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ધોરણ -8  

વિષ્- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

SCE (રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન)   

સત્ર - 1 
હતે ુ ક્રમ એકમ 

નાં  
અધ્્્ન વનષ્પવિ 

 
જિજ્ઞાસાવવૃિ 

 

1 5 શારીરરક રક્ર્ાઓનુાં સાંચાલન અને વન્ાંત્રણ કરિા િાંત્ર વિશે જાણકારી 
મેળિિા ઈચ્છા દશાાિી શકશે. 

2 8 િળચર, ભચૂર અને ખેચર પ્રાણી વિશે મારહિી એકત્ર કરી શકશે. 
 
 

અિલોકનશક્ક્િ 

3 1 હિાના દબાણના વસધ્્ાાંિ આધારરિ કા ા્રિ વ્્ાિહારરક સાધનોને 
ઓળખી શકશે. 

4 2 પષુ્પના વિવિધ ભાગોને અિલોકનથી સવુનશ્ર્ચચિ કરી શકશે. 
5 2 આસપાસના પ્ાાિરણમાાં પ્રાપ્િ પષુ્પોના દલપત્રના અિલોકનના 

આધારે નોંધ િૈ્ાર કરી શકશે. 
વનણા્શક્ક્િ 6 3 આધવુનક કૃવષ ઓજારો પૈકી ્ોગ્્ ઓજારની પસાંદગી કરી શકશે. 

7 9 પ્ર્ોગ ્ારા િક્રીભિનના વન્મો નક્કી કરી શકશે. 
 

ચોકસાઈ 
8 4 સકૂ્ષ્મજીિોને કારણે થિા લાભ અને ગેરલાભ િણાિી શકશે અને િેને 

આધારે સાિચેિીનાાં પગલાાં નક્કી કરી શકશે. 
9 9 જુદા જુદા માધ્્મોનો િક્રીભિનાાંક માપી શકશે. 

 
િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

10 4 રસીકરણનુાં મહત્િ સમજાિી શકશે. 
11 4 સકૂ્ષ્મજીિો અને રસીકરણ સાંબાંવધિ પ્રદાન કરનાર મહાન િૈજ્ઞાવનકોની 

કદર કરી શકશે. 
12 8 પક્ષીઓમાાં િોિા મળિા અનકુલૂનને િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણથી રજૂ કરી  

શકશે. 
13 6 ઊજાાના વિવિધ સ્િરૂપોનો વ્્ાિહારરક ઉપ્ોગ સમજી શકશે. 
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સર્જનાત્મક્િા 

14 1 હિાના દબાણના વસધ્્ાાંિના આધારે કા ા્ કરિા સાદા રમકડાાં કે 
સાધનનુાં વનમાાણ કરી શકશે. 

15 5 ચેિાિાંત્રની કા ા્પ્રણાલીનુાં િણાન આકૃવિ દોરી કે મૉડેલ બનાિી કરી 
શકશે. 

16 7 કાગળના પનુ:વનમાાણની પ્રરક્ર્ામાાં સરક્ર્ ભાગ લઈ શકશે. 
 
 

વિિેચનાત્મક 
ચચિંિન 

17 1 પ્રવવૃિઓ ્ારા હિાના દબાણ વિશે સમિ સ્પષ્ટ કરી શકશે. 
18 3 ખેિીમાાં ચબ્ારણ અને ખાિરનુાં મહત્િ સમજાિી શકશે. 
19 6 ઊજાાની બચિ કરિા અંગેના ઉપા્ો સચૂિી શકશે. 
20 7 કાચ, રેસા, પ્લાષ્સ્ટક અને રબરના ગણુધમો આધારરિ વ્્ાિહારરક 

ઉપ્ોગો સમજી શકશે. 
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એકમ પ્રમાણે  
એકમ નાં ક્રમ હતે ુ અધ્્્ન વનષ્પવિ 

 
 

1 હિાનુાં 
દબાણ 

1 અિલોકનશક્ક્િ હિાના દબાણના વસધ્્ાાંિ આધારરિ કા ા્રિ વ્્ાિહારરક 
સાધનોને ઓળખી શકશે. 

