
વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી,   ધોરણ: 8,   સત્ર: 1 
પ્રકરણ - 2 પષુ્પ અને ફળ 

 

1.િનસ્પવિનુું પ્રજનન અંગ કયુું છે ? 

(A) પણણ 

(B) પ્રકાુંડ 

(C) પષુ્પ 

(D) મળૂ 

 

 

2.કોને ફૂલમણણ પણ કહ ેછે ? 

(A) પષુ્પાસન 

(B) દલચક્ર 

(C) પષુ્પદુંડ 

(D) િજ્રચક્ર 

 

 

3.નીચેના પૈકી પ્રાિર પ્રકારનુું ફળ કયુું છે ? 

(A) ચોળા 

(B) મકાઈ 

(C) ભીંડા 

(D) િટાણા 
 

4.પરાગાસન પર સ્થાવપિ થયેલી પરાગરજ પરાગનણલકા દ્વારા કોની સાથે જોડાય છે ? 

(A) બીજુંડમાું અંડકોષ સાથે 

(B) પરાગિુંત ુસાથે 

(C) પરાગિાહહની સાથે 

(D) પરાગાશય સાથે 



5.નીચેના પૈકી શષુ્ક ફળ કયુું છે ? 

(A) કેરી 

(B) જુંબ ુ

(C) કપાસ 

(D) નાણળયેર 

 

 

6.પષુ્પ જેના ઉપર ગોઠિાયેલુું હોય છે, િે રચનાને શુું કહ ેછે ? 

(A) પરાગાસન 

(B) પષુ્પાસન 

(C) પુુંકેસરચક્ર 

(D) સ્ત્રીકેસરચક્ર 

 

 

7.બીજશયમાું નાના દાણા જેિા ભાગને શુું કહ ેછે ? 

(A) પરાગરજ 

(B) પરાગાશય 

(C) બીજુંડ 

(D) પરાગિુંત ુ

 

 

8.નીચેના પૈકી કોનો સમાિેશ પરાગરજના િાહકોમાું થિો નથી ? 

(A) ભમરો 

(B) પિુંણગયુું 

(C) માખી 

(D) મધમાખી 
 

 



9.પષુ્પનો કયો ભાગ કીટકોને આકષણિાનુું કાયણ કરે છે ? 

(A) દલચક્ર 

(B) પષુ્પાસન 

(C) પુુંકેસરચક્ર 

(D) પરાગાશય 

 

 

10.નીચેના પૈકી માુંસલ ફળ કયુું છે ? 

(A) િાલ 

(B) ટામેટાું 

(C) ભીંડા 

(D) િટાણા 
 

 

11.પષુ્પના નીચેના ભાગે આિેલા પહોળા ભાગને શુું કહ ેછે ? 

(A) પષુ્પાસન 

(B) પરાગાસન 

(C) પરાગાશય 

(D) દલચક્ર 

 

 

12.સ્ત્રીકેસરના સૌથી નીચેના ફૂલેલા ભાગને શુું કહ ેછે ? 

(A) પરાગાસન 

(B) બીજશય 

(C) બીજુંડ 

(D) પરાગિાહહની 
 

 



13.નીચેના પૈકી ધાન્ય ફળ કયુું છે ? 

(A) કપાસ 

(B) ચોળા 

(C) મકાઈ 

(D) ભીંડા 
 

 

14.નીચેના પૈકી વશમ્બ(વશિંગ) પ્રકારનુું ફળ કયુું છે ? 

(A) ભીંડા 

(B) કપાસ 

(C) ચોળા 

(D) ઘઉં 

 

 

15.પષુ્પના બહારના ભાગમાું આિેલી પણણ જેિી રચનાને શુું કહ ેછે ? 

(A) િજ્રપત્ર 

(B) પરાગાસન 

(C) પષુ્પદુંડ 

(D) દલપત્ર 

 

 

16.પરાગરજ શામાું ઉત્પન્ન થાય છે ? 

(A) પરાગનણલકા 

(B) પરાગાસન 

(C) પરાગિાહહની 

(D) પરાગાશય 

 

 



17.પરાગાસન કોનો ભાગ છે ? 

(A) પુુંકેસરનો 

(B) પરાગનણલકાનો 

(C) પરાગાશયનો 

(D) સ્ત્રીકેસરનો 
 

 

18.સ્ત્રીકેસરના સૌથી ઉપરના ભાગે આિેલા ગાદી જેિા ભાગને શુું કહ ેછે ? 

(A) પષુ્પાસન 

(B) બીજશય 

(C) પરાગિાહહની 

(D) પરાગાસન 

 

 

19.પષુ્પનુું કળી અિસ્થામાું રક્ષણ કોણ કરે છે ? 

(A) િજ્રચક્ર 

(B) સ્ત્રીકેસરચક્ર 

(C) દલચક્ર 

(D) પુુંકેસરચક્ર 

 

 

20.પષુ્પના બધા ભાગો કોની સાથે જોડાયેલા છે ? 

(A) પષુ્પાસન 

(B) પરાગાસન 

(C) પષુ્પદુંડ 

(D) દલચક્ર 

 

 



***** 

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી,   ધોરણ: 8,   સત્ર: 1 
પ્રકરણ - 2 પષુ્પ અને ફળ 

જિાબો - પ્રશ્નપત્ર : 
કુલ પ્રશ્નો: 20  /   કુલ ગણુ: 20 

 

 

(  1) C 

(  2) B 

(  3) C 

(  4) A 

(  5) C 

(  6) B 

(  7) C 

(  8) C 

(  9) A 

(10) B 

(11) A 

(12) B 

(13) C 

(14) C 

(15) A 

(16) D 

(17) D 

(18) D 

(19) A 

(20) A 
 


