
 

 

 

Q.-1  નીચેનાપ્રશ્નોના જલાફ ભાટે વાચો વલકલ્ વદં કયી રખો. (05) 

 1. નીચે આેરા પ્રાણીઓભાથંી ક્ય ંપ્રાણી ઊન આતય ંનથી.? 

(A) માક          (B) ઊંટ          (C) ફકયી        (D) ઘાટા લાલાો ફૂતયો 

 

 2. ભાનલ ળયીયનય ંવાભાન્મ તાભાન કેટલય ંશોમ છે.? 

(A) 32 અંળ વેં.   (B) 37 અંળ વેં.  (C) 42 અંળ વેં.  (D) 52 અંળ વેં. 

 

 3. ફેઇઝ રાર લરટભવત્રને ક્યા યંગનય ંફનાલે છે.? 

(A) વપેદ          (B) ભયૂા         (C) જંફરી      (D) લાદી 

 

 4. નીચેના ૈકી ક્યો ફેઈઝ નથી.? 

(A) વલનેગય       (B) વાબય         (C) ચનૂો         (D) ધોલાનો વોડા 

 

 5. દલિણ અભેરયકાભા ંજોલા ભતા ક્યા પ્રાણીભાથંી ઊન ભેલલાભા ંઆલે છે ? 

(A) અંગોયા ફકયી (B) માક    C) રાભા અને અલ્ાકા (D) ઊંટભાથંી 

 

Q-2  નીચેની ખારી જગ્માઓ યૂો. (05  ) 

 1. ટળય એ ____________ની એક જત છે.  

 2. દાથથના ગયભણાની ભાત્રા ____________ લડે નક્કી કયલાભા ંઆલે છે.  

 3. એવવડ અને ફેઇઝ લચ્ચે થતી યાવામલણક પ્રરિમાન ે_____________કશ ેછે.  

 4. __________એવવડ લધય ડતો જઠયભા ંબેગો થામ તો આણને અચો થામ છે.  

 5. થયભોભીટયભા ં___________ પ્રલાશી લયામ છે.  

Q.-3  નીચેના પ્રશ્નોના એક- ફે લાક્યોભા ંજલાફ આો. (05) 

 1. ફય એટરે શય ?  

 2. થભોભીટય કોને કશ ેછે ?  

 3. કયદયતી સચૂકોના ફે નાભ આો.  

 4. વોરડમભ શાઇડ્રોકવાઇડના દ્રાલણભા ંરપનોલ્પથેરીન સચૂકના ફે ત્રણ ટીા ંનાખંતા દ્રાલણ 
કેલા યંગનય ંફને છે ? 

 

 5. ઉષ્ભા પ્રવયણની ત્રણ યીતો જણાલો,  
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Q-4 (A) નીચે આેરા લૈજ્ઞાવનક કાયણ વભજલો.( ગભે તે ફ)ે (04) 

 1. યવોઈ ફનાલલા ભાટે ધાત યના ંલાવણોનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે.  

 2.  કાયખાનાઓંભાથંી નીકતા કચયાને ાણીભા ંલશલેડાલતા શરેા ંતટસ્થ કયલાભા ંઆલે છે.  

 3. વાભાન્મ યીતે ઘેટાનંા લા ગયભીની ઋતયભા ંકાલાભા ંઆલે છે.  

 (B) વ્માખ્મા આો. 
1. ફેઈઝ 

(01) 

Q-5  નીચે આેરા પ્રમોગનય ંઆકૃવતવશ લણથન કયો. (ગભે તે એક) (05) 

 1. કાા યંગની વાટી વપેદ યંગની વાટી કયતા ંઉષ્ભાનય ંળોણ લધય પ્રભાણભા ંકયે છે, તે 
વાલફત કયવય,ં 

 

 2. ધાત યભા ંથત ય ંઉષ્ભાનય ંલશન તાવવય ં  

    

    

    

    

 