2 સર્જનાત્મક્િા  હિાના દબાણના વસધ્્ાાંિના આધારે કા ા્ કરિા સાદા 
રમકડાાં કે સાધનનુાં વનમાાણ કરી શકશે. 

3 વિિેચનાત્મક 
ચચિંિન 

પ્રવવૃિઓ ્ારા હિાના દબાણ વિશે સમિ સ્પષ્ટ કરી 
શકશે. 

 
2 પષુ્પ અને 

ફળ 

4  
અિલોકનશક્ક્િ 

પષુ્પના વિવિધ ભાગોને અિલોકનથી સવુનશ્ર્ચચિ કરી 
શકશે. 

5 આસપાસના પ્ાાિરણમાાં પ્રાપ્િ પષુ્પોના દલપત્રના 
અિલોકનના આધારે નોંધ િૈ્ાર કરી શકશે. 

 
3 આધવુનક 

ખેિી 
 

6 વનણા્શક્ક્િ આધવુનક કૃવષ ઓજારો પૈકી ્ોગ્્ ઓજારની પસાંદગી કરી 
શકશે. 

7 વિિેચનાત્મક 
ચચિંિન 

ખેિીમાાં ચબ્ારણ અને ખાિરનુાં મહત્િ સમજાિી શકશે. 

 
 

4 સકૂ્ષ્મજીિો 
 

8 ચોકસાઈ સકૂ્ષ્મજીિોને કારણે થિા લાભ અને ગેરલાભ િણાિી શકશે 
અને િેને આધારે સાિચેિીનાાં પગલાાં નક્કી કરી શકશે. 

9 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

રસીકરણનુાં મહત્િ સમજાિી શકશે. 
10 સકૂ્ષ્મજીિો અને રસીકરણ સાંબાંવધિ પ્રદાન કરનાર મહાન 

િૈજ્ઞાવનકોની કદર કરી શકશે. 
5 ચેિાિાંત્ર 

અને 
અંિ:સ્ત્રાિી 

િાંત્ર 

11 જિજ્ઞાસાવવૃિ શારીરરક રક્ર્ાઓનુાં સાંચાલન અને વન્ાંત્રણ કરિા િાંત્ર 
વિશે જાણકારી મેળિિા ઈચ્છા દશાાિી શકશે. 

12 સર્જનાત્મક્િા ચેિાિાંત્રની કા ા્પ્રણાલીનુાં િણાન આકૃવિ દોરી કે મૉડેલ 
બનાિી કરી શકશે. 

 
6 ઊજાાનાાં 
સ્િરૂપો 

13 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

ઊજાાના વિવિધ સ્િરૂપોનો વ્્ાિહારરક ઉપ્ોગ સમજી 
શકશે. 

14 વિિેચનાત્મક 
ચચિંિન 

ઊજાાની બચિ કરિા અંગેના ઉપા્ો સચૂિી શકશે. 
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7 
માનિવનવમિિ 

પદાથો  

15 સર્જનાત્મક્િા કાગળના પનુ:વનમાાણની પ્રરક્ર્ામાાં સરક્ર્ ભાગ લઈ શકશે. 
16 વિિેચનાત્મક 

ચચિંિન 
કાચ, રેસા, પ્લાષ્સ્ટક અને રબરના ગણુધમો આધારરિ 
વ્્ાિહારરક ઉપ્ોગો સમજી શકશે. 

 
8 અનકુલૂન  

17 જિજ્ઞાસાવવૃિ િળચર, ભચૂર અને ખેચર પ્રાણી વિશે મારહિી એકત્ર કરી 
શકશે. 

18 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

પક્ષીઓમાાં િોિા મળિા અનકુલૂનને િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણથી 
રજૂ કરી  શકશે. 

9 પ્રકાશનુાં 
િક્રીભિન 

19 વનણા્શક્ક્િ પ્ર્ોગ ્ારા િક્રીભિનના વન્મો નક્કી કરી શકશે. 
20 ચોકસાઈ જુદા જુદા માધ્્મોનો િક્રીભિનાાંક માપી શકશે. 

