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મ 1 

1.  ુ ંબક વડ કઇ વ ુ આકષાતી નથી? 

 (a)       (b) સે ટ પીન  

 (c) ખીલી     (d) રબર 
 
2.  ગ જયા ુ ંબકનો આકાર કવો હોય છે? 

 (a) લંબઘન પ ી     (b) નળાકાર   

 (c) ઘોડાની નાળ વો   (d) કંકણાકાર    
 
૩. ુ ંબકને કટલા ુવો હોય છે? 

 (a) બ ે      (b) ણ   

 (c) ચાર      (d) પાંચ    
 
4.  નીચેનામાંથી કઇ વ ુ સ વ છે? 

 (a) લાક ુ  ં     (b) પ થર   

 (c) ૂત ુ ં      (d) પાણી   
 
5.  વન પિત કયા ગ ારા સન ું  કાય કર છે? 

 (a) લ     (b) ૂ ળ   
 (c) પણ       (d) ફળ    
 
6.  વન પિત ઉ છવાસમાં કયો વા ુ બહાર કાઢ છે? 
 (a) CO2     (b) O2  
 (c) CO      (d) SO2  
 



 
7.  ૂ રા લટમસપ ને લાલ બનાવે તે ાવણને ુ ં  કહ છે? 

 (a) એિસડ     (b) બેઇઝ  
 (c) ાર      (d) તટ થ   
 
8.  કયા કારના પદાથ  લટમસપ ો યે અસર દશાવતા નથી? 

 (a) એિસડ     (b) બેઇઝ  
 (c) તટ થ     (d) એક પણ નહ    
 
9.  નીચેનામાંથી ક ુ ં  બીજ એકદળ  છે? 

 (a) વટાણા     (b) વાલ  

 (c) ચોખા     (d) ચણા   
 
10.  બીજને ઉગવા માટ તેમજ સાર  ર તે િવકસવા માટ કયા પ રબળ અગ યના છે? 

 (a) હવા       (b) પાણી  

 (c) ૂ ય કાશ     (d) ણેય   
 
11.  પાણીનો ુ ય ોત કયો છે? 

 (a) ૂવો     (b) બોર  

 (c) તળાવ      (d) વરસાદ   
 
12.  'િવ  પાણી દન' તર ક કયો દવસ ઉજવાય છે? 

 (a)  22 માચ     (b)  22 ૂન  

 (c)  22 ડસે બર     (d)  20 માચ   
 
13.  લંબાઇના માપનનો માણ ૂત એકમ કયો છે? 

 (a) કલોમીટર     (b) મીટર   

 (c) સે ટ મીટર     (d) િમ લમીટર    
 
14.  આપણા કામને સરળ તેમજ ઝડપી બનાવતા યં ોને ુ ં  કહ છે? 

 (a) સાદા યં ો    (b) નાના યં ો  
 (c) મોટા યં ો     (d) એક પણ નહ    
 
 



 
15.  ઉ ચાલનનો ઉપયોગ ું છે? 

 (a) વજનદાર પ થરને ખસેડવા  (b) છોડના ડાળખાં કાપવાં  
 (c) સોપાર  કાપવા     (d) આપેલ તમામ    
 
16.  નીચેનામાંથી કાશ ું  ુદરતી ઉ ગમ થાન ક ું  છે? 

 (a) હ      (b) ટ ુબલાઇટ  
 (c) તારા      (d) ચં    
 
 17.  નીચેનામાંથી પારદશક પદાથ કયો છે? 

 (a) હવા     (b) અર સો  

 (c) ૂ િધયો કાચ    (d) ડહો ં પાણી  
 
18.  આપણે વ ુ ાર જોઇ શક એ છ એ? 

 (a) વ ુ પર પડતો કાશ પરાવતન પામી ખમાં દાખલ થાય યાર 
 (b) વ ુ કાશ ું  શોષણ કર  લે યાર  
 (c) વ ુ ધારામાં હોય યાર       

 (d) ઉપરમાંથી એક પણ નહ    
 
19.   પદાથમાંથી થોડો )શત (:કાશ પસાર થઇ શક તેવા પદાથ ને કવા પદાથ કહવાય ? 

 (a) પારદશક     (b) પારભાસક   

 (c) અપારદશક    (d) પડછાયો   
 
20.  ૂ ય હણ વખતે અવકાશી પદાથ ની થિત નીચેના પૈક  કઇ હોય છે? 

 (a) ૂ ય અને ચં ની વ ચે ૃ વી સીધી રખામાં      

 (b) ૂ ય અને ૃ વીની વ ચે ચં  સીધી રખામાં 

 (c) ૃ વી અને ચં ની વ ચે ૂય સીધી રખામાં 

 (d) ૂ ય અને ુ  વ ચે ચં  સીધી રખામાં  
 
21.  કાશના માગમાં અપારદશક પદાથ આવવાથી કાશ અવરોધાય તો ુ ંબન?ે 

 (a) ૂ ય હણ      (b) પડછાયો  

 (c) કાશ ઉદગમ થાન    (d) કાશ ું  પરાવતન   
 



 
22.  અવાજ ઉ પ  થવા માટ કઇ યા ઉપયોગી નથી? 

 (a) બ ેવ ુ અથડાવાની   (b) ઘસાવાની   

 (c) વ ુમાં ુ ર  થવાની    (d) વ ુને અડકવાની   
 
23.  અવાજ ું  સારણ શામાં થઇ શક ું  નથી? 

 (a) હવા      (b) પાણી  

 (c) કાચ     (d) ૂ યાવકાશ   
 
24.  પડઘો શાને કારણે ઉ પ  થાય છે? 

 (a) અવાજના પરાવતનને કારણ ે  (b) તરંગો ઉ પ  થવાને કારણે   
 (c) અવાજના સારણને કારણ ે  (d) ઘ ઘાટના કારણે    
 
25.  એકસાથે િવિવધ અ ત ય ત અવાજો ભેગા થાય તેને ુ ં  કહવાય? 

 (a) પડઘો     (b) ઘ ઘાટ  

 (c) કણિ ય અવાજ     (d) સંગીત    
 

 
 

મ 2 

1.  પલાળ  રાખેલા બીજમાંથી એક બીજ લઇ તેને હાથ વડ દબાવતાં બે ફાડ ન  થાય તો તે 
 બીજ ક ું  છે? 

 (a) મગ     (b) ચણા  

 (c) મકાઇ      (d) વટાણા   
 
2.  નીચેમાંથી કયા બીજ ું  વહન ુ ુ વાકષણ ારા થાય છે? 

 (a) કમળ     (b) કણ   

 (c) બારમાસી     (d) આકડો  
 
3.  કઇ વન પિત આરોહ  કાંડ ધરાવે છે? 

 (a) ા ી      (b) ૂ રણ  
 (c) વાલ      (d) ર ગણી   
 
 



 
4.  કઇ વન પિત સા ુ  પણ ધરાવે છે? 

 (a) પીપળો     (b) આમલી  

 (c) લીમડો     (d) બો   
 
5.  કઇ વન પિતમાં સમાંતર િશરાિવ યાસ હોય છે? 

 (a) પીપળો     (b) મકાઇ  

 (c) લીમડો     (d) બો   
 
6.  ુ ંબકના કયા ભાગમાં ુ ંબક વ વધાર હોય છે? 

 (a) ુવો પર     (b) વ ચેના ભાગ ઉપર  
 (c) મા  દ ણ ુવ     (d) મા  ઉ ર ુવ   
 
7.  ૂ નાના િનતયા પાણામાં ો વડ ંક મારતા કવા રંગ ું  બને છે? 

 (a) ુલાબી     (b) આછો પીળો  

 (c) ૂ િધયા     (d) રંગમાં ફરફાર થતો નથી    
 
8.  કયા વૈ ાિનક દશા ુ ં  ક સંગીતની અસર સ વોના િવકાસ પર થાય છે? 

 (a) જગદ શચં  બોઝ   (b) રામા ુજન   
 (c) ડૉ  .સી.વી.રામન    (d) િવ મ સારાભાઇ    
 
9.  નીચેનામાંથી કઇ વન પિત કાંડ ારા સન ું  કાય કર છે? 

 (a) કોબીજ      (b) ુ ંગળ    

 (c) ૂ રણ     (d) ફાફડાથોર   
 
10.  નીચેનામાંથી ક ુ ં  એિસડ ું  ાવણ છે? 

 (a) ધોવાનો સોડા    (b) ખાવાનો સોડા  

 (c) આમલી ું  ાવણ    (d) સા ુ ુ ં  ાવણ    
 
11.  હળદર ું  ાવણ કોની સાથે યા દશાવ ું  નથી? 

 (a) એિસડ     (b) બેઇઝ  
 (c) તટ થ     (d) (b) અને (c) બંને   
 
 



 
12.  કોઇપણ વાહ માંથી બા પબનવાની યાને ુ ં  કહ છે? 

 (a) ઘનીભવન    (b) ઉ કલન   

 (c) બા પીભવન    (d) ઠારણ   
 
13.  વરસાદના પાણીનો ખેતરમાં ખાડો કર  સં હ કરવાની પ િતને ુ ં  કહ છે? 

 (a) ડમ     (b) ખેત તલાવડ   
 (c) ૂ ગભ ટાંકા    (d) બોર   
 
14.  ઉ ચાલનનો ઉપયોગ ું છે? 

 (a) વજનદાર પ થરને ખસેડવા  (b) સોપાર  કાતરવા  

 (c) છોડના ડાળખાં કાપવા   (d) આપેલ તમામ  
 
15.  સાઇકલમાં કયા કારના સાદા યં નો ઉપયોગ થતો નથી? 

 (a) પૈ ુ ં અને ધર     (b)   

 (c) ઉ ચાલન     (d) ઢાળ    
 
16.  ે ફળનો એકમ કયો છે? 

 (a) મીટર      (b) ઘનમીટર  

 (c) ચોરસમીટર    (d) સે ટમીટર   
 
17.  કાશ ું  સૌથી મહ વ ું  ઉદગમ થાન ક ું  છે? 

 (a) ૂ ય      (b) ચં   
 (c) તારા     (d) ટ ુબલાઇટ   
 
18.  નીચેનામાંથી ક ુ ં  પદાથ ું  ુદરતી ઉદગમ થાન નથી? 

 (a) આ ગયો     (b) ટોચ  
 (c) તારા     (d) ૂ ય   
 
19.  નીચેનામાંથી કયા પદાથનો પડછાયો પડ નહ ? 

 (a) કાચ     (b) અર સો  

 (c) લાકડ      (d) વાદળ   
 
 



 
20.  ૂ ય હણની ઘટના ાર બને છે? 

 (a) ૂ નમ      (b) અમાસ  

 (c) દર અઠવા ડય ે    (d) વષમાં એક વાર   
 
21.  વાયો લનમાં અવાજ શા કારણે પેદા થાય છે? 

 (a) હવા     (b) ચામડા ુ ં  પડ  
 (c) તાર     (d) લાક ુ  ં 
 
22.  શામાં અવાજ ું  સરણ સૌથી ઝડપી થાય છે? 

 (a) હવા     (b) કાચ  

 (c) પાણી     (d) ૂ યાવકાશ   
 
23.  નીચેનામાંથી કઇ જ યાએ બોલવાથી પડઘો ન હ સંભળાય? 

 (a) ુ મટવાળા મોટા મં દરમાં  (b) ઘરની મમાં  
 (c) ડા ૂવામા ં    (d) ુ ંગરા સામે   
 
24.  નીચેનામાંથી કોને ઘ ઘાટ કહવાય? 

 (a) લયબ  ગવાતી ાથના  (b) શાકમાકટના અવાજો  

 (c) ર ડયોમાં ગવા ુ ં  ગીત   (d) પ ીઓનો કલરવ   
 
25.  િસસોટ માં શાની ુ ર થી અવાજ ઉ પ  થાય છે? 

 (a) હવા      (b) લાક ુ ં   

 (c) તાર      (d) ચામડા ુ ં  પડ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FRAME: 3 
 
 

1. ૃ વી પરનાં પાણીમાંથી બા પીભવન ારા વાદળ બની તેજ પાણી ૃ વી પર વરસાદ 
 વ પે પા  ફર  :આ ઘટના ને ુ ં  કહવાય ?  
 (A) જળ સંચય     (B) જળચ   

 (C) જળ લય      (D) જળાશય  
 
2. રચા  પ િતથી નીચેનામાંથી શામાં પાણી ુ ં  તર ુ લાવી શકાય ? 

 (A) નદ        (B) સરોવર  

 (C) ૂવો       (D) તળાવ  
 
3. લંબચોરસના ે ફળ ું  ૂ  ક ુ ં  છે ?  

 (A) લંબાઈ +પહોળાઈ     (B) લંબાઈ ͯ પહોળાઈ 

 (C) લંબાઈ -પહોળાઈ     (D) લંબાઈ /પહોળાઈ  
 
4. અવકાશીય પદાથ  વ ચે ુ ં  તર માપવા કયો એકમ વપરાય છે ? 

