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PHASE – II 
ÖÑÒ ð 3ð00 »Ôâ» 

ÑÚ̂âÑ  ½çÇâï» ð  300     
 

 
 
 
 
 
 

ÑëÚÓÏ âÌ ä »Óä ÈÑâÑ Öè¿Ì â »âÛ‘ Í èÕô» Õâï¿ä ’ á í – á â ÑâÃë ÈÑÌ ë Í ïÊÓ ãÑãÌ ÃÌ í ÖÑÒ Î âÛÕÕâÑâï á âvÒí Àë. 

Öè¿Ì âá í 

á . ÖâÑânÒ ð  

1. á â Í ýWÌ Í Ý Ñâï 100 Í ýWÌ í ÖÑâÕâÒâ Àë. 
2. Í ÓäÜâ¼ïÅÑâï »íÓâ »â½Ûí, »ÔäÍ  Ï íÅô, Ôí½ »íwÃ»í, sÔâæÅ #lÖ, »ël»ÒçÔëÃÖô ( ½çÇâï» ÒïÝí) , ÖëlÒçÔÓ Î ínÖ, Í ëÁ Öô 

á Ì ë »íæÍ Ç Í ý»âÓÌ â æÔëkÃ÷íãÌ » ÖâËÌ í ÖâÉë Ôæ ÁÕâ ÊëÕâÑâï Ì ÚI á âÕë. 
3. é â̂ÓÕÚä, ÒïÝ ]âÓâ Õâï¿ä ×»âÒ ÈëÕä á íbÁëkÃäÕ ãÓsÍ ínÖ  ×äÃ (ORS) á Ô½ ÓäÈë Í èÓä Í âÅÕâÑâï á âÕ×ë. 
4. Í ýWÌ Í Ý /  á íá âÓá ëÖ ÖâÉë »íæ ¿ëÅâï »Ó×í Ì ÚI /  ÕâÛä¿íÅä Ï ½âÅ×í Ì ÚI.  
5. á íá âÓá ëÖ Í Ý»Ñâï Ì âÑ, ÖÓÌ âÑçï »ëÍ äÃÔ á ÜÓÑâï Ô¼Õçï, á íá âÓá ëÖ Í Ý» Í âÀçï á âÍ Õçï. 

 
Ï . Í ýWÌ Í Ý (Format) ð Í ýWÌ Í Ý 4 ãÕÐâ½Ì çï Ï Ì ëÔçï Àë.  
 

ãÕÐâ½ 1- ÑâÌ Öä» á ÐäÒígÒÈâ ( 20 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 2- ½ãÇÈ×âsÝ   ( 30 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 3- ÐâìãÈ» ãÕÞâÌ  á Ì ë ÓÖâÒÇ ãÕÞâÌ  ( 34 Í ýWÌ í)  
ãÕÐâ½ 4 - ãÁÕãÕÞâÌ  ( 16 Í ýWÌ í) . 

 
». ½çÇâï»Ì  Í DËãÈ ð  

6. 1 Éä 4 ãÕÐâ½Ì â ÊÓë» Í ýWÌ  ÊäÄ 3 ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë. ’ ë Öâ¿â ÁÕâÏ ÕâÛâ Ï Ï Ô ( Í ÓÍ íÃí)  Ì ë ËëÓâ Óï½Éä ÐÓä 
Êë×í Èí Á ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë á Ì ë »íæ Ï Ï ÔÌ ë ¾ëÓâ Óï½Éä ÐÓä Ì ÚI ÊëÕâÒ Èí ×ènÒ ½çÇ á Í â×ë. á nÒ ÈÑâÑ 
ã»sÖâÑâï 1 ½çÇ Ï âÊ  ( -1)  »ÓÕâÑâï á âÕ×ë.  

 

 

ËíÓÇ-7 
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માનિસક $મતા 

1.  HEALTH ને IGDPYN તરØકÍ કોડÍડ કરવામા ંઆવે છે,  તો NORTH ને કÍવી રØતે કોડÍડ કરવામા ંઆવશે? 

 (ક)  OQUXM (ખ)  QUXMO  (ગ) UXMOQ  (ઘ)  XMOQU 

2.  1, 8, 9, 64, 25, ? 

 (ક)  324                   (ખ)  180                 (ગ)  216  (ઘ)  196 

3.  સવારÍ 8 વાカયે યોカય રØતે ずયુો̌જત એક ઘ̨ડયાળ સાうં 4 કલાકÍ  4: 20 બતાવે છે. તો તે ̨દવસે રા∫ે 10 કલાકÍ 
ઘ̨ડયાળ Gારા બતાポયા ♭માણે સમય ざુ ંહશે? 

 (ક) 10: 20                (ખ) 10: 25              (ગ) 10: 30             (ઘ)  10: 35 

4.  નીચેના માથંી કゐ ુએક લીપ વષÛ છે? 

 (ક)  1500  (ખ)  1400               (ગ)  1300  (ઘ)  1200 

5.  “All lamps are not bulbs” એટલે? 

 (ક)  કÍટલાક બペબ દØવા નથી.                             (ખ)  કÍટલાક બペબ દØવા છે. 

(ગ)  કોઈ દØવા બペબ નથી.                               (ઘ)  કÍટલાક દØવા બペબ નથી 
6.   નીચેના નો તા̨કæક ∀મ.  

