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■ Weekly Maths-Science Quiz -2 ■ 

તત્વો  
 

1. તત્વનો સૌથી નાનાભાાં નાનો બાગ ક્યો છે ? 

A. અણ ાં 
B. યભાણ ું 
C. આમન 

D. એક ણ નહીં 
 

2. યભાણ ભાાં કેટરા સકૂ્ષ્ભ કણો યહરેા છે ? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

3. યભાણ ભાાં પયત ેક્યા કણો યીભ્રભણ કયતા હોમ છે ? 

A. પ્રોટોન 

B. ન્યટૂ્રોન 

C. ઈરેક્ટ્રોન 

D. એક ણ નહીં 
 

4. પ્રોટોનનો વીજબાય શ ાં છે ? 

A. ધન 

B. ૠણ 

C. વીજબાય યહીત 

D. એક ણ નહી 
 

5. ઈરેક્ટ્ટ્રોનનો વીજબાય શ ાં છે ? 
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A. ધન 

B. ૠણ 

C. વીજબાય યહીત 

D. એક ણ નહી 
 

6. ન્યટૂ્રોનનો વીજબાય શ ાં છે ? 

A. ધન 

B. ૠણ 

C. વીજબાય યહીત 

D. એક ણ નહી 
 

7. કાફબનનો યભાણ ક્રભાાંક કેટરો છે ? 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
 

8. હાઈડ્રોજનનો યભાણ ક્રભાાંક કેટરો છે ? 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
 

9. ક્ય  તત્વ નનષ્ક્ક્રીમ વાય  છે ? 

A. ભેગ્નેનિમભ 

B. સોડીમભ 

C. હહરીમભ 

D. ક્ટ્રોયીન 

 

10. યભાણ ના કેન્રભાાં ક્યા કણો યહરેા હોમ છે ? 

A. પ્રોટોન 

B. ન્યટૂ્રોન 

C. A અને B ફુંને ે

D. ઈરેક્ટ્ટ્રોન 

 

11. સૌથી સક્રીમ ધાત   કઈ છે ? 

A. એલ્ય નભનીમભ 



 

3 Weekly Maths-Science Quiz                                                 www.vishalvigyan.in 

 

B. ોટેશિમભ 

C. સોડીમભ 

D. ભેગ્નેનિમભ 

 

12. નીચેનાભાાંથી કઈ અધાત  નથી ? 

A. કાફબન 

B. ઓક્ક્ટ્સજન 

C. સલ્પય 

D. એલ્ય શભનીમભ 

 

13. પ્રવાહી અધાત  કઈ છે ? 

A. બ્રોશભન 

B. આમોડીન 

C. કાફબન 

D. પોસ્પયસ 

 

14. ધાત  ની એનસડ સાથે પ્રક્રક્રમા થતા ક્યો વાય  આે છે ? 

A. નાઈટ્રોજન 

B. હાઈડ્રોજન 

C. કાફબન ડામોક્ટ્સાઈડ 

D. ક્રહરીમભ 

 

15. ભીઠાભાાં ક્યા તત્વો યહરેા હોમ છે ? 

A. સોડીમભ 

B. ક્ટ્રોયીન 

C. એક ણ નહીં 
D. A અને B ફુંને 

 

16. પ્રવાહી ધાત   કઈ છે ? 

A. સોક્રડમભ 

B. ાયો 
C. એલ્ય નભનીમભ 

D. ભેગનેનિમભ 
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17. ચાભડીના યોગોની દવાભાાં ક્ય  તત્વ વયામ ? 

A. સોન  
B. પોસ્પયસ 

C. આમોડીન 

D. સલ્પય 

 

18. સૌથી ભોંઘી ધાત   કઈ છે ? 

A. તાાંબ  
B. ચાાંદી 
C. સોન ું 
D. રોખાંડ 

 

19. ોરાદ ફનાવવા ભાટે રોખાંડભા શ ાં ઉભેયવાભાાં આવ ે? 

A. તાાંબ  
B. સલ્પય 

C. ચાાંદી 
D. કાફબન 

 

20. કૃનિભ યફય ફનાવવા ભાટે ક દયતી યફયભાાં શ  ઉભેયવાભાાં આવે ? 

A. તાાંબ  
B. સલ્પય 

C. ચાાંદી 
D. કાફબન 
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