 (A) કલોમીટર      (B) મીટર  

 (C) કાશવષ      (D) સે ટમીટર  
 
5. નીચેનાંમાંથી ક ુ ં  ઉદાહરણ ઉ ચાલનનો એક કાર નથી .  

 (A) કાતર       (B) પ ડ  

 (C) ાજ ું        (D)   
 
6. કયા સાદા યં  વડ કોઈપણ બે પદાથને મજ ૂતાઈથી જોડ  શકાય છે ? 

 (A)        (B) ઢાળ  

 (C) ગરગડ       (D) ફાચર 
  
7. રા વજ ફરકાવતી વખતે કયા કારના સાદા યં ોનો ઉપયોગ થાય છે ?  

 (A) ફાચર       (B) ઢાળ 

 (C) ગરગળ       (D)   
 
 



 
8. નીચેનામાંથી ક ુ ં  સાદા યં ુ ં  એક કાર છે ? 

 (A)        (B) ઉ ચાલન  

 (C) પૈ ુ ં       (D) ચીિપયો  
 
9. નીચેનામાંથી ક ુ ં  કાશ ું  ુદરતી ઉ ગમ થાન છે ?  

 (A) ચં        (B) ટ ુબલાઈટ  
 (C) અ ગયો      (D) ટોચ  
 
10. નીચેનામાંથી કયો પદાથ અપારદશક છે ? 

 (A) કાચ      (B) આરસપહાણ  

 (C) ુ િધયો કાચ      (D) પાણી 
 
11.  કયાં પદાથનો પડછાયો પડ ન હ ? 

 (A) કાચ      (B) અર સો  

 (C) લાકડ        (D) વાદળ  
 
12.  ડહો ં પાણી કવો પદાથ છે  ? 

 (A) પારભાસક      (B) અપારદશક  

 (C) પારદશક       (D) પડછાયો  
 
13. ચં હણની ઘટના કયાર થાય ?  

 (A) અમાસ      (B) ૂ નમ  
 (C) દરમાસે      (D) દરરોજ  
 
14.  અવાજ કયાર ઉતપ  થતો નથી  ? 

 (A) વ ુ અથડાવાથી     (B) વ ુ ઘસાવાથી  
 (C) વ ુમાં ુ ર થી     (D) વ ુ પડ  રહવાથી 
 
15. કયા મા યમમાં અવાજ ું  સારણ સૌથી ધી ુ ં  હોય છે . 
 (A) ઘન       (B) વાહ   

 (C) વા ુ       (D) ૂ યાવકાશ  
 
 



 
16. આકાશમાં ઉડતા િવમાનોના અવાજ કયા મા યમ ારા આપણા ુધી પહ ચે  છે ?  

 (A) ઘન       (B) વાહ  

 (C) વા ુ       (D) ૂ યાવકાશ  
 
17. આઈ ક મના ખાલી કપનાં બનાવેલા ટ લફોનના દોરાને અડકતા ુ ં થાય ? 

 (A) ુ ર નો અ ુભવ     (B) કંઈ અસર ન થાય  
 (C) અવાજ સંભળાય     (D) દોર  ુટ  ય  
 
18. બોલનાર અને વની ુ ં  પરાવતન કરનાર  સપાટ  વ ચે 17 મીટર કરતાં ઓ ં તર હોય ,
 તો િત વિન ું  ુ ં  થાય  ? 
 (A) ૂ ળ અવાજમાં ભળ  ય 

 (B) બંને અવાજ ૂદા -ૂદા સ ંભળાય  

 (C) ઘ ઘાટ પાંતર 

 (D) િત વિન ું  શોષણ થાય  
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(1)  x-અ  પર હંમેશા કવી મા હતી દશાવાય છે?  

 (A)  સં  યા  મક  (B)  ુણા  મક   (C) બ  ન ે  (D) એક પણ ન હ   
 
(2) તમારા ઓરડાની ચોરસ દ વાલ પર કલરકામ કરવો હોય તો ખચ શોધવા ......... શોધ ું  પડ.  
 (A)  પ રિમિત   (B)  ે ફળ   (C) લંબાઇ   (D)  પહોળાઇ 
 
(3) કોઇ ચોરસની લંબાઇ 10cm  હોય તો, તેની પ રિમિત કટલી થાય?    

 (A)  10cm      (B)  20cm  (C)  30cm  (D)  40cm 
 
(4) 10cm લંબાઇ અને 8 cm પહોળાઇ ધરાવતાં લ ંબચોરસ ું  ે ફળ ......... cm2  થાય.       

 (A)  80 (B)  10 (C)  8  (D)  64 
 
(5) જો કોઇ ચોરસ ું  ે ફળ 1cm2 હોય તો તેની લંબાઇ ................ cm  હોય.   

 (A)  1  (B)  2  (C)  3  (D)  4 
 
(6) 50 %  એટલે કટલો ભાગ?  

 (A)  50 મો ભાગ  (B)  ચોથો ભાગ  (C)  અડધો ભાગ  (D) આખો ભાગ  
 
(7) િપયા 300 ના ટબલને 10%  નફો લઇ વેચ ું   હોય, તો આ ટબલ કટલા િપયામાં વેચ ું  પડ?   

 (A)  િપયા 300 (B)  િપયા 330 (C)  િપયા 270  (D)  િપયા 297 
 
(8) 500 િપયા ું  ફિનચર વેચતાં 20% ખોટ ગઇ, તો આ ફિનચર વેચાણ કમત ................ હોય?  
 (A)  િપયા 400 (B)  િપયા 500 (C)  િપયા 300  (D)  િપયા 480 
 
 (9) .ૂ ક. = િપયા 1260, ખરા ત = િપયા 240,   વે. ક. = િપયા 1365,  હોય તો ખોટ 
 =........................ િપયાની 
 (A)  240 િપયા (B)  500 િપયા (C)  1260 િપયા  (D)  135 િપયા 
 



 
(10) 2x2x3x3x3x3 ુ ં  ઘાત  વ પ  ............... છે.   

 (A)  22 34       (B) 22 33       (C) 23 32  (D)  24 32 
 
(11) 103  ની  કમત કઇ મળે?   

 (A) 10  (B) 100  (C)  1000 (D)  10000 
 
 (12) 110 ની  કમત ું મળે?   

 (A) 10  (B) 1   (C)  101 (D)  101 
 
(13) 22 x 32 ની  કમત મેળવતા ંજવાબ .......................મળે.   

 (A) 6  (B) 4   (C)  64 (D)  36 
 
 (14)  34 ની  કમત .......................મળે.   

 (A) 81  (B) 36   (C)  64 (D)  16 
 
 (15) 2x2x2x5x5x3x3 ને ઘાત  વ પે દશાવતા ઘાત  વ પ....................... મળે.  
 (A)  25x 52x32       (B) 23x 35 x 53       (C) 23x 52 x32 (D)  2 x 3 x 5 
 
(16) ગા ણિતક િવધાન "a માંથી 7 બાદ કરતા ં"  ને સાંકિતક  વ પમાં કવી ર તે લખાય?  

 (A)  7a       (B) a+7      (C)  a-7           (D) 7a-7 
 
(17) 2 + 32 - 253 બ ુપદ માં કટલા પદ છે?  
 (A)  એક  (B)  બે       (C)  ણ     (D)  ચાર  
 
(18) (- 5a2b3c4)  ના પદની ઘાત કટલી છે?  

 (A)  - 5       (B) 2       (C)  3  (D) 9  
 
(19) નીચે આપેલી જોડમાં કઇ જોડ સ તીય છે? 

 (A)  43  અને  83      (B)  43 અને  34     (C)  73 અને 32    (D) 42 અને  42 
 
 (20) કઇ જોડ િવ તીય પદો દશાવતી જોડ છે?  

 (A)  42  અને  22    (B)  43 અને 83       (C)  4z અને 8z       (D)  23  અને 43 
 
  

 (21) રખા  અને m લંબરખાઓ છે, તેને સંકતમાં  ................................. વડ દશાવાય.  
 (A)   II m        (B)    m       (C)   // m    (D)  T m  
 
 



 

(22)  તભં-આલેખમાં x-અ  અને Y-અ  એ બ  ને પર  પર ........................... રખાઓ છે.  

 (A)  સંમાતર રખા       (B)  લંબરખા        (C) બ  ન ે (D) એકપણ નહ   

 
(23) CD    AB  તો  AB CD  તેને લખી શકાય.  

 (A)  ખ ું       (B)  ખો ુ        (C)  બ  ન ે  (D) કંઇ કહ ના શકાય  
 
(24) રલવે ટકમા ંબ  ને પાટાઓ પર  પર લંબ હોય છે.  

 (A)  ખ ું       (B)  ખો ુ         (C)  બ  ન ે  (D) કંઇ કહ ના શકાય  
 
(25) લંબરખાઓ પર  પર એકબી ને ...........................  
 (A)  છેદ છે        (B) છેદતી નથી       (C)  બ  ને   (D) કંઇ કહ ના શકાય  
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(1)  Y-અ  પર હંમેશા કવી મા હતી દશાવાય છે?  
 (A)  સં  યા  મક  (B)  ુણા  મક   (C) બ  ન ે  (D) એક પણ ન હ   
 
(2) ચોરસ આકારનાં ખેતરની ચારબા ુ  વાડ કરવી હોય તો, ુ ં  શોધ ું  પડ?  

 (A) ખેતર ું  ે ફળ     (B) ખેતર ું  પ રિમિત (C) ખેતરની લંબાઇ  (D) એક પણ નહ   
 
(3) એક લંબચોરસની લંબાઇ 10cm  અને પહોળાઇ 8cm છે તો, લંબચોરસની પ રિમિત કટલી 
 થશે?    

 (A)  20cm      (B)  16cm  (C)  80cm  (D) 36cm 
 
(4) 7cm લંબાઇ ધરાવતાં ચોરસ ું  ે ફળ ......... cm2  થાય.       

 (A)  49 (B)  7  (C) 14  (D)  24 
 
(5) ચોરસની પ રિમિત શોધવા ું  ૂ  ................ છે.    

 (A)  +  (B)  2 (C)  4  (D)  2( +b) 
 
(6) 25 %  એટલે કટલો ભાગ?  

 (A) 25 મો ભાગ  (B)  ચોથો ભાગ  (C)  અડધો ભાગ  (D) આખો ભાગ  



 
 
(7) 800 િપયાના ટબલને રંગ કરવા 200 િપયા ખચવા પડયા. જો આ ટબલ 930 િપયામાં 
 વેચવામાં આવે, તો કટલા િપયા ખોટ ય?  

 (A)  800 િપયા (B) 30 િપયા  (C)  70 િપયા   (D) 200 િપયા 
 
(8) 300 િપયાની સાડ  પર ફોલ લગાડવા 100 િપયા ખચવા પડયા જો આ સાડ  700 િપયામાં 
 વેચવામાં આવે, તો કટલા િપયા નફો થાય?  
 (A)  300 િપયા (B)  100 િપયા (C)  300 િપયા  (D)  400 િપયા 
 
 (9) 7x7x7xx ને ઘાત  વ પે કવી ર તે લખાય?  

 (A)  73 x  2       (B) 7 x  7       (C) 7 x    (D)  77 x   

 
(10) 1100 ની  કમત ું મળે?   

 (A) 100  (B) 1001          (C)  1       (D)  101 
  
(11) 12  માં આધાર ..................... છે.  

 (A) 12  (B)         (C)  a, b બ  ને  (D)  એકય નહ   
 
(12) 23 x 5  ની  કમત મેળવતા જવાબ ............. મળે.  

 (A) 23  (B) 5  (C) 10  (D) 30 
 
(13) 52 x 2  ની  કમત મેળવતા જવાબ .......................મળે.   

 (A) 52  (B) 2   (C)  50 (D)  10 
 
 (14)  82 ની  કમત .......................મળે.   

 (A) 64  (B) 8   (C)  16 (D) 2 
 
 (15) 15 x 42 ની કમત મેળવતા જવાબ ....................... મળે.  

 (A) 16  (B) 10   (C)  4  (D) 20 
 
(16) ગા ણિતક િવધાન "  ને 5 વડ ુણી 4 બાદ કરતા ં"ને સાંકિતક  વ પમાં કવી ર તે લખાય?  
 (A)  - 4        (B) 4 - 5      (C) 5 - 4          (D)  - 5 
 
(17) 123 + 3 - 42Z  બ ુપદ માં કટલા પદ છે?  
 (A)  એક  (B)  બે       (C)  ણ     (D)  ચાર  

 



 
(18) 432  ના પદની ઘાત .....................છે.  
 (A)  5         (B) 4       (C)  3 (D) 2  
 

(19) (- 122Z3)   માં પદમાં સહ ુણક છે?  
 (A)  2         (B) 12      (C)  6   (D) -12  
 
(20) નીચેમાંથી કઇ જોડ સ તીય પદ ધરાવે છે?  

