
પ્રશ્ન:1.

(A)  ઊર્ભિગીત (B) રોકગીત (C)  વોનેટ (D) પ્રકુર્તગીત
પ્રશ્ન:2.

(A)  વ્મકકતલાચક વજં્ઞા (B) કિમાલાચક વજં્ઞા (C) જાર્તલાચક વજં્ઞા (D) બાલલાચક વજં્ઞા
પ્રશ્ન:3.

(A)  રકશમો (B) ારક (C)  વકશ (D)   ગરુૂ 
પ્રશ્ન:4.

(A) સમુય (B)  કદલાકય (C)  પ્રબાકય (D) ર્લભર
પ્રશ્ન:5.

(A)  ઉભાળકંય જોી    (B) ર્િંકીફેન ડંયા (C) ર્િંકીફેન દલે (D) ક.ભા. મુળંી 
પ્રશ્ન:6.

(A) અભદાલાદ (B) સયુેંદ્રનગય (C) જાભનગય (D) અરગં
પ્રશ્ન:7.

(A)  ર્લદેશ   (B)  ત્ર્મફંક (C)  યુબગં  (D) લભ 
પ્રશ્ન:8.

(A) યેલા (B) ગગંા (C) કંુદન (D) બાભા
પ્રશ્ન:9.

(A) 1,3,4.2 (B) 2,4,1,3 (C) 4,3,1,2, (D) 1,2,3,4

પ્રશ્ન:10.

(A) લયતની જેભ (B) ભાણવની જેભ (C) અલધતુની જેભ (D) ાગરની જેભ 
પ્રશ્ન:11.

(A) play (B) sweety (C) blue (D) dead 

પ્રશ્ન:12.

(A) Trailer (B) barber (C) policeman (D) teacher

પ્રશ્ન:13.

(A) Tiger (B) lion (C) Elephant (D) Camel

પ્રશ્ન:14.

(A) Cow (B) Rat (C) deer (D) hen

પ્રશ્ન:15.

(A) over (B) in (C) below (D) in to

પ્રશ્ન:16.

(A) Head Teacher (B) peoan (C) po.man (D) Teacher

પ્રશ્ન:17.

(A) ગામ (B) બેંવ (C) કાગડો (D) કબતુય 
પ્રશ્ન:18.

(A) चटुकुऱे (B) कहानी (C) काव्य (D) प्रसंग वणणन
પ્રશ્ન:19.

(A) अननरूद्ध (B) अभिऱाष (C) अभिषेक (D) आशीष 
પ્રશ્ન:20.

(A) ककशोरी (B) ककशोररया (C) ककशोरा (D) कोयण
પ્રશ્ન:21.

(A) बच्चो (B) प्रसंशा की (C) अध्यापक (D) ने
પ્રશ્ન:22.

(A) પ્રવગં (B) કથા (C) લાયતા (D) વ્રત
પ્રશ્ન:23.

(A) दनतााः  (B) दानता (C) दनत  (D) दनुताः
પ્રશ્ન:24.

(A) पद्नत (B) पठनत (C) पठाभि (D) पठन्नत
પ્રશ્ન:25.

(A) ળાા (B) સ્કુર (C) ર્લદ્યારમભ (D) અખાડો 

વાયા અક્ષય એકભના રેખકન ુનાભ ...... છે.

कहानी सब्द का गुजराती अथण बताइए ?

દાતં ભાટે વસં્કૃત ળબ્દ આો 

ગજુયાતભા ક્યા ળશયેભા લશાણ તોડલાન ુકેંદ્ર આલેર છે .

ર્ળલજીના ધનષુ્મન ુએક નાભ જણાલો 

નભયદાન ુફીજુ નાભ શ ુછે ?

આેરા વબ્દોને ળબ્દકોના િભભા ગોઠલો 1.કભ 2,આંખ, 3. ભોય . 4 ઉભગં 

My books are ____ the classroom.

ગગયનાય ળેની જેભ ફેઠો છે ?

Find the rhyming word of - City.

Who can make our dress ?

Who can run fast in a desert ?

Who cut the net ?

अहं पुस्तकं .........

ववध्याऱय ंનુ ંગજુયાતી ..... થામ 

ગણુોત્વલ-8 ,ભોડેર ેય ,ધોયણ-6, કુર ગણુ 50 

ગજુયાત ભોયી ભોયી યે કાવ્માનો પ્રકાય કમો છે ?

આખી જાર્ત કે વમશુને સચુલતા નાભને શ ુકશ ેછે ?

ળબ્દ વમશુ ભાટે એક વબ્દ આો -રખલાન ુકાભ કયનાય ભાણવ 

નીચેના ભાથી અરગ ડતો ળબ્દ ળોધો 

આચામયને અંગે્રજીભા શ ુકશલેામ ?

Crow ન ુગજુયાતી શ ુથામ ?

अनूठेइंसान इकाई का प्रकार बताइए

इतनी सककत हेि देन डाता के कवी कोन है ?

ककशोर सब्द का भऱगं पररवतणन कीन्जए

अध्यापकन ेबच्चोकी प्रसंशा की . इसि ेकियावाचक शब्द ढंूढढए
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પ્રશ્ન:26.

