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1. િવ�તુ ઘટંડ"મા ંકયા �કાર%ુ ં&ુબંક વપરાય છે ?  

(અ) િવ�તુ &ુબંક (બ) �ુદરતી &ુબંક (ક) �ૃિ�મ &ુબંક (ડ) સોયાકાર &ુબંક 

2. આહારનો કયો ઘટક શર"રને શ2�ત 3રૂ" પાડ છે ? 

(અ) �ોટ"ન (બ) કાબ56દત(ક) ખનીજ 9ાર (ડ) િવટાિમન 

3. હ"મો:લોબીનના બધંારણમા ંકયો ખનીજ 9ાર જ<ુર" છે ? 

(અ) લોહત=વ (બ) ક>?શયમ (ક) આયો6ડન (ડ) સો6ડયમ 

4. વન@પિત%ુ ંAસન Bગ કDુ ંછે ? 

(અ) Eળૂ (બ) �કાડં (ક) પણG (ડ) 3Hુપ 

5. કDુ ંપાણી અિત IJુધ પાણી છે ? 

(અ) નદ"%ુ ંપાણી (બ) ઝરણા%ુ ંપાણી (ક) વરસાદ%ુ ંપાણી (ડ) િન@ય6ંદત પાણી 

6. કઇ િપયત પMિતથી પાણીનો 40 થી 60 ટકા બચાવ થાય છે ? 

(અ) ટપક – િસOચાઇ (બ) Pવારા-િસOચાઇ (ક) ધો6રયા-િપયત (ડ) નીકપાળા-િપયત 

7. નીચેના પૈક" એકકોષી વન@પિત કઇ છે ? 

(અ) હસંરાજ (બ) અમીબા (ક) D>ુ:લના (ડ) યી@ટ 

8. ઘ6ડયાળના કાટંાની ગિત કયા �કારની છે ? 

(અ) TદોUલત ગિત (બ) ચV"ય ગિત (ક) Wરુખ ગિત (ડ) વV ગિત 
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9. ખોરાકને વલોવવા%ુ ંકાયG કોણ કર છે ? 

(અ) મX (બ) જઠર (ક) ના%ુ ંTતરZુ ં(ડ) અ[નળ" 

10. \દયના ંકયા ંખડંોમા ંઓ2�સજનDકુત ( IMુ ) <ુિધર હોય છે ? 

(અ) બનેં કણGકોમા ં                      (બ) જમણા કણGક અને જમણા 9ેપકમા ં 

(ક) બનેં 9પેકોમા ં                     (ડ) ડાબા કણGક અને ડાબા 9ેપકમા ં 

11. નીચેનામાથંી કયો ઊ_G`ોત 3નુ: �ાaય છે ? 

(અ) સૌરઊ_G (બ) �ુદરતી વાD ુ(ક) પેcોલ (ડ) ખનીજ કોલસો 

12. જળ – ઊ_Gનો ઉપયોગ કરવા માટ કDુ ંસાધન િવકસાવવામા ંઆeDુ ંછે ? 

(અ) પવનચf" (બ) સૌરકોષ (ક) ટબાGઇન  (ડ) સોલર વોટર હ"ટર 

13. કો%ુ ં�કાડં ખોરાક બનાવવા%ુ ંકાયG કર છે ? 

(અ) બટાટા (બ) Wરૂણ (ક) બીટ (ડ) ફાફડાથોર 

�� :- 1 ( � ) !"	#"	 ���. : ( $� %� �	� )      4    

1.  સમતોલ આહાર           2. બાHપો=સhન 

3. iાવક                              4. jવભાર            5. પેશી 

��   2 (અ) �����	 ����	 '� �	�"	� 
�� ��� : ((� ��� )   10 

1.  હોકાય�ંનો ઉપયોગ જણાવો.  

2. આયો6ડનની ઊણપથી કયો રોગ થાય છે ?  

3. કયો વાD ુ&નુાના નીતયાG પાણીને mૂિધDુ ંબનાવે છે ? 

4. TDS %ુ ં3<ંુૂ નામ જણાવો . 

5. વાવUણયાના ઉપરના ગળણી nવા ભાગને Iુ ંકહ છે ? 

6. કોષનીસૌ�થમ મા6હતી આપનાર વૈ�ાિનક%ુ ંનામ આપો. 

7. o9ૃ પરથી ફળ%ુ ંજમીન પર પડoુ ંકયા બળને આભાર" છે ? 
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8. Aાસનળ" શેની બનેલી હોય છે?  