 (A)  42  અને  5       (B)4  અને 4Z    (C)3ab અને 7ab     (D) 67   અને  76 

 
  

 (21) કઇ જોડ િવ તીય પદ ધરાવે છે?  
 (A)  72  અને  82       (B)43  અને 83    (C)12 અને 12        (D) a, b બ  ને 

 
(22) બ ુપદ  5m2  માં  ચલ m=2 લઇએ તો બ ુપદ ની કમત ું મળશ?ે  

 (A)  20        (B) 10           (C)  15    (D) 25  

  
(23) AB    અને  CD  પર લંબ છે તો તેને સ ંકતમાં કવી ર તે લખી શકાય?   

 (A)  AB  II  CD       (B)  AB  T  CD      (C)  AB  CD  (D) AB // CD  
 
(24) તમાર  માપપ ીની બ  ને બા ુની ધાર પર  પર લંબ છે.   

 (A)  ખ ું       (B)  ખો ુ         (C)  બ  ન ે (D) કંઇ કહ ના શકાય  
 
(25) રખા અને m રખા પર  પર લંબ છે, તો તેને સંકતમાં કવી લખી શકાય.  
 (A)  m        (B) m         (C)  બ  ને  (D) એક પણ નહ   
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1. હવામાં અવાજની ઝડપ કટલી? ૩૩૦ મી/સેક ્  
2. ૂ ળ અવાજ અને પરાવતન પામી આવતા િત વિન વ ચેનો સમયગાળો  કટલો હોય તો  
 ઉતપ  થાય? 

A. 1/10 સેક ડ  
3. પી ૂ ડ  વગાડતાં અવાજ શાને લીધે ઉ પ  થાય છે?  

A. શીપ ુજવાને કારણે 

4. કોદાળ  કયાં કાર ું  સાધન છે?  

5. પૈ ુ ં અને ધર ના ઉપયોગના ઉદાહરણ આપો. 
6. ુબંક વડ કઈ-કઈ ધા ુઓની બનેલી વ ુઓ આકષાય છે?  
A. લોખંડ, કોબા ટ, િનકલ  

7. ુ ંબક વ એટલે ુ?ં  

A. લોખંડની વ ુઓને આકષવાનો ુણધમ  
8. ચલન એટલે ?ુ  

A. સ વો એક જ યાએથી બી  જ યાએ થળાતંર કર તેને ચલન કહ છે.  
9. િશયાળામાં ઊનના કપડાં કમ પહરો છો?  

A. સ વ સંવેદના અ ુભવે છે િશયાળામાં ઠંડ થી બચવા ઊનના કપડા પહર એ છ એ.  

10. એિસડ અને બેઈઝ વ ચે થતી રાસાય ણક યાને ું કહવામાં આવે છે?  

A. તટ થીકરણની યા  

11. દહ  એિસડ છે ક બેઈઝ?  

A. એિસડ  

12. મીઠા ું  ાવણ લટમસપ  પર ું અસર કર છે?  
A. કંઈ અસર કર ું  નથી 
13. ગોખ ુ ં અને ગાડ ુ ં વી વન પિતના બીજનો ફલાવો કવી ર તે થાય છે?  
A. ાણીઓ ારા  

14. " ુતર ું  લાં "ુ નામના બીજ પરથી શાની શોધ થઈ હતી. 
A. વે કો 
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15. િશરાિવ યાસ એટલે ?ુ  
A. પણમાં િશરાઓની ગોઠવણી  
16. ૂ મીગત કાંડના ઉદાહરણ આપો.  
A. આ ુ , બટાટા, ૂ રણ, હળદર  

17. સમાંતર િશરાિવ યાસ ઉદાહરણ આપો.  
A. મકાઈ,શેરડ ,ઘંઉ, વાસ, ઘાસ  
18. ગળો એ કવા કારની વન પિત છે?  

A. ૃ , ુપ, છોડ ક વેલા 
19. ડમમાં પાણી ા ં થી આવે છે.  

A. નદ , વરસાદ 

20. ઠારણ યા બી  કયાં નામે ઓળખાય છે?  

A. ઘનીભવન  
21. ડ ટલ ઘડ યાળ એટલે ?ુ  

A. કાંટા ન હ મા  કડાથી સમય બતાવે છે.  
22. ચં  પર ૂયના કાશના કટલા ટકા પરાવતન પામી ૃ વી પર આવે છે.  

A. 7 % 
23. કાશવષ શેનો એકમ છે?  
A. તર માપવાનો  
24. સં ુ ત પણ ધરાવતા છોડના ઉદાહરણ આપો.  
 A. લીમડો, ુલમહોર 

25. વાયોલીનમાં શાની ુ ર થી અવાજ ઉ પ  થાય છે? 

 A. તાર  
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             ધોરણv6   

રાઉ ડ - 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (1)  અમદાવાદ શહરમાં એક અઠવા ડયામાં કટલો વરસાદ પડયો તેને  તભં આલેખ ારા દશાવ ું  
 હોય તો અઠવા ડયાના દવસો કયા અ  પર લેવા પડ?  

(2) સં  યા  મક મા હતી કયા અ  પર લેવામાં આવે છે?  

(3) 8 સેમી લંબાઇ ધરાવતા ચોરસની પ રિમિત કટલી થાય?  

(4) લંબચોરસની પાસ-પાસેની બા ુઓનાં માપ સરખા હોય છે ક ુદા-ં ુ દા ં ?  

(5) 50 માંથી 40 એટલે કટલા ટકા?  

(6) કોઇ િવધાથ એ 100 ુણની પર ામાં 80 ુણ મેળ  યા હોય, તો તેને કટલા ટકા ુણ મેળ  યા હશે?  

(7) 400  ના 20%  કટલા થાય?  

(8) ખર દ કમત એટલે ું ?  

(9) નફો થયો એ ું  કયાર કહવાય?  

(10) 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 ને ઘાત  વ પે  લખો?  

(11) 'દસની બાર ઘાત' ને ઘાત  વ પે  લખો?  

(12) 42  x 110 ની કમત મેળવતા જવાબ  ું મળશે?  

(13)  ગા ણિતક િવધાન ' 13 માંથી  બાદ કરતા ં'  ને સાંકિતક  વ પમાં કિવ ર તે લખી શકાય?  

(14) સાંકિતક  વ પ ' 5  + 6 ' ને ગા ણિતક િવધાન  વ પે કિવ ર તે લખી શકાય?  

(15) 2 - 3 + 2 માં કટલા પદ છે?  

(16) 722z2 માં પદની ઘાત બતાવો?  

(17) (-15 abc2) માં સહ ુણક ું છે?   

(18) 3a2b2  અને  (-6a2b2) આ બ  ને પદો સ તીય પદ કહવાય ક િવ તીય પદ કહવાય?   

(19) દ વાલઘડ માં ણ વા  યા હોય તો તેના બ  ને કાંટા પર  પર લંબ છે એમ કહવાય ક નાં કહવાય?   

(20) કાટ ૂ ણે છેદતી બે રખાઓને  .............. રખાઓ કહવાય.   
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ફાઇનલ કવીઝ  
િવષય - િવ ાન  અને ટકનોલો    

             ધોરણv7   

રાઉ  ડv1       

ૂ ચના - િવધાથ ઓના એક એવા દરક ૂથને રાઉ  ડ-૧ માંથી એક  યારબાદ એક  ન ૂ છવો એજ માણે મશ    
  રાઉ  ડ-ર અને રાઉ  ડ-૩ માંથી એક - એક  ન ૂ છવો    
____________________________________________________________________________________________ 

 
FRAME-1 

 
1. દશા જણવા માટ ક ું  સાધન વપરાય છે?  

(A) બેરોમીટર     (B) હોકાયં     

(C) ટ લ કોપ     (D) સ મદશકયં  
 

2. ૃ વીનો ુંબક ય દ ણ ુવ કઈ દશા તરફ હોય છે?  

(A) ૂ વ        (B) પિ મ    

(C) ઉ ર      (D) દ ણ   
 

3. આહારનો કયો ઘટક શ ત દાતા તર ક વત છે?  
(A) ોટ ન      (B) કાબ દ ત    

(C) ચરબી     (D) િવટામીન  
 

4. આહારનો કયો ઘટક શર રને શ ત અને ગરમી ૂ ર  પાડ છે?  

(A) ોટ ન      (B) ચરબી   

(C) િવટામીન     (D) કાબ દ ત 
 

5.  આપણા શર રનો બંધારણીય ઘટક કયો છે?  
(A) ોટ ન      (B) ચરબી   

(C) િવટામીન     (D) કાબ દ ત 
 

6. વન પિત ું  ક ું  ગ વન પિતને જમીન સાથે જકડ  રાખે છે?  

(A) કાંડ      (B) પણ    

(C) ૂ ળ      (D) કાંડ ૂ   
 

 



 
7. નીચેનામાંથી કઈ વન પિતમાં અવલંબન ૂળ જોવા મળે છે?  

(A) શેરડ       (B) ૂ ળો    

(C) બીટ      (D) બટાટા  
 

8. નીચેનામાંથી ખોરાકનો સં હ કર ુ  કાંડ ક ું  છે?  
(A) ુ ંગળ       (B) ગાજર    

(C) આ ુ       (D) ૂ ળો  
 

9. ુ ધ પાણી કયા તાપમાને ઉકળ  વરાળમાં પાંતર પામે છે?  

(A) 90. C     (B) 0.C    

(C) 100.C     (D) 108.C 
 

10. પાણીમાં ઘટક ત વો કયા છે?  
(A) હાઈ ોજન અને નાઈ ોજન   (B) હાઈ ોજન અને લોર ન  

(C) નાઈ ોજન અને ઓ સજન   (D) હાઈ ોજન અને ઓ સજન  
 

11. કયો વા ુ દહનશીલ છે?  

(A) નાઈ ોજન     (B) ઓ સજન   

(C) હાઈ ોજન     (D) કાબનડાયો સાઈડ  
 

12. ક ું  પાણી લગભગ ુ ધ પાણી છે?  

(A) ૂવા ુ ં  પાણી    (B) નદ ું  પાણી   

(C) વરસાદ ું  પાણી    (D) સ ુ ું  પાણી  
 

13. જમીન ખેડવા ક ું  સાધન વપરાય છે?  
(A) કોદાડ       (B) હળ    

(C) ુ રત      (D) દાતર   
 

14. જમીનની ચકાસણી સામા ય ર તે ાર કરવી જોઈએ?  

(A) છ મ હને     (B) બે મ હને   

(C) દર બે વષ     (D) દર પાંચ વષ 
 

15. બયારણ નાંખવાની યાને ું કહ છે?  
(A) ખેડ      (B) વાવણી   

(C) િપયત     (D) જમીન ું  ધોવાણ  



 
16. ુ રયા ખાતરમાંથી જમીનને ક ું  પોષક ત વ મળે છે?  

(A) હાઈ ોજન      (B) નાઈ ોજન    

(C) ક શયમ      (D) ફો ફરસ 
 
17. કઈ જમીન ું  ધોવાણ સૌથી વ ુ થાય છે?  

(A) પગથીયાવાળ      (B) એક તરફ ઢાળવાળ   

(C) આડા ચાસવાળ      (D) ઘાસ આ છા હત  
 

18. વાવ ણયાનાં ઉપરના ગળણી વા ભાગને ું કહ છે?  

(A) ુ રાત      (B) હળ    

(C) ઓરણી     (D) દાતર ુ  ં
 

19. સ વનો રચના મક અને યા મક એકમ કયો છે?  
(A) પેશી     (B) અવયવ    

(C) તં       (D) કોષ  
 

20. કોષોને જોવા ક ું  સાધન વપરાય છે?  

(A) ટ લ કોપ     (B) પે ર કોપ   

(C) ૂ મદશકયં     (D) એિપ કોપ 
 

21. નીચેના પૈક  એકકોષી સ વ કયો છે?  
 (A) પતં ગ ુ ં     (B) હંસરાજ    

 (C) લેિમડોમોનાસ    (D) ક ડ  
 
22. રંગ ૂ ો કયાં આવેલા છે?  

 (A) કોષક મા ં    (B) કોષરસમાં    

 (C) કોષદ વાલમા ં    (D) તારાક માં  
 
23. કોષમાના વાહ યને ું કહ છે?  

 (A) કોષરસ     (B) કોષક     

 (C) કોષદ વાલ     (D) એકપણ ન હ 
  
24. ઝડપનો એકમ ું છે?  

 (A) મીટર     (B) મીટર/સેક ડ  

 (C) સેક ડ/મીટર    (D) આપેલ તમામ  



 
25. લતા પારણાંની ગિત કયાં કારની છે? 

 (A) ુરખ ગિત     (B) અ ત ય ત ગિત  

 (C) ચ ય ગિત    (D) દો લત ગિત 
 
26. કયા બળને કારણે ૂ ટના તળ યા ઘસાઈ ય છે?  

 (A) ના ુબળ    (B) ચંબક યબળ   

 (C) ઘષણબળ    (D) ુ ુ વાકષણબળ 
 
27. સામાન ઉચકવા માટ તમે ક ું  બળ વાપરો છો?  

 (A) ના ુબળ    (B) ચંબક યબળ   

 (C) ઘષણબળ    (D) ુ ુ વાકષણબળ 
 
 28. નીચેના પૈક  દો લત ગિત કઈ છે? 

