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ધોરણ:.....૪                 પર્યાવરણ                 ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 
સમર્:....1 કલયક                                              કુલ ગણુ-૨૫ 
.................................................................................................................. 
અ.નન. ક્ષીઓ અને પ્રાણીઓભાાં યશરે નલનલધતાને ઓખે છે. ( જેભ કે ચાાંચ, 
દાાંત, ાંજો, કાન, લા, ભાો/ યશઠેાણ લગેયે) 
 

પ્રશ્ન-૧ નીચે આેર પ્રાણીઓનુાં કોષ્ટકભાાં ફાંધ ફેવતી નલગત પ્રભાણે 
લગીકયણ કયો.                                                  (૫) 
 

ોટ, નવિંશ, ઉંદય, દેડકો, ઘોડો, ગામ, ઘલુડ, શાંવ, ઘેટુાં , ગયોી 
 

કાન દેખાતા શોમ તેલા પ્રાણીઓ 
અને ક્ષી 

કાન દેખાતા ન શોમ તેલા 
પ્રાણીઓ અને ક્ષી 

નવિંશ ોટ 

ઉંદય દેડકો 
ઘોડો ઘલુડ 

ગામ શાંવ 

ઘેટુાં ગયોી 
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અ.નન. ોતાના અલરોકનો, અનબુલો, લસ્તઓુ અંગેની ભાહશતી, પ્રવનૃતઓ, 
ભશત્લની ઘટનાઓ કે મરુાકાત રીધેરા સ્થો ( જેભ કે ભેાઓ, તશલેાયો, 
ઐનતશાનવક સ્થો )ને નોંધે છે તથા પ્રવનૃતઓ અને આવાધાયણ ઘટનાની 
આગાશી કયે છે. 
 
 

પ્રશ્ન-૨ ભાગ્મા મજુફ જલાફ રખો.                              
          
 (૧). યેરલે સ્ટેળન નલળે ત્રણ થી ચાય લાક્યો રખો.           (૩) 

 યેરલે સ્ટેળન ય એક સ્થેથી ફીજા સ્થે જલા ભાટે 
ટે્રન ભે છે. 

 યેરલે સ્ટેળન ય ચા-ાણી, પાો, નાસ્તા, પસુ્તકો, 
યભકડાની દુકાનો શોમ છે. 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

 યેરલે સ્ટેળન ય ટીકીટફાયી અને પછૂયછ નલબાગ 
શોમ છે. 
 

(૨). ઉડન ખટોરાની મવુાપયી કયલા ભાટે તભાયે ક્યાાં સ્થોની 
મરુાકાત કયલી ડળે?                                        (૧)  
 ઉડન ખટોરાની મવુાપયી કયલા ભાટે અભાયે ઉંચાઈ ય આલેરા 

સ્થો જેલા કે અંફાજી ભાતાજીનુાં ભાંહદય સનુ્ધાજી યાજસ્થાન 
ચોટીરા લગેયે સ્થોની મરુાકાત કયલી ડળે. 
 

(૩). શોડીભાાં મવુાપયી કયલા તભાયે કેલા સ્થોએ જવુાં ડળે?       (૨) 
 શોડીભાાં મવુાપયી કયલા અભાયે નદી તાલ કે દહયમો શોમ તેલા 

સ્થોએ જવુાં ડળે. 
 

 

અ.નન. યોજીંદા જીલનભાાં ખેતી, ફાાંધકાભ, કરા અને શસ્તઉદ્યોગ લગેયેનુાં લણણન 
કયે છે તથા લડીરો ાવેથી ભતો લાયવો અને તારીભની ભનૂભકાનુાં ભશત્લ 
લણણલે છે. 
 
 

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.                            
(૧). ભધભાખી ઉછેય દયનભમાન કઈ કઈ ફાફતો ધ્માનભાાં યાખલાની 
શોમ છે?                                                       (૨) 



 

 

 ભધભાખી ઉછેય ભાટે ઓકટોમ્ફય થી ડીવેમ્ફય ભહશનો ઘણો વાયો 
શોમ છે કાયણ કે તે દયનભમાન તે ઈંડા આે છે. 

