
 

 

Q.-1 (A) મગ્મ વલકલ્ વદં કયી વાચ જલાફ રખ. (5) 

 1. નીચેનાભાથંી કઈ વલગત ખાદ્યદાથથના ેકેટ ય રખલાભા ંઆલતી નથી ?  

  (અ) લજન               (ફ) ફનાલનાયની વશી                (ક) કકિંભત  

 2. ખાદ્યદાથથ અને તેના મૂ ઉત્ાદક દેળની જડીભાથંી ખટી જડી ળધી રખ.  

  (અ) વમાફીન-ચીન     (ફ)ભયચા-ંદક્ષિણ અભેકયકા             (ક) ચા- યયુ  

 3. શરેાનંા વભમભા ંયાજાઓ કે દાનલીય મવુાપયની ાણીની સવુલધા ભાટે શુ ંફધંાલતા શતા ં?  

  (અ) લાલ                 (ફ) ફયલેર                          (ક) ફધં  

 4. દાડંીમાત્રા કઈ વારભા ંમજાઈ શતી ?  

  (અ) ઈ.વ.1903           (ફ) ઈ.વ.1930                       (ક) ઈ.વ.1942  

 5. ભચ્છયના ંફચ્ચાનેં શુ ંકશલેામ ?  

  (અ) ળેલા               (ફ) રીર                             (ક) યા  

    

Q.-2  ખયા ંકે ખટાનંી વનળાની કય. (5) 
 1. કિરના કટકપનભા ંબીંડાનુ ંળાક ફગડી ગયુ ંશત ુ.ં  

 2. ફધા ંજ પ્રકાયના ંફીજન આકાય એકવયખ શમ છે.  

 3. લયવાદનુ ંફધુ ંજ ાણી નદી દ્વાયા દકયમાભા ંલશી જામ છે.  

 4. ચૉક ાણીભા ંઓગી જામ છે.  

 5. ભાદા એનકપક્ષરવ ભચ્છય કયડલાથી ભેરેકયમા થામ છે.  

    

Q.-3 (A) લગીકયણ કય.( ાણી ય તયે તેલા દાથથ અને ાણીભા ંડફેૂ તેલા દાથથ ) (3) 
    

  રાકડંુ,  રખડં,  ખીરી,  પ્રાસ્ટટક,  થ્થય,  યેતી  
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 (B) જડકા ંજડ. (2) 
       અ                       જલાફ                              ફ  

 1. ભળક -                                          1. રક ભાટે ાણી ીલા ભાટેની વ્મલટથા  

 2. ગવથમાલંા કલૂ –                           2.લયવાદ  

 3. યફ -                                          3.શઓુ ભાટે ાણી ીલા ભાટે વ્મલટથા  

 4. ાણીન મખુ્મ સ્ત્રત -                           4. લાલ  

                                                   5. ાણી બયલા ભાટેની ચાભડાની એક   

                                                      પ્રકાયની કથી  

    

Q.-4  નીચેના પ્રશ્નના ટૂંક્ભા ંઆખા લાક્યભા ંજલાફ રખ. (5) 
 1. ાણીભા ંઓગી ળકે તેલા ફે દાથથના નાભ રખ.  

 2. દડકીભાઈ કમા ંયશતેા શતા ?  

 3. ભચ્છય કયડલાથી થતા ફે યગના નાભ રખ.  

 4. કાચી કેયીભાથંી ફનતી ફે લટતનુા નાભ રખ.  

 5. ાડુંયગ કમા કાયણે થામ છે ?  

 6. છડને ાણી ન ભે ત શુ ંથામ ?  

    

Q.-5  મદુ્દાવય જલાફ રખ.( ગભે તે ફે) (5) 
 1. ફીજના પેરાલાભા ંબાગ બજલતા કઈણ ફે કયફ વલળે વલગતે જણાલ.  

 2. ઘયભા ંાણીની ફચત કયલા શુ-ંશુ ંકયવુ ંજઈએ?  

 3. ભેરેકયમા યગના રિણ જણાલ.  

    

    

    

    

    

    

    

    

 