(A) સાઈકલના પૈડાની ગિત            (B) ૃ વીની ગિત 

  (C) ઉડતા મરછરની ગિત               (D) દોડતા દોડવીરના હાથની ગિત 
 
29. નીચેની પૈક  િનયતકાલીન ગિત કઇ છે. 

(A) ભમરડાની ગિત     (B) ઉડતા મરછરની ગિત  
(C) ચેથી પડતા પ થરની ગિત   (D) ઘ ડયાલના લોલકની ગિત  
 

30 ખોરાકના પાચનની શ આત કયાં ગથી થાય છે?  

 (A) જઠર      (B) નાક    

 (C) ુખ ુહા      (D) ાસનળ  
 
31. ુખ ુહામાં ખોરાકના કયા ઘટકની પાચનની શ આત થાય છે?  
 (A) ટાચ      (B) ચરબી   

 (C) િવટામીન      (D) ોટ ન  
 
32. ખોરાકને વલોવવા ું  કાય કોણ કર છે? 

 (A) જઠર      (B) દય   

 (C) ુખ ુહા      (D) ાસનળ  
 
33. શર રનો કયો અવયવ પંપ ું  કાય કર છે?  
 (A) જઠર      (B) દય   

 (C) ુ િધર      (D) ફફસા 



 
34. નાના તરડાની લંબાઈ કટલી છે?  

 (A) 7 મીટર      (B) 8 મીટર   

 (C) 6 મીટર     (D) 9 મીટર 
 
35. કયો ઊ ોત અ ૂ ટ છે? 

 (A) ખનીજ કોલસો     (B) ુ દરતી વા ુ   

 (C) પે ો લયમ     (D) જળઊ  
 
36. ખેતીકામમાં ઊપણવા માટ કઈ ઊ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?  
 (A) સૌરઊ      (B) પવન-ઊ     

 (C) જળ-ઊ      (D) ૂ તાપીય ઊ   
  
 
 
 

FRAME-2 
 

1. હોકાયં માં કયા આકાર ું  ુ ંબક વપરાય છે?  
 (A) કંકણાકાર     (B) લંબઘનપ ી  

 (C) સોયાકાર      (D) વ ુળાકાર 
 
2. િવટામીન A ની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?  
 (A) બેર બેર      (B) કવ  

 (C) ુ તાન       (D) રતાંધણાપ ું  
 
3. બેર બેર એ કયા િવટામીનની ઉણપથી થાય છે?  
 (A) A      (B) C  
 (C) B      (D) K 
 
4. ક ુ િવટામીન ુ િધર મી જવામાં મદદ પ થાય છે?  
 (A) E      (B) K  
 (C) D       (D) B 
 
5. ફાફડાથોરમાં કયા ગ ું  કંટકમાં પાંતર થાય છે?  

 (A) પણ      (B) ુ પ  
 (C) કાંડ       (D) ૂ ળ  
 



 
 
6. કોને વન પિત ું  રસો ુ ં કહ છે?  

 (A) ુ પ      (B) પણ  

 (C) કાંડ       (D) ફળ  
 
7. ુ ધ પાણીને ઠં ુ  પાડતા તે કયા તાપમાને ઘન વ પમાં ફરવાય છે?  
 (A) 1000C      (B) 00C  
 (C) 900C       (D) 1080C 
 
8. ક ું  પાણી અિત ુ ધ પાણી છે?   

 (A) નદ ું       (B) ઝરણા ું    

 (C) વરસાદ ું       (D) િન યં દત ̀  
 
9. નીચેનામાંથી કયો પદાથ પાણીમાં ઓગળતો નથી? 

 (A) ફટકડ      (B) મ ુ  

 (C) ખાંડ      (D) મીણ  
 
10. પાણીની કઠ નતા ુ ર કરવા તેમાં કયો પદાથ ઉમરવામાં આવે છે?  

 (A) ફટકડ      (B) ધોવાનો સોડા   

 (C) ધોવાનો સોડા    (D) લો રનની ટ કડ  
 
11. કઈ િપયત પ ધિતમાં પાણી અને સમય ું  બલ ુલ બગાડ થતો નથી.  
 (A) માટલા િપયત     (B) ઘો રયા િપયત  

 (C) ટપક િસચાઈ પ ત    (D) આપેલ તમામ  
 
12. કઈ પ ધિત વ ુ ચ લત છે? 

 (A) માટલા િપયત     (B) ઘો રયા િપયત  

 (C) ટપક િસચાઈ પ ત    (D) એક પણ ન હ   
 
13. કઈ િપયત પ ધિતમાં ન દણ થ ુ  નથી.  

 (A) માટલા િપયત     (B) ઘો રયા િપયત  

 (C) ટપક િસચાઈ પ ત    (D) આપેલ તમામ  
 
14. કઈ ગકાને કોષ ું  પાવરહાઉસ કહ છે?  
 (A) રાઈબોઝોમ     (B) લાયસોઝોમ   

 (C) તારાક       (D) કણાભ ૂ   



 
15. િનિ ત કાય કરવા માટ ભેગા થયેલા કોષના સ ૂ હને ું કહ છે?   
 (A) અવયવ      (B) તં    

 (C) પેશી      (D) શર ર  
 
16. નીચેના માંથી વન પિત કોષ કયો છે?  
 (A) ગાલનો કોષ      (B) ુ ંગળ નો કોષ   

 (C) યી ટ        (D) અમીબા 
 
17.  નીચેના પૈક  કઈ ગકા ાણી કોષમાં હોતી નથી?  

 (A) કોષક       (B) કોષરસ પટલ  
 (C) કોષદ વાલ      (D) તારાક   
 
18. નીચેના પૈક  એકકોષી ાણી ક ું  છે? 

 (A) યી ટ     (B) કલેિમડોમોનાસ  

 (C) ુ લના     (D) અળિસ ુ ં
 
19. કોષમાં ઉતપ  થયેલી ઉ  ા અ ુ પે સં હ પામે છે.? 

 (A) ોટ ન      (B) કાબ હાઇ ટ  
 (C) ATP       (D) ADP 
 
20.  િવિવધ પેશીઓ જોડાઇ ને શાની રચના કર છે.? 

 (A) કોષની                 (B) ગની  

 (C) ગતં ની     (D) એકકોષી સ વની 
 
21. ા બળને કારણે હો ુયની આસપાસ ફર છે? 

 (A) ુ ંબક ય બળ    (B) ુ વાકષણ બળ  

 (C) ના ુ બળ     (D) ઘષણ બળ 
 
22. સાપ ની ગિત કયા કારની છે? 

 (A) ુરખ ગિત    (B) ચ ય ગિત  

 (C) અ ય તગિત    (D) દો લત ગિત 
 
23. ફરતા ભમરડાની ગિત કયા કારની છે? 

 (A) ુરખ ગિત    (B) ચ ય ગિત  

 (C) અ ય તગિત    (D) દો લત ગિત 
 



 
24. એક િનિ ત બ ુની આસપાસ ૂમતા પદાથની ગિતને કઇ ગિત કહ છે? 

 (A) ચ ય ગિત    (B) દો લત ગિત 

 (C) અ ય તગિત    (D) િનયતકાલીન ગિત 
 

25. ગિતમાન પદાથની ગિતને અવરોધતા બળ ને ું કહ છે? 

 (A) ુ ંબક ય બળ    (B) ુ વાકષણ બળ  

 (C) ના ુ બળ     (D) ઘષણ બળ 
 

26. નાના તરડાની શ આતના ભાગને ું કહ છે? 

 (A) પકવાશય     (B) વા ુકો ઠો  
 (C) ૂચા      (D) ાસવા હકા 
 

27. ફફસામાં આવેલા ા ના મખાંને ુ ં કહ છે? 

 (A) ુખ ુહા     (B) વા ુકો ઠો 
 (C) અ ળ       (D) વા ુ િપડ 
 

28 ા અવયવમાં ખોરાકના પાચનની યા ૂણ થાય છે? 
 (A) અ ળ મા ં     (B) મોટા તરડામાં  
 (C) જઠરમાં       (D) નાના તરડામા ં
 
29 નીચેના પૈક  સનતં નો અવયવ કયો છે? 

 (A) હદય      (B) ય ૃત   
 (C) ફફસા ં      (D) ુખ ુહા 
 
30 નીચેનામાંથી કયો ઊ ોત ુન:અ ા ય છે? 

 (A) બાયોગેસ     (B) વભાર  
 (C) ુ દરતી વા  ુ    (D) પવનઊ  
 
31 કયા ઊ ોતના ઉપયોગથી ુષણ ફલાય છે?  

 (A) ડ ઝલ                (B) જળઊ  

 (C) પવનઊ                 (D) ૂ તાળ યા-ઊ  
 
32 કયો ઊ ોત અ ૂ ટ છે?  

 (A) ખનીજ કોલસો              (B) પે ો લયમ  
 (C) ુ દરતી વા  ુ                 (D) જળઊ  
 
 



 
33. સૌરઊ ની મદદથી પાણી ગરમ કરવા કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?  
 (A) સૌરકોષ       (B) સોલર ૂકર 

 (C) સોલરવોટર પંપ     (D) સોલરવોટર હટર   
 
34. વહતા પાણી સાથે સંકળાયેલા ગિતઊ ને ું કહ છે?  

 (A) પવન  ઊ      (B) જળ ઊ  

 (C) સૌર ઊ      (D) આપેલ તમામ 
 
35  ૃ વી પર મળતી ઊ નો ુ ય ોત કયો છે?  

 (A) ડ ઝલ       (B) ૂ ય  
 (C) કરોસીન       (D) પે ોલ  
 
 

FRAME -3 
 

1.  બળ ુંબક ય ે  ુ ંબકના કયા ભાગમાં જોવા મળે છે?  

 (A) બ ે છેડા ઉપર      (B) મ યમમા ં
 (C) A અને B        (D) એક પણ ન હ 
 
2.  દરક દાળમાંથી આપણને આહારનો કયો ઘટક મળે છે?  
 (A) કાબ દ ત       (B) ોટ ન  

 (C) ચરબી       (D) િવટામીન 
 
3.  સ ફર કયા ખા  પદાથમાંથી મળે છે? 

 (A) દહ         (B) ુ ંગળ  

 (C) મ ુ         (D) છાશ 
 
4.  હાડકાના બંધારણ માટ કયો ખનીજ ાર જ ર  છે?  

 (A) લોહત વ       (B) ક શીયમ  
 (C) આયોડ ન        (D) સોડ યમ  
 
5.  શર રમાં ોટ નની ઉણપથી કયો ુટ જ ય રોગ થાય છે?  

 (A) ગોઈટર        (B) બેર બેર     

 (C) કવ        (D) વોિશયોરકોર 
 
 



 
6.  કોના પણમા ંખોરાકનો સં હ થાય છે? 

 (A) ુગળ       (B) બટાટા 
 (C) ૂ ળો        (D) હળદર  
 

7.  વન પિત ું  સન ગ ક ું  છે?  

 (A) પણ        (B) ૂ ળ   
 (C) ુ પ         (D) કાંડ  
 

8.  વન પિતના પણમાં આવેલ ૂ મ િછ ોને ું કહ છે?  

 (A) અવલંબન ૂળ       (B) કાંડ ૂ     
 (C) પણરં ો         (D) આપેલ તમામ  
 
9.  પાણી ું છે?  

 (A) ત વ        (B) સંયોજન  
 (C) િમ ણ        (D) ાવણ 
 

10.  પાણી ું  િવ ુત િવભાજન કરતા ઋણ ુવ પર કયો વા ુ મળે છે?  

 (A) ઓ સજન      (B) હાઈ ોજન  
 (C) નાઈ ોજન       (D) લોર ન  
 

11.  એક જ ખેતરમાં એકજ પાક વાંરવાર લેવાથી ું થાય છે?  

 (A) પાક-ઉ પાદન ઘટ છે   (B) પાક-ઉ પાદન વઘે   

 (C) પાક-ઉ પાદન જળવાઈ રહ છે.   (D) જમીનની ફળ ુ પતા જળવાઈ રહ છે.   
 

12. નીચેના પૈક  ક ું  ુ િ મ ખાતર છે?    

 (A) છાણી ું  ખાતર    (B) ખોળ ું  ખાતર  
 (C) ુ રયા      (D) લીલો પડવાસ  
 

13.  જમીન ખેડવાથી શો ફાયદો થાય છે?  

 (A) જમીન પોચી બને છે   (B) જમીનમાં હવાની અવર જવર થાય  
 (C) ભેજ ધારણ શ ત વધે   (D) આપેલ તમામ  
 

14.  જમીનની ફળ ુ પતા ળવવા ું કર ું  જોઈએ?  

 (A) ુબજ રાસાયણીક ખાતર વાપર  ુજોઈએ.   (B)પાકની ફરબદલી કરતા રહ ુજોઈએ.  

 (C) એકજ પાક વાંરવાંર લે ું  જોઈએ.      (D)રાસાયણીક જ ં ુનાશકો વ ુ  વાપરવા જોઈએ.  
 
