
��નપ�: A કુલ ��નો: 8  /   કુલ ગુણ: 8

1. પૃ�વીની આસપાસ રહેલા હવાના આવરણને શંુ કહે છે ?

(A) હવામાન (B) આબોહવા (C) વાતાવરણ (D) પયા �વરણ

2. પૃ�વીની સપાટીથી જમે �ચે જઈએ તેમ હવાના દબાણમાં શો ફેરફાર થાય છે ?

(A) દબાણ વધે છે. (B) દબાણ અચળ રહે છે. (C) દબાણ ઘટે છે. (D) ચો�સ કહી ન શકાય.

3. આપણા શરીરમાં એક ચો સેમી ભાગ પર કેટલા �યૂટન જટેલંુ હવાનું વજન લાગે છે ?

(A) 80 (B) 9.8 (C) 40 (D) 8.9

4. 	ટ
ૉ વડે ના�રયેળનું પાણી પીવા માટે પહેલાં 	ટ
ૉમાં રહેલી હવા ખ �ચી લેવાથી શંુ થાય છે ?

(A) 	ટ
ૉમાં હવાનું દબાણ ઘટે છે. (B) ચો�સ કહી શકાય નહ. (C) 	ટ
ૉમાં હવાનું દબાણ વધે છે.
(D) 	ટ
ૉમાં હવાનું દબાણ અચળ રહે છે.

5. હવાનું દબાણ માપવાનો એકમ નીચેનામાંથી કયો છે ?

(A) બાર (B) િમિલિલટર (C) સેમી (D) િલટર

6. પૃ�વીની સપાટીથી આશરે કેટલા �કલોમીટર �ચાઈ સુધી વાતવરણ છે ?

(A) 80 (B) 100 (C) 180 (D) 800

7. પૃ�વીની સપાટી પર થતા હવાના દબાણને શંુ કહે છે ?

(A) વાતાવરણનું દબાણ (B) પવનનું દબાણ (C) પાણીનું દબાણ (D) વાયુનું દબાણ

8. હવાનું દબાણ માપવા કયું સાધન વપરાય છે ?

(A) થરમૉિમટર (B) વૉ�ટાિમટર (C) બેરોિમટર (D) થરમૉ�ાફ
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��નપ�: A કુલ ��નો: 20  /   કુલ ગુણ: 20

1. વન�પિતનું �જનન અંગ કયું છે ?

(A) પણ� (B) પુ�પ (C) મૂળ (D) �કાંડ

2. નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ પરાગરજના વાહકોમાં થતો નથી ?

(A) ભમરો (B) મધમાખી (C) પતંિગયું (D) માખી

3. �ીકેસરના સૌથી નીચેના ફૂલેલા ભાગને શંુ કહે છે ?

(A) પરાગાસન (B) બી�શય (C) બી� ંડ (D) પરાગવા	હની

4. પુ�પના નીચેના ભાગે આવેલા પહોળા ભાગને શંુ કહે છે ?

(A) પુ�પાસન (B) પરાગાસન (C) પરાગાશય (D) દલચ


5. �ીકેસરના સૌથી ઉપરના ભાગે આવેલા ગાદી જવેા ભાગને શંુ કહે છે ?

(A) પુ�પાસન (B) પરાગાસન (C) બી�શય (D) પરાગવા	હની

6. પરાગાસન પર �થાિપત થયેલી પરાગરજ પરાગનિલકા �ારા કોની સાથે �ડાય છે ?

(A) બી� ંડમાં અંડકોષ સાથે (B) પરાગવા	હની સાથે (C) પરાગતંતુ સાથે (D) પરાગાશય સાથે

7. નીચેના પૈકી શુ�ક ફળ કયું છે ?

(A) કેરી (B) કપાસ (C) � ંબુ (D) નાિળયેર

8. બી�શયમાં નાના દાણા જવેા ભાગને શંુ કહે છે ?

