
 

 

 

પ્રશ્ન : 1 [અ] નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો.                                                               [10]    

  (1) __________તારાજૂથ પાાંચ તારાઓ ધરાવે છે. 

  (2)__________પરપ્રકાશિત હોય છે. 

  (3) પદાથથ ______________નો બનલેો હોય છે. 

  (4)__________ને શનશિત આકાર હોય છે. 

  (5) ગરમી આપવાથી પદાથથન ાં ____________ થાય છે. 

  (6) દૂધન ાં ગરમ થવ ાં _______________ન ાં ઉદાહરણ છે. 

  (7) તાાંબ ાં શવધ્ય તન ાં ____________ છે. 

  (8) ઋત -પરરવતથન _____________ ફેરફાર છે. 

  (9) દરેક ફેરફાર સાથે ____________ સાંકળાયેલ હોય છે. 

  (10) ____________પ્રાણી બહ પગી છે. 

[બ]  નીચેની વ્યાખ્યા લખો.                                                                            [04] 

  (1)  ભૌશતક ફેરફાર    (2)  ઉષ્મા     (3)  ઉષ્માવહન      (4)  પરરવતથનિીલ ફેરફાર 

પ્રશ્ન : 2 [અ] અત્યતં ટૂંકમા ંજવાબ આપો.                                                              [06] 

   (1) ફળન ાં પાકવ ાં એ કેવો પ્રકાર છે ? 

   (2) ઉષ્માનાાં સ વાહક પદાથો કોને કહવેાય ?  

   (3) ઉષ્માશવરકરણ એટ્લ ેશ ાં ? 

   (4) પદાથથની કઈ અવસ્થા કેટલી જગ્યા રોકિે તે શનશિત હોત  ાં નથી ? 

   (5) ધ્ર વનાાં તારાની મદદથી કયા-કયા તારાજૂથો જોઈ િકાય છે ? 

   (6) એક જ જાતનાાં પ્રાણીઓમાાં શ ાં જોવા મળે છે ? 

[બ] તફાવતના ંબે-બે  મદુ્દા લખો.                                                                       [04] 

        (1)  તારા અને ગ્રહો               (2)  ઝડપી ફેરફારો અને ધીમા ફેરફારો 

પ્રશ્ન : 3 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંમદુ્દાસર જવાબ લખો.                                                    [06] 

    (1) િશમિષ્ઠા તારાજૂથ શવષે નોંધ લખો. 
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    (2) ઘન-પ્રવાહી-વાય માાં સકૂ્ષ્મકણોનાાં અણ ઓની ગોઠવણી સમજાવો. 

[બ] વૈજ્ઞાતનક કારણો આપો.  [ગમે તે એક]                                                              [02] 

    (1) રેલ્વેનાાં બે પાટા વચ્ચે સાાંધો [જગ્યા] રાખવામાાં આવે છે. 

    (2) બરફને થમોકોલના ડબ્બામાાં રાખવામાાં આવ ેછે. 

પ્રશ્ન : 4 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંસતવસ્તાર ઉત્તર લખો. [ગમે તે એક]                                     [04] 

    (1) શનયતકાલીન અને અશનયતકાલીન ફેરફાર શવષે નોંધ લખો. 

    (2) મગૃ તારાજૂથ સમજાવી વ્યાધનાાં તારા શવષે નોંધ લખો. 

[બ] નીચેના પ્રશ્નોના ંટૂંકમા ંઉત્તર લખો. [ગમે તે બે]                                                     [04] 

   (1) પાણીમાાંથી બરફ બનાવવો હોય તો શ ાં કરવ ાં પડ ે? 

   (2) શિયાળા કરતાાં ઉનાળામાાં વીજળીના બે થાાંભલા વચ્ચ ેતારણો ઝોલો વધ  કેમ હોય છે ? સમજાવો. 

   (3) પ્રશતકલૂ ફેરફાર એટ્લે શ ાં ? ઉદાહરણ આપો. 

પ્રશ્ન :5 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંટૂંકમા ંઉત્તર લખો.                                                         [08] 

   (1) અન કલૂ ફેરફાર એટ્લે શ ાં ? ઉદાહરણ આપો. 

   (2) ઉલટાવી િકાય તેવા ફેરફારોના બે ઉદાહરણ આપો. 

   (3) ઉષ્માનયન એટ્લે શ ાં ? ઉદા. આપો. 

   (4) સપ્તશષિ તારાજૂથ શવષે નોંધ લખો. 

   (5) િાકાહારી પ્રાણીઓ અને માાંસાહારી પ્રાણીઓ કોને કહવેાય ? 

[બ] નીચેનાનુ ંકુિરતી અને માનવસર્જિત ફેરફારોમા ંવગીકરણ કરો.                                    [02] 

      પવન ફંકાવો,  ખોરાક બગડવો,  દૂધને ગરમ કરવુ,ં  માટીમાથંી વાસણો બનાવવા.ં 

 

…BEST OF LUCK… 
 

 