9. બાયોડ"ઝલ શામાથંી બનાવવામા ંઆવે છે ? 

10. Tખના @વા@pય માટ કDુ ંિવટાિમન જ<ુર" છે ? 

11. પાકમા ંછાટંવામા ંઆવતી એક જqંનુાશક દવા%ુ ંનામ આપો . 

�� :- 2 (�) %)	�%�	 �� – �� *+,	 ���. ($� %� -.)               6 

1.  �ૃિ�મ &ુબંક અને િવ�તુ &ુબંક 

2. નરમ પાણી અને ક6ઠન પાણી 

3. 3નુ : અ�ાaય ઊ_G`ોતો અને 3નુ: �ાaય ઊ_G `ોતો 

4. Zુગંળ"નો કોષ અને ગાલનો કોષ 

�� :- 3 (અ) �����	 �"�$�/+� �01�% (��2 �.3� ��� (4 	��� 5 )    10 

1.  આપેલ ખીલી%ુ ંિવ�તુ &ુબંક બનાવoુ.ં 

2. ગાલનાકોષોની @લાઇડ બનાવી  તે%ુ ંWrૂમદશGક ય�ંની મદદથી અવલોકન કરoુ.ં 

3. Aસન6Vયા દરિમયાન વન@પિતના ંપણ5 કાબGન ડાયોકસાઇડ વાD ુEકુત કર છે તે સાUબત કરoુ.ં 

�� :- 3 (�) �67	��� �	�.� ��� �8��. ($� %� -.)               6 

1.  પણG વન@પિત%ુ ંરસોZુ ંકહ છે. 

2. mૂધ સ3ંણૂGઆહાર છે. 

3. વાહનોના ટાયરોમા ંખાચંા – ખાચંાવાળ" રચના હોય છે ? 

4. પવન – ઊ_G અને જળ - ઊ_G �mૂષણEકુત ઊ_G`ોત છે.  

��:- 4 (અ) �����	 ����	 *+,	�� 
�� ���. ( $� %� �� )       8 

1.  ફફસાનંી આ�ૃિત દોર" તેની રચના અને કાયG સમ_વો. 

2. ગિતના િવિવધ �કાર ઉદાહરણ આપી સમ_વો. 
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3. આહારના ઘટકોના ંનામ આપી દરક ઘટક%ુ ંમહ=વ સમ_વો.  

�� :- 4 (�) �����	 ����	 9:��	� 
�� ���. ($� %� �	�)     8 

1.  હોકાય�ંનો િસMાતં અને ઉપયોગ જણાવો. 

2. જમીનની ખેડ કરવાથી Iુ ંફાયદો થાય ? 

3. પાણીના ભૌિતક �ણુધમ5 જણાવો.  

4. વન@પિતમા ંપણGનો રંગ શા માટ લીલો હોય છે ? 

5. �ુદરતી ખાતરના ચાર ફાયદા જણાવો. 

��:- 5 (અ) �����	 ����	  9:��	� 
�� ���. ($� %� �	�)      8 

1.  �<ુુ=વાકષGણ બળને લીધે બનતી ઘટનાના ં �ણ ઉદાહરણો આપો. 

2. પાચનત�ંના ંBગોના ંનામ લખો. 

3. ખનીજ કોલસાના ઉપયોગો જણાવો. 

4. સ�વના કોષની સામાsય રચના જણાવો. 

5. 3નુ: �ાaય ઊ_G`ોતોની િવિશHtતાઓ જણાવો.  

�� :- 5 (�) �$;��. ���. ('�)      4 

�����	 �	%��/+� 0+(�%� �	%� અ�� �	�	"<.� �	%�	� �$;��. ���.  

એમોિનયમ સ?ફટ , કોuપો@ટ ખાતર , D6ુરયા , છાUણDુ ંખાતર , NPK ખાતર , લીલો પડવાસ , 

ડાયએમોિનયમ ફો@ફટ , મગફળ"નો ખોળ.  

�� :- 5 (�) �����	� ��=	� ��	� �� ���	� %� >.	��.     4 

1.  વડની વડવાઇઓ �કાડંને આધાર આપે  છે. 

2. \દયના જમણા કણGકમાથંી <ુિધર ફફસામંા ં_ય છે. 

3. બરફ પાણી કરતા ંભાર છે.  

4. િવ�તુ &ુબંક%ુ ં&ુબંક=વ  કાયમી નથી. 
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