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િવષય - િવ ાન  અને ટકનોલો    

             ધોરણv6   

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. નીચેનામાંથી કયો પાણીનો ોત છે?   

 )a ) ૂવો    )b ) તળાવ    
 (c) વરસાદ     (d) આપેલ તમામ     

 
2. તમારા ઘર પાણી ા ંથી આવે છે?   

 )a ) ુ િન  .ટાંક ની પાઇપલાઇન   )b ) નદ માંથી સીધી પાઇપલાઇન    
 (c) ૂવામા ંથી    (d) ઉપરના એક પણ નહ    
 
3. પાણીનો ઉપયોગ ા ં છે?   

 )a ) પીવા માટ    )b ) હાવા ધોવા   
 (c) ખેતી અને પ ુપાલન   (d) આપેલ તમામ     

 
4.  ૃ વી પરના પાણીમાંથી બા પીભવન ારા વાદળ બની તે જ પાણી ૃ વી પર વરસાદ વ પે પા  ફર  .આ 

ઘટનાને ું  કહવાય ?    

 )a ) જળસંચય     )b ) જળચ     
 (c) જળ લય     (d) જળાશય    

 
5.  બા પ ઠંડ  પડ  પાણીના ટ પામાં ફરવાય તે યાને ુ ં કહ છે?    

 )a ) બા પીભવન    (b) ઘનીભવન   
 (c) ઉ કલન     (d) જલીકરણ   
 
6. વરસાદના પાણીનો ખેતરમાં ખાડો કર  સં હ કરવાની પ ધિતને ું કહવાય?    

 )a ) ડમ     )b ) ખેતતલાવડ    
 (c) ૂ ગભ ટા ંકા     (d) બોર   

7.        નાની નદ  પર બાંધવામાં આવતા આડ બંધને ું  કહ છે?   

 )a ) ચેક ડમ     )b ) ડમ  
 (c) આડપાળ     (d) એક પણ નહ      



          
    
8. રચા  પ ધિતમાંથી નીચેનામાંથી શામાં પાણી ુ ં  થળ ુ લાવી શકાય  ?   

 )a ) નદ      )b ) સરોવર   
 (c) ૂવો     (d) તળાવ    
 
9. પાણીના ૂષણથી ું ન◌ુકશાન થાય છે?   

 )a ) ૂ િષત પાણી પીવાથી રોગ થાય  (b) જળચર ાણીઓને ુકશાન થાય    
 (c) મ છરોનો ઉપ વ વધે  (d) ઉપરના તમામ 
 
10. પાણીનો ઉપયોગ કયા કાયમાં નથી થતો ?   

 )a ) કપડા ૂ કવવા    (b) ઉ ોગોમા ં 
 (c) દિનક કાય મા ં   (d) ખેતી અને પ ુપાલનમાં   
 
11. પાણીના ૂષણની શી અસરો છે ?   

 )a ) મ છરનો ઉપ વ વધે છે  )b ) ખેતીના પાકને કુશાન થાય   
 (c) રોગચાળો ફલાય છે   (d) આપેલ તમામ   
 
12. પાણી યાંથી ા ત થાય તેને ુ ં કહ છે ?    

 )a ) પાણીનો ોત    (b) પાણી ુ ં  ઉ ૃગમ થાન   
 (c) પાણી    (d) a,b,c, ણેય    
 
13. પાણીની વરાળમાંથી વાદળ બાંધવા શાની જ ર છે ?   

 )a ) ૂ ળના રજકણોની    (b) મેઘ ગ નાની   
 (c) વીજળ ની     (d) ૂ યની ગરમીની   
 
14. પાણીની બચતમાંના ઉપાયો પૈક  નીચેનામાંથી કયો એક ઉપાય નથી ?   

 )a ) પીવા માટ જોઇએ એટ ું  જ પાણી યાલામાં લે ુ ં. 
 (b) પાણીના લીકજ વાળા નળ ું  ર પેર ગ કરાવ ુ ં 
 (c) પાણીનો નળ બંધ કરવાની દરકાર ન કરવી  
 (d)  “ પાણીની બચત અને વનમાં પાણી ુ ં  મહ વ” આ બાબતોની સમજણ આપવી . 
 
 1 5. લંબાઇના માપનનો સૌથી નાનો એકમ કયો છે ?   

 )a ) કલોમીટર     (b) મીટર   
 (c) સે ટમીટર     (d) િમલીમીટર   
 
16. 1 સે ટ િ◌મીટર ....................... =િમલીમીટર     

 )a )  100     (b)  1000  
 (c)  10      (d)  1  
 



 
17. સમયના માપન માટ ઉપયોગમાં લેવા ું  સાધન ક ું  છે ?   

 )a ) થમ મીટર     (b) માપપ ી  
 (c) ઘ ડયાળ     (d) હોકાયં    
 
18. 1 વષ બરાબર કટલા દવસ ?    

 )a )  300     (b)  65  
 (c)  265     (d)  365  

19. કલોમીટર  .................... =મીટર?   

 )a )  10      )b )  1000    
 (c)  100       (d)  1  

 
20. સમયના માપન માટ ઉપયોગમાં લેવા ું  સાધન ક ું  છે?  

 )a ) થમ મીટર     (b) ઘ ડયાળ    
 (c) બેરોમીટર      (d) સેલ   
____________________________________________________________________________________________ 

FRAME-2 
1. કયા ોત ારા જમીનમાં સં હાયે ું  પાણી મેળવી શક એ?    

 )a ) નદ      )b ) વરસાદ    
 (c) ૂવો     (d) તળાવ    
 
2. પાણીનો ુ ય ોત કયો છે?   

 )a ) ૂવો    )b ) બોર    
 (c) તળાવ     (d) વરસાદ    
 
3. કોઇ પણ વાહ માંથી બા પ બનવાની યાને ુ ં કહ છે ?    

 )a ) બા પીભવન    (b) ઘનીભવન   
 (c) ઉ કલન     (d) ઠારણ    
 
4. કઇ પ િત ારા નદ ના પાણીના ૂ બ જ વ ુ જ થાનો સં હ કર  શકાય?   

 )a ) ડમ     )b ) ખેતતલાવડ    
 (c) ૂ ગભ ટા ંકા     (d) બોર  
 
5. નીચેનામાંથી કઇ જળસંચયની ર ત નથી ?     

 )a ) ખેતતલાવડ      (b) ૂવા ર ચા   
 (c) ૂ ગભ ટા ંકા     (d) એક પણ નહ    
 



 
6. િવ  પાણી દન તર ક કયો દવસ ઉજવાય ?    

 )a )  22 માચ     )b )  22 ૂન   
 (c)  22 ડસે બર    (d)  20 માચ  

7. વરસાદના પાણીને વહ  જ ુ  અટકાવી તેનો સં હ કરવો તેને ુ ં કહવાય ?   

 )a ) જળચ      (b) જળ લય   
 (c) જળસંચય     (d) જળાશય   
 
8. પાણી ુ ં  ૂષણ એટલે ુ ં?   

 )a ) પાણીનો બગાડ   (b) પાણી ુ ં  ુ કરણ   
 (c) પાણી ુ ં  મ લનીકરણ   (d) પાણીનો ોત   
 
9. તમારા ઘર પાણી ા ંથી આવે છે?  

 )a ) ુ િન  .ટાંક ની પાઇપલાઇન   )b ) નદ માંથી સીધી પાઇપલાઇન    
 (c) વરસાદથી    (d) દ રયામાંથી   
 
10. નીચેનામાંથી કઇ જળસંચયની એક ર ત નથી ?   

 )a ) ર ચા  ૂવા    (b) ડમ  
 (c) ખેતતાલાવડ    (d) વરસાદ 

11. લંબાઇના માપન ું  માણ ૂત સાધન ક ું  છે ?   

 )a ) માપપ ી    (b) ાજવા   
 (c) માિપયા    (d) ઉપરના એક પણ નહ   
 
12. 1 મીટર .................... = સે ટમીટર 

 )a )  100     (b)  10 , 000  
 (c)  10      (d)  1   
 
13. લંબચોરસના ે ફળ ુ ં  ૂ  ક ું  છે ?    

 )a ) લંબાઇ  +પહોળાઇ    (b) લંબાઇ – પહોળાઇ 
 (c) લંબાઇ X પહોળાઇ   (d) લંબાઇ  /પહોળાઇ  
 
14. 1 દવસ બરાબર કટલા કલાક ?   

 )a )  10      (b)  24  
 (c)  20      (d)  12  
 
15.  ઘ ડયાળમાં કા ંટા ન હોય મા  કડા ારા જ સમય બતાવે તેવી ઘ ડયાળને  ................કહવાય.   

 )a ) કાંડા ઘ ડયાળ    (b) દ વાલ ઘ ડયાળ     
 (c) ડ ટલ ઘ ડયાળ    (d) આપેલ તમામ   

 



  
16. 1 િમિનટ  ................... =સેક ડ  

 )a )  50      )b )  40   
 (c)  60       (d)  25  

 
17. બે શહરો વ ચે ુ તર માપવા માટ નીચે પૈક  કયા એકમનો ઉપયોગ કર ?ુ  

 )a ) મીટર    )b ) કલોમીટર   
 (c) લીટર      (d) કલોલીટર  
 
18. લંબાઇ ના માપન સમયે નીચેના પૈક  યાનમા રાખવા વી બાબત કઇ નથી ?  

 )a ) વ ુને 0 ક પર ૂ કવી જોઇએ   

)b ) વ ુ માપપ ીને સમાંતર હોવી જોઇએ   
 (c) ુનો છેડો  ,માપપ ી નો ક અને ખ ણેય સીધી રખામાં હોવી જો ઇએ      
 (d) વ ુ માપપ ી ની નીચે હોવી જોઇએ 

 
19. કોઇપણ પદાથ સમતલ સપાટ  રોકલ જ યાને ુ કહવાય?  

 )a ) ે ફળ    )b ) લંબાઇ    
 (c) રોકાણ     (d) પહોળાઇ  
 
20. રમત ગમત ની હર ફાઇમાં સમયના સચોટ માપન માટ શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?  

 )a ) એલામ ઘ ડયાળ    (b) ટોપ વોચ    
 (c) ટાવર  ઘ ડયાળ   (d) લોલક ઘ ડયાળ 
  
 
____________________________________________________________________________________________

FRAME-3  
1. આપણા રા યનો સૌથી ચો ડમ કયો છે?    

 )a ) મ     )b ) સરદાર સરોવર    
 (c) કાકરાપાર     (d)   ધરોઇ    

 
2. પાણી ૂ િષત થવાની યાને ુ ં કહ છે ?    

 )a ) પાણી ુ ં  ઘનીભવન    (b) પાણી ુ ં  ૂષણ   
 (c) પાણી ુ ં  બા પીભવન   (d) જળચ     
 
 
3. ૂવા  ,બોર ,નદ ,તળાવ ક ડમમાં પાણી ા ંથી આવે છે ?    

 )a ) જમીનમાં સં હાયે ું    )b ) વરસાદથી  
 (c) પાણીની ટા ંક માંથી    (d) નળમાંથી   
 



4. પાણી ુ ં  ૂષણ કવી ર તે થ ું  નથી ?   

