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� ૂચના
1.

કસોટ� સંચાલન કરતા પહ�લાં �ફ�ડ ઈ�વે�ટ�ગેટર� િવ�ાથ�ઓ સાથે સા�ુ�ય �થાપ�ુ ં જ�ર� છે .

2.

આ કસોટ� િશ�કની ક� િશ�ણકાય�ની �ુણવ�ા ચકાસવા માટ� ની નથી. કસોટ� િવ�ાથ� �ુ ં �ણે છે , સમ� છે અને
તેનો �યવહારમાં િવિવધ સંદભ�માં તેનો કઈ ર�તે ઉપયોગ કર� શક� છે તે �ણવા માટ� રચવામાં આવી છે .

3.

UDISE શાખા કોડ, િવ�તાર (�ા�ય-1 , શહ�ર-2), શાળાનો �કાર (સરકાર�-1, �ા�ટ�ડ- 2 ) , િવ�ાથ�ઓનો આધાર
નંબર, િવ�ાથ�ની �િત (�ુ માર-1, ક�યા-2) સામા�જક �ૂથ (SC-1, ST-2,OBC-3, General-4), િવિશ�ટ
જ��રયાતવાળા બાળકો (હા-2, ના-2), િવ�ાથ��ુ,ં શાળા�ુ,ં �જ�લા�ુ ં અને રા�ય�ુ ં નામ લખો.

4.

આ ��પ�માં 60 ��ો છે . બધા ��ોનાં જવાબ આપવા �યાસ કરો.

5.

આ ��પ�માં ચાર િવષયો છે . દર� ક િવષયનાં 15 ��ો છે . એટલે ક� ભાષાનાં 1 થી 15, ગ�ણતનાં 16 થી 30 ��ો,
િવ�ાનના 31 થી 45 ��ો અને સામા�જક િવ�ાનના 46 થી 60 ��ોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

6.

આ ��પ�ોના જવાબ આપવા માટ� તમને 120 િમિનટ આપવામાં આવશે. તમને આપવામાં આવેલ OMR
શીટમાં તમાર� જવાબ આપવાના રહ�શ.ે

7.

��નો જવાબ આપવા માટ� OMR શીટમાં ��ની સામે આપવામાં આવેલા િવક�પોમાંથી તમને � જવાબ સાચો
લાગે તે િવક�પનાં ખાનામાં �ટં ૂ �ને કા� કરો.

8.

OMR શીટમાં જવાબનાં વ�ુળ
� ને �ટં ૂ �ને કા� કરવા માટ� �લેક ક� વાદળ� બોલપેન અથવા HB પે��સલનો
ઉપયોગ કરો.

9.

��યેક ��નાં ચાર િવક�પો આપવામાં આ�યા છે . 1,2,3,4.... � પૈક� મા� એક જ સાચો િવક�પ છે .

10.

અહ� સમ��યા �ુજબ તમને આપવામાં આવેલ OMR શીટમાં કાળ�� ૂવ�ક જવાબ આપવાનો �ય�ન કરો.

ઉદાહરણઃ
��ઃ નીચેનામાંથી કઈ સં�યા સૌથી મોટ� છે ?
1.

273

2.

275

3.

257

4.

253

ઉદાહરણમાં િવક�પ 2 માં સાચો જવાબ છે . આથી નીચે દશા� �યા �ુજબ િવક�પ-2 ના વ�ુળ
� ને �ટં ૂ �ને કા� કરો.
જવાબ દશા� વવાની સાચી ર�ત

11.

OMR શીટમાં એકવાર જવાબ દશા� �યા બાદ ફર� ઘાટં ન કરો અને જવાબમાં ફ�રફાર ન કર� ક�મ ક� તેમ કરશો તો
તે ખોટા જવાબ તર�ક� ગણી લેવામાં આવશે.
જવાબ દશા� વવાની ખોટ� ર�ત

12.

તમે આ કસોટ�પ�માં ખાલી જ�યામાં ગણતર� ક� રફકામ કર� શકો છો.

13.

