
SMVS SWAMINARAYANDHAM GURUKUL, GANDHINAGAR 
ENTERANCE EXAM SYLLABUS – ENGLISH MEDIUM 

 
STD – 8 

 
SCIENCE:- (10 MARKS) 
Ch.2 - Nutrition in Animals Ch. 5 - Acids Bases and salts 
Ch.11 - Transportation in Plants & Animals Ch. 12 - Reproduction in Plants 
Ch. 12 - Light 
 
 
 
S.S:- (05 MARKS) 
Ch.3 – Mughal Empire Ch.4 – Mediaeval Architecture, Cities 

merchant and craftsman 
Ch.7 – Bhakti age      Ch.13 – Disaster management 
Ch.16 – State Government 
 
MATHS:- (15 MARKS) 
Ch.1 – Integers                           Ch.3 –data handling 
Ch.9 – Rational numbers  
Ch.13 – Exponents and powers 
Ch.14- Symmetry 
 
ENGLISH:- (10 MARKS) 
1. Degrees of comparison    2. “Wh” type questions 

3. Tenses       4. Conjunctions 

5. Singular plural 

 

SWAMINARAYAN SAMPRADAY BASIC KNOWLEDGE – 10 Marks 

 We will ask from the given questions 
 

 



STD 8 Paper Style 
 

Maths  
Do as directed (06 MARKS) 
Q.1 

A. M.C.Q      02 Marks 
B. Answer the following   02 Marks 
C. State True or False    02 Marks 

Q.2 Solve the following (3 ×2 marks)  06 Marks 
Q.3 Solve the following  (1×3 marks)  03 Marks 
 
SCIENCE 
Q.1 Objective questions    4 Marks 
Q.2 Answer in one word    4 Marks 
Q.3 Answer in detail    2 Marks 
 
S.S 
Q.1 Answer in one word    05 marks 
 
ENGLISH 
Q.1 Change into degree of comparison (2×1)  2 Marks 
Q.2 Change the Tenses of the following (2×1)  2 Marks 
Q.3 Convert into ‘Wh’ questions     (2×1)  2 Marks 
Q.4 Use appropriate conjunctions    (2×1)  2 Marks 
Q.5 Do as directed       (2×1)  2 Marks 

A. Singular 
B. Plural 

 
 

 

SWAMINARAYAN SAMPRADAY BASIC KNOWLEDGE – 10 Marks 

Q.1 Answer in one word    06 marks 

Q.2 M.C.Q      02 Marks 

Q.3 State True or False    02 Marks 

  



SMVS SWAMINARAYAN DHAM GURUKUL, GANDHINAGAR 
ENTERANCE EXAM SYLLABUS – ENGLISH MEDIUM 

 
STD – 9 

 
SCIENCE:- (10 MARKS) 
Ch.2 - Microorganisms: Friend and Foe Ch.8 - Cell structure and 

function 
Ch.9 - Reproduction in Animals     Ch.11 - Force and Pressure 
Ch.17- Stars and the Solar system 
 
S.S:- (From Sem-2 Book) (05 MARKS) 
Ch.3 – India's first war of Independence   Ch.11 – Agriculture 
Ch.13 – Human Resource      Ch.17 – The Judiciary  
    
 
MATHS:- (15 MARKS) 
 
Ch.2 - Liner equation in one variable  Ch.9 - Algebraic expressions and identities 
Ch.12 - Exponents and power   Ch.13 - Direct and inverse proportion 
Ch.14 - Factorization 
 
ENGLISH:- (10 MARKS) 

1. Questions tags     2. Active - Passive voice 
3. Direct – indirect speech    4. Notice or letter (Informal letter) 
5. Paragraph writing 

  

 

SWAMINARAYAN SAMPRADAY BASIC KNOWLEDGE – 10 Marks 

 We will ask from the given questions   



STD 9 Paper Style 
 

Maths 
Do as directed (06 MARKS) 
Q.1A. M.C.Q      02 Marks 

B. Answer the following   02 Marks 
C. State True or False    02 Marks 

Q.2 Solve the following (3×2 marks)  06 marks 
Q.3 Solve the following    (1×3 marks)  03 marks 

