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.................................................................................................................. 
અ.વન. અલરોકી ળકામ તેલા ગણુધભમને આધાયે લસ્ત ુવજીલ અને પ્રક્રિમાનુું 
લગીકયણ કયે છે. 
 
પ્રશ્ન૧(અ)એક કાચના પ્મારાભાું ફયાફય અલરોકન કયી એ 
અલરોકનના આધાયે દાથોન ુું ાણીભાું દ્રાવ્મ દાથમ કે અદ્રાવ્મ 
દાથમભાું લગીકયણકયો.                                    (૦૩) 
 
(૧) ખાુંડ ( અડધી ચભચી ).----ાણીમાાં દ્રાવ્ય 
(૨) રાઈના દાણા ( અડધી ચમચી ).-----ાણીમાાં અદ્રાવ્ય 
(૩) કોરેના બે ત્રણ ટીાાં. -----ાણીમાાં અદ્રાવ્ય 
 
પ્રશ્ન ૧(ફ) નીચે આેરા ચચત્રભાું ાણી બયેરા ફીકયભાું કેટરીક 
લસ્તઓુ મકેુરી છે.                                           (૦૨) 
જો આવા ાણી ભરેા બીકરમાાં નીચે મજુબની વસ્તઓુ નાખવામાાં 
આવે તો તે કઈ રરસ્થતતમાાં રહશેે તે જણાવો. 
૧. રેતીમાનો કાાંકરો-------ાણીમાાં ડબૂી જશે. 
૨. સયૂયમખુીના તેનુાં ટીપ ુાં-------ાણીમાાં ઉર તરશે 
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અ.વન. દાથમ અને વજીલોને તેભના ગણુધભમ, યચના અને કામમના આધાયે જુદા 
ાડે છે. 
 
પ્રશ્ન ૨(અ) નીચે આેર આકૃવત અને એક ગણુધભમના આધાયે તે 
તાુંતણાભાુંથી કાડ ફનાલલાની કઈ યીત છે તે ઓખો.         (૦૨) 
૧. ફે તાુંતણાની જરૂય ાડે છે.-------લણાટ 
 
 
૨. એક તાુંતણાની જરૂય ાડે છે.-------ગુુંથણ 
 
પ્રશ્ન ૨(ફ) ભને ઓખો.                                          
(૦૩) 
 

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


૧. હુું ખાદ્ય વાભગ્રીભાું યશલે ુું એવુું ોકતત્લ છું કે જેની ઓખ કયલા ભાટે ભાત્ર 
એક કાગ વવલામ અન્મ કોઈ યવામણની જરૂય ડતી નથી.-------ચયફી 
 
૨. ખાદ્ય વાભગ્રી વાથે ાણી કોય વલ્પેટ અને કોસ્સ્ટક વોડાનો ઉમોગ કયીને 
તે વાભગ્રીભાું ભાયી શાજયી જાણી ળકામ છે.-------પ્રોટીન  
 
૩. ભને યેવાઓને લ ચડાલી ફનાલલાભાું આલે છે.------તાુંતણા 
 
અ.વન. પ્રશ્નોના જલાફ ભેલલા વય તાવ શાથ ધાયે છે. 
પ્રશ્ન ૩ નીચે આેર ખાદ્ય વાભગ્રી લનસ્વતના ક્ાું બાગભાુંથી ભે છે 
તે કેલી યીતે નકી કયળો?                                      (૦૫) 
 
(૧). આદુ -------પ્રકાુંડ 
(૨). ારકની બાજી-------ણમ  
(૩). યીંગણા-------પ 
(૪). ગાજય-------મૂ  
(૫). ફટાટા-------પ્રકાુંડ 
 
અ.વન. ળીખેરા લૈજ્ઞાવનક ખ્મારોને યોજીંદા જીલનભાું રાગ ુકયે છે. 
 
પ્રશ્ન ૪ નીચેના પ્રશ્નોના જલાફ આો. 



