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SEVENTH – DAY ADVENTIST HIGHER SECONDARY SCHOOL 
132,ft. Ring Road, Haripura, Maninagar. Ahmedabad – 8 

STD - VIII (GUJARATI)  
ANNUAL EXAMINATION (2020 - 2021) 

Date :  26/03/2021          Marks : 60 

********************************************************************************************* 
SECTION - B 

પ્રશ્નઃ-૧ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. (કોઈપણ ચાર) 
  પ્ર.૧ 
  ૧. સૌરાષ્ટ્રના લોકો સાહિત્યમાાં કેવાાં પ્રકારના દુિા જોવા મળે છે?     [૧] 
  ૨. હિવાળી વેકેશનમાાં બા નાાં ઘરની સ્થિતિ કેવી િિી?      [૧] 
  ૩. કતવ આવનારી કાલને શુાં આપવા માાંગે છે?      [૧] 
  ૪. આખલાએ શા માટે ચાંિા પર હુમલો ન કયો?       [૩] 
  ૫. જગમોિિાસ શેઠમાાંિી નાના બની ગયા પછી િેમના ઘરની પહરસ્થિતિ 
      તવશ ેજણાવો.           [૩] 
  ૬. સાંકલ્પો ન પળાિા લેખકને કયો તવચાર આવ ેછે? શુાં એ તવચાર ટકી રિ ે 
             છે ખરો?            [૧] 
 પ્ર.૨ 
  ૧. તવપતિ જયારે આવ ેછે ત્યારે એકલી નિી આવિી સાિ ેએના લાશલશ્કર 
      ને લાવે છે િવેુાં લેખીકા કોના સાંિર્ભમાાં કિ ેછે? શા માટે?    [૩] 
  ૨. તવિાયની આગવી રાત્ર ેવહિલો કેવી લાગણી અનરુ્વે છે?     [૩] 
  ૩. લેખકના મિે બેસતુાં વર્ભ છે એમ ક્યારે  સમજવુાં.      [૧] 
  ૪. કતવ પોિાની જાિન ેકેવી કરવાનુાં કિ ેછે?       [૧] 
  ૫. આખલો શા માટે શરમનુાં માયો નીચુાં જોઈ રહ્યો?      [૧] 

 ૬. મકુ્િક કોના જેવુાં િોય છે?         [૧] 
 પ્ર.૩  

  ૧. લેખક નવા સાંકલ્પ ક્યારે કરે છે?        [૧] 
  ૨. વદૃ્ધજનો ના નસીબ માાં શુાં લખાયુાં િતુાં? શા માટે?      [૨] 
  ૩. શુાં સાાંર્ળીન ેઅંજનનો ચિરેો ઉિરી જાય છે શા માટે?      [૨] 
  ૪. ચાંિાનુાં પાત્રાલખેન કરો.         [૩] 
  ૫. રયજી કેમ તનરાશ િયો?         [૨] 
 પ્ર.૪ 
 ૧. ચાંિાનો જીવન જૂ એ માટે ગામના લોકોએ શુાં કયુભ?     [૧] 
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 ૨. પ્રીતિ શ્રીમાંિાઈની શી વ્યાખ્યા આપ ેછે?       [૧] 
 ૩. નવા વરે્ લીધેલા સાંકલ્પ ટકી રિ ેછે ખરા? શા માટે?      [૨] 

૪. આત્મા સધુારણાના મોજન ેઉથિાિના જલ્સાના િષ્ટ્ટાાંિિી સમજાવો.    [૩] 
        ૫. અંજનના તશક્ષકે તનખખલ રાય ને અંજન તવશ ેશી ફહરયાિ કરી િિી?    [૩] 
        પ્ર.૫  
        ૧. સિાના ગાંગામાાં થવરૂપ શબ્િો શુાં સચૂવ ેછે?       [૧] 
        ૨. ચા છોિી િેવાનો સાંકલ્પ ટક્યો નિીં આ વાિન ેલેખક કયા શબ્િોમાાં રજૂ કરે છે?  [૧] 
        ૩. વાિળી શાિીનો ખિીઓ કેવી રીિ ેઢોળાઈ ગયો?       [૧] 
        ૪. શુાં સાાંર્ળીને અંજનનો ચિરેો ઉિરી જાય છે? શા માટે?      [૨] 
        ૫. જગમોિનિાસના વૈર્વ તવશ ેજણાવો.        [૨] 
        ૬. ચાંિાએ આખલાના બાંને પગ ેિિકલા નો ગાળો ક્યારે ર્ેરવી િીધો?    [૩] 

