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ધોયણ:.....૭                   વલજ્ઞાન                                 ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ 
વભમ:....૧ કરાક                                               કુર ગણુ ૨૫ 

.................................................................................................................. 
અ.નન. દાથથ અને ષજીોને તેમના દેખા, રચના અને કાર્થ ગેરે જેા 
અલોકનક્ષમ લક્ષણોના આધારે ઓળખે છે. 
 
પ્રશ્ન ૧ મને ઓળખો.                                               ૩ ગણુ  
૧. નીચે દવાથેલ આકૃનતમાાં A, B અને C મળૂાક્ષર ડે દવાથેલ દાાંતને તેના 
દેખાના આધારે ઓળખો અને તેનો પ્રકાર દવાથો. 
 A- દાઢ  
 B- છેદક દાાંત, કાાના દાાંત 
 C- અગ્ર દાાંત 

 
૨. મારો ઉર્ોગ ષાડી ફનાા માટે થાર્ છે અને હુાં પ્રાણીમાાંથી પ્રાપ્ત થાઉં 
છાં.                                                                      (૦૧) 

 રેવમ 
૩. મારો ઉર્ોગ સ્ેટર ફનાા માટે થાર્ છે અને હુાં પ્રાણીમાાંથી પ્રાપ્ત થાઉં 
છાં.                                                                     (૦૧) 

 ઊંન 
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અ.નન. દાથથ અને ષજીોને તેમના ગણુધમથ, રચના અને કાર્થના આધારે જુદા 
ાડે છે. 
 
પ્રશ્ન ૨(અ) નીચે દવાથેલ ગણુધમથ અને કાર્થને ધ્ર્ાને લઇ ઉષ્માના સુાસક 
દાથથના ગણુધમથ અને કાર્થ ( ઉર્ોગ )ને અલગ કરો.                 (૦૨) 
૧. ઉષ્માન ુાં પ્રષરણ એક છેડાથી ફીજા છેડા તરપ ક્રમવ: થાર્ છે. 
૨. રષોઈ ફનાાના ાષણના સાથા ફનાામાાં ઉર્ોગ થાર્ છે. 
૩. રષોઈ ફનાાના ાષણ ફનાામાાં ઉર્ોગ થાર્ છે. 
૪. ઉષ્મા આા છતાાં ઉષ્મા એક છેડાથી ફીજા છેડા તરપ પ્રષારણ ામતી 
નથી. 
નોંધ:-ઉરના ફને લાલ કલરના ાક્યો ઉષ્માના સુાસક દાથથના 
ગણુધમથ અને કાર્થ છે. 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

પ્રશ્ન ૨(ફ) થમોમીટરની આકૃનત જોઇને કય ુાં પ્રર્ોગવાળાન ુાં થમોમીટર છે અને 
કય ુાં કકલનીકલ થમોમીટર છે તે કસો.                              (૦૨) 
 
૧  પ્રર્ોગવાળાન ુાં થમોમીટર    
૨.  કકલનીકલ થમોમીટર 
 
પ્રશ્ન ૨(ક) નીચેની આકૃનત ક્યાાં પ્રાણીના ાચનતાંત્રની છે તે કસો.    (૦૧) 

 ાગોળનારા પ્રાણીઓનુાં ાચનતાંત્રની આકૃનત છે. 
 
અ.નન. દાથથ અને ષજીોને તેમના ગણુધમથ / લાક્ષણીકતા આધારે ગીકૃત કરે  
છે. 
 
પ્રશ્ન-૩ નીચે દવાથેલ ગણુધમોન ુાં સ્ાલાંફી ોશણ, રાલાંફી ોશણ અને 
મતૃોજીીમાાં ગીકરણ કરો.                                           (૦૫) 
 
                    
(૧.) લનસ્વિ સમુયપ્રકાળની શાજયીભાાં મૂ દ્વાયા ળોામેર ાણી અને ક્ષાયનો 
ઉમોગ કયી શરયિકણની ભદદથી ોિાનો ખોયાક િૈમાય કયે છે.--- સ્ાલાંફી 
ોશણ 

(૨.) ોિે ખોયાક ફનાલી ળકિા નથી યાંત ુલનસ્વિ દ્વાયા િૈમાય થમેર 
ખોયાક ય આધાય યાખે છે.--- રાલાંફી ોશણ 

(૩.) મિૃ અને વડી ગમેરા દાથોના દ્રાલણભાાંથી ોિાનો ખોયાક ભેલે છે.--- 
મતૃોજીી ોશણ 



 

 

(૪.) ખોયાક ફનાલલાની પ્રરિમા દયવભમાન ભોટે બાગે ઓક્સવજન લાિાલયણભાાં 
બે છે. --- સ્ાલાંફી ોશણ 

(૫.) આ પ્રકાયનુાં ોણ ચોભાવાભાાં કે બેજલાા લાિાલયણભાાં ઘણી લસ્તઓુ 
ખયાફ કયે છે. --- મતૃોજીી ોશણ 

 

અ.નન. પ્રકક્રર્ા અને ઘટનાને ષમજે છે. 
 