 )a ) પાણીમાં નહાવા ધોવાથી  )b ) પાણીમાં કચરો નાંખવાથી  
 (c) પ ુઓને નવડાવાથી  (d) પાણીને ગાળવાથી  
 

5. સ વોને વવા માટ અગ ય ું  ઘટક ક ું  છે ?   

 )a ) જમીન     (b) પાણી  
 (c) આકાશ     (d) કપડા   
 

6. શાળામાં જળસંચય કવી ર તે થાય ?   

 )a ) વરસાદના પાણીનો સં હ કર  (b) ૂવો ખોદ   
 (c) બોર બનાવી    (d) કનાલ બનાવી   
  

7. વરાળ બી  કયા નામે ઓળખાય છે ?   

 )a ) વા  ુ    (b) બા પ   
 (c) જળ     (d) વાદળ   
  

8. ગામમાંથી નદ  પસાર થતી ન હોય તો જળસંચય કવી ર તે કરાય ?   

 )a ) ડમ ારા     (b) ચેક ડમ ારા 
 (c) નહર ારા     (d) તળાવ બનાવીને  
 
9. પહલાના જમાનામાં લોકો લ ંબાઇ ુ ં  માપન કવી ર તે કરતા હતા ?   

 )a ) વત     (b) હાથ  
 (c) ડગલા ં    (d) ઉપરના તમામ   
 
10. લંબાઇન માપનનો માણ ૂત એકમ કયો છે ?    

 )a ) કલોમીટર     (b) મીટર   
 (c) સે ટ મીટર     (d) િમલીમીટર   
 
11. અવકાશીય પદાથ  વ ચે ુ ં  તર માપવા કયો એકમ વપરાય છે ?   

 )a ) કલોમીટર     (b) મીટર   
 (c) સે ટ મીટર     (d) કાશવષ  
 
12. ે ફળનો એકમ કયો છે ?   

 )a ) મીટર     (b) ઘનમીટર   
 (c) સે ટમીટર     (d) ચોરસમીટર   
 
13. સમયનો માણ ૂત એકમ કયો છે ?   

 )a ) વષ      (b) દવસ    
 (c) સેક ડ     (d) િમિનટ  
 
 



14. મોટો એકમ કયો છે?  

 )a ) મીટર     (b) મીલીમીટર   
 (c) સે ટમીટર     (d) કલોમીટર   
 
15. ે ફળનો માણ ૂત એકમ કયો છે ?  

 )a ) ચો  .સેમી     )b )  ચો  .લીટર  
 (c) ચો  .કલોમીટર    (d)  ચોરસ  
 
16. 60 િમિનટ  ................... =કલાક  

 )a )  1      )b )  1 . 5   
 (c)  2       (d)  2 . 5  

 
17. રખાખંડની લંબાઇ માપવા માટ નીચે પૈક  કયા સાધનનો ઉપયોગ કર ુ?ં  
 )a ) મેજરટપ     )b )  ઘ ડયાળ   
 (c) માપપ ી      (d)  હોકાયં   
 
18. તમારા કપડા સીવડાવવા ઓ યાર દર  માપ લેવા માટ કયા સાધનનો ઉપયોગ કર છે?  

 )a ) માપપ ી    )b ) ઘ ડયાળ  
 (c) મેજરટપ     (d) દોર  

 
19. પહલાના જમાનામા લોકો સમયના માપન માટ શેનો ઉપયોગ કરતા નહતા?  

 )a ) રતઘડ     )b ) જળઘડ  
 (c) ડ ટલ ઘડ    (d) ૂ યઘડ 

 
20. ૃ  ના થડનો પર ઘ માપવા શેનો ઉપયોગ કરશો ?  

 )a ) વળ  શક તેવી મેજરટપ   )b ) પતરાની મેજરટપ   
 (c) માપપ ી     (d) ઘ ડયાળ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



રાઉ  ડv3       

 
 અઘરા ો 

1. ૂવા ક બોરમાં પાણી ા ંથી આવે છે ? 

2. બા પીભવન એટલે ુ?ં 

3. ઘનીભવન એટલે ુ?ં 

4. ૂવાના પાણી ુ ં  ર ુ  લાવવા કઇ પ િત વપરાય છે? 

5. વાદળા કવી ર તે બને છે? 

6. પાણી ુ ં  ૂષણ એટલે ુ?ં 

7. જળસંચય એટલે ુ?ં 

8. આપણી શર રની કઇ યાઓમાં પાણી અગ ય ું  છે? 

9. કાશવષ એટલે ુ?ં 

10. ે ફળ એટલે ુ?ં 

11. લંબાઇના માપન સમયે કઇ કઇ બાબતો યાનમાં રાખશો ? 

12. ચોરસના ે ફળ ુ ં  ૂ  આપો. 
13. પહલાના જમાનામાં સમય ું  માપન કવી ર તે કરતા? 

14. 1 ક ◌ાશવષ  ................. =થાય.  

15. 1 કલોમીટર  ...................... =સે ટ મીટર થાય. 
16. યવહારમા ં ે ફળના બે ઉપયોગ જણાવો. 
17. પહલાના સમયમાં લોકો કયા યં  ારા સમય ન  કરતા હતા? 

18. 15 દવસના સમયને ું  કહ છે?  

19. ૂ બ જ લાંબો સમય માપવા માટ સમયના કયા એકમો વપરાય છે    ? 

20. સેકંડના 100 મા ભાગને ું કહ છે  ?  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



િ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) સ વની રચના માટનો ુ ય ઘટક કયો છે ? 

 (A) પેશી    (B) કોષ  

 (C) અવયવ     (D) તં  

(2) આ પાઠમાં ાણી કોષ જોવા કયાં કોષનો ઉપયોગ કય  છે ? 

 (A) ુ ંગળ ના    (B) ગાલના  

 (C) ટના     (D) એક પણ ન હ  

(3) કોષમાં આવેલ અિત ુ મ ગકાઓને ------------------ વડ જોઈ શકાય છે   

 (A) માઈ ો કો  ્   (B) ઈલે ોન માઈ ો કોપ 

 (C) બાઈનો ુલર    (D) પે ર કોપ 

(4) કોષને આધાર અને ર ણ કોણ આપે છે ? 

 (A) તારાક      (B) કોષક  

 (C) કણાભ ૂ ો     (D) કોષદ વાલ  

(5) બ ુકોષી  સ વ ું  ઉદાહરણ નીચે પૈક  ક ું  છે? 

 (A) અમીબા    (B) યી ટ 

 (C) મ ુ ય     (D) ુ લના 

(6) નીચેનામાંથી ાણીકોષ કયો છે? 

 (A) ગાલનો કોષ    (B) લેિમડોમોનોસ  

 (C) વોટ સેલા    (D) ઉપરની તમામ  

(7) નાના તરડાની શ આતના ભાગને ું કહ છે? 

 (A) પ વાશય    (B) વા ુકોષો  

 (C) ૂચા      (D) ાસવા હકા    

 
 
 



(8) નીચે પૈક  સનતં નો અવયવ કયો છે? 

 (A) દય     (B) ફફસા ં

 (C) ય ૃત     (D) ુખ ુહા 

 (9) નીચે પૈક  એક કોષી વન પિત કઇ નથી? 

 (A) યી ટ     (B) લેિમડોમોનોસ 

 (C) વોટ સેલા    (D) ુ લના 

(1૦) નીચે પૈક  કઇ ગકા પાચક ઉ સેચકો ધરાવે છે? 

 (A) ર બોઝોમ     (B) લાયસોઝોમ 

 (C) તારાક     (D) હ રતકણ  

(11) જમીન ખેડવા ક ું  સાધન વપરાય છે? 

 (A) કોદાળ     (B) હળ 

 (C) ૂ રપી    (D) દાતર ુ  ં

(12) જમીનનો ુ ય ઉપયોગ ા ં થાય છે? 

 (A) મકાન બાંધવા    (B) ખેતી કરવા  

 (C) વાહનો ચલાવવા   (D) ઉપરના તમામ  

(13) જમીન ુ ં  ધોવાણ અટકાવ ું  જોઇએ ........................ 

 (A) જમીનની ફળ ુ પતા વધે છે  (B) જમીનની ફળ ુ પતા ઘટ છે 

 (C) ન દણ વ ુ ઊગી નીકળે છે  (D) આપેલ તમામ  

(14) કઇ જમીન ુ ં  ધોવાણ સૌથી ઓ ં થાય છે? 

 (A) પગિથયાવાળ     (B) આડા ચાસવાળ   

 (C) એક તરફ  ઢોળાવવાળ   (D) ઘાસ આ છા દત 

(15) કઇ પ િતમાં પાઇપના િછ  ારા દરક છોડને પાણી મળે છે? 

 (A) ટપક િસચાઇ પ િત   (B) માટલા િપયત  

 (C) ધો રયા િપયત    (D) તમામ  

(16) જમીનની ચકાસણી અને ખેતી કરવા માટના િવિવધ આ ુિનક ઉપાયો માટ દરક જ લામાં  ............. ક  

 શ ુ કરવામાં આ યાં છે . 

 (A) પાક સંશોધન ક    (B) ખાતર સંશોધન ક   

 (C) જમીન સંશોધન ક    (D) ઉપરના તમામ  

(17) જમીનની ફળ ુ પતા ળવવા ું કર ું  જોઇએ? 

 (A) રાસાય ણક ખાતર વાપર ું    (B) પાકની ફરબદલી કરવી  

 (C) એક જ પાક વારંવાર લેવો  (D) પાણી ુ કળ માણમાં આપ ું    

 



 

(18) બયારણ નાંખવાની યાને  .....................કહ છે.  

 (A) ખેડ     (B) જમીન સમથળ કરવી 
 (C) વાવણી કરવી   (D) ન દણ ૂર કર ું   
(19) ન દણને ૂર કરવા ક ું  સાધન વપરાય છે? 

 (A) વાવણીયો    (B) કોદાળ   

 (C) હળ     (D) ઓરણી 

(20) ુ રયા ખાતરમાંથી વન પિતને ક ું  પોષકત વ મળે છે? 

 (A) ફો ફરસ     (B) ક શયમ  

 (C) પોટિશયમ     (D) નાઇ ોજન  

(21) કઇ પ િતમાં પાણી અને સમયનો બલ ુલ બગાડ થતો નથી? 

 (A) ટપક િસચાઇ પ િત   (B) માટલા િપયત પ િત  

 (C) ધો રયા િપયત પ િત   (D) એક પણ નહ    

 (22) કઇ િપયત પ િતમાં ન દણ થ ું  નથી? 

 (A) માટલા િપયત   (B) ધો રયા િપયત 

 (C) ટપક િસચાઇ    (D) ઉપરની તમામ  
 
____________________________________________________________________________________________ 

 FRAME-2 
 

(1) કોષને જોવા માટ કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? 

 (A) થમ મીટર     (B) ૂરબીન  

 (C) માઇ ો કોપ     (D) ટ લ કોપ  

(2) કોષમાં ચાલતી િવિવધ યાઓ ું  િનયમન કોણ કર છે?   

