
SMVS સ્લામભનાયામણધાભ ગરુૂકરુ, ગાાંધીનગય 

પ્રલેળ યીક્ષા અભ્માવક્રભ – ગજુયાતી ભાધ્મભ – 2023-24 

STD-8 

Maths-15 Marks 

- ઘાત અને ઘાતાાંક     - રયમભમત અને ક્ષેત્રપ  

- વાદા વભીકયણ       - ફીજગમણતીમ દાલરી 

- વાંભેમ વાંખ્માઓ  

 

Science-05 Marks 

- વજીલોભાાં શ્લવન     - ાણી:એક અભૂલ્મ સ્ત્રોત 

- ગમત અને વભમ     - મલદ્યુત પ્રલાશ અને તેની અવયો 

- પ્રકાળ 

 

General Knowledge (S.S)-5 Marks  સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામ ફમેઝક નોરજે – 10 Marks 

- યાજૂત મુગ : નલા ળાવકો અને યાજ્મો    આને આેર પ્રશ્નોભાાંથી ૂછાળે. 

- બમતત મુગ : ધાર્મભક વભુદામો અને મલચાયકો 

- માાલયણના ઘટકો અને આાંતય વાંફાંધો 

- યાજ્મ વયકાય  - ફજાય 

English-15 Marks 

- Basic Grammar   - રક્રમાદના લતાભાનકા, બૂતકા, અને બૂતકૃદાંતના રૂો 

- Tenses    - Degrees Of Comparison  

- Singular-Plural   -  Vocabulary   

- Conjunctions                                 - Preposition.(in, on, under, behind,between,at) 

- Model Auxiliaries (can, may)           

   

 

STD-8 - Paper Style 

Subject Paper Style Marks 

Maths Q-1 M.C.Q રખો. 05 

 Q-2 નીચેના દાખરા ગણો (5x2) 10 

Science Q-1 M.C.Q રખો 05 

 Q-1 Read the paragraph and answer the questions 03 

 Q-2 Change the text as shown below 03 

English Q-3 Do as directed 03 

 Q-4 Join the sentences using conjunctions 03 

 Q-5 Essay Writing 03 

General Knowledge [S.S]  Q-1 M.C.Q રખો 05 

 Q-1 એક લાતમભાાં ઉત્તય આો 06 

સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામ ફમેઝક નોરજે Q-2 M.C.Q રખો 02 

 Q-3 ખયા-ખોટા 02 

નોંધ: ઉયોતત કોવા ધોયણ-7ન ેધ્માનભાાં યાખીન ેતમૈાય કયરે છે. 



SMVS સ્લામભનાયામણધાભ ગરુૂકરુ, ગાાંધીનગય 

પ્રલેળ યીક્ષા અભ્માવક્રભ – ગજુયાતી ભાધ્મભ – 2023-24 

STD-9 

Maths-15 Marks 

- એક ચર વુયેખ વભીકયણ     - ઘાત અને ઘાતાાંક   

- ફૈજીક દાલરીઓ અને મનત્મક્રભ              - અલમલીકયણ  

- ભાન  

 

Science-05 Marks 

- ફ અને દફાણ      - ધ્લમન 

- પ્રકાળ       - મલદ્યુત પ્રલાશની યાવામમણક અવય 

- તાયાઓ અને વૂમાભાંડ 

 

General Knowledge (S.S)-5 Marks   સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામ ફમેઝક નોરજે – 10 Marks 

- માાલયણ    - બાયતનુાં ફાંધાયણ   - આને આેર પ્રશ્નોભાાંથી ૂછાળે. 

- પ્રકૃમતના પ્રકો   - આફોશલા 

- 1857 નો સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ                                                                

English-15 Marks 

- Basic Grammar    - રક્રમાદના લતાભાનકા, બૂતકા અને બૂતકૃદાંતના રૂો. 

- Tenses       - ‘WH’-questions 

- Singular-Plural    - Question Tags 

- Vocabulary                                               - Model Auxiliaries (can ,may ,must ,should) 

- Conjunctions                                            - Degrees of Comparison 

- Essay      - How Much, How Many 

 

STD-9 – Paper Style 

Subject Paper Style Marks 

Maths Q-1 M.C.Q રખો. 05 

 Q-2 નીચેના દાખરા ગણો (5x2) 10 

Science Q-1 M.C.Q રખો 05 

 Q-1 Read the paragraph and answer the questions 03 

 Q-2 Change the text as shown below 03 

English Q-3 Frame Questions 03 

 Q-4 Do as directed 03 

 Q-5 Essay Writing 03 

General Knowledge [S.S]  Q-1 M.C.Q રખો 05 

 Q-1 એક લાતમભાાં ઉત્તય આો 06 

સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામ ફમેઝક નોરજે Q-2 M.C.Q રખો 02 

 Q-3 ખયા-ખોટા 02 

નોંધ: ઉયોતત કોવા ધોયણ-8ન ેધ્માનભાાં યાખીન ેતમૈાય કયરે છે. 

 



સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામ ફમેઝક નોરજે 

ધો.-૮ અન ે૯ ભાટ ેપ્રલળે યીક્ષાભાાં સ્લામભનાયામણ વાંપ્રદામના ફમેઝક નોરજેના પ્રશ્નો આરે ભામશતીભાાંથી છૂાળ.ે 

1. SMVS વાંસ્થાનુાં આખુાં નાભ  - સ્લામભનાયામણ ભાંરદય લાવણા વાંસ્થા 

2. SMVS વાંસ્થા સ્થાના રદન કમો છે ? - ભશા લદ નોભ, ૧૯૮૭ 

3. ગુરુદેલ .ૂ.ફાજીના સ્ભૃમતસ્થાનો તમાાં છે ? - અનારદભુતત ીઠીકા (સ્લામભનાયામણ ધાભ), રદવ્મ ળાાંમતાઠ (લાવણા) 

4. આણો પ્રણામરકા શ્રોક   - “ત્લભેલ ભાતા ચ મતા ત્લભેલ,  

ત્લભેલ ફાંધુ ચ વખા ત્લભેલ,  

ત્લભેલ મલદ્યા દ્રમલણભ્ ત્લભેલ, 

ત્લભેલ વલા ભભ્ દેલ: 

5. લચનાભૃતગ્રાંથભાાં કુર કેટરા લચનાભૃતનો વભાલેળ થામ છે ? - ૨૭૩ લચનાભૃત 

6. આત્માંમતક કલ્માણ એટર ેળુાં ? - જન્ભ-ભયણના પેયાથી યમશત થઇ અનાદીભુતતની મસ્થમત ાભલી 

7. ગુરુદેલ .ૂ.ફાજીના ગુરુકોણ શતા ? - વદગુરુ ભુમનસ્લાભી 

8. મળક્ષાત્રી ગ્રાંથ ળુાં છે ? 

- મળક્ષાત્રીએ શ્રીજીભશાયાજે વાંપ્રદામના વલે વત્વાંગીને વાંફોધીને કયેરી આજ્ઞાઓ છે, જે ગાગયભાાં વાગય તુલ્મ છે. 

9. વત્વાંગીની ફે ાાંખો - ૧. આજ્ઞા ૨. ઉાવના  

10. ત્રણ ભુખ્મ ગ્રાંથ   - ૧. મળક્ષાત્રી ૨. લચનાભૃત ૩.ફાાશ્રીની લાતો 

11. ગૃશસ્થના ાંચ લતાભાન  - ૧. દારૂ ૨. ભાટી ૩. ચોયી ૪. અલેયી ૫. લટરલુાં નશી અને લટરાલલુાં નશી. 

12. ૂ.વાંતોના ાંચ લતાભાન  - ૧. મનષ્કાભ ૨. મનભાાન ૩. મનરોબ ૪. મન:સ્નેશ ૫. મન:સ્લાદ 

13. ાાંચ આયતી   - ૧. ભાંગા ૨. ળણગાય ૩. યાજબોગ ૫. વાંધ્મા ૫. ળમન 

14. મવદધાાંત વુત્ર - વલોયી સ્લામભનાયામણ બગલાનની ઉાવના દ્રઢ કયી અનારદભુતતની મસ્થમત ાભલી એ જ કાયણ વત્વાંગ. 

15. સ્લામભનાયામણ ભાંત્રનો અથા ળુાં ? 

- વલે નાયામણ ભાત્રના સ્લામભ એટર ેસ્લામભનાયામણ, આભ સ્લામભ એ મનમાંતાલાચક ળબ્દ છે. 

16. લચનાભૃત રખલાની ળરુઆત - વલાંત ૧૮૭૬ ભાગળય વુદ ચતુથી (ચોથ) 

17. લચનાભૃત ગ્રાંથ કોણે તૈમાય કમો ? 

- ૧. વદ. ગોાાનાંદસ્લાભી ૨. વદ.ભુતતાનાંદસ્લાભી ૩. વદ. મનત્માનાંદસ્લાભી  ૪. વદ. બ્રહ્માનાંદસ્લાભી ૫. વદ. ળુકાનાંદસ્લાભી 

18. બગલાન સ્લામભનાયામણનુાં પ્રાગટ્મ તમાયે થમુાં ? 

- વલાંત ૧૮૩૭, ચૈત્ર વુદ-૯ 

19. બગલાન સ્લામભનાયામણનુાં પ્રાગટ્મ સ્થ જણાલો. 

- ગાભ – છૈમા, ઉત્તય બાયત 

 



20. બગલાન સ્લામભનાયામણના ભાતા-મતાનુાં નાભ જણાલો. 

- ભાતા – બમતતભાતા - મતા – ધભામતા 

21. જીલનપ્રાણ અફજીફાાશ્રીનુાં પ્રાગટ્મ તમાયે થમુાં ?  

- વલાંત ૧૯૦૧, કાયતક વુદ-૧૧, વોભલાય 

22. જીલનપ્રાણ અફજીફાાશ્રીનુાં પ્રાગટ્મ સ્થ જણાલો. 

- ગાભ-ફરદમા (લૃુય), જી. કચ્છ 

23. અ.ભુ. વદ. શ્રી દેલનાંદનદાવજી સ્લાભી (ગુરુદેલ .ૂ.ફાજી)નુાં પ્રાગટ્મ તમાયે થમુાં ? 

- ભાંગલાય, તાયીખ : ભાચા ૧૩, ૧૯૩૩ 

24. અ.ભુ. વદ. શ્રી દેલનાંદનદાવજી સ્લાભી (ગુરુદેલ .ૂ.ફાજી)નુાં પ્રાગટ્મ સ્થ જણાલો. 

- લાવણ, જી. અભદાલાદ 

25. અ.ભુ. વદ. શ્રી દેલનાંદનદાવજી સ્લાભી (ગુરુદેલ .ૂ.ફાજી)ની પ્રમવમદધ જણાલો. 

- પ્રમવમદધ : ળુદધ ઉાવના મુગ પ્રલતાક .ૂ.ફાજી  

26. અ.ભુ. વદ. શ્રી દેલનાંદનદાવજી સ્લાભી (ગુરુદેલ .ૂ.ફાજી)નુાં જીલન વૂત્ર ળુાં શતુાં ? 

- વૂત્ર : મવદધાાંતભાાં વભાધાન નશી, મનમભ-ધભાભાાં છૂટછાટ નશી. 

27. અ.ભુ. વદ. શ્રી વત્મવાંકલ્દાવજી સ્લાભીશ્રી (ગુરુલમા .ૂ.સ્લાભીશ્રી)નુાં પ્રાગટ્મ તમાયે થમુાં ? 

- (દળેયા), તાયીખ : ઓતટોફય ૦૮, ૧૯૫૯ 

28. અ.ભુ. વદ. શ્રી વત્મવાંકલ્દાવજી સ્લાભીશ્રી (ગુરુલમા .ૂ.સ્લાભીશ્રી)નુાં પ્રાગટ્મ સ્થ જણાલો. 

- દદુકા, તા. : વાણાંદ, જી. અભદાલાદ 

29. લતાભાનકાે SMVS વાંસ્થાભાાં ગુરુ સ્થાને કોણ છે? 

- ગુરુલમા .ૂ સ્લાભીશ્રી 

30. અ.ભુ. વદ. શ્રી વત્મવાંકલ્દાવજી સ્લાભીશ્રી (ગુરુલમા .ૂ.સ્લાભીશ્રી)ના ગુરુનુાં નાભ જણાલો. 

- ગુરુ : અ.ભુ. વદ. શ્રી દેલનાંદનદાવજી સ્લાભી (ગુરુદેલ .ૂ.ફાજી) 

 

 