આમ છતા, હ�ુ પણ તમને અ�પ�ટતા જણાય તો તરત જ �ફ�ડ ઈ�વે�ટ�ગેટર/િશ�ક પાસેથી તેની �પ�ટતા
મેળવી લો.
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નીચે આપેલ ગ�ાંશ વાંચીને ��ોના ઉ�ર લખો.

ઊધઇ ઘણી સાર� ર�તે લાક�ું પચાવે છે . તે એક ર�તે સામા�જક વંદો છે . વંદો એટલા માટ� ક�
વંદાની ��િતથી ઘણી ન�ક છે અને સામા�જક એટલા માટ� ક� તે પોતાના કાય�ની �પ�ટ વહ�ચણી કર�
છે . ક�ટલીક મ�ૂર ઊધઇ હોય છે , ક�ટલીક ર�ક અને અ�ય રા�-રાણી ઊધઇ હોય છે .તેમનામાં �લ�ગના
આધાર� કોઇ તફાવત નથી હોતો એટલે ક� નર અને માદા બંને �િતની ઊધઇ સાથે સાથે જ કામ કર�
ુ ી �િવત રહ� છે . તે
છે . ઊધઇની દર� ક વસાહતમાં એક રાણી ઊધઇ હોય છે � 15 થી 30વષ� �ધ
દરરોજ સો �ટલાં �ડાં � ૂક� છે . એક જ ઘરમાં ઊધઇની �ુદ� �ુદ� ઘણી વસાહતો હોઇ શક� છે . ક�ટલીક
વસાહતોમાં મ�ૂર ઊધઇ બગીચો બનાવે છે અને તેમાં �ગ ઉગાડ� છે . મ�ૂર ઊધઇ ચોવીસેય કલાક
કામ કરતી રહ� છે .
ુ ખોરાકની અછત રહ� છે તેથી તે ઉનાળામાં જ ખોરાકની �યવ�થા
જો ક� ચોમાસાની ઋ�માં
કરવા� ંુ શ� કર� દ� છે . આમ તો ઊધઇ પોતાની વસાહતો બનાવી સ� ૂહમાં રહ� છે , પરં � ુ ઉનાળાની
ુ ાડો ફ�લાયો
ગરમીમાં તે વસાહતો છોડ� હવામાં ઉડવા માંડ� છે , આાનાથી એ� ંુ લાગે છે ક�, હવામાં �મ
છે . ઉડવાવાળ� ઊધઇ આડ�-અવળ� ભટકવાને બદલે તે પોતાની નવી વસાહતો બનાવે છે . જો ક� બધી
જ ઊધઇ પોતાની નવી વસાહતો બનાવી શકતી નથી, આવી ઊધઇ � ૂ�યા દ� ડકા, ગરોળ�ઓ, પ�ીઓ
ક� ચામાચી�ડયાંનો િશકાર બની �ય છે .
ઊધઇના લીધે થયેલ પાતળ� િતરાડ હોય તો તેમાંથી પણ ઊધઇ ઘરના દર� ક � ૂણે �વેશી શક�
છે અને � ૂબ જ �કુ સાન કર� છે પણ આ �કુ સાનથી બચવા માટ� કોઇ વીમો નથી હોતો.

Q.1

ઊધઇનો ખોરાક � ંુ છે ?

A) પ�થર
B) લાક�ું
C) લોખંડ
D) ચામ�ું
Q.2

ફકરાને આધાર� નીચેનામાંથી ક� ંુ િવધાન ખો�ું છે ?

A) ઊધઇમાં કામની ���ટ વહ�ચણી હોય છે .
B) ઊધઇ વસાહતો બનાવી તેમાં રહ� છે .
C) ઊધઇમાં કામની બાબતમાં નર-માદા વ�ચે તફાવત હોય છે .
D) ક�ટલીક ઊધઇ ર�ક ઊધઇ હોય છે .
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Q.3

CLASS VIII

કઇ ઊધઇ દ� ડકાં, ગરોળ�....
.... વગે ર�નો િશકાર બને છે ?

A) � વસાહતોમાં રહ� છે તે.
B) � વસાહતો બનાવી શકતી નથી તે.
C) � ઉડ� નથી શકતી તે.
D) � મ�ૂર ઊધઇ છે તે
.
Q.4

ઊધઇમાં �લ�ગ
ગના
ના આધાર પર કોઇ તફાવત નથી
નથી, તેનો અથ� શો થાય ?