 (A) કોષરસ     (B) કોષક   

 (C) ર બોઝોમ     (D) તારાક   

(3) ોટ ન ુ ં  સં લેષણ નીચે પૈક  કઇ ગકા કર છે?   

 (A) ર બોઝોમ     (B) લાઇસોઝોમ  

 (C) ગો ગીકાય     (D) કણાભ ૂ ો 

(4) કોષ દવાલ શાની બનેલી છે?   

 (A) ગો ગીકાયની    (B) અ ધાનીની  

 (C) ઉ સેચકોની     (D) સે ુલોઝની  
 
 



(5) નીચે પૈક  કઇ એક કોષી વન પિત છે?  

 (A) યી ટ     (B) વોટ સેલા  

 (C) લેિમડોમોનાસ    (D) ઉપરની તમામ  

(6) ફફસામાં આવેલા ા ના મખાને ું કહ છે?   

 (A) ુખ ુહા     (B) અ નળ  

 (C) વા ુકો ઠો     (D) વા ુ િપડ  

(7) રંગ ૂ ો ા ં આવેલા છે?   

 (A) કોષક માં     (B) કોષ દવાલમાં  

 (C) કોષરસમાં     (D) તારાક માં  

(8) નીચેના પૈક  કઇ ગકા ોટ ન ુ ં  સં લેષણ કર છે?   

 (A) ર બોઝોમ     (B) લાયસોઝોમ  

 (C) ગો ગીકાય    (D) કણાભ ૂ ો  

(9) િવિવધ પેશીઓના સ ૂ હને ુ ં કહ છે?   

 (A) કોષ     (B) અવયવ  

 (C) પેશી     (D) તં   

(10) એક જ ખેતરમાં એક જ પાક વારંવાર લેવાથી ું  થાય છે ?   

 (A) પાક ઉ પાદન વધે   (B) પાક ઉ પાદન ઘટ 

 (C) પાક ઉ પાદન જળવાઇ રહ   (D) જમીનની ફળ ુ પતા જળવાઇ રહ  

(11) ખેતીમાં વ ુ પાક ઉ પાદન મેળવવા માટ જમીન કવી હોવી જોઇએ?   

 (A) કાળ      (B) ૂ ક   

 (C) ફળ ુ પ     (D) એક પણ નહ   

(12) ૂ ં ઠાના ણ લંબઘન ખોખાની ૃ િ મા ં કયા બીકરમાં પાણી માણમાં ચો ું  છે ?   

 (A) થમ     (B) બી ુ ં   

 (C) ી ુ ં      (D) તમામ  

(13) કઇ પ િતમાં ખેતરમાં નીક બનાવવામાં આવે છે?   

 (A) માટલા િપયત   (B) ધો રયા િપયત 

 (C) ટપક િસચાઇ    (D) એક પણ નહ    

 (14) કઇ પ િતમાં પાણીનો જ રયાત ૂ રતો જ ઉપયોગ થાય છે?   

 (A) માટલા િપયત   (B) ધો રયા િપયત 

 (C) ટપક િસચાઇ    (D) ઉપરની તમામ  
 
 



 (15) જમીનમાં સે ીય પદાથ  ઉમેરવા?   

 (A) દવાનો છંટકાવ કરવો  (B) રાસાય ણક ખાતર આપ ું   

 (C) છા ણ ું  ખાતર આપ ું    (D) પાણી આપ ું   

(16) જમીનની ચકાસણી સામા ય ર તે ાર કરાવવી જોઇએ?   

 (A) દર ણ વષ   (B) દર ચાર વષ 

 (C) દર બે વષ    (D) દર એક વષ  

(17) વાવણી માટના ઓ રને ું  કહ છે?   

 (A) વાવ ણયો     (B) ૂ ણી 

 (C) ઓરણી     (D) ૂ રપી   

(18) સમાર સાધનનો ઉપયોગ જણાવો?   

 (A) જમીનની ખેડ કરવા માટ   (B) ઢફાં ભાગવા  &જમીન સપાટ કરવા માટ  

 (C) ન દણ ૂર કરવા માટ   (D) બયારણ વાવવા માટ  

(19) કઇ જમીન ુ ં  ધોવાણ સૌથી વ ુ થાય છે?   

 (A) પગિથયાવાળ     (B) એક તરફ  ઢોળાવવાળ  

 (C) આડા ચાસવાળ     (D) ઘાસ આ છા દત  

(20) કઇ પ િત બન ખચાળ છે?   

 (A) માટલા િપયત   (B) ધો રયા િપયત 

 (C) ટપક િસચાઇ    (D) ઉપરની તમામ  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 FRAME 3  
 

(1) સ વનો એકમ કોષમાં ુ ંગળ ના કોષની ૃ િ મા ં કયો અ ભરંજક ઉપયોગમાં લેવાય છે?  

 (A) િમિથ લન ુ    (B) લ ચ ગ પાવડર  

 (C) ફનો ફથે લન    (D) ઉપરના તમામ  

(2) િવક યાઓના િનયમન માટ ુ ં  ક  ક ું  છે?   

 (A) રંગ ૂ ો     (B) કોષરસ  

 (C) કોષક      (D) કોષક કા  

(3) નીચે પૈક  કઇ ગકાને પાવરહાઉસ કહ છે?   

 (A) ગો ગીકાય    (B) તારાક  

 (C) કણાભ ૂ ો    (D) હ રતકણ 

 
 
 



(4) િવિવધ પેશીઓના સ ૂ હને  ..................કહ છે?   

 (A) કોષ     (B) અવયવ  

 (C) પેશી     (D) તં   

 (5) કોષમાં ઉ પ  થયેલી ઊ  કયા અ ુ પે સં હ પામે છે?  

 (A) ોટ ન    (B) ATP 

 (C) કાબ હાઇ ટ     (D)  ADP 

(6) કોષમાંના વાહ   યને ુ કહ છે?   

 (A) કોષરસ ળ    (B) કોષરસ 

 (C) કોષક     (D) ુ લના 

(7) ા ખોરા માં પાચનની યા ૂ ણ થાય છે?   

 (A) અ નળ     (B) જઠરમા ં

 (C) મોટા તરડામા ં   (D) નાના તરડામા ં

(8) લીલી વન પિતમાં કાશસં લેષણ ું  કાય કોણ કર છે?   

 (A) કણાભ ૂ ો    (B) કોષ દવાલ 

 (C) હર તકણ    (D) કોષરસપટલ 

(9) કોષ દ વાલ શાની બનેલી છે?   

 (A) પેશી    (B) સે ુલોઝન 

 (C) અવયવ    (D) ર બોઝોમની 

(10) જમીનની ફળ ુ પતા વધારવા ું કર ું  જોઇએ?   

 (A) સમાયાંતર જમીનની ચકાસણી (B) ખેડ કરવી 

 (C) રસાય ણક ખાતરનો ઉપયોગ  (D) એક જ પાક વારંવાર લેવો 

(11) જમીનની ચકાસણી માટ કયો ક ન  કરવામાં આ યો છે ?  

 (A) pH ક     (B) DTH ક  

 (C) ppm ક     (D) TH ક  

(12) ુ ં ઠાના ણ લંબઘન ખોખાની ૃ િ મા ં કયા બીકરમાં પાણી વધાર ડોહ  હોય છે?   

 (A) થમ     (B) બી ુ 

 (C) ી ુ      (D) તમામ  

(13) કઈ પ ધતીમાં પાણીનો ૂ બ બગાડ થાય છે?   

 (A) માટલા િપયત   (B) ધો રયા િપયત 

 (C) ટપક િસચાઇ    (D) ઉપરની તમામ  
 
 



 (14) PH ક ારા જમીનની  .............માપી શકાય?   

 (A) ફળ ુ પતા     (B) ભેજ ધારણ શ ત 

 (C) ખાતર ુ ં  માણ    (D) પાક ુ ં  માણ  

(15) ખેડ કરવાથી ું ફાયદો થાય છે?   

 (A) જમીન પોચી બને    (B) જમીન ફળ ુ પ બને  

 (C) બીજ સરળતાથી ઉગી શક   (D) ઉપરના તમામ  

(16) જમીનની ખેડ કરવા કયા સાધનો વપરાય છે?  

 (A) હળ )લોખંડ અને લાકડા (   (B) ગાંધી એલન કરબડ  

 (C) ટર     (D) ઉપરના તમામ  

(17) નીચે આપેલ પૈક  ક ું  ન દણ છે?   

 (A) ચીલ     (B) કાંસ 

 (C) ૂ ણી     (D) ઉપરના તમામ  

(18) નીચેના પૈક  ક ું  ુ િ મ ખાતર છે?   

 (A) છા ણ ું  ખાતર   (B) ુ રયા 

 (C) ખોળ ું  ખાતર    (D) લીલો પડવાસ  

(19) પાણીની અછત હોય તેવી જ યાએ કઇ િપયત પ િતનો ઉપયોગ થાય છે?   

 (A) ધો રયા િપયત પ િત   (B) માટલા િપયત પ િત 

 (C) ન ક પાળા િપયત પ િત  (D) ટપક િસચાઇ પ િત  

(20) કઇ િપયત પ િત વ ુ ચ લત છે?  

 (A) ધો રયા િપયત પ િત   (B) માટલા િપયત પ િત 

 (C) ટપક િસચાઇ પ િત    (D) ઉપરની તમામ  
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રાઉ  ડv3       

અઘરા ો  

1. કોષની સૌ થમ મા હતી આપનાર વૈ ાિનક ુ ં  નામ આપો  . -  

Ans રોબટ ુક 

2. સ વ કોષની રચનાના ુ ય બે ભાગ કયા છે? 

Ans  કોષક  અને કોષરસ  

3. વન પિત કોષ અને ાણીકોષનો ુ ય તફાવત જણાવો 

Ans  - વન પિત કોષમાં દ વાલ હોય છે  

- ાણીકોષમાં દ વાલ હોતી નથી.  

4. િનિ ત કાય સાથે સંકલાયેલા અવયવોના સ ૂ હને  ......................કહ છે   

Ans  તં    

5. બ ુકોષી સ વ એટલે ુ ં? 

Ans   સ વ ું  શર ર એક કરતા વ ુ કોષો ુ ં  બને ું  હોય તેને  

6. ાણી કોષમાં કોષિવભાજનની યા વખતે ુ િવય ાક ુ ં  સ ન કોણ કર છે?  

Ans તારાક  

7. િનિ ત કાય કરવા માટ ભેગા થયેલા કોષના સ ૂ હને ુ ં  કહ છે?  

 Ans પેશી 

8. સ વનો રચના મક અને યા મક એકમ કયો છે? 

 Ans કોષ  

9. બો એ એક કોષ વન પિત છે ક બ ુકોષી?  

Ans બ ુકોષી  

10. કયા કોષમાં હ રતકણ હોતા નથી? 

 Ans ાણીકોષમાં  

11. કઠોળ વગની વન પિતને કયા પોષક ત વવાળા ખાતરની જ ર નથી? 

 Ans નાઇ ોજન ુ ત  

12. કઠોળ વગની વન પિતની ૂળની ગંઠોમા ં કયા બે ટ રયા રહલા છે? 

