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.................................................................................................................. 
અ.નન. દાથથ અને વજીલોને તેભના ગણુધભથ, યચના અને કામથના આધાયે જુદા 
ાડે છે. 
 
પ્રશ્ન ૧ નીચે આેર ગણુધભથની વાભે તે ગણુધભથ ધયાલતા વશં્રેનત 
યેવાન ુ ંનાભ રખો.                                              ૫ ગણુ  
(૧.) મજબતુ, સ્સ્થવતસ્થાક અને હલળા હોય છે. ચમકદાર અને સરલતાથી 
ધોઈ કાય તેળા હોળાથી કાડ ફનાળળામાાં ઉયોગી છે.-----નાયોન 
(૨.) ાકડાના માળામાાંથી ફનાળળામાાં આળે છે અને કાસ સાથે ળણી ચાદર 
અને ઉન સાથે ળણી ચટ્ટાઈ ફનાળળામાાં આળે છે.--------રેયોન 
(૩.) આ રેસામાાંથી ફનત ુાં કાડ સહેાઈથી ચોલાઈ જત ુાં નથી. તે કડક રહ ેછે 
અને ધોળામાાં સરલ છે. તેથી હરેળાના કડાાં ફનાળળામાાં ઉયોગી છે.—---
ોીએસ્ટર 

 (૪.) વયાલામાાં હરેળામાાં આળતા સ્ળેટર ફનાળળામાાં ઉયોગી છે. કુદરતી 
રેસા ઉન કરતા સસ્ત ુાં છે.----એકે્રલક 
(૫). તેના ખફુજ ાતલા રેસા ફનાળી કાય છે  અને તેને અન્ય કોઈ ણ 
તાાંતણાની માપક ળણી કાય છે.-----ટેરેીન  
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અ.નન. ળીખેરા લૈજ્ઞાનનક ખ્મારોને યોજીંદા જીલનભા ંરાગ ુકયે છે. 
 
પ્રશ્ન ૨ નીચેના પ્રશ્નો જલાફ આો.  
૧. તભાયા ઘયે ૫૦ કકરો ઘઉં રાલલાભા ંઆલેર છે. આ ઘઉંને 
વાચલલા ભાટે તભે શુ ંકયળો?                                    (૦૨) 
 ૫૦ કકરો ઘઉંને વાચલલા ભાટે તેને દીલેર રગાડલાભા ંઆલે છે 

તથા ફોકયક ાઉડય ણ રગાડી ળકામ છે. આ અનાજને 
શલાભાનંા બેજને રાગે તે ભાટે શલાચસુ્ત ીભા ંબયલાભા ંઆલે 
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


 

 

૨. તભાયા ઘયભા ંધાત ુદાથથ (કોઈ ણ એક) અને અધાત ુદાથથ 
(કોઈ ણ એક) નો ઉમોગ ક્ા ંઅને કેભ થમો છે તે જણાલો.   (૦૨) 
 અભાયા ઘયભા ંસ્ટીર ધાતનુો ઉમોગ યવોઈના લાવણોભા ંથામ 

છે. 
 અભાયા ઘયભા ંઓક્સવજન અધાત ુશ્વવન ભાટે ઉમોગી છે તથા 

વલ્પય નાઈટ્રોજન દલાઓભા ંશોમ છે. 
 

૩. ખેતયભા ંફીજની લાલણી કયલાની છે તો તભે તે ભાટે કય ુ ંખેત 
ઓજાય વદં કયળો?                                            (૦૧) 
 ખેતયભા ંફીજની લાલણી કયલા ભાયે લાલણીમો લયામ છે. 

 
અ.નન. પ્રકિમા અને ઘટનાને વભજાલે છે. 
 
પ્રશ્ન ૩ નીચેના પ્રશ્નો જલાફ આો.  
૧. રણણીની પ્રકિમા વભજાલો.                                (૦૨) 
 ાક જમાયે પણૂથ કયકલ થઇ જામ ત્માયે તેને કાલાની કિમાને 

રણણી કશ ેછે. 
 આણા દેળભા ંદાતયડાની ભદદથી શાથથી રણણી કયલાભા ંઆલે 

છે. 
 શાલેસ્ટય નાભના ભળીન લડે ણ રણણી કયલાભા ંઆલે છે. 

 



 

 

૨. વલ્પય ડામોસવાઇડભા ંાણી ઉભેયી તેભા ંભરંુૂ લરટભવત્ર નાખતા 
તે કેભ રાર થઇ જામ છે.                                      (૦૧) 
 વલ્પય ડામોસવાઇડભા ંાણી ઉભેયતા વલ્પરકુયક એવીડ ફને છે 

જેથી ભરંુૂ લરટભવત્ર રાર ફને છે. 
  

