
 

 

 

Q.-1 (A) નીચે આેર પ્રશ્નન  વાચ વલકલ્ વદં કયી જલાફ રખ. (5) 

 1. ભાણવની જેભ ભાથા ય આગની તયપ આંખ શમ તેવ  ંક્ષી કય  ંછે ?  

  (અ) ટ                                               (ફ) ઘ લડ                                           (ક) કાગડ  

 2. જીબના કમા બાગભા ંઆણને ગળ્મ સ્લાદ વાયી યીતે યખામ છે?  

  (અ) ાછ                                              (ફ) આગ                                       (ક) લચ્ચે   

 3. વાન વપ્રમ ખયાક કમ છે?  

  (અ) ખખવકરી                                        (ફ) વવલ  ં                                          (ક) ઉંદય   

 4. યાતે્ર જાગનાયા ંપ્રાણીઓ લસ્ત  ઓને કમા કમા યંગભા ંજઈ ળકે છે?  

  (અ) રાર અને ીા ં                         (ફ) કાા અને વપેદ                        (ક) રાર અને રીરા ં  

 5. ડૉ. બ્ય ભન્ટે ભાર્ટિન નાભના વૈવનક ય ળયીયના કમા અંગ વલળેના પ્રમગ કમાા ?  

  (અ) ેટ                                                 (ફ) હ્ર્દમ                                           (ક) શાડકા ં  

    

Q.-2  ખયા ંકે ખટાનંી વનળાની કય. (5) 

 1. સ્રથ લાઘ જેવ  ંદેખામ છે.  

 2. પ્રાણીઓને એક જ પ્રકાયની ઈન્દ્ન્િમ શમ છે.  

 3. ફધા વા ઝેયી શમ છે.  

 4. ખયાકના ાચનની ળરૂઆત અન્નનીથી થામ છે.  

 5. ળયદી થામ ત્માયે જભલાન સ્લાદ ફયાફય જાણી ળકાત નથી.  

    

Q.-3  નીચે આેરા પ્રશ્નના ટ ંકભા ંઆખા લાકમભા ં જલાફ રખ. (5) 

 1.  ખયાકના સ્લાદના કઈ ણ ફે પ્રકાય રખ.  

 2.  સ  કલેરી દ ધીભાથંી ફનતા ફે લાદ્યના નાભ જણાલ.  

 3. કઈ ણ ફે ઝેયી વાના નાભ જણાલ.  

 4. કડલ સ્લાદ શમ તેલી ફે લાનગીના નાભ રખ.  

 5. આણા કયતા ંચાય ઘણ  ંલધ  દ ય જઈ ળકતા શમ તેલા ફે ક્ષીના નાભ રખ.  
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Q.-4  નીચે આેરા પ્રશ્નના મ દ્દાવય જલાફ રખ. (ગભે તે ફે) (5) 
 1. એલા ંપ્રાણીઓના નાભ રખ જેભની જલાની, વાબંલાની અથલા સ  ઘંલાની ઈંન્દ્ન્િમ તેજ   

  શમ.  

 2. ભદાયી ભાટે વા તેભન ખજાન છે એ વલધાન વભજાલ.  

 3. આણા ભોંભા રાયવ શ  ંકયે છે ?  

    

Q.-4 (A) ટ ંકનોંધ રખ. (ગભે તે એક) (2) 
  (1) લાઘ                     (2) સ્રથ  

    

 (B)  નીચે આેરા અલમલના કામા રખ. (ગભે તે ત્રણ) (3) 
 1. અન્નની  

 2. જઠય  

 3. નાન  ંઆતયડ ં  

 4. ભટ ં આતયડ ં  

    

    

    

    

    

    

    

    

 