 
 



 
 
15.  કોષની કઈ ગકા પાચક ઉ સેચકો ધરાવે છે.  
 (A) કણાભ ૂ        (B) રબોઝોમ  
 (C) હ રતકણ         (D) લાઈસોઝોમ  
 
16.  વન પિતકોષની કઈ ગકા કાશસં લેષણ ું  કાય કર છે?  

 (A) તારાક        (B) કણાભ ૂ     
 (C) હ રતકણ        (D) ગો ગીકાય  
 
17.  નીચે પૈક  કઈ ગકા ખા મધાની તર ક ઓળખાય છે?   

 (A) કણાભ ૂ        (B) હ રતકણ    

 (C) લાયસોઝોમ      (D) ગો ગીકાય   
 
18.  નીચે પૈક  કઈ ગકા વન પિતકોષમાં હોતી નથી 
 (A) કણાભ ૂ       (B) તારાક  

 (C) હ રતકણ       (D) ગો ગીકાય 
 
19.  લેગમાચ કરતા સૈિનકોના હાથની ગિત કવી હોય? 

 (A) ુરખ ગિત      (B) વ ુળાકાર ગિત   

 (C) દોલન ગિત      (D) વ ુળાકાર ગિત  
 
20.  ઝડપના એકમ જણાવો.  

 (A) મીટર/સેક ડ      (B) કમી/કલાક   
 (C) સેમી/સેક ડ      (D) આપેલ તમામ  
 
21.  િસતારના ઝણઝણાવેલા તારની ગિત કવી છે? 

 (A) ુરખ ગિત      (B) અ ય ત ગિત  

 (C) વ ય ગિત      (D) દો લત ગિત  
 
22.  કોની રચનામાં 'C' આકારની ૂચાની કડ ઓ આવેલી છે?  
 (A) ાસનળ        (B) અ નળ   

 (C) નાક         (D) ાસનળ   
 
 
 
 
 



 
23.  ઉ છવાસની યા વખતે ઉરોદરપટલની થિત ું હોય છે?  
 (A) નીચેની તરફ ખચાય છે    (B) થર રહ છે. 
 (C) ઉપરની તરફ ખચાય છે     (D) ચો સ કહ  શકાય ન હ.  
 
24.  દબાણ ુ ત વરાળ ારા મળતી ઊ ને ું કહ છે?  

 (A) જળ ઊ       (B) વભાર ઊ    
 (C) વભાર ઊ        (D) પવન ઊ   
 
25.  નીચે પૈક  ક ું  સા ું  છે?  

 (A) કોષ-અવયવ-પેશી-શર ર       (B) કોષ-પેશી-અવયવ-તં    
 (C) કોષ-પેશી-શર ર-તં       (D) પેશી-શર ર-કોષ-તં   
 
26.  એક િમિનટમાં દય કટલી વાર ધબક છે?  
 (A) 60 થી 62        (B) 80 થી 82   

 (C) 70 થી  72        (D) 72 થી 92 
 
27.  નીચે પૈક  કયો ુન: ા ય ોત છે?  
 (A) LPQ       (B) બાયોગેસ   

 (C) ડ ઝલ         (D) પે ોલ  
 
28.  નીચે પૈક  કયો ુન: અ ા ય નથી.  
 (A) ડ ઝલ        (B) ખનીજ કોલસો  

 (C) ૂ તાપીય ઊ       (D) ુ દરતી વા  ુ
 
29.  નીચે પૈક  ક ું  સા ુ નથી. 
 (A) ુલામાં લાક ુ ં સળગે છે? - ુન: ા ય  

 (B) તમે બસમાં ુસાફર  કરો છો - ુન: અ ા ય    

 (C) નમનના ઘેર બાયોગેસ લા ટ છે - ુન: ા ય        

 (D) ઈમરાનના ઘર સોલર ૂકર છે - ુન: અ ા ય  
 
30.   લીલી વન પિત કાશસં લેષણની યા ારા પોતાનો ખોરાક બનાવવા કઈ ઊ નો ઉપયોગ કર છે?  

 (A) પવન ઊ       (B) બાયોગેસ 

 (C) સૌર ઊ         (D) ૂ તાપીય ઊ  
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િવષય - ગ ણત  

               ધોરણv7  

રાઉ  ડv2       

 
ૂ ચના - િવધાથ ઓના એક એવા દરક ૂથને રાઉ  ડ-૧ માંથી એક  યારબાદ એક  ન ૂ છવો એજ માણે મશ    

  રાઉ  ડ-ર અને રાઉ  ડ-૩ માંથી એક - એક  ન ૂ છવો    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(1)  ( -15 )    -    (- 10)    =  ________________  

 (A)   (-25)       (B)  25  (C) ( -5 )               (D)  5     
 
(2) ( -25 )    -    (- 25)    =  ________________  

 (A)   (-50)       (B)  50  (C)    0               (D)  1 
 
(3)   નીચેના માંથી ______________ એ ૂણવગ નથી.  
 (A)  121  (B)  169  (C)  144  (D)  160 
 
(4)  ______________  એ ૂણવગ છે.  
 (A)  40   (B)  9000  (C)  125  (D)  400 
 
(5) ( -15 )  + 10    =  ________________  
 (A)  (-5)  (B)  (-25)  (C)  5      (D)  25 
 
(6) 1800 િપયાની સાડ  પર 15% ની દર ટ આપતા ંકટલા િપયા ટ મળશે?  
 (A) 2  (B)  3  (C)  7  (D)  6 
 
(7) 1200 િપયાની વ   ુપર 3%  દલાલી કરવામાં આવે, તો દલાલી કટલા િપયા થશે?  

 (A) 40  (B)  36  (C)  400 (D)  360 
 
(8) (- 8 )  X  5  =  ________________  
 (A)  ( - 13 )    (B) (-40)         (C)  (+40)  (D)  (-3) 
 
 (9) ඥ9/16  =  ________________  
 
 (A) 3/4  (B) 4/3 (C) 16/9  (D) 9/16 
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(10) 1500 િપયાની વ  નેુ  5% ખોટ સાથે વેચતા વ   ુકટલા િપયામાં વેચવી  પડ?   

 (A)   75  (B) 1575  (C) 1425  (D) 1475 
 
(11) રખા   અને  m   બ  ને સમાંતર રખા છે, તો તેઓને સંકતમાં કવી ર તે લખાય?   
 (A)   II m        (B)    m       (C)  T m     (D)   // m     
 
 (12) સંમાતર રખાઓ વ  ચે ું  અતંર દરક જ  યાએ ________________ રહ છે.  

 (A)  ઓ ં         (B)  સર ું         (C)  વધાર            (D)   a, b, c ણેય  
 
(13) એક જ સપાટ  પર આવેલી રખાઓ પર  પર છેદતી ન હોય અને તે રખાઓ વ  ચે ું  તર સમાન 
 હોય, તો એવી રખાઓ ________________ રખાઓ કહવાય.  

 (A)  લંબ રખાઓ        (B)  છે દકા            (C)  સમાંતર             (D) b & c બ  ને  

 
 (14) બે રખાઓની છે દકાથી બનતા ુ  મકોણથી કટલી જોડ બને છે?   

 (A)  ણ        (B)  પાંચ            (C)  ચાર              (D)   બે  

 
 (15) જો ૂ ણાઓ ું  માપનો  સરવાળો  1800 હોય તો તેઓ પર  પર કવા ૂ ણાઓ કહવાય છે?   

 (A)  કો ટકોણ        (B)  રૂકકોણ       (C)  અ ભકોણ            (D)  a, b, c ણેય 

 
(16) ર ખકજોડના ૂ ણાઓ પર  પર ________________  હોય છે.  

 (A)  ૂ રક        (B)  કો ટકોણ        (C)  કાટકોણ            (D)  લ ુકોણ  
 
(17) અ ુકોણની  યેક જોડના બ  ને ૂ ણાઓના માપ ________________ હોય છે.  

 (A)  નાના    (B) મોટા    (C) સરખા    (D) સૌથી નાના  
 
(18) 5a2b2   અને  6a2b2 નો સરવાળો  ________________  મળે.  

 (A)  30a2b2        (B)    5a4b4       (C)  6a4b4     (D)   11a2b2 
 
(19) નીચેના માંથી કઇ જોડ સ તીય પદોની જોડ છે?  
 (A)  22,  52  (B) 922 ,  7        (C) 622 ,  922     (D) 5  , 7   
 
(20) નીચે આપેલી કઇ જોડ િવ તીય પદોની જોડ છે?  
 (A)  222 ,  322  (B) 4z,  6z        (C)  42, 102           (D) 182  , 7z   
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 (21) 6 અને  3  + 7  નો સરવાળો  ________________ મળે.  

 (A)  18  + 7  (B) 9  + 7   (C) 16       (D) 13  + 3   
 

(22) m2 + 3m - 7  માંથી   3m2 બાદ કર તો ________________  મળે.  

 (A) m2+ 7m -7   (B)  m2 - 7m  -7        (C) m2+ m -7    (D) m2- m -7   
 
(23) 6m2  -12   માંથી  3m2  બાદ કર એ તો ________________  મળે.  

 (A) 3m2  - 12  (B)  -3m2  - 12      (C) 9m2  - 12  (D)  -m2  - 12 
 
 (24) 3  માંથી   -23  બાદ કર એ તો ________________  મળે.  

 (A)  3  (B)  33       (C) -33  (D)  - 3 

(25) (- 22z ) ુ ં  સ તીય પદ ક ું  છે?   

 (A) - 62z  (B)  - 6z    (C) - 6z2  (D)  - 62z2 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 
 
 

ZFpg0 v 2  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(1)  ( -35 )    -    (- 30)    =  ________________  

 (A)   (-65)       (B)  65  (C) ( -5 )               (D)  5     
 
(2) ( -5 )    -    (- 5)    =  ________________  

 (A)   0       (B)  1  (C)    (-10)               (D)  (-25) 
 
(3) નીચેના માંથી  ______________  ૂ ણવગ નથી.  

 (A)  225 (B)  194 (C)  169 (D)  256 
 
(4)  ______________  એ ૂણવગ છે.  
 (A)  143 (B)  324 (C)  343 (D)  125 
 
(5) (  - 25 )  + 15    =  ________________   
 (A)  (-40) (B)  10  (C)  ( - 10) (D)  40 
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(6) 2000 િપયાની સાડ  પર 20% નો દર ટ આપતાં કટલા િપયા ટ મળશે?  
 (A) 20  (B)  120 (C)  2400  (D)  400 
 
(7) 20000 િપયાની વ   ુજો 3%  દલાલી કરવામાં આવે, તો દલાલી કટલા િપયા થશે?  

 (A) 60  (B)  6  (C)  600 (D)  6000 
 
(8) (- 6 )  X  7  =  ________________  
 (A)  ( - 13 )    (B) (-1)          (C)  42  (D)  (-42) 
 
 (9) ඥ81/121  =  ________________  
 
 (A) 11/9  (B) 9/11 (C) 121/81   (D) 81/121 
 
(10) 1500 િપયાની વ   ુવેચતાં  20 % ખોટ ય તો વેચતા વ   ુકટલા િપયામાં વેચી હશે?  
 (A)  300  (B) 1200  (C) 1850  (D) 150 
 
(11)  JK  અને  MN   બ  ને સમાંતરરખા છે, તો તેમને સંકતમાં કવી ર તે લખાય.   
 (A)  JK   L  MN        (B)  JK // MN          (C) JK II  MN    (D) JK  T  MN   
 
 (12) ર  વેના પાટા સમાંતર હોય છે, તો તેઓના વ  ચે ું  અતંર દરક જ  યાએ ક ું  રહ છે?  

 (A)  ઓ ં         (B)  સર ું         (C)  વધાર            (D)  a, b, c ણેય 

 
(13) જો કોઇ રખા એક જ સપાટ  પર આવેલી બે રખાઓને બે ભ  ન બ ુઓમાં છેદ, તો તે રખાઓને  
 આપેલી બે રખાઓની ________________ કહવાય.  

 (A)  લંબરખાઓ        (B)  સમાંતર           (C)  b, d બં  ને              (D)   છે દકા  

 
 (14) આપેલ ૂણા ું  માપ  750   છે, તો તેના કો ટકોણ ું  માપ ________________ થશે.   

 (A)  750       (B)  1050            (C) 150             (D)  300 
 
(15) જો ૂ ણાઓ ું  માપનો  સરવાળો  900 હોય, તો તેઓ પર  પર કવા ૂ ણાઓ કહવાય છે?    

 (A)  કો ટકોણ        (B)  રૂકકોણ       (C)  અ ભકોણ            (D)  a, b, c ણેય 
 
(16) જો કોઇ ૂ ણા ું  માપ 1500  હોય, તો તેના ૂ રકકોણ ું  માપ ________________હશે.  
 (A)  1050       (B)  500            (C) 1500             (D)  750 
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(17) APC  અને  XQP  અ કુોણ  છે,  જો mAPC =  105૦ હોય,  તો  XQP  કટલો થાય?  
 (A)  1050       (B)  500            (C) 1500             (D)  750 
 
(18) XQP   અને BPQ  ુ  મકોણ છે. જો mXQP = 750 હોય, તો mBPQ  કટલો થાય?  

