિ 
(4) ર્ગિબ 

 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા િાક્યોમાુંર્થી ખરાું િાક્ય સામે ‘’ ની અને ખોટાું િાક્ય સામે 
 ‘’ ની વનશાની કરો.  [ 4 ] 

(1) જુમો અને વેણ ુબુંને એક જ ઝુંપડાુંમાું રહતેા હતા. 
(2) જુમાએ શોખ ખાતર પાડો પાળેલો. 
(3) જુમાને બપોર પછી સસર્ગારેટ પીવાનો શોખ હતો. 
(4) વેણનુ ુું મતૃ્ય ુટે્રનની નીચે કચડાઈ જવાથી થયુું. 

 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થથ આપી, તેનો િાક્યપ્રયોગ કરો.   [ 4 ] 

(1) તડકા-છાુંયડા જોવા  
(2) પૈસાની છોળ રેલાવી  



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
4. તને ઓળખુું છું, મા                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) કવિ માની મમતા કયા કયા પ્રસગેં અનભુિે છે ? 

(2) કવિ માતાની પરકમ્મા કેિી રીતે કરે છે ? 

(3) ‘એકલિાયુ ંિરસે છે ચોમાસુ’ં, એવુ ંકવિ કયા સદંભે કહ ેછે ? 

(4) પરકમ્મા કોની કોની કરિામા ંઆિે છે ? શા માટે ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલી કાવ્યપુંક્તત સમજાિો.   [ 4 ] 

તરણા પેઠે ચાિે કે હડસેલે, કોઈ ફેંકે 
પગ પર ઊભો થાઉં ફરી તારી મમતાના ટેકે 
દશે ટેરિા ંઅડે ને પીડા છૂ થાતી પળભરમા.ં.. 

 
પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો.  [ 4 ] 

(1) મારગ 

(2) સમદુ્ર 

(3) શશી 
(4) રાવિ  

 
 

પ્રશ્ન–4. ‘મા’ વિશે પાુંચ-સાત િાક્યો લખો.  [ 4 ] 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
5. એક મલુાકાત                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________   સમય : 30 વમવનટ            કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) ગ ાંધીનગરને ‘ગ્રીનસિટી’ તરીકે કેમ ઓળખવ મ ાં આવે છે ? 

(2) ગ ાંધીનગરન  મ ગોની સવશેષત  જણ વો. 

(3) સવધ નિભ ગહૃમ ાં પ્રવેશવ  પરવ નગી શ  મ ટે જરૂરી છે ? 

(4) સવધ નિભ ને ‘ધ ર િભ ’ તરીકે કેમ ઓળખવ મ ાં આવે છે ? 
 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાું ગોઠિીને ફરીર્થી લખો.   [ 4 ] 

પ્રવસૃિ, પ્રવેશ, પ્રકૃસત, પ્ર િાંગગક 
 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોને ‘ઇક’ પ્રત્યય લગાડી, નિા શબ્દો બનાિો. [ 4 ] 

(1) િમ જ 

(2) સ્વભ વ 

(3) સશક્ષણ 

(4) ઇસતહ િ   
 
 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો.   [ 4 ] 

(1) હરરય ળાં 

(2) પરરગિત 

(3) સ્મસૃત 

(4) ઊંિ ે



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
6. ધળૂિયે મારગ                                                 

1  

શાિાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________    સમય : 30 વમવનટ           કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) કવિના મતે મનષુ્યનુું જીિન કેવુું હોવુું જોઈએ ? 

(2) ‘ધળૂિયે મારગ’ એટલે શુું ? આ માગે ચાલિાના કયા કયા લાભ કવિ જણાિ ેછે ? 

(3) કવિ પાસે શુું શુું નથી ? એની એમના મન પર શી અસર થાય છે ? 

(4) ઉપરિાિી બૅન્કની શી વિશેષતા છે ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો.  [ 4 ] 

(1) મારગ 

(2) હતે 

(3) સોનુું 
(4) સાથ  

 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલી કાવ્યપુંક્તતઓ પણૂણ કરો.   [ 4 ] 

કોણે કીધુું ગરીબ છીએ ?      
        
        
     એમાું તે શી ખોટ ? 

 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા યોગ્ય શબ્દ િડે પરૂો.   [ 4 ] 

(1) નોટ ને ...................... નાખ નદીમાું, ધળૂિયે મારગ ચાલ ! 
(2) સોનાની તો ................... ગલી, હતે ુગણતુું હતે; 
(3) િચ્ચે નાનુું .................... બેઠુું, ક્ાું આિો છે લાભ ? 
(4) આજનુું ....................... આજ આપે ને કાલની િાતો કાલ, 

 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
7. દેશભક્ત જગડુશા                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 

વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 

વનરીક્ષકની સહી : ________________  સમય : 30 વમવનટ             કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) જગડુશા દેશભક્ત કહવેાય કે પ્રજાવત્સલ ? કારણ આપો. 
(2) વવશાળદેવ કઈ આપવિથી ચ િંતાતરુ હતા ? 

(3) દરેક વખારના તાાંબાના પતરામાાં જગડુશા એ શુાં લખાવ્ુાં હત ુાં ? શા માટે ? 