 Ans રાઇઝો બયમ  

13. માટલા િપયત પ િત ુ ય વે ા ં વપરાય છે? 

 Ans ફળોની વાડ માં  



14. જમીન ુ ં  ધોવણ કરતા ુદરતી પ રબળોના નામ આપો. 

 Ans  વરસાદ  ,વહ ું  પાણી અને પવન  

15. તરપાક એટલે ુ?ં 

 Ans એક જ ખેતરમાં એક સાથે એક કરતા વ ુ પાકને ઉગાડવામાં આવે છે તેને  

16. તરપાકમાં બાજર ના પાક સાથે કયા પાક વાવવામાં આવે છે? 

 Ans ુ વેર ,ગવાર ,મગ  

17. જમીન ુ ં  બ ંધારણ કમ  /ાર બગડ છે?  

 Ans રાસાય ણક ખાતર વાપરવાથી 

18. પાક સંર ણ એટલે ુ?ં 

 Ans  ક ટકો અને વા ુંઓ ુ ં  િનયં ણ કર ને પાકને રોગ સામે ર ણ આપ ું  તેને પાક સંર ણ કહ છે. 

19. ેસરનો ઉપયોગ જણાવો. 

 Ans અનાજના ૂ ંડામા ંથી દાણા ટા પાડવા  

20. ુ ંગરાળ દશમાં કઇ િપયત પ િત ચ લત છે.  

 Ans  ટપક િસચાઇ પ િત  

21. કઇ પ િતમાં જમીન સમતલ હોવી જ ર  નથી .  

Ans  ટપક િસચાઇ પ િત  
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િવષય - િવ ાન  અને ટકનોલો    

             ધોરણv8   

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. નીચેના પૈક  કયો ચેતાતં નો અવયવ નથી ? 

 (a) મગજ     (b) કરોડર ુ 

(c) કરોડ તંભ    (d) ચેતાઓ 

2. મગજ ું  ર ણ કોણ કર છે? 

 (a) સંવેદના ક ો   (b) કરોડ તંભ 

(c) ખોપર     (d) કશવા હનીઓ 

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

 (a) હાથની ગળ ું  ટર ુ ં  (b) પગ ું  ત ળ ુ ં

 (c) ગાલ     (d) પીઠ   

4. શં ખકા કયા અવયવમાં આવેલી છે? 

 (a) ખ     (b) કાન   

 (c) ચામડ     (d) નાક  

5. ભ ું  ટર ું  કયો વાદ જલદ  પારખે છે? 

 (a) ખારો     (b) કડવો 

 (c) ગ યો     (d) ખાટો  

6. ખમાં વ ુ ુ ં  િત બબ શાના પર રચાય છે? 

 (a) ને મ ણ     (b) ટચેતા  

 (c) ને પટલ     (d) ક ક    

7.  ખના કયા ભાગમાં કાશ સંવેદ  કોષો આવેલા છે? 

 (a) ને મ ણ     (b) િસ લયર  ના ુ   

 (c) ને પટલ     (d) ક ક   

8. બં ુ કમાંથી ટલી ગોળ  કઇ ઊ  ધરાવે છે? 

 (a) ઉ માઊ      (b) થિતઊ    

 (c) ગિતઊ      (d) રાસાય ણક ઊ    



 
 

9. ઇલે ક બ બમાં વપરાતી ઊ  અને મળતી ઊ  અ ુ મે કયા કયા વ પની હોય છે? 

 (a) કાશઊ      (b) ઉ માઊ    

 (c) રાસાય ણક ઊ     (d) િવ ુતઊ    

10. કળ ૂનામાં ઊ  કયા વ પે રહલી હોય છે? 

 (a) થિતઊ      (b) ગિતઊ   

 (c) યાંિ કઊ      (d) રાસાય ણકઊ    

11. ફટાકડો ટ છે યાર રાસાય ણકઊ ું  શામાં પા ંતર થાય છે? 

 (a) િવ ુતઊ      (b) થિતઊ    

 (c) વિનઊ      (d) યાંિ કઊ    

12. ખચાયેલા રબરમાં કઇ ઊ  રહલી હોય છે? 

 (a) થિતઊ      (b) ગિતઊ    

 (c) ઉ માઊ      (d) યાંિ કઊ   

13. .................. ચેતાઓ મગ  ેરલા સંદશા ુ ં  શર રના ભાગો તરફ વહન કર છે.  

 (a) સંવેદ    (b) ેરક    

 (c) િમ      (d) આપેલ તમામ    

14. ભના શ આતના ભાગમાં ..................... કારનો વાદ અ ુભવાય છે. 

 (a) ખારો    (b) મીઠો   

 (c) ખાટો    (d) કડવો  

15. િવ ની ુલ ઊ નો જ થો હંમેશા ........................... છે. 

 (a) અચળ રહ     (b) બદલાય    

 (c) વધઘટ થાય    (d) કંઇ કહ  ન શકાય 

16. ચેતાતં ુ ં  ુ ય ગ ............................. છે.  

 (a) કરોડર ુ     (b) મગજ   

 (c) ચામડ      (d) કાન    

17. .................. સંવેદ  ગોમાંથી મગજ ુધી સંદશા ુ ં  વહન કર છે.   

 (a) સંવેદ  ચેતાઓ   (b) ેરક ચેતાઓ   

 (c) (a) અને (b) બંને   (d) (a) અને (b) બંને નહ     

18. ખારો વાદ ભના કયા ભાગ ાર પારખવામાં આવે છે?   

 (a) અ  ભાગ     (b) પા  ભાગ    

 (c) મ ય ભાગ     (d) પ  ભાગ   



 

19. ડમના દરવા માંથી પડતા પાણીમાં કઇ ઊ  રહલી છે?   

 (a) થિતઊ      (b) િવ ુતઊ    

 (c) ગિતઊ      (d) રાસાય ણકઊ   

20. નીચેનામાંથી ક ું  સાધન િવ ુતઊ ું  યા ં િ કઊ માં પા ંતર કર છે?   

 (a) પંખો     (b) વોટરહ ટર    

 (c) ટ ુબલાઇટ     (d) ટ .વી.   

 
____________________________________________________________________________________________ 

FRAME-2 

 
1. શર રમાં થતા ુદા ુદા કાય નો સમ વય કરવા ુ ં  કાય ક ું  ત ં  કર છે? 

 (a) િધરા ભસરણતં     (b) ચેતાતં   

 (c) પાચનતં      (d) સનતં    

2. મગજના નીચેના ભાગમાંથી નીકળતો ચેતાપેશીનો દોરડા વો ભાગ કયો છે? 

 (a) કરોડર ુ     (b) કરોડ તંભ   

 (c) ચેતાતં ુ      (d) કશવા હનીઓ   

3. નીચેના પૈક  ાણે ય કોને કહ છે? 

 (a) ભ     (b) કાન   

 (c) ચામડ      (d) નાક   

4. કાનમાં આવેલા પડદાને ુ ં  કહ છે? 

 (a) કણનાળ     (b) કણપટલ   

 (c) કણપ લવ    (d) કણચેતા  

5. ખમાં પારદશકપટલની પાછળ આવેલા િછ ને ું કહ છે? 

 (a) ને મ ણ     (b) ને પટલ   

 (c) ક ક      (d) પારદશકપટલ   

6. ખમાં વેશતા કાશ ુ ં  િનયં ણ કરવા ક ક ને નાની મોટ  કોણ કર છે? 

 (a) પારદશકપટલ    (b) ને મ ણ   

 (c) ને પટલ     (d) કનીિનકા  

7. નીચે પૈક  કઇ ત: ાવી ંથી નથી? 

 (a) ૂ િપડ      (b) ુ િપડ   

 (c) ડિપડ      (d) વા ુ િપડ  



 

8. ચાવી આપેલ ઘ ડયાળમાં ઊ  કયા વ પે સં હાયેલી છે? 

 (a) થિતઊ      (b) ગિતઊ   

 (c) ઉ માઊ      (d) રાસાય ણકઊ    

9. નદ  પરના બંધમાં રહલા પાણીમાં કઇ ઊ  રહલી છે? 

 (a) થિતઊ      (b) ગિતઊ    

 (c) રાસાય ણકઊ     (d) િવ ુતઊ    

10. િવ ુતકોષ (સેલ) માં ઊ  કયા વ પે રહલી હોય છે? 

 (a) રાસાય ણકઊ     (b) યાંિ કઊ   

 (c) થિતઊ      (d) ગિતઊ    

11. ધ ુ યમાંથી ટ ું  તીર કઇ ઊ  ધરાવે છે? 

 (a) થિતઊ      (b) ગિતઊ   

 (c) યાંિ કઊ      (d) રાસાય ણકઊ    

12. ૂ યમાંથી ઉ માઊ  ઉપરાંત બી  કઇ ઊ  મળે છે? 

 (a) યાિ કઊ     (b) ગિતઊ   

 (c) કાશઊ      (d) થિતઊ   

13. ચામડ માં ........................... નામ ુ ં  એક અગ ય ું  ય આવે ું  હોય છે?  

 (a) લી     (b) મેલેનીન    

 (c) મે લટ ન     (d) એિસડ    

14. ૂ યમાંથી મળતી ઊ  ......................... ઊ  છે.  

 (a) પવન     (b) સૌર    

 (c) જળ     (d) યાંિ ક    

15. િવ ુત હ ટર ારા િવ ુતઊ ું  .......................... ઊ માં પા ંતર થાય છે? 

 (a) ગિત     (b) ઉ મા    

 (c) થિત     (d) પવન  

16. કયો મગજનો ભાગ છે?   

 (a) અ  મગજ     (b) મ ય મગજ    

 (c) પા  મગજ     (d) (a), (b) અને (c) ણેય  

17. .................... ચેતાઓ શર રના િવિવધ ભાગોમાંથી મગજ તરફ અને મગજમાંથી શર રના િવિવધ ભાગો 

તરફ સંદશા ુ ં  વહન કર છે.   

 (a) સંવેદ      (b) ેરક  

 (c) િમ      (d) (a), (b) અને (c) ણેય 



 

18. અનૈ છક યાઓ ઉપર િનયં ણ રાખવા ુ ં  ક  ક ું  છે?   

 (a) અ  મગજ     (b) મ ય મગજ    

 (c) પા  મગજ     (d) ણેય  

19. ૃ વી પર ઊ નો ુ ય ોત કયો છે?   

 (a) પાણી    (b) પવન    

 (c) ૂ ય     (d) ચં     

20. ટબાઇન ગિતઊ ું  .................. ઊ માં પા ંતર કર છે.   

 (a) થિત    (b) રાસાય ણક    

 (c) ઉ મા     (d) યાંિ ક  

 
____________________________________________________________________________________________ 

 FRAME-3 

 

1. મગજના કયા ભાગમાં સન અને દયના ધબકવાની યા પર િનયં ણ રાખવાના ક ો આવેલા છે? 

 (a) પ  મગજ     (b) અ  મગજ   

 (c) મ ય મગજ    (d) ના ુ ં  મગજ   

2. પરાવત  યાઓ ું  સંચાલન કોણ કર છે? 