(A) પરાગરજ (B) બી� ંડ (C) પરાગાશય (D) પરાગતંતુ

9. કોને ફૂલમિણ પણ કહે છે ?

(A) પુ�પાસન (B) દલચ
 (C) વચ
 (D) પુ�પદંડ

10. પુ�પના બહારના ભાગમાં આવેલી પણ� જવેી રચનાને શંુ કહે છે ?

(A) વપ� (B) પરાગાસન (C) પુ�પદંડ (D) દલપ�

11. નીચેના પૈકી માંસલ ફળ કયું છે ?

(A) વાલ (B) ટામેટાં (C) વટાણા (D) ભ�ડા

12. પુ�પ જનેા ઉપર ગોઠવાયેલંુ હોય છે, તે રચનાને શંુ કહે છે ?

(A) પરાગાસન (B) પુ�પાસન (C) �ીકેસરચ
 (D) પંુકેસરચ


13. પરાગાસન કોનો ભાગ છે ?

(A) પંુકેસરનો (B) પરાગાશયનો (C) �ીકેસરનો (D) પરાગનિલકાનો

14. નીચેના પૈકી િશ�બ(િશંગ) �કારનું ફળ કયું છે ?

(A) ભ�ડા (B) ચોળા (C) કપાસ (D) ઘ�

15. પુ�પનું કળી અવ�થામાં ર�ણ કોણ કરે છે ?

(A) વચ
 (B) પંુકેસરચ
 (C) �ીકેસરચ
 (D) દલચ


16. નીચેના પૈકી �ાવર �કારનું ફળ કયું છે ?

(A) ચોળા (B) મકાઈ (C) વટાણા (D) ભ�ડા

17. પુ�પના બધા ભાગો કોની સાથે �ડાયેલા છે ?

(A) પુ�પાસન (B) દલચ
 (C) પુ�પદંડ (D) પરાગાસન

18. નીચેના પૈકી ધા�ય ફળ કયું છે ?

(A) કપાસ (B) ભ�ડા (C) ચોળા (D) મકાઈ

19. પરાગરજ શામાં ઉ�પ� થાય છે ?

(A) પરાગનિલકા (B) પરાગવા	હની (C) પરાગાશય (D) પરાગાસન

20. પુ�પનો કયો ભાગ કીટકોને આકષ �વાનું કાય � કરે છે ?

(A) દલચ
 (B) પરાગાશય (C) પંુકેસરચ
 (D) પુ�પાસન

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 8,   સ�: 1

�કરણ - 2 પ�ુપ અને ફળ

*****



જવાબો - ��નપ� : A કુલ ��નો: 20  /   કુલ ગુણ: 20

(  1) B (  2) D (  3) B (  4) A (  5) B (  6) A (  7) B (  8) B (  9) B (10) A (11) B

(12) B (13) C (14) B (15) A (16) D (17) A (18) D (19) C (20) A

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 8,   સ�: 1

�કરણ - 2 પ�ુપ અને ફળ



��નપ�: A કુલ ��નો: 15  /   કુલ ગુણ: 15

1. ખેત-ઉ�પાદન વધારવા નીચેના પૈકી શંુ જ�રી નથી ?

(A) આધુિનક ખેતે-ઓ�રો (B) પરંપરાગત ખેતપ�િત (C) આધુિનક િપયત પ�િત (D) સુધારેલ િબયારણ

2. નીચેના પૈકી કોની લીલાં પાંદડાંવાળી શાકભા�માં ગણના થતી નથી ?

(A) મેથી (B) તાંદળ	 (C) સરગવો (D) પાલક

3. નીચેના પૈકી કઈ હાઇડ
 ોપોિન�સ ખેતીની રીત નથી ?

(A) વૉટર ક�ચર પ�િત (B) સૅડ ક�ચર પ�િત (C) હો�ટ�ક�ચર પ�િત (D) �ૅવલ ક�ચર પ�િત

4. બાગાયતી ખેતીમાં સારી �તના છોડ તૈયાર કરવા શંુ જ�રી છે ?