 1. Main course    2. Dessert 3. Starters    4. Soup 

 (ક)  1423 (ખ)  4123  (ગ)  3412  (ઘ)  4312 

7.  g 6 /  ̨કલોનો ચોખાનો એક ચો(સ જヂથો g 8 /  ̨કલો ̨ક̈મતના ચોખાના એક ચો(સ જヂથા સાથે ભેળવવામા ંઆવે છે. 

うથી પ̨રણામી િમ６ણ g 7.20 /  ̨કલો り ુબને છે. તો િમ６ણનો ぬણુો;ર જણાવો.  
 (ક)  1: 2                    (ખ)  2: 3                 (ગ)  3: 4                   (ઘ)  4: 5 

8.   "Either Ram or Raj has attended."  તો નીચનેામાથંી તા̨કæક રØતે ざ ુસાはુ ંછે ?  

 (ક) રામે હાજરØ આપી છે.                                  (ખ)  રાう હાજરØ આપી છે.  

(ગ) રામ અને રાう હાજરØ આપી છે.                      (ઘ)  ઉપરોヱત તમામ 

9. Either of the persons _______ to blame. 

 (a)  is   (b)  are   (c)  have   (d)  were 

10.  Squabble means: 

     (ક)  ઊટકごુ ં  (ખ)  કાટ                  (ગ)  સળવળાટ  (ઘ)  ક̌જયો 
11. Her physician determined that her headaches were ________ by caffeine, so Liz decided to 

_______ coffee and other caffeinated beverages. 
 (a)  created . . destroy        (b)  induced . . renounce 

 (c)  alleviated . . subtract   (d)  exacerbated . . promote 
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12. Paw:Cat then Hoof:? 

 (a)  Lion  (b)  Horse (c)  Lamb (d)  Elephant 

13.  નીચેના ભાગો ફરØથી ગોઠવી અથÛるણૂÛ વા)મા ંગોઠવો 
 1.  to visit a friend  

 2.  who was renting a cottage 

 3.  Last week I went up to north Devon      

 4.  on the coast for a week 

 (a)  2431   (b)  4312   (c)  3124   (d)  1243  

14.  નીચેના માથી કゐ ુએક અલગ છે?  

 (a)  gullible   (b)  credulous   (c)  naive   (d)  astute 
15.  Inst ict  is the m ost  reliable resource one can ________ .  
 
 (a)   fall behind   (b)   fall away   (c)   fall back on   (d)   fall apart  
 

16.   કÍવી રØતે મારØ માતાની માતાનો એક મા∫ બાળકના る∫ુની る∫ુી મારØ સાથે સબંિંધત છે 

 (ક) る∫ુી                      (ખ) ભ∫ી^             (ગ)  કાકØ                   (ઘ)  ન(Ø ન કરØ શકાય 

17. નીચેના ♭N દરÍક આપેલ ^વતં આなૃિતમાથંી ચાર માથંી ∫ણ આなૃિત ચો(સ રØતે સમાન છે અને તેથી તે ふૂથ રચ ેછે. 

うને ふૂથ સાથે સબંધં નથી તે એક શોધો 

.  

 (ક)  1                 (ખ)  2                   (ગ)  3  (ઘ)   4 

18.  નીચેનામાથંી ♭થમ બ ેઆなૃિતઓ ચો(સ રØતે દરÍક અドય સાથે સબંિંધત છે. જવાબ આなૃિત   (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી 
કઈ આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો,  તેથી રચાયેલી બી^ જોડØ એક સમાન સબંધં ધરાવતી હશે. 

 

 
 (ક)  1                 (ખ)   2                   (ગ)  3       (ઘ)  4 
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19.  નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો 
うથી ６ેણી જળવાઈ રહÍ 

   

      
  

 (ક)  1                 (ખ)   2                   (ગ)  3  (ઘ)  4 

 

20.  નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે. જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો 
うથી ６ેણી જળવાઈ રહÍ અને (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી કઈ આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો. 

 
 (ક)  1                (ખ)   2                   (ગ)  3                      (ઘ)  4 

 

ગ̋ણત  

1. જો A =  p2q2 – pq2 +  p4,  B = x2y +  xy2 +  2xy – 7, C =  x +  y અને D =  xy +  yz બぜપુદØ હોય 

તો અり∀ુમે  A , B, C, D નો ઘાતાકં(Degree)  જણાવો. 
 (ક)   3,4,1,2           (ખ)  4,3,2,1             (ગ)  4,3,1,2         (ઘ)  4,2,3,16 

2.  A =  
怠	諜,  B =  

怠態諜鉄 ,  C =  
怠諜典袋	怠 D=  32X +  

戴諜貼鉄 + 泰諜貼迭 +  1 બીજગ̋ણતીય સમીકરણો છે તો પછØ  う સમીકરણો 
બぜપુદØ નથી શોધો.  

 (ક)   A,B,D             (ખ)  A,C,D                (ગ)  A,B,C           (ઘ)  B,C,D 

3.  કÍટલા અલગ અલગ અવયવો 1,600 ના સるંણૂÛ ઘન છે? 

