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1 નીચેનામા ંકયો સવ �ચલન કરતો નથી?

(અ ) મોર (બ) માખી (ક)  �લમડો

2 ગ�જયા �ુબંકને ક!ટલા �ુબંક#ય $વુ હોય છે?

(અ ) ચાર (બ) એક (ક) બે

3 (રચા) પ+ધિતથી નીચેનામા ંકો.ુ ંપાણી.ુ ં0તર 1� ુલાવી શકાય છે?

(અ ) સરોવર (બ) 3વૂો (ક) નદ#  

4 નીચેનામા ંકયો પદાથ6 એિસડ છે?

(અ ) લ78ુ (બ) ખાવાનો સોડા (ક) મી9ું

5 નીચેનામા ંશાનો પડછાયો પડશે ન(હ?

(અ ) કાચ (બ) અર#સો (ક) લાકડ#

6 નીચેના પૈક# કઇ વન0પિત છોડ છે?

(અ ) <બો (બ) =લુસી (ક) >?દૂ
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(અ ) <બો (બ) =લુસી (ક) >?દૂ

7 પાણીમાથંી વરાળ બનવાની (Aયાને Bુ ંકહ! છે?

(અ ) ગાળણ (બ) ઘનીભવન (ક) બાEપીભવન

8 નીચેનામા ંકFુ ંબીજ Gીદળ# બીજ છે?

(અ ) બાજર# (બ) મગ (ક) મકાઇ

9 નીચેનામાથંી પારભાસક પદાથ6 કયો છે?

(અ ) અર#સો (બ) Hૂધ (ક) Hૂિધયો કાચ

10 હોકાયIંમા ંકયા �કાર.ુ ં�ુબંક વપરાયેJુ ંહોય છે?

(અ ) ગ�જયો (બ) કંકણાકાર (ક) સોયાકાર

11 અવાજ.ુ ં�સરણ શામા ંથઇ શક= ુ ંનથી?

(અ ) પાણી (બ) BKૂયાવકાશ (ક) હવા

12 નીચેના પૈક# કFુ ંિનજLવ છે?

(અ ) પતગં (બ) વન0પિત (ક) મ.Eુય

13 નીચેનામાથંી કFુ ં ઉNચાલન છે?

(અ ) ?ડૂ# (બ) ગરગડ# (ક)  0O
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1.  RેIફળ                   2. સોટ#મય UળૂતIં
3. �ચલન             4.    જળસXંહ (સચંય)           5.  સાHંુ યIં
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1 સામાKય ર#તે 12 થી 15 Zટ [ટલી 1ચાઇ ધરાવતી વન0પિતને Bુ ંકહ!વાય?

2 \ ૃ̂ વી પર કોઇ પણ બે શહ!રો વNચે.ુ ં_તર માપવા માટ! `યાવહા(રક કયો એકમ વપરાય છે?

3 �કાશ.ુ ં3ુદરતી ઉદગમ0થાન એટલે Bુ?ં

4 બીજને ઉગવા માટ! કયા કયા પ(રબળો જaર# છે?

5  આપણે ઉNc્ વાસમા ંકયો વાF ુબહાર કાઢ#એ છ#એ?

6 પાણી.ુ ં�Hૂષણ એટલે Bુ?ં

7 તટ0થીકરણની �(Aયામા ંવપરાતા (ફનોghથે�લનના ંGાવણ.ુ ંકાય6 Bુ ંછે?

8 [ક કયા �કાર.ુ ંસાHંુ યIં છે?

9 �ુબંક એટલે Bુ?ં

10 કાનને સાભંળવા ન ગમતા અવાજને Bુ ંકહ! છે?

11 તમારા િવiાનના j0ુતકની લબંાઇ કયા એકમમા ંમપાય છે?
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1 સવ - િનજLવ

2 પારદશ6ક પદાથ6 - અપારદશ6ક પદાથ62 પારદશ6ક પદાથ6 - અપારદશ6ક પદાથ6

3 Uળૂ - �કાડં
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1 UળૂતIં એટલે Bુ?ં UળૂતIંના �કાર આ3ૃિત દોર# સમ>વો.
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1 જળ એજ વન છે.

2 પૈlુ ંએ સૌથી મહnવ.ુ ંસાHંુ યIં છે.

3 �લમડા.ુ ંoRૃ એક pqયાએથી બી જqયાએ જઇ શક=ુ ંનથી તો પણ તેને સવ કહ!વાય છે.
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1 આપેJુ ંGાવણ એિસડ છે ક! બેઇઝ તે ક!વી ર#તે >ણી શકાય.?

2 બીજનો ફ!લાવો કરવામા ંભાગ ભજવતા ંઅગnયના ંપાચં પ(રબળો ઉદાહરણ આપી સમ>વો.

3 સાદાયIંો આપણને કઇ કઇ ર#તે ઉપયોગી છે?
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મજ8તૂ લાકડ#નો ઉNચાલન તર#ક! ઉપયોગ કર#ને મોટા ંવજનદાર પ^થરને ક!વી 
ર#તે ખસેડ# શકાય છે તે આ3ૃિત દોર# સમ>વો.
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1 ઘsઘાટના કારણે માણસ પર થતી બે અસર લખો.

2 �કાશના બે 3ૃિIમ ઉદગમ0થાનો જણાવો.

3 RેIફળના કોઇ પણ બે એકમ લખો.
4 પાણી.ુ ં�Hૂષણ અટકાવવા Bુ ંકર# શકાય? કોઇપણ બે ઉપાય લખો.
5 ઉNચાલનના બે ફાયદાઓ જણાવો.
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1 ઔષધ તર#ક! ઉપયોગી ચાર વન0પિતના નામ લખો.

2 Gીદળ# બીજના ચાર ઉદાહરણ આપો.

3 બેઇઝના બે ઉપયોગો જણાવો.

4 સવ vારા અ.ભુવાતી કોઇપણ બે સવેંદના લખો.

5 �ુબંwના સમાન $વુો લખો.
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1 પડઘાનો ઉપયોગ દ(રયાની લબંાઇ માપવા થતો નથી.1 પડઘાનો ઉપયોગ દ(રયાની લબંાઇ માપવા થતો નથી.

2 આકડાના ંબીજ a [વા હલકા ંઅને તાતંણાવાળા હોય છે.

3 આ�ગયો �કાશ.ુ ં3ુદરતી ઉદગમ0થાન છે.

4 ખાવાનો સોડા એિસ(ડટ#ની દવામા ંવપરાતો નથી.
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માખી, મોબાઇલ, =લુસીનો છોડ, સાઇકલ, ?તૂો 3તૂરો,
ર!(ડયો, વન0પિત, પતગં, ર!લગાડ#, અળિસFુ,ં 03ટૂર, ક8તૂર.


