
 

�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� : 2022-23 પ�ર�પ 

ધોરણ 6 િવજ્ઞાન 

પ્ર� 1 SC602 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�, રચના અને કાયર્ના આધાર� �ુદા ંપાડ� છે. 

 • તફાવત આપો/દ�ખાવના આધાર� ઓળખી બતાવો/ભેદ સ્પષ્ટ કરો/�લુના કરો (પ્ર� સખં્યા 5) 

પ્રત્યેકના 2 �ણુ   

(10) 

પ્ર� 2 SC603 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�/લાક્ષ�ણકતાના આધાર� વગ��ૃત કર� છે.   

• વગ�કરણ કરો (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ  

(8) 

પ્ર� 3 SC605 પ્ર�ક્રયાઓ અને ઘટનાઓને કારણો સાથે જોડ� છે.   

• વૈજ્ઞાિનક કારણો આપો.  (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકના 3 �ણુ     

(12) 

પ્ર� 4 SC610 શીખેલા વૈજ્ઞાિનક ખ્યાલોને રો�જ�દા �વનમા ંલા� ુપાડ� છે.   

• �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો  (પ્ર� સખં્યા 6) પ્રત્યેકના 2 �ણુ  

(12) 

પ્ર� 5 SC606 પ્ર�ક્રયા અને ઘટનાને સમ�વે/વણર્વે  છે.  

(અ) ખાલીજગ્યા/ખરા ંખોટા/ંબ�િુવકલ્પ (પ્ર� સખં્યા ૬) પ્રત્યેકનો ૧ �ણુ     

(બ) �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો (પ્ર� સખં્યા 3) પ્રત્યેકના 2 �ણુ  

(12) 

પ્ર� 6 SC608 પ્ર�ક્રયા અને સ�વોની નામિનદ� િશત આ�ૃિત દોર� છે.  

• આ�ૃિતમા ંનામ િનદશર્ન કરો અથવા આ�ૃિત દોરો.(પ્ર� સખં્યા 1) 4 �ણુ  

(4) 

પ્ર� 7 SC607 ભૌિતક રાશી માપે છે અને તેને SI એકમમા ંર�ૂ કર� છે.  

• એક વા�મા ંઉ�ર/બ�િુવકલ્પ/ખાલી જગ્યા/ખરાખોટા (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકનો ૧ �ણુ  

(4) 

પ્ર� 8   SC604 પ્ર�ોના જવાબ મેળવવા સરળ તપાસ હાથ ધર� છે.  

• િવસ્�તૃ પ્રકારના પ્ર� (�મા ંકઈ ર�તે પ્ર�િૃ� કરશો?/કયા ંપગલા ંલેશો?/તમારા ં �ચૂનો 

જણાવો વગેર� �ક્રયાપદ ધરાવતા પ્ર�ો �છૂવા) (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ   

(8) 

પ્ર� 9 SC609  પોતાની આસપાસ મળ� આવતી વસ્�નુો ઉપયોગ કર� ન�નૂા�ુ ંિનમાર્ણ કર� છે અને તેની કાયર્ 

પદ્ધિત વણર્વે છે. 

• િવસ્�તૃ પ્રકારનો પ્ર�  (પ્ર� સખં્યા 1)  4 �ણુ 

(4) 

પ્ર� 10 SC611 પયાર્વરણને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર� છે.  

• િવસ્�તૃ પ્રકારનો પ્ર� ( પ્ર� સખં્યા ૨ ) પ્રત્યેકના 3 �ણુ 

(6) 
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�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� : 2022-23 પ�ર�પ 

ધોરણ 7 િવજ્ઞાન 

પ્ર� 1 SC702 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�, રચના અને કાયર્ના આધાર� �ુદા ંપાડ� છે.  

• તફાવત આપો/દ�ખાવના આધાર� ઓળખી બતાવો/ભેદ સ્પષ્ટ કરો/�લુના કરો (પ્ર� સખં્યા 

5) પ્રત્યેકના 2 �ણુ   

(10) 

પ્ર� 2 SC703 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�/લાક્ષ�ણકતાના આધાર� વગ��ૃત કર� છે.  

• વગ�કરણ કરો (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ   

(8) 

પ્ર� 3 SC707 રાસાય�ણક પ્ર�ક્રયા માટ� શબ્દ સમીકરણ લખે છે.  

• શબ્દ સમીકરણ �ણૂર્ કરો. (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(4) 

પ્ર� 4 SC705 પ્ર�ક્રયાઓ અને ઘટનાઓને કારણો સાથે જોડ� છે.  

• વૈજ્ઞાિનક કારણો આપો.  (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકના 3 �ણુ 

(12) 

પ્ર� 5 SC713 શીખેલા વૈજ્ઞાિનક ખ્યાલોને રો�જ�દા �વનમા ંલા� ુપાડ� છે.  

• �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો  (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(8) 

પ્ર� 6 SC706 પ્ર�ક્રયા અને ઘટનાને સમ�વે છે.  