 (ક)  3                   (ખ)  4                       (ગ)  5                  (ઘ)  2 

4.  એક બગીચામા ં1225 છોડ છે. દરÍક હરોળમા ંછોડની સヮંચા なુલ હરોળની સヮંયા うટલી છે,  તો દરÍક હરોળમા ંમા ંછોડ 

સヮંયા શોધો. 
 (ક)   32                   (ખ)  36                     (ગ)  35               (ઘ)  25 
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5.  નીચેનામાથંી કયા 渦કને 8 ×  9 ×  10 ×  11 ×  12  સાથે ぬણુાકાર કરતા એક સるંણૂÛ વગÛ બને? 

 (ક)  55                  (ખ)  110                   (ગ)  165             (ઘ)  310 

6.  નીચેનામાથંી કયા 渦કને 15 ×  16 ×  17 ×  18 સાથે ઉમેરતા એક સるંણૂÛ વગÛ બને? 

 (ક)   3                     (ખ)  8                       (ગ)  2                (ઘ)  1 

7.  A ની 蔚મર તેની る∫ુીની 蔚મર કરતા બમણી છે.જો તેમની ઉમરોનો સરવાળો 72 હોય તો Aની ઉમર શોધો. 
 (ક)   64                   (ખ)  49                      (ગ)  81              (ઘ)  36 

8.  તે એક સるંણૂÛ વગÛ બનાવવા માટÍ 69120 સાથે ぬણુાકાર કરવાનો સૌથી નાનામા નાનો નબંર ざુ ંછે 

 (ક)  30                    (ખ)  15    (ગ)  60  (ઘ)  90 

9.  29888089 り ુવગÛんળૂ ____ છે? 

 (ક)  5,647               (ખ)  5,467  (ગ)  5,764          (ઘ)  4,567 

10.  ચાર આકડાની સૌથી  મોટØ સヮંયામા ં渦કોની સヮંયા 
 (ક)   7                      (ખ)  8                        (ગ) 9                 (ઘ)  6 

11.  જો   欠椎貸槌 =  1 તો 
 (ક)  p> q                  (ખ)  p< q                    (ગ) p =  q           (ઘ)  p =  

怠槌 

12. યોカય જોડકા જોડો. 

 1) am ÷ an  p)   
 2)   am × an q)   amn 

 3)    r)   am + n 

 4)  s) am – n  

 (ક)   1 - s, 2 - r, 3 - q, 4 - p  (ખ)   1 - p, 2 - q, 3 - r, 4 - s 

 (ગ)  1 - q, 2 - p, 3 - s, 4 – r  (ઘ)   1 - q, 2 - r, 3 - s, 4 - p 

13.  જો a8 × 4b = (2)8 × (4)3, pq = 52, તો 
p b

q a

a ×q

a ×q
 

 (ક)   16  (ખ)  8  (ગ)  32  (ઘ)  64 

14.  જો  a =  
戴態 ,  b =  

怠戴,  p=  9 q= 6  તો (欠椎捲決槌)態 
態迭添戴展  = ? 

 (ક)   1                       (ખ)  2                       (ગ) 3                   (ઘ)  0 

 
 
 

n

n

a

b

 nm
a

n

a

b

   



PAGE # 6     IIT ASHRAM            CLASS- 7th 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIIT ASHRAM : UG–1 & 2, Concorde Complex, Above OBC Bank. R.C. Dutt Road., Alkapuri Baroda. Ph. 6625979,  

 Makarpura : Silver Rock Building 3rd Floor, Opp. Baroda Dairy Manjalpur, Baroda. Ph. 6509041, 9426503864 

Space for rough work 

15.  
怠態泰 捲態検権 −	 戴泰 捲検権 + 	 態戴 捲態検 માથી 2 23 4 1

x y+ y x yz
2 5 3

  બાદ કરતા મળや ુપ̨રણામ ___ છે.   

 (ક)   2 241 5 3 4
x yz x y xyz y

15 6 5 5
     (ખ)  2 241 5 3 4

x yz x y xyz y
15 6 5 5

                          

(ગ)  2 241 5 3 4
x yz x y xyz y

15 6 5 5
                     (ઘ)  2 241 5 3 4

x yz x y xyz y
15 6 5 5

    

16.  જો  A =  8a2b ×  6ab, B =  2a – 3b, C =  3a – 5b તો A× (B – C)  = ? 

 (ક)   48a4b2 – 96a3b3        (ખ)   –48a4b2 – 96a3b3 

 (ગ)   –48a4b2 +  96a3b3  (ઘ) 48a4b2 +  96a3b3 

17.  જો P =  3a – 5b +  6欠	 − 5決博博博博博博博博博博博  અને Q =  3a – 4b – 2欠 − 7決博博博博博博博博博博,તો P +  Q – [  – { (P – Q)  – (P +  Q) } ]  

=  ? 

 (ક)   8a +  13b (ખ)    –8a +  13b (ગ)    8a – 13b  (ઘ)  –8a – 13b 

18.   જો (2p +  3q) (4p +  6q)  ને 3p2q4    વડÍ ぬણુતા મળや ુપ̨રણામ ___  છે 

 (ક) 24p4q3 +  72p3q5 +  54pq6  (ખ) 24p4q4 +  72p3q5 +  54p2q6 

(ગ) 24p4q3 +  72p2q2 +  54p3q7.            (ઘ) 24pq +  72p2q2 +  54p3q3 

19.  (x2 +  3x +  5)  2x3 +  4x5 +  4x4 +  12x3 – ( 3x5 – 2x4 – 8x3)  り ુસાよુgપ. 

