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ધોરણ -7  

વિષ્- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

SCE (રચનાત્મક મલૂ્ાાંકન)   

Sem -1 
 

હતે ુ ક્રમ એકમ 
નાં  

અધ્્્ન વનષ્પવિ 

 
જિજ્ઞાસાવવૃિ 

1 5 આસપાસની િમીનની ફળદ્રપુિા સાંબાંધે પચૃ્છા કરી શકશે. 
2 5 પોિાના વિસ્િારની િમીનમાાં થિા પાકો વિશે જાણકારી મેળિી શકશે. 
3 7 રોિીંદા જીિનમાાં િોિા મળિી ઘટનાઓમાાં બળની ઉપસ્સ્થવિને 

ઓળખી શકશે. 
 

અિલોકનશસ્ક્િ 
4 1 અિલોકનના આધારે ચુાંબકના સામાન્્ ગણુધમો િારિી શકશે. 
5 3 અિલોકનના આધારે િનસ્પવિના વિવિધ પ્રકારોને જુદા ઓળખી 

શકશે. 
 
વનણણ્શસ્ક્િ 

6 4 પ્રવવૃિના આધારે પાણીની કઠિનિા અંગે ્ોગ્્ વનણણ્ કરી શકશે. 
7 4 પાણીના નમનૂાની શધુ્રિા અંગે પોિાનો ચોક્કસ મિ રજૂ કરી શકશે. 
8 6 કોષોની સાંખ્્ાના આધારે સજીિનો પ્રકાર નક્કી કરી શકશે. 

 
ચોકસાઈ 

9 2 આહારમાાંના ખાઘપદાથોની િકેદારી રાખી શકશે. 
10 7 વિવિધ પદાથણની ઝડપનુાં ચોકસાઈપિૂણક માપન કરી શકશે. 

 
િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

 

11 2 સમિોલ આહારની િરફેણમાાં દલીલો રજૂ કરી શકશે. 
12 4 પાણીના રાસા્ણણક ગણુધમોને પ્ર્ોગની મદદથી સમજાિી શકશે. 
13 7 િસ્તનુી સ્સ્થર અથિા ગવિશીલ સ્સ્થવિના આધારે ગવિની સમિ 

વિકસાિી શકશે. 
 

સર્જનાત્મક્િા 
14 1 કૃવત્રમ ચુાંબકનુાં સર્જન કરી શકશે. 
15 6 કોષોના અભ્્ાસ સાંદરે્ભ ્ોગ્્ રીિે સ્લાઈડ િૈ્ાર કરી શકશે. 
16 9 ઊજાણના ઉત્પાદક સાધનના નમનૂાનુાં સર્જન કરી શકશે. 
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વિિેચનાત્મક 
ણચિંિન 

17 1 ચુાંબક અને લોખાંડની આંિઠરક રચનામાાં રહલેા િફાિિ સ્પષ્ટ કરી 
શકશે. 

18 3 મળૂ, પ્રકાાંડ અને પણણનાાં સામાન્્ િથા વિવશષ્ટ કા્ો સ્પષ્ટ કરી શકશે. 
19 8 શ્ર્િસનિાંત્રના વિવિધ અિ્િોનુાં શ્વસનઠક્ર્ાના સાંદર્ભણમાાં મહત્િ સ્પષ્ટ  

કરી શકશે. 
20 9 ઊજાણના વિિેકપણૂણ ઉપ્ોગ માટેના ઉપા્ો સચૂિી કરી શકશે. 
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એકમ પ્રમાણે  

 

ક્રમ એકમ નાં હતે ુ અધ્્્ન વનષ્પવિ 

1  
1 ચુાંબકના 
ગણુધમો 

અિલોકનશસ્ક્િ અિલોકનના આધારે ચુાંબકના સામાન્્ ગણુધમો િારિી 
શકશે. 