A) ઊધઇમાં નર અને માદા ઊધઇ ન હોય.
B) બધી જ ઊધઇ એક �વી જ હોય છે .
C) ફકત નર ઊધઇ જ હોય છે .
D) બધી જ નર અને માદા ઊધઇ સાથે સાથે જ કામ કર� છે .
Q.5

ુ ય � ંુ દશા� વે છે ?
આ ગ�ાંશ ��

A) ઊધઇ ક�વી ર�તે રહ� છે અને કામ કર� છે .
B) ઊધઇથી �ું �ુકસાન
ન થાય છે .
હતો ક�વી ર�તે બનાવે છે .
C) ઊધઇ નવી વસાહતો

D) ઊધઇને કયાં �ાણીઓ ખાઇ �ય છે .
Q.6-10 નીચે આપેલ �હ�રાત �ુઓ અને નીચે આપેલા ��ોના ઉ�રો આપો
આપો.
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ુ ય હ�� ુ કયો છે ?
આ �હ�રાતનો ��

A) પાણી બચાવવાની �ેરણા આપવાનો
B) �વ�છતાની �ેરણા આપવાનો
C) ગાંધી� િવશે મા�હતગાર કરવાનો
D) લોકો પાસેથી દં ડની રકમ એકિ�ત કરવાનો
Q.7

‘પોતાનામાં એ� ંુ પ�રવત�ન લાવો, �� ંુ તમે �ુિનયામાં જોવા ઇ�છો છો’ આ િવધાનનો અથ� શો છે ?

A) �ુિનયામાં પ�રવત�ન લાવવા સખત મહ�નત કરો
B) �ુિનયામાં પ�રવત�નની શ�આત �વયંથી થાય છે .
C) �ુિનયામાં પ�રવત�ન લાવતાં પહ�લાં �ુિનયા�ું દશ�ન કરો
D) તમે તમાર� સામે જોશો તો �ુિનયા બદલાઇ જશે
Q.8

� ંુ કરવાથી તમને દં ડ થઇ શક� છે ?

A) કચરાપેટ�નો ઉપયોગ કરવાથી
ંૂ
B) �કદાનીનો
ઉપયોગ કરવાથી

C) ર� લવે પ�રસરમાં કચરો નાંખવાથી
D) પાણીનો નળ બંધ કરવાથી
Q.9

એક છોકર�એ તેના િપતા�ને ક�,ં ુ ‘‘ આપ ક�ળાંની છાલ સીટ નીચે ન નાંખો’’ ઉપરની �હ�રાતમાંની
કઇ બાબત આ વાકય સાથે બંધબેસતી છે .

A) કચરો કચરાપેટ�માં નાંખો
ંૂ
ઉપયોગ કરો
B) �કદાનીનો

C) શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો
D) પાણી બચાવો
Q.10

�વ�છ ભારત અ�ભયાનનો ઉ�ે શ શો છે ?