 (ક) 3x5 +  12x4 – 30x3                         (ખ)  3x5 – 12x4 – 30x3 

(ગ) 3x5 – 12x4 – 30x3 .                         (ઘ)  3x5 +  12x4 +  30x3 

20.  વા〞તિવક ぬણુાકાર િવના,  1007 ×  1001 ની ̨ક̈મત _____ છે.  

 (ક)  10008007           (ખ) 1080007            (ગ) 10080007         (ઘ) 1008007 

21.   ax2 +  by2 +  bx2 +  ay2  ના અવયવો….? 

 (ક)  (x2 +  y2)  (a +  b)                            (ખ) (x2 – y2)  (a – b)  

 (ગ)  (x2 – y2)  (a +  b)                            (ઘ) (x2 +  y2)  (a – b)  

22.  6ab – b2 +  12ac – 2bc  ના અવયવો….? 

 (ક)  (b – 7c)  (6a +  b)                            (ખ) (b +  2c)  (6a – b)  

 (ગ)  (b – 2c)  (6a – b)                            (ઘ) (b +  2c)  (6a +  b)  

 
23.               Group –  A                                                                        Group -  B 

1)  d ને 4 વડÍ િવભા̌જત કરતા પ̨રણામ 3 મળે છે.                                 a)   d ÷  3 =  4 

2)  Y  મા 12 ઉમેરતા પ̨રણામ 20 મળે છે                                          b)   8 – y =  4 

3)  Y માથી 8 બાદ કરતા પ̨રણામ 4 મળે છે.                                        c)   x +  2y =  20 
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4)  Y ના બમણા કરØ તેમા ંX ઉમેરતા પ̨રણામ 20 મળે છે                        d)   d ÷  4 =  3 

                                                                                       e)   y – 20 =  12 
                                                                                                  f)   y +  12 =  20 
                                                                                                g)   y – 8 =  4 

 નીચેના પૈકØ યોカય િવકペપ કયો છે? 

 (ક) 1→f,  2 →d, 3 →c,  4 →g                           (ખ) 1 	→d,  2 →f,   3 →g,  4 →c  

 (ગ) 1→g, 2 →c,  3 	→d,  4 →f                           (ઘ) 1 	→d,  2 	→b,  3	→c,  4 	→a 

24.  બે શહÍરો 'એ' અને 'બી' વガચりેુ ં渦તર 160km  છે. રામ A થી શg કરÍ છે અને ( a + 20) ̨ક.મી.આવરØ લ ેછે.  અને 

なૃ〝ણ બાકØના ( b+30)  ̨કમી આવરØ લે છે. b=50 ̨ક.મી.,  તો પછØ રામ Gારા આવરØ લવેામા ં渦તર ___ છે.  

 (ક)  85 KM           (ખ)  80 KM             (ગ) 75 KM          (ઘ)  90 KM 

25.  એક સમわજુ િ∫કોણ ની બાふુ 3x+ 40 સે.મી.છે. તેના પ̨રિમિત 1020 સે.મી.,તો 'x '__ છે.   

 (ક)  100 cm           (ખ)  80 cm             (ગ) 90 cm           (ઘ)  95 cm  

26.  એક નબંરને 7 Gારા િવભા^ કરતા અને 2 Gારા ぬણુાકાર કરતા મળや ુપ̨રણામ 70 છે તો તે નબંર કયો? 

 (ક)  255                (ખ) 235               (ગ) 245              (ઘ) 265 

27. 1થી 1000 વガચનેી んલૂるણૂાÝક સヮંયાઓના ぬણુાકાર કરતા મળતી સヮંયાનો એકમનો 渦ક ____  છે.  

 (ક)  0                    (ખ)  2                    (ગ)  3                 (ઘ)  6 

28. નીચેના નબંરો う 30 અને 40 વガચનેા બધા んલૂるણૂાÝક (♭ાઇમ નબંરો)  Gારા બરાબર ભાગી શકાય છે.  

 (ક)  785                (ખ)  1147              (ગ)  1295            (ઘ)  1237 

29.  બે んલૂるણૂાÝક નબંરોનો શ) સેટ સヮંયા કÍ うથી તેમના સરવાળો અને તફાવત વડÍ એક સゐંヱુત નબંર મળે નહ陰.  
 (ક)  0                    (ખ)  1                    (ગ)  2  (ઘ)  5 

30.  યોカય જોડકા જોડો 
 i)   એક સરખા んલૂるણૂાÝક નબંરો ની જોડ <  20 ____ છે               p)  6 

ii)   るણૂÛ નબંરり ુએક ઉદાહરણ___છે.                                     q)  ♭ાなૃિતક સヮંયા નથી 
iii)   જો b, a ને િવભા̌જત કરÍ તો 銚長 + 	 怠態 	+ 	 戴態 = 	?                       r )  4 

iv)   જો a, b ને િવભા̌જત કરÍ અને a≠ b તો 銚長 =  ?                    s)  ♭ાなૃિતક સヮંયા છે 