2 સર્જનાત્મક્િા  કૃવત્રમ ચુાંબકનુાં સર્જન કરી શકશે. 
3 વિિેચનાત્મક 

ણચિંિન 
ચુાંબક અને લોખાંડની આંિઠરક રચનામાાં રહલેા િફાિિ 
સ્પષ્ટ કરી શકશે. 

4 2 આહારના 
ઘટકો  

ચોકસાઈ આહારમાાંના ખાઘપદાથોની િકેદારી રાખી શકશે. 
5 િૈજ્ઞાવનક 

દૅષ્ષ્ટકોણ 
સમિોલ આહારની િરફેણમાાં દલીલો રજૂ કરી શકશે. 

6  
3 િનસ્પવિનાાં 

અંગો 
 

અિલોકનશસ્ક્િ અિલોકનના આધારે િનસ્પવિના વિવિધ પ્રકારોને જુદા 
ઓળખી શકશે. 

7 વિિેચનાત્મક 
ણચિંિન 

મળૂ, પ્રકાાંડ અને પણણનાાં સામાન્્ િથા વિવશષ્ટ કા્ો 
સ્પષ્ટ કરી શકશે. 

8  
 

4 પાણીના 
ગણુધમો 

 

 
 

વનણણ્શસ્ક્િ 

પ્રવવૃિના આધારે પાણીની કઠિનિા અંગે ્ોગ્્ વનણણ્ કરી 
શકશે. 

9 પાણીના નમનૂાની શધુ્રિા અંગે પોિાનો ચોક્કસ મિ રજૂ 
કરી શકશે. 

10 િૈજ્ઞાવનક 
દૅષ્ષ્ટકોણ 

પાણીના રાસા્ણણક ગણુધમોને પ્ર્ોગની મદદથી 
સમજાિી શકશે. 

11 5 િમીનની 
ફળદ્રપુિા 

 
જિજ્ઞાસાવવૃિ 

આસપાસની િમીનની ફળદ્રપુિા સાંબાંધે પચૃ્છા કરી શકશે. 
12 પોિાના વિસ્િારની િમીનમાાં થિા પાકો વિષે જાણકારી 

મેળિી શકશે. 
13 6 સજીિનો 

એકમ- કોષ 
 

વનણણ્શસ્ક્િ કોષોની સાંખ્્ાના આધારે સજીિનો પ્રકાર નક્કી કરી શકશે. 
14 સર્જનાત્મક્િા કોષોના અભ્્ાસ સાંદરે્ભ ્ોગ્્ રીિે સ્લાઈડ િૈ્ાર કરી 

શકશે. 
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15  
7 ગવિ, બળ 
અને ઝડપ 

 

જિજ્ઞાસાવવૃિ રોિીંદા જીિનમાાં િોિા મળિી ઘટનાઓમાાં બળની 
ઉપસ્સ્થવિને ઓળખી શકશે. 

16 ચોકસાઈ વિવિધ પદાથણની ઝડપનુાં ચોકસાઈપિૂણક માપન કરી શકશે. 
17 િૈજ્ઞાવનક 

દૅષ્ષ્ટકોણ 
િસ્તનુી સ્સ્થર અથિા ગવિશીલ સ્સ્થવિના આધારે ગવિની 
સમિ વિકસાિી શકશે. 

18 8 પાચનિાંત્ર, 
શ્ર્િસનિાંત્ર અને 
રૂવધરાણર્ભસરણિાંત્ર 

વિિેચનાત્મક 
ણચિંિન 

શ્ર્િસનિાંત્રના વિવિધ અિ્િોનુાં શ્વસનઠક્ર્ાના સાંદર્ભણમાાં 
મહત્િ સ્પષ્ટ  કરી શકશે. 

