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સમાિવ ટ એકમ- 9,10,11      તાર ખઃ 
સમય-1 કલાક        ુલ ુણઃ 25 
સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઓઃ (મા  િશ કો માટ) 

3.  અવલોક  શકાય તેવા ુણધમ ને આધાર વ ,ુ સ વ અને યા ુ ં  વગ કરણ કર છે. 
4. ોના જવાબ મેળવવા માટ સરળ તપાસ હાથ ધર છે. 
10. શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા વનમાં લા ુ કર છે. 
09. યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ છે. 
07. ભૌિતક રાિશઓને માપે છે. તેને SI એકમમાં ર ૂ કર છે. 

-1 નીચેના ંિવધાનો ખરા ંછેક ખોટા ં તે જણાવો.      (6) 

1. ખડકો, ૂ િમ, ૂ ય કાશ, હવા, પાણી વગેર પયાવરણનાં િવક ઘટકો છે. 
2. પવતીય બકર ઓ મજ ૂત ખર ઓ ધરાવે છે. 
3. ડો ફન અને હલ વા કટલાક દ રયાઇ વોને ઇૂ હોય છે. 
4. મશ મ (બલાડ નો ટોપ)  સ વ પદાથ છે. 
5. ુ મસ  અપારદશક પદાથ છે. 
6. કાશ  ુરખ ગિત કર છે. 

-2   નીચેનાં િવધાનો માટ વૈ ાિનક કારણો આપો.     (6) 

1. પવતીય િવ તારની વન પિતના ંપાંદડા ંસોયાકાર હોય છે. 
2. ટને પરસેવો થતો નથી. 

-3   નીચેના ોના ૂ ંકમાં ઉ ર આપો.      (6) 

1. રણમાં રહતાં ાણીઓની ણ િવિશ ટતાઓ જણાવો. 
2. વ  રખાની લંબાઇ માપતી વખતે કઇ-કઇ કાળ  રાખશો? 

-4 નીચે ાણીઓની િવિવધ લા ણકતાઓ આપેલ છે. તેના આધાર તેમ ુ ં 

િનવાસ થાન(રણ, ઘાસ, સરોવર, દ રયો અને પવત) લખો.  (5) 

1. પગના ત ળયે ગાદ  હોય છે. 
2. શર રના સં ુલન માટ મીનપ  અને ૂ ંછડ  હોય છે. 
3. ાણીના શર ર, પગ તથા પં  પર ગાઢ ંવાટ  હોય છે. 
4. તેમને ળપાદ હોય છે.  
5. માથાની બા ુ  પર ખો આવેલી હોય છે.  

-5 નીચે આપેલ લંબાઇને ચઢતા મમાં ગોઠવો.                       (2) 

 60 મી.મી., 600 સેમી, 6000 મીટર, 60 કમી 
 



2 
 

ુ િનટ ટ ટ - 1 

ધોરણઃ 7 

િવષયઃ િવ ાન 
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સમાિવ ટ અ યયન િન પિ ઓઃ (મા  િશ કો માટ) 

2. પદાથ અને સ વોને તેમના ુણધમ , રચના અને કાયનાઆધાર ુદા ંપાડ છે. 
4. ોના જવાબ મેળવવા માટ સરળ તપાસ હાથ ધર છે. 
3. પદાથ  અને સ વોને તેમના ુણધમ/લા ણકતાના આધાર વગ ૃત કર છે. 
6. યા અને ઘટનાઓને સમ વે છે. 
8. માપન અને ગણન કર છે. 
9. યા અને સ વોની નામિનદશનવાળ  આ ૃિત દોર છે. 
12. વૈ ાિનક શોધવાતાઓની ચચા અને કદર કર છે. 
13. શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા વનમાં લા ુ કર છે. 

15. રચના, આયોજન અને ા ય સંશોધનના ઉપયોગમાં સ ના મકતા દિશત કર છે. 
-1 નીચેના ોના જવાબ આપો.                      (6) 

1. આરામદાયી થિતમાં ુ તવયની ય તનો એક િમિનટમાં સન દર કટલો હોય છે?  