 ભધભાખી ફૂરોનો યવભાાંથી ભધ ફનાલે છે તેથી તેનો ઉછેય 
ફૂરોની આજુફાજુ કયલો જોઈએ. 
 
 

(૨). યક્ષક્ષત ગાભભાાં કઈ કઈ વાયી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે?  (૨) 
 યક્ષક્ષત ગાભના રોકોને વકૃ્ષો અને પ્રાણીઓ ય ખફુ જ રાગણી છે 

અને તેઓ તેનુાં યક્ષણ કયે છે. આ નલસ્તાય યણની લચ્ચે શોલા છતાાં 
રીરો છભ છે અને અશી પ્રાણીઓ કોઈ ણ જાતના બમ નલના પયે 
છે. 

(૩).તભે તભાય ભાતા નતા ાવેથી કયુાં કાભ કયતા ળીખ્મા છો? (૧) 
 હુાં ભાયી ભાતા ાવેથી કડા ધોલા લવાં ધોલાનુાં ળીખી છાં અને 

ભાયા નતા ાવેથી હશવાફ કયતા અને લસ્તઓુ ખયીદતા કયતો 
ળીખ્મો છાં. 
  

અ.નન. ભોટા કે નાના વમશુભાાં યશતેા પ્રાણીઓ ( જેભ કે કીડી, ભાખી, શાથી લગેયે 
) અને ભાા ફઢતા ક્ષીઓના લતણનને તેભજ જન્ભ રગ્ન અને સ્થાાંતયને 
કાયણે ભાનલકુટુાંફભાાં થતા પેયપાયોને વભજાલે છે. 
 
પ્રશ્ન-૪ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.  



 

 

(૧). જુથભાાં યશતેા ચાય પ્રાણીઓના નાભ રખો.          (૨) 
 શયણ, ઘેટા, ફકયા, શાથી, લાાંદયા 

 

(૨). યાણી ભધભાખીનુાં કામણ જણાલો.                      (૧)   
 યાણી ભધભાખી ઈંડા મકેુ છે. 

 

 
(૩). શાથીનુાં ફચ્્ુાં કેટરા લણ છી ટોળાં છોડી દે છે?      (૧) 
                       
 શાથીનુાં ફચ્્ુાં ચૌદ-ાંદય લણ છી ટોળાં છોડી દે છે.     

 

(૪). નવાશી કીડીનુાં કામણ જણાલો.                      (૧) 
 
 નવાશી કીડી દયની યક્ષા અને દેખબા કયે છે. 

 
અ.નન. ગણુધભણ અને ઘટનાઓનુાં અનભુાન કયે છે. પ્રભાક્ષણત અને ક્ષફન પ્રભાક્ષણત 
એકભો ( જેભ કે હકરોગ્રાભ, ગજ, ગરા, ડગરા, ભીટય લગેયે ) દ્વાયા અલકાળી 
જથ્થા ( અંતય ,લજન, વભમ ) નો અંદાજ કાઢે છે તથા વદા અને શાથલગા 
ઉામ દ્વાયા કામણકાયણ વફાંધ ચકાવણી કયે છે. 
 

પ્રશ્ન-૫ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો.  



 

 

(૧). તભાયા ઘયભાાં કુર કેટરા વભ્મો યશ ેછે? ઘયભાાં અંદાજીત કેટલુાં 
દૂધ લયામ છે? 
 તભાયા ઘયભાાં કુર કેટરા ૬ (છ) વભ્મો યશ ેછે. ઘયભાાં અંદાજીત ૨ 

(ફે) ક્ષરટય દૂધ લયામ છે. 
 
(૨). તભાયી ળાા તભાયા ઘયથી કેટરી દુય આલેરી છે? તભે ળાાએ 
કઈ યીતે જાઓ છો? 
 અભાયી ળાા અભાયા ઘયથી કેટરી ૫૦૦ ભીટય દુય આલેરી છે. 

અભે ળાાએ ચારીને જાઉં છાં. 
 
 (૩). તભને ઘયેથી ળાાએ જતા અંદાજીત કેટરો વભમ રાગે છે? 
 અભને ઘયેથી ળાાએ જતા અંદાજીત ૧૦ નભનનટ જેટરો વભમ 

રાગે છે. 
 
 

THE END 
 
 