 (a) અ  મગજ     (b) પ  મગજ   

 (c) મ યમગજ     (d) કરોડર ુ   

3. કયા ાણીની ાણે ય વ ુ સતેજ છે? 

 (a) સાપ     (b) નફર ડોગ   

 (c) મગર     (d) મ ુ ય   

4. કડવો વાદ ભના કયા ભાગ પર જલદ  પરખાય છે? 

 (a) ટરવા પર     (b) પાછળના ભાગે   

 (c) નીચેના ભાગ ે   (d) બંને બા ુ   

5. ખમાં કોની રચના બ હગ ળ લે સ વી છે? 

 (a) ને મ ણ    (b) ને પટલ   

 (c) ક ક     (d) ટચેતા   

6. ો ટરોન ત: ાવ ઉ પ  કરતી ં િથ કઇ છે? 

 (a) ૂ િપડ      (b) ુ િપડ   

 (c) ડિપડ      (d) વા ુ િપડ 



 

7. પવન અને વહતા પાણી સાથે કઇ ઊ  સંકળાયેલી છે? 

 (a) થિતઊ      (b) રાસાય ણકઊ    

 (c) ગિતઊ      (d) ઉ માઊ   

8. કોલસામાં ઊ  કયા વ પે રહલી છે? 

 (a) ઉ માઊ      (b) રાસાય ણકઊ   

 (c) કાશઊ      (d) યાંિ કઊ    

9. ખોરાકમાં સં હાયેલી ઊ  કયા વ પે હોય છે? 

 (a) ઉ માઊ      (b) રાસાય ણકઊ   

 (c) થિતઊ      (d) યાંિ કઊ    

10. િવ ુતપંખો કઇ ઊ નો ઉપયોગ કર છે? 

 (a) થિતઊ      (b) િવ તુઊ    

 (c) ગિતઊ      (d) યાંિ કઊ   

11. યાંિ કઊ ું  િવ ુતઊ માં પા ંતર કર ું  સાધન ક ું  છે? 

 (a) િવ ુતપંખો     (b) ટબાઇન   

 (c) જનરટર     (d) િવ ુતકોષ   

12. ................... ચેતાઓ સંવેદ  ગોમાંથી મગજ ુધી સંદશા ુ ં  વહન કર છે. 

  (a) સંવેદ    (b) ેરક    

 (c) િમ      (d) આપેલ તમામ    

13. ભના ૂળ આગળ .................... કારનો વાદ અ ુભવાય છે.  

 (a) ખારો    (b) મીઠો   

 (c) ખાટો     (d) કડવો   

14. થિતઊ  + ગિતઊ  = ............................ ઊ    

 (a) પવન     (b) ૂ ય   

 (c) યાંિ ક     (d) જળ    

15. બંધમાં સં હાયેલ પાણી ............................ ઊ  ધરાવે છે. 

 (a) ગિત     (b) થિત    

 (c) પવન     (d) ઉ મા 

16. નીચેનામાંથી કયો ચેતાતં નો કાર છે?   

 (a) મ યવત      (b) પ રઘવત     

 (c) સંવેદના ાહ    (d) (a), (b) અને (c) ણેય  
 



 

17. નીચેનામાંથી ક ું  સ ંવેદના ાહ  ગ નથી?  

 (a) ખ     (b) ચામડ    

 (c) કાન     (d) નખ   

18. યાંિ કઊ  = ........................ + ગિતઊ    

 (a) થિતઊ      (b) રાસાય ણકઊ     

 (c) િવ ુતઊ      (d) કાશઊ     

19. આપણા ખોરાકમાં સં હાયેલી ઊ  ........................ ઊ  વ પે હોય છે?   

 (a) થિતઊ      (b) રાસાય ણકઊ     

 (c) િવ ુતઊ      (d) િવ ુતઊ    

20. સેલ (બેટર ) ....................ઊ ું  િવ ુતઊ માં પા ંતર કર છે.    

 (a) થિત    (b) રાસાય ણક   

 (c) ઉ મા     (d) યાંિ ક  
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અઘરા ો  

 નીચેના ોના એક વા માં ઉ ર આપો.  

1. મ યવત  ચેતાતં મા ં કયા કયા અવયવોનો સમાવેશ થાય છે? 

2. ખોપર  કો ુ ં  ર ણ કર છે? 

3. કરોડર ુ ુ ં  ર ણ કોણ કર છે? 

4. ચેતાના કારો કયા કયા છે? 

5. સંવેદના ાહ  ગો કયા કયા છે? 

6. ગંધ પારખવા માટ નાકની દર આવેલા ખાસ કારના કોષોને ુ ં કહ છે? 

7. કાનના ુ ય ણ ભાગો જણાવો 

8. મ યકણમાં આવેલા ણ નાના હાડકા કયા નામે ઓળખાય છે? 

9. ક ક ુ ં  કાય જણાવો. 

10. ને મ ણ ું  કાય ું  છે? 

11. ને મ ણને ડ  પાતળ  કરવા ુ ં  કાય કોણ કર છે? 

12. ત: ાવી ગં િથ એટલે ુ?ં 

13. કઇ ત: ાવી ગં િથ માથામાં આવેલી છે? 

14. ઇ ુ લન ત: ાવ ા ં ઉ પ  થાય છે? 

15. થાઇરોઇડ ગં િથમાં કયો ત: ાવ ઉ પ  થાય છે? 

16.ધ ુ યની ખચાયેલી પણછમાં કઇ ઊ  હોય છે? 

17. દડાને ક મોટરને ઢાળ પરથી છોડ  ૂ કવાથી કઇ ઊ ું  કઇ ઊ માં પા ંતર થાય છે? 

18. નદ  પરના બંધમાંથી પાણી છોડતાં કઇ ઊ ું  કઇ ઊ માં પા ંતર થાય છે ?  

19. યાંિ કઊ  કોને કહ છે? 

20. ૂ ય આપણને કયા કયા વ પે ઊ  આપે છે? 

21. બળતણમાં કઇ ઊ  રહલી હોય છે? 

22. ફટાકડામાં કઇ ઊ  રહલી હોય છે? 

23. કોલસાને સળગાવતા કઇ ઊ  ુ ત થાય છે? 

24. ર ડયો ચા ુ હોય યાર કઇ ઊ ું  બી  કયા વ પમાં પા ંતર થાય છે? 

25. ઊ નો ુ ય ોત કયો છે? 
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િવષય - ગ ણત  

             ધોરણv6  

રાઉ  ડv2       

ૂ ચના - િવધાથ ઓના એક એવા દરક ૂથને રાઉ  ડ-2 માંથી એક  યારબાદ એક  ન ૂ છવો એજ માણે મશ    
  રાઉ  ડ-2 અને રાઉ  ડ-3 માંથી એક - એક  ન ૂ છવો    

_________________________________________________________________________ 

 (1) 300 નાં 20%   કટલા થાય?  
 (A)  60  (B)  300  (C) 20  (D)  30   
 
(2) કોઇ શાળાના ધોરણ-6 ના એક વગ માં ુલ  40 િવધાથ ઓ છે. જો આ  80% હાજર  હોય  તો 
 કટલા િવધાથ ઓ આ  યા હશે?  
 (A)  60  (B)  300  (C) 20  (D)  30   
 
(3) 200  ના 15 % કટલા થાય ?  
 (A)  200 (B)  15  (C)  30  (D)  215 
 
(4) 0.3 ને ટકામા ંફરવતા ંકટલા મળે?  
 (A)  0.03  (B)  0.3 (C)  3  (D)  30 
 
(5)  કમંતે વેપાર  વ   ુખર દ તે કમત વ  નુી .................... કહવાય.   

 (A)  ૂ ળ કમંત  (B)  ખરા ત   (C)  પડતર કમત (D) નફો  
 
(6)  કમતે વેપાર  વ   ુવેચે તે કમતને વ  નુી .................... કહવાય.   
 (A)  ૂ ળ કમત  (B)  ખરા ત   (C)  પડતર કમત (D) વેચાણ કમત   
 
(7) જો વ  નુી ખર દ કમત કરતાં વેચાણ કમત વધાર હોય તો ............... થયો કહવાય.  

 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B બ  ન ેનહ   

 
(8) જો વ  નુી ખર દ કમત કરતાં વેચાણ કમંત વધાર હોય તો ............... થયો કહવાય.    

 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B બ  ન ેનહ   
 
 (9) 400 િપયા ના ુ  તકને 480 િપયા માં વેચતા ં ............... થાય.  

 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B બ  ન ેનહ   
 



 
 
(10) 980 િપયાની પે  ટને 900 િપયામાં વેચતા ં ............... થાય.  
 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B બ  ન ેનહ   
 
(11) 360 િપયાની વ   ુ 400 િપયામાં વેચતા ંકટલા ુ િપયા નફો થશે?  

 (A) 360 િપયા (B)  400 િપયા (C)  760 િપયા (D)  40 િપયા 
 
 (12) 600 િપયા ું  ુ  તક 500 િપયામાં વેચતા ંકટલા િપયા ખોટ થશે?  
 (A) 100 િપયા  (B) 600 િપયા   (C) 500 િપયા (D) 1100 િપયા 
 
(13) નફો = વેચાણ કમત ............... પડતર કમત  

 (A)  (+)       (B) (-)       (C)  (X)           (D) (÷) 
 
 (14) ખોટ  =  ૂ ળકમત ............... વેચાણ કમત  
 (A)  (+)       (B) (-)       (C)  (X)           (D) (÷) 
 
 (15) 235 િપયાની વ   ુપર ખરા ત 15 િપયા છે આ વ  નુો 225 િપયામાં વેચતા 
 ....................... થાય.  
 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B એકપણ નહ   
 
(16) 2300 િપયાની વ  નેુ 2760 િપયામાં વેચતા નફો િપયા........................ થાય.  
 (A) 400 િપયા  (B) 460 િપયા (C)  360 િપયા (D) 560 િપયા 
 
(17) 500 િપયા ની વ  નેુ વેચતા જો 250 િપયા  ખોટ યતો કટલા ટકા ખોટ થઇ એમ કહવાય?  
 (A)  10%       (B) 15%       (C)  50%           (D) 20% 
 
(18) ચારની પાંચ ઘાતને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય ?  

 (A)  54       (B) 45       (C)  બ  ન ે  (D) એકપણ નહ   
 
(19) 78  ની 7  એ ............................... છે.  
 (A)  આધાર    (B)  ઘાતાંક      (C)  વગ ૂળ  (D)  ઘાત  વ ુપ  
 
 (20) 87  ની 7  એ ............................... છે.  
 (A)  આધાર    (B)  ઘાતાંક      (C)  વગ ૂળ  (D)  ઘાત  વ ુપ  
 



 
 
 (21) 3x3x3x3x3x3   ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય?  

 (A)  33       (B) 34       (C) 63  (D) 36 

 

(22) 2x2x3x3x3x3 ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય?  

 (A)  22x 34       (B) 22x 33       (C) 24x 32  (D)  2 x 3 
 
(23) 25 માં ઘાતાંક કયો છે?  

