
                                                                        શામાયયક ુન: મૂલયાાંકન કશોટી 
  ાલાન ું  નામ:- .............................................................................         ધોરણ:- 8  (આઠ) 
  ક  ગ ણ:- ૨૫                                             વળવય:-  શામવિક વળજ્ઞાન                                              તારીખ:- 

 વળદ્યાથીન ું  નામ:-............................................................................         શમય:- ૧ કાક 

 
 
ક્રમ:-1.8.3 અધ્યયન વનષ્વિ:- ભારતમાું  ાશન  સ્થાળા અુંગે્રજોએ અનાળેી નીવત અને રીતો િણાળી કે.  

પ્રશ્ન:-1 નીચે આે પ્રશ્નોના એક બ્દ માાં જળાબ આો        5 ગુણ  

1. મરાઠા રાજ્યો અાંગે્રજોની કઈ યનતીનો ભોગ બન્યા? 

  

      2.આધુયનક ટા ધ્ધયત કોના શમયમાાં દાખ થઈ? 

 

 ક્રમ:-2.8.4 અધ્યયન વનષ્વિ:- પ્રાકૃવતક આવિઓ ઉદભળળાના કારણો અને તેના કારણે થતી અશરો િણાળી કે.  

3.ભુકાં થળાના મુખ્ય ત્રણ  કારણો જણાળો. 

 

4.ભુકાં કેંદ્ર ૃથ્ળીના કયા ભાગમાાં ષોય છે.? 

 

5.જ્ળાલામુખી ના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર જણાળો. 

 

ક્રમ:-2.8.5 અધ્યયન વનષ્વિ:- પ્રાકૃવતક આવિઓ શમયે સ્ળબચાળ માટે ેળાના ગાું િણાળી કે. 

   પ્રશ્ન:-2 ખરાાં-ખોટાાં જણાળો           5 ગુણ  

1.ળધુ ળૃક્ષો ળાળળાથી દુષ્કાલ ની શાંભાળના ઘટે છે. 

2.ત્શુનામી 11 માચચ 2011 માાં જાાન મા6 જોળા મળુ્ાં ષતુાં.  

3.ળાળાઝોડા ,ષરરકેન,તોનેડો ,ળાંટોલ ળગેરે નામથી ઓલખાય છે. 

4.ત્શુનામી આળે ત્યારે શમુદ્ર રકનાએ રષેળુાં જોઈએ. 

5.દુષ્કાલ ની રરયથથયતમાાં ખેતરમાાં ાક શારો થાય છે. 

 

ક્રમ:-1.8.4અધ્યયન વનષ્વિ:- પ્રાકૃવતક આવિઓ ઉદભળળાના કારણો અને તેના કારણે થતી અશરો િણાળી કે. 
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પ્રશ્ન:-3 નીચે આે જોડકાાં ના “ અ “  યળભાગા ને “બ”  યળભાગ શાથે જોડો                                                   5 ગુણ 

        

                             અ                                 બ  

                     1.     1854                1. અદાત માાં માતૃભાવા નો ઉયોગ  

                     2     1770                                                 2.શતી થળાનો કાયદો અટકાળળાનો અમમાાં મૂક્યો 

                     3.   યળયયમ બેયન્ટક                                    3. બાંગાલમાાં દારૂણ દુષ્કાલ 

         4.    1829       4.આધુયનક ટા ધ્ધયત  

         5.    મેકોે                            5. અાંગે્રજ ધારાાસ્ત્રી  

 

ક્રમ:-2.8.3અધ્યયન વનષ્વિ:- પ્રાકૃવતક આવિઓ ની યાદી બનાળી દરેકનો અથથ અને સ્ષ્ટીકરણ કરી કે. 

પ્રશ્ન:-4    એક – બે ળાક્યમાાં જળાબ આો.                                                                                                  4 ગુણ  

1. ાયી કોને કષે છે? 

 

 2.દુષ્કાલ એટે ુાં? 

 

3.ૃથ્ળીનુાં કેંદ્ર  ભૂ-શાટી થી ગભગ કેટા રક.મી. જટેુાં દૂર છે.? 

 

4.ભૂકાં યનગચમન કેંદ્ર કોને કષે છે? 

 

 

ક્રમ:-1.8.2 અધ્યયન વનષ્વિ:- વળદેી પ્રજાઅએ ભારતમાું શામ્રાજ્ય ભારતીય ાશકોની નબલાઈઓનો કેળે રીતે 
ઉયોગ કયો તે ળણથળી કે. 

પ્રશ્ન:-5       મુદ્દાશર જળાબ આો.                                                                                                  6 ગુણ  

1. ળેેથી એ કયા કયા રાજ્યો ને શષાયકારી યોજનાના ભોગ બનાવ્યા? 
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  2.અાંગે્રજો  ાંજાબમાાં ળષીળટ માાં માથુ  મારળાની રષાંમત  કેમ કરી કતા ન ષતા? 

 

 

 

 

 3.ભારતમાાં ગ્રામ્ય કારીગરો ની ગરીબાઈ ળધળા  ાગી .કારણ આો. 

 

                          

 

 

મરજીયાત પ્રશ્ન:- અાંગ્રેજી શુધારા ભારત માટે ઉયોગી ુરળર થયા?  ા માટે? 
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Eduction And Technology Website:-www.Arvindparmar.com 

                            :- www.shixangujarat.in  

WHATS APP GROUP FOR TEACHERS:- પ્રાથમિક મવક્ષણ ને લગતી તિાિ િાહિતી ગૃપ દરરોજ વેર 

કરાિાાં આે છે. 

                                            -:WHAT APP GROUP:- 

                                               નાિ ઉપર મલલક કરો 

  મવક્ષણ ગુજરાત          મવક્ષણ ગુજરાત:-1       

  મવક્ષણ ગુજરાત:-2      મવક્ષણ ગુજરાત:-3        

ટેલીગ્રાિ ચેનલ જોઈન:-અિી મલલક કરો   

 ફેસબુક પેજ:- અિી મલલક કરો 

ળધ  માહષતી માટે મ ાકાત કરો:- www.Arvindparmar.com     http://www.shixangujarat.in/ 

આપના ગૃપ િાાં વૈક્ષમણક િાહિમત િેળા નાંબર એડ કરો:-9664526542 --- 9429061949 

પુનઃ એકમ કસોટીઓ માટે અમારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેતા રહો અથવા 

ગુગલ માાં        http://www.arvindparmar.com/         અથવા                                          
http://www.shixangujarat.in/ 

લખી સર્ચ કરો 

www.Arvindparmar.com
www.shixangujarat.in
https://chat.whatsapp.com/Lpd5SuzwXaE1gABfWZLPF1
https://chat.whatsapp.com/Hn0m8tCdII1DpnCwgrZZr2
https://chat.whatsapp.com/FbBG0M0TE2S4sVih3biUHC
https://chat.whatsapp.com/JHY05DdmRA76C8aAvlWh4A
https://t.me/joinchat/AAAAAFaRL4EKbpKd9lfaWg
https://www.facebook.com/groups/1979767928819509/
www.Arvindparmar.com
http://www.shixangujarat.in/
http://www.arvindparmar.com/
http://www.shixangujarat.in/


 