 
Creat by:- DIGVIJAYSINH RAMANLAL THAKOR 

Kakadmati pr. School 
Ta & Dist- Valsad 

Email:- drthakor29@gmail.com 
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એકમ-1 હિાનુાં દબાણ  
હતે:ુ-1 અિલોકનશક્ક્િ :- હિાના દબાણના વસધ્દ્ાાંત આધારરત કા્યરત 
વ્્ાિહારરક સાધનોને ઓળખી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- સાઈકલની ટ્યબૂમાાં હિા ભરિી, હિાચારે તરફથી દબાણ કરે છે તે સાબબત કરવુાં, 
વિચકારી, ઈંજેકશનની વસરરિંજ િગેરે પ્રવવૃિ 

કસોટ્ી:-  

(1) કારણ આિો- આિણી આજુબાજુ હિાનુાં ભારે દબાણ હોિા છતાાં આિણે કચડાઈ જતા 
નથી. 

(2) તમે રોજજિંદા જીિનમાાં ક્ા ક્ા હિાના દબાણનો ઉિ્ોગ કરે છે? 

(3) પ્ર્ોગ:- હિા ચારે તરફ દબાણ કરે છે.  

હતે:ુ-2 સર્જનાત્મક્િા:- હિાના દબાણના વસધ્દ્ાાંતના આધારે કા્ય કરતા સાદા 
રમકડાાં કે સાધનનુાં વનમાયણ કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- સાધનનુાં વનમાયણ કરે- વિચકારી, બકનળી બનાિિી.  

હતે:ુ-3 વિિેચનાત્મક ચચિંિન :- પ્રવવૃતઓ ્ારા હિાના દબાણ વિશે સમજ સ્િષ્ટ્ 
કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- હિાશોષક બચૂ, ચાંબિુાળી પ્રવવૃિ, સ્રોિાળી પ્રવવૃિ, બોટ્લ- ચોકના ટૂકડાિાળી 
પ્રવવૃિ, ઈંજેકશનની વસરરિંજ િગેરે પ્રવવૃિ 

કસોટ્ી:-  

(1) રબરના હિાશોષક બચૂને લીસા કાચ િર સહજે દબાિી છોડી દેતા ાં તે કાચ િર ચોંટ્ી 
જા્ છે આમ થિાનુાં કારણ આિો. 

(2) કારણ આિો- સ્રોની મદદથી આિણે બોટ્લમાાંથી ઠાંડા િીણાાં િી શકીએ છીએ. 
(3) હને્ડિાંિનો ઉિ્ોગ શો છે? તે ક્ા વસધ્દ્ા ાંત િરા કા ય્ કરે છે? 

(4) હિાના દબાણ િર કા્ય કરતાાં સાધનોનાાં નામ આિો. 
 
 
  
  

 

DIGVIJAY R. THAKOR
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એકમ-2 પષુ્પ અને ફળ  
હતે:ુ-4 અિલોકનશક્ક્િ :- પષુ્િના વિવિધ ભાગોને અિલોકનથી સવુનશ્ર્ચચત કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- બાળકો પષુ્િના વિવિધ ભાગોનુાં નામવનદશયન કરે. 

કસોટ્ી:-  

(1) પષુ્િની નામવનદેશન િાળી આકૃવત દોરો. 
(2) પષુ્િદાંડ કોને કહ ેછે? 

(3) િજચક્રનુાં કા ય્ શુાં છે? 

(4) પષુ્િાસન કોને કહ ેછે? 

(5) પષુ્િનો ક્ો ભાગ સગુ ાંધીદાર િાાંદડીઓનો બનેલો છે? 