૩. કવનીભા ંભદં વલ્પરકુયક એવીડ રઇ તેભા ંભેગ્નેનળમભ ધાતનુા 
થોડા ટુકડા નાખી કવનીના ભોને વગતી ભીણફતી નજીક રઇ 
જતા કેભ ધડાકો થામ છે?                                     (૦૧) 
 ભદં વલ્પરકુયક એવીડની ભેગ્નેનળમભ ધાત ુવાથે પ્રકિમા થતા 

શાઈડ્રોજન લાય ુઉત્ન્ન થામ છે તેથી ધડાકો થામ છે. 
 

૪. એક ફીકયભા ંકોય વલ્પેટન ુ ંદ્રાલણ રઇ તેભા ંરોખડંની ખીરી 
નાખી થોડા વભમ શરેા ફીકયભા ંકોય વલ્પેતના દ્રાલણનો યંગ કેભ 
ફદરામેરો જોલા ભે છે?                                   (૦૧) 
 કોય વલ્પેટના દ્રાલણભા ંરોખડંની ખીરી નાખતા કોયન ુ ં

નલસ્થાન થામ છે અને કોય છુટંુ ડે છે જેથી યંગ ફદરામ છે. 
 
અ.નન. પ્રકિમા અને ઘટનાને વભજાલે છે. 
પ્રશ્ન-૪ કાયણો આો. 
નળશ ુઅને ફાકોને યવી કેભ મકુલાભા ંઆલે છે?              (૦૨) 



 

 

 નળશ ુઅને ફાકોને યવી મકુલાથી તેભના ળયીયભા ંએન્ટીફોડી 
ઉત્નન થામ છે જેથી યોગપ્રનતકાયક સકુ્ષ્ભજીલોથી ફાકોનો 
ફચાલ થામ છે. ફાકોને સયુક્ષા પ્રદાન કયલા યવી મકુલાભા ં
આલે છે. 

  
૨. ભેરેકયમાથી ફચલા આણે આણી આવાવ રાફંો વભમ એક જ 
સ્થાન ય ાણીને એકત્ર થલા દેવ ુ ંજોઈએ નકશ.             (૦૨) 
 ભેરેકયમાનો પેરાલો એનાપીરીવ ભાદા ભચ્છયથી થામ છે. આ 

ભચ્છય તેના ઈંડા ભીઠા ાણીભા ંમકેુ છે. આથી એક સ્થે રાફંો 
વભમ ાણી એકત્ર યશલેાથી આ ભચ્છયનો પેરાલો લધે છે જેથી 
ભેરેકયમાનો યોગના પ્રજીલોનો પેરાલો લધે છે તેથી ાણી એકત્ર 
થલા દેવ ુ ંજોઈએ નકશ. 

  
૩. ાણીના અછતલાા નલસ્તાયભા ંટક દ્ધનત લયદાનરૂ  છે. (૦૧) 
 ટક નવિંચાઈ દ્ધનતથી છોડના મૂ ાવે ટીે ટીે ાણી ડે છે 

જેથી ાણીનો ફગાડ થતો નથી તેથી તે લયદાનરૂ છે. 
 
અ.નન. પ્રશ્નોના જલાફ ભેલલા વય તાવ શાથ ધયે છે. 
 
પ્રશ્ન ૫ નીચેના પ્રશ્નો જલાફ આો. 



 

 

 
૧. તભાયા ઘયભા ંખોયાકનો રાફંો વભમ વગં્રશ કયલા કઈ કઈ 
દ્ધનતનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલેર છે તેની તાવ શાથ ધયી નોધ 
તૈમાય કયો.                                                  (૦૩) 
 અભાયા ઘયભા ંકાચી કેયી આભરી કોકભને સકુલી ભીઠંુ રગાડી 

રાફંો વભમ યાખી ળકે છે. 
 અભાયા ઘયભા ંતેરભા ંકેયી રીંબ ુફોયને રાફંો વભમ યાખી ળકામ 

છે. 
 અભાયા ઘયભા ંદુધને ગયભ કયી તથા ખોયાકને ફ્રીજભા ંયાખી 

રાફંો વભમ યાખી ળકામ છે. 
 સકુો ભેલો શલાચસુ્ત ેકેટભા ંયાખી રાફંો વભમ યાખી ળકે છે. 

 
 
૨. બે્રડભા ંકે પભા ંશાનીકાયક સકુ્ષ્ભજીલો ઉત્ન્ન થમા છે તે તભે કેલી 
યીતે નક્કી કયળો?                                                (૦૨) 
    
 બે્રડભા ંકે પભા ંસકુ્ષ્ભજીલો ઉત્ન્ન થતા તેભા ંલાવં આલે છે તેનો 

સ્લાદ ખયાફ થઇ જામ છે. તેના યંગરૂભા ંકયલતથન આલે છે 
તેથી નક્કી કયી ળકામ છે કે સકૂ્ષ્ભજીલો ઉત્ન્ન થમા છે. 



 

 

THE END 
 