 (A)  2        (B)  5        (C)  બ  ન ે  (D) એકપણ નહ   
 
(24) 82 માં આધાર કયો છે?  
 (A)  8        (B)  2        (C)  બ  ન ે  (D) એકપણ નહ   
 
(25) 3x3x3xYxY ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય? 

 (A)  33x Y2       (B) 33Y3       (C) 332Y  (D)  3 x Y 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (1) 200 નાં 20%   કટલા થાય?  
 (A)  40  (B)  200  (C) 20  (D)  220   
 
(2) 50  બાળકોનાં વગખંડમાં જો 80% હાજર હોય, તો કટલા બાળકો હાજર રહયા હશે?  
 (A)  50  (B)  40  (C) 30  (D)  20   
 
(3) 300  ના 15 % કટલા થાય ?  
 (A)  315 (B)  285  (C)  45  (D)  345 
 
(4) 0.7 ને ટકામાં ફરવતા ંકટલા મળે?  
 (A)  0.07  (B)  0.7    (C)  7.0  (D)  70 
 
(5) રામે પ ંચતં ની એક ચોપડ  60 િપયામા ંખર દ  તો ચોપડ  60 િપયાએ વ  નુી 
 ..........................કહવાય.   

 (A)  ખર દ કમત (B)  વેચાણ કમત  (C)  ખોટ  (D) નફો  
 
(6) પડતર કમત = .ૂ ક.  ............... ખરા ત  
 (A)  x           (B)  (+)          (C)  (÷)           (D) (-) 
 
(7) 60 િપયાની ચોપડ ને બાઇિ  ડગં કરાવવા 10 િપયા ખરચવા પડયા તો આ ચોપડ ની પડતર 
 કમત કટલા િપયા  થશે?  
 (A)  60 િપયા  (B)  50 િપયા  (C)  70 િપયા  (D)  10 િપયા 
 
(8) જો વ  નુી પડતર કમત કરતાં વેચાણ કમત વધાર હોય, તો ............... થયો કહવાય.    

 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B એકપણ નહ   
 
 (9) જો વ  નુી પડતર કમત કરતાં વેચાણ કમત ઓછ  હોય, તો ............... થ ું  કહવાય.    

 (A)  નફો   (B)  ખોટ   (C)  A, B બ  ન ે (D)  A, B એકપણ નહ   
 
(10) 3150 િપયાની ટાઇ  સને લાવવા માટ 250 િપયા ભા ુ  આપ ું  પડ, તો આ ટાઇ  સની ૫ડતર 
 કમત કટલી થશે?  

 (A) 3150 િપયા  (B) 250 િપયા (C) 3400 િપયા (D) 2900 િપયા 



 
 
 (11) 700 િપયાની .ૂ ક. ધરાવતી વ   ુ665 િપયામાં વેચતા’ કટલા ુ િપયા ખોટ ય?  

 (A) 35 િપયા  (B)  25 િપયા  (C)  45 િપયા  (D) 55 િપયા 
 
 (12) રોહને 500 િપયાની વ   ુ 10% ખોટ કર ને વેચી તો રોહનને કટલા િપયા ખોટ થઇ હશે?  

 (A) 100 િપયા  (B)  5 િપયા   (C)  25 િપયા  (D) 50 િપયા 
 
(13) 70 િપયા  ની ચોપડ  63 િપયામાં વેચતા કટલા ટકા ખોટ થઇ હશે?  
 (A)  10%       (B) 7%       (C) 70%           (D) 63% 
 
 (14) 700 િપયાના ટબલ ને  10% નફો લઇ વેચવો હોય, તો આ ટબલને કટલા િપયામાં વેચવી  
 જોઇએ?  

 (A) 770 િપયા  (B)  707 િપયા  (C)  30 િપયા  (D) 670 િપયા 
 
 (15) 50 િપયાની વ  નેુ 55 િપયામાં વેચતા કટલા ટકા નફો થશે?  

 (A)  2%       (B) 10%       (C) 5%           (D) 15% 
 
 (16) 5000 િપયાનો કબાટ 1200 િપયા નફો લઇને વેચવો હોય, તો કબાટ કટલા િપયામા ંવેચવો  
 પડ?    

 (A) 6200 િપયા  (B)  5200 િપયા  (C)  7200 િપયા (D) 5400 િપયા 
 
(17) 3750 િપયા ું  ફિનચરને 320 િપયા ખોટ લઇને વેચવો હોય તો કટલા િપયામાં વેચવો પડ?  
 (A) 3700 િપયા  (B)  3500 િપયા  (C)  3480 િપયા (D) 3430 િપયા 
 
(18) પાંચની ણ ઘાતને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય ?  

 (A)  25       (B) 35       (C) 53  (D) 23  
 
(19) 59  માં 5 એ ............................... છે.  
 (A)  આધાર    (B)  ઘાતાંક      (C)  વગ ૂળ  (D)  ઘાત  વ ુપ  
 
 (20) 105  માં 5  એ ............................... છે.  

 (A)  આધાર    (B)  ઘાતાંક      (C)  વગ ૂળ  (D)  ઘાત  વ ુપ  
 
 (21) 2x2x2x2x2   ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખી શકાય?  

 (A)  24       (B) 23       (C) 52  (D) 25 

 



 
  
(22) 2x2x3x3x3  ુ ં  ઘાત  વ ુપ કયો છે? 

 (A)  22x 23       (B) 22x 33       (C) 23x 32  (D)  22 x 32 
 
(23)     푥2 માં ઘાતાંક કયો છે?  

 (A)  2        (B)  푥        (C)  બ  ન ે  (D) એકપણ નહ   

 
(24) 2 x 2 x 2 x 푥 x 푥 ને ઘાત  વ ુપ  કવી ર તે લખી શકાય?   

 (A)  22  x 푥2        (B)  23 x 푥        (C)  23 x 푥2 (D)  23 x 푥3  
 
 
(25) 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 7 x 7   ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખાય? 
 (A)  22 x 33x 72     (B)   22 x 33x 77        (C)   23 x 37x 72    (D)  2  x  3 x 7 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1)  200 નાં 10% કટલા થાય? 

(2) આ  તમારા વગખંડમાં 50 માંથી 40 બાળકો ગેરહાજર છે, તો કટલા ટકા બાળકો  હાજર છે?  
(3) એક ગામના 700 મતદારો માંથી બધા મતદારોએ મત આ યા હોય, તો કટલા ટકા મતદાન થ ું  
 કહવાય? 

(4) તમારા વગખંડના 50 બાળકોએ પર ામાં ભાગ લીધો, તો કટલા ટકા બાળકોએ પર ામાં ભાગ 
 લીધો કહવાય? 

(5) રા એ 50 ુણની પર ામાં ૂ રા 50 ુણ મેળ યા હોય, તો તેને કટલા ટકા ુણ મેળ યા હશે? 

(6) 200 િપયાની સાડ ને  230 િપયામા ંવેચતા નફો થાય ક ખોટ? 

(7) 340 િપયાની ુરશી  300 િપયામા ંવેચતા નફો થાય ક ખોટ? 

(8) 1350 િપયાની સને 130 િપયા નફો લઈ વેચવો હોય તો સ કટલા િપયામાં વેચવો પડ? 

(9) 7900 િપયાની િતજોર ને 2400 િપયા ખોટ ખાઈને વેચવો હોય તો િતજોર ને કટલામાં વેચવી 
 પડ?  

(10) 9000 િપયાની િતજોર ને ઘર લાવવા 400 િપયા ભા ુ ં આપ ું  પડ, તો ખરા ત કટલા િપયા 
 થાય? 

(11) પંકજભાઈએ એક ભસને 25000 િપયામાં ખર દ  થોડા સમય પછ  તે ભસને રરપ૦૦ િપયામાં 
 વેચતા  કટલા િપયા ખોટ ય? 

(12) ૂ પે ભાઈએ સાડ ઓનો એક જ થો 6000 િપયામાં ખર યો આ જ થા તેમણે એક અ ય વેપાર ને 
 7200 િપયામાં વેચતા કટલા િપયા નફો થશે? 

(13)  ૂ ળ કમત એટલે ુ?ં 

(14) નફો થયો એ ું  કયાર કહવાય? 

(15) ખોટ થઈ એ ું  કયાર કહવાય? 

(16) 4+4+4 ને ુનરાવત  ુણાકારનાં વ પમાં કવી ર તે લખી શકાય?   

(17)  푥 + 푥 + 푥 + 푥 ને ુનરાવિત ુણાકાર  વ ુપે કવી ર તે લખી શકાય?  

(18)  1012  માં આધાર ું છે?  

(19)  18 19  માં ધાતાંક ુ ં  છે?   

(20) 3 x 3 x 3 x 3 x 3  ને ઘાત  વ ુપે કવી ર તે લખી શકાય?  
 
 
 
 
 



 

િ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) વગ ૂળને નીચે આપેલા કયા સંકતથી દશાવાય છે?  
 (A)  "√  "   (B)  "√  "  (C) "√  " (D)  "√  "  
 
(2) કોઇ૫ણ સં  યાનો વગ લેવા માટ એ સં  યાને કઇ સં  યા વડ ુણાવા પડ?  

 (A)  1  (B)  2  (C) 0  (D)  એ જ સં  યા વડ   
 
(3) 16 નો વગ મેળવવા 16 ને કઇ સં  યા વડ ુણવા પડ?   
 (A)  8  (B)  16  (C)  18  (D)  6 
 
(4) 1 થી 10 ની વ  ચ ેકટલી સં  યાઓ ૂણવગ છે?  

 (A) 1  (B)  2  (C)  3  (D)  4 
 
(5) ૂ ણવગ સં  યાનો એકમનો ક નીચેનામાંથી કયો ના હોઇ શક?  

 (A) 0  (B)  1  (C)  2  (D)  6 
 
(6) નીચેનામાંથી કયો ક ૂણવગ સં  યાનાં એકમનો ક હોઇ શક છે?   
 (A) 2  (B)  3  (C)  7  (D)  6 
 
(7) એકમનાં કનાં આધાર નીચેનામાંથી કઇ સં  યા ૂણવગ સં  યા હોઇ શક એમ કહવાય?   
 (A) 822 (B)  324 (C)  387 (D)  848 
 
(8) એકમનાં કનાં આધાર નીચેનામાંથી કઇ સં  યા ૂણવગ સં  યા ના હોઇ શક એમ કહવાય?  
 (A) 169 (B) 256 (C)  64  (D) 3228 
 
 (9) 35 નો વગ કરતાં મળતી સં  યાનાં એકમનો ક કયો ક મળશે?  

 (A) 3  (B) 5  (C) 1  (D) 9 
 
 
 



 
 
(10) 65 નો વગ કરતાં મળતી સં  યાના િતમ બે ક કયા હશે?  

 (A)   65  (B) 25   (C) 35  (D) 36  
 

(11)       ની કમત કઇ મળશે?  
 (A)  7/9        (B) 7/25       (C)  25/7           (D) 5/7 
 
 (12) (3

4)2 કરતાં ુ ં મળશે?  