 (A)  500       (B)  1500            (C) 900             (D)  750 
 
(19) નીચે આપેલી કઇ જોડ સ તીય પદોની જોડ છે?  

 (A)  7ab, 15ab   (B) 7a2b,  7ab2        (C) 2Q, 4ab      (D) 15ab, 8b2  
 
(20) નીચે આપેલી કઇ જોડ િવ તીય પદોની જોડ છે?  
 (A)  17ab, 4ab   (B) 2a2b,  4a2b        (C) 15ab2, 5ab2      (D) 9ab, 8a2b2  
 
(21) 8a અને  4a  + 2  નો સરવાળો  ________________ મળે.  

 (A)  32a  + 2  (B) 12a   +   2   (C)  10a + 4a        (D) 14a  
 

(22) 2 + 7 - 6  માંથી   4 બાદ કર એ,  તો ________________  મળે.  

 (A) 2 -3-6   (B)  2 - 3- 6        (C) 2+ 11 -6    (D) 2- 11 -6   
 
(23) 7m2  -  13   માંથી  5m2  બાદ કર એ,  તો ________________  મળે.  

 (A) -2m2  - 13  (B)  12m2  - 13      (C) 2m2  - 13  (D)  -12m2  - 13 
 
 (24) 43  માંથી   -33  બાદ કર એ,  તો ________________  મળે.  

 (A)  3  (B)  (-3)         (C) (-73)  (D)  73 

 
(25) - 4m2n2  ુ ં  સ તીય પદ ક ું  છે?  
 (A) - 8m2n2  (B)  8mn2     (C)  2mn  (D)  2m2n 
 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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ધોરણ – 7 

િવ ાન અને ટકનોલો  

ZFpg0 v 3  
__________________________________________________________________ 

 
1.  હોકાયં મા ં N-E-S-W  
A N-NORTH, E-EAST,S-SOUTH,W-WEST 
 
2.  શામાંથી ોટ ન વ ુ મા ામા ં મળ  રહ છે?  
A  સોયાબીન  
 
3.  આમળામાં ક ું  િવટામીન વ ુ માણમાં હોય છે?  
A  િવટામીન C 
 
4.  વન પિતના કયા ગમાં કાશસં લેષણની યા થાય છે?  
A  પણ  
 
5.  પાણીને ઉકાળવાથી કયા કારની અ ુ ધી ૂર થાય છે?  

A  ૂ મ વોની અ ુ ધ  
 
6.  PPM ુ ં  ુ  નામ જણાવો.  
A  PARTS PER MILLION  
 
7.  સમાર સાધનનો ઉપયોગ જણાવો.  
A  ઢફા ભાંગવા અને જમીન સપાટ કરવા  
 
8.  માટલા િપયત પ ધિત ુ ય વે કયાં વપરાય છે?  
A  ફળોની વાડ માં  
 
9.  કઈ પ તમાં જમીન સમતલ હોવી જ ર  નથી?  
A  ટપક િસચાઈ પ ધિતમાં  
 
10.  કોષદ વાલ શાની બનેલી છે?  
A  સે ુલોઝની 
 
11.  કોષની સૌ થમ મા હતી આપનાર વૈ ાિનક કોણ હતા?  

A  રોબટ ૂ ક  



2 
 

 
12.  વન પિતકોષ અને ાણીકોષમાં ુ ય તફાવત જણાવો.  
A  વનકોષમાં કોષ દવાલ હોય છે. જયાર ાણીકોષમાં હોતી નથી.  
 
13.  બ ુકોષી સ વ એટલે ુ?ં  
A   સ વ ું  શર ર એક કરતાં વ ુ કોષો ુ ં  બને ું  હોય તેને બ ુકોષી સ વ કહ છે.  
 
14.  ુ ંગળ ના કોષ ુ ં  કોષક  પ ટ જોવા માટ ક ું  અ ભરંજક વપરાય છે? 

 A  િમિથ લન  ુ
 
15.  બળના કાર જણાવો.  
A  (1) ના ુબળ   (2) ઘરષણબળ   (3) ુ ંબક યબળ   (4) ુ વાકષણબળ  
 
16.  તમે ઉછાળેલો દડો જમીન તરફ જ કમ આવે છે?  
A    ૃ વીના ુ વાકષણને લીધે.  
 
17.  લાળમાં કયો ઉ સેચક આવેલો છે?  
A  ટાઈલીન  
 
18.  સહાયક પાચક ગો કયા છે?  
A  ય ુત અને વા ુ િપડ  
 
19.  ુ િધર કણોને મી જવાની યામાં મદદ કોણ કર છે?  
A  ાકકણો  
 
20.  ધમનીમાં ુ િધર લાલ કમ દખાય છે?  
A  ઓ સજનના લીધે 
 
21.     દય કયાં આવે ું  છે.  
A  છાતીના પોલાણમાં સહજ ડાબી બા  ુ
 
22.  LPG ુ ં  ુ  નામ જણાવો.  
A  લ વફાઈડ પે ો લયમ ગેસ 
 
23.  કયો ઊ  ોત ૂષણ ુ ત છે?  
A  ુન: ા ય ઊ ોત  
 
24.     CNG ુ ં  ુ  નામ જણાવો. 
A  કો ે ડ નેચરલ ગેસ  
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25.  કયા ત વના પરમા ુના િવખંડનથી િવ ુલ માણમાં ઉ મા ઊ  મળે છે?  

A ુ રિનયમ  
 
26.  ૂ યમાંથી કયા વ પે ઊ  મળે છે?  
A  િવ કરણ વ પે 
 
27.  પવનચ ના કાય માટ પવનની ગિત ઓછામાં ઓછ  કટલી હોવી જોઈએ?  

A  16 કમી/કલાક  
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િવષય - ગ ણત  

               ધોરણv7  

રાઉ ડ - 3 
__________________________________________________________________ 

 
(1) બે રખાઓની છે દકાથી ુલ કટલા ૂણાઓ બને છે?  
(2) બે રખાઓની છે દકાથી ુ  મકોણની કટલી જોડ બને છે?  
(3)  બે રખાઓની છે દકાથી અ ુકોણની કટલી જોડ બને છે?  
(4)  બે રખાઓની છે દકાથી ત:કોણની કટલી જોડ બને છે?  
(5) બે સમાંતર રખાઓની છે દકાથી બનતા છે દકાની એક જ બા ુના તઃકોણનો સરવાળો _________થાય છે.  
(6) બે રખાઓની છે દકાથી બનતા ુ  મકોણના માપ કવા હોય છે?  
(7)  બે રખાઓની છે દકાથી બનતા અ ુકોણના માપ કવા હોય છે?  
(8) 42 અને 3  એ સ તીય પદ છે ક િવ તીય પદ છે?  
(9)  2  અને  32  એ સ તીય પદ છે ક િવ તીય પદ છે?  

(10) 9 માંથી 5 બાદ કરો?  

(11) 7 અને 72 + 5  નો સરવાળો કરો?    
(12) 102 -  5 + 2   નો 32  સાથે સરવાળો કરતા જવાબ ું મળશે?  

(13) 2 + 2 +2  માંથી 102 બાદ કરતાં જવાબ ું  મળશે?  
(14) ( -33 )  +  ( -17 ) = _____________  
(15) ( -37 )  X 0   = _____________  
(16) ખર દનાર અને વેચનારનો સંપક કરાવી આપનાર  યકતને ું કહવાય છે?  
(17) 1052 કરતાં મળતી સં  યાનાં િતમ બે ક કયા હશે?  
(18) 112  = _____________  
(19) વ ુળ  આલેખ કોને કહ છે?  
(20) ૂ ણાક સં  યાઓ કઇ - કઇ સં  યાઓને સમાવેશ થાય છે?  
 

-x-x-x-x-x-x- 
 

  



 

ફાઇનલ કવીઝ  
િવષય - િવ ાન  અને ટકનોલો    

WMZ6 v 8 

રાઉ  ડv1       

ૂ ચના - િવધાથ ઓના એક એવા દરક ૂથને રાઉ  ડ-૧ માંથી એક  યારબાદ એક  ન ૂ છવો એજ માણે મશ    
  રાઉ  ડ-ર અને રાઉ  ડ-૩ માંથી એક - એક  ન ૂ છવો    
____________________________________________________________________________________________ 

મ  –1  

1. ૃ વીની આસપાસની સપાટ થી કટલા કમી ુધી વાતાવરણ હોય છે? 
    (A)  80    (B) 100   (C) 180    (D) 800 
2. હવા ુ ં  દબાણ માપવા માટના સાધનને ુ ં  કહવાય ? 
 (A)  થમ મીટર (B) બેરોમીટર   (C) ઓડોમીટર   (D) વો ટામીટર 

3. ુ પ શાનાં પર ગોઠવાયે ું  હોય છે ? 

 (A) પરાગાસન  (B) ુ પાસન   (C) ુ ં કસર ચ    (D) ીકસર ચ   

4. ુ પના બહારના ભાગમાં આવેલી પણ વી રચનાને ુ ં  કહ છે ?  
 (A) જપ     (B) દલપ     (C) ુ પદંડ    (D) પરાગાસન  

5. જ ં ુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવા માટ શેનો ઉપયોગ થાય છે ? 
 (A)  ેયર    (B) હાવ  ટર     (C) ેસર    (D) ટર  

6. મકાનની છત પર શાકભા  અને લ-છોડ ઉગાડવાની ગોઠવણ કરવી તેને ુ ં  કહવાય ?  
(A)  કચન ગાડન (B)  ટરસ ગાડન (C) બાગાયતી ખેતી  (D) હાઈ ોપોિન સ  

7. બલાડ નો ટોપ ુ ં છે ? 
(A) ગ    (B) લીલ (C) વ     (D) બે ટ રયા  

8. શરદ  શાનાથી થતો રોગ છે ? 
(A) બે ટ રયા   (B) વાઈરસ  (C) ગ   (D)  ીકસર ચ   

9. છોડના િવકાસ માટ જ ર  પોષકત વ ું  નામ આપો ? 
 (A)  પોટિશયમ (B)  કાબન  (C) ઓ સજન   (D) ુરિનયમ  

10. લે ડ લેવલરનો ઉપયોગ જણાવો . 
 (A) જમીન ઉપર નીચે કરવા  (B)  ઢફા ભાગવા  

(C) જમીનની સમથળ કરવા   (D) પાળ  બનાવવા  
 
 



 
 

11.  કયા રસા વન પિતમાંથી બનતા નથી  
 (A)     (B) રશમ  (C) મેલેમાઈન   (D) રબર  

12. ૂધની થેલીઓ બનાવવા ક ું  લા ટક વપરાય છે ? 
 (A)  પોલીથીન (B) પોલી ટાય રન (C) પોલીિવનાઈલ લોરાઈડ (D) બેકલાઈટ  
13. કાપડ ઉધોગમાં કયા રસાનો ઉપયોગ થાય છે ? 
 (A)  લા ટક (B) એ લક (C) ટ ર લન   (D) રબર  

14. હાડકાવાળા  ાણીઓ હવામાં ઉડ  શક છે તેને ુ કહ છે ? 

 (A)  ખચર  (B) જળચર  (C) ૂ ચર   (D) ઉભય વી  

15. કયા ાણીઓના શર રમાં વાતાશયો હોય છે ? 
(A)  ૃ ાચેક   (B)  જળચર   (C) ૂ ચર  (D) ખચર 

16. નીચેનામાંથી થમ સેટ ગ લા ટક ક ુ છે? 

 (A)  પો લથીન (B) પો લ ટાય રન (C) બેકલાઈટ (D) િનઓિ ન  

17. ઈલે ક કબલ બનાવવાં શાનો ઉપયોગ થાય છે ? 
 (A)  વ કનાઈઝડ રબર  (B) નાયલોન  (C) બેકલાઈટ (D) િનઓિ ન 

18. નીચેનામાંથી ઉભય વી ાણી ક ુ છે? 

 (A) સાપ  (B) દડકો  (C) દર  (D)  કમે લયોન  

19. માછલી કયા ગ વારા પાણીમાં ઓગડલો ઓ કસજન મેળવ ેછે ? 
(A)  મીનપ   (B) ૂ ઈ (C) ુખ  (D) ફફસા ં

20. માછલીઓ પાણીમાં રહતા હોવા છતાં તે ભ ઈ ક કોહવાઈ જતી નથી આ માટ તેની કઈ 
રચના મદદ પ બને છે? 
 (A)  મીનપ   (B) ભ ગડા  (C) ૂ ઈ   (D) ૂ ંછડ 

21. નીચેનામાંથી કયો ચેતાતં નો અવયવ નથી ? 
(A)  મગજ  (B) કરોડર ૂ   (C) કરોડ તંભ  (D) ચેતાઓ  

22. મગજના કયા ભાગમાં સન અને દયનાં ધબકવાની યા પર િનયં ણ રાખવાનાં ક ો 
આવેલા છે ? 
 (A)  પ મગજ  (B) અ  મગજ  (C) મ ય મગજ  (D) ના ુ મગજ  

23. મગજનાં નીચેના ભાગમાંથી નીકળતી ચેતાપેશીનો  દોરડા વો ભાગ કયો છે ? 
  (A)  કરોડર ૂ (B)  કરોડ તંભ   (C) ચેતાતં  ુ      (D) કશવા હનીઓ  

 
 



 
24. શર રના કયા ભાગ પર પશની સંવેદના સાર  ર તે અ ુભવાય છે ? 