 
 

હતે:ુ-5 અિલોકનશક્ક્િ :- આસિાસના િ્ાયિરણમાાં પ્રાપ્ત પષુ્િોના દલિત્રના 
અિલોકનના આધારે નોંધ તૈ્ ાર કરી શકશે. 
પ્રોજેકટ્ :-  તમને ગમતાાં પષુ્િ ભેગાાં કરી તેનુાં અિલોકન કરી આ કોષ્ટ્ક ભરો. 
ક્રમ પષુ્િનુાં નામ દલિત્રોનો રાંગ દલિત્રોનો સાંખ્્ા  તેમા ાંથી સગુ ાંધ આિે છે? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 
 



  ધો-8વિજ્ઞાન/પ્રથમસત્ર/રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન 

 

ધો-8વિજ્ઞાન/પ્રથમસત્ર/રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન DIGVIJAY R. THAKOR 

 

એકમ-3 આધવુનક ખેિી 
હતે:ુ-6 વનણય્શક્તત:- આધવુનક કૃવષ ઓજારો િૈકી ્ોગ્્ ઓજારની િસાંદગી કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- બાળકો શાળાના બાગમાાં બાગકામ કરતી િખતે ઓજારની િસાંદગી કરે. 

કસોટ્ી:-  

(1) તમે શાળાના બાગમાાં નીંદણ કરિા ક્ા સાધનનો ઉિ્ોગ કરશો? 

(2) રેકટ્રનો ઉિ્ોગ ખેતીમાાં ક્ાાં ક્ાાં થા્ છે? 

(3) ડૂાંડામા ાંથી અનાજના દાણા અલગ કરિા શાનો ઉિ્ોગ કરિામાાં આિે છે? 

(4) જ ાંતનુાશકનો છાંટ્કાિ કરિા શાનો ઉિ્ોગ થા્ છે? 

(5) ખેતીમાાં આધવુનક ખેતઓજારનો ઉિ્ોગ શા માટે્ કરિો જોઈએ?  

 

હતે:ુ-7 વિિેચનાત્મક ચચિંિન :- ખેતીમાાં બબ્ારણ અને ખાતરનુાં મહત્િ સમજાિી 
શકશે. 
કસોટ્ી:-  

(1) બાગા્તી ખેતી ખેડૂતના વિકાસ અને સમશૃ્ર્ધ્દધમાાં અગત્્નો ભાગ ભજિે છે.- સમજાિો. 
(2) હાઈબિડ બબ્ારણનુાં મહત્િ સમજાિો. 
(3) ક્ા િાકો લેિા માટે્ હાઈબિડ બબ્ારણનો ઉિ્ોગ થા્ છે? 

(4) િવમિકોમ્િોસ્ટ્ ખાતર એટ્લે શુાં? 

(5) કારણ આિો:- ખેતીમાાં હાઈબિડ બબ્ારણનો ઉિ્ોગ કરિો જોઈએ. 
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એકમ-4 સકૂ્ષ્મજીિો 
હતે:ુ-8 ચોકસાઈ:- સકૂ્ષ્મજીિોને કારણે થતા લાભ અને ગેરલાભ િણયિી શકશે 
અને તનેે આધારે સાિચેતીનાાં િગલાાં નક્કી કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચચાય 

કસોટ્ી:-  

(1) સકૂ્ષ્મજીિો એટ્લે શુાં? તેના પ્રકાર જણાિો. 
(2) લીલના ફા્દા અને ગેરફા્દા જણાિો. 
(3) ફૂગના ફા્દા જણાિો. 
(4) પ્રજીિથી થતાાં રોગો જણાિો. 
(5) િાઈરસને સજીિ- વનજીિની જોડતી કડી કહ ેછે. કેમ? 

(6) સકૂ્ષ્મજીિો સજીિોના વમત્ર તેમજ દુશ્મન કહિેા્ છે. શા માટે્?  

 

હતે:ુ-9 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- રસીકરણનુાં મહત્િ સમજાિી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- પ્રાથવમક આરોગ્્ કેન્્ અથિા ડોતટ્ર/નસયની મલુાકાત 

કસોટ્ી:-  

(1) લઈૂ િાચિરે ક્ા રોગ માટે્ની રસી શોધી હતી? 

(2) કારણ આિો- નાનાાં બાળકોને િોબલ્ોની રસી આિિી જરૂરી છે. 
(3) િાઈરસથી થતાાં રોગનાાં નામ આિો.  