 (A)  9/16       (B) 16/9       (C)  3/16           (D) 9/4 
 
(13) 752  કરતાં ુ ં મળશે?  
 (A)  5625       (B) 725       (C) 495          (D) 4925 
 
 (14) 100 ુ ં  વગ ૂળ કરતાં મળતી સં  યાનાં એકમનો ક ું હશે?  
 (A)  1        (B) 0      (C) 2           (D) 3 
 
 (15)  92  =  ________________  
 (A)  36 (B) 81     (C) 49           (D) 99 
 
(16)  કમતે વેપાર  વ   ુખર દ છે, તે કમતને વ  નુી ................. કહવાય.   
 (A)  ૂ ળ કમત  (B) ખરા ત   (C) પડતર કમત    (D) નફો  
 
(17)  કમતે વેપાર  વ   ુવેચે છે, તે કમતને વ  નુી ................. કહવાય.   

 (A)  ૂ ળ કમત  (B) ખરા ત   (C) વેચાણ કમત    (D) નફો  

 
(18) વેચાણ કમત = પડતર કમત  ................ નફો    

 (A)   +         (B)    -       (C)  =           (D) ÷ 
 
(19) વેરાગીએ 450 િપયામાં એક ટબલ ખર ુ,ં આ ટબલ પર ખરા ત 50 િપયા છે. તો આ 
 ટબલની પડતર કમત કટલા િપયા થશે?  

 (A)  450 િપયા  (B) 50 િપયા  (C) 500 િપયા   (D) 5000 િપયા 
 
 (20)  વ   ુવેચનારને મળતી રકમ  =  વે. ક.  ................ િપયા દલાલી  

 (A)   +         (B)    -       (C)  =           (D) ÷ 
 
 



 
 
 (21) દલાલી એ  કારની .........................છે.  

 (A)  ૂ ળ કમત  (B) વેચાણ કમત   (C) નફો     (D) ખરા ત  
 

(22) 1000 િપયાની વ   ુ 10%  દલાલી  વારા વેચતા વ   ુવેચનારને કટલી રકમ મળશે?  
 (A) 900 િપયા (B) 990 િપયા       (C) 910 િપયા (D)  1100 િપયા 
 
(23) 1000 િપયાની વ   ુ10% દલાલી આપી ખર દતાં વ   ુખર દનારને કટલી રકમ ૂ કવવી  
 પડશે?  

 (A) 900 િપયા (B) 1000 િપયા       (C) 1100 િપયા (D)  800 િપયા 
 
 (24) 100 િપયાની છાપેલી કમત ું  ુ  તક  10%  વળતર ખર દતાં કટલા િપયા ૂ કવવા પડશે.     

 (A) 90 િપયા  (B) 100 િપયા       (C) 99 િપયા (D)  110 િપયા 
 
(25) પંચત ની ુ  તકની છાપેલી કમત 70 િપયા છે જો તેની પર 10% વળતર આપવામાં આવે તો 
 ુ  તક ખર દનારને કટલા િપયા વળતર મળશે?  
 (A) 70 િપયા  (B) 77 િપયા       (C) 7 િપયા  (D)  63 િપયા 
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(1) કોઇપણ સં  યાનો, તે જ સં  યા સાથેનો ુણાકાર એ તે સં  યાનો .................... કહ છે.  

 (A)  વગ   (B)  વગ ૂળ    (C)  ઘન    (D) ઘન ૂળ  
 
(2) 12  નો વગ કરવા 12 ને કઇ સં  યા વડ ુણવા પડ?  

 (A)  2  (B)  12  (C) 16  (D)  18   
 
(3) 10 થી 30 ની વ  ચે કઇ સં  યાઓ ૂણવગ છે?  
 (A)  14, 16     (B)  16, 26  (C)  16, 25  (D)  18, 28 
 
(4) 1 થી 50 ની વ  ચે કટલી સં  યાઓ ૂણવગ  છે?  

 (A)  4  (B)  5     (C)  6  (D)  7 
 
(5) નીચેનામાંથી કયો ક ૂણવગ સં  યાનો એકમનો ક હોઇ શક છે?  

 (A) 0  (B)  2     (C) 7   (D)  8 
 
 
(6) નીચેનામાંથી કયો ક ૂણવગ સં  યાનો એકમનો ક ના હોઇ શક છે?  

 (A) 1  (B)  3     (C) 4   (D)  5 
 
(7) એકમના કના આધાર નીચેનામાંથી કઇ સં  યા ૂણવગ સં  યા હોઇ શક એમ કહવાય?  
 (A) 263 (B)  197      (C) 196  (D)  268 
 
(8) એકમના કના આધાર નીચેનામાંથી કઇ સં  યા ૂણવગ સં  યા ના હોઇ શક એમ કહવાય?  
 (A) 7225 (B)  1764      (C) 784  (D)  1523 
 
 (9) 45  નો વગ કરતાં મળતી સં  યાના એકમનો ક ુ ં મળશ?ે   

 (A) 5  (B)  1     (C) 4   (D)  6 
 
(10) 85  નો વગ કરતાં મળતી સં  યાના િતમ બે ક કયા મળશે?  
 (A) 85  (B)  25     (C) 58  (D)  64 
 
 
 



 
 (11)    ની કમત કઇ મળશે?  

 (A) 4   (B)  1/8   (C)  1/2  (D) 8 
 
 (12) (2

3)2 કરતાં ુ ં મળશે?   

 (A) 4   (B)  1/9   (C)  2/9  (D) 4/9 
 
(13) 352 કરતાં ુ ં મળશે?  

 (A) 1225 (B)  925   (C)  325  (D) 1200 
 
 (14)  110  નો વગ લેતાં મળતી સં  યાનાં એકમનો ક .......... મળશે.  

 (A) 1  (B)  0    (C)  3   (D) 4 
 
 (15) 1002   = ...........................  
 (A)  100       (B) 1000        (C) 10000           (D) 100000 
 
 (16) વ   ુવેચતા પડતર કમત કરતા મળતી વધારાની રકમને .................. કહવાય.  

 (A)  ૂ ળ કમત  (B) વેચાણ કમત       (C) ખોટ     (D) નફો  

 
(17) વ   ુવેચતા પડતર કમત કરતા ટલી મળતી વધારાની રકમને .................. કહવાય.  
 (A)  ખોટ  (B) નફો        (C) ળૂ કમત     (D) ખરા ત  
 
(18) વેચાણ કમત   =   પડતર કમત ........  ખોટ   

 (A)  ( + )        (B)    (- )       (C)  (x)           (D) (÷) 
 
(19) દપાલીએ સોફાસેટ 14500 િપયામાં ખર ધો તે પર ખરા ત 500 િપયા છે, તો સોફાસેટની 
 પડતર કમત = ..................     

 (A)  14000 િપયા      (B) 14500 િપયા  (C) 15000 િપયા          (D) 15500 િપયા 
 
(20) વ   ુવેચનારને મળતી રકમ  =  વે. ક.  ................ દલાલી  
 (A)  ( + )        (B)    (- )       (C)  (x)           (D) (÷) 
 
(21) 1000 િપયા ની વ   ુપર દલાલ ખર દનાર પાસેથી 2% અને વેચનાર પાસેથી 10% દલાલી લે 
 છે, તો દલાલને કટલા િપયા દલાલી મળશે?  

 (A) 300 િપયા       (B) ા.30 િપયા   (C) 320 િપયા          (D) 330 િપયા 
 



 
 
(22) વ   ુખર દનારને ૂ કવવી પડતી રકમ =  છાપેલી કમત ............... વળતર  

 (A)  ( + )        (B)    (- )       (C)  (x)           (D) (÷) 
 
(23) 330 િપયા ની વ   ુપર  યાપર   િપયા વળતર આપ તો વ   ુખર દનારને વ  નુા ........... 
 િપયા ૂ કવવા પડ.    

 (A) 230 િપયા     (B) 300 િપયા       (C) 360 િપયા (D)  310 િપયા 
 
(24) વળતર  =  છાપે લ કમત ............... વળતર ટકા   
 (A)  ( + )        (B)    (- )       (C)  (x)           (D) (÷) 
 
(25)  200 િપયાની છાપેલી કમત પર 10%  વળતર આપવામાં આવે તો વળતર 
 =..........................  
 (A) 10 િપયા      (B) 200 િપયા       (C) 180 િપયા (D) 20 િપયા 
 
 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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(1) 122  =   ____________ 

(2) ૂ ણવગ સં યાના એકમના કો કયા-કયા હોઇ શક?  

(3) ૂ ણવગ સં યાના એકમના કો કયા-કયા ના હોઇ શક?  
(4) 402 કરતાં મળતી સં યાનાં િતમ બે ક કયા મળશે?  

(5) જો કોઇ સં યાના એકમનો ક 6 હોય તો તેનો વગ કરતાં મળતી સં યાનો એકમનો ક ું 
 મળશે?   

(6) જો કોઇ સં યાના એકમનો ક 7 હોય તો તેનો વગ કરતાં મળતી સં યાનો એકમનો ક ું 
 મળશે?   

(7) જો કોઇ ૂણવગ સં યાના એકમનો ક 4 હોય તો તેનો વગ ૂળના એકમનો ક ું હોઇ શક?   

(8) જો કોઇ ૂણવગ સં યાના એકમનો ક 6 હોય તો તેનો વગ ૂળના એકમનો ક ું હોઇ શક?   

(9) 25/64   ની કમંત ું મળશે?  

(10) 100/100     ની કમંત ું મળશે?  

(11) છાપેલી કમત ું  ગે  ૂ ં ુ પ ક ું  છે?  

(12) MRP એટલે ુ?ં 

(13) 8 ના વગ ૂળ ું  વગ ૂળ કટ ું  થાય?  

(14) કઇ સં યાના વગ અને વગ ૂળ સરખા હોય છે?  

(15) 81  ના વગ ૂળ ું  વગ ૂળ કટ ું  થાય?    

(16) પ. ક  -  વે. ક   =   ____________ 

(17) ૂ ળ કમત અને ખરા તના સરવાળાને ું કહવાય?  

(18) નફો થયો કયાર કહવાય?  

(19) ખોટ થઇ એ ું  કયાર કહવાય?  

(20) ખર દ  પછ  તે વ ુ  માટ થતાં વધારાના ખચને ું  કહવાય? 
 

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



 

િવષય - ગ ણત  

             ધોરણv8  

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) જો 푥 = 8   હોય તો 푥-1/3  = ___________________ થાય.   
 (A)  8  (B)  1/8  (C) 2  (D)  1/2 
 

(2)  4-2  X      = ___________________ 

 (A)  4  (B)  40  (C) 1  (D)  B અને C બ  ને 
 
(3) (a3 )-4   = ____________   
 (A) a12  (B)  a3  (C)  1/ a12  (D)  a-4 

(4) જો 8x  = 64    હોય તો  x = ____________   

 (A)  2  (B)  4  (C)  8  (D)  16 
 
(5) ગણ એ ..................  પદ છે.  
 (A)  અ  યા  યાિયત   (B)   યા  યાિયત  (C)  ખાલી          (D) એકાંક   
 
(6) ગણ દશાવવાની કટલી ર તો છે?  

 (A)  એક  (B) બે   (C)  ણ  (D) ચાર  
 
(7) નીચેનામાંથી કઇ ર ત ગણ દશાવવાની ર ત છે?  

