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કુર ગુણ- ૩૫

વલમ- વૌની આવાવ( દ્વિતીમ વત્ર ) *

*

તા....../......./.......

ધોયણ-૫

યુવનટ ટેસ્ટ એકભ - ૮ & ૯ & ૧૦

પ્રશ્ન-૧ નીચેની ખાી જગ્યાઓ પ ૂરો.
(૧) જભીનભાાં .........................સ્લરૂે ાણી શોમ .
ૂ યભાાં ખોયાક યાાંધલા જરૂયી ઊર્જય ......................ભાાંથી ભે છે .
(૨) સ ૂમયકક
(૩) .....................યવ ળયીયને વનયોગી યાખલાભાાં ભદદરૂ થામ છે .
(૪) .....................ની ઋતુભાાં યાત્રી રાાંફી શોમ છે .
(૫)  ૂય .......................ની ઋતુભાાં આલે છે .
(૬) જભીનના કણો લચ્ચેની જગ્માભાાં .........................યશેરી શોમ છે .
(૭) ગની ભચકોડ ભાટે આણે ......................... નો રે રગાલીએ છીએ.
(૮) ર્જભપ, ફોય, તરના રાડુ , ચીકી લગેયે ........................ના તશેલાયભાાં ખલામ છે .
(૯) ............................જભીનની વનતાયણ ળક્તત લધુ શોમ છે .
(૧૦) ........................... યવ ળયીયને વનયોગી યાખલાભાાં ભદદરૂ થામ છે .
પ્રશ્ન-૨ નીચે આેા વિકલ્માાંથી સાચો વિકલ્ સાંદ કરો.
(૧) ફાપીને ફનાલાતો ખોયાક કમો છે ?...............................
(અ) બાખયી

(ફ) ખીચડી (ક) યોટરી (ડ)  ૂયી

(૨) કઈ જભીન વૌથી લધુ પદ્ર ુ શોમ છે ?...............................
(અ) યે તા

(ફ) ભાટીમા (ક) કાાંા (ડ) યે તા અને ભાટીમા

(૩) કઈ જભીન ય લયવાદ ડતાાં તે જભીન ચીકણી અને રવણી ફને છે ?........................
(અ) યે તા

(ફ) ભાટીમા (ક) કાાંા (ડ) કાી

(૪) કમા દદલવે રાાંફાભાાં રાાંફો દદલવ અને ટૂાંકી યાત શોમ છે ?................................
(અ) ૨૨ ભી દડવેમ્ફય

(ફ) ૨૧ ભી ભાચય (ક) ૨૧ ભી જૂન (ડ) ૨૩ ભી દડવેમ્ફય

(૫) રોકો ર્જડા અને ગયભ કડાાં કમા ભાવભાાં શેયે છે ?..................................
(અ) ર્જન્યુઆયી

(ફ) વપ્ટે મ્ફય (ક) ભે

(ડ) જૂન

પ્રશ્ન-૩ નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આો.
(૧)  ૃથ્લી ય દદલવ –યાત ળાથી થામ છે ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

(૨) ઋતુ દયલતયન કેલી યીતે થામ છે ?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

(૩) જભીનભાાંથી કમા-કમા વેન્રીમ દાથો ભી આલે છે ?
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

(૪) આણે યવોઈભાાં ભવારાનો ળા ભાટે ઉમોગ કયીએ છીએ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(૫) તપાલત રખો:- યે તા જભીન અને કાાંા જભીન

(૬) ખોયાક યાાંધલાની વલવલધ યીતોના નાભ રખો.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(૭) આશાયના સ્લાદ કેટરા છે ? અને કમા –કમા ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
પ્રશ્ન-૪ નીચે આેા વિધાનો ખરાાં છે કે ખોટા તે જણાિો.
(૧) યક્ષાફાંધન ચોભાવાભાાં આલતો તશેલાય છે .
(૨) ળયદી –ઉધયવ ભટાડલા ભાટે રીંબુન ુ ાં ળયફત ખ ૂફ જ ઉમોગી છે .
(૩) ઉનાાભાાં યાત ટૂાંકી શોમ છે .
(૪)  ૃથ્લી ોતાની ધયી ય પયે છે , તેથી યાત-દદલવ થામ છે .
(૫) તીખો અને ભવારેદાય ખોયાક દયયોજ રેલો જોઈએ.
(૬) મુખલાવ તયીકે કેયીની ગોટરી કે વોાયીનો ઉમોગ થામ છે .