19  
9 ઊજાણના સ્ત્રોિો 

સર્જનાત્મક્િા ઊજાણના ઉત્પાદક સાધનના નમનૂાનુાં સર્જન કરી શકશે. 
20 વિિેચનાત્મક 

ણચિંિન 
ઊજાણના વિિેકપણૂણ ઉપ્ોગ માટેના ઉપા્ો સચૂિી કરી 
શકશે. 
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એકમ-1 ચુાંબકના ગણુધમો  
હતે:ુ-1 અિલોકનશસ્ક્િ :- અિલોકનના આધારે ચુાંબકના સામાન્્ ગણુધમો 
િારિી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ચુાંબક કઈ દિશામાાં સ્થથર થા્ છે. અને સમાન- અસમાન ધ્રિુોને પ્રવવૃિ  

કસોટી:-  

(1) ચુાંબકના ગણુધમો જણાિો. 
(2) પથૃ્િીના ગોળા પર ઉપરની તરફ ક્ો ભૌગોલિક ધ્રિુ હો્ છે? 

(3) પથૃ્િીના ભૌગોલિક ઉિર ધ્રિુ તરફ તેનો ક્ો ચુાંબકી્ ધ્રિુ રહિેો છે? 

(4) કારણ આપો:- મકુ્ત રીતે ભ્રમણ કરી શકે તેમ િટકાિેિો ગજજ્ો ચુાંબક ઉિર-િલિણ 
દિશામાાં સ્થથર થા્ છે? 

(5) પ્રબળ ચુાંબકી્ િેત્ર ચુાંબકના ક્ા ભાગમાાં જોિા મળે છે?  

 
 

હતે:ુ-2 સર્જનાત્મક્િા:- કૃવત્રમ ચુાંબકનુાં સર્જન કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- સો્ને ચુાંબક બનાિવુાં. 
 
 

હતે:ુ-3 વિિેચનાત્મક ણચિંિન :- ચુાંબક અને િોખાંડની આંતદરક રચનામાાં રહિેા 
તફાિત થપષ્ટ કરી શકશે. 
કસોટી:-  

(1) િોખાંડ અને ચુાંબકના ડોમેઈનમાાં શો તફાિત છે તે જણાિો. 
(2) િોખાંડની સો્ પર ચુાંબક એક જ દિશામાાં થોડી િાર ઘસિાથી િોખાંડની સો્ ચુાંબક 

કેિી રીતે બને છે તે સમજાિો. 
(3) ચુાંબકમાાં રહિેા નાનામોટા સકૂ્ષ્મ ચુાંબકોના સમહૂને શુાં કહ ેછે? 

(4) તફાિત આપો- કુિરતી ચુાંબક અને કૃવત્રમ ચુાંબક 

(5) ચુાંબકનુાં ચુાંબકત્િ શાને આભારી છે?  
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એકમ-2 આહારના ઘટકો  
હતે:ુ-4 ચોકસાઈ :- આહારમાાંના ખાઘપિાથોની તકેિારી રાખી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- જૂથ ચચાા 

કસોટી:-  

(1) કારણ- આહારમાાં િીિાાં પા ાંિડા ાંિાળા શાકભાજી િેિા ાં જોઈએ. 
(2) કારણ- આપણો આહાર િૈજ્ઞાવનક િષ્ષ્ટકોણિાળો હોિો જોઈએ.  

(3) પ્રોટીનના સ્ત્રોત જણાિો. 
(4) ખનીજ િાર શામાાંથી મળે છે? 

(5) આહારના ઘટકોનાાં નામ આપી, ઘટકનુાં મહત્િ સમજાિો.  

 
 

હતે:ુ-5 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- સમતોિ આહારની તરફેણમાાં િિીિો રજૂ કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ડીબેટ 

કસોટી:-  

(1) કારણ આપો- દૂધ સાંપણૂા આહાર છે. 
(2) કેલ્લશ્મના સ્ત્રોત જણાિી તેની અગત્્ િખો. 
(3) પ્રોટીનની અગત્્તા જણાિો. 
(4) ચરબી શામાાંથી મળે છે? 

(5) વિટામીનનુાં મહત્િ જણાિો.   
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એકમ-3 િનસ્પવિનાાં અંગો 
હતે:ુ-6 અિલોકનશસ્ક્િ :- અિિોકનના આધારે િનથપવતના વિવિધ પ્રકારોને 
જુિા ઓળખી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- િનથપવતના વિવિધ પ્રકારોને ઓળખાિા. 

