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સામાયિક મલૂિાાંકન કસોટી 
ધોરણ-7       યિજ્ઞાન    તારીખ  :20/07/2019           
સમિ – 1 કલાક                   કુલ ગણુ – 25 

 

અ.યન. 
 

પદાર્થ અને સજીિોને તેનાાં દેખાિ, રચના, કાિથ િગેરે જેિાાં અિલોકનક્ષમ લક્ષણોના આધારે 
ઓળખે છે. 

 

પ્રશ્ન-1 (1) દાાંતના કાિથને ધ્િાનમાાં રાખી દાાંતના પ્રકાર જણાિો (3) 
 1) તમે સફરજનને બચક ું ભરવા કયા પ્રકારના દાુંતનો ઉપયોગ કરશો ?    

2) તમે પતુંગનો દોરો કાપવા કયા પ્રકારના દાુંતનો ઉપયોગ કરશો ?       
3) તમે રોટલી ચાવવા કયા પ્રકારના દાુંતનો ઉપયોગ કરશો ?       

 

 

અ.યન.  પદાર્થ અને સજીિોને તેમના ગણુધમો, રચના અને કાિથના આધારે ઓળખે છે  
પ્રશ્ન- 2 (2) િોગ્િ જોડી ગોઠિો  (3) 
 વવભાગ અ  વવભાગ બ 

1) ગાય A) મો, અન્નનળી, જઠર, નાન ું આંતરડ ું, મોટ ું, આંતરડ ું 
2) મન ષ્ય B) ખોટાપગ, અન્નધાની 
3) અમીબા C) મો, અન્નનળી, અમાસ્ય, અધયાુંત્ર, નાન ું આંતરડ ું, મોટ ું આંતરડ ું  

 

અ.યન.  પ્રક્રિિા અને ઘટનાને સમજાિે છે.  
પ્રશ્ન- 3  નીચેના પ્રશ્નોના માગ્િા મજુબ જિાબ આપો  (10) 
 (3) ગાય ઘાસન ું પાચન કરી શકે તે માટે તે કઈ વવવશષ્ટ રચના ધરાવે છે?  

             
             
(4) મન ષ્યનાું પાચનતુંત્રમાું સ્વાદ વપિંડ અને વપત્તાશય કેવી રીતે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? 
             
             
(5) વનસ્પવત જમીનમાુંથી નાઈટ્રોજન કેવી રીતે મેળવે છે ? 
             
             
 (6) પ્રાણીઓ ખોરાક શા માટે ખાય છે? 
             
             
  
 

 



(2) 
 

(7) મો માું સ્ટાચચ ન ું પાચન થાય છે તે તમે કેવી રીતે નક્કી કરશો? 
             
             
 

અ.યન.  રાસાિણણક પ્રક્રિિા માટેના શબ્દ સમીકરણ લખે છે.  
પ્રશ્ન-4                           (8) પ્રકાશ સુંશ્લેષણની પ્રક્રિયા શબ્દ સમીકરણ સ્વરૂપે લખો. 

  
 

  

(2) 

અ.યન.  પદાર્ો અને સજીિોને તેમનાાં ગણુધમો  /લાક્ષણણક્તાના આધારે િગીકૃત કરે છે.  
પ્રશ્ન-5 (9) નીચે જણાિેલા લક્ષણોને  સ્િાિલાંબી પોષણ, પરાિલાંબી પોષણ અને મતૃોપજીિી 

પોષણમાાં િગીકૃત કરો. 
 વનસ્પવત પોતાના દ્વારા તૈયાર થયેલ ખોરાકને ગ્રહણ કરે છે.     
 કીટકોનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે.       
 મતૃ અને સડી ગયેલા પદાથચના દ્રાવણમાુંથી પોષણ મેળવે છે.    

 

(3) 

અ.યન.  પ્રશ્નોના જિાબ મેળિિા સરળ તપાસ હાર્ ધરે છે.  
પ્રશ્ન-6 
 

(10) જે વનસ્પવતનાું પણો લીલો રુંગ ધરાવતાું નથી તે પણ પ્રકાશ સુંશ્લેષણ કરી શકે છે તે 
તમે કેવી રીતે નક્કી કરશો? 

             
            
            
            
            
            

(4) 

 

મરજજિાત  પ્રશ્નો 
1) અવનતા એક ટેસ્ટ ટય બમાું ભાત લે છે જયારે વનકીતા બીજી ટેસ્ટ ટય બમાું પોતે ચાવેલા ભાત લે છે. બુંને 

પોતાની ટેસ્ટ ટય બમાું આયોડીનના બે ત્રણ ટીપા ઉમેરે છે. બુંનેની ટેસ્ટટય બમાું રુંગમાું કેવો ફેરફાર થશે ? 
શા માટે ? 
              
              
               

 


