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સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    ��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન��ૂયાકંન    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૭૭૭૭    (સાતસાતસાતસાત)

 ુલ ુલ ુલ ુલ    "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- િવ&ાનિવ&ાનિવ&ાનિવ&ાન ટ'(ટટ'(ટટ'(ટટ'(ટ    તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ:- ૨૧૨૧૨૧૨૧/૧૨૧૨૧૨૧૨/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯

,સનના -તે વધાર' શ/0ત �0ુત થવી  ..................................................

,સનના -તે ઓછ� શ/0ત �0ુત થવી  ..................................................

56કુોઝ�ુ ંઅ�ણૂ9 દહન થ<ુ ં..................................................

િવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુંિવ=ાથ>�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અ?યયનઅ?યયનઅ?યયનઅ?યયન    િન@પિBિન@પિBિન@પિBિન@પિB    :- પદાથ9પદાથ9પદાથ9પદાથ9    અનેઅનેઅનેઅને    સCવોનેસCવોનેસCવોનેસCવોને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    "ણુધમD"ણુધમD"ણુધમD"ણુધમD, રચનારચનારચનારચના    અનેઅનેઅનેઅને    કાય9નાકાય9નાકાય9નાકાય9ના    આધાર'આધાર'આધાર'આધાર'    GુદાGુદાGુદાGુદા    
પાડ'પાડ'પાડ'પાડ'    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    "ણુધમDને"ણુધમDને"ણુધમDને"ણુધમDને    IરકIરકIરકIરક    ,સન,સન,સન,સન    અનેઅનેઅનેઅને    અIરકઅIરકઅIરકઅIરક    ,સનમાં,સનમાં,સનમાં,સનમા ં   GુદાGુદાGુદાGુદા    પાડોપાડોપાડોપાડો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪

56કુોઝ�ુ ંસ�ંણૂ9 દહન થ<ુ ં..................................................

અ?યયનઅ?યયનઅ?યયનઅ?યયન    િન@પિBિન@પિBિન@પિBિન@પિB    :- રાસાયJણકરાસાયJણકરાસાયJણકરાસાયJણક    �KLયા�KLયા�KLયા�KLયા    માટ'માટ'માટ'માટ'    શMદશMદશMદશMદ    સમીકરણસમીકરણસમીકરણસમીકરણ    લખેલખેલખેલખે    છેછેછેછે.

નીચેનીનીચેનીનીચેનીનીચેની    �KLયાઓ�KLયાઓ�KLયાઓ�KLયાઓ    �ણૂ9�ણૂ9�ણૂ9�ણૂ9    કરોકરોકરોકરો    અનેઅનેઅનેઅને    તે� ુંતે� ુંતે� ુંતે� ુ ં   શMદશMદશMદશMદ    સમીકરણસમીકરણસમીકરણસમીકરણ    લખોલખોલખોલખો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪

��������-૩૩૩૩

ઉપયોગથી

અ?યયનઅ?યયનઅ?યયનઅ?યયન    િન@પિBિન@પિBિન@પિBિન@પિB    :-  �KLયા�KLયા�KLયા�KLયા    અનેઅનેઅનેઅને    સCવોનીસCવોનીસCવોનીસCવોની    નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�    આ ૃિતઆ ૃિતઆ ૃિતઆ ૃિત/ Rલોચાટ9Rલોચાટ9Rલોચાટ9Rલોચાટ9     દોર'દોર'દોર'દોર'    છેછેછેછે.

,સનતSંની,સનતSંની,સનતSંની,સનતSંની    નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�નામિનદPશવાળ�    આ ૃિતઆ ૃિતઆ ૃિતઆ ૃિત    દોરોદોરોદોરોદોરો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૪૪૪૪

૧. 56કુોઝ
(  યી(ટ મા ં)

ઓ/0સજનની
ગેરહાજર�માં

૨. 56કુોઝ ઓ/0સજનના શ/0ત
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નીચેનાનીચેનાનીચેનાનીચેના    ��ોના��ોના��ોના��ોના    મા5યામા5યામા5યામા5યા    �જુબ�જુબ�જુબ�જુબ    જવાબજવાબજવાબજવાબ    લખોલખોલખોલખો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૧૦૧૦૧૦૧૦

Vયાર' આપણે Wળૂવાળ� હવા ,ાસમા ંલઈએ છ�એ Zયાર' શા માટ' વારંવાર છ[ક આવે છે ?