 (ક)  (i) – q, (ii) – p,(iii) – s, (iv) – r                 (ખ)  (i) – r, (ii) – s,(iii) – q, (iv) – p  

 (ગ)  (i) – r, (ii) – p,(iii) – s, (iv) – q (ઘ)  (i) – q, (ii) – s,(iii) – p, (iv) – r 
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ભૌિતક િવ%ાન & રસાયણ િવ%ાન 

1. એક સાદા લોલક Gારા વણÛવવામા ંઆવેલ ગિત_____છે 

 (ક) 〞પદંન              (ખ)  ચ∀ાકાર  (ગ)  િનયતકાલીન  (ઘ)  દોલન 

2.  કમલ અને મોહન એકબી]ની બાふુમા,ં  ગિતશીલ કારમા ંબેઠÍલા છે. નીચનેા િનવેદનો થી સાચો જવાબ પસદં કરો. 
 A :  કમલ મોહનના સદંભÛમા ંગિત મા ંછે. 

B :  કમલ આસપાસના સદંભÛમા ંગિત મા ંછે. ઉદાહરણ: ご$ૃો,  ‘વુો અને ઘરો વગેરÍ 
 (ક)  એ સાはુ ંછે,  બી સાはુ ંછે.  (ખ)  એ ખોまુ ંછે,  બી ખોまુ ંછે.  

 (ગ)  બી સાはુ ંછે,  એ ખોまુ ંછે.   (ઘ)  બી ખોまુ ંછે,  એ સાはુ ંછે. 

3.  એક ઘોડો 3 િમિનટ અને 20s મા ં1200m  りુ ં渦તર દોડÍ છે. ઘોડાની ઝડપ____છે 

 (ક)  60 m s–1  (ખ)  65 m s–1  (ગ)  40 m s–1  (ઘ)  6 m s–1 

4.  એક િવEાથ© સાયકલ Gારા દરરોજ શાળા માટÍ આવે છે. આ સાયકલ ના પેડલ પર િવEાથ© Gારા લાぬ ુબળ છે. 

 (ક)  〞નાゐ ુબળ.  (ખ)  િવgપતા બળ.  (ગ)  ઘષÛણ બળ.  (ઘ) はુબંકØય બળ. 

5.  એક 250 N બળ ઉ;ર ̨દશામા ંએક પદાથÛ પર કાયÛ કરશે અને 250 N બળ દ̋$ણ ̨દશામા ંકાયÛ કરશે. તો,  પદાથÛ 
પર લાગや ુપ̨રણામી બળ____છે. 

 (ક)  500 N.    (ખ)  500 N ઉ;ર ̨દશામા ં.  
 (ગ)  500 N દ̋$ણ ̨દશામા.ં  (ઘ)  ざドૂય 

6.  બે સમતલ સપાટØ વガચ ેઘષÛણ ઘટાડØ શકાય છે. 

 (ક)  ∠ીસ Gારા  (ખ) રંગ Gારા.  (ગ) બોલ બે̨ ર̈ગની મદદથી.  (ઘ) $∫ેફળ ઘટાડØને 

7.  એક પા〞કલ દબાણ _____ Gારા પેદા છે.  

 (ક)  1 N બળ,  1兼態$ે∫ફળ પર લાગવાથી               (ખ) 1 Kg બળ,1兼態 $∫ેફળ પર લાગવાથી.  
 (ગ)  1 N બળ,  1000潔兼態$ે∫ફળ પર લાગવાથી        (ઘ) 1 N બળ,  1潔兼態$ે∫ફળ પર લાગવાથી 
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8.  યોカય જોડકા જોડો. 
     List   A                                                        List   B  

1)  ̶〞થત િવらતુમાન બળ                      (a)  はુબંકના બ ેસમાન‘વુો વガચ ેઅપાકષÛણ 

 2)  はુબંકØય બળ                                (b)  なુવા માથંી પાણી ખ井ચご ુ

 3)  ભૌિતક બળ                                  ( c)  વાળ સાથે ઘસેલ કાસંકા તરફ આકષાÛતા કાગળના まુકડા 
 (ક)  1–a, 2–b, 3–c   (ખ) 1–c, 2–b, 3–a.  

 (ગ)  1–c, 2–a, 3–b                                    (ઘ) 1–a, 2–c, 3–b 

9.  શરØરり ુતાપમાનમા ં1 °  સે Gારા વધતા. કÍટલા કÍÆペવનનો વધારો થશે. 

(ક)  1 K              (ખ)  100 K  (ગ)  273 K  (ઘ)  32 K 

10.  ずયૂÛ _________ ઊ]Ûઓનો んヮુય Qોત છે 

 (ક)  ぬぎુુダવાકષÛણ ઊ]Û  (ખ)  ઉ〝મા ઊ]Û (ગ)  ♭કાશ ઊ]Û   (ઘ)  ઉપરના બધા.  
11.  એક પે≫ોલ કાર ચલાવવા માટÍ સકંળાયેલી ઊ]Û 
 (ક)  યાિં∫ક ઊ]Û  (ખ)  ઉ〝મા ઊ]Û (ગ)  િવぱતુ ઊ]Û  (ઘ)  ♭કાશ ઊ]Û.  
12.  જો 1m  =  100 cm   તો 1cm  =  ________ m . 

