
��નપ�: A કુલ ��નો: 15  /   કુલ ગુણ: 15

1. ચુંબકની શોધ કયા દેશમાં થઈ હતી ?

(A) ભારત (B) ��લૅ�ડ (C) �ીસ (D) ઇટલી

2. નીચેની કઈ પ�ીમાંથી કૃિ�મ ચુંબક બનાવી શકાય ?

(A) પંૂઠાની પ�ી (B) લાકડાની પ�ી (C) 	લાિ
ટકની પ�ી (D) લોખંડનની પ�ી

3. ગિજયા ચુંબકનો આકાર કેવો હોય છે ?

(A) ઘોડાની નાળ જવેો (B) લંબઘન પ�ી જવેો (C) નળાકાર (D) કંકણાકાર

4. ગિજયા ચુંબકને કેટલા ચુંબકીય � ુવો હોય છે ?

(A) બે (B) ચાર (C) એક (D) �ણ

5. બે ચુંબકના સમાન � ુવો ન�ક લાવતાં...

(A) આકષ ણ થાય. (B) અપાકષ ણ થાય. (C) બ�ે એકબી�થી દૂર �ય. (D) કંઈ અસર �વા મળે નહ�.

6. નીચેનામાંથી કઈ ધાતુ ચુંબક વડે આકષાતી નથી ?

(A) િનકલ (B) લોખંડ (C) ઍ�યુિમિનયમ (D) કોબા�ટ

7. ગિજયા ચુંબકનું અસરકારક ચુંબક�વ કયા ભાગમાં વધુ �વા મળે છે ?

(A) વ�ચેના ભાગમાં (B) � ુવો આગળ (C) ફ�ત દિ�ણ � ુવ આગળ (D) ફ�ત ઉ�ર � ુવ આગળ

8. નીચેનામાંથી કોને ચુંબક આકષ તંુ નથી ?

(A) સોય (B) કાચ (C) ટાંકણી (D) ખીલી

9. હોકાયં�માં કયા આકારનું ચુંબક વપરાય છે ?

(A) ગિજયો ચુંબક (B) નળાકાર (C) સોયાકાર (D) ઘોડાની નાળ જવેો

10. ચુંબકનો દિ�ણ � ુવ દશા વવા કયો અં�ે� મૂળા�ર લખેલ હોય છે ?

(A) S (B) U (C) N (D) W

11. નીચેનામાંથી કોને ચુંબક આકષ � છે ?

(A) ખીલી (B) પ�થર (C) પેિ�સલ (D) 	લાિ
ટક

12. બે ચુંબકના અસમાન � ુવો ન�ક લાવતાં...

(A) આકષ ણ થાય. (B) બ�ે એકબી�થી દૂર �ય. (C) કંઈ અસર �વા મળે નહ�. (D) અપાકષ ણ થાય.

13. ગિજયા ચુંબકને છૂટથી ફરી શકે તેમ લટકાવતાં તેનો ઉ�ર � ુવ કઈ �દશામાં િ
થર થાય છે ?

(A) ઉ�ર (B) પૂવ  (C) પિ�ચમ (D) દિ�ણ

14. �દશા �ણવા માટે કયું સાધન વપરાય છે ?

(A) હોકાયં� (B) બેરોમીટર (C) િસ
મો�ાફ (D) થમ�મીટર

15. ચુંબકનો ઉ�ર � ુવ દશા વવા કયો અં�ે� મૂળા�ર લખેલ હોય છે ?

(A) S (B) N (C) U (D) W

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 6,   સ�: 1
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��નપ�: A કુલ ��નો: 15  /   કુલ ગુણ: 15

1. નીચેનામાંથી કયો સ�વ �ચલન કરતો નથી ?

(A) સાપ (B) મ�છર (C) ગાય (D) બારમાસીનો છોડ

2. કઈ વન�પિતના ફૂલો મા� રા�ે જ ખીલે છે ?

(A) પોયણાનાં (B) ગુલાબનાં (C) લ�મણીનાં (D) સૂય �મુખીનાં

3. વન�પિતનું �વસન અંગ કયું છે ?

(A) મૂળ (B) �કાંડ (C) પણ � (D) પુ	પ

4. આસોપાલવનું વૃ
 નીચેનામાંથી કઈ લા
િણકતા ધરાવતંુ નથી ?

