
 

 

 

Q-1 (A) નીચેના વલકલ્ોભાાંથી મોગ્મ વલકલ્ સાંદ કયી         ભાાં જલાફ રખો.    (5) 

 1. યાતે્ર ખોયાકની ળોધભાાં નીકનાય પ્રાણી કય ાં છે ?   

  (A) ઘ લડ          (B ) ફકયી           ( C  )સસલ ાં   

 2, દીદી ફગીચાભાાં ળેના ય ફેઠી હતી?  

        ( A )ફાાંકડા ય  (B )  ઘાસ ય       ( C )  ખ યળી ય   

 3,. ળાાભાાં ાણીનો સાંગ્રહ ક્ાાં થામ છે ?  

         ( A )ટાાંકીભાાં      ( B ) ઘાસ ય        ( C )  ખ યળી ય   

 4. કોના ણો તોયણ ફનાલલાભાાં લયામ છે?   

      (A ) લડનાાં       (B )  રીભડાનાાં       ( c )  આસોારલનાાં  

 5. ઉઘઈ યહઠેાણને શ ાં  કહલેામ છે ?   

      ( A ) દય           ( B  )  યાપડો          ( C )  કોઢ  

    
Q-2  ખારી જગ્મા પયૂો.                                                                                   (5) 
 1. ___________ પ્રાણી ોતાના ફચ્ચાને ળયીયની કોથીભાાં યાખે છે.  

 2. લનસ્વતના____________નો યાંગ રીરો હોમ છે.  

 3. ાણીને ઉકાતા તે  ____________ થઈ ઊઠે છે.  

 4. લડ, રીભડો, આંફો, ફાલ લગેયે લનસ્વતને____________ કહ ેછે.  

 5. ાણીની અછત ઊબી થામ તો ____________ ના દ ખ બમાા દહાડા જોલા 
ડે છે. 
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Q-3  લગીકયણ કયો. (5) 
   નીચેના લનસ્વતઓન ાં વકૃ્ષો છોડ અને લેરાભાાં લગીકયણ કયો.  

  ( આસોારલ, ત રસી, ીો,દૂધી, ભોગયો, દ્રાક્ષ, લડ, ગ રાફ, ફોગનલેર , 
આંફરી ) 

 

  વકૃ્ષ છોડ લેરા  

      

      

      
      

      
Q-4  વલધાન ખયાાં છે કે ખોટાાં વનળાની કયો. (5) 
 1. ાણી લગય આણે જીલી ળકીએ છીએ.   

 2. દયેક ાનનો આકાય, યાંગ અને કકનાયી જ દી જ દી છે.   

 3. ઊંટને યણન ાં લાહન કહલેાભાાં આલે છે.   

 4. રીભડાના ાન સ્લાદભાાં કડલા હોમ છે.   

 5. ફધા જ પ્રાણીઓ ઘાસ ખાઈને જીલન સાય કયે છે.  

    
Q-5  નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તય આો. (5) 
 1. ાનને (ણાને ) લનસ્વતન ાં યસોડ ાં ળાથી કહલેાભાાં આલે છે ?  

  ___________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
    
 2. ઠેકડા ભાયીને કમા કમા પ્રાણીઓ ચારે છે ?  

  __________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
    
 3. ાણી આણને કઈ કઈ યીતે ઉમોગી છે ?  

  _________________________________________________________  
  _________________________________________________________  
  __________________________________________________________  
    

 