કસોટી:-  

(1) મળૂો અને ગાજર મળૂ છે, છતાાં શા માટે જાડાાં અને િળિાર હો્ છે? 

(2) પણાને િનથપવતનુાં રસોડુાં શા માટે કહ ેછે? 

(3) પ્રકાાંડસતૂ્રોનુાં કા ા્ શુાં છે? 

(4) િનથપવત મળૂ દ્રારા જમીનમાાંથી શાનુાં શોષણ કરે છે? 

(5) કઈ િનથપવતનાાં પ્રકા ાંડ ખોરાક બનાિિાનુાં કા ા્ કરે છે?  

 
 

હતે:ુ-7 વિિેચનાત્મક ણચિંિન :- મળૂ, પ્રકાાંડ અને પણાનાાં સામાન્્ તથા વિવશષ્ટ 
કા્ો થપષ્ટ કરી શકશે. 
કસોટી:-  

(1) મળૂનાાં સામાન્્ કા્ો જણાિો. 
(2) મળૂનાાં વિવશષ્ટ કા્ો ઉિાહરણ આપી જણાિો. 
(3) પ્રકાાંડનાાં સામાન્્ કા્ો જણાિો. 
(4) પ્રકાાંડનાાં વિવશષ્ટ કા્ો ઉિાહરણ આપી જણાિો. 
(5) પણાનાાં સામાન્્ કા્ો જણાિો. 
(6) પણાનાાં વિવશષ્ટ કા્ો ઉિાહરણ આપી જણાિો. 
(7) િનથપવતમાાં પણાનો રાંગ શા માટે િીિો હો્ છે? 

(8) પણામાાં તૈ્ાર થતો ખોરાક િનથપવતનાાં તમામ અંગો સધુી પહોંચે છે- કારણ આપો 
(9) કારણ આપો- ફાફડાથોરમાાં પણાન ુાં કા ાંટામા ાં રૂપાાંતર થ્ેલુાં હો્ છે.  
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એકમ-4 પાણીના ગણુધમો 
હતે:ુ-8 વનણા્શસ્ક્ત :- પ્રવવૃિના આધારે પાણીની કદિનતા અંગે ્ોગ્્ વનણા્ કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- પાણીની કદિનતા માટેની પ્રવવૃત  

કસોટી:-  

(1) પ્ર્ોગ- આપેિા પાણીનાાં નમનૂાઓમાાંથી નરમ પાણી અને કદિન પાણીની ચકાસણી 
કરિી 

(2) ટકૂનોંધ િખો- આર. ઑ. પ્િાન્ટ 

(3) કારણ- રોગચાળા િરવમ્ાન પીિાનુાં પાણી ઉકાળી િાંડુાં કરી ઉપ્ોગમાાં કેવ ુાં જોઈએ. 
(4) રોગચાળા િરવમ્ાન પીિાનુાં પાણી કઈ રીતે શધુ્ધ કરશો? 

(5) શધુ્ધ પાણીની વિધતુિાહકતા વિશે શુાં કહી શકા્? 

હતે:ુ-9 વનણા્શસ્ક્ત :- પાણીના નમનૂાની શધુ્દ્રતા અંગે પોતાનો ચોક્કસ મત રજૂ 
કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- િદર્ાના પાણીમાાંથી વનથ્ાંદિત પાણી મેળિવુાં. 

કસોટી:-  

(1) વ્્ાખ્્ા આપો- કદિન પાણી અને નરમ પાણી 
(2) પાણીની મખુ્્ અશલુ્ધ્ધઓ જણાિો. 
(3) પાણી કદિન છે કે નરમ તે કેિી રીતે નક્કી કરશો? 

(4) તફાિત િખો- નરમ પાણી અને કદિન પાણી 
(5) પાણીની કદિનતા કઈ કઈ રીતે દૂર કરી શકા્? 