(A) 0.4,(-1),(-5) (B) (-5),(-1),0,4 (C) (-5),0,(-1),4 (D) 0,4,(-5),(-1)

પ્રશ્ન:27.

(A) 40 (B) 60 (C) 50 (D) 70

પ્રશ્ન:28.

(A) 90 (B) 50 (C) 80 (D) 180

પ્રશ્ન:29.

(A) 120 (B) 70 (C) 180 (D) 90

પ્રશ્ન:30.

(A) ફે (B) ત્રણ (C) ચાય (D) ાચં 
પ્રશ્ન:31.

(A) 15 (B) 30 (C) 60 (D) 45

પ્રશ્ન:32.

(A) 3 (B) (-3) (C) 2 (D) 25

પ્રશ્ન:33.

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) 3

પ્રશ્ન:34.

(A) (-5) (B) 5 (C) 4 (D) 34

પ્રશ્ન:35.

(A) 35 (B) 65 (C) 55 (D) 45

પ્રશ્ન:36.

(A) વાકાશાયી (B) ભાળંાશાયી (C) ફને્ન (D) એકેમ નકશ 
પ્રશ્ન:37.

(A) ઉષ્ભા (B) ધાત ુ (C) અધાત ુ (D) પ્રલાકશ
પ્રશ્ન:38.

(A) એભ જેલો (B) ડબ્્ય ુજેલો (C) પ્રાણી જેલો (D) ખાટરા જેલો 
પ્રશ્ન:39.

(A) એભ તાયો (B) વર્ભિષ્ઠા (C) ધ્રલુ (D) શરેી
પ્રશ્ન:40.

(A) ધ્રલુ (B) શરેી (C) મ્રગુ (D) વ્માધ
પ્રશ્ન:41.

(A) નજજક નજજક (B) દુય દુય (C) છુટા છલામા (D) અસ્ત વ્મસ્ત 
પ્રશ્ન:42.

(A) ખાડં નાખલી ડે (B) ગયભી આલી ડે (C) ઠંડી આલી ડે (D) એકેમ નકશ 
પ્રશ્ન:43.

(A) અંગે્રજી (B) વવંક્રુત (C) લૈકદક વવંક્રુત (D) કશન્દી
પ્રશ્ન:44.

(A) 3000થી 3500 (B) 2000 (C) 1000થી ઓછી (D) 1000થી લધ ુ
પ્રશ્ન:45.

(A) આફોશલા (B) તાભાન (C) લાતાલયણ (D) આગાકશ 
પ્રશ્ન:46.

(A) વયસ્લતી (B) નભયદા (C) ફનાવ (D) રૂેણ
પ્રશ્ન:47.

(A) બાલનગય (B) નભયદા (C) જુનાગઢ (D) દાશોદ
પ્રશ્ન:48.

(A) ભગધ (B) કોત્વ (C) કુળીનાયા (D) ર્લજમવઘં
પ્રશ્ન:49.

(A) ાચં (B) ફે (C) ત્રણ (D) ચાય
પ્રશ્ન:50.

(A) તાલકુા અદારત (B) રોક અદારત (C) જજ્રા અદારત (D) શાઇ કોટય 

કોટીકોણના ફે ખણુાના ભાનો વયલાો .... થામ 

યુકકોણના ફે ખણુાનો વયલાો કેટરો થામ ?

ાણી ભાથી ફયપ ફનાલલા શ ુકયવ ુડે >

ઋગલેદની બાા ....... શતી 

ઋગલેદભા કુર કેટરી ઋચાઓ આલેરી છે ?

કોઇણ સ્થ કે જ્ગ્માની તાભાન અને બેજની રાફંાગાાની સ્સ્થર્તને ... કશ ેછે .

જીબથી ાણી ીતા પ્રાણીઓ .... શોમ છે 

દાથયભા યશરેી અણઓુની કુર ગર્તળકકત એટરે .....

ળર્ભિષ્ઠા તાયાજુથનો આકાય કેલો છે ?

ક્યો તાયો શભેળા ઉતય કદળાભા જ શોમ છે ?

ફે યેખાઓને છેદલાથી અગબકોણની કેટરી જોડ ભે ?

10,20,30 નો ર.વા.અ. કેટરો થામ 

(-3)+6 = .........

ર.વા.અ. ળોધલાની કુર યીત કેટરી છે ?

(-5),4,(-1),0 ને ચડતા િભભા ગોઠલો 

ભશાજનદ વભમભા યાજ્માવ્મવ્સ્થાભા કય ુયાજ્મ વકકતળાી શત ુ

ચંામતી યાજભા મખુ્મ .... સ્તય આલેરા છે .

કઇ અદારત અદારતોના કાભન ુબાયણ ઘટાડે છે ?

યેગખક જોડના એક ખણુાન ુભા 110 છે તો ફીજા ખણુાન ુભા......થવે 

વયદાય વયોલય મોજના કઇ નદી ય આલેરી છે ?

યતનભશાર યીંછ અભ્માયણ ક્યા આલેલ ુછે ?

ક્યા તાયાને ર્ળકાયી તાયા તયીકે ઓખલાભા આલે છે ?

ઘન દાથયભા અણઓુ કેલી યીતે ગોઠલામેરા શોમ છે ?

9+ (-4) =........

35 ના કોટીકોણ ન ુભા .... થવે 
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