
 

 

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

 (1) કાર્બન ડાયોક્સાઈડન ું ઘન સ્વરૂપ ___________ કહવેાય. 

 (2) પરમાણ કેંદ્રમાું _________________કણો હોતા નથી. 

 (3) એલ્ય મમમનયમની ઈલે. રચના _______________છે. 

 (4) ______________ધાત   પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે. 

 (5) CO2 માું ___________ પરમાણ ઓ હોય છે. 

 (6) ઓપ્ટિકલ સેન્િરથી ____________ સ ધીના અંતરને વક્રતામિજ્યા કહ ેછે. 

 (7) સ્ત્રીનાું ગર્ાબશયમાું ગર્બ લગર્ગ ___________  દિવસ મવકાસ પામી ર્ાળકમાું પદરણામે છે. 

 (8) અંડમપિંડનો આકાર _____________ જેવો હોય છે. 

 (9) LPG ન ું પ ણબ નામ _________________ છે. 

 (10) ______________ન ું િહનમાું જ્યોત પીળા રુંગની હોય છે॰ 

[બ]  નીચેની વ્યાખ્યા લખો.                                                                       [04] 

     (1)   પરમાણ ક્રમાુંક  (2) વક્રતાકેન્દ્ર    (3) દરડકશન  (4) ઉત્સર્જન 

પ્રશ્ન : 2 [અ] અત્યુંત ટ ુંકમાું જવાર્ આપો.                                                         [06] 

    (1) ધોવાના સોડાન ું રાસાયણણક નામ જણાવો. 

    (2) સલ્ફરનો પરમાણ ક્રમાુંક 16 છે તો તેની ઈલે. રચના લખો. 

    (3) મમશ્રધાત  ની વ્યાખ્યા લખો. 

    (4) એપીસ્કોપ સાધનનો ઉપયોગ ક્ાું થાય છે ? 

    (5) મ  િનો સુંગ્રહ ક્ાું થાય છે ? 

    (6) જ્વલનણર્િંદ  એટ્લે શ ું ? 

[બ] તફાવતનાું ર્-ેર્ે  મ દ્દા લખો.                                                                  [04] 

      (1) ધાત  ઓ અને અધાત  ઓ      (2) અંતગોળ અને ર્દહગોળ લેન્સ 

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

   (1) પ ર ષન ું પ્રજનનતુંિ મવમવધ અંગો સદહત સમજાવો. 

સાંસ્કૃતિ તવધ્યાલય,દિયોિર.                             ધોરણ – 8                                         ગ ણ – 50 

મવષય : તવજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી                                                                                સમય – 2 કલાક 



   (2) નાઇટ્રોજન વાય  કઈ રીતે ર્ને છે તે વણબવો. 

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

  (1) પરમાણ  મવજર્ારની દ્રપ્ટિએ તિસ્થ છે. 

  (2) સોનાનાું આભ  ષણો ર્નાવવાું માિે તેમાું થોડ ું કોપર ઉમેરવામાું આવે છે॰ 

પ્રશ્ન : 4 [અ] નીચેના પ્રશ્નોનાાં સતવસ્િાર ઉત્તર લખો. [ગમે િે એક ]                               [04] 

  (1) ઓક્ક્સડશેન – દરડક્ષન પ્રદક્રયા મવષે સમજાવો. 

  (2) ઓક્ક્સજન વાય  ર્નાવવાની રીત આકૃમતસહ લખો॰ 

[બ] નીચેના પ્રશ્નોનાાં ટૂાંકમાાં ઉત્તર લખો. [ગમે િે બે]                                               [04] 

  (1) હાઈડ્રોજન વાય નાું ઉપયોગો જણાવો. 

  (2) પરમાણ ર્ાર મવશે નોંધ લખો. 

  (3) િેણલસ્કોપનો ઉપયોગ ક્ાું-ક્ાું થાય છે ? 

પ્રશ્ન :5 [અ] નીચેના પ્રશ્નોનાાં ટૂાંકમાાં ઉત્તર લખો.                                                    [08] 

  (1) સ્ત્રીમાું જોવા મળતાું તર ણાવસ્થાનાું ફેરફારો જણાવો. 

  (2) મવધ્ય  ત્તથી લાગેલી આગ બ  ઝાવવા પાણી શા માિે વપરાત  ું નથી ? 

  (3) ફૉસ્ફરસનાું ઉપયોગો જણાવો. 

  (4) પરમાણ ની સુંરચના મવમવધ કણો સાથે સમજાવો. 

[બ] નીચેનાનુાં ધાત ુઅને અધાતમુાાં વગીકરણ કરો.                                                [02] 

            પારો, ઓક્ક્સજન, ક્લોરીન, એલ્ય મમમનયમ 

 

…..Best of luck….. 