પ્ર.૬  
        ૧.અંજન ટેબલના ખાનામાંિી કઈ કઈ વથતઓુ કાઢીને તનખખલ રાય ને સોંપે છે?   [૧] 
        ૨. દુુઃખ પિે ત્યારે માણસ કેવુાં વલણ અપનાવવુાં જોઈએ?      [૧] 
        ૩. સકેુલી િાળે િાઈકુ નો ર્ાવાિભ થપષ્ટ્ટ કરો.       [૩] 
        ૪. તનખખલ રાય ને અંજન ની કેવી પ્રવતૃિઓ ગમિી નિી?      [૨] 
        ૫. શરૂઆિ કરીએ ગઝલમાાં કતવ દુુઃખે તવશ ેશુાં કિ ેછે?      [૩] 
 
  
       SECTION - C 
 
પ્રશ્નઃ-૨ નીચે આપેલ કાવ્યનો વવચાર વવસ્તાર કરો.        [૨] 
    ઊગે કમળ પાંકમાિિતપ િેવ તશરેચિે; 
    નહિ કુળિી હકન્તમુલ મલૂવાય ગણુો વિે. 
 
પ્રશ્નઃ-૩ નીચે આપેલ પદ્યાર્થ વાાંચી તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો.    [૨] 
    હુાં એક રમકડુાં તસિંગાપરુિી સાિ ેલેિો આવ્યો છાં, 
    કાગળ પેટીમાાં બ ેબળ્યા પરુી બગલમાાં લાવ્યો છાં, 
    એકે ભરૂી લાલ બીજાએ ચડ્ડી ટૂાંકી ચિાવી છે, 
    બ ેઉર્ા પૈિાાં પર બાય ચિાવી નીચે ચાવી છે; 
    ચાવી િીધી, મકૂ્યા છોટા, િરિ શરૂ બાિાંબાિી; 
     લે ત ુતુાં લેિો જા ચાલો િસી યે જાઓ અમ્બાજી; 
     િમણાાં લાલ ઉઠયો ત્યાાં િો ઓ ભરૂો લોિ િયો િીસે; 
     જોર કરીઝીંક મકુ્કા, મથિક ર્ટકાય મિા રીસ;ે 
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     પાછળ ખસિા, આગળ ઘસિા, આખર િો રિ ેત્યાાંના ત્યાાં; 
     ચાવી ઉત્યૅ, િાિ વીંઝિા, ફોગટ, બોલ ેઊર્ા જયાાં; 
     આ દુતનયા ની મિાપ્રજાઓની ચાવી શુાં ન ઉિરશ?ે 
     કે આ ને કળ િઈએ ત્યમતુાંય પ્રભ,ુ િીધા કરશ?ે 
     પ્રશ્નોઃ 
     ૧. કતવ બે બાળીયાઓ નુાં રમકડુાં ક્યાાંિી લાવ્યા િિા? 
     ૨. કતવએ રમકડુાં કેવી રીિ ેલાવ્યા િિા? 
     ૩. કોણ બાિબાિી કરવા લાગયુાં? 
     ૪. આ કાવ્યને યોગય શીર્ભક આપો. 
 
પ્રશ્નઃ-૪ નીચે આપેલા વવષયમાાંર્ી કોઈપણ એક વવષય પર વનબાંધ લખો.     [૮] 
   ૧. કોરોનાની મિામારી  ૨. માતરૃ્ાર્ામાાં તશક્ષણ 
   ૩. જીવનમાાં િિવેારનુાં મિત્વ 
 
પ્રશ્નઃ-૫ નીચે આપેલા વવષયમાાંર્ી કોઈપણ એક વવષય પર વનબાંધ લખો.     [૮] 
 ૧. િમારા તવથિારમાાં રખિિા  ઢોરોનો ત્રાસ ખબૂ  વધી ગયુાં  છે આ અંગ ે

    મ્યતુનતસપાખલટી અતધકારીને એક ફહરયાિ પત્ર લખો. 
 ૨. તવદ્યાિી જીવનમાાં તશથિનુાં મિત્વ તવશે િમારા નાના ર્ાઈન ેપત્ર લખો.  
 
 
 


