સામાયિક કસોટી
ધોરણ-7

સામાજિક યિજ્ઞાન

ઓક્ટોબર,2020
કુલ ગુણ- 25

સમિ – 1 કલાક

અ.યન. મંદિરો, કબરો અને મસ્જિિોના ઉિાહરણ દ્વારા યિયિષ્ટ િૈલી અને ટેકનોલોજીથી બંધાિેલા
જથાપત્િોનુ ં િણણન કરે છે .
પ્રશ્ન – 1(અ) નીચે આપેલ વિકલ્પોમાાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો.

(2)

1 દિલ્લી સલ્તનતના આ સમિગાળામાં મસ્જિિ,મકબરા અને રોજા એમ ત્રણ જથાપત્િોની પ્રમુખ
િૈલી.
A. ઇજલામ

B. નાગર

C. સલ્તનત

D. આરબ

2 ભારતના જથાપત્િ કલાના િારસાને ગૌરસ્વિત કરનાર જથાપત્િ.
A. મોઢેરાનુ ં સ ૂિણમદં િર

B. ઉપરકોટનો દકલ્લો

C. તાિમહાલ

D. લાલ દકલ્લો
(3)

પ્રશ્ન- 1 (બ) ટાં કનોંધ લખો: મુઘલ જથાપત્િ કલા
અ.યન. જથાયનક સરકાર અને રાજ્િ સરકાર િચ્ચે તફાિત સમજે છે .
પ્રશ્ન –2 (અ) તફાિતના ત્રણ-ત્રણ મદ્દુ ા સમજાિો.
જથાયનક સરકાર

અને

(3)

રાિિ સરકાર

પ્રશ્ન-2 (બ) નીચે આપેલ કાિો કોણ કરે છે તે િણાિો.

(2)

1. િતણમાન કાિિાઓમાં સુધારા િધારા કરે છે .
2. લાઇટ ,ગટરની સુયિધાઓ પ ૂરી પાડે છે .
અ.યન. સમાનતાના અયધકારના સંિભણમાં પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં સામાજિક, રાિકીિ અને આયથિક
મુદ્દાઓનુ ં અથણઘટન કરે છે .
પ્રશ્ન –3 (અ) નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર ટાં કમા આપો.

(3)

1. બાળમજૂરી એ સમાનતાના કિા અયધકારનો ભંગ ગણાિ?
2. એક િ સરખા કામમાં પુરુષ અને મદહલાઓને મજૂરી ચ ૂકિિામાં ભેિભાિ રાખિામાં આિે
છે તો એ કિા પ્રકારની અસમાનતા કહેિાિ?
3. િરે ક સમાિ અને િરે ક વ્િસ્ક્તને સમાનતાનો અયધકાર કોના દ્વારા આપિામાં આવ્િો છે ?
પ્રશ્ન-3 (બ) સમાનતા એટલે શુ ં ? કાિિા દ્વારા કઇ કઇ સમાનતાઓ આપિામાં આિેલ છે તે િણાિો.
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(2)
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અ.યન. પિાણિરણના યિયિધ ઘટકો અને તેમની િચ્ચેના સંબધ
ં ને િણણિે છે .
પ્રશ્ન– 4 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.
1. ઉત્ખનનને કારણે મ ૃિાિરણ િલાિરણ કઈ રીતે બને છે ?

(1)

2. િલાિરણ િાતાિરણમાં કઈ રીતે ફેરિાિ છે ?

(1)

3. યિયિધ ભ ૂયમજિરૂપો કઈ રીતે બને છે ? સમજાિો.

(3)

અ.યન. પિાણિરણના પ્રદૂ ષણ માટે

િિાબિાર પદરબળોનુ યિશ્લેષણ કરે છે અને રોકિા માટેના

પગલાંઓ જાણે છે .
(5)

પ્રશ્ન – 5 નીચેના જણાિેલ વિકલ્પો પૈકી સાચો વિકલ્પ શોધી લખો.
1. નીચેનામાંથી હિા પ્રદૂ ષણ માટે કયુ ં કારણ િિાબિાર નથી?

A. તાપયિદ્યુત મથકો

B. ખનન અને બાંધકામ

C. િતુ
ં નાિક િિાઓ

D. યસિંચાઈ

2. ભ ૂયમનુ ં પ્રદૂ ષણ રોકિા માટે નીચેન ુ ં કયુ યિધાન બંધબેસતુ ં નથી ?

A. િતુ
ં નાિક િિાનો મિાણદિત ઉપિોગ
B. ઘન કચરાનુ ં િગીકરણ કરી તેનો પુન:ઉપિોગ
C.ખેતીમાં ટપક અને ફુિારા યસિંચાઈ પદ્ધયિનો ઉપિોગ.
D. સામાજીક પ્રસંગો,ઉત્સિો કે અવિ પ્રસંગોમાં ઘોંઘાટ ટાળિો.
3. કિા પ્રદુષણથી માણસમાં ચીદડિાપણુ ં આિે છે ?
A. ભ ૂયમ પ્રદુષણ

B.ધ્િયન પ્રદુષણ

C.હિા પ્રદુષણ

D. િળ પ્રદુષણ

4. યિયિધ ભ ૂયમ જિરુપોની રચના માટે નીચે પૈકી કયુ ં પદરબળ િિાબિાર નથી ?
A. પાણીનુ ં બાષ્પીભિન થવુ ં

B. ભેિના કારણે િાિળો બંધાિા

C. િરસાિનુ ં પાણી િહેિાથી

D. િળ પ્રદૂ ષણથી.

5. “ત્સુનામી” જેિા િસ્ક્તિાળી યિનાિક મોજાં ઉત્પન્ન કરિામાં કઈ પ્રદિિા િિાબિાર નથી?
A. જ્િાળામુખી

B. ભુકંપ

C. ભુજખલન

D.િાિાનળ
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