 (ક)  10貸怠              (ખ)  10貸態                  (ગ) 10貸戴                (ઘ)  10貸替 

13.  બધંબસેや ુન હોય તે શોધો.   
 (ક)  ઇલેヱ≫Øક બペબ    (ખ)  にરુશી                 (ગ)   ટゎબુ ♭કાશ (ઘ) ずયૂÛ ♭કાશ 

14.  નીચેના માથંી કゐુ ંસાよુ ય∫ં વ〞やનેુ મજろતૂી થી પકડØ રાખવામા ંમદદgપ થાય છે. 

  (ક) ポહØલ અને ધરØ  (ખ)  ગરગડØ   (ગ)   ∫ાず ુસમતલ  (ઘ)  〞ｬ 

15.  'કાતર' ______ ના ઉદાહરણ હÍઠળ આવે છે. 

 (ક)  ♭થમ ♭કારりુ ંઉガચાલન                              (ખ)  ŁGતીય ♭કારりુ ંઉガચાલન  

 (ગ)  やતૃીય ♭કારりુ ંઉガચાલન                             (ઘ)  એક પણ ન̨હ.  

16.  મેカનેટાઇટ એ _____ りુ ંએક અય〞ક છે.  

 (ક)  કોબાペટ           (ખ)  કોપર  (ગ)   †ાસ  (ઘ)  લોખડં 

17.  જોડાયેલ કોષોના એક ふૂથને______કહÍવામા ંઆવે છે う કાર,  બસ અને ≫ક વપરાય છે અને આ કોષો ______ કોષ 

હÍઠળ આવે છે. 

 (ક)  〞વીચ,♭ાથિમક  (ખ) કોષ, ♭ાથિમક (ગ)  કોષ, ગૌણ  (ઘ)  〞વીચ,ગૌણ 

18.  ઠંડાપીણામંા ંઉガચ દબાણ હÍઠળ એક ગસે ભરવામા ંઆવે છે. આ ગેસ _____ છે.        

(ક)  H2  (ખ)  N2  (ગ)   O2  (ઘ)  CO2 
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19.  વાતાવરણમા ંદબાણ ______ મીમી પારાના દબાણ うટぐુ ં(સんÅુ 〞તરÍ) છે. 

 (ક)  76             (ખ)  760                  (ગ)   650            (ઘ)  630. 

20.  પાણીની વરાળ    
ઠંડØ	સપાટØ	屬⎯⎯⎯⎯⎯屐   પાણીના ろુદં. આ ♭̨∀યા ____ િવશે સમ]વે છે. 

 (ક)  વરાળØકરણ    (ખ)  ઘનીકરણ             (ગ)   બા〝પીભવન     (ઘ)  િન$પેન  

21. જો પાણી સપાટØ પર દબાણ વધે તો,  પાણીり ુઉダકલન ̋બદ̈____. 

 (ક)  વધે             (ખ)  ઘટÍ                   (ગ)   અચળરહÍ         (ઘ)  પહÍલા વધે અને પછØ ઘટÍ  
 

22. તબીબી અને લેબોરÍટરØના ઉપયોગ માટÍ ざ@ુ પાણી મેળવવા આપણ ેનીચનેામાથંી કઈ પ@િત વપરાય છે. 

 (ક)  ざŁુ@કરણની    (ખ)  િન$પેન              (ગ)   િન〞યદંન        (ઘ)  〞ફ̨ટકØકરણ 

23. એક તટ〞થ અも ુસામાドય રØતે _______ સમાવે છે. 

 (ક)  ફヱત ♭ોટોન                                   (ખ)  ドゐ≫ુોન + ♭ોટોન              

(ગ)   ドゐ≫ુોન + ઇલેヱ≫ોન                          (ઘ)  ドゐ≫ુોન  + ઇલેヱ≫ોન + ♭ોટોન 

24. એક િશ$કÍ િવEાથ©ઓને બ ેટÍ〞ટ ટゎબુ આપી,  એકમા ંપાણી અને અドયમા ંસો̨ડયમ હાઇ∽ોヱસાઇડ આバયો અને う ટÍ〞ટ 

ટゐબૂમા ંસો̨ડયમ હાઇ∽ોヱસાઇડ હોય તેને ઓળખવા માટÍ તેમને るછૂવામા ંઆポゐુ.ં નીચેનામાથંી કઈ ટÍ〞ટ ઓળખ માટÍ 
ઉપયોગ કરØ શકાય છે? 

 (ક)  ビぐ ુ̋લટમસ પેપર                             (ખ)  લાલ ̋લટમસ              

(ગ)   સો̨ડયમ કાબ稲નેટり ુÅાવણ                    (ઘ)  મદં હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ 

25. રંગહØન ♭વાહØ સમાવતી બોટલり ુઢાકંણ よૂર કરતા, આ બોટલમાથંી સરકો うવી ગધં આવતી  હતી. આ બોટલ મા ં
♭વાહØ હોઈ શકÍ_____. 

