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વલજ્ઞાન અને ટેક્નોરોજી,

ધોયણ: 6,

સત્ર: 1

પ્રકયણ - 2 સજીલ અને વનજીલ
ુ : 15
કુ ર ગણ
1.નીચેનાભાાંથી કમો સજીલ પ્રચરન કયતો નથી ?
(C) ભચ્છય

(B) ગામ

(D) ફાયભાસીનો છોડ

2.કઈ લનસ્વતન ાંુ ફૂર સાાંજ ડતાાં ઝૂકી જામ છે ?
ુ ીન ાંુ
(A) સ ૂમયમખ

ુ ાફન ાંુ
(C) ગર

(B) રજાભણીન ાંુ

(D) યાતયાણીન ાંુ

ુ લે છે ?
3.કઈ લનસ્વતનાાં ણો સ્ળય પ્રત્મે સાંલેદના અનબ
ુ ીનાાં
(A) સ ૂમયમખ

ુ ાફનાાં
(C) ગર

(B) જાસ ૂદનાાં

(D) રજાભણીનાાં

4.લનસ્વતન ાંુ શ્વસન અંગ કય ાંુ છે ?
(A) મ ૂ

(C) ણય

(B) પષ્ુ 

(D) પ્રકાાંડ

ુ મ તપાલત નીચેનાભાાંથી કમા રક્ષણભાાં જોલા ભે છે ?
5.પ્રાણી અને લનસ્વત લચ્ચેનો મખ્
(A) શ્વસન

(C) પ્રચરન

(B) સાંલેદના

(D) પ્રજનન

6.'લનસ્વત ઉય સાંગીતની અસય થામ છે ' એવ ાંુ કમા લૈજ્ઞાવનકે કહ્ ાં ુ હત ાંુ ?
(A) જેમ્સ લોટે

(C) લયાહવભહહયે

ુ ને
(B) ન્યટ

(D) જગદીળચાંદ્ર ફોઝે

7.પસ્ુ તક નીચેનાભાાંથી કઈ રાક્ષણણકતા ધયાલે છે ?
(A) પ્રચરન

(C) શ્વસન

(B) પ્રચરન, હરનચરન, શ્વસન - ૈકી એક

(D) હરનચરન

ણ નહહ
8.આસોારલન ાંુ વ ૃક્ષ નીચેનાભાાંથી કઈ રાક્ષણણકતા ધયાલત ાંુ નથી ?
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(A) સા
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(A) શ્વસન

(C) પ્રજનન

(B) પ્રચરન

(D) સાંલેદના

9.નીચેના ૈકી કય ાંુ સજીલ નથી ?
(A) અવસય ાંુ

(C) તાંણગય ાંુ

(B) તાંગ

(D) ભાખી

(A) લાદ

(C) રજાભણીનો છોડ

(B) આગગાડી

(D) વલભાન

11.કઈ લનસ્વતના ફૂરો ભાત્ર યાત્રે જ ખીરે છે ?
(A) ોમણાનાાં

(C) રજાભણીનાાં

ુ ાફનાાં
(B) ગર

ુ ીનાાં
(D) સ ૂમયમખ

12.નીચેના ૈકી કય ાંુ વનજીલ છે ?
(A) પાપડાથોય

(C) ભાછરી

(B) તાંણગય ાંુ

(D) આગફોટ

13.દે ડકો નીચેનાભાાંથી કઈ રાક્ષણણકતા ધયાલે છે ?
(A) શ્વસન

(C) પ્રચરન

(B) સાંલેદના

(D) શ્વસન, સાંલેદના, પ્રચરન - ત્રણેમ

ુ ાન ાંુ વનતયું ુ ાણી દૂ વધમા યાં ગન ાંુ ળા કાયણે થઈ જામ છે ?
14.ચન
ુ ા કાયણે
(A) ઑક્ક્સજન લાયન

ુ ા કાયણે
(C) કાફયન ડામોક્સાઈડ લાયન

ુ ા કાયણે
(B) નાઈટ્રોજન લાયન

ુ ા કાયણે
(D) ઓઝોન લાયન

ુ ીન ાંુ ફૂર કઈ યીતે સાંલેદના દળાય લે છે ?
15.સ ૂમયમખ
(A) તે યાત્રે ખીરે છે .

(C) તેને અડકલાથી ણફડાઈ જામ છે .

(B) તેને અડકલાથી નભી ડે છે .

(D) તે સ ૂમયની તયપ યહે છે .

પ્રકયણ - 2 સજીલ અને વનજીલ
જલાફો
( 1) D ( 2) A ( 3) D ( 4) C ( 5) C ( 6) D ( 7) B ( 8) B ( 9) B (10) C
(11) A (12) D (13) D (14) C

(15) D
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10.નીચેના ૈકી કય ાંુ સજીલ છે ?