(6) પાણીને શધુ્ધ કરિાની પધ્ધવતઓ જણાિો.  

 

હતે:ુ-10 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- પાણીના રાસા્લણક ગણુધમોને પ્ર્ોગની મિિથી 
સમજાિી શકશે. 
પ્ર્ોગ :- પાણીનુાં વિધતુવિભાજન કરી તેના ઘટકોનુાં કિબાંધારણ નક્કી કરવુાં.  

કસોટી:-  

(1) પ્ર્ોગ િણાિો- પાણીનુાં વિધતુવિભાજન કરી તેના ઘટકોનુાં કિબાંધારણ નક્કી કરવુાં.  
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એકમ-5 િમીનની ફળદ્રપુિા 
હતે:ુ-11 જિજ્ઞાસાવવૃિ:- આસપાસની જમીનની ફળદ્રપુતા સાંબાંધે પચૃ્છા કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ખેડૂતની મિુાકાત કરી જમીનની ફળદ્રપુતા વિશ ેચચાા કરે. 

હતે:ુ-12 જિજ્ઞાસાવવૃિ :- પોતાના વિથતારની જમીનમાાં થતા પાકો વિષે જાણકારી 
મેળિી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ખેડૂતની મિુાકાત 

કસોટી:-  

(1) કારણ આપો- પાકની ફેરબિિી કરિી જોઈએ. 
(2) કુિરતી ખાતરના ફા્િા જણાિો. 
(3) જમીનની ફળદ્રપુતા શાને આધારે નક્કી કરિામાાં આિે છે? 

(4) ખેતરમાાં ખાતર શા માટે ઉમેરવુાં જોઈએ? 

(5) આંતર પાક એટિે શુાં? 

 

એકમ-6 સજીિનો એકમ- કોષ 
હતે:ુ-13 વનણા્શસ્ક્ત :- કોષોની સાંખ્્ાના આધારે સજીિનો પ્રકાર નક્કી કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :-  
કસોટી:-  

(1) કોષ એટિે શુાં? 

(2) વ્્ાખ્્ા આપો- એકકોષી સજીિ અને બહુકોષી સજીિ 

(3) સજીિના કોષની સામાન્્ રચના જણાિો. 
(4) તફાિત આપો- એકકોષી સજીિ અને બહકુોષી સજીિ 

(5) કોશની સૌપ્રથમ માદહતી આપનાર િૈજ્ઞાવનક કોણ હતા?  

હતે:ુ-14 સર્જનાત્મક્િા :- કોષોના અભ્્ાસ સાંિભે ્ોગ્્ રીતે થિાઈડ તૈ્ાર કરી 
શકશે. 
પ્રવવૃિ :- થિાઈડ બનાિો -   ડુાંગળીના કોષ  
                           -    ગાિના કોષ  
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એકમ-7 ગવિ, બળ અને ઝડપ  
હતે:ુ-15 જિજ્ઞાસાવવૃિ :- રોજીંિા જીિનમાાં જોિા મળતી ઘટનાઓમાાં બળની 
ઉપસ્થથવતને ઓળખી શકશે. 
કસોટી:-  

(1) તમારા િૈવનક વ્્િહારમાાં તમે ક્ા ક્ા થનાયબુળ િાપરો છો? 

(2) તમે ક્ા ક્ા કામ કરિા બળ િાપરો છો? 

(3) તમારા રોજજિંિા જીિનમાાં કઈ કઈ જગ્્ાએ ગરુુત્િાકષાણ બળ ઉપ્ોગી છે? 

(4) વિૃ પરથી ફળ નીચે જ કેમ આિે છે? 

