
પ્રશ્ન:1.

(A) લયસ્તી લાદી જેલો (B) વયખા ાણીના પ્રલાશ જેલો (C) ચાાંદની જેલો (D) ગાંગાના નીય જેલો 
પ્રશ્ન:2.

(A) ગાાંધીજી (B) ફોટાદ કય (C) કલી દરતયાભ (D) ક્રાી
પ્રશ્ન:3.

(A) 2,3,1,4 (B) 2,4,3,1 (C) 1.2,3,4 (D) 2,3,4,1

પ્રશ્ન:4.

(A) ઉર્ભિગીત (B) બજન (C) ખાંડ કાવ્મ (D) વૌમય ગીત
પ્રશ્ન:5.

(A) પ્રબાકય (B) દદનકય (C) ળળી (D) બાસ્કય
પ્રશ્ન:6.

(A) આર્ળલયચન (B) શ્રા (C) ર્નિંદા (D) ર્નલાયદ 
પ્રશ્ન:7.

(A) ચાલ ુલતયભાન કા (B) લતયભાન કા (C) ભતુકા (D) બર્લષ્મ કા
પ્રશ્ન:8.

(A) જીલને ર્નયાાંત થલી (B) ળયીય જજર્લત થવ ુ (C) મ્રતુ્ય ુથવ ુ (D) ક્રોર્ધત થવુ
પ્રશ્ન:9.

(A) ભોણવાયી (B) ભોણ યુીમા (C) ભોયી (D) ભોણયી 
પ્રશ્ન:10.

(A) અગદયમા (B) વાગયખેડુ (C) નાર્લક (D) ભાછીભાય 
પ્રશ્ન:11.

(A) Amdavad (B) Gandhinagar (C) rajakot (D) Bhavanagar

પ્રશ્ન:12.

(A) Amdavad (B) Gandhinagar (C) vaDodara (D) Bhavanagar

પ્રશ્ન:13.

(A) Enginer (B) Doctor (C) Scientist (D) Teacher 

પ્રશ્ન:14.

(A) Elephant (B) cow (C) Hippopotemas (D) Camel

પ્રશ્ન:15.

(A) Babool Tree (B) Leman Tree (C) Neam Tree (D) Limbu Tree

પ્રશ્ન:16.

(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 9

પ્રશ્ન:17.

(A) આંફાન ુઝાડ (B) ીાન ુઝાડ (C) લડન ુઝાડ (D) રીભડાન ુઝાડ
પ્રશ્ન:18.

(A) महेंद्र (B) आठवी (C) कऺा (D) में 
પ્રશ્ન:19.

(A) जीवन समाप्त करना (B) हत्या करना (C) मार डाऱना (D) ज़ िंदा रखना 
પ્રશ્ન:20.

(A) रूऩया (B) शिवशऱिंग (C) आठानी (D) चवन्नी
પ્રશ્ન:21.

(A) धरतीकी (B) भारतकी (C) सागरकी  (D) कीसीकी नह िं 
પ્રશ્ન:22.

(A) अमतृ (B) ऩववत (C) ऩाऩो (D) हवा 
પ્રશ્ન:23.

(A) वाय ुमागेण (B) समुद्र मागेण (C) आकाि मागेण (D) जमीन मागेण
પ્રશ્ન:24.

(A) भोज (B) गहृ्कायवम (C) मध्याह्न े (D) िाऱायाम
પ્રશ્ન:25.

(A) ११ (B) २१ (C) ३१ (D) १३

રીંબ ુન ુઝાડ ળબ્દનો અંગે્રજી ળબ્દ આો ?

how many Day in a wick ?

babool Tree ન ુગજુાયાતી શ ુથામ ?

महेंद्र आठवी कऺा में ऩढ़ता है . इसम ेननचचत सिंख्या वाचक वविषेण बताइए 

मुहावरे का अथव बताइए : जीवनदान देना 

नरेन्द्र न ेऱडके को ....... ददया .

मनुष्य ककिकी सिंतान है ?

मनुष्य चाहे तो ... को भी ननचोड़ दे .

ववमान केन मागेण चऱती ?

अहम मम ...... अज़तत

एकादि अथावत ....

who is the big animal ?

યભેળ આલતા અઠલાદડમે સયુત જવે આ લાક્ય ક્યા કાન ુછે ?

જીલભા જીલ આલલો રૂઢી પ્રમોગનો અથય આો 

ભાત્રાલાા દયફાય ક્યા ગાભભા યશતેા શતા ?

ળબ્દ વમશુ ભાટે એક ળબ્દ આો : ભીઠુ કલનાય 

………Is the Capital city of gujarat .

what is the largest city of gujarat ?

what is Mr.shiv Vasavada ?

આર્ળલાયદ ળબ્દનો ર્લરૂધાથી ળબ્દ રખો ?

ગણુોત્વલ-8 ,          ભોડેર ેય ,                     ધોયણ-7       , કુર ગણુ 50 

ભાતાનો પે્રભ કેલો શોમ છે ?

ગ્રાભભાતા કાવ્મના કલીન ુનાભ જણાલો .

ળબ્દ કોના ક્રભભા ગોઠલો : 1.વયદાય 2. ઉભા 3. ગામકલાડ 4. ગૌતભ 

જનની કાવ્મનો વાદશત્મ પ્રકાય ઓખાલો ?

ચાંદ્રનો વભાનાથી ળબ્દ ... છે .
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પ્રશ્ન:26.

(A) (B) (C) (D)

પ્રશ્ન:27.

(A) (B) (C) (D)

પ્રશ્ન:28.

(A) 1250 (B) 1260 (C) 1300 (D) 1350

પ્રશ્ન:29.