SCIENCE 
Q.1 Objective questions   4 Marks 
Q.2 Answer in one word   4 Marks 
Q.3 Answer in detail   2 Marks 
 
S.S 
Q.1 Answer in one word   05 marks 
 
ENGLISH 
Q.1 Add suitable question tag      1 Marks 
Q.2 Change into Passive voice      1 Marks 
Q.3 Change into indirect speech     2 Marks 
Q.4 Notice         3 Marks 
          Or 
       Informal Letter 
Q.5 Paragraph writing       3 Marks 
 
 
SWAMINARAYAN SAMPRADAY BASIC KNOWLEDGE – 10 Marks 

Q.1 Answer in one word    06 marks 

Q.2 M.C.Q      02 Marks 

Q.3 State True or False    02 Marks 

 

 

 

 

 

 



સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય બમેિક નોલજે – અગં્રજેી િાધ્યિ 

ધો.-૮ અન ે૯ િાટે પ્રવશે પરીક્ષાિા ંસ્વામિનારાયણ સપં્રદાયના બેમિક નોલજેના પ્રશ્નો આપેલ િામિતીિાથંી પછૂાશ.ે 

1. SMVS સંસ્થાન ં આખ ં નાિ  - સ્વામિનારાયણ િંદદર વાસણા સંસ્થા 

2. SMVS સંસ્થા સ્થાપના દદન કયો છે ? - િિા વદ નોિ, ૧૯૮૭ 

3. ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજીના સ્િૃમતસ્થાનો કયા ંછે ? - અનાદદિ કત પીઠીકા (સ્વામિનારાયણ ધાિ), દદવ્ય શાંમતપાઠ (વાસણા) 

4. આપણો પ્રણામલકા શ્લોક   - “ત્વિેવ િાતા ચ મપતા ત્વિેવ,  

ત્વિેવ બંધ  ચ સખા ત્વિેવ,  

ત્વિેવ મવદ્યા દ્રમવણિ્ ત્વિેવ, 

ત્વિેવ સવવ િિ્ દેવ: 

5. વચનાિૃતગ્રંથિાં ક લ કેટલા વચનાિૃતનો સિાવેશ થાય છે ? - ૨૭૩ વચનાિૃત 

6. આત્યંમતક કલ્યાણ એટલ ેશ ં ? - જન્િ-િરણના ફેરાથી રમિત થઇ અનાદીિ કતની મસ્થમત પાિવી 

7. ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજીના ગ રુ કોણ િતા ? - સદગ રુ િ મનસ્વાિી 

8. મશક્ષાપત્રી ગ્રંથ શ  ંછે ? 

- મશક્ષાપત્રીએ શ્રીજીિિારાજે સંપ્રદાયના સવે સત્સંગીને સંબોધીને કરેલી આજ્ઞાઓ છે, જે ગાગરિા ંસાગર ત લ્ય છે. 

9. સત્સંગીની બે પાંખો - ૧. આજ્ઞા ૨. ઉપાસના  

10. ત્રણ િ ખ્ય ગ્રંથ   - ૧. મશક્ષાપત્રી ૨. વચનાિૃત ૩.બાપાશ્રીની વાતો 

11. ગૃિસ્થના પંચ વતવિાન  - ૧. દારૂ ૨. િાટી ૩. ચોરી ૪. અવેરી ૫. વટલવ ં નિી અને વટલાવવ ં નિી. 

12. પૂ.સંતોના પંચ વતવિાન  - ૧. મનષ્કાિ ૨. મનિાવન ૩. મનલોભ ૪. મન:સ્નેિ ૫. મન:સ્વાદ 

13. પાંચ આરતી   - ૧. િંગળા ૨. શણગાર ૩. રાજભોગ ૫. સંધ્યા ૫. શયન 

14. મસદધાંત સ ત્ર - સવોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના દ્રઢ કરી અનાદદિ કતની મસ્થમત પાિવી એ જ કારણ સત્સંગ. 

15. સ્વામિનારાયણ િંત્રનો અથવ શ  ં? 