2. અળિસ ું  શાના ારા સન કર છે? 

3. હવામાં ઑ સજન ું  માણ કટલા ટકા હોય છે?  

4. હમો લો બનનો રંગ કવો હોયછે? 

5. પાન ટ મા ં જનન શાના ારા થાય છે? 

6. િધરના પ રવહનની શોધ સાથે કયા વૈ ાિનક ું  નામ જોડાયે ું  છે? 

-2 તફાવત આપોઃ  રક સન અને અ રક સન    (2) 

-3 ાસો છવાસની યા સમ વો.                           (5) 

-4 મ ુ યના ઉ સ નતં ની નામિનદશનવાળ  આ ૃિત દોરો    (4) 

-5 વગ કરણ કરોઃ લગી જનન અને અ લગી જનન     (3) 

 મકાઇ, સરસવ, પપૈયા,ં ુલાબ, પે ુ િનયા, કાકડ  

-6 કોલમ-1મા ંઆપેલી િવગતોને કોલમ-2 સાથે જોડો      (5) 
 કોલમ-1  કોલમ-2 

અ. ક લકા 1. મેપલ 

બ ખ 2. પાયરોગાયરા 
ક અવખંડન 3. યી ટ 
ડ પાંખો 4. ુ કર 
ઇ બી ુ ં 5 બટાકા 
  6. ુલાબ 
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1. પદાથ અને સ વોને તેમનાં ુણધમ, રચના અને કાયના આધાર ુદા પાડ છે. 
2. ોના જવાબ મેળવવા માટ સરળ તપાસ હાથ ધર છે.  

5. યા અને ઘટનાઓને સમ વે છે. 
11. શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા વનમાં લા ુ કર છે. 
-1 વગ કરણ કરોઃ સંપક ારા લાગ ુ ં બળ અને સંપક વગર લાગ ુ ં બળ  (5) 

(અ)  પાણીની ડોલને હાથ વડ ચકવી. 
(બ) સાઇકલની પેડલ મારવા ુ ં  બ ંધ કરતા અ ુક સમય પછ  તે ુ ં  આપોઆપ ઉ ું  રહ  જ ું. 
(ક) એક ુંબકને બી  ુંબકના સમાન ુવ ન ક લઇ જતાં અપાકષણ થ ુ ં
(ડ) ૃ  પરથી સફરજન ું  નીચે પડ ું. 
(ઈ)    કાર ક ૂટરના એ નને બંધ કર  દવાથી થોડા સમય પછ  અટક  ય છે.  
-2. નીચે કટલીક ઘષણ સંબંધી ઘટનાઓ દશાવી છે. તેમાંથી ફાયદાકારક ઘટના સામે √ 

તથા ુકશાનકારક ઘટના સામે ×ની િનશાની કરો.                              (4) 

(અ) ચંપલના ંત ળયા ંઘસાઇ જવા.ં 
(બ) સામેથી ગાડ  આવતા િવજયે સાઇકલને ેક માર  ર તાની બા ુમાં ઉભી રાખી દ ધી. 
(ક) હતલની સાઇકલના ંટાયર  ઘસાઇ જવાથી બદલાવવા ંપડ ા.ં 
(ડ) તમે આ ોના જવાબ પેન વડ કાગળ પર લખો છો. 
-૩  નીચેના ોના જવાબ આપો.                                (16) 

1. સાઇકલની ટ ુબમાં વ ુ  પડતી હવા ૂરવાથી ટ ુબ શા માટ ફાટ  ય છે? 

2. કરમની રમત રમતી વખતે તમે અ ુભવો છો ક ાઇકર કરમબોડ પર ઝડપથી ખસી 
શક ું  નથી. આ સમ યાના ઉકલ માટ તમે ું કરશો? કારણ સાથે સમ વો. 

3. ત ુણાવ થામાં એક છોકરા/છોકર  તર ક તમારા શર રમાં કયા-કયા ફરફારો જોવા 
મળશે? તે જણાવો. 

4. ત ુણાવ થા દરિમયાન સા ુ ં વા ય ળવવા માટ તમે ું કાળ  રાખશો? 


