
પ્રશ્ન-૧

૧

૨

૩

૪

પ્રશ્ન-૧

૧

૨

પ્રશ્ન-૨

૧

૨ વિધુત ચુુંબકના ઉપયોગો જણાિો.

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  પ્રક્રીયા અને ઘટનાઓને સમજાવે છે.

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો. ગુણ:-૪

િાહનોની હેડલાઇટમાું અુંતગોળ અરીસો શા માટે િપરાય છે.

નવદ્યાર્થીનુાં નામ:-.......................................................................... સમય:-૧ કલાક

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  પદાર્થથ અને સજીવોને તેમના ગુણધમો રચના અને કાયથના આધાર ેજુદા પાડે 

છે.

(અ) નીચે આપેલા ગુણધમો પૈકી કયા ગુણધમો અાંતગોળ અરીસાના છે અને કયા 

બનિગોળ અરીસાના છે ત ેઓળખો અને લખો.
ગુણ:-૪

હુંમેશા આભાસી, ચતુ્ું પ્રવતવબુંબ મળે છે. .......................................

સામનયક મૂલયાાંકન પુન: કસોટી

શાળાનુાં નામ:- ...................................................... ધોરણ:- ૭ (સાત)

કુલ ગુણ:- ૨૫ નવષય- નવજ્ઞાન ટેસ્ટ તારીખ;- ૨૨/૨/૨૦૨૦

હુંમેશા નાનુું પ્રવતવબુંબ મળે છે. .......................................

આભાસી તેમજ િાસ્તવિક એમ બુંને પ્રકારના પ્રવતવબુંબ મળે છે.  ...............................

વનયવમત ગવત અવનયવમત ગવત

ટેવલસ્કોપ, કેમેરા, ચશ્મામાું િપરાય  છે.  ...............................

(બ) તફાવત લખો. ગુણ:-૪

પુુંકેસર સ્ત્રીકેસર
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૩

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  માપન અને ગણન કર ેછે.

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો. ગુણ:-૪

એક કારને 40 વકમી / કલાકની ઝડપ ે400 વકમી અુંતર કાપિા કેટલો સમય લાગશે ?

બે સ્ટેશન િચ્ચેનુું અુંતર 240 વકમી છે ટરેનને આ અુંતર કાપિા માટે 4 કલાક લાગે છે તો આ 

ટરેનની ઝડપ શોધો.

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  પોતાની આસપાસ મળી આવતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી નમૂનાઓનુાં 

નનમાથણ કર ેછે અને તેની કાયથપધ્ધનતનુાં વણથન કર ેછે.

નવધુત પનરપર્થમાાં ફ્યજૂનો ઉપયોગ શો છે. ગુણ:-૩

અધ્યયન નનષ્પનિ :-  શીખેલા વૈજ્ઞાનનક ખ્યાલોન ેરોનજાંદા જીવનમાાં લાગ ુકર ેછે.

નીચેના પ્રશ્નોનાાં જવાબ આપો. ગુણ:-૬

સમતલ અરીસા િડે મળતા પ્રવતવબુંબની લાક્ષવણકતા જણાિો.

મેઘધનુષની ઘટના ટ ુંકમાું સમજાિો.

ઘરના વિધુત પવરપથમાું ફ્ય ઝ શા માટે રાખિામા આિે છે.



પ્રાથવમક શાળાના વશક્ષકો માટે નાની નાની 

બાબતોનુું સુંકલન કરતા િોટ્સેપ નુંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેિ કરિા વિનુંતી.

તમામ પુન: કસોટીઓ મેળિિા તમારી શાળા, 

તાલુકો અને વજલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું લખીને 

તમામ પુન: કસોટીઓ લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર 

િોટસેપ મેસેજ કરી મેળિી શકો. એક વિિસ 

સુધીમાું ના મળી જાય તો બીજો મેસેજ કરિા 

વિનુંતી.

એકમ કસોટી પુવસ્તકામા જ ેઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

વનષ્પવત્માું ટીક્માકક  થયેલ હોય ત ેજ વનષ્પવત્ના 

પ્રશ્નની પુન: કસોટી લેિી.

આ ફક્ત પુન: કસોટીનો નમ નો જ છે . તારીખ- 

૨૩/૧૧/૨૦૧૯ ના પવરપત્ર માું વશક્ષકની ભ વમકા 

િાુંચી ત ેમુજબ જરૂર પડે પુન: કસોટી તૈયાર કરિી.

પુન: કસોટી તરત ના લઇ શકાય ઉપચારાત્મક 

કાયથ માટે ના નદવસો બાદ જ લેવી.


