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સામાયિક મલૂિાાંકન કસોટી  

ધોરણઃ 6     યિજ્ઞાન       ઓગષ્ટ, 2020 

સમિ-1 કલાક                             કુલ ગણુઃ 25 
(અ. યન. - અધ્િિન યનષ્પયિ - Learning Outcome) 

                

અ.નિ. અવલોકી શકાય તેવા ગણુધર્મોિે આધારે વસ્ત,ુ સજીવ અિે પ્રક્રિયાનુું વર્ગીકરણ કરે છે.  

પ્રશ્ન-1 (A) એક કાચના પ્િાલામાાં પાણી લઇ નીચે જણાિેલ પદાર્થોને તેમાાં નાખી પાણીને બરાબર 

હલાિો. ત્િારબાદ કાચના પ્િાલાનુાં બરાબર અિલોકન કરી, એ અિલોકનના આધારે 

પદાર્થોનુાં પાણીમાાં દ્રાવ્િ  પદાર્થથ કે પાણીમાાં અદ્રાવ્િ  પદાર્થથમાાં િગીકરણ કરો.   

(03) 

 (1) ખાુંડ (અડધી ચર્મચી).  (2)  રાઈિા દાણા (અડધી ચર્મચી)  

(3)  કોપરેલિાું બે ત્રણ ટીપાું. 

 

પ્રશ્ન-1 (B) નીચે આપેલ ચચત્રમાાં પાણી ભરેલા ચબકરમાાં કેટલીક િસ્તઓુ મકેૂલી છે. (02) 

 જો આવા પાણી ભરેલા બબકરર્માું િીચે મજુબિી વસ્તઓુ િાુંખવાર્માું આવે તો તે કઈ 

પક્રરસ્સ્િનતર્માું રહશેે તે જણાવો. 

 

 1. રેતીર્માુંિો કાુંકરો.   
2. સયૂયમખુીિા તેલનુું ટીપુું. 

 

 

 

 

 

અ.નિ. પદાિય અિે સજીવોિે તરે્મિા ગણુધર્મો, રચિા અિ ેકાયયિા આધારે જુદા પાડ ેછે.  

પ્રશ્ન-2 (A) નીચે આપેલ આકૃયત અને એક ગણુધમથના આધારે તે તાાંતણામાાંર્થી કાપડ બનાિિાની કઈ 

રીત છે તે ઓળખો . 

(02) 

 1. બે  તાાંતણાની જરૂર પડ ેછે. 
 

 

 

 

 

 2. એક તાાંતણાની જરૂર પડ ેછે. 
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પ્રશ્ન-2 (B) મને ઓળખો.                                                                             (03) 

 1. હુું ખાદ્ય સાર્મગ્રીર્માું રહલેુું એવુું પોષકતત્તત્તવ છું કે જેિી ઓળખ કરવા ર્માટે ર્માત્ર એક                                                    

કાર્ગળ નસવાય અન્ય કોઈ રસાયણિી જરૂર પડતી િિી. 

2. ખાદ્ય સાર્મગ્રી સાિે પાણી, કોપર સલ્ફેટ અિે કોસ્સ્ટક સોડાિો ઉપયોર્ગ કરીિે                                                

તે સાર્મગ્રીર્માું ર્મારી હાજરી જાણી શકાય છે.  

3. ર્મિે રેસાઓિે વળ ચડાવી બિાવવાર્માું આવે છે. 

 

અ.નિ. પ્રશ્નોિા જવાબ રે્મળવવા ર્માટે સરળ તપાસ હાિ ધરે છે.    

પ્રશ્ન- 3  નીચે  આપેલ ખાદ્ય સામગ્રી િનસ્પયતના કિા ભાગમાાંર્થી મળે છે તે કેિી રીતે નક્કી કરશો ? (05) 

 (1) આદુ     (2) પાલકિી ભાજી      (3) રીંર્ગણાું      (4) ર્ગાજર     (5) બટાટા                        
 

 

અ.નિ. શીખેલા વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોિે રોજજિંદા જીવિર્માું લાગ ુકરે છે.     

પ્રશ્ન-4   નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ  આપો.  

 1. બઝૂો દરરોજ ખોરાકર્માું બટાટાનુું શાક અિે રોટલી જ આરોર્ગ ે છે. આર્મ કરવાિી તેિે 

પડિાર સુંભનવત મશુ્કેલી અંર્ગે તરે્મ શુું સર્મજ આપશો ? 

(02) 

 2. ખાદ્ય સાર્મગ્રીર્માુંિી પોષક તત્તવો િષ્ટ િ િઇ જાય તે ર્માટે તરે્મ કઈ કઈ કાળજી 

રાખશો? 

(02) 

 3. તર્મારુું શરીર રે્મદસ્વી િ  બિે તે ર્માટે તર્મારા ખોરાકર્માું  કઈ કાળજી રાખશો. ? (01)          

અ.નિ. પ્રક્રિયા અિે ઘટિાિે કારણો સાિે જોડ ેછે.   

પ્રશ્ન-5 (A) નીચેનાનાાં િૈજ્ઞાયનક કારણ આપો. (04) 

 (1) અપરૂતો અિે અયોગ્ય ખોરાક લેવાિી વ્યસ્તત રોર્ગોિો ભોર્ગ બિી શકે છે.  

 (2) િાિાું બાળકોિે યોગ્ય પ્રર્માણર્માું નવટાનર્મિયતુત ખોરાક આપવો જોઈએ.  

પ્રશ્ન-5 (B) વ્િક્તતની કુાંઠિત વદૃ્ધિ, ફૂલેલો ચહરેો, િાળનો ઠિક્કો રાંગ તર્થા ત્િચાના રોગો માટે મખુ્િત્િે શુાં 
જિાબદાર છે ?     

                                

(01) 

          

 

         