(5) વ્્ાખ્્ા આપો- બળ ,  ગરુુત્િાકષાણ બળ  

હતે:ુ-16 ચોકસાઈ :- વિવિધ પિાથાની ઝડપનુાં ચોકસાઈપિૂાક માપન કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- રમત દ્રારા ઝડપ વિશે સમજ મેળિે. ( 50 મીટરની િોડ માટેનો સમ્ નોધે અને 
તેના પરથી ઝડપ શોધ.ે) 
કસોટી:-  

(1) ઝડપ શોધિાનુાં સતૂ્ર આપો. 
(2) પિાથાની ઝડપ કઈ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે? 

(3) ઝડપનો એકમ ક્ો છે?  

(4) વિજ્ના ઘરથી તેની શાળાનુાં અંતર 300 મીટર છે. સાઈકિ પર તે 60 સેકન્ડમાાં 
ઘરેથી શાળાએ પહોંચતો હો્, તો તેની ઝડપ શોધો. 

હતે:ુ-17 િૈજ્ઞાવનક દૅષ્ષ્ટકોણ :- િથતનુી સ્થથર અથિા ગવતશીિ સ્થથવતના આધારે 
ગવતની સમજ વિકસાિી શકશે. 
કસોટી:-  

(1) ગવતમાન િથતઓુની ્ાિી બનાિો. 
(2) ગવત કરતી સાઈકિ સાથે ગવતના ક્ા ક્ા પ્રકાર સાંકળા્ેિા છે? 

(3) િથત ુગવતમાાં છે એમ ક્ારે કહિેા્? 

(4) ચક્રી્ ગવત કોને કહિેા્? 

(5) વન્તકાિીન ગવત એટિે શુાં? ઉિાહરણ આપો. 
(6) ગવતના વિવિધ પ્રકાર ઉિાહરણ આપી સમજાિો. 
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એકમ-8 પાચનિાંત્ર, શ્ર્િસનિાંત્ર અને રૂવધરાણર્ભસરણિાંત્ર 
હતે:ુ-18 વિિેચનાત્મક ણચિંિન :- શ્ર્િસનતાંત્રના વિવિધ અિ્િોનુાં શ્વસનદક્ર્ાના 
સાંિભામાાં મહત્િ થપષ્ટ  કરી શકશે.  
કસોટી:-  

(1) શ્વાસનળી શેની બનેિી હો્ છે? 

(2) શ્વસનદક્ર્ા માટે નાકની વિવશષ્ટતાઓ જણાિો. 
(3) શ્વાસનળી વિશે ટૂાંકમા ાં માદહતી આપો. 
(4) શ્વાસોચ્છિાસની દક્ર્ામાાં ઉરોિરપટિનુાં કા્ા સમજાિો. 
(5) તફાિત આપો- શ્વાસનળી અને અન્નનળી 
(6) કારણ આપો- શ્વાસનળી કૂચાાની કડીઓની બનેિી છે. 

 

 

એકમ-9 
હતે:ુ-19 સર્જનાત્મક્િા :- ઊજાાના ઉત્પાિક સાધનના નમનૂાનુાં સર્જન કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- ઊજાા ઉત્પાિકનાાં  સાધનની રચના કરે. 

હતે:ુ-20 વિિેચનાત્મક ણચિંિન :- ઊજાાના વિિેકપણૂા ઉપ્ોગ માટેના ઉપા્ો 
સચૂિી કરી શકશે. 
પ્રવવૃિ :- જૂથ ચચાા 

કસોટી:-   
(1) સૌરઊજાા એટિે શુાં? 
(2) સૌરઊજાાનાાં ઉપ્ોગો િખો. 
(3) સૌરકોષનાાં ઉપ્ોગો જણાિો. 
(4) ઊજાાની બચત માટેના ઉપા્ો જણાિો. 
(5) ઊજાાબચત માટે શાળામાાં તમે શુાં કરશો? 
(6) પથૃ્િી પર મળતી ઊજાાનો મખુ્્ સ્ત્રોતો ક્ો છે? 
(7) સૌરઊજાાનુાં વિધતુઊજાામાાં રૂપાાંતર કરિા માટે ક્ા સાધનનો ઉપ્ોગ થા્ છે? 
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