  (A) હાથની ગળ ું  ટર ુ ં (B) પગ ું  તળ ુ   (C) ગાલ (D) પીઠ  

25. નીચેના પૈક  ાણે ય કોને કહ છે ? 
 (A)  ભ  (B) કાન    (C) ચામડ       (D) નાક   
 

મ  –2 

1.  પા  ઉપર જોવા મળતી ગ ું  નામ આપો. 
   (A)  યી ટ  )B) મો ડ    (C) એ પર લસ   (D) ુકર  

2.  ‘અમબીક મરડો  ’થવા માટ જવાબદાર પ રબળ જણાવો .  

 (A)  પેરાિમિશયમ  )B) અમીબા    (C) લાઝમો ડયમ (D) એના લના 

3.  નીચેના પૈક  કયો સ વ હવાનાં દબાણના કારણે દવાલ સાથે ચ ટ  રહ  શક છે ? 
 (A)  પેરાિમિશયમ  )B) અમીબા   (C) લાઝમો ડયમ      (D) એના લના 

4.  બી શયમાં નાનાં દાણા વા ભાગને ુ ં  કહ છે ? 
  (A)  પરાગરાજ  )B) બી ંડ   (C) પરાગત ુ ં      (D) પરાગાશય  

5.  નીચેના પૈક  માંસલ ફળ ું છે ? 
 (A)  વાલ   (B) ભ ડ    (C) ટામેટા      (D) વટાણા  

6.  બયારણ ઉ પાદન માટ છોડ પર કઈ યા કરાવવામાં આવે છે ? 
 (A)  પરાગનયન  )B) ફલન    (C) કલમ       (D) સકંરણ  

7.  અળિસયા વારા બન ું  ખાતર કહવાય છે ? 
 (A) છા ણ ુ ખાતર  )B) રાસાય ણક ખાતર   (C) વમ ક પો ટ  (D) ુ દરતી ખાતર  

8.  તમા ુમાં રહલો વાઈરસ જણાવો. 
 (A) TMV  )B) TLV   (C) TCS      (D) TWS 

9.  કઈ લીલમાંથી થીજવવાના ય તર ક ઉપયોગી એવો અગર – અગર પદાથબનાવાય છે ? 
 (A)  લડ યમ  )B) એનાબીના    (C) નો ટોક       (D) પાયરોગાયરા  

10.   નીચેના પૈક  પાવર કાર ુ ં  ુ ક ફળ ક ુ છે ? 
 (A) ભ ડા  (B) મકાઈ    (C) વટાણા       (D) ચોળા 

11.   પ ીઓના શર રમાં કટલા વાતાશયો આવેલા હોય છે ? 
 (A) ણ   )B) પાંચ     (C) સાત        (D) નવ 

 
 



 
12.  પ ીઓના કયા ગો ુ ં  પાંખોમાં પાંતર થ ું  હોય છે ? 

  (A) ગ ઉપાંગો ુ ં   )B) પ  ઉપાંગો ુ ં    (C) મીનપ ો ુ ં    (D) વાતાશયો ુ ં
13.   કમે લયોન  )કાંચડો (કયા કાર ુ ં  ાણી છે ?  

  (A) રણવાસી  )B) દરવાસી     (C)  ૃ ારોહ      (D) પાલ ુ ં
14.   ક ુ ાણી રંગપ રવતનનો ુણ ધરાવે છે ? 

  (A) કમે લયોન  (B) ખસકોલી    (C) દર         (D) સાપ 

15.   ટની ૂ ંધમાં શાનો સં હ થયેલો હોય છે ? 
 (A) િધર  (B) ચરબી     (C) પાણી        (D) કાબ દત  

16.   ટાયર ટ ુબ શામાથી બનાવવામાં આવે છે ? 
  (A) એ લક  (B) ુ િ મ રસા   (C) લા ટક      (D  (રબર   

17.   કાચની બનાવટમાં કયો પદાથ વપરાય છે ? 
  (A)  િસ લકાં  (B) મી ુ       (C) સ ફર       (D) કાબન   

18.  કયા કારનો કાચ ૂબજ મજ ૂત હોય છે ? 
 (A) કાશીય કાચ  )B) ુલેટ ૂ ફ કાચ  (C) ફોટો ોમે ટક   (D) લાસ ુલ   

19.   ૂ ય કાશથી ર ણ મેળવવા કયા કારનો કાચ વપરાય છે ? 
 (A) કાશીય કાચ  )B) ુલેટ ૂ ફ કાચ  (C) ફોટો ોમે ટક  (D) કાચ ું  ઉન  

20.   ટ લ કોપ અને માઈ ો કોપમાં કયા કારનો કાચ વપરાય છે ? 
 (A) કાશીય કાચ  )B) ુલેટ ૂ ફ કાચ  (C) ફોટો ોમે ટક   (D) ટફન લાસ  

21.   ખમાં વ ુ ુ ં  િત બબ શાના પર રચાય છે ? 
 (A)  ને મ ણ  )B) ટચેતા   (C) ને  પટલ    (D) ક ક   

22.  ખમાં વેશતા કાશ ું  િનયં ણ કરવા ક ક ને નાની મોટ  કોણ કર છે ? 
   (A) પારદશક પટલ  )B) ને મ ણ   (C)  ને  પટલ    (D) કનીિનકા 

23.   ચાવી આપેલ ઘ ડયાળમાં ઉ  કયા વ પે સં હાયેલી છે ? 
   (A) થિત ઉ    (B) ગિત ઉ   (C) ઉ મા ઉ     (D) રાસાય ણક ઉ   

24.   નદ  પરનાં બ ંધ માં રહલા પાણીમાં કઈ ઉ  રહલી છે ? 
   (A) થિત ઉ    (B) ગિત ઉ   (C) રાસાય ણક ઉ  (D) િવ ુત ઉ   

25.   ભ ું  ટર ુ કયો  વાદ દ  પારખે છે ? 
    (A) ખારો  )B) કડવો   (C)  ગ યો  (D)  ખાટો  

 
 

 



 

 મ  –3 

1.  બાગાયતી ખેતીમાં સાર  તનાં છોડ તૈયાર કરવા ુ ં જ ર  છે ? 
  (A) નેટ હાઉસ  )B) કલમ    (C)  સંકર બયારણ   (D) સંકરણ  

2. જમીન િવના ખેતી કરવાની પ ધિત કઈ છે ? 
 (A) કચન ગાડન  )B) પરંપરાગત ખેતી (C)  બાગાયતી ખેતી  (D) હાઈ ોપોિન સ 

3. બર ડ ઈર ગેશન મા ૬ પાઈપને જમીનમાં કટલી ડાઈએ દાટવામાં આવે છે ? 
 (A) 100 CM   )B) 50 CM    (C ) 120 CM     (D) 80 CM  

4.  રોગ સામે ર ણ આપતી રસી કઈ છે ? 
(A) BCG  )B)  િ ુણી   (C) િ ુણી +પો લયો    (D) હપેટાઈટસ – બી       

5. ઈડલી અને ઢ સા બનાવવા માટ આથો લાવવા શેનો ઉપયોગ થાય છે ? 
(A) જલે ડયમ   )B) યી ટ  (C) મશ મ     (D) નીલહ રત લીલ 

6. કયો ૂ મ વ લોરોફ લ ધરાવે છે ? 
 (A) લીલ   )B) ગ  (C) વ   (D) વાઈરસ  

7. ખરજ ું  થવા માટ જવાબદાર ુ મ વ કયો છે ? 
 (A) વ   )B) ગ  (C) બે ટ રયા  (D) વાઈરસ  

8. 1  વાતાવરણ દબાણ  ................... = 

(A) 760  mm   )B) 7,6 mm    (C) 76 mm    (D) 760 mm 

9. પરાગરાજ શામાં ઉ પ  થાય છે ? 
(A) પરાગન લકા   )B   (પરાગાશય  (C) પરાગવા હની  (D) પરાગાસન  

10.  નીચેનાં પૈક   પરાગરાજનાં વાહકોમાં કોણ નથી આવ ું  ? 
(A) પરાગન લકા   )B   (પરાગાશય  (C) પરાગવા હની  (D) પરાગાસન 

11.  રસા ુ ત કાચ શામાં વપરાય છે ? 
(A) કમેરામાં    )B  (ર જરટરમાં  (C) ગોગ સમાં  (D) બાર ના કચમા ં

12.   એ ડો કોપની બનાવટમાં શાનો ઉપયોગ થાય છે ? 
(A) ટફન લાસ   )B  (લાસ ુલ   (C) ઓ ટકલ ફાયબર   (D) કાશીય કાચ  

13.   કયો પદાથ ુદરતમાંથી મળતો નથી ? 
(A) લાક ુ ં   )B   (ખડક   (C) ખનીજ તેલ   (D) લા ટક  

14.  કયા કારના રસાં રશમ વા છે ? 
(A) રશમ    )B  (ટર લન   (C) એ ટક   (D) નાયલોન  



15.  પગરખાં બનાવવા ક ું  લા ટક વપરાય છે ? 
  (A) બેકલાઈટ   )B  (પો લિથન   (C) મેલેમાઈન  (D) િવનાઈલ લોરાઈડ 

16.   કયા કારનાં ાણીઓની ખો અ પિવકિસત હોય છે ? 
  (A) ૃ ારોહ    )B  (દરવાસી  (C) રણવાસી  (D) જળચર  

17.  કયા કારની વન પિતઓમાં પણ ું  કાંટામાં પાંતરણ થયે ું  હોય છે ? 
  (A) જલોદ ભદ    )B  (મ યોદ ભદ  (C) ુ કોદ ભદ  (D) ક ટાહાર   

18.  નીચનેામાંથી જલોદ ભદ વન પિત કઈ છે ? 
 (A) શ     )B  (ખં ૂર   (C) બામ   (D) બોરડ  

19. નીચેનામાંથી ુ કોદ ભદ વન પ ુ કઈ છે ? 
 (A) લીમડો   )B  (બારમાસી   (C) શ ગોડા   (D) બાવડ 

20.  ક ુ ાણી ી મ સમાિધ અને શીત સમાિધ ગાળે છે ? 
 (A) દડકો   )B  (કા ચડો   (C)  ટ   (D) માછલી  

21.  ફટાકડો ટ છે યાર રાસાય ણક ઉ ું  કઈ ઉ માં પાંતર થાય છે ? 
 (A) િવ ુત ઉ    )B  (થત ઉ   (C) વિન ઉ   (D) યાં ીક  ઉ  

22.  યાં ીક ઉ ું  િવ ુત ઉ માં પાંતર કર ું  સાધન ક ું  છે ? 

(A) િવ ુત પંખો   ) B   (ટબાઈન   (C) જનરટર   (D) િવ ુત કોષ   
23.  િવ ુત હટર વારા િવ ુત ઉ ું  કઈ ઉ માં પાંતર થાય છે ? 

  (A) ગિત ઉ    )B   (ઉ માઉ   (C) પવન ઉ   (D) થિત ઉ  

24.   ખચાયેલા રબરમાં  ................ઉ  રહલી હોય છે ?  
(A) થિત ઉ    )B  (ગિત  ઉ   (C) ઉ મા ઉ   (D) યાંિ ક ઉ  પવન અને વહતા  

25. પાણી સાથે કઈ ઉ  સંકળાયેલી છે ? 

   (A )  થિત ઉ    )B  (ગિત  ઉ   (C) ઉ મા ઉ   (D) યાંિ ક ઉ  
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(1) 344 નો ઘન કરવાથી મળતી સં  યાનો એકમનો ક જણાવો.  
 (A)  1  (B)  4  (C) 5  (D)  6 
 

(2)  PQRS માં  PQ ની સામેની બા ુ  ___________________  છે.  

 (A)  PQ (B)  QR (C) RS  (D)  PS 
 

(3)  { 2 } ____________ {/ એ  1 થી 10 વ  ચેની બેક  સં  યા}     

 (A)    (B)     (C)  ∈    (D)    
 (4) −     

     
 + _______  −     

     
 

 (A)  0  (B)  1  (C)  
  

     
  (D)  −    

     
 

 
(5) પાંચ િપયાના િસકકા ુ ં  આકાર કવો છે?   