A) ફકત ર� લવેને �વ�છ અને �ુઘડ રાખવી
B) ગાંધી�ના િવચારનો �ચાર કરવો
C) ભારતભરમાં શૌચાલયો બનાવવાં
D) ભારતને �વ�છ બનાવ�ું
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નીચેનો ગ�ાંશ વાંચીને � ૂછે લા ��ોનો ઉ�ર આપો.
નાનાં, ચમકદાર, લીલાં પાંદડાવાળો લીમડો એક મો�ું �� ંુ સદાબહાર � ૃ� છે . તે� ંુ થડ
ુ તેના ઉપર નાનાં
સી� ંુ હોય છે . તેની છાલ કઠણ, ખરબચડ� અને પોપડાવાળ� હોય છે .વસંતઋ�માં
નાનાં સફ�દ �લ ખીલે છે . આ � ૃ� કદ� પણ �બલ�ુ લ પાંદડા વગર� ંુ જોવા મળ� ંુ નથી કારણક� તેનાં
બધાં પાંદડાં એક સાથે ખર� પડતાં નથી. લીમડો આખા ભારતમાં બધે જ જોવા મળે છે . લીમડા� ંુ
સં��ૃત નામ ‘અ�ર�ઠ’ છે , �નો અથ� છે રોગોથી ��ુ કત આપનાર. તે ચમ�કા�રક � ૃ� તર�ક� પણ
�ણી� ંુ છે . લીમડાના � ૃ�ના તમામ ભાગો, દવાઓ બનાવવામાં ઉપયોગી છે .
લીમડાનાં બીજમાંથી તેલ નીકળે છે , �ને માગ�સી તેલ કહ� છે . કોઢ અને ચામડ�ના રોગોની
સારવારમાં આ તેલ અકસીર છે . લીમડાનાં પાંદડાં અછબડાની સારવારમાં વપરાય છે . માથાના
�ુઃખાવામાં અને તાવમાં આરામ માટ� સામા�ય ર�તે લીમડાની ચા લેવાય છે . તેના �લનો ઉપયોગ
ંુ માંથી પણ ક�મતી દવાઓ
�તરડા સંબધ
ં ી રોગોના ઉપચારમાં થાય છે . લીમડાની છાલ અને �દ
બને છે .
ભારતમાં લોકો લીમડાની ડાળ�ના દાતણથી દાંત સાફ કર� છે . વંદા અને કં સાર� �વાં
�વડાંને �ૂ ર રાખવા કબાટનાં ખાનાં અને છાજલીઓ ઉપર લીમડાનાં � ૂકાં પાંદડાં રાખવામાં આવે
છે . શેરડ� અને શાકભા�ના પાકોમાં ખાતર તર�ક� લીમડાનો � ૂબ જ ઉપયોગ થાય છે .
ક�ટલાક લોકો લીમડાના � ૃ�ને પિવ� માને છે ., તેઓ ખરાબ આ�માઓથી બચવા ઘરના
ુ ય દરવા� લીમડાના પાંદડાં� ંુ તોરણ બાંધે છે . નવા જ�મેલા બાળકની તં�ુર�તી માટ� અને તેને
��
ુ ડાવવામાં આવે છે . આખા િવ�માં લીમડાને
રોગોથી બચાવવા માટ� તેને લીમડાનાં પાંદડાં ઉપર �વ
અ�� ૂત � ૃ� તર�ક� �વીકારવામાં આવે છે તે િનસંદ�હ છે .

Q.11

લીમડાની છાલ ક�વી હોય છે ?

A) લીલી અને લીસી
B) ખરબચડ� અને પોપડાદાર
ં
C) �ુવાળ�
અને પોપડાદાર

D) કઠણ અને લીલી
Q.12

લીમડાનાં �લ કયા રોગોના ઉપચાર માટ� ઉપયોગી છે ?

A) ચામડ�ના રોગોમાં
B) અછબડાના ઉપચારમાં
C) �તરડા સંબધ
ં ી રોગોમાં
D) તાવમાં
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Q.13

CLASS VIII

લીમડાનાં � ૂકાં પાંદડાં કબાટમાં શા માટ� રાખવામાં આવે છે ?

A) ખરાબ આ�માઓને �ૂ ર રાખવા માટ�
B) જ�ુઓને
ં
�ૂ ર રાખવા માટ�
C) કપડાંની ચમક બનાવી રાખવા માટ�
D) કબાટને સાફ રાખવા માટ�
Q.14

ુ ય �ાર ઉપર લીમડાનાં પાંદડાં� ંુ તોરણ ક�મ બાંધે છે ?
ક�ટલાક લોકો ઘરના ��

A) ખરાબ આ�માઓને �ૂ ર રાખવા માટ�
B) કંસાર� �વાં �વડાંને �ૂ ર રાખવા માટ�
C) પોતાના ઘરને શણગારવા માટ�
D) રોગોને �ૂ ર રાખવા માટ�
Q.15

લીમડો શા માટ� અ�� ૂત � ૃ� કહ�વાય છે ?

A) તે� ું દાતણ દાંત સાફ કરવા વપરાય છે .
B) તે ખાતરમાં � ૂબ ઉપયોગી છે .
C) તે નવા જ�મેલા બાળક�ું ર�ણ કર� છે .
D) આ � ૃ�નો ��યેક ભાગ ઉપયોગી છે .
Q.16 7056 �ુ ં વગ�� ૂળ ક�ટ�ું થાય?
A) 76
B) 86
C) 84
D) 94
Q.17

આપેલ ∆ABC માં X ની �ક�મત ક�ટલી હશે?

A) 55°
B) 60°
C) 65°
D) 110°
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Q.18

CLASS VIII

જો X = 3 હોય તો X3-9 ની �ક�મત ક�ટલી થાય?

A) –6
B) 0
C) 1
D) 18

Q.19

આપેલા �તંભ આલેખ પરથી શોધો ક� કયા બે માસનો વીજ વપરાશ સમાન છે ?

A) ���ુઆર�, માચ�
B) ���ુઆર�, મે
C) એિ�લ, મે
D) માચ�, મે
Q.20

આપેલી આ�ૃિત પરથી x + y + z � ંુ માપ ક�ટ� ંુ મળશે?

A) 360°
B) 270°
C) 250°
D) 180°
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Q.21

CLASS VIII

TF-81

ુ ધમ� દશા� વતો િવક�પ કયો છે ?
નીચેનામાંથી િવભાજનનો �ણ

1 2 
 1 2
− 3 + 3  + 5 =− 3 +  3 + 5
A)

B)

 1  2 
 2  1 
5   −  + 5
 −   +=
 3  3 
 3  3 

C)

 1  2   1   2
 −  × ×5 = − ×5× 
 3  3   3   3

1  2   1  2   1 
−  + 5  =  −   +  −  ( 5)
3  3   3  3   3 
D)
Q.22

જો 5A + B3 = 75, (જયાં A અને B એ �ક દશા� વે છે ) હોય તો A + B બરાબર ક�ટલા થાય?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Q.23

એવો નાનામાં નાનો � ૂણા� ક શોધો ક� �થી તેને 1200 માંથી બાદ કરતાં � ૂણ�વગ� સં�યા મળે .

A) 4
B) 40
C) 44
D) 144
Q.24

શટ� ની છાપેલી �ક�મત �િપયા 720 છે . તેના પર 5% વળતર (�ડ�કાઉ�ટ) મળે તો આ શટ� ની
વેચાણ�ક�મત ક�ટલી હશે?

A) �િપયા 640
B) �િપયા 664
C) �િપયા 684
D) �િપયા 715
Q.25

એક �રુ શીની �ક�મત �િપયા 8800 છે તેના પર વાહનખચ� �િપયા 200 થયો છે . આ �રુ શીના
વેચાણ પર 12% નફો મેળવવો હોય તો �રુ શીની વેચાણ�ક�મત ક�ટલી હશે?

A) �િપયા 9856
B) �િપયા 9980
C) �િપયા 10080
D) �િપયા 10180
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Q.26

CLASS VIII

TF-81

ુ ાઓનાં માપ 80° અને 100° છે તેમજ બી� બે � ૂણાઓના માપનો
એક ચ��ુ કોણના બે �ણ
ુ ો�ર 1:2 છે તો �ણ
ુ ો�ર 1:2 દશા� વતા બે � ૂણાઓ પૈક� નાના � ૂણા�ું માપ � ંુ હશે?
�ણ

A) 50°
B) 60°
C) 100°
D) 120°
Q.27

ુ મેળવે છે . જો આ કસોટ� 200 �ણ
ુ ની હોય તો ગોપાલે
ગોપાલ ગ�ણત િવષયમાં 70% �ણ
ુ ક�ટલા હશે?
મેળવેલ �ણ

A) 140
B) 70
C) 130
D) 150
Q.28

જો ∆ ABC અને ∆ PQR એક�પ હોય તો ર� ખાખંડ PR ની લંબાઇ ક�ટલી હશે?

A) 4.5 cm
B) 6.2 cm
C) 8.1 cm
D) 14.1 cm
Q.29

અ�ખલ કાળા પા�ટયાની લંબાઇ અને પહોળાઇ અ��ુ મે 120 સેમી અને 65 સેમી ન�ધી છે . આ
કાળા પા�ટયા� ંુ �ે�ફળ શોધો.

A) 780 સેમી2
B) 3900 સેમી2
C) 7800 સેમી2
D) 370 સેમી2
Q.30

26, 18, 17, 23, 11, 7 ની સરાસર� ક�ટલી થાય?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
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Q.31

CLASS VIII

TF-81

નીચેના ચાર બળો પૈક� ક� ંુ સંપક� બળ છે ?
ં
A) �ુબક�ય
બળ

B) ��થરિવ�ુત બળ
C) �ુ�ુ�વાકષ�ણ બળ
D) ઘષ�ણબળ
Q.32

ડ�િવડ ‘A’ �બ��ુએથી લખોટ� છોડ� છે . લખોટ� ઢાળથી નીચે આવીને સમ��િતજ સપાટ� પરથી થોડ�
ુ ી ગબડ� છે . આ �� ૃિ� તે િવિવધ સપાટ� પર કર� છે . આ લખોટ� કઇ સપાટ� પર સૌથી
�ૂ ર �ધ
વ� ુ �ૂ ર જશે?

A) �ટની
B) કાચની
C) િસમે�ટની
D) ર� તીની
Q.33

એક કાર 2 કલાકમાં 60 �કમી �તર કાપે છે . તો કારની ઝડપ ક�ટલી થાય?

A) 120 �કમી/કલાક
B) 60 �કમી/કલાક
C) 30 �કમી/કલાક
D) 20 �કમી/કલાક
Q.34

નીચેનામાંથી કઈ �� ૃિ� પયા� વરણ �ળવણીમાં મદદ�પ છે ?

A) ખર�દ� કરવા માટ� �લા��ટકની થેલીનો ઉપયોગ કરવો.
B) � ૂ� પછ� � ૂિત�� ું પાણીમાં િવસ�ન કર�ુ.ં
C) ખર�દ� કરતી વખતે કાપડની થેલીનો ઉપયોગ કરવો.
D) �લા��ટકની બોટલોને પાણીમાં નાંખી દ� વી.
Q.35

નીચેના પૈક� પે�ોલ બચાવવા માટ� �ે�ઠ ક� ંુ છે ?

A) �ા�ફક િસ�નલ પર વાહન�ું એ��જન હંમેશા બંધ કર�ું
B) �ા�ફક િસ�નલ આગળ વાહન�ું એ��જન �ાર� ય બંધ ન કર�ું
C) વાહનના ટાયરોમાં રહ�લી હવાના દબાણ ��યે �ચ�તા ન કરવી.
D) વાહન � ૂબ ઝડપથી ચલાવ�ું
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Q.36

CLASS VIII

TF-81

નીચેનામાંથી ક� ંુ ઉદાહરણ તટ�થીકરણ� ંુ છે ?

A) અિસ�ડક �ાવણમાં �લટમસ �ાવણ ઉમેર�ું
B) બે�ઝક �ાવણમાં �લટમસ �ાવણ ઉમેર�ું
C) બે�ઝક માટ�ના િમ�ણમાં કળ�� ૂનો ઉમેરવો
D) મધમાખીના ડંખ પર ક�લેમાઈન(ઝ�ક કાબ�નેટ) લગાવ�ું
Q.37

જો મ��ુ ય માટ� પગ, માછલીઓ માટ� મીનપ� હોય તો અમીબા માટ� નીચેના પૈક� � ંુ જ�ર� છે ?

A) પ�મો
B) ક�શાઓ
C) ખોટા પગ
D) �ુ�ાંગો
Q.38

એક �વૈ��છક સં�થા “ આપ� ંુ શહ�ર �વ�છ શહ�ર” કાય��મ� ંુ આયોજન કર� છે . આયોજકો
�વયંસેવકોને કચરાને િવિવધ ભાગોમાં એક� કરવા� ંુ કહ� છે . નીચેનામાથી કયા �ૂથમાં સ�વો
�ારા કચરા� ંુ િવઘટન થઈ શકશે નહ� ?

A) શણની કોથળ�ઓ, કાગળની �લેટો(�ડશો), કપડાની કોથળ�ઓ
B) કાગળના કપ, કાગળની ચમચીઓ, �ેડના �ુકડાઓ
C) �લા��ટકની કોથળ�ઓ, થમ�કોલના કપ, એ��ુિમિનયમના વરખ
D) � ૂકાં પાંદડાઓ, કાગળના �ુકડાઓ, શાકભા�નાં છાલ-છોતરાં
Q.39

ુ ેર અને મગને ��ુ ક ફળ કહ� છે .
વાલ, વટાણા, �વ
(1) ફળ પાકાં થતાં બી�શયની દ�વાલ ��ુ ક બને છે .
(2) ફળમાં બી�શયની દ�વાલ માંસલ અને દળદાર બને છે .
નીચેનામાંથી સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

A) િવધાન-2 સા�ું
B) િવધાન 1 અને 2 બ�ે સાચાં
C) િવધાન 2 સા�ું અને િવધાન 1 ખો�ું
D) િવધાન 1 સા�ુ અને િવધાન 2 ખો�ું
Q.40

આપણે પાણી બચાવી શક�એ છ�એ .....

A) લીક�જ(ટપકતા) નળને �રપેર કરાવીને.
B) �શ કરતી વખતે નળને સતત ચા�ુ રાખીને
C) ભ�યત�ળયાને પો�ું કરવાને બદલે ધોઈને
D) દરરોજ કાર/મોટરસાઇકલ/સાઇકલ ધોઇને
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Q.41

CLASS VIII

TF-81

ુ ો હોય છે ?
� ૂકાકોષમાં ક�ટલા વીજ�વ

A) ચાર
B) �ણ
C) બે
D) એક
Q.42

ુ �વાહની �બ
ંુ ક�ય અસરનો ઉપયોગ થાય છે ?
નીચેના પૈક� કઈ રચનામાં િવ�ત

A) ઇલે���ક હ�ટર
B) ઇલે���ક ઇ�ી
C) ઇલે���ક બ�બ
D) ઇલે���ક બેલ(ઘંટડ�)
Q.43

નીચેના પૈક� કયા ર� શા ગરમ કરતાં પીગળે છે ?

A) ઊન
B) કપાસ
C) નાયલોન
D) ર� શમ
Q.44

ક�ટલાક � ૂ�મ �વો એવા પદાથ�� ંુ ઉ�પાદન કર� છે . � અ�ય � ૂ�મ �વોનો નાશ કર� છે . આવા
પદાથ�ને � ંુ કહ�વાય ?

A) �િત�િવકો
B) ઝેર
C) રસી
D) રોગકારકો
Q.45

ુ ુ �વાકષ�ણ બળને કારણે થાય છે ?
નીચેના પૈક� કઈ ���યા ��

A) એક િવ�ુતભા�રત કણ બી� િવ�ુતભા�રત કણને આકષ� છે .
B) જમીન પર સરકતો દડો થોડ�વારમાં ધીમો પડ� છે અને પછ� અટક� �ય છે .
C) એ��જન બંધ પડ� એટલે ��ૂટર અટક� �ય..
D) હવામાં ઉછાળે લો દડો તેની મહ�મ �ચાઈએ જઈને નીચે પાછો આવે છે .
Q.46

‘�મ ખેતી’બી� �ા નામે ઓળખાય છે ?

A) �થાનાંત�રત ખેતી
B) પવ�તીય ખેતી(પગિથયાં)
C) સઘન ખેતી
D) બાગાયતી ખેતી

13

NAS : : 2017

Q.47

CLASS VIII

જો તમે વગ� ખડ
ં માં છો અને � ૂકં પ આવે તો તમા�ં ુ તા�કા�લક પગ� ંુ � ંુ હશે?

A) મદદ માટ� � ૂમ પાડશો.
B) તમારા માથાના ર�ણ માટ� ટ�બલ નીચે સંતાશો.
C) િશ�કના આદ� શની રાહ જોશો.
D) �યાં છો �યાં શાંિતથી બેસી રહ�શો.
Q.48

ુ
સૌથી વ� ુ આકિષ�ત થઇ હતી?
�રુ ોિપયન �યાપાર� કં પનીઓ ભારતમાં કઇ ચીજવ��ઓથી

A) સો�ું અને ચાંદ�
B) કાપડર� શમ અને મર� મસાલા ,
C) વ�ય અને �ાણી� ૃ��ટ
D) ઘોડા અને પાલ�ુ પ�ુ.
Q.49

આપણા દ� શમાં કયાં રા�યોમાં �હમનદ�ઓ જોવા મળે છે ?

A) કણા�ટક અને જ��ુ કા�મીર
B) િ��ુરા અને ઉ�રાખંડ
C) પં�બ અને �હમાચલ �દ� શ
D) જ��ુ કા�મીર અને ઉ�રાખંડ
Q.50

�િત આધા�રત સમાજમાં લોકોનો દર�જો ક�વો હોય છે ?

A) ફ�ત નીચો હોય છે .
B) ફ�ત �ચો હોય છે .
C) સમાન હોય છે .
D) અસમાન હોય છે .
Q.51

નીચેનામાંથી કયો ઉ��નો �ોત નથી?

A) કોલસો
B) ખનીજતેલ
C) પાણી
D) લોખંડ
Q.52

નીચેનામાંથી જગલો
ં
માટ� � ંુ ખતરા�પ નથી?

A) જગલમાં
ં
લાગતી આગ
B) બાંધકામની �� ૃિ�
C) ઝાડ કાપવાની �� ૃિ�
D) વરસાદ પડવો
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Q.53

CLASS VIII

ગળ�, અફ�ણ અને કપાસ �વા રોક�ડયા પાકોની ખેતીથી સૌથી વધાર� ફાયદો કોને થયો?

A) ભારતીય જમીનદારો
B) ��ેજ બગીચા મા�લકો
C) ભારતીય શા�ક
ુ ારો
ૂ ો
D) ભારતીય ખે�ત
Q.54

નીચેનામાંથી ક� ંુ લ�ણ ભારતીય બંધારણ� ંુ નથી?

A) સ�ા�ું િવભાજન.
B) ગઠબંધન સરકાર
C) સમવાય તં�
D) � ૂળ� ૂત હક
Q.55

નીચેનામાંથી કઈ સં�થા કાયદો ઘડ� છે ?

A) મા� લોકસભા
B) મા� રા�યસભા
C) સંસદ
D) ક��બનેટ
Q.56

નીચેનામાંથી � ંુ ખાનગી �ે� સાથે સંકળાયેલ છે ?

A) �ટ�ટ રોડવેઝ �ા�સપોટ� કોપ�ર� શન
B) ભારતીય ર� લવે
C) તાજ �ુપની હોટલ
D) ઓલ ઇ��ડયા ઇ��ટ�ટ�ુટ ઓફ મે�ડકલ સાય�સ
Q.57

નીચે આપે� ંુ �ચ� કયા �મારક� ંુ છે ?

A) હ�દરાબાદનો ચારિમનાર
ુ િમનાર
B) �દ�હ�માં આવેલ �ુ�બ

C) ઔરં ગાબાદમાં આવેલ બીબીનો મકબરો.
D) લખનૌમાં આવેલ બડા ઈમામવાડા
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Q.58

CLASS VIII

ુ ગઝની સાથે ભારત આવેલ?
નીચેનામાંથી કયા િવ�ાન (�વાસી) મહ�દ

A) ઈ�ન બ�ુતા
B) અલ બ�ુની
C) અમીર �ુશ�
D) અ�ુલ ફઝલ
Q.59

નાગ�રકો પોતાના � ૂળ� ૂત હકોના ર�ણ માટ� નીચેનામાંથી કઈ સં�થાને ર�ૂઆત કર� છે ?

A) ધારાસભા
B) કારોબાર�
C) �યાયતં�
D) �ચાર મા�યમ
Q.60 નીચેનામાંથી કયો િવક�પ �ુદો પડ� છે ?
A) સા�તા�હક બ�ર
B) શોપ�ગ સે�ટર
C) દ� િનક બ�ર
D) ટ�લીશોપ�ગ
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