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સામાયિક મલૂિાાંકન કસોટી  
ધોરણઃ 8          યિજ્ઞાન               ઓગષ્ટ, 2020 

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

 

 

 

અ.યન.   પદાર્થ અને સજીિોને તેમના ગણુધમથ, રચના અને કાિથના આધારે જુદા પાડે છે. 
 

 

પ્રશ્ન- 1 નીચે આપેલ ગણુધર્મની સારે્ તે ગણુધર્મ ધરાવતા સશં્લેષિત રેસાનુ ંનાર્ લખો                                  (05)             

 

 1. મજબતૂ, સ્થર્યતથર્ાપક અને હળિા હોિ છે. ચમકદાર અને સરળતાર્ી ધોઈ શકાિ 
તેિા હોિાર્ી કાપડ બનાિિામાાં ઉપિોગી છે.   

2. લાકડાના માિામાાંર્ી બનાિિામાાં આિે છે અન ેકપાસ સાર્ે િણી ચાદર અને ઉન 
સાર્ે  િણી ચટ્ટાઈ બનાિિામાાં આિે છે. 

3. આ રેસામાાંર્ી બનતુાં કાપડ સહલેાઈર્ી  ચોળાઈ જતુાં નર્ી. તે કડક રહ ે છે અને 
ધોિામાાં સરળ છે. તેર્ી પહરેિાનાાં કપડાાં બનાિિામાાં ઉપિોગી છે. 

4. યશિાળામાાં પહરેિામાાં આિતાાં થિેટર બનાિિામાાં ઉપિોગી છે.  કુદરતી રેસા ઉન 
કરતાાં સથત ુાં છે. 

5. તેના ખબૂ જ પાતળા રેસા બનાિી શકાિ છે અન ેતેન ેઅન્િ કોઈ પણ તાાંતણાની 
માફક  િણી શકાિ છે. 

 

 

અ.યન.  શીખેલા િૈજ્ઞાયનક ખ્િાલોને રોજજિંદા જીિનમાાં લાગ ુકરે છે.  

પ્રશ્ન-2 નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપો.  

 1. તમારા ઘરે  પ૦ કકલો ઘઉં લાિિામાાં આિેલ છે. આ ઘઉંને સાચિિા માટે તમે શુાં 
કરશો?           

(02) 

 2. તમારા ઘરમાાં ધાત ુપદાર્થ (કોઈ પણ એક) અને અધાત ુપદાર્થ (કોઈ પણ એક) નો 
ઉપિોગ ક્ાાં અને કેમ ર્િો છે તે જણાિો.   

                

(02)  

 

 3. ખેતરમાાં બીજની િાિણી કરિાની છે તો તમે તે માટે કયુાં ખેત ઓજાર પસાંદ 
કરશો? 

 

 

 

 

(01)                                                                                             
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અ.યન.  પ્રકિિા અને ઘટનાને સમજાિ ેછે.  

પ્રશ્ન-3 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો   

 1. લણણીની પ્રકિિા સમજાિો (02) 

 2. સલફર ડાિોક્સાઈડમાાં પાણી ઉમેરી તેમાાં ભરુૂાં લીટમસપત્ર નાખતાાં તે કેમ લાલ ર્ઈ 
જાિ છે?  

(01) 

 3. કસનળીમાાં માંદ સલફયકુરક એયસડ લઇ તેમાાં મેગ્નયેશિમ ધાતનુા ર્ોડા ટુકડા નાખી 
કસનળીના મોંને સળગતી મીણબિી નજીક લઇ જતાાં કેમ ધડાકો ર્ાિ છે?                                               

(01) 

 4. એક બીકરમાાં કોપર સલફેટનુાં દ્રાિણ લઇ તેમાાં લોખાંડની ખીલી નાખી ર્ોડા સમિ 
પછી બીકરમાાં  કોપર સલફેટના દ્રાિણનો રાંગ કેમ બદલાિેલો જોિા મળે છે?     

                                                   

(01) 

અ.યન.  પ્રકિિા અને ઘટનાને કારણ સાર્ે જોડે છે.   

પ્રશ્ન-4 કારણો આપો   

 1. યશશ ુઅને બાળકોને રસી કેમ મકૂિામાાં આિે છે?      (02) 

 2. મેલેકરિાર્ી બચિા આપણે આપણી આસપાસ લાાંબો સમિ એક જ થર્ાન પર 
પાણીને એકત્ર ર્િા દેવુાં જોઈએ નકહ.  

(02) 

 3. પાણીના અછતિાળા યિથતારમાાં ટપક પદ્ધયત િરદાન રૂપ છે. 
 

                                                  

(01) 

અ.યન. પ્રશ્નનો જિાબ મેળિિા સરળ તપાસ હાર્ ધરે છે.  

પ્રશ્ન- 5 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો   

 1. તમારા ઘરમાાં ખોરાકનો લાાંબો સમિ સાંગ્રહ કરિા કઈ કઈ પદ્ધયતનો ઉપિોગ 
કરિામાાં આિેલ છે તેની તપાસ હાર્ ધરી નોંધ તૈિાર કરો.                                                                     

(03)  

 

 2. બ્રેડમાાં કે ફળમાાં હાયનકારક સકૂ્ષ્મજીિો ઉત્પન્ન ર્િા છે તે તમે કેિી રીતે નક્કી 
કરશો? 

(02) 

 

       