(પધા9ના -તમા ંરમતવીર સામા\ય પKર/(થિતની સરખામણીએ શા માટ' ઝડપ અને ]ડા 
,ાસ લે છે ?

પવ9તારોહકો તેમની સાથે ઑ0સીજન શા માટ' લઈ Iય છે ?

અ?યયનઅ?યયનઅ?યયનઅ?યયન    િન@પિBિન@પિBિન@પિBિન@પિB    :-  �KLયા�KLયા�KLયા�KLયા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાનેઘટનાનેઘટનાનેઘટનાને    સમIવેસમIવેસમIવેસમIવે    છેછેછેછે
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અ?યયનઅ?યયનઅ?યયનઅ?યયન    િન@પિBિન@પિBિન@પિBિન@પિB    :-  પોતાનીપોતાનીપોતાનીપોતાની    આસપાસમાથંીઆસપાસમાથંીઆસપાસમાથંીઆસપાસમાથંી    મળ�મળ�મળ�મળ�    આવતીઆવતીઆવતીઆવતી    વ(`ઓુનોવ(`ઓુનોવ(`ઓુનોવ(`ઓુનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર�કર�કર�કર�    ન�નૂાઓ�ુંન�નૂાઓ�ુંન�નૂાઓ�ુંન�નૂાઓ�ુ ં   
િનમા9ણિનમા9ણિનમા9ણિનમા9ણ    કર'કર'કર'કર'    છેછેછેછે    અનેઅનેઅનેઅને    તેનીતેનીતેનીતેની    કાય9પ?ધિત�ુંકાય9પ?ધિત�ુંકાય9પ?ધિત�ુંકાય9પ?ધિત�ુ ં   વણ9નવણ9નવણ9નવણ9ન    કર'કર'કર'કર'    છેછેછેછે

તમાર�તમાર�તમાર�તમાર�    આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    મળ�મળ�મળ�મળ�    આવતીઆવતીઆવતીઆવતી    વ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથી    િશaકનીિશaકનીિશaકનીિશaકની    હાજર�માંહાજર�માંહાજર�માંહાજર�મા ં   બેબબેેબે    બેબબેેબે    
િવ=ાથ>નીિવ=ાથ>નીિવ=ાથ>નીિવ=ાથ>ની    જોડ�માંજોડ�માંજોડ�માંજોડ�મા ં   ,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની    �L�યાનો�L�યાનો�L�યાનો�L�યાનો    ન�નૂોન�નૂોન�નૂોન�નૂો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૩૩૩૩

વન(પિત અને �ાણીઓમા ંઘટકો�ુ ંવહન શા માટ' જcર� છે ?

આપણા (નાdઓુમા ંઅIરક ,સન eાર' થાય છે ?

��������-૫૫૫૫

(  KLયાZમક �� હોવાથી વધારાનો સમય લઈ શકાશે  )

તમાર�તમાર�તમાર�તમાર�    આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    મળ�મળ�મળ�મળ�    આવતીઆવતીઆવતીઆવતી    વ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથીવ(`ઓુમાથી    િશaકનીિશaકનીિશaકનીિશaકની    હાજર�માંહાજર�માંહાજર�માંહાજર�મા ં   બેબબેેબે    બેબબેેબે    
િવ=ાથ>નીિવ=ાથ>નીિવ=ાથ>નીિવ=ાથ>ની    જોડ�માંજોડ�માંજોડ�માંજોડ�મા ં   ,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની,ાસોbછવાસની    �L�યાનો�L�યાનો�L�યાનો�L�યાનો    ન�નૂોન�નૂોન�નૂોન�નૂો    બનાવોબનાવોબનાવોબનાવો. "ણુ"ણુ"ણુ"ણુ:-૩૩૩૩



�ાથિમક શાળાના િશaકો માટ' નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોfસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તા6કુો અને hજ�લો -iેC ક'પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક Kદવસ jધુીમા ંના મળ� 

Iય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �/ુ(તકામા k ઉપચારપાS 
અ?યયન િન@પિBમા ંટ�0માક9 થયેલ હોય તે 

જ િન@પિBના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફ0ત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ-
    ૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પKરપS મા ંિશaકની 

mિૂમકા વાચંી તે �જુબ જcર પડ' �નુ: કસોટ� 
તૈયાર કરવી.