(4) શીતળાની રસીની શોધ ક્ા િૈજ્ઞાવનકે કરી હતી? 

 

હતે:ુ-10 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- સકૂ્ષ્મજીિો અને રસીકરણ સાંબાંવધત પ્રદાન કરનાર 
મહાન િૈજ્ઞાવનકોની કદર કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- પ્રોજેકટ્—િૈજ્ઞાવનકો વિશે મારહતી ભેગી કરી પ્રોજેકટ્ બનાિે. 
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એકમ-5 ચેિાિાંત્ર અને અંિ:સ્ત્રાિી િાંત્ર 
હતે:ુ-11 જિજ્ઞાસાવવૃિ:- શારીરરક રક્ર્ાઓનુાં સાંચાલન અને વન્ાંત્રણ કરતા તાંત્ર 
વિશે જાણકારી મેળિિા ઈચ્છા દશાયિી શકશે. 
કસોટ્ી:-  

(1) અંત:સ્ત્રાિી ગ્રાંવથ એટ્લે શુાં? 

(2) આિણા શરીરમાાં આિેલી મખુ્્ અંત:સ્ત્રાિી ગ્રાંવથઓનાાં નામ આિો. 
(3) કઈ અંત:સ્ત્રાિી ગ્રાંવથ માથામાાં આિેલી છે? 

(4) થાઈરોઈડ ગ્રાંવથમાાં ક્ો અંત:સ્ત્રાિ ઉત્િન્ન થા્ છે? 

(5) છોકરાને યિુાિસ્થામાાં દાઢી –મછૂ ઉગિા માટે્ ક્ો અંત:સ્ત્રાિ કારણભતૂ છે? 

 
 

હતે:ુ-12 સર્જનાત્મક્િા :- ચેતાતાંત્રની કા્યપ્રણાલીનુાં િણયન આકૃવત દોરી કે મૉડેલ 
બનાિી કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચેતાતાંત્રની કા્યપ્રણાલીની આકૃવત દોરી /મૉડેલ બનાિે અને િણયન કરે. 

 
 
 

એકમ-6 ઊજાાના સ્િરૂપો 
હતે:ુ-13 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- ઊજાયના વિવિધ સ્િરૂિોનો વ્્ાિહારરક ઉિ્ોગ 
સમજી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચચાય:- ઊજાયના સ્િરૂિો 

કસોટ્ી:-  

(1) ઊજાયનાાં સ્િરૂિોને સામાન્્ રીતે કેટ્લા પ્રકારમાાં િહચેી શકા્? ક્ાાં ક્ાાં? 
(2) વ્્ાખ્્ા આિો:- ક્સ્થવત ઊજાય 
(3) ્ ા ાંવત્રક ઊજાય કોને કહિેા્? 
(4) ક્સ્થવતઊજાય અને ગવતઊજાય િચ્ચેનો તફાિત સમજાિો. 
(5) મીણબિી સળગે ત્્ારી ઊજાયનુાં ક્ા સ્િરૂિમાાંથી ક્ા સ્િરૂિમાાં રૂિા ાંતર થા્ છે?  
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હતે:ુ-14 વિિેચનાત્મક ચચિંિન:- ઊજાયની બચત કરિા અંગેના ઉિા્ો સચૂિી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- જૂથ ચચાય 

કસોટ્ી:-  

(1) તમારા િગયમા ાં ઊજાયનો વ્્્ અટ્કાિિા માટે્ તમે શુાં કરશો? 

(2) તામારા ઘરમાાં મખુ્્ત્િે કઈ ઊજાયનો ઉિ્ોગ થા્ છે? તે ક્ાાંથી આિે છે? 

(3) સ ૂ્ યઊજાયનો ઉિ્ોગ તામારા ગામમાાં/ શહરેમાાં ક્ાાં ક્ાાં થતો જોિા મળે છે? 

(4) ઊજાય બચત માટે્ તમે શુાં કરશો? 

(5) ઊજાય સાંરક્ષણનો વન્મ ઉદાહરણ આિી સમજાિો. 
 