• ખાલીજગ્યા/ખરા ંખોટા/ંબ�િુવકલ્પ (પ્ર� સખં્યા ૬) પ્રત્યેકનો ૧ �ણુ   

• �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો (પ્ર� સખં્યા 3) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(12) 

પ્ર� 7 SC709 પ્ર�ક્રયા અને સ�વોની નામિનદ� િશત આ�ૃિત દોર�છે.       

• આ�ૃિત દોર� નામિનદશર્ન કરો. (પ્ર� સખં્યા 1) 4 �ણુ 

(4) 

પ્ર� 8 SC708 માપન અને ગણન કર� છે.   

• દાખલા ગણો. (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(8) 

પ્ર� 9   SC704 પ્ર�ોના જવાબ મેળવવા સરળ તપાસ હાથ ધર� છે.  

• િવસ્�તૃ પ્રકારના પ્ર� (�મા ંકઈ ર�તે પ્ર�િૃ� કરશો?/કયા પગલા ંલેશો?/તમારા �ચૂનો 

જણાવો વગેર� �ક્રયાપદ ધરાવતા ંપ્ર�ો �છૂવા) (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ  

(8) 

પ્ર� 10 SC714 પયાર્વરણના રક્ષણ માટ� પ્રયત્ન કર� છે. 

• પ્ર�ોના જવાબ આપો (પ્ર� સખં્યા ૨) પ્રત્યેકના ૩ �ણુ 

(6) 
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�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 

�દ્વતીય સત્રાતં કસોટ� : 2022-23 પ�ર�પ 

ધોરણ 8 િવજ્ઞાન 

પ્ર� 1 SC801 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�, રચના અને કાયર્ના આધાર� �ુદા પાડ� છે.   

• તફાવત આપો/દ�ખાવના આધાર� ઓળખી બતાવો/ભેદ સ્પષ્ટ કરો/�લુના કરો (પ્ર� 

સખં્યા 5) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(10) 

પ્ર� 2 SC802 પદાથ� અને સ�વોને તેમના �ણુધમ�/લાક્ષ�ણકતાના આધાર� વગ��ૃત કર� છે.  

• વગ�કરણ કરો (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ 

(8) 

પ્ર� 3 SC804 પ્ર�ક્રયાઓ અને ઘટનાઓને કારણો સાથે જોડ� છે.  

• વૈજ્ઞાિનક કારણો આપો.  (પ્ર� સખં્યા 4) પ્રત્યેકના 3 �ણુ 

(12) 

    

પ્ર� 4 SC811 શીખેલા વૈજ્ઞાિનક ખ્યાલોને રો�જ�દા �વનમા ંલા� ુપાડ� છે.  

• �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો  (પ્ર� સખં્યા 6) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(12) 

પ્ર� 5 SC805 પ્ર�ક્રયા અને ઘટનાને સમ�વે છે.  

• ખાલીજગ્યા/ખરા ંખોટા/ંબ�િુવકલ્પ (પ્ર� સખં્યા ૬) પ્રત્યેકનો ૧ �ણુ  

• �ૂંકજવાબી પ્ર�ો/માગ્યા �જુબ જવાબ લખો (પ્ર� સખં્યા 3) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(12) 

પ્ર� 6 SC809 પ્ર�ક્રયા અને સ�વોની નામિનદ� િશત આ�ૃિત દોર� છે. 

• આ�ૃિતમા ંનામ િનદશર્ન કરો અથવા આ�ૃિતમા ંનામિનદશર્ન કરો.(પ્ર� સખં્યા 1) 4 �ણુ 

(4) 

પ્ર� 7 SC807 માપન અને ગણન કર� છે.   

• દાખલા ગણો (પ્ર� સખં્યા ૨) પ્રત્યેકના 2 �ણુ 

(4) 

પ્ર� 8   SC803 પ્ર�ોના જવાબ મેળવવા સરળ તપાસ હાથ ધર� છે. 

• િવસ્�તૃ પ્રકારના પ્ર� (�મા ંકઈ ર�તે પ્ર�િૃ� કરશો?/કયા ંપગલા ંલેશો?/તમારા ં�ચૂનો 

જણાવો વગેર� �ક્રયાપદ ધરાવતા પ્ર�ો �છૂવા) (પ્ર� સખં્યા 2) પ્રત્યેકના 4 �ણુ    

(8) 

પ્ર� 9 SC810  પોતાની આસપાસ મળ� આવતી વસ્�નુો ઉપયોગ કર� ન�નૂા�ુ ંિનમાર્ણ કર� છે અને તેની 

કાયર્ પદ્ધિત વણર્વે છે. 

• િવસ્�તૃ પ્રકારનો પ્ર�  (પ્ર� સખં્યા 1)  4�ણુ 

(4) 

પ્ર� 10 SC813 પયાર્વરણના રક્ષણ માટ� પ્રયત્ન કર� છે.   

• િવસ્�તૃ પ્રકારનો પ્ર� ( પ્ર� સખં્યા ૨ ) પ્રત્યેકના 3 �ણુ 

(6) 

�ુલ  80 
  


