
 

 

પ્રશ્ન : 1 [અ] નીચેની ખાલી જગ્યા પરૂો.                                                               [10]    

  (1) ___________ વિધ્યતુ-પરિપથમાાં િીજપ્રિાહનુાં િહન થતુાં નથી. 

  (2)___________થી પ્રયત્નબળ સધુીના અંતિને પ્રયત્નબળઅંતિ કહ ેછે. 

  (3)___________ પ્રકાિનાાં ઉચ્ચાલનમાાં આધાિબબિંદુ િચ્ચ ેઆિેલુાં હોય છે. 

  (4) કદ સિખાાં નાાં હોય ત્યાિે ____________પધ્ધવત અલગીકિણમાાં િપિાય છે. 

  (5) પથૃ્િી કિતાાં ચાંદ્ર પિનાાં ગરુુત્િાકર્ષણનુાં પ્રમાણ _____ ભાગ જેટલુાં હોય છે. 

  (6) લીસી સપાટી પિ _____________પિાિતષન થાય છે. 

  (7) અરિસાની સપાટી પિનાાં મધ્યબબિંદુને અરિસાનો ______________ કહ ેછે. 

  (8) સોરિયમનુાં લેરટન નામ ____________ છે. 

  (9) પોટેવિયમની સાંજ્ઞા _____________ છે. 

  (10) _____________નુાં હાિકુાં સૌથી લાાંબ ુછે. 

[બ]  નીચેની વ્યાખ્યા લખો.                                                                          [04] 

    (1) ઇચ્છાિતી સ્નાયઓુ   (2) સાંયોજન   (3) દ્વિતીય પ્રકાિનુાં ઉચ્ચાલન   (4) ઘનતા 

પ્રશ્ન : 2 [અ] અત્યતં ટૂંકમા ંજવાબ આપો.                                                            [06] 

  (1) િેમ્પાયિ પાિિ એટ્લે શુાં ? 

  (2) ભાિભજુા એટ્લે શુાં ? 

  (3) અલગ ઘનતા ધિાિતાાં અને પ્રિાહીમાાં અદ્રાવ્ય હોય તેમણ ેકઈ િીતે અલગ કિી િકાય ? 

  (4) િજન એટ્લે શુાં ? 

  (5) પિાિતષનકોણ એટ્લે શુાં ? 

  (6) હાઈડ્રોજન િાય ુદહનિીલ કે દહનપોર્ક છે ? જણાિો. 

[બ] તફાવતના ંબે-બે  મદુ્દા લખો.                                                                     [04] 

   (1)  ઇચ્છાિતી સ્નાયઓુ અને સ્િયાંિતી સ્નાયઓુ       (2)  દળ અને િજન 

પ્રશ્ન : 3 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંમદુ્દાસર જવાબ લખો.                                                   [06] 

   (1) ફ્યઝૂ વિરે્ નોંધ લખો. 

સસં્કૃતત તવધ્યાલય,દિયોિર.                                ધોરણ – 7                                         ગણુ – 50 

વિર્ય : તવજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી                                                                                સમય – 2 કલાક 



   (2) પાણીમાાં ડબૂ ેઅને અદ્રાવ્ય િહ ેતેિાાં અવનયવમત ઘન પદાથોનુાં કદમાપન માટેની બાંને િીતો ટૂાંકમાાં   

     િણષિો.        

 [બ] વૈજ્ઞાતનક કારણો આપો.  [ગમે તે એક]                                                           [02] 

    (1) પતિાાં કાપિાની કાતિમાાં હાથની લાંબાઈ િધાિે િાખિામા આિે છે. 

   (2) બિફ્નો ટુકિો પાણીમાાં તિે છે. 

પ્રશ્ન : 4 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંસતવસ્તાર ઉત્તર લખો. [ગમે તે એક]                                   [04] 

   (1) મનષુ્યનાાં વિવિધ અંગોમાાં આિેલા હાિકાાંઓ વિર્ે નોંધ લખો. 

   (2) પ્રકાિનાાં પિાિતષનનાાં વનયમો લખો. 

[બ] નીચેના પ્રશ્નોના ંટૂંકમા ંઉત્તર લખો. [ગમે તે બે]                                                  [04] 

   (1) પેરિસ્કોપનો ઉપયોગ જણાિો. 

   (2) 19 પ્રવતબબિંબ મેળિિા હોય તો બે અિીસા િચ્ચે કેટલો કોણ િાખિો પિિે ? 

   (3) કયા પદાથો પાણીમાાં તિિે અને કયા પદાથો પાણીમાાં ડુબિે ? સમજાિો. 

પ્રશ્ન :5 [અ] નીચેના પ્રશ્નોના ંટૂંકમા ંઉત્તર લખો.                                                       [08] 

   (1) વનષ્યાંદન એટ્લ ેશુાં ? સમજાિો. 

   (2) ઊધ્િષપાતી પદાથો કોને કહિેાય ? નામ જણાિો. 

   (3) ઉચ્ચાલનની વ્યાખ્યા લખી તેનો વસધ્ધાાંત જણાિો. 

   (4) વમશ્રણ એટ્લે શુાં ? તે કેટલા પ્રકાિના હોય છે તે જણાિો. 

   (5) સ્કાંધમેખલા અને વનતાંબમેખલા વિર્ે નોંધ લખો. 

[બ] નીચેનાનુ ંપ્રથમ અને દ્વિતીય પ્રકારના ઉચ્ચાલનમા ંવગીકરણ કરો.                              [02] 

 

        કાતર,  સડૂી,  નેઇલ કટર,  ઘાસ કાપવાનો સડૂો. 

 

…BEST  OF  LUCK… 