(A) �વસન (B) �ચલન (C) સંવેદના (D) �જનન

5. પુ�તક નીચેનામાંથી કઈ લા
િણકતા ધરાવે છે ?

(A) �ચલન (B) �વસન (C) �ચલન, હલનચલન, �વસન - પૈકી એક પણ ન�હ (D) હલનચલન

6. નીચેના પૈકી કયું સ�વ નથી ?

(A) અળિસયું (B) પતંિગયું (C) પતંગ (D) માખી

7. સૂય �મુખીનું ફૂલ કઈ રીતે સંવેદના દશા �વે છે ?

(A) તે રા�ે ખીલે છે. (B) તેને અડકવાથી નમી પડે છે. (C) તે સૂય �ની તરફ રહે છે. (D) તેને અડકવાથી િબડાઈ �ય છે.

8. કઈ વન�પિતનાં પણ� �પશ� �યે સંવેદના અનુભવે છે ?

(A) સૂય �મુખીનાં (B) લ�મણીનાં (C) ગુલાબનાં (D) �સૂદનાં

9. નીચેના પૈકી કયું સ�વ છે ?

(A) વાદળ (B) લ�મણીનો છોડ (C) આગગાડી (D) િવમાન

10. દેડકો નીચેનામાંથી કઈ લા
િણકતા ધરાવે છે ?

(A) �વસન (B) સંવેદના (C) �ચલન (D) �વસન, સંવેદના, �ચલન - �ણેય

11. નીચેના પૈકી કયું િન��વ છે ?

(A) ફાફડાથોર (B) આગબોટ (C) માછલી (D) પતંિગયું

12. કઈ વન�પિતનું ફૂલ સાંજ પડતાં ઝૂકી �ય છે ?

(A) સૂય �મુખીનું (B) લ�મણીનું (C) ગુલાબનું (D) રાતરાણીનું

13. 'વન�પિત ઉપર સંગીતની અસર થાય છે' એવું કયા વૈ�ાિનકે ક� ું હતંુ ?

(A) જ�ેસ વોટે (B) વરાહિમ�હરે (C) જગદીશચં� બોઝે (D) �યુટને

14. �ાણી અને વન�પિત વ�ચેનો મુ�ય તફાવત નીચેનામાંથી કયા લ
ણમાં �વા મળે છે ?

(A) �વસન (B) �ચલન (C) �જનન (D) સંવેદના

15. ચુનાનું િનતયુ� પાણી દૂિધયા રંગનું શા કારણે થઈ �ય છે ?

(A) ઑિ�સજન વાયુના કારણે (B) ઓઝોન વાયુના કારણે (C) નાઈટ�ોજન વાયુના કારણે (D) કાબ�ન ડાયો�સાઈડ વાયુના કારણે

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 6,   સ�: 1

�કરણ - 2 સ�વ અને િન��વ
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જવાબો - ��નપ� : A કુલ ��નો: 15  /   કુલ ગુણ: 15
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��નપ�: A કુલ ��નો: 20  /   કુલ ગુણ: 20

1. ભૂરા િલટમસપ�ને લાલ બનાવે છે તે �ાવણને શંુ કહે છે ?

(A) �ાર (B) ઍિસડ (C) તટ�થ (D) બેઈઝ

2. નીચેના પૈકી કયો �ાર છે ?

(A) ખાંડ (B) ચૂનો (C) મીઠંુ (D) આમલી

3. નીચેના પૈકી કયો પદાથ � તટ�થ છે, પરંતુ �ાર પદાથ � નથી ?

(A) ધોવાનો સોડા (B) સુરોખાર (C) મીઠંુ (D) ખાંડ

4. સો�ડયમ હાઈડ	 ો
સાઈડના �ાવણમાં �ફનો��થેલીનના બે-�ણ ટીપાં નાખતાં �ાવણ કેવા રંગનું બને છે ?

(A) ગુલાબી (B) લાલ (C) ભૂરા (D) દૂિધયા

5. તટ�થીકરણની �િયામાં શંુ બને છે ?

(A) �ાર અને પાણી (B) ઍિસડ અને બેઈઝ (C) �ાર અને બેઈઝ (D) �ાર અને ઍિસડ

6. નીચેના પૈકી કયું તટ�થ �ાવણ છે ?

(A) ચૂનાનું �ાવણ (B) ખાવાના સોડાનું �ાવણ (C) લ�બુનું �ાવણ (D) ખાંડનું �ાવણ

7. કