
ધોરણ:૮ 

વિષય: ગણણત 

SEM-1 

અભ્યાસક્રમ 

    પ્રથમ સત્ર: ૧ થી ૮ પ્રકરણ 

          નુિટ:૧ ૧ થી ૩ પ્રકરણ 

પ્રથમ સત્રન ું ગણણતન ું માળ  ું      લ  ણ: ૬૦ 

પ્રકરણ પ્રશ્ન-૧ 

૧ ણુ 

પ્રશ્ન-૨ 

૨×૮=૧૬ 

પ્રશ્ન-૩ 

૩×૬=૧૮ 

પ્રશ્ન-૪ 

૪×૨=૮ 

૧ ખાલી જગ્યા=૫  

ખરા-ખોટા=૪  

જોડકાાં=૪ 

M.C.Q=૫ 

ુલ ણુ:૧૮ 

 

નુિટ કસોટી નસવાયિા 
પ્રકરણમાાંથી પછૂ ુાં 

 

૧ ૧ - 

૨ ૧ ૧ - 

૩ ૧ ૧ - 

૪ ૧ - ૧ અથવા ૧ 

૫ ૧ ૧ - 

૬ ૧ ૧ અથવા ૧ - 

૭ ૧ ૧ અથવા ૧ - 

૮ ૧ - ૧ અથવા ૧ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEM-2 

અભ્યાસક્રમ 

દ્વિતીય સત્રન ું ગણણતન ું માળ  ું        લ  ણ:૬૦ 

દ્વિતીય સત્ર: ૯ થી ૧૬ પ્રકરણ 

નુિટ-૨: ૯ થી ૧૧ પ્રકરણ 

પ્રકરણ પ્રશ્ન-૧ 

૧ ણુ 

પ્રશ્ન-૨ 

૨×૮=૧૬ 

પ્રશ્ન-૩ 

૩×૬=૧૮ 

પ્રશ્ન-૪ 

૪×૨=૮ 

૯ ખાલી જગ્યા=૫  

ખરા-ખોટા=૪  

જોડકાાં=૪ 

M.C.Q=૫ 

ુલ ણુ:૧૮ 

 

નુિટ કસોટી નસવાયિા 
પ્રકરણમાાંથી પછૂ ુાં 

 

૧ ૧ - 

૧૦ ૨ - - 

૧૧ ૧ - - 

૧૨ ૧ ૨ ૧ અથવા ૧ 

૧૩ ૧ ૨ - 

૧૪ ૧ ૨ - 

૧૫ - - - 

૧૬ ૧ - ૧ અથવા ૧ 

ધોરણ:૮ ગણણત 

અભ્યાસક્રમ 

માસ પ્રકરણ 

જૂિ   ૧,૨ 

જૂલાઈ    ૩,૪ 

ઓગષ્ટ ૫,૬ 

સપ્ટેમ્બર ૭,૮ 

ઓક્ટોબર ૯ 

િવેમ્બર ૧૦ 

ડડસેમ્બર  ૧૧,૧૨ 

જાન્ આુરી ૧૩,૧૪ 

ફેબ્રઆુરી ૧૫,૧૬ 

માર્ચ પિુરાવતચિ 

 નુિટ ક્સોટી ૧,૨ ુાં માળ ુાં        ુલ ણુ:૩૦  

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા,ખરાાં-ખોટા,જોડકાાં,નવકલ્પ   ૨૦ ણુ  

પ્રશ્ન:૨ પાાંર્ દાખલા પછૂવા                    ૧૦ ણુ  



 

      શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ 

ધોરણ:૮ 

  પ્રથમ સત્ર    િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

વિષય: ણિત્રકામ 

માસ નવષય નવષયાાંગ    

જૂિ કેણલગ્રાડફ વકચ/રેખાાંકિ     કેણલગ્રાડફમાાં જુદા-જુદા આકારો ુ ાં રેખાાંકિ કરાવ ુાં.  

જુલાઈ ણર્ત્ર સાંયોજિ(રેખાણર્ત્રો) 

 

માિવ આ ૃનતઓિાાં રેખાણર્ત્રો ુાં રેખાાંકિ કરાવ ુાં. 

 

વસ્તણુર્ત્ર (પદાથચ ણર્ત્ર)       
યથાથચદર્ચિ અિે પ્રમાણમાપિી સમજ આપી. વસ્તણુર્ત્રિાાં 
સાદા રેખાાંકિ કરાવવા.            

ઓગષ્ટ વસ્તણુર્ત્ર (પદાથચ ણર્ત્ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ડબ્બો,બરણી,થમોસ,ર્ોપડી અિે કપ-રકાબી અથવા 
ડોલ,લાંબઘિ,વોટર-બેગ,પ્યાલો,અિે બરણી જેવા આકારોિા 
સ હુ ુ ાં પદાથચ ણર્ત્ર દોરવી તેમા પેન્ન્સલથી છાયા-પ્રકાર્ 
દર્ાચવવો. 
 

ણર્ત્ર સાંયોજિ (માિવ પ્રમાણ)   

 

 

માિવ આ ૃનતિા પ્રમાણ માપિે ધ્યાિમાાં લઈ ડક્રકેટ રમતા 
ડક્રકેટર ુાં રેખાણર્ત્ર દોરાવી તેમાાં જળરાંગો પરુાવવા.                   

સપ્ટેમ્બર ણર્ત્ર સાંયોજિ 

 

પતાંગ ર્ગાવતાાં બાળકો,રાંગોળી પરૂતી સ્ત્રી નવષય પર  

ભાત ણર્ત્ર  રાંગોળીિી ભાત બિાવવી.    
 

ઓક્ટોબર 
અક્ષરલેખિ(પ્રર્ાર ણર્ત્ર) 

   
‘SAVE EARTH’ અથવા ‘વ  ુ કૃ્ષ વાવો’ નવષય પર  

કમ્પ્ ટુર આટચ (ભાત ણર્ત્ર)  ફૂલ પાિિા આકારો ુ ાં ઓવરલેપ  

સમર્ોરસ,વતુચળ,નત્રકોણ આકારો ુ ાં વમળ કુ્ત રેખાઓ સાથે 
ઓવરલેપ             

િોંધ:- પ્રેકટીકલિી પરીક્ષા સત્રાાંત પરીક્ષાિા ૧૫ ડદવસ પહલેા તારીખ િક્કી કરી પણૂચ કરાવવી.             

      

 

 

 

  



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વિષય:-  ણિત્રકામ 

    પ્રથમ સત્રાુંત પરીક્ષા             લ  ણ:-૪૦                     

 

પ્રશ્ન-૧ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા જવાબ લખો.        (૨૦) 

        (છ પ્રશ્નિો કલાકારોિા જીવિ ર્ડરત્રમાાંથી પછૂવા.) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ે આપેલી ખાલી જગ્યા પરૂો.       (૧૦) 

       (બ) િીર્ ેઆપેલા નવધાિો સામે ખરા કે ખોટાિી નિર્ાિી કરો.    (૧૦) 

 ણર્ત્રકારોિો પડરર્ય 

         ૧) શ્રીમતી અ તુા રે્રગીલ  

         ૨) શ્રી માઈકલ એન્જેલો  

         ૩) શ્રી ણલઓિાદો-દ-વીર્ી 

 પ્રેકટીકલ 

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિામાાંથી કોઇપણ એક ણર્ત્ર દોરી તેમાાં રાંગપરૂણી કરવી.    (૪૦) 

         ૧)અક્ષર લેખિ  

         ૨) ભાત ણર્ત્ર  

         ૩) ણર્ત્ર સાંયોજિ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ધોરણ:૮ 

   બીજ ું સત્ર     

િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

વિષય: ણિત્રકામ 

માસ નવષય નવષયાાંગ    

િવેમ્બર  ભાત ણર્ત્ર (સર્જિાત્મક)       સરૂજ,પાણી,માછલી, કૂડો, કૃ્ષ,ટેકરી અથવા 
સરૂજ,પાણી,કમળ,માછલી,પતાંણગ ુાં જેવા આકારો લઈ 
સર્જિાત્મક ણર્ત્ર.                

ડડસેમ્બર   

વસ્તણુર્ત્ર (પદાથચ ણર્ત્ર) 

લોટો,ઈટ,માટલી,સાવરણી અિે કપડુાં જેવા આકારો િારા 
પદાથચ ણર્ત્ર તેયાર કર ુાં.      

 

ણર્ત્ર સાંયોજિ        
‘રામાયણિો પ્રસાંગ અથવા ‘ વૂા કાાંઠે પનિહારી નવષય 
પર.                   

જાન્ આુરી  પ્ર ૃનતણર્ત્ર  

 

 

‘બાર માસીિી ડાળી’ અથવા ‘ર્ાાંદિીિી ડાળી’ ુ ાં 
પ્ર ૃનતણર્ત્ર દોરી રાંગપરૂણી કરવી.           

સ્પ્રે વકચ   

 

 

કાડચ પેપર પર સ્ટેન્ન્સલ બિાવ ુાં અિે તે સ્ટેન્ન્સલિો 
ઉપયોગ કરાવી 
સ્પે્ર વકચમાાં ભાત ણર્ત્ર તેયાર કરાવ ુાં.અથવા પાંખી ુ ાં ણર્ત્ર 
તેયાર કરાવ ુાં.                         

ફેબ્રઆુરી  પ્ર ૃનતણર્ત્ર 

 

 

તડ રૂ્,પપૈ ુાં અિે િાણળયેરિા સ હૂ ુાં વાસ્તવદર્ી 
પ્ર ૃનતણર્ત્ર 

દોરાવી જળરાંગો પરૂાવવા.               

માર્ચ  કાફટ વકચ (લેટર બોક્સ)   

   

   

કાડચ બોંડ અથવા પુાંઠામાાંથી લેટર બોક્સ બિાવડાવ ુાં.    

   

  

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વિષય:-  ણિત્રકામ 

    દ્વિતીય સત્રાુંત પરીક્ષા                                 

પ્રશ્ન:૧ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા જવાબ લખો.        (૨૦) 

 (કલાકારોિા જીવિ ર્ડરત્રમાાંથી છ પ્રશ્નિો પછૂવા) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ે આપેલી ખાલી જગ્યા પરૂો.       (૧૦) 

       (બ) િીર્ ેઆપેલા નવધાિો સામે ખરા કે ખોટાિી નિર્ાિી કરો.    (૧૦) 

   ણર્ત્રકારોિો પડરર્ય 

       ૧) શ્રી રાફાયેલ  

       ૨) શ્રી પેૂિ ખખ્ખર  

       ૩) શ્રી પોલ ગોગાાં  

       ૪) શ્રી રેમ્રો  

    પ્રેકટીકલ  

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિામાાંથી કોઇપણ એક ણર્ત્ર દોરી તેમાાં રાંગપરૂણી કરવી.    (૪૦) 

        ૧)અક્ષરલેખિ 

        ૨) ભાતણર્ત્ર 

        ૩) ણર્ત્ર સાંયોજિ 

 

         

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ ય વનટ કસોટી             લ  ણ:-૩૦                     

    (UNIT :1,2) 

  

Q-1 Answer the following questions. (Any Five)      (10) 

Q-2 Say whether the following sentence is true or false.     (5) 

Q-3 Make question using the question word given in the bracket.            (2) 

Q-4 Do as directed 

 Give Gujarati Meaning.         (2) 

 Give English Word.         (2) 

 Write Opposite Word.         (2) 

 Verb(ડક્રયાપદ) ુાં Noun (િામ)બિાવો.અથવા Adjective બિાવો.   (2) 

Q-5 (A) Fill in the blanks using proper connective from the brackets.   (3) 

          (કૌસમાાંથી યોગ્ય સાંયોજક પસાંદ કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.)     

     (B) Fill in the blanks using the proper forms of degree.            (2) 

 (કૌસમા આપેલા ર્બ્દોિા યોગ્ય degree િા રૂપિો ઉપયોગ કરી ખાલી જ્ગગ્યા પરૂો.)    

            (UNIT 1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય:-  અંગે્રજી 

    પ્રથમ સત્રાુંત પરીક્ષા            લ  ણ:-૬૦                     

     

Q:1 (A) Fill In The Blanks Using The Words Given In The Brackets.    (5) 

              (કૌસ -માાંથી યોગ્ય ર્બ્દ પસાંદ ક્રરી ખાલી જગ્યા પરૂો.)       

    

         (B) Say Whether The Following Sentences are true or false.      (5) 

              (િીર્ેિા નવધાિો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.) 

          (C) Write down who says these sentences. (વાક્યો કોણ બોલ ેછે ત ેલખો.)   (4)  

          (D) Fill in the blanks using proper forms of verbs given in the brackets.               (4) 

            (કૌંસમાાં આપેલ ડક્રયાપદમાાંથી ડક્રયાપદ ુાં યોગ્ય રૂપ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.)      

Q-2 (A) Read the following extract and answer the question given below them. 

        (ફકરો વાાંર્ી િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો.)      (6) 

    (B) Answer the following questions. (Any four out of five questions)   (8) 

Q-3  (A) Do as directed. (સરૂ્વ્યા પ્રમાણે કરો)      (10) 

           (1) Make questions using the question word given in the bracket.    

                 (2 માકચ ુ ાં પછૂ ુ ાં) 

           (2) Change the degree given in the brackets.          (૧ માકચ) 

           (૩) Write opposite words.         (2) 

           (4) Word formation.         (2) 

           (5) Give gujarati meaning.        (2) 

           (6) Make negative sentences.       (2) 

      (B) Match ‘A’ and B’ appropriately (અ અિે બ િે યોગ્ય રીતે જોડો.)   (4) 

 Q-૪  (A) Traslate the sentence in to English (િીર્િેા વાક્યો ુાં અંગ્રેજી કરો.    (2) 

       (B) Traslate the sentence in to Gujarati. (િીર્ેિા વાક્યો ુાં જુરાતી કરો.)         (2) 

       (C) Write a chit or a Letter.(બે માથી ગમે તે એક પછૂ ુાં)    (4) 

       (D) Write an essay on any of the following.                  (6) 



           (િીર્ેિામાાંથી ગમે તે એક નવષય પર નિબાંધ લખો.)  

 

િોંધ:  

                 Chit:- Write a chit your class teacher ask for a week’s leave of absence. 

  Letter:-Write a letter to your friend invite him to your birthday party.    

               Essay 1) Sunita Williams 

                      2) A quiz programme held in your school 

       ૩) My visit to a Book fair 

                      4) Solar energy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય:-  અંગે્રજી 

       દ્વિતીય ય વનટ કસોટી             લ  ણ:-૩૦                     

Q-1 Answer the following question. (Any five)      (10) 

Q-2 Say whether the following sentence is true or false.    (5) 

Q-3 (A) Select the appropriate option and fill in the blanks.    (2) 

     (B) Complete the following sentences using proper question tag.  (3) 

Q-4 Do as directed. (સરૂ્વ્યા પે્રમાણે કરો.) 

(A) Give opposite words. (નવરોધી ર્બ્દ આપો.)     (2) 

(B) Give past form. ( તૂકાળ ુાં રૂપ આપો.)      (2) 

(C) Give gujarati meaning. ( જુરાતી અથચ આપો.)     (2) 

(D) Give English meaning. (અંગ્રેજી ર્બ્દ આપો.)     (2) 

(E) Explain the difference of the words given below. 

(F)  (િીર્ે આપેલ ર્બ્દ ભેદ સમજાવો. એક ર્બ્દ આપવો.)    (2) 

ર્બ્દ ભેદ- (Garmmar માાંથી જાણવા જે ુાં માાંથી પછૂ ુાં.) 

( નુિટ:1,2,Let’s read more Unit:1,2)grammar unit 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય:-  અંગે્રજી 

    દ્વિતીય સત્રાુંત પરીક્ષા            લ  ણ:-૬૦                     

 

Q-1 (A) Fill in the blanks using the words given in the brackets.       (05) 

          (કૌંસમાાંથી યોગ્ય ર્બ્દ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.) (Lesson)     

     (B) Say whether the following sentences is ‘True or False’.       (05) 

     (િીર્ેિા નવધાિો ખરા છે કે ખોટા ત ેજણાવો.)       

      (C)    Change the degree.          (2) 

      (D) Give gujarati meaning for the following words. (િીર્ેિા ર્બ્દો ુ ાં જુરાતી લખો.)      (2) 

      (E) Give English meaning for the following words. (િીર્ેિા ર્બ્દો ુ ાં અંગ્રજેી લખો.)   (2) 

      (F) Explain the difference of the words given below.        (2) 

           (િીર્ ેઆપલે ર્બ્દોિો ર્બ્દભેદ સમજાવો. એક ર્બ્દ પછૂવો.)     

Q-2 (A) Read the following extract and answer the question given below them.    (6) 

           (ફકરો વાાંર્ી િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો.)       

     (B) Answer the following questions (Write any 4 out of 5 questions.)    (8) 

Q-3 (A) Complete the poem using the words given in the brackets.      (4) 

          (કૌંસમાાંથી યોગ્ય ર્બ્દ પસાંદ કરી કાવ્ય પણૂચ કરો.)       

      (B) Do as directed. (સરૂ્વ્યા પ્રમાણ ેકરો.)        (10) 

           (1) Put proper punctuation marks and capital letters. (1)    

   (2) Put suitable question tag.         (2) 

   (3) Make questions using how many  or how much .              (2) 

  (4) Use because  in place of and therefore.       (2) 

  (5) Give past tense forms.          (2) 

   (6) Write opposite words.          (2) 

Q-4 (A) Read the advertisement and Answer the following question.      (4) 

           (જાહરેાત વાાંર્ી પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો.) 

     (B) Write the Story with the help of the outline given below.     (4) 

      (C) Write an essay on any one of the following.       (6) 



    (િીર્ેિામાાંથી ગમે ત ેએક નિબાંધ લખો.)      

                Poem: Page no:13 Blue Blue the sky is Blue.  

                Page no:25 When everybody has short hair.  

                Advertisement: Textbook Page No:53,56 

Grammer Page No:47,48 

        Grammer Page No: 9 (Activity-7) 

                  Page No:31 (Activity-7) 

         Essay:1 Our plan to visit a seashore. 

                2 The Elephant. 

                3 My visit to science exhibition.                  

                4 Pollution. 

 Story:1)The greedy dog. 

        2)A cap seller and Monkeys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    Subject : English 

   First Semester Monthly Planning 

Month Unit Grammar 

June 1) Q for question 

Essay- Sunita Williams 

Word formation past tense.  

Connective: ‘If’,’When’ 
Article: ‘The’ Antonyms. 

July 2) LMBB:Learn more be 

brighter  

Essay- A quiz programme held 

in your school.Chit-Write a chit 

to your classteacher ask for a 

week’s leave of absence. 

Degrees of comparison. Word 

formation antonyms.  

August 3) What Were you doing? 

Essay- My visit to a book fair 

Letter-Write a letter to your 

friend invite him to your 

birthdayparty. 

Use of past continuous tense 

antonyms 

September 4) Sun-tour  

Essay- Solar Energy. 

Use of present perfect tense 

antonyms. 

October Revision  

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 

     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    Subject : English 

  Second Semester Monthly Planning 

Month Unit Grammar 

November 1) I will be that  

Let’s read more Unit:1 Don’t be stupid 
Essay: Our plan to visit a seashore. 

 

Use of ‘Can’ for ability 
Use of Can’ for permission 

Use of May’ for permission 

Use of ‘May’ or ‘Might’ for 
possibility 

Use of ‘Should’ ‘Must’  
Opposites. જાણવા જે ુાં.   

December 2)You Love English, Don’t  
You? 

Poem-Blue, Blue The Sky is  

Blue, Page No-13 

3) Ah! Oh! Ouch! Poem-When everybody 

as… Pa e No-25 
*Let’s read more unit – 2 Peter, the Eater  

Essay –The elephant 
Story:The greedy dog. 

Question Tags 

Opposites 

 

 

Use of ‘How many’ ‘How much’ 
Exclamatory Sentences 

Opposites 

Use of ‘The’ before the name of 

a river. 

Use of reflexive pronoun 

January 4) Tell me why? 

* Let’s read more Unit:3 Stop pollution 

Unit:4 Love your land  

Essay- 1)Solar Energy 2)Pollution 

Story:A cap seller and monkeys. 

Use of ‘Why’ as a question 
word 

Use of ‘Because’as a 
conjunction 

Use of ‘And therefore’ as a 
conjunction 

Opposites 

જાણવા જે ુાં   
February 5) English plus 

*Let’s read more Unit-5 Aladdin and the 

magical lamp 

Degress of comparison 

Opposites 

જાણવા જે ુાં   
 

March Revision  



 

  શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વિષય:-    શારીરરક વશક્ષણ 

   પ્રથમ સત્રાુંત પરીક્ષા           લ  ણ:-૧૦૦                     

    પ્રશ્નપત્ર પડરરૂપ 

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરી જવાબ લખો.      (૪૦) 

       ( ણુભારિે ધ્યાિમાાં લઈ ુલ ર્ાળીસ પ્રશ્નિો પછૂવા) 

       પ્રકરણ: ૧ થી ૫,૧૨,૧૪ 

       ણુભાર- પ્રકરણ ૧ થી ૫ ૫X૬=૩૦ 

          પ્રકરણ ૧૨,૧૪ ૨X૫=૧૦  

                        ુલ ણુ:૪૦ 

          ૪૦ ણુ પે્રક્ટીકલ પરીક્ષા 

          ૪૦ ણુ લેણખત પરીક્ષા 

          ૨૦ ણુ આંતરીક લૂ્યાાંકિ 

િોધ: પ્રશ્નપત્ર માટે ભાનવકિી સ્વાધ્યાયપોથીિો ઉપયોગ કરવો. તેમજ નવનર્ષ્ટ પ્રશ્નિોમાાંથી પછૂ ુાં િડહિં. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 

દ્વિતીય સત્રાુંત પરીક્ષા િષષ: ૨૦૧૮-૧૯ 

ધોરણ:૮ 

                                         વિષય: શારરરીક વશક્ષણ   લ  ણ:૪૦ 

પ્રશ્નપત્ર પડરરૂપ 

પ્રશ્ન:૧ યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરી જવાબ લખો.       (૪૦) 

       ( ણુભારિે ધ્યાિમાાં લઈ ુલ ર્ાળીસ પ્રશ્નિો પછૂવા) 

        પ્રકરણ: ૬ થી ૧૧,૧૩,૧૫ 

        ણુભાર- પ્રકરણ ૬ થી ૧૧ ૫X૬=૩૦ 

          પ્રકરણ ૧૩,૧૫ ૨X૫=૧૦  

                      ુલ ણુ=:૪૦ 

               ૪૦ ણુ પે્રક્ટીકલ પરીક્ષા 

               ૪૦ ણુ લેણખત પરીક્ષા 

               ૨૦ ણુ આંતરીક લૂ્યાાંકિ 

િોધ: પ્રશ્નપત્ર માટે ભાનવકિી સ્વાધ્યાયપોથીિો ઉપયોગ કરવો. તેમજ નવનર્ષ્ટ પ્રશ્નિોમાાંથી પછૂ ુાં િડહિં. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:- ૮                      શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

   વિષય:-    સામાજીક વિજ્ઞાન 

     પ્રથમ સત્ર 

માસ પ્રકરણ 

જૂિ  ૧) ભારતમાાં રુોનપયિ પ્રજા ુાં આગમિ  

૨) આપણી આસપાસ ુાં?     

જુલાઈ   ૩) ભારત ુાં બાંધારણ 

૪) વેપારી ર્ાસક કેવી રીતે બન્યા?  

ઓગષ્ટ  ૫) પ્રા ૃનતક આપનતઓ. 
પિુરાવતચિ-૧ 

સપ્ટેમ્બર  ૬) અંગ્રેજ ર્ાસિિી ભારત પર અસર  

૭) વાતાવરણીય ફેરફાર  

ઓક્ટોબર  ૮) લોકર્ાહી દેર્માાં સાંસદિી નૂમકા 
૯) ઈ.સ. ૧૮૫૭ િો સ્વતાંત્રય સાંગ્રામ  

પિુરાવતચિ:૨         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

દ્વિતીય સત્ર 

માસ પ્રકરણ 

િવેમ્બર  ૧) ધાનમિક સામાજજક જા નૃત  

૨) પયાચવરણીય પ્ર ુષણ         

ડડસેમ્બર   ૩) ભારતમાાં રાષ્રવાદ   

૪) સવોચ્ર્ અદાલત 

૫) ભારતિા ક્રાિીજત્વરો    

જાન્ આુરી  ૬) માિવ સાંસાધિ  

૭) મહાત્માિા માગચ પર-૧ 

પિુરાવતચિ-૧ 

૮) ભારતિી સમસ્યાઓ અિે ઉપાય        

ફેબ્રઆુરી   ૯) આપણી અથચવ્યવસ્થા  

૧૦) મહાત્માિા માગચ પર-૨ 

૧૧) સાં કુત રાષ્રો ( .ુએિ)          
માર્ચ  ૧૨) આઝાદી અિે ત્યારપછી  

૧૩) સ્વતાંત્ર ભારત  

૧૪) ખાંડ-પડરર્ય આડિકા અિે એનર્યા               
એનપ્રલ  પિુરાવતચિ-૨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:- ૮                      શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય: સામાજિક વિજ્ઞાન 

પ્રથમ સત્ર/ દ્વિતીય સત્ર ય વનટ કસોટી િષષ: ૨૦૧૮-૧૯ 

                           પ્રશ્નપત્રન ું પરરરૂપ      લ  ણ: ૩૦ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) િીર્ે આપેલ નવધાિોિી ખાલી જગ્યા પરૂો.      (૫) 

        (બ) િીર્ેિા નવધાિો ખરા છે ખોટા તે જણાવો.      (૫) 

        (ક) જોડકાાં જોડો.                       (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ટકૂમાાં ઉતર લખો.       (૧૦) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો અથવા કારણ લખો. (ત્રણ પછૂવા)   (૬) 

પ્રથમ સત્ર પ્રકરણ ૧ થી ૪ સધુી 

દ્વિતીય સત્ર પ્રકરણ ૧ થી ૫ સધુી 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:- ૮                      શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વિષય: સામાજિક વિજ્ઞાન 

     પ્રથમ સત્રાુંત પરીક્ષા પરરરૂપ       લ  ણ -૬૦ 

            

 પ્રશ્ન:૧ (અ) િીર્ેિા નવકલ્પોમાાંથી સાર્ો નવકલ્પ લખો.      (૫) 

        (બ) ખાલી જગ્યા પરૂો.         (૫) 

        (ક) નવધાિો ખરા છે કે ખોટા તે નિર્ાિી કરો.      (૪) 

        (ડ) જોડકાાં જોડો.                (૪) 

 પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ટકૂમાાં ઉતર લખો. (દરેકિા બે ણુ)    (૧૦) 

              (કોઈ પણ પાાંર્ પ્રશ્નિો લખવા) (બે પ્રશ્નિો ઈનત,બ ેપ્રશ્નિો ગૂોળ, 

               બે પ્રશ્નિો િાગ પછૂવા.)     ( ુલ છ પ્રશ્નિો    પછૂવા.) 

         (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા એક વાક્યમાાં ઉતર લખો.              (૪) 

               (દરેકિા ૧ ણુ) ( ુલ પાાંર્ પ્રશ્નિો પછૂવા ર્ાર લખવા,ઇનત, 

                ગૂોળિા ૨ પ્રશ્નિો િાગ ૧ પ્રશ્ન) 

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો. (દરેકિા ૩ ણુ, ુલ ૫ પ્રશ્નિો પછૂવા)   (૧૨)  

         (ઇનત, ગૂોળ ૨ પ્રશ્નિો િાગ ૧ પ્રશ્ન પછૂવા) (કોઈ પણ ર્ાર પ્રશ્નિો લખવા) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ટુાંકિોધ લખો.         (૮)  

        (કોઈ પણ બે) (ત્રણ પછૂવી) (ઇનત ગૂોળમાાંથી પછૂવી) 

        (બ) સનવસ્તાર ઉતર લખો.        (૮) 

         (કોઈ પણ બે) (ત્રણ પ્રશ્નિો પછૂવા) (ઇનત,િાગમાાંથી પછૂવા) 

        

િોધ: નુિટ ટેસ્ટમાાં અભ્યાસક્રમમાાંથી ફક્ત ૧૫ ણુિા પ્રશ્નિોતર પછૂવા.) 

 

 

 

 

 



 

 

શ્રીમ  પરીક્ષા માંડળ,િવસારી 

નવષય: સામાજજક નવજ્ઞાિ 

ધોરણ:૮ 

દ્વિતીય સત્ર નુિટ કસોટી વષચ: ૨૦૧૮-૧૯ 

                                            પ્રશ્નપત્ર ુાં પડરરૂપ  ુલ ણુ: ૩૦ 

પ્રશ્ન:૧ (અ) િીર્ે આપેલ નવધાિોિી ખાલી જગ્યા પરૂો.      (૫) 

        (બ) િીર્ેિા નવધાિો ખરા છે ખોટા તે જણાવો.      (૫) 

        (ક) જોડકાાં જોડો.                       (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ટકૂમાાં ઉતર લખો.                     (૧૦) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો અથવા કારણ લખો. (ત્રણ પછૂવા)   (૬) 

દ્વિતીય સત્ર પ્રકરણ ૧ થી ૫ સધુી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 

વિષય: સામાજિક વિજ્ઞાન 

ધોરણ:૮ 

દ્વિતીય સત્રાુંત પરીક્ષા પરરરૂપ     િષષ: ૨૦૧૮-૧૯ 

          લ  ણ -૬૦ 

 

 પ્રશ્ન:૧ (અ) િીર્ેિા નવકલ્પોમાાંથી સાર્ો નવકલ્પ લખો.      (૫) 

        (બ) ખાલી જગ્યા પરૂો.         (૫) 

        (ક) નવધાિો ખરા છે કે ખોટા તે નિર્ાિી કરો.       (૪) 

        (ડ) જોડકાાં જોડો.                  (૪) 

  પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ટકૂમાાં ઉતર લખો. (દરેકિા બે ણુ)    (૧૦) 

             (કોઈ પણ પાાંર્ પ્રશ્નિો લખવા) (બે પ્રશ્નિો ઈનત,બ ેપ્રશ્નિો ગૂોળ, 

               બે પ્રશ્નિો િાગ પછૂવા.) ( ુલ છ પ્રશ્નિો    પછૂવા.) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા એક વાક્યમાાં ઉતર લખો.        (૪) 

              (દરેકિા ૧ ણુ) ( ુલ પાાંર્ પ્રશ્નિો પછૂવા ર્ાર લખવા,ઇનત, 

               ગૂોળિા ૨ પ્રશ્નિો િાગ ૧ પ્રશ્ન) 

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા ઉતર લખો. (દરેકિા ૩ ણુ, ુલ ૫ પ્રશ્નિો પછૂવા)   (૧૨)  

       (ઇનત, ગૂોળ ૨ પ્રશ્નિો િાગ ૧ પ્રશ્ન પછૂવા) (કોઈ પણ ર્ાર પ્રશ્નિો લખવા) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ટુાંકિોધ લખો.         (૬)  

            (કોઈ પણ બે) (ત્રણ પછૂવી) (ઇનત ગૂોળમાાંથી પછૂવી) 

       (બ) સનવસ્તાર ઉતર લખો.        (૬) 

           (કોઈ પણ બે) (ત્રણ પ્રશ્નિો પછૂવા) (ઇનત,િાગમાાંથી પછૂવા) 

       (ક) આપેલ એનર્યાિા રેખાાંડકત િકર્ામાાં આપેલ માડહતી યોગ્ય સ્થાિે દર્ાચવો.  (૪) 

           (દેર્,રણપ્રદેર્,સરોવર,સાગર,િદી,પવચત,ઉચ્ર્પ્રદેર્,મેદાિપ્રદેર્) (પાાંર્માાંથી ર્ાર) 

 

િોધ: નુિટ ટેસ્ટમાાં અભ્યાસક્રમમાાંથી ફક્ત ૧૫ ણુિા પ્રશ્નિોતર પછૂવા.  

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 
      

     વિષય  િરાતી 

ધોરણ:૮ 

માસિાર આયોિન 

પ્રથમ સત્ર 

માસ   વ્યાકરણ  નિબાંધ 

જૂિ  બજારમાાં  
એક દે ણર્િગારી  

ગદ્ય  
પદ્ય  

સ્વર,વ્યજિ    વષાચઋત ુ 
   

જુલાઈ જુમો ભીસ્તી 
તિે ઓળ ુાં છુ માાં  
એક લુાકાત    

ગદ્ય  
પદ્ય 

ગદ્ય 

વાક્યપ્રયોગ 

કતચરી,કમચણી 
ભાવે પ્રેરક     

માતપેૃ્રમ  
 

મારો નપ્રય તહવેાર  
ઓગસ્ટ પિુરાવતચિ 

ણૂળયે મારગ  
દેર્ ભક્ત જગડુર્ા      

- 

પદ્ય  
ગદ્ય  

ઉપમા અલાંકાર 
રૂપક અલાંકાર   

ગધ સમીક્ષા  

સપ્ટેમ્બર આજ આિાંદ  
ડદકરાિો મારિાર  

ગદ્ય  
પદ્ય  

સાંનધ 

ઉત્પ્રેક્ષા અલાંકાર     
નવર્ાર-નવસ્તાર  
૧) જલાવી જાતિે પૂ 
૨)નમત્ર એવો ર્ોધવો 
૩) સાંપ ત્યાાં જપ ૪) 
સાંતોષી િર સદા સખુી  

ઓક્ટોબર અઢી આિા  ગદ્ય  વણાચ ુ ાં પ્રાસ  
 અલાંકાર 

 

િવેમ્બર પિુરાવતચિ  -   

 અહવેાલ લખેિ  

૧) સ્વયાંનર્ક્ષક ડદિિી ઉજવણી માટેિો 

૨) કૃ્ષારોપણ ડદિિી ઉજવણી માટેિો  

 

 

 

 

 

 



     વિષય  િરાતી 
ધોરણ:૮ 

માસિાર આયોિન 

દ્વિતીય સત્ર 

માસ   વ્યાકરણ  નિબાંધ 

ડડસેમ્બર  વળાવી બા આવી  
િવા વષચિા સાંકલ્પો 
ર્રૂઆત કરીએ-કાંઠસ્થ  
ઈચ્છાકાકા  
    

પદ્ય  
ગદ્ય 

પદ્ય 

ગદ્ય  
 

    

સોિેટ સમજૂતી 
 સમાસ  

ગઝલ સમજૂતી  
તત્પરુુષ સમાસ        

નર્યાળાિી સવાર  
પદ્ય સમીક્ષા     

જાન્ આુરી  આવકારો-કાંઠસ્થ 

સાકરિો ર્ોધિારો 
અખાંડ ભારતિા નર્લ્પી 
સદુામો દીઠા..... 
શ્રી ૃષ્ણ દેવ રે! 
પિુરાવતચિ 

ઘડતર           

ગદ્ય  
ગદ્ય  
પદ્ય 

 

 

 

 

પદ્ય  

જોડણી મહત્વ  
વાક્ય રર્િા  
દ્વિરુકત પ્રયોગ  
રવા કુારી પ્રયોગ         

સરદાર 
વલ્લભભાઇ પટેલ  
 

 

 

પત્રલેખિ    
 

   
ફેબ્રઆુરી  સાંસ્કારિી શ્રીમાંતાઈ  

ુ હા- કુ્તક-હાઈ ુ 
સાાંઢ િાથ્યો 
બહિેિો પત્ર  
પરુકવાર્િ  
નવરલ ત્યાગ  
ર્ાલો મળવા જઈએ                     

ગદ્ય 

પદ્ય 

ગદ્ય 

ગદ્ય 

 

ગદ્ય 

ગદ્ય 

 

 

 

  

જુરાતી ભાષા નસવાયિા ર્બ્દો 
નવર્ાર નવસ્તાર સમજૂતી જોડણી 
સમજૂતી માતભૃાષા ુ ાં મહત્વ     

માતભૃાષા ુ ાં મહત્વ 

 

પસુ્તકિી મેત્રી  
 

નવર્ાર- નવસ્તાર  
૧ ,ઈશ્વર અલ્લાહ૨ .નવપત 
પડે િ ૩. ણુ િી ઉપર 

ણુ૪ ઊગે કમાલ પાંક માાં    

માર્ચ  કમાડે ણર્તયા મે.... 
ડકસ્સા ટુર્કા  
પિુરાવતચિ  

પદ્ય 

ટુર્કા  
દ્વિ  ુસમાસ   

 

પત્ર: ૧) જન્મડદિિી ભુેચ્છા પાઠવતો નમત્રિે પત્ર.  

      ૨) વાનષિકોત્સવિી ઉજવણી નિનમતે સરપાંર્/િગરપાણલકાિા પ્ર ખુ/ જજલ્લા પાંર્ાયત પ્ર ખુિે આમાંત્રણ આપતો 

 પત્ર.     



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 
      ધોરણ:૮ 

ય વનટ કસોટી પ્રથમ સત્ર/ દ્વિતીય સત્ર 

િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

નવષય: જુરાતી      ુલ ણુ:૬૦ 

(પ્રથમ ય વનટ કસોટી: પ્રકરણ ૧ થી ૫), (દ્વિતીય ય વનટ કસોટી: પ્રકરણ ૧૧ થી ૧૪ પ.ૂિા.-૧) 

પ્રશ્ન:૧ (અ) િીર્ેિા પ્રશ્રિોિા જવાબ ત્રણ ર્ાર વાક્યમાાં લખો. (ગદ્ય+ પદ્ય) ર્ારમાાંથી ત્રણ  (૬) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્રિોિા જવાબ એક બે વાક્યમાાં લખો. (ગદ્ય+ પદ્ય)    (૫) 

        (ક) યોગ્ય જોડકાાં જોડો. (સાડહત્યપ્રકાર-સાડહત્યકાર)     (૪) 

પ્રશ્ન:૨ માાંગ્યા જુબ ઉતર લખો.               (૧૫) 

           પ્રથમ સત્ર       દ્વિતીય સત્ર 

          ૧.સમાિથી ર્બ્દ     ૧.સમાિથી ર્બ્દ  (૨) 

          ૨.નવરોધી ર્બ્દ            ૨.નવરોધી ર્બ્દ          (૨) 

          ૩. જોડણી સધુારો     ૩. જોડણી સધુારો  (૨) 

          ૪. રુડઢપ્રયોિો અથચ     ૪. રુડઢપ્રયોિો અથચ  (૨) 

          ૫. વાક્ય પ્રયોગ     ૫. સમાસ   (૨) 

          ૬.ધ્વિી છુટા પાડો     ૬. વાક્ય પ્રયોગ    (૨) 

          ૭. ર્બ્દોિે ર્બ્દકોષ ક્રમમાાં ગોઠવો    ૭. દ્વિરુકત/રવા કુારી  (૨) 

          ૮. ર્બ્દ સ હૂ માટે એક ર્બ્દ લખો   ૮. સાંનધ છોડો    (૧) 

 

િોધ: પ્રથમ નુિટ કસોટી: પ્રકરણ ૧ થી ૫ 

દ્વિતીય નુિટ કસોટી: પ્રકરણ ૧૧ થી ૧૪ પ.ૂવા.-૧ 

 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 
      ધોરણ:૮ 

વિષય:  િરાતી 

   પ્રથમ સત્રાુંત કસોટી        લ  ણ:૬૦ 

     િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

(પ્રકરણ ૧ થી ૧૦) પ નરાિતષન – ૧,૨ 

પ્રશ્ન:૧ માાંગ્યા જુબ લખો. 

        ૧.સમાિથી ર્બ્દ લખો.        (૨) 

        ૨.નવરોધી ર્બ્દ લખો.               (૨) 

        ૩. જોડણી સધુારો.        (૨) 

        ૪.ધ્વિી છુટા પાડો.        (૨) 

        ૫.ર્બ્દકોષ ક્રમમાાં ગોઠવો .       (૨) 

        ૬.અંલકાર ઓળખાવો(ઉપમા,રૂપક,વણાચ પુ્રાસ)     (૨) 

       ૭. ર્બ્દસ હૂ માટે એક ર્બ્દ લખો      (૨) 

       ૮. વાક્યપ્રયોગ (કતચડર,કમચણી,ભાવે,પ્રેરક)        (૨) 

       ૯.રૂડઢપ્રયોગ િો અથચ લખો       (૨) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિામાાંથી ગમે તે બ ેપ્રશ્નિોિા સનવસ્તાર ઉતર લખો. (ગદ્ય)  (૬) 

       (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોમાાંથી બે પ્રશ્નિોિા જવાબ ત્રણ ર્ાર વાક્યમાાં લખો. (પદ્ય) (૪) 

       (ક) િીર્ેિામાાંથી ર્ાર પ્રશ્નિોિા એક બ ેવાક્યમાાં જવાબ લખો. (ગદ્ય+ પદ્ય) (૪) 

પ્રશ્ન:૩ (અ) ખાલી જગ્યા પરૂો.        (૪) 

       (બ) કાવ્યપાંન્ક્ત પણૂચ કરો.        (૪) 

       (ક) નવર્ાર-નવસ્તાર કરો.        (૪) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ગમે ત ેએક નવષય પર નિબાંધ લખો.      (૮) 

        (બ) અહવેાલ લેખિ કરો.       (૪) 

        (ક) ગદ્યસમીક્ષા          (૪) 

િોધ: નુિટ કસોટીિા વૈકલ્લ્પક પ્રશ્નિો લેવા િડહ. નુિટ કસોટીિા અભ્યાસમાાંથી ૧૫ માક્સચિા સવાલ 

જવાબ પછૂવા. 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ,નિસારી 
      ધોરણ:૮   િષષ:૨૦૧૮-૧૯ 

      વિષય:  િરાતી 

    દ્વિતીય સત્રાુંત કસોટી    લ  ણ:૬૦ 

     

  પ્રકરણ ૧૧ થી ૨૨,પરૂક િાિન ૧ થી ૫ , પ નરાિતષન – ૧,૨ 

 

 

પ્રશ્ન:૧ માાંગ્યા જુબ લખો. 

        ૧.સમાિથી ર્બ્દ લખો.        (૨) 

        ૨.નવરોધી ર્બ્દ લખો               (૨) 

        ૩. જોડણી સધુારો.        (૨) 

        ૪. દ્વિરુકત/રવા કુારી ઓળખો.              (૨) 

        ૫.ર્બ્દકોષ ક્રમમાાં ગોઠવો .       (૨) 

        ૬.સમાસ ઓળખાવો .                      (૨) 

        ૭. ર્બ્દસ હૂ માટે એક ર્બ્દ લખો.      (૨) 

        ૮. વાક્યપ્રયોગ (સા ુ ાં,સ ાં ુલ,સાં કુ્ત,નમશ્ર)       (૨) 

        ૯ .રૂડઢપ્રયોગિો અથચ લખો        (૨) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) િીર્ેિામાાંથી ગમે તે બ ેપ્રશ્નિોિા સનવસ્તાર ઉતર લખો. (ગદ્ય)  (૬) 

       (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોમાાંથી બે પ્રશ્નિોિા જવાબ ત્રણ ર્ાર વાક્યમાાં લખો. (પદ્ય) (૪) 

       (ક) િીર્ેિામાાંથી ર્ાર પ્રશ્નિોિા એક બ ેવાક્યમાાં જવાબ લખો. (ગદ્ય+ પદ્ય+પ.ૂવા) (૪) 

પ્રશ્ન:૩ (અ) ખાલી જગ્યા પરૂો.        (૪) 

       (બ) કાવ્યપાંન્ક્ત પણૂચ કરો.        (૪) 

       (ક) નવર્ાર-નવસ્તાર        (૪) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) ગમે ત ેએક નવષય પર નિબાંધ લખો.      (૮) 

        (બ) પત્ર લખેિ કરો.        (૪) 

        (ક) પદ્યસમીક્ષા          (૪) 

િોધ: નુિટ કસોટીિા વૈકલ્લ્પક પ્રશ્નિો લેવા િડહ. નુિટ કસોટીિા અભ્યાસમાાંથી ૧૫ માક્સચિા સવાલ 

જવાબ પછૂવા.                                                                              



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 

     ધોરણ:-૮                         શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

વિષય:-  વિજ્ઞાન અિ ેટેક્િોલોજી          

    પ્રથમ સત્ર   

 માસવાર અભ્યાસક્રમ                                   

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રથમ નુિટ ટેસ્ટ ુાં માળ ુાં 

    પ્રકરણ:૧ થી ૪     ુલ ણુ:૩૦ 

    

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા, ખરાાં-ખોટાાં,જોડકાાં,એક ર્બ્દમાાં જવાબ, નવકલ્પ વગેરે જેવા પ્રશ્નિો પછૂવા.  (૨૦) 

પ્રશ્ન:૨ કારણ,તફાવત,વ્યાખ્યા, ટકૂા પ્રશ્નિો વગેરે પછૂવા.           (૧૦) 

 (૨ માકચસિા ૬ પ્રશ્નિો પછૂવા ગમે ત ેપાાંર્ લખવા) 

 

 

માસ પાઠ ણુભાર 
જૂિ 

 

જૂલાઈ 

૧ 

૨ 

૩ 

૪ 

૫ 

 

૧૫ ણુ ુાં પછૂ ુાં 
(ઓબજેકટીવ પછૂ ુાં 

િહી) 
 

૦૯ 

ઓગષ્ટ 
 

 

સપ્ટેમ્બર 

૬ 

૭ 

૮ 

૯ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

ઓકટોબર પિુરાવતચિ - 

 ુલ ણુ ૬૦ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વિષય:-  વિજ્ઞાન            

      પ્રથમ સત્રાુંતપરીક્ષા     લ  ણ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ ૧ થી ૯)                               

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા, ખરાાં-ખોટાાં,જોડકાાં,એક ર્બ્દમાાં જવાબ, નવકલ્પ વગરેે જેવા પ્રશ્નિો પછૂવા.      (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ સરૂ્વ્યા પ્રમાણે કરો. (૧૦ માાંથી ૯ લખવા)       (૧૮)        

(વ્યાખ્યા,કારણ,તફાવત, ટકૂા પ્રશ્નિો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલા,કાયો વગેરે જેવા ટકૂા પ્રશ્નિો પછૂવા) 

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા જવાબ આપો. (૫ માાંથી ૪)         (૧૨)   

        (વગીકરણ,આ ૃનત,િામ નિદેર્, પ્રશ્નિો,ટકૂિોધ) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) પ્રયોગ અથવા પ્રયોગ           (૪) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા સનવસ્તાર જવાબ આપો. (૩ માાંથી ૨)      (૮) 

       પ્રથમ સત્રના પ્રયોગ 

        ૧) પાકિી સારી દુ્વ  થવા માટે ુદરતી ખાતર અિે ૃનત્રમ ખાતર જરૂરી છે તે દર્ાચવો.  

             (પાઠ:૧ પાિા િાં:૨૪) 

        ૨) મેદાિી કણકમાાં ઈષ્ટિી દુ્વ ુ ાં નિરીક્ષણ કર ુાં.  

           (પાઠ:૨ પાિા િાં:૪૮) 

        ૩) પ્લાસ્સ્ટક ઉષ્મા ુાં અવાહક છે.  

           (પાઠ:૩ પાિા િાં:૭૨) 

       ૪) લોખાંડિા કાટિો ણુધમો તપાસવો.  

           (પાઠ:૪ પાિા િાં:૯૪) 

       ૫) દહિિી પ્રડક્રયામાાં હવા જરૂરી છે.  

           (પાઠ:૬ પાિા િાં:૧૩૮) 

       ૬) ડુાંગળીિા કોષો ુ ાં અવલોકિ કર ુાં.  

           (પાઠ:૮ પાિા િાં – ૨૦૩) 

 

 

 

 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                        શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વિષય:-  વિજ્ઞાન           

    દ્વિતીય સત્ર                   

    માસવાર અભ્યાસક્રમ                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િોધ: દ્વ તીય નુિટ કસોટી ુ ાં માળ ુાં પ્રથમ નુિટ કસોટીિા માળખા પ્રમાણે રહરેે્. 

     દ્વિતીય નુિટ ટેસ્ટ ુાં માળ ુાં 

    પ્રકરણ:૧૦ થી ૧૩     ુલ ણુ:૩૦ 

    

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા, ખરાાં-ખોટાાં,જોડકાાં,એક ર્બ્દમાાં જવાબ, નવકલ્પ વગેરે જેવા પ્રશ્નિો પછૂવા.  (૨૦) 

પ્રશ્ન:૨ કારણ,તફાવત,વ્યાખ્યા, ટકૂા પ્રશ્નિો વગેરે પછૂવા.           (૧૦) 

 (૨ માકચસિા ૬ પ્રશ્નિો પછૂવા ગમે તે પાાંર્ લખવા) 

 

માસ પાઠ ણુભાર 
ઓકટોબર 
િવેમ્બર 
ડડસેમ્બર 

 

 

૧૦ 

૧૧ 

૧૨ 

૧૩ 

૧૪ 

 

૧૫ ણુ ુાં પછૂ ુાં 
(ઓબજેકટીવ પછૂ ુાં 

િહી) 
 

  ૦૯ 

જાન્ આુરી 
 

ફે આુરી 
 

૧૫ 

૧૬ 

૧૭ 

૧૮ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

૦૯ 

 

માર્ચ પિુરાવતચિ - 

 ુલ ણુ ૬૦ 



   શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મુંડળ, નિસારી 
     ધોરણ:-૮                       શૈ.િષષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

 વિષય:-  વિજ્ઞાન            

      દ્વિતીય સત્રાુંતપરીક્ષા     લ  ણ:-૬૦                     

    (પ્રકરણ  ૧૦ થી ૧૮)           

દ્વ તીય સત્રાાંત પરીક્ષા ુાં માળ ુાં પ્રથમ સત્રાાંત પરીક્ષાિા માળખા પ્રમાણે રહરેે્. 

                     

પ્રશ્ન:૧ ખાલી જગ્યા, ખરાાં-ખોટાાં,જોડકાાં,એક ર્બ્દમાાં જવાબ, નવકલ્પ વગેરે જેવા પ્રશ્નિો પછૂવા.      (૧૮) 

પ્રશ્ન:૨ સરૂ્વ્યા પ્રમાણે કરો. (૧૦ માાંથી ૯ લખવા)       (૧૮)        

(વ્યાખ્યા,કારણ,તફાવત, ટકૂા પ્રશ્નિો,ઉપયોગ, ણુધમો,દાખલા,કાયો વગેરે જેવા ટકૂા પ્રશ્નિો પછૂવા) 

પ્રશ્ન:૩ િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા જવાબ આપો. (૫ માાંથી ૪)         (૧૨)   

        (વગીકરણ,આ ૃનત,િામ નિદેર્, પ્રશ્નિો,ટકૂિોધ) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) પ્રયોગ અથવા પ્રયોગ           (૪) 

        (બ) િીર્ેિા પ્રશ્નિોિા સનવસ્તાર જવાબ આપો. (૩ માાંથી ૨)      (૮) 

    દ્વ તીય સત્રિા પ્રયોગો  

          ૧) વાતાવરણિા દબાણિી વસ્ત ુપર થતી અસર સમજવી(પાઠ:૧૧ પાિા િાં:૩૨૦) 

   ૨) કાંપિ ઉત્પન્ન કરવાિા અ ભુવો. (પાઠ:૧૩ પાિા િાં:૩૭૬) 

           ૩) નવ તુ ટેસ્ટરિી ર્કાસણી કરવી. (પાઠ:૧૪ પાિા િાં:૪૨૦) 

           ૪) લી િુા રસ અિે નવિેગારમાાં નવ તુ વહિ ુાં પરીક્ષણ કર ુાં.  

              (પાઠ:૧૪ પાિા િાં:૪૨૨) 

           ૫) પ્રકાર્િા ડકરણિા પરાવતચિિી ઘટિા સમજાવવી.  

              (પાઠ:૧૬ પાિા િાં:૪૯૧) 

          ૬) ધ્રવુિો તારો પોતાિા સ્થાિથી ખસતો િથી તે ુ ાં કારણ પ્રયોગ ારા સમજાવો.  

       (પાઠ:૧૭ પાિા િાં:૫૨૭) 
 

 

 



 

 

 

           

 

 

 

     

 

          

    

             

 

  

  

                

       

 

   

 

    

              

              



  

         



ધોરણ-૮ 

નુિટ કસોટી (પ્રથમ સત્ર ) 

નિષય:હિન્દી 

                                           િષષ:૨૦૧૮-’૧૯    કુલ ગણુ :૩૦ 

પ્રકરણ-૧ થી ૫, પનુરાવર્તન-૧ 

પ્રશ્ન:૧ નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો તીિ િાક્યો મે લીિીએ(૩ માથી ૨) )(Un)   (૪) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક િાક્યો મે લીિીએ(Un +5n)    (૬) 

પ્રશ્ન:૩  સચૂિા કે અનસુાર લલલિયે         

 સમાિથી શબ્દ લીિો        (૨) 

 િચિ પરીિતષિ હકજીય ે        (૨) 

 િુિરે કા અથષ લીિો        (૨) 

 નિલોમ શબ્દ લીિો        (૨) 

 ઉપસર્ષ જોડકર સિી શબ્દ બિાએ.       (૨) 

 પ્રત્યય ઢુુંઢીયે.         (૨) 

 સુંજ્ઞા કે પ્રકાર પિચાિીએ        (૨) 

 સિષિામ કે પ્રકાર પિચાિીએ                                                         (૨) 

 નિશેષણ પ્રકાર પિચાિીએ        (૨) 

 હરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ હકજીએ.       (૨) 

 

 

 

 

 



ધોરણ-૮ 

નુિટ કસોટી (દ્વિતીય સત્ર ) 

નિષય:હિન્દી 

                                           િષષ:૨૦૧૮-’૧૯    કુલ ગણુ :૩૦ 

પ્રકરણ-૧ થી ૫, પનુરાવર્તન-૧ 

પ્રશ્ન:૧ નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો –તીિ િાક્યો મ ેલીિીએ .(Un)    (૪) 

પ્રશ્ન:૨ નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક  િાક્યો મે લીિીએ . (Un +5n)   (૬) 

પ્રશ્ન:૩  સચૂિા કે અનસુાર લલલિયે         

 સમાિથી શબ્દ લીિો        (૨) 

 નિલોમ શબ્દ લીિો        (૨) 

 િુિરે કા અથષ લલલિય ે        (૨) 

 િચિ પરીિતષિહકજીય ે        (૨) 

 હિયા કે કાલ પિચાિીય ે        (૨) 

 અવ્યય ઢૂુંઢકર ઉિકે પ્રકાર લલલિય ે      (૨) 

 સિષિામ કે પ્રકાર બતાઇએ        (૨) 

 શબ્દકોષ કે િમ મે લલલિયે.        (૨) 

 સુંજ્ઞા કે પ્રકાર પિચાિીય ે        (૨) 

 હરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ હકજીએ.       (૨) 

 

 

 

 

 

 



      ધોરણ-૮ 

પ્રથમ સત્રાુંત પરીક્ષા 

નિષય:હિન્દી 

                                           િષષ:૨૦૧૮-’૧૯    કુલ ગણુ :૬૦ 

પ્રશ્ન:૧ સચૂિા કે અનસુાર લલલિયે         

 હરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ હકજીએ.       (૪) 

 સમાિથી શબ્દ લીિો        (૨) 

 નિલોમ શબ્દ લીિો        (૨) 

 િુિરે કા અથષ લલલિય ે        (૨) 

 ઉપસર્ષ લાર્કર શબ્દ ફીર સે િયા બિાઈએ     (૨) 

 સુંજ્ઞા  કે પ્રકારપિચણીએ        (૨) 

 િચિ પરીિતષિ હકજીય ે        (૧) 

 લલિંર્ બદલીએ         (૧) 

 નિશેષણ િોજ્કરપ્રકાર લલલિય ે       (૧) 

 સિષ િામ ઢુુંઢકર ઉિકે પ્રકાર લીિો       (૧) 

પ્રશ્ન:૨ (અ)નિમ્િ લલલિત  તીિ પ્રશ્નો કે ઉત્તર સનિસ્તાર લીિીએ.     (૬) 

        (બ) નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો તીિ િાક્યો મે લીિીએ(ર્મે ત ે૨)   (૪) 

        (ક) નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક િાક્યો મે લીિીએ .             (૪) 

પ્રશ્ન :૩ (અ) નિમ્િ લલલિત પહરચ્છેદ કો પઢકર પછેૂ ર્યે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીિીએ .   (૪) 

        (બ) કાવ્ય પુંક્ક્ત પણૂષ હકજીએ.        (૪) 

     (ક) નિમ્િ લલલિત Unિુંડ કા ગજુરાતી મે અનિુાદ હકજીએ.     (૪) 

પ્રશ્ન:૪(અ) નિમ્િ લલલિત હકસી એક નિષય પર નિબુંધ લલલિએ.     (૮) 



     (બ)કિાિી લીિકર ઉલચત શીષષક હદજજયે.       (૪) 

     (ક) પત્ર લેિિ          (૪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ધોરણ-૮ 

દ્વિતીય સત્રાુંત પરીક્ષા 

નિષય:હિન્દી 

                                           િષષ:૨૦૧૮-’૧૯    કુલ ગણુ :૬૦ 

પ્રશ્ન:૧ સચૂિા કે અનસુાર લલલિયે       (૧૮)                                 

૧)  હરક્ત સ્થાિો કી પનૂતિ હકજીએ.       (૪) 

        ૨) સમાિથી શબ્દ લીિો         (૨) 

        ૩)નિલોમ શબ્દ લીિો         (૨) 

        ૪) િુિરે કા અથષ         (૨) 

 ૫) હિયા કે કાલ પિચણીએ        (૨) 

 ૬) સુંજ્ઞા  કે પ્રકારપિચણીએ        (૨) 

 ૭) િચિ પરીિતષિ         (૧) 

 ૮) લલિંર્ બદલીએ         (૧) 

 ૯ ) અવ્યાિ કે પ્રકાર         (૧) 