 (A)  લંબઘન       (B)  સમઘન      (C)  ગોળાકાર          (D) નળાકાર  
 
(6) [ (2/3)2]-1 ____________ 

 (A)  2/3  (B) 3/2 (C) 4/9  (D) 2
 

     
  

 
(7) (a+b)   (a-b)  ____________ 
 (A) (a+b)2 (B) (a-b)2     (C)  a2 - b2      (D)  a - b 
 
(8) ગણ B  અને ગણ C  સા  ય ગણ છે ને સંકતમાં કવી ર તે લખાય?  

 (A) B  C   (B)  B = C      (C)  B    C     (D)  B  C 
 

 (9) 1
 

     
 ની  ય  ત સં  યા ____________ છે.  

  (A) 1
 

     
 (B) (-1

 
     

)     (C)  3  
     

     (D) (- 3
 

     
) 

 



 
(10)  (a10)3   ÷  (a6)5  ____________ 
  (A) a10  (B) a30     (C)  a0     (D)  a6 

 
(11)  (a - b)2____________ 
  (A) a2 - 2ab +b2 (B)  a2 - 2ab - b2     (C) a2 - b2        (D)  a2 + b2 

 
 (12) 1 ઘન મીટર  ____________  ઘન સેમી  

 (A) 10,00,000 (B) 1000       (C) 100  (D) 10,000 
 
(13) 1 લીટર ____________  ઘન સેમી   

 (A) 10,00,000 (B) 1000       (C) 100  (D) 10,000 
 
 (14) નળાકારની વકસપાટ ું  ે ફળ ____________   

 (A)  2rh           (B) dh       (C)  a,b બ  ન ે         (D)  એકપણ નહ   
 
 (15) નીચેનમાંથી  ની સાચી કમત કઇ છે?  

 (A)  22/7       (B) 3.14               (C)  એકપણ નહ          (D) a,b બ  ને 
 
(16) ચ ુ  કોણના કટલા ગ હોય છે?  
 (A) 4   (B)  6  (C)  8  (D) 10 
 
(17) જો કોઇ ચ ુ  કોણના ચાર  ૂ ણાઓના ં માપ સરખા હોય, તો દરક ૂ ણા ું  માપ____________   
 હોય છે.  
 (A) 900   (B) 1200       (C)   2700            (D) 3600 
 
(18) ચ ુ  કોણનાં ચારય ૂ ણાઓનાં માપનો  સરવાળો કટલો હોય છે?  
 (A) 3600   (B) 2700       (C)   1800            (D) 900 
 
(19) નીચેનામાંથી કયા ચ ુ  કોણનાં ચારય ૂ ણાઓનાં માપ સરખા હોય છે.  
 (A) સમાંતર બા  ુ  (B) ચોરસ       (C)  લંબચોરસ  (D) સમબા ુ   
  

 (20) નળાકારની ુલ સપાટ ું  ે ફળ  ___________  
 (A)  2rh           (B) rd       (C)  2r (h+r)         (D) (h+r) 
 
 (21) િપયા 5 નો િસકકો કવો આકાર ધરાવે છે?  

 (A)  સમઘન        (B)  નળાકાર        (C)  વ ુળાકાર   (D) ગોળાકાર  



 

 
(22) નળાકાર ટાંક ને બહારથી રંગ કરા ુ ં  છે, તો ટાંક ુ ં  ___________ શોધ ું  પડ.  

 (A)  ઘનફળ        (B) ે ફળ       (C) લંબાઇ      (D)  પહોળાઇ  
 
(23) નળાકારના પાયા ુ ં ે ફળ   ___________  
 (A)  2rh           (B) dh         (C)  r2          (D) r2h 
 
(24) (7 - 4)2  = 49  - 56   +  ___________ 
 (A)  4           (B) 42         (C)  28         (D) 162 
 
(25)  ___________ =a2   -  b2 
 (A)  (a+b)2        (B) (a-b)2       (C) (a-b)3   (D) (a+b)  (a-b) 

 

 
 

sO|[D v 2f 
(1) ( 

 
 ) -3   ુ ં  સા ુ પ આપતા જવાબ ું મળે?  

 (A)  3  (B)  8  (C) (-8)     (D)  (-1/8) 
 

(2)  8  64 હોય તો  = ?  
 (A)  2  (B)  8  (C) 64  (D)  4 
 
(3) નીચે પૈક  કઇ સં  યા ૂણઘન સં  યા છે?  
 (A)  2197  (B)  980       (C) 373  (D)  4 
 
(4) (푎3)-4  = ____________    
 (A)  a3  (B)  a-4  (C) a-12  (D) a12 

 
(5) 3    ને  P/q   વ પે કઇ ર તે લખાય ?  
 (A)  5/6  (B) 6/5  (C)  21/6          (D)   23/6 
  

(6) 0 =___________ { / એ 5 નો અવયવ }  

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
 

(7) { 2 }  ___________ { / એ 1 થી 10 વ  ચનેી બેક  સં  યા} 

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
 



 
 
(8) (-4b)  x (2a  + 3b) = __________________   
 (A) -8a -12b        (B) -8ab + 12b2        (C)  8ab - 12b2   (D) -8ab - 12b2 
 
 (9) 6________  { 1,  2, 4, 6 }  

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
 
(10) { 20 }   _______  { 20, 30, 40  } 

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
  

(11) નળાકાર ુ ં  ઘનફળ = __________________   
 (A)  2rh      (B) r2h         (C) 2r (h+r)      (D) rd 
 
 (12) લટર  =  _____________ િમ લ લટર  
 (A) 10,00,000   (B) 100       (C)  1000           (D) 10 
 
(13) એક નળાકાર ટાંક માં કટ ુ લટર પાણી છે તે ણવા માટ નળાકાર ટાંક ુ ં  
 _____________ શોધ ું  પડ.    
    (A) વકસપાટ ું  ે ફળ      (B)  પાયા ુ ં  ે ફળ   

 (C) ુલ સપાટ ું  ે ફળ          (D)  નળાકાર ટાંક ુ ં  ઘનફળ  
 
 (14) બંધ નળાકારની ુલ સપાટ ું  ે ફળ શોધવા ુ ં  ૂ  _________ છે.  

 (A)  r2      (B) 2r(h+r)           (C) 2rh       (D) r2h 
 
 (15) 10 સેમી  યાસ અને 4 સેમી ચાઇના નળાકાર ુ ં  ઘનફળ _________ ઘન સેમી થાય.    

 (A) 100      (B) 20      (C)  40     (D) 400 
 

(16)  KJRM  માં ની પાસેની બા ુ  _________ છે.  

 (A)  K J   (B)  K M        (C) K R          (D) J K 
 
(17)  PQRS ને ___________ પણ લખી શકાય.  

 (A)  PQSR        (B)  PSQR      (C)  QRSP   (D)  QPRS  
 

(18) કોઇ ચ ુ  કોણના ચાર ૂણાઓના માપ સરખા હોય તો દરક ૂણા ુ ં   માપ _______ હોય.   
 (A) 60       (B) 45  (C) 90           (D) 180 
 



 
 

(19)  ABCD  માં િવકણ ___________ છે.  

 (A)  AB  (B)  BC   (C) AC    (D) AD  
 
(20)  XYZW માં િવકણ ___________ છે.  
 

 (A)  XY      (B)  XZ       (C) YW      (D) b,c બ  ન ે 
 
(21)  PQRS માં PQ ની સામેની બા ુ  ___________ છે.  

 (A)  QR      (B)  RS       (C) PS      (D) QS  
 

(22)  ABCD    AB    BC    CD     ___________ 

 (A)  AC      (B)  BD       (C) DA      (D) b,c બ  ન ે 
 
(23)  ABCD માં AB    CD અને  BC    AD હોય, તો  ABCD _________  ચ ુ  કોણ છે.    

 (A)  સમલંબ ચ ુ  કોણ  (B)  સંમાતર બા ુ  ચ ુ  કોણ  

 (C)  સમબા ુ  ચ ુ  કોણ   (D)  િવસમબા ુ  ચ ુ  કોણ  
 
(24) ના િવકણ XY અને ZW હોય, તે ચ ુ  કોણ  ___________ છે.  

 (A)   XYZW       (B)  XZWY   (C)  XZYW      (D)  WXYZ 
 
 
(25) 2  X   3  X  4 
 (A)  24        (B)         (C)  9      (D)  234 
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ધોરણ – 8 

િવ ાન અને ટકનોલો  

રાઉ ડ – ૩ 

_________________________________________________________________ 

1. પાંખવા ં સ તન ાણી ક ુ ં છે ? 

2. માછલીને નાકને બદલે ક ુ ં સનાંગ હોય છે ? 

3. માખી અને મ છર કયાવગનાં સ વો છે ? 

4. PVC  ુ ં ુ ુ  નામ જણાવો  

5. િનઓિ ન ુ ં છે ? 

6. કાશીય કાચનો ઉપયોગ જણાવો  

7. ુ કોદ ભદ વન પિત કોને કહ છે ? 

8. ખચર ાણીઓ કોને કહ છે ? 

9. ફોટો ોમે ક કાચનો ઉપયોગ જણાવો   

10. કયા ુિ મ રસાં ઉન વા દખાય છે ? 

11. ુ ંકસરના ભાગોના નામ આપો? 

12. નાઈ ોજન ુ ં થાપન કરતી લીલ ુ ં નામ જણાવો 

13. બેકટ રયા કઈ ર તે હાિનકારણ છે ? 

14. ફલન એટક ુ ? 

15. ીકસરના ભાગોના નામ આપો  

16. પરાગનયનના કટલા કાર છે ? કયા કયા ? 

17. બ ડફોમરનો ઉપયોગ જણાવો  

18. હાઈ ોપોિન સ ખેતી પ ધિતની ણ ર તો જણાવો  

19. ુગની કોષ દવાલ કયા પદાથની બનેલી હોય છે ? 

20. વાઈરસનાં કારો કટલાં છે ? કયા કયા ? 

21. ય રોગમાં કવી સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?  

22. કોલેરા રોગના લ ણો જણાવો  

23. હવાના દબાણનો એકમ કયા વૈ ાિનક ની યાદમાં આપવામાં આ યો છે ? 

24.  ઉ નો ુ ય ોત કયો છે ? 

25.  યાંિ ક ઉ ુ ં િવ ુત ઉ માં પાંતર કર ુ ં  સાધન ક ુ ં છે ? 

26.  નદ  પરનાં બધમાંથી પાણી છોડતા કઈ ઉ ુ ં કઈ ઉ માં પાંતર થાય છે ?  

27.  કોલસાને સળગાવતા કઈ ઉ  ુ ત થાય છે ? 

28.  િવ ુત ઉ ુ ં ઉ મા ઉ માં પાંતર કર ુ ં  સાધન ુ ં નામ જણાવો  

29.  ને મ ણ ુ ં કાય ુ ં છે ? 

30. ને  પટલ ુ ં કાય ુ ં છે ? 
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(1) 64 ુ ં  ઘન ૂળ________________ છે. 
(2) √1  +   23 =  _________________ 
(3) કોઇપણ સં યા અને એની િવરોધી સં યાનો ુણાકાર હંમેશા _________________મળે.  
(4) √2   X  √2  3  X  √2 3   =   √2  -------  
 
                                   

(5) 3      X   3    = _________   
(6) A = {2,4,6,8 } હોય તો અહ  ગણ A ને કઇ ર તે દશાવેલ છે?  
(7)  ગણ માં મા  એકજ ઘટક હોય તે ગણ ને _______________ગણ કહવાય છે. 
(8) D= {  / , 12  ના અવયવ } તો ગણ D ને યાદ ની ર તે લખો.  
(9) ( a + b )2  = _________   
(10) ચ ુ કોણનાં ગ કયા-કયા છે?  
(11) જો કોઇ ચ ુ કોણનાં ચારય ુણાઓના માપનો સરવાળો 3000  હોય તો ચોથા ૂ ણાનો માપ ું થશે? 
(12)  ચ ુ કોણનાં ચારય ૂણાઓ સરખા માપનાં અને સામ-સામેની બા ુઓ સરખી પણ પાસ-પાસેની 
 બા ુઓના માપ ુદા- ુ દા હોય તો તે ચ ુ કોણ _______________ ચ ુ કોણ કહવાય? 
(13) કયા-કયા ચ ુ કોણનાં િવકણ  નાં માપ સરખા હોય છે? 
(14) કયા-કયા ચ ુ કોણનાં ચારય ૂણાઓ સમાન માપનાં હોય છે? 
(15) કયા-કયા ચ ુ કોણનાં ચારય બા ુઓનાં માપ સરખા હોય છે? 
(16) કયા-કયા ચ ુ કોણનાં િવકણ નાં પર પર ુભાગે છે? 
(17) ઢાંકણાં વગરનાં નળાકાર ુ ં  ે ફળ શોધવા ુ ં  ુ  ુ ં થશે? 
(18) વ ુળનો યાસ હંમેશા િ જયાનાં માપ કરતાં કટલા ગણો હોય છે? 
(19) ુ  લા નળાકાર ુ ં  ે ફળ શોધવા ુ ં  ૂ  ુ ં છે? 
(20) નળાકાર ુ ં  ઘનફળ શોધવા ુ ં  ૂ  _______________ છે. 
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