(A) 3લય (B) 5લય  (C) 18 ભાવ (D) 2લય  
પ્રશ્ન:30.

(A) 180 (B) 200 (C) 220 (D) 300

પ્રશ્ન:31.

(A) બાગાકાય (B) ફાદફાકી (C) ગણુાકાય (D) વયલાો
પ્રશ્ન:32.

(A) 10 (B) 12 (C) (-5) (D) (-10)

પ્રશ્ન:33.

(A) 0 (B) 2 (C) (-5) (D) 7

પ્રશ્ન:34.

(A) 6 + 6 =12 (B) x + 12 + 6 = 12 (C) x + 6 = 12 (D) x - 6 = 12

પ્રશ્ન:35.

(A) 10 (B) 15 (C) 12 (D) 17

પ્રશ્ન:36.

(A) તાાંબ ુ (B) ીત (C) થભોકોર (D) રોખાંડ 
પ્રશ્ન:37.

(A) ર્લરૂધ શે્રણી (B) વભાાંતય શે્રણી (C) શે્રણી જોડાણ (D) એક ણ નદશ 
પ્રશ્ન:38.

(A) વાભાન્મ (B) તરુ્તમ (C) દ્વિર્તમ (D) .પ્રથભ
પ્રશ્ન:39.

(A) ફાષ્ીબલન (B) ઉધ્ર્લાતન (C) ર્નસ્માંદન (D) એક ણ નદશ 
પ્રશ્ન:40.

(A) 6 (B) 10 (C) 5 (D) 12

પ્રશ્ન:41.

(A) ન્યટુન (B) દ (C) કદ (D) લજન
પ્રશ્ન:42.

(A) ઉલ્ટુ (B) આબાવી (C) ચતુ (D) લાસ્તર્લક 
પ્રશ્ન:43.

(A) ર્વિંશ (B) ઉંટ (C) ઘોડા (D) શાથી
પ્રશ્ન:44.

(A) ર્વધ્ધયાજની વેના (B) ઘોયીની વેના (C) લાઘેરાની વેના (D) એક ણ નદશ 
પ્રશ્ન:45.

(A) બફશાય (B) ગજુયાત (C) કણાયટક (D) તર્ભરનાડુ
પ્રશ્ન:46.

(A) આસ્સ્ટન (B) ોસ્સ્ટન (C) ોરીથીન (D) ઓરીવા
પ્રશ્ન:47.

(A) વલોચ્ચ અદારત (B) લડી અદારત (C) જજલ્રા  અદારત (D) રોક અદારત 
પ્રશ્ન:48.

(A) વેયળાશ (B) હુભાયુ (C) અકફય (D) ફાફય
પ્રશ્ન:49.

(A) ગજુયાત (B) ભશાયાષ્ર (C) યાજસ્થાન (D) ાંજાફ
પ્રશ્ન:50.

(A) S.H. (B) N.H. (C) DMR (D) કઇ ણ નદશ 
યાષ્રીમ ધોયીભાગયના ભાઇરસ્ટોન ય શ ુરખેલ ુશોમ છે ?

વમદુ્રન ુાણી અરગીકયણની કઇ ધ્ધર્ત મજુફ ગયભ થઇ લયા થામ છે ?

પ્રથુ્લી ય યભેળન ુલજન 60 ન્યટુન છે તો ચાંદ્ર ય તેન ુલજન ....... ન્યટુન શવે 

દાથે યોકેરી જ્ગ્માને દાથયન ુ....... કશ ેછે .

જે પ્રર્તબફિંફ ડદા ય બઝરી વકાત ુનથી તેને .... પ્રર્તબફિંફ કશ ેછે 

ર્વધ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન ગ્રાંથની ળોબામાત્રા ..... ની અંફાડી ય કાઢલાભા આલી શતી 

નાઇકીદેલી વાભે કઇ વેના શાયી ગઇ શતી ?

વોનાની ખાણ ..... યાજ્મભા આલેરી છે .

ન્મામની દેલીન ુનાભ શ ુછે ?

યાજ્મની ફધી જ અદારતોભા ....  ભોટી અદારત ગણામ છે 

ક્યો ળશનેવાશ ધભયવબા બયતો શતો ?

ફાજયીન ુવૌથી લધ ુઉત્ાદન ક્યા થામ છે ?

જે ઉચ્ચારનભા બાય અને પ્રમત્ન ફની લચ્ચે આધાય બફિંદુ શોમ તેને .... પ્રકાયન ુઉચ્ચારન કશ ેછે .

વાદુ રૂ આો 

મદુર 1200 વ્માજનો દય 5%  અને મદુત 1 લય શોમ તો વ્માજમદુર =..............થામ

મદુર 1250 વ્માજનો દય 6% અને વ્માજ 225 શોમ તો મદુત =...........

મદુર 7300 વ્માજનો દય 10% મદુ્ત 100 દદલવ તો વાદુ વ્માજ કેટલ ુથામ ?

જ્માયે કૌવ અને વાંખ્મા લચ્ચે કોઇ ણ પ્રકાયની નીળાની ના શોમ ત્માયે ..... થામ 

વાદુરૂ આો : {17-3(-3(2+7)} 

વાદુ રૂ આો : 10 - { 8 + ( 4 ÷ 2) }

કોઇ એક વાંખ્માભા છ ઉભેયતા 12 થામ તેન ુવભીકયણ ....   થામ 

વભીકયણ ઉકેરો : a + 5 = 17 

નીચેના ભાથી ક્યો દાથય ર્લધતુનો અલાશક છે ?

ઘય કે ઓદપવભા લામયીંગભા ક્યા પ્રકાયનો ર્લધતુ દયથ લયામ છે ?

દકભત ળોધો 
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