૧.બઝુો દયયોજ ખોયાકભાું ફટાટાન ુું ળક અને યોટરી જ આયોગે છે. 
આભ કયલાથી તેને ડનાય વુંબવલત મશુ્કેરી અંગે તભે શુું વભજ 
આળો?                                                   (૦૨) 
 ળયીયની વદૃ્ધિ અને વલકાવ ભાટે તભાભ પ્રકાયના ોક તત્લોની 

જરૂય ડે છે. ફટાટાન ુું ળાક અને યોટરી ભાુંથી સ્ટાચમ અને 
કાફોક્રદત ભે છે જેથી ભાત્ર તેને આયોગલાથી ફાકીના ોક 
તત્લોની ઉણ વજામમ છે ભાટે બઝુોએ તભાભ પ્રકાયનો ખોયાક 
રેલો જોઈએ. 

 
૨. ખાદ્ય વાભગ્રીભાુંથી ોક તત્લો નષ્ટ ન થઇ જામ તે ભાટે તભે કઈ 
કઈ કાજી યાખળો?                                       (૦૨) 
 ખોયાક યાુંધલાભાું ઉમોગભાું આલત ુું ાણી પેકવુું ના જોઈએ. 
 પાો અને ળાકબાજી અમકુ કાચા ખાલા જોઈએ. 
 ચોખા અને દાને લાયુંલાય ધોલા ના જોઈએ. 
 ખોયાક લધ ુના ફાલા. 

 
૩. તભારુું ળયીય ભેદસ્લી ના ફને તે ભાટે તભાયા ખોયાકભાું કઈ કાજી 
યાખળો?                                                    (૦૧) 
 ચયફીયકુ્ત ખોયાક ખાલાથી ભેદસ્લીતા આલે છે તેથી વભોવા, 

યૂી, ભરાઈ,યફડી ેડા,લગેયે ખોયાક ખફુ ના ખાલા જોઈએ 
ટાલા જોઈએ. 



અ.વન. પ્રક્રિમા અને ઘટનાને કાયણો વાથે જોડે છે. 
 
પ્રશ્ન ૫(અ) નીચેના લૈજ્ઞાવનક કાયણો આો.                      (૦૪) 
 
(૧). અયૂતો અને અમોગ્મ ખોયાક રેલાથી વ્મક્ક્ત યોગોનો બોગ ફની 
ળકે છે. 
 અયૂતો ખોયાક ખાલાથી ળયીયને જરૂયી તભાભ ોક તત્લો 

ભતા નથી જેથી ત્રટુીજન્મ યોગો થલાની વુંબાલના યશ ેછે. 
 અમોગ્મ ખોયાક ખાલાથી ળયીયભાું ઝેયી દ્રવ્મો આલી ળકે છેજેને 

કાયણે યોગો થઇ ળકે છે.  
(૨). નાના ફાકોને મોગ્મ પ્રભાણભાું વલટાભીનયકુ્ત ખોયાક આલો 
જોઈએ. 
 નાના ફાકોના ળયીયનો જદાીવલકાવ થામ છે. ખોયાકભાું 

વલટાભીનની ઉણથી ળાયીક્રયક વલકૃવતઓ આલી ળકે છે. 
વલટાભીનયકુ્ત આશાય ખાલાથી આંખ, ળયીયના અંગો તથા 
શાડકાનો વાયો વલકાવ થામ છે તેથી વલટાભીનયકુ્ત ખોયાક નાના 
ફાકોને આલો જોઈએ. 

 
પ્રશ્ન ૫(ફ) વ્મક્ક્તની કુુંક્રિત વદૃ્ધિ,ફૂરેરો ચશયેો, લાનો ક્રપક્કો યુંગ તથા 
ત્લચાના યોગો ભાટે મખુ્મત્લે શુું જલાફદાય છે?               (૦૧) 
 



 ખોરાકમાાં પ્રોટીનની ઉણને કાયણે વ્મક્ક્તની કુુંક્રિત વદૃ્ધિ,ફૂરેરો 
ચશયેો, લાનો ક્રપક્કો યુંગ તથા ત્લચાના યોગો થામ છે. 

 

THE END 

 

 


