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વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી,

ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 3 આધવુ નક ખેતી
1.ખેત-ઉત્પાદન િધારિા નીચેના પૈકી શ ુંુ જરૂરી નથી ?
ુ ારે લ બિયારણ
(C) સધ

(B) પરું પરાગત ખેતપદ્ધવત

(D) આધવુ નક વપયત પદ્ધવત

2.િાગાયતી ખેતીમાું સારી જાતના છોડ તૈયાર કરિા શ ુંુ જરૂરી છે ?
(A) કલમ

(C) નેટહાઉસ

(B) સુંકર(હાઈબિડ) બિયારણ

(D) સુંકરણ

3.ખેતરમાું તૈયાર થયેલા પાકની કાપણી કરિી તેને શ ુંુ કહે છે ?
(A) િાિણી

(C) લણણી

(B) નીંદણ

(D) ખેડ

4.ખેતીની કઈ પદ્ધવતમાું પીિીસી પાઇપમાું યોગ્ય અંતરે પાડેલાું કાણાુંમાું છોડના મ ૂળને ગોઠિિામાું
આિે છે અને તેમાુંથી િહેતા પોષકતત્ત્િોયક્ુ ત પાણી દ્વારા છોડને ઉછે રિામાું આિે છે ?
(A) િૉટર કલ્ચર પદ્ધવત

(C) સૅન્ડ કલ્ચર પદ્ધવત

(B) ગ્રૅિલ કલ્ચર પદ્ધવત

(D) િરીડ ઇરરગે શન પદ્ધવત

5.મકાનની છત પર શાકભાજી કે ફૂલ છોડ ઉગાડિાની ગોઠિણ કરિી તેને શ ુંુ કહે છે ?
(A) રકચન ગાડડ ન

(C) ટેરેસ ગાડડ ન

(B) િાગાયતી ખેતી

(D) િોટવનકલ ગાડડ ન

6.છોડ પર પરાગનયન દ્વારા સુંકરણ કરિાથી તે છોડ પર મળતા િીજને શ ુંુ કહે છે ?
(A) કલમ

(C) નેટહાઉસ

(B) સુંકર(હાઈબિડ) બિયારણ

(D) સુંકરણ
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(A) આધવુ નક ખેતે-ઓજારો

www.edumatireals.in
7.ઘરની આસપાસની જગ્યામાું ઘરગથ્થ ુ જરૂરી શાકભાજીન ુંુ િાિેતર કરવ ુંુ તેને શ ુંુ કહે છે ?
(A) રકચન ગાડડ ન

(C) િાગાયતી ખેતી

(B) ટેરેસ ગાડડ ન

(D) હાઇડ્રોપોવનક્સ

8.નીચેના પૈકી કઈ હાઇડ્રોપોવનક્સ ખેતીની રીત નથી ?
(C) હોરટિકલ્ચર પદ્ધવત

(B) ગ્રૅિલ કલ્ચર પદ્ધવત

(D) સૅન્ડ કલ્ચર પદ્ધવત

9.હાિેસ્ટરનો ઉપયોગ શો છે ?
(A) જમીન ખેડિા

(C) ડૂુંડામાુંથી અનાજ છૂટુું પાડિા

(B) પાકની લણણી કરિા

(D) પાકને દિા છાુંટિા

10.જમીન વિના ખેતી કરિાની પદ્ધવત કઈ છે ?
(A) રકચન ગાડડ ન

(C) હાઇડ્રોપોવનક્સ

(B) પરું પરાગત ખેતી

(D) િાગાયતી ખેતી

11.છોડને સ ૂયડની તીવ્ર ગરમીથી િચાિિા ખેતરની જરૂરી જગ્યામાું ચારે ય િાજુ અને ઉપર જાળી
લગાડિામાું આિે છે તેિી રચનાને શ ુંુ કહે છે ?
(A) નેટહાઉસ

(C) નસડરી

(B) રોપા ઉછે ર કેન્ર

(D) િોટહાઉસ

12.શાના માધ્યમ િડે તૈયાર કરિામાું આિતા ખાતરને િવમિકૉમ્પોસ્ટ ખાતર કહે છે ?
(A) પક્ષી

(C) અળવસયાું

(B) િનસ્પવત

(D) છાણ

13.કઈ વસિંચાઈ પદ્ધવતમાું પાણીનો વ્યય સૌથી ઓછો થાય છે ?
(A) ક્યારા-વપયત પદ્ધવત

(C) ધોરરયા-વપયત પદ્ધવત

(B) ટપક-વપયત પદ્ધવત

(D) ફુિારા-વપયત પદ્ધવત
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(A) િૉટર કલ્ચર પદ્ધવત
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14.નીચેના પૈકી કોની લીલાું પાુંદડાુંિાળી શાકભાજીમાું ગણના થતી નથી ?
(A) મેથી
(B) તાુંદળજો
(C) પાલક
(D) સરગિો

ઉછે રિામાું આિે છે ?
(A) િૉટર કલ્ચર પદ્ધવત
(B) ગ્રૅિલ કલ્ચર પદ્ધવત
(C) િરીડ ઇરરગે શન પદ્ધવત
(D) સૅન્ડ કલ્ચર પદ્ધવત

*****

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી,

ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 3 આધવુ નક ખેતી
જિાિો - પ્રશ્નપત્ર :
ુ : 15
કુ લ પ્રશ્નો: 15 / કુ લ ગણ
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1) B
2) A
3) C
4) A
5) C

( 6) B
( 7) A
( 8) C
( 9) C
(10) C

(11) A
(12) C
(13) B
(14) D
(15) B
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15.કઈ પદ્ધવતમાું મકાનની છત પર કાુંકરાનો સ્તર તૈયાર કરી પોષકતત્ત્િોયક્ુ ત પાણી દ્વારા છોડને

