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સામિયક ૂ યાકંન કસોટ   
ધોરણ-8       િવજ્ઞાન     તારીખ : 13/07/2019  
 

            સમય : 1 કલાક       કુલ ગણુ : 25 
 

અ.િન.   પદાથ  અને સ વોને તેમના ં ણુધમ ના ં/ લા ણકતાના ંઆધાર વગ ૃત કર છે.   

પ્ર -1   (1)  નીચેની લાક્ષિણકતા ધરાવતા પાકને ખરીફપાક અને રિવપાકમા ંવગીર્કૃત કરો. 
A. પાકને ચોમાસામા ંરોપવામા ંઆવે છે. ................................. 
B. પાકને િશયાળામા ંરોપવામા ંઆવે છે. ................................. 
C. પાક માટેનો સમયગાળો ઓક્ટોબર થી માચર્ છે. ................................ 
D. પાક માટેનો સમયગાળો જૂન થી સ ટેબર છે. ..................................... 

(4) 

અ.િન.  યા અને ઘટનાને કારણો સાથે જોડ છે.     
પ્ર -2 નીચેના વૈજ્ઞાિનક કારણોના ંજવાબ આપો (6) 
 (2) શા માટે આધિુનક િસંચાઈ પ િતનો ઉપયોગ કરવો વધ ુિહતાવહ છે? 

            
            

(3) પાણીની અછતવાળા િવ તારમા ંતમે કઈ િસંચાઈ પ િતનો ઉપયોગ કરવાનુ ંપસદં કરશો? શા માટે ?  
             

             

(4) પાકને ઉનાળામા ંકેમ વધ ુપાણી આપવુ ંપડે છે?  
            
             

 

 

અ.િન.   શીખેલા વૈ ાિનક યાલોને રો જદા વનમા ંલા  ુકર છે.  
પ્ર -3    નીચેના પ્ર ોના માગ્યા મજુબ જવાબ આપો. (8) 
 (5) પાક લેતા પહલેા ભિૂમને તૈયાર કરવાની જ િરયાત કેમ ઉભી થાય છે? 

             
            
             

(6) જમીનની ખેડ કરવા માટે અને માટીને ખોદવા માટે તમે કયુ ંસાધન પસદં કરશો? આ સાધનનો 
ઉપયોગ તમે કેવી રીતે કરશો? 
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(7) મખુ્ય પાક સાથે ઊગી નીકળેલ અ ય વન પિતને તમે શા કારણે દૂર કરશો? 
             

            
             

(8) તમારા ઘરમા ંઅનાજનો સગં્રહ કરવા શાનો ઉપયોગ કરો છો? શા માટે?  
             

             

 
અ.િન.  પયાવરણના ર ણ માટ ય ન કર છે.    
પ્ર –4 નીચેના પ્ર ોના જવાબ આપો (4) 
 (9)  પાકની ફેરબદલી કરવાથી ખાતરનો ઉપયોગ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય? 

             
            
             

(10)  કુદરતી ખાતરના ફાયદા જણાવો. 
             

            
             

 

 

અ.િન.  યા અને ઘટનાઓને સમ વે છે  
પ્ર -5 (11)  લણણી એટલે શુ?ં લણણી કયા સાધનની મદદથી કરવામા ંઆવે છે?    (3) 
              

            
             

 

 
 

મર જયાત ો : 
(1) પાક ઉ પાદન માટે નીચે જણાવેલ િક્રયાને યોગ્ય ક્રમમા ંલખો.  
1 િસંચાઈ     2 સગં્રહ     3 ભિૂમ તૈયાર કરવી. 
 
1..........................  2..........................
   
7.................................  

4 ખાતર આપવુ ં   5 રોપણી        6 લણણી 

3............................ 4.................................   
 

7 નીંદણથી રક્ષણ  

 
5........................ 6........................ 

(2) રમેશના ખેતરમા ંનીચે મજુબ જોવા મળે છે તો રમેશે પ્ર  -1 મા ંદશાર્વેલ 1 થી 7 િક્રયા પૈકી કઈ િક્રયા નિહ કરી હોય?  
 - અળિસયા અને સુ મ જીવો જોવા મળતા નથી. 
 - સડતા સે દ્રીય પદાથર્ જોવા મળતા નથી. 
 - જમીન કઠણ જોવા મળે છે  
 ........................................................................................................ 
 