(A) કલમ (B) સંકરણ (C) નેટહાઉસ (D) સંકર(હાઈિ�ડ) િબયારણ

5. શાના મા�યમ વડે તૈયાર કરવામાં આવતા ખાતરને વિમ �કૉ�પો�ટ ખાતર કહે છે ?

(A) પ�ી (B) છાણ (C) અળિસયાં (D) વન�પિત

6. છોડને સૂય �ની તી� ગરમીથી બચાવવા ખેતરની જ�રી જ�યામાં ચારેય બાજુ અને ઉપર �ળી લગાડવામાં આવે છે તેવી રચનાને શંુ કહે છે ?

(A) નેટહાઉસ (B) નસ �રી (C) બોટહાઉસ (D) રોપા ઉછેર કે�

7. જમીન િવના ખેતી કરવાની પ�િત કઈ છે ?

(A) �કચન ગાડ�ન (B) બાગાયતી ખેતી (C) હાઇડ
 ોપોિન�સ (D) પરંપરાગત ખેતી

8. ખેતરમાં તૈયાર થયેલા પાકની કાપણી કરવી તેને શંુ કહે છે ?

(A) વાવણી (B) ખેડ (C) ન�દણ (D) લણણી

9. હાવ ��ટરનો ઉપયોગ શો છે ?

(A) જમીન ખેડવા (B) પાકને દવા છાંટવા (C) પાકની લણણી કરવા (D) ડંૂડામાંથી અનાજ છૂટંુ પાડવા

10. છોડ પર પરાગનયન �ારા સંકરણ કરવાથી તે છોડ પર મળતા બીજને શંુ કહે છે ?

(A) કલમ (B) સંકરણ (C) નેટહાઉસ (D) સંકર(હાઈિ�ડ) િબયારણ

11. ખેતીની કઈ પ�િતમાં પીવીસી પાઇપમાં યો�ય અંતરે પાડેલાં કાણાંમાં છોડના મૂળને ગોઠવવામાં આવે છે અને તેમાંથી વહેતા પોષકત�વોયુ�ત પાણી

�ારા છોડને ઉછેરવામાં આવે છે ?

(A) વૉટર ક�ચર પ�િત (B) �ૅવલ ક�ચર પ�િત (C) બરીડ ઇ�રગેશન પ�િત (D) સૅડ ક�ચર પ�િત

12. મકાનની છત પર શાકભા� કે ફૂલ છોડ ઉગાડવાની ગોઠવણ કરવી તેને શંુ કહે છે ?

(A) �કચન ગાડ�ન (B) બોટિનકલ ગાડ�ન (C) ટેરેસ ગાડ�ન (D) બાગાયતી ખેતી

13. કઈ પ�િતમાં મકાનની છત પર કાંકરાનો �તર તૈયાર કરી પોષકત�વોયુ�ત પાણી �ારા છોડને ઉછેરવામાં આવે છે ?

(A) વૉટર ક�ચર પ�િત (B) �ૅવલ ક�ચર પ�િત (C) સૅડ ક�ચર પ�િત (D) બરીડ ઇ�રગેશન પ�િત

14. ઘરની આસપાસની જ�યામાં ઘરગ�થુ જ�રી શાકભા�નું વાવેતર કરવું તેને શંુ કહે છે ?

(A) �કચન ગાડ�ન (B) હાઇડ
 ોપોિન�સ (C) બાગાયતી ખેતી (D) ટેરેસ ગાડ�ન

15. કઈ િસંચાઈ પ�િતમાં પાણીનો �યય સૌથી ઓછો થાય છે ?

(A) �યારા-િપયત પ�િત (B) ધો�રયા-િપયત પ�િત (C) ફુવારા-િપયત પ�િત (D) ટપક-િપયત પ�િત
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(12) C (13) B (14) A (15) D
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