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૯ ત�ણાવ�થા કોને કહ� છે ? તેની અવધી જણાવો. �ણુ:-૩

[૧] ઇ �!"ુલન       [૨] થાઇરોઇડ          [૩] થાઇરો&'સન      [૪] ઇ�)ોજન

છોકરામા ંકંઠમ"ણ વા�તવમા ં-ુ ંછે ?

કઇ .િંથઓની વધાર� 12યાશીલતાથી ચહ�રા પર ખીલ થાય છે ?

�તન .િંથનો િવકાસ કયા 8ત:9ાવની અસર હ�ઠળ થાય છે ?

;િતય 8ત:9ાવો કઇ .િંથના 8ત:9ાવના િનય<ંણમા ંહોય છે ?

મોટ> ?મર� ઋA9ુાવ બધં થઇ જવાની 12યાને -ુ ંકહ� છે ?

[૧] ટ��ટો�ટ�રોન      [૨] ઇ�)ોજન           [૩] થાઇરો&'સન     [૪] એ1Dના"લન

[૧] િપટEટૂર>        [૨] થાઇરોઇડ           [૩] એ1Dનલ        [૪] �વાGુિપHડ

કઇ .િંથના 9ાવના ઉJપાદન માટ� આયો1ડન તJવ જ�ર> છે ? �ણુ:-૧

[૧] રજોદશMન       [૨] રજો9ાવ            [૩] રજોિનNિૃP      [૪] યૌવાનાતં

ડાયા"બટ>સથી પીડાતી Rય&'તમા ંકયો 8ત:9ાવ પયાMSત મા<ામા ંઉJપT 
થતો નથી ?

�ણુ:-૧

�ણુ:-૧

�ણુ:-૧

�ણુ:-૧

�ણુ:-૧

�ણુ:-૧

[૧] ટ��ટો�ટ�રોન      [૨] ઇ�)ોજન           [૩] થાઇરો&'સન     [૪] એ1Dના"લન

ટ��ટટ��ટટ��ટટ��ટ    તાર>ખતાર>ખતાર>ખતાર>ખ:- ૭૭૭૭/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

અVયયનઅVયયનઅVયયનઅVયયન    િનWપિPિનWપિPિનWપિPિનWપિP    :- શીખેલાશીખેલાશીખેલાશીખેલા    વૈYાિનકવૈYાિનકવૈYાિનકવૈYાિનક    ZયાલોનેZયાલોનેZયાલોનેZયાલોને    રો[જHદારો[જHદારો[જHદારો[જHદા    \વનમાં\વનમાં\વનમાં\વનમા ં   લા�ુલા�ુલા�ુલા� ુ   કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

[૧] �વરપેટ>          [૨] થાઇરોઇડ .િંથ     [૩] ]ાસનળ>      [૪] અTનળ>

[૧] િપટEટૂર> .િંથ    [૨] ^�વેદ .િંથ       [૩] તૈલી .િંથ      [૪]  ૧ અને ૨

નર ;તીય 8ત:9ાવ કયો છે ? �ણુ:-૧

[૧] ટ��ટો�ટ�રોન      [૨] ઇ�)ોજન           [૩] ઇ �!"ુલન      [૪] એ1Dના"લન

િવ_ાથ`aુંિવ_ાથ`aુંિવ_ાથ`aુંિવ_ાથ`aુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    bcૂયાકંનbcૂયાકંનbcૂયાકંનbcૂયાકંન    dનુdનુdનુdનુ: કસોટ>કસોટ>કસોટ>કસોટ>
શાળાaુંશાળાaુંશાળાaુંશાળાaુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૮૮૮૮    [આઠઆઠઆઠઆઠ]

eુલeુલeુલeુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય;;;;- - - - િવYાનિવYાનિવYાનિવYાન



૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

કયો બદલાવ યૌવનરંભનો સકં�ત છે ? યૌવનરંભ hાર� સમાSત થઇ ;ય છે ? �ણુ:-૩

એ1Dનલ .િંથના 8ત:9ાવના કાયM જણાવો. �ણુ:-૩

અVયયનઅVયયનઅVયયનઅVયયન    િનWપિPિનWપિPિનWપિPિનWપિP    :- ^2>યા^2>યા^2>યા^2>યા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાનેઘટનાનેઘટનાનેઘટનાને    સમ;વેસમ;વેસમ;વેસમ;વે    છેછેછેછે.

8ત:9ાવ ક�વી ર>તે કાયM કર� છે ? ચાટM  સ1હત સમ;વો. �ણુ:-૫

Rય&'તની ?ચાઇને અસર કરતા ઘટકો સમ;વો. �ણુ:-૩



 

^ાથિમક શાળાના િશjકો માટ� નાની નાની 
બાબતોaુ ંસકંલન કરતા વોkસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ dનુ: કસોટ>ઓ મેળવવા તમાર> શાળા, 
તાlકુો અને [જcલો 8.ે\ ક�પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    dનુdનુdનુdનુ: કસોટ>ઓકસોટ>ઓકસોટ>ઓકસોટ>ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર> 
મેળવી શકો. એક 1દવસ mધુીમા ંના મળ> 

;ય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.