 ૧૦) સિષ િામ ઢુુંઢકર ઉિકે પ્રકાર લીિો       (૧) 

પ્રશ્ન:૨ (અ) નિમ્િલલલિત  તીિ પ્રશ્નો કે ઉત્તર સનિસ્તાર લીિીએ.     (૬) 

        (બ) નિમ્િ લલલિત દો પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો તીિ િાક્યો મે લીિીએ    (૪) 

 (ક) નિમ્િ લલલિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક િાક્યો મે લીિીએ .     (૪) 

પ્રશ્ન:૩ (અ) નિમ્િ લલલિત પહરચ્છેદ કો પઢકર પછેૂ ર્યે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીિીએ .   (૪) 

        (બ) કાવ્ય પુંક્ક્ત પણૂષ હકજીએ.        (૪) 



 (ક) માત ૃભાષા મે અનિુાદ હકજીએ       (૪) 

પ્રશ્ન:૪(અ) નિમ્િ લલલિત નિષય પર નિબુંધ લલલિએ.      (૮) 

      (બ) દોિ ેક ભાિાથષ         (૪) 

      (ક) ડાયરી લેિિ હકજીયે॰         (૪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

     પ્રથમ સત્ર 

અભ્યાસક્રમ 

ક્રમ માસ પ્રકરણ અને નામ 

૧ જૂન ૧. ચિત્રપદાની 
૨. ચિત્રપદાની 

૨ જુલાઈ ૩. આત્માક્ષર્ાાયા: પ્રભાવ 

૪. ણહિ સરુ્ીર 
૫. શીલાયા પ્રવાસ 

પનુરાવતાન-૧ 

૩ ઓગષ્ટ ૬. વવનોદપર્ાની 
૭. સખં્યા 

૮. મમ હદનિયાા 
૪ સપ્ટેમ્બર 

ઓક્ટોબર 
૯. ભાષાસજ્જતા 
પનુરાવતાન-૨ 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    પ્રથમ સત્રાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

  પ્રકરણ-વદંના, ૧ થી ૯, પનુરાવતષન-૧,૨ 

 

પ્રશ્ન:૧ (અ) યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.     (૪) 

       (બ) નીિેના સસં્કૃત શબ્દોને સસં્કૃત અંકોમા ંલખો.     (૩) 

       (ક) નીિેના સસં્કૃત અંકોને સસં્કૃત શબ્દમા ં લખો.      (૩) 

       (ડ) સસં્કૃત શબ્દોને ગજુરાતી અર્ા લખો.       (૪) 

       (ઈ) જોડકા ંજોડો.         (૪) 

   પ્રશ્ન:૨ (અ) નીિે આપેલા ગદ્યખડંોનુ ંગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કરો. (ત્રણમારં્ી બે)  (૮) 

          (બ) નીિ ેઆપેલા શ્લોક પણૂા કરો. (ત્રણમારં્ી બે)    (૬) 

   પ્રશ્ન:૩ (અ) નીિે આપેલા શ્લોકોનુ ંગજુરાતીમા ંભાષાતંર કરો. (ત્રણમારં્ી બે)  (૮) 

          (બ) કૌસમા ંઆપલેા પ્રશ્નો શબ્દનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નાર્ા વાક્ય બનાવો.         (૪) 

          (ક) નીિેના શબ્દોની સવંર્ જોડો.      (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) નીિે આપેલા પ્રશ્નોના ઉતર સસં્કૃતમા ંલખો.     (૫) 

        (બ) નીિે આપેલા પ્રશ્નો ના ઉતર ગજુરાતીમા ંલખો.    (૫) 

        (ક) નીિે આપેલા પ્રશ્નો ના જવાબ લખો. (ભાષા ંસજજતાને આર્ારે)  (૪) 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    પ્રથમ યવુનટ કસોટી  કુલ ગણુ:-૩૦                     

   પ્રકરણ-વદંના, ૧ થી ૫, પનુરાવતષન-૧ 

પ્રશ્ન:૧ નીિેના પ્રશ્નોનો ના ઉતર સસં્કૃતમા ંલખો.      (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ કૌસમા ંઆપેલા શબ્દોના આર્ારે ખાલી જગ્યા પરૂો.     (૫) 

પ્રશ્ન:૩ કાવ્યપહંકત પણૂા કરો.        (૬) 

પ્રશ્ન:૪ નીિે આપેલા વવર્ાનો સામે  અને  ની વનશાની કરો.    (૪) 

પ્રશ્ન:૫ આપેલા વાકયોનુ ંગજુરાતીમા ંભાષાતંર કરો.     (૫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

       દ્વિતીય સત્ર 

અભ્યાસક્રમ 

ક્રમ     માસ પ્રકરણ અને નામ     
૧ ઓક્ટોબર 

નવેમ્બર   
૧. પતુ્રી મમ રવલ ુવનદ્ધાવત      
૨. ખેલ મિોત્સવ      

૨ નવેમ્બર ૩. પ્રિચેલકા      
૪. પ્રેરળાદીપ િાળકય                   

૩   હડસેમ્બર   ૫. પ્રભાત વળનમ  
પનુરાવતાન-૧        

૪ જાન્યઆુરી     ૬. રમળીયા નગરી  
૭. સભુાષીતાની        

૫ ફેબ્રઆુરી    ૮. મનષુય વસિયો મેત્રી  
પનુરાવતાન-૨              

૬  માિા  ભાષા સજજતા  
સમગ્ર પનુરાવતાન        

 

 

 

 

 

 



શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

    દ્વિતીય સત્રાતં પરીક્ષા  કુલ ગણુ:-૬૦                     

     પ્રકરણ-૧ થી ૮, સમગ્રપનુરાવતષન,ભાર્ા સજ્જતા 

પ્રશ્ન:૧ (અ) યોગ્ય વવકલ્પ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.     (૫) 

       (બ) નીિ ેઆપેલ વાક્યની સામે ખરા કે ખોટાની વનશાની કરો.   (૫) 

       (ક) જોડકા ંજોડો.         (૪) 

       (ડ) સસં્કૃત શબ્દનો ગજુરાતી અર્ા લખો.      (૪) 

 પ્રશ્ન:૨ (અ) નીિે આપેલા ગદ્યખડંોનુ ંગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કરો (ત્રણમારં્ી બે)  (૮) 

         (બ) નીિે આપેલા શ્લોક પણૂા કરો. (ત્રણમારં્ી બે)    (૬) 

પ્રશ્ન:૩ (અ) નીિે આપેલા શ્લોકોનુ ંગજુરાતીમા ંભાષાતંર કરો.(ગમે તે બે)   (૮) 

       (બ) નીિ ેઆપેલા સસં્કૃત વાકયોનુ ંગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કરો.   (૪) 

      (ક) નીિેના શબ્દોની સવંર્ છુટી પાડીને લખો.     (૨) 

પ્રશ્ન:૪ (અ) નીિે આપેલા પ્રશ્નનોના ઉતર સસં્કૃતમા ંલખો.     (૫) 

        (બ) નીિે આપેલા પ્રશ્નનોના ઉતર ગજુરાતીમા ંલખો.     (૫) 

        (ક) નીિે આપેલા પ્રશ્નનોના જવાબ લખો.      (૪) 

  (વ્યાકરણ,ભાષા ંસજજતાના આર્ારે) 

 



 

શ્રીમદ્દ પરીક્ષા મડંળ, નવસારી 
     ધોરણ:- ૮                     શૈ.વર્ષ:-૨૦૧૮ - ‘૧૯   

    વવર્ય:- સસં્કૃત 

  દ્વિતીય યવુનટ કસોટી  કુલ ગણુ:-૩૦                      

પ્રકરણ- ૧ થી ૫, પનુરાવતષન-૧ 

પ્રશ્ન:૧ નીિે આપેલા પ્રશ્નનોના જવાબ સસં્કૃતમા ંલખો. (ગમે તે પાિં)   (૧૦) 

પ્રશ્ન:૨ યોગ્ય જોડકા ંજોડો.         (૫) 

પ્રશ્ન:૩ નીિે આપેલા ફકરાનુ ંઅનવુાદ કરો.       (૫)     

પ્રશ્ન:૪  નીિ ેઆપલેા શ્લોકોનુ ંઅનવુાદ કરો.       (૬) 

પ્રશ્ન:૫ નીિે આપેલા ગજુરાતી વાકયોનુ ંસસં્કૃતમા ંઅનવુાદ કરો.     (૪) 

 

               

 

             

                          

 

       

 



                  

      

      

 

                                    

        

          

    