(4) રાજાએ જગડુશાને શા માટે તેડાવયા ? 
 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોના અર્થથ આપી, તેનો િાક્યપ્રયોગ કરો.   [ 4 ] 

(1) આંકડા માાંડવા 
(2) જીભ કપાઈ જવી 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોના અર્થથ લખો.   [ 4 ] 

(1) ટીપણુાં 
(2) લાજ 
(3) કારમુાં 
(4) સકુાળ 

 

પ્રશ્ન–4. ‘જગડુશા’ વિશે પાત્રલેખન કરો.  [ 4 ] 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
8. આજ આનન્દ                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________   સમય : 30 વમવનટ            કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) વર્ષા આવી રહી છે તે શષનષ આધષરે કહી શકષય ? 

(2) ખેડતૂ અને એનષ બળદો શષનષથી શોભી રહ્યષ છે ? 

(3) વીરન ું અને એનષ બળદોન ું કલ્યષણ થષય તે મષટે શ ું કરવષમષું આવ્ ું છે ? 

(4) વરસષદ આવતષું જ ધરતી પર કેવ ું વષતષવરણ થ્ ું છે ? 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દો માટે કાવ્યમાું કયા શબ્દો િપરાયા છે તે લખો.  [ 4 ] 

(1) ઉત્તર 

(2) જ વષર 

(3) ગષય  
(4) બળદ 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલી કાવ્યપુંક્તતઓ પણૂણ કરો.   [ 4 ] 

ઓતર-દખણથી ચડી વષદળી રે લોલ ! 
       
          

      કોટે ઘઘૂરમષળ જો, આજ૦ 
પ્રશ્ન–4 . અહીં િષાણઋતનેુ લાગ ુપડતાું િાક્યો સામે ખરાું ‘’ ની વનશાની કરો. [ 4 ] 

(1) મષથે સરૂજનો આભ ફષળતો તષપ પડી રહ્યો છે. 
(2) મોરલો ટહ કવષ મષુંડે છે. 
(3) પવૂા દદશષમષું મેઘધન ર્ સષતેકળષએ ખીલ્્ ું છે. 
(4) ખેતર ખ લ્લષ પડયષ છે. 
(5) વકૃ્ષો અને છોડ પર મોતી જેવ ું ઝષકળ પડ્ ું છે. 
(6) ખેડતૂ વષવણણયષથી ખેતરમષું વષવે છે. 
(7) ધરતીમષું ચીરષ પડયષ છે, અગનજવષળષઓ નીકળે છે. 
(8) સરોવરો છલકષઈ ગયષ છે. 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
9. દીકરાનો મારનાર                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________   સમય : 30 વમવનટ            કુલ ગણુ : 20 ગણુ 

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) દેવળિયા ગામમાાં ધિેુટીની ઉજવણી કેવી રીતે થઈ રહી હતી ? 
(2) કુાંવરનુાં મતૃ્ય ુકેવી રીતે થયુાં ? 
(3) રાજાએ પોતાના દીકરાના મારનારને કેમ છોડી મકૂ્યો ? 
(4) માંદોદરખાનને પાછિ આવતા જોઈ મસુાફરે શુાં કયુું ? શા માટે ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા િાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો.    [ 4 ] 

(1) ‘‘એલા ભાઈઓ ! કોક ઊજિે લગૂડે મે’માન વયો આવ.ે’’  
(2) ‘‘મને રોિશો મા !’’   
(3) ‘‘ખોટી વાત. આજ કોનો દદ’ ફયો છે ?’’       
(4) ‘‘જાતી શુાં કરે ! એને પાતાિમાાંથી પણ ગોતી કાઢશુાં !’’   

 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો.   [ 4 ] 

(1) પ્રભાત 
(2) જુવાન 
(3) ફૂલ 
(4) મહમેાન 

 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો.  [ 4 ] 

(1) ભ ૂાંડો 
(2) પછવાડે 
(3) મરૂખ 
(4) પાતાિ 



વિષય : ગજુરાતી ધોરણ : 8  સત્ર : 1 

એકમ કસોટી 
10. અઢી આના                                                 

1  

શાળાનુું નામ : __________________________________________ તારીખ : __/__/____ 
વિદ્યાર્થીનુું નામ : _________________________________________  રોલ નુંબર : ____ 
વનરીક્ષકની સહી : ________________ સમય : 30 વમવનટ કુલ ગણુ : 20 ગણુ  

 

પ્રશ્ન–1. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. [ 8 ] 

(1) સરુપરુાના લોકોએ સ્વામીજીને કેવી રીતે વવદાય આપી ? 
(2) માણસમાાં જ્યારે યાચનાવવૃિ જાગે છે ત્યારે માણસને કેવો અનભુવ થાય છે ? 
(3) લેખકે અઢી આના કેવી રીતે મેળવ્યા ? 
(4) ‘‘અઢી આના’’ પાઠમાાંથી આપણને શુાં શીખવા મળે છે ? 

 

પ્રશ્ન–2. નીચે આપેલા શબ્દોની સુંવધ જોડો.   [ 4 ] 

(1) કવવ + ઇન્દ્ર 

(2) મહા + અનલ 

(3) સયૂય + ઉદય  
(4) સત ્+ જન 

 

પ્રશ્ન–3. નીચે આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખો.   [ 4 ] 

(1) તાલાવેલી 
(2) ખમુારી 
(3) અશ્ર ુ
(4) યાચના 

 

પ્રશ્ન–4. નીચે આપેલા શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો.  [ 4 ] 

(1) યોગ્ય     
(2) ધમય 
(3) માંગળ 
(4) સ્વીકાર   
 