પ્રશ્ન-૪ નીચેની ઘટના કે પ્રકક્રર્ાને ષમજાો. 
 
 (૧.) ભીણફિીની જ્મોિની ફાજુભાાં શાથ યાખીએ િો િેના કયિા ભીણફિીની જ્મોિની 
થોડે ઉય શાથ યાખીએ િો લધ ુગયભીનો અનબુલ થામ છે આ ઘટના વભજાલો.    (૦૨) 

 

 ભીણફિીની જ્મોિના વાંકયભાાં યશરેી શલા ગિભ થઇ ઉયની િયપ જામ છે. 
જેથી જ્મોિની થોડે ઉય યાખેર શાથ લધ ુગયભી અનબુલે છે. જમોિની 
ફાજુભાાં ઉષભાાંનમન નથી થત ુાં િેથી ફાજુભાાં શાથ યાખીએ િો લધ ુગયભી 
અનબુલાિી નથી. 

 

 

 

(૨.) ભનષુમભાાં ાચનની પ્રરિમા વભજાલો.                                          (૦૩) 

 

 ભનષુમના ાચનની ળરૂઆિ મખુગશુાથી થામ છે. રા સ્ટાચયનુાં ાચન કયે 
છે. ખોયાક નયભ ોચો ફનાલે છે. 

 મખુગશુાભાાંથી ખોયાક અન્નનીની ભદદથી જઠયભાાં જામ છે. 
 જઠયભાાં ખોયાક લરોલામ છે િેભાાં એવીડ બે છે. થોડા પ્રભાણભાાં પ્રોટીનનુાં 

ાચન થામ છે. 
 જઠયભાાંથી ખોયાક નાના આિયડાભાાં જામ છે. ભોટા બાગની ાચન રિમા નાના 

આિયડાભાાં થામ છે. 



 

 

 નાના આિયડા ભાાંથી અાચચિ ખોયાક ભોટા આિયડાભાાં આલે છે જ્માાં 
લધાયાનુાં ાણી ોામ છે. 

 ભોટા આિયડાભાાંથી કચયો ભાળમભાાં જામ છે જેનો ભદ્વાયથી ત્માગ થામ 
છે. 
 

 

 

 અ.નન. પ્રશ્નોના જાફ મેળા માટે ષરળ તાષ સાથ ધરે છે. 
 

પ્રશ્ન-૫  નીચેના પ્રશ્નોના જાફ આો. 
૧. લીલા રાંગ નષાર્ના રાંગના ણો પ્રકાશ્ષાંશ્લેશણ દ્વારા ોતાનો ખોરાક 
ફનાી વકે છે તે તમે કેી રીતે નક્કી કરવો?                            (૦૩) 
 
 લીલા રાંગ નષાર્ના રાંગના ણો ધરાતી નસ્નતને સરૂ્થ પ્રકાવમાાં 

મકુો. ત્ર્ારફાદ તે નસ્નતના ણથને તોડી તેને કષનળીમાાં લઇ તેમાાં 
આર્ોડીનના થોડા ટીા ઉમેરો. આર્ોડીનના ટીા ઉમેરતા દ્રાણ ભરૂા 
કાળા રાંગનુાં થાર્ છે જે દવાથે છે કે સ્ટાચથ સાજર છે એટલે કે ની કક્રર્ા થઇ 
છે. 

 
૨. રેવમ ફનાાની પ્રકક્રર્ા જણાો.                                    (૦૨) 
 રેવમના કીડાએ ફનાેલ કોષેટાને ાણીમાાં ઉકાળામાાં આે છે. 
 આ કક્રર્ાથી રેવમના તાર અલગ ડી જાર્ છે. 
 રેવમના તાર કાઢયા છી તેમાાંથી દોર ફનાામાાં આે છે. 
 આ દોરા કે તારને કાાંતીને તેમાાંથી રેવમ મેળામાાં આે છે. 

 

 


