
G07060820  Page 1 of 2 
 

સામાયિક મલૂિાાંકન કસોટી 

ધોરણઃ 7     યિજ્ઞાન       ઓગષ્ટ, 2020 

સમિ-1 કલાક                             કુલ ગણુઃ 25 

અ. યન. - અધ્િિન યનષ્પયિ - Learning Outcome 

 

અ. યન. પદાર્થ અને સજીિોને તેમના દેખાિ, રચના અને કાિથ િગેરે જેિાાં અિલોકનક્ષમ લક્ષણોના 

આધારે ઓળખે  છે. 

 

પ્રશ્ન- 1 મને ઓળખો. (03) 

 1. નીચે દર્ાાવેલ આકૃતિમાાં A , B અને C  મળૂાક્ષર વડ ે દર્ાાવેલ દાાંિને િેના દેખાવના 

આધારે ઓળખો અને િેનો પ્રકાર દર્ાાવો.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. મારો ઉપયોગ સાડી બનાવવા માટે થાય છે અને હ ાં પ્રાણીમાાંથી પ્રાપ્િ થાઉ છાં.                                      (01) 
 3. મારો ઉપયોગ સ્વેટર બનાવવા માટે થાય છે અને હ ાં પ્રાણીમાાંથી પ્રાપ્િ થાઉ છાં.     (01)    
અ.યન. પદાર્થ અને સજીિોને તેમના ગણુધમો, રચના અને કાિથના આધારે જુદા પાડ ેછે.  

પ્રશ્ન-2 A નીચે દર્ાાવેલ ગ ણધમા અને કાયાને ધ્યાને લઇ ઉષ્માના સ વાહક પદાથાના ગ ણધમા અને કાયા 

(ઉપયોગ)ન ેઅલગ કરો.           

(02) 

 1. ઉષ્માન ાં પ્રસરણ એક છેડાથી બીજા છેડા િરફ ક્રમર્: થાય છે. 

2. રસોઈ  બનાવવાના વાસણના હાથા બનાવવામાાં ઉપયોગ થાય છે. 

3. રસોઈ બનાવવાના વાસણ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 

4. ઉષ્મા આપવા છિાાં ઉષ્મા એક છેડાથી બીજા છેડા િરફ પ્રસરણ પામિી નથી. 

 

 પ્રશ્ન-2  B.   થમોમીટરની આકૃતિ જોઇને કય ાં પ્રયોગર્ાળાન ાં થમોમીટર છે અને કય ાં ક્લલનીકલ થમોમીટર છે 

િે કહો.                                                                                                           

(02) 

 1.                                                  2. 
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પ્રશ્ન-2  C.   નીચેની આકૃતિ કયા પ્રાણીના પાચનિાંત્રની છે િે કહો.     (01) 
  

 

 

 

 

અ.યન.   પદાર્ો અને સજીિોને તેમના ગણુધમો/લાક્ષણણકતાના આધારે િગીકૃત કરે છે.  

પ્રશ્ન-3   નીચે દર્ાાવેલ ગ ણધમોન ાં સ્વાવલાંબી પોષણ, પરાવલાંબી પોષણ અને મિૃોપજીવીમાાં વગીકરણ 

કરો.                                                                                                                           

(05) 

 1. વનસ્પતિ સયૂાપ્રકાર્ની હાજરીમાાં મળૂ દ્વારા ર્ોષાયેલ પાણી અને ક્ષારનો ઉપયોગ કરી 

હરરિકણની મદદથી પોિાનો ખોરાક િૈયાર કરે છે. 

2. પોિે ખોરાક બનાવી ર્કિા નથી પરાંત   વનસ્પતિ દ્વારા  િૈયાર થયેલા ખોરાક પર આધાર 

રાખે છે. 

3. મિૃ અને સડી ગયેલા પદાથોના દ્રાવણમાાંથી પોિાનો ખોરાક મેળવે છે. 

4. ખોરાક બનવાની પ્રરક્રયા દરતમયાન મોટે ભાગે ઓક્લસજન વાિાવરણમાાં ભળે છે. 

5. આ પ્રકારન ાં પોષણ ચોમાસામાાં કે ભેજવાળા વાિાવરણમાાં ઘણી વસ્ત  ઓને ખરાબ કરે છે. 

 

અ.યન.   પ્રક્રિિા અને ઘટનાઓને સમજાિે છે.  

પ્રશ્ન-4 નીચેની ઘટના કે પ્રરક્રયાને સમજાવો.  

 1. મીણબત્તીની જ્યોિની બાજ માાં હાથ રાખીએ િેના કરિાાં મીણબત્તીની જ્યોિની થોડ ેઉપર 

હાથ રાખીએ િો વધ  ગરમીનો અન ભવ થાય છે આ ઘટના સમજાવો.                                                                    

(02) 

 2. મન ષ્યમાાં પાચનની પ્રરક્રયા સમજાવો.                                                                                               (03)               
અ.યન.   પ્રશ્નોના જિાબ મેળિિા માટે સરળ તપાસ હાર્ ધરે છે.    

પ્રશ્ન-5 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.  

 1. લીલા રાંગ તસવાયના રાંગનાાં પણો પ્રકાર્સાંશ્લેષણ દ્વારા પોિાનો ખોરાક બનાવી ર્કે છે 

િે િમે કેવી રીિે નક્કી કરર્ો ?                                                                                                                                

(03) 
 

 2. રેર્મ બનવાની પ્રરક્રયા જણાવો.                                                                                                     (02) 
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 