 
 

એકમ-7 માનિવનવમિિ પદાથો 
હતે:ુ-15 સર્જનાત્મક્િા :- કાગળના પનુ:વનમાયણની પ્રરક્ર્ામાાં સરક્ર્ ભાગ લઈ 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- બાળકો કાગળનુાં પનુ:વનમાયણ કરે. 

  

હતે:ુ-16 વિિેચનાત્મક ચચિંિન :- કાચ, રેસા, પ્લાસ્સ્ટ્ક અને રબરના ગણુધમો 
આધારરત વ્્ાિહારરક ઉિ્ોગો સમજી શકશે. 
કસોટ્ી:-  

(1) કુદરતી રેસાઓ ક્ાાં ક્ાાં છે? 

(2) ના્લૉન અને ટે્રેલીનના ગણુધમો અને ઉિ્ોગો જણાિો. 
(3) પ્લાસ્સ્ટ્કના ગણુધમો લખો. 
(4) કાચના પ્રકાર જણાિી દરેકના ઉિ્ોગો જણાિો. 
(5) િલકેનાઈઝ્ડ રબરના ઉિ્ોગો જણાિો. 
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એકમ-8 અનકુલૂન 
હતે:ુ-17 જિજ્ઞાસાવવૃિ:- જળચર, ભચૂર અને ખેચર પ્રાણી વિશે મારહતી એકત્ર કરી 
શકશે. 
પ્રોજેકટ્ :- તમારા વિસ્તારમાાં જોિા મળતાાં જળચર, ભચૂર અને ખેચર પ્રાણીઓની ્ાદી 
બનાિો. દરેક પ્રાણીઓની વિવશષ્ટ્ાઑ નોંધો. 
કસોટ્ી:-  

(1) માછલીના િાણીમાાં રહિેા માટે્ના લક્ષણો જણાિો. 
(2) ઠાંડા પ્રદેશમાાં િસતાાં પ્રાણીઓનાાં શરીર િર રૂાંિાટ્ીનુાં પ્રમાણ િધ ુશા માટે્ હો્ છે?  

(3) કારણ આિો- ઊંટ્ને રણપ્રદેશનુાં પ્રાણી કહિેામા ાં આિે છે. 
હતે:ુ-18 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ:- િક્ષીઓમાાં જોિા મળતા અનકુૂલનને િૈજ્ઞાવનક 
દૅસ્ષ્ટ્કોણથી રજૂ કરી  શકશે. 
કસોટ્ી:- 

(1) ઊડિા માટે્ િક્ષીઓમાાં ક્ાાં અંગનુાં શામાાં રૂિાાંતર થ્ેલુાં હો્ છે? 

(2) િક્ષીઓમાાં શરીરનુાં સમતોલન જાળિિા માટે્ શુાં હો્ છે? 

(3) િક્ષીઓમાાં કેટ્લા િાતાશ્ો આિેલાાં હો્ છે? 

(4) િક્ષીઓના લક્ષણો જણાિો. 
(5) િક્ષીઓની ચાાંચ જુદા જુદા આકારની શા માટે્ હો્ છે?   

 

એકમ-9 પ્રકાશનુાં િક્રીભિન 
હતે:ુ-19 વનણય્શક્તત:- પ્ર્ોગ ્ારા િક્રીભિનના વન્મો નક્કી કરી શકશે. 
પ્ર્ોગ :- િારદશયક કાચના લાંબઘન િડે થતી િક્રીભિનની પ્રરક્ર્ાનો પ્ર્ોગ કરે અને તેના 
આધારે િક્રીભિનના વન્મો નક્કી કરે.  
હતે:ુ-20 ચોકસાઈ:- જુદા જુદા માધ્દ્મોનો િક્રીભિનાાંક માિી શકશે. 
કસોટ્ી:-   

(1) વનરિેક્ષ િક્રીભિનાાંક કોને કહિેા્? 

(2) િક્રીભિનાાંકની સાંજ્ઞા જણાિો. 
(3) હિાની સાિેક્ષે િાણીનો િક્રીભિનાાંક શોધો. 
(4) હિાની સાિેક્ષ કાચનો િક્રીભિનાાંક શોધો. 
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