(ક) હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડり ુÅાવણ                 (ખ)  સો̨ડયમ હાઇ∽ોヱસાઇડり ુÅાવણ 

(ગ)  એિસ̨ડક એિસડり ુÅાવણ                      (ઘ)  સやંバૃત સો̨ડયમ બાયકાબ稲નેટ り ુÅાવણ 

26. નીચે આપવામા ંઆવેલ ∫ણ પદાથÛને થોડા ̨દવસ માટÍ にペુલા રાખવામા ંઆポયા હતા અને કÍટલાક ફÍરફારોり ુ

અવલોકન કરવામા ંઆポゐ ુહや ુ.ં નીચનેામાથંી )ા ંપદાથ稲 う રાસાય̋ણક ફÍરફારો બતાવશે?  

 
 (ક)  唄ડા                         (ખ) バલાª〞ટક બોટલ (ગ)   મોથ બોલ                      (ઘ) ઉપરના બધા  
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27.  મનીષાએ તેના બગીચામાથંી માટØ લીધી અને પાણી સાથે િમ６ કરØ. તેને એક વાદળØ ̋લટમસમા ંબોળતા તે લાલ 

̋લટમસ બની ગゐુ.ં નીચનેામાથંી ざુ ંઉમેરતા તેના બગીચામા ંછોડને  સારØ ごŁૃ@ મળશે? 

 (ક)  હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ  (ખ)  はનૂાનો わકૂો  (ગ)   પાણી  (ઘ)  મીみુ ં

28.  નીચે બ ેફÍરફારો દશાÛવેલ છે. 

 i) 炎યારÍ મેカનેિશયમના એક まુકડાને ગરમ કરતા તેજ〞વી 炎યોત આપે છે. 

ii) にબૂ ગરમ કરતા લોખડંનો એક まુકડો લાલ ઝાયં આપે છે. 

 આમાથંી う રાસાય̋ણક ફÍરફાર છે. 

(ક)  (i)   મા∫             (ખ)  (ii)     મા∫            (ગ)   (i) અને (ii) બનેં     (ઘ)  બનેંમાથંી એક પણ ન̨હ 

29.  はનૂો પાણી મારફતે પસાર કરવામા ંઆવે ダયારÍ તે તેને よૂિધゐુ ંકરÍ છે તેりુ ંકારણ ____ છે: 

(ક)  CaCO3           (ખ)  Ca(OH)2  (ગ)   H2O (ઘ)  CO2 

30.  નીચેનામાથંી શામા ંસૌથી વら ુવધારો થશે? 

(ક)  હવા થી 10̊  c     (ખ) હવા 40̊  c પર     (ગ)   હવા 20̊  c પર   (ઘ)  હવા થી -5̊  c     

31.  ભારÍ પવન fંકાય  ダયારÍ નબળØ છત ધરાવતા `પંડા માટÍ કરવા લાયક ６ે〝ઠ વ〞や ુざુ ંછે? 

 (ક)  દરવા] અને બારØઓ ખોલવા                     (ખ)  દરવા] અને બારØઓ બધં કરવા  
 (ગ)   છત મા ંિછÅો બનાવવા                            (ઘ)  渦દર લાકડા બળવા  
32.  ભારÍ વીજળØ પડતી હોય એ દરિમયાન કરવા માટÍ ６ે〝ઠ વ〞や ુકઈ છે?  

 (ક)  にペુલી જカયાએ જમીન પર ずઈુ જごુ.ં (ખ)  ન^કના પાણીના Qોતમા ંજごુ ં
 (ગ)  ધાやનુા દરવા] તથા બારØઓથી よૂર મકાનની 渦દર રહÍご ુ.ં                                     
 (ઘ)  鰻ચા ご$ૃ નીચે ઊભા રહÍご ુ.ં 
33.  સんÅુり ુપાણી તળાવના પાણીની うમ સરળતાથી ]મી જતા નથી કારણ કÍ તે_____સમાવે છે,   

  (ક)  છોડ               (ખ)  માછલી              (ગ)   મીみુ ં   (ઘ)  દÍડકા  
34.  ગેસના અもઓુ સરળતાથી અドય ગેસના 嘘તરપરમા̶ゾવય જカયાઓ ફાળવી શકÍ છે,  કારણ કÍ તે んヱુત રØતે એક બી] 

સાથે િમ６ણ પામે છે. આ ぬણુધમÛ _____ તરØકÍ ઓળખાય છે:. 

 (ક)  ફゑઝુન             (ખ)  શોષણ               (ગ)   ડØફゑઝુન  (ઘ) સકંોચન 
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^વ િવ%ાન 

1.  A - બધા લીલા છોડમા ંહ̨રતÅポય નામના રંજકÅポય હોય છે. 

  B. - હ̨રતÅポય િવના ♭કાશસ｠ંલષેણની ♭̨∀યા શ) નથી. 
ઉપરોヱત િવધાન પરથી,  મરØયમ માને છે કÍ તેના બગીચામા ંમા ંઆવેલા ∀ોટોનના ઘેરા લાલ રંગના છોડ તેના પોતાના 
પર ખોરાક તૈયાર કરØ શકતા નથી,પરંや ુતેના િશ$કÍ કぽુ ંકÍ તે સાはુ ંનથી.શા માટÍ? 