 (A) યાદ ની ર ત  (B)  ુણધમની ર ત     (C)  બ  ન ે       (D)  એકપણ નહ   
 
(8) A = { 푥/푥 એ થમ પાચં ા ૃિતક સં  યા } હોય, તો ગણ A ને કઇ ર તે દશાવાયો છે?  

 (A) યાદ ની ર ત  (B)  ુણધમની ર ત     (C)  બ  ન ે       (D)  એકપણ નહ   
 
 
 



 
 
  
(9) A= {1,2,3,4,5} હોય,  તો ગણ A  ને કઇ ર તે દશાવાયો છે?   

  (A) યાદ ની ર ત  (B)  ુણધમની ર ત     (C)  બ  ન ે       (D)  એકપણ નહ   

 
(10) ખાલીગણને સંકતમાં -------------- વડ દશાવાય છે.   

 (A)  ∅   (B) ' {   }'     (C)  '|  |'      (D)  A  અને  B બ  ન ે 
 

(11) A= { 푥 / 푥 એ ુજરાતનાં  ી ુ  યમં ીનો ગણ} ,  તો A એ કવો ગણ કહવાય?  

 (A) ખાલી ગણ  (B) એકાંક  ગણ      (C)  અનંત ગણ (D)  એકપણ નહ   

 
 (12) ણૂાક સં  યાનાં ગણને સંકતમાં................................ વડ દશાવાય છે.   

 (A) Z  (B) W   (C) N  (D) Q 
 
(13) ઝાડ પર આવેલાં પાંદડાઓના ગણને કવો ગણ કહવાય?  
 (A) ખાલી ગણ  (B) એકાંક  ગણ      (C)  અનંત ગણ (D)  સા  ત ગણ  
 
 (14) નીચેનામાંથી કઇ સં  યા ૂ ણ સં  યા છે પણ ા ૃ િતક સં  યા નથી?   

 (A)  1       (B) 0       (C)  -1           (D) 1/2 
 
 (15) જો A= {2,3,4,5,6}  અને B = {4,6,7,8} , તો A ∩ B    =  ___________ થાય. 
 (A) {2,3,4,7,8}       (B) {3,4,6,}        (C)  {4,5,8}           (D) {4,6} 
 
(16) જો A = {1,2,3}, B = {1,2,3,4}  હોય,  તો  A ∩ B    =  ___________ 
 (A) {3,4}   (B)  A  (C)  B  (D) {2,3,4} 
 
(17) જો A = {7,8,9 } અને C= {8,9}  હોય,   તો  AUB  =  ___________ 
 (A) {7,8}      (B) {8,9}       (C)  {7,9}           (D) A 
 
(18) જો A= {1,2,3}  અને B {a,b,c} હોય, તો આ બ  ને ગણ કવા ગણ કહવાય?  

 (A) ખાલી ગણ  (B) એકાક  ગણ      (C)  સા  ય ગણ (D)  સમાનગણ  
 
(19) N ........................... Z    

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
  
 



 
 (20) એકપદ ઓનો એકપદ  સાથે ુણાકાર ........................... જ આવે.  
 (A)  એકપદ    (B)  પદ       (C)  િ પદ    (D)  ચ ુ પદ  
 
 (21)  a  x (5a  - 6 b) =  ___________  
 (A)  5a2  +  6b2        (B)   5a2  -  6b2       (C) 5a2  +  6ab  (D) 5a2  +  6ab 

 

(22) -3  x  (4-5) =  ___________  

 (A)  -12  + 15       (B) -122+15       (C) 122 - 15     (D)  122   + 15  
 
(23) નીચેનામાંથી કયા પદ સ તીય પદ છે?  

 (A)  -32  અને  -5  (B)  -72  અને  82  

 (C)  -6  અને  7  (D)  6  અને  8  
 
(24) નીચેનામાંથી કયા પદ વી તીય પદ છે?  

 (A)  -32  અને  72  (B)  42  અને  - 72  

 (C)  -32  અને  82  (D) 72  અને  42  
 
(25) 3mn    X  (-5mn)  =  ___________ 
 (A)  -3m2n2        (B) -15mn       (C) -15m2n2 (D)  -15m2n22 

 

 

 

-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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(1) જો 푎 = 2   હોય તો  (a6)1/3   = ___________________    
 (A)  2  (B)  4  (C) 6  (D)  1/2 
 

(2)   
( )

   = ___________________ 

 (A)  3  (B)  4  (C) 12  (D)  1/12 
 
(3) (√5 )3   ÷ (√5 )3   = ____________   
 (A) √5 ) (B)  1  (C)  (√5 )6  (D)  (√5 )3  
 

(4) જો a  ≠ 0  અને  m < n  હોય તો  am ÷an = ____________   

 (A)  am-n  (B)  am  (C) 1/ am-n  (D) 1/an-m 

 

(5) જો E= { / એ 4 થી નાની ા ૃ િતક સં  યા છે } અને F={1,2,3}, આ બ  ને  ___________

 ગણ છે.  

 (A)  સમાન   (B)  સા  ય   (C)  ૂ રક          (D) એકાંક   
  
(6) આપણી ગેલેકસીમાં રહલા તારાઓનો ગણ એ કવો ગણ છે?  

 (A)  ૂ રક   (B) અનંત   (C)  સા  ત     (D) એકાંક   
 
(7) આપણી ૃ  વીનાં ઉપ હનો ગણ એ કવો ગણ છે?    

 (A) ખાલી   (B)  એકાંક       (C)  અનંત       (D)  ૂ રક  
 
(8) જો અને U = {1,2,3,4,5}  અન ેP = {3,4}, P'  = __________________   
 (A) {3,4,}       (B) {1,2,3,4,5}        (C)  {3,4,5}           (D) {1,2,5} 
 
 (9) 10________{ 푥/푥 એ  10 થી  નાની ા ૃ િતક સં  યા}  

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



 
 

(10) { 1
2
 }  ________  z 

 (A)    (B)      (C)  ∈    (D)    
  

(11) { 푥, , , w}  એ કવો ગણ કહવાય?  

 (A) સા  ત    (B) અનંત       (C)  એકાંક   (D)  ખાલી  

 
 (12) જો A =  { 푥/푥 એ 3 થી નાની ઘન ણૂાક સં  યા}  તો A = ________________ 
 (A) {1,2}       (B) {0,1,2}        (C)  {1,2,3}           (D) {0,1,2,3} 
 
(13) જો B =  { 푥/푥 એ 30 થી નાની ણૂઘન સં  યા}  તો B = ______________ 

 (A) {1,4,9,16,25}       (B) {0,1,8,9}        (C)  {1,8,27}           (D) {1,2,3} 
 

 (14) જો  =  {1,2,3,4,5}   અને A = {3,2,5} હોય તો A' = ______________ 

 (A) {3,2,5}       (B) {1,2,3}        (C)  {3,4,5}           (D) {1,4} 
 
 (15) જો A= {2,3,5}  અને B = {a,b,c} તો A ∩ B   એ કવો ગણ મળશે? 

 (A) સા  તગણ      (B) અનંતગણ      (C)  ખાલીગણ  (D)  એકાંક ગણ  
 
(16) તમામ વગખંડમાં બેઠલા િવધાથ ઓનો ગણ એ કવો ગણ છે? 

 (A) સા  ત      (B) અનંતગણ      (C)  ખાલીગણ  (D)  એકપણ  નહ   

 

(17) જો  =  {a,b,c,d}   અને A = {a,b,c,} હોય તો  A A'  =  ___________ 

 (A)     (B) A       (C)  A'   (D)   
 

(18) E = { 푥/푥 એ 1 થી નાની ા ૃ િતક સં  યા} તો   A =  ___________ 

 (A) {1,0}       (B) {0}        (C)  {1}           (D)  
 
(19)  ___________ ગણ  અને ગણ  એ અલગ ગણ હોય તો AB  =  ___________મળે.  

 (A)  A  (B)  B    (C)      (D)   
 
 (20) (a+b)2 =  ___________ 
 (A)  a2  +  2ab + b2          (B)   a2  + 2a2b + b2        
 (C) a2  + 2ab2 + b2    (D)    a2  - 2ab + b2 

 



 
 
 (21)  ( + )2  = 2 + 2 +    ___________  
 (A)  5a2  +  6b2        (B)   5a2  -  6b2       (C) 5a2  +  6ab  (D) 5a2  +  6ab 

 

(22) (a-7)2   =  a2 - 14a +  _________   

 (A)  a2      (B)  7a2       (C) 49     (D)  7 
 
(23) પદ નો પદ  સાથે ુણાકાર કરવાથી નીચેનામાંથી કઇ બ ુપદ  ના મળે?  

 (A)  પદ    (B)  એકપદ      (C)  િ પદ    (D)  ચ ુ પદ  
 
(24) 3a2  X  (-2a)  =  ___________ 
 (A)  6a3 (B)  - 5a3   (C) 5a3   (D)  -6a3 
 
(25) a   X  ___________ =  (axb)  + (axc) 
 (A)  b + c          (B) a + c        (C) a + b       (D)  b x c   
 

x-x-x-x-x-x- 
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(1) 푥 2   X     푥 -----   - =   푥 7 
(2) 74 

 78              ____________________ 
(3) 푥 2   X y  =   1 હોય તો  y  = _______________ 

(4) (-1000)0 = ____________________  

(5) ભારતના નાગર કોનો ગણ એ સા ત ગણ છે ક અનંત ગણ છે?  

(6) 100 થી નાની ણ કની સં યાનો ગણ એ ખાલી ગણ છે ક એકાક  ગણ છે?  

(7) તમાર  શાળામાં તમને ભણાવતા ગ ણત િવષયનાં િશ કનો ગણ એ સા ત ગણ છે ક અન ત  

 ગણ છે?  

(8)  ગણમાં એક જ સ ય હોય તો તેવા ગણને કયો ગણ કહવાય?  
(9) ગણ એટલે ુ?ં 
(10) ા ૃ િતક સં યા - ગણને સંકતમાં કયા ગે  ૂળા ર ારા દશાવાય છે?   

(11) સમેય સં યા-ગણને સંકતમાં કયા ગે  ૂળા ર ારા દશાવાય છે?   

(12) ખાલીગણ ને કટલા ઉપગણ હોય છે?  

(13) ખાલીગણ િસવાયના કોઇપણ ગણના ઓછામાં ઓછા કટલા ઉપગણ હોય છે?   
(14) જો A = {2,6,8} હોય તો તેના કટલા ઉપગણ હશે?   

(15) વેન આ ૃિતની સંક  પના કયા તકશા ીએ આપી હતી?  

(16) (2m-n)2   =  4m2  ___________+ n2 

(17) (푥 + 1)2  =    __________+2 푥 + 1  

(18) એકપદ નો ુણાકાર એકપદ  સાથે કરતાં પ રણામમાં કયા કારની બ ુપદ  મળે?   

(19)  5푥 훾  푋  (−5훾)  =   ____________ 

(20) એકપદ નો ુણાકાર પદ  સાથે કરતાં પ રણામમાં કયા કારની બ ુપદ  મળે?   
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