- સવે નારાયણ િાત્રના સ્વામિ એટલ ેસ્વામિનારાયણ, આિ સ્વામિ એ મનયંતાવાચક શબ્દ છે. 

16. વચનાિૃત લખવાની શરુઆત - સવંત ૧૮૭૬ િાગશર સ દ ચત થી (ચોથ) 

17. વચનાિૃત ગ્રંથ કોણે તૈયાર કયો ? 

- ૧. સદ. ગોપાળાનંદસ્વાિી ૨. સદ.િ કતાનંદસ્વાિી ૩. સદ. મનત્યાનંદસ્વાિી  ૪. સદ. બ્રહ્માનંદસ્વાિી ૫. સદ. શ કાનંદસ્વાિી 

18. ભગવાન સ્વામિનારાયણન ં પ્રાગટ્ય કયારે થય ં ? 

- સવંત ૧૮૩૭, ચૈત્ર સ દ-૯ 

19. ભગવાન સ્વામિનારાયણન ં પ્રાગટ્ય સ્થળ જણાવો. 



- ગાિ – છપૈયા, ઉત્તર ભારત 

20. ભગવાન સ્વામિનારાયણના િાતા-મપતાન ં નાિ જણાવો. 

- િાતા – ભમકતિાતા - મપતા – ધિવમપતા 

21. જીવનપ્રાણ અબજીબાપાશ્રીન ં પ્રાગટ્ય કયારે થય ં ?  

- સવંત ૧૯૦૧, કારતક સ દ-૧૧, સોિવાર 

22. જીવનપ્રાણ અબજીબાપાશ્રીન ં પ્રાગટ્ય સ્થળ જણાવો. 

- ગાિ-બળદદયા (વૃષપ ર), જી. કચ્છ 

23. અ.િ . સદ. શ્રી દેવનંદનદાસજી સ્વાિી (ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજી)ન  ંપ્રાગટ્ય કયારે થય ં ? 

- િંગળવાર, તારીખ : િાચવ ૧૩, ૧૯૩૩ 

24. અ.િ . સદ. શ્રી દેવનંદનદાસજી સ્વાિી (ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજી)ન  ંપ્રાગટ્ય સ્થળ જણાવો. 

- વાસણ, જી. અિદાવાદ 

25. અ.િ . સદ. શ્રી દેવનંદનદાસજી સ્વાિી (ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજી)ની પ્રમસમદધ જણાવો. 

- પ્રમસમદધ : શ દધ ઉપાસના ય ગ પ્રવતવક પ.પૂ.બાપજી  

26. અ.િ . સદ. શ્રી દેવનંદનદાસજી સ્વાિી (ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજી)ન  ંજીવન સૂત્ર શ ં િત ં ? 

- સૂત્ર : મસદધાંતિા ંસિાધાન નિી, મનયિ-ધિવિા ંછૂટછાટ નિી. 

27. અ.િ . સદ. શ્રી સત્યસંકલ્પદાસજી સ્વાિીશ્રી (ગ રુવયવ પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી)ન  ંપ્રાગટ્ય કયારે થય ં ? 

- (દશેરા), તારીખ : ઓકટોબર ૦૮, ૧૯૫૯ 

28. અ.િ . સદ. શ્રી સત્યસંકલ્પદાસજી સ્વાિીશ્રી (ગ રુવયવ પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી)ન  ંપ્રાગટ્ય સ્થળ જણાવો. 

- દદ કા, તા. : સાણંદ, જી. અિદાવાદ 

29. વતવિાનકાળે SMVS સંસ્થાિા ંગ રુ સ્થાને કોણ છે ? 

- ગ રુવયવ પ.પૂ સ્વાિીશ્રી 

30. અ.િ . સદ. શ્રી સત્યસંકલ્પદાસજી સ્વાિીશ્રી (ગ રુવયવ પ.પૂ.સ્વાિીશ્રી)ના ગ રુન ં નાિ જણાવો. 

- ગ રુ : અ.િ . સદ. શ્રી દેવનંદનદાસજી સ્વાિી (ગ રુદેવ પ.પૂ.બાપજી) 

 

 

 