 (ક) ∀ોટોનના છોડ લીલારંગ ના છે પણ ヱલોરોફØલ ધરાવતા નથી 
 (ખ) ∀ોટોનના છોડ ઘેરા લાલ રંગનાછે પણ ヱલોરોફØલ ધરાવતા નથી  
 (ગ) ∀ોટોનના છોડ ヱલોરોફØલ ધરાવે છે પણ તે ઘેરા લાલ રંગથી Yપાયેલ હોય છે. .                                     

 (ઘ) ∀ોટોનના છોડ ヱલોરોફØલ ધરાવતા નથી પણ પોતાનો ખોરાક ]તે તૈયાર કરÍ છે. 

2.  ‘સહ^વન’ _____ છે. 

 (ક)  બે સ^વ વガચ ેપર〞પર લાભદાયી સબંધં. (ખ)  બે સ^વ વガચ ેપર〞પરりુ ંઅવલબંન.  

 (ગ)  ખોરાકની શોધમા ંમાસંાહારØ ♭ાણીઓ Gારા થતી એક ઘટના.                                     
 (ઘ)  પોતાના વસવાટ માટÍ બી] સ^વ પર અવલબંન. 

3. (બぜgુપી) ♭^વોમા ંખોરાક り ુપાચન____ વડÍ થાય છે. 

 (ક)  渦તઃકોિશકા  (ખ)  嘘ત̨રક કોિશકા  (ગ)   નસમા ં (ઘ)  એક પણ ન̨હ  

4.  રÍસામાથંી ઊન ની ♭̨∀યા માટÍ ખાલી જカયા るરૂો. 

 ઊન ઉતારごુ ં	→   → અલગ પાડવાની કામગીરØ(વગ©કરણ) 

 (ક)  અલગ પડごુ ં  (ખ)  વણાટ  (ગ)   ぬ ૂથંણકામ  (ઘ)  સાફ કરごુ.ં  
5. વાઘ અને ̋ચતાના શરØર પર પ5ા હોય છે, う તેમના માટÍ કઈ રØતે મદદgપ છે? 

 (ક) તેમના શરØરને ઠંむુ રાખવા.           (ખ)  તેમના શરØરને ગરમ રાખવા.  
 (ગ) )  ずુદંર દÍખાવા માટÍ                    (ઘ)  આસપાસ ના પયાÛવરણ સાથે ભળØ જવા માટÍ 
6. માણસમા ંનીચનેા માથંી કゐુ ંત∫ં વદંા ના OસનિછÅોને સમાન હોય છે.    

 (ક)  OાસનળØ  (ખ)  ફÍફસા ં (ગ)   નસકોરા  (ઘ)  Oાસવા̨હની.  
7.  નીચનેા )ા ં♭ાણીઓ તેમની ચામડØ અને ફÍફસામા ંમારફતે Oાસ લ ેછે? 

 (ક)  માછલી             (ખ)  દÍડકા  (ગ)   સાપ  (ઘ)  અળિસゐુ ં
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8. કઈ ♭̨∀યામા ંલેªヱટક એિસડ બને છે.? 

  (ક)  ઓ̶ヱસજન સહØત Oસન                 (ખ)  ઓ̶ヱસજન રહØત Oસન        

(ગ)   બનેંમા ં                                 (ઘ)  એકમા ંપણ ન̨હ   

9.  はઈૂ(gills) શા માટÍ હોય છે? 

 (ક). પાિથºવ Oસન માટÍ                       (ખ)  જળચર Oસન માટÍ 
 (ગ)   eバeસ Oસન માટÍ                       (ડØ) તમામ ♭કારના Oસન માટÍ  
10. જમીનમા ંછોડના んતૃ પદાથ稲ને ____ કહÍ છે. 

 (ક)  િવઘટન  (ખ)  ぜમુ  (ગ)   ખડક  (ઘ)  ખનીજ 

11.  રÍશમના ંલાવાÛ _______ કહÍવામા ંઆવે છે 

 (ક)  નાયブફ (માદા) (ખ)  ઈયળ  (ગ)   શલભ  (ઘ)  ઇમેગો 
12.  પેટના 嘘ત̨રક 〞તરમા ં_____ નો Qાવ થાય છે. 

 (ક)  પાણી       (ખ)  લોહØ  (ગ)   ખનીજો  (ઘ)  પાચન રસ 

13.  છોડને CO2 ______ માથંી મળે છે 

 (ક)  જમીન  (ખ)  રÍતી  (ગ)   પાદંડા       (ઘ)  હવા 
14.  દાતંનો બાU ભાગ_____તરØકÍ ઓળખાય છે. 

 (ક)  ડÍનટાઈન  (ખ)  ગર  (ગ)   દંતવペક  (ઘ)  んળૂ 

15.  નરમ રÍશમ યાનÛ _____ うટぐુ ંમજろતૂ છે. 

 (ક) કપાસ  (ખ)  શણ  (ગ)   〞ટØલ  (ઘ)  પોલીએ〞ટર 

16.  અળિસゐુ ં_____ Gારા Oાસ લ.ે 

 (ક)  ભેજવાળØ ચામડØ                      (ખ)   ટÍનીડØયા (મધるડુા うવા િછÅો Gારા)                        
 (ગ)   બાU ダવચા (લીટÍલમ)                (ઘ)  嘘તરડાની ̨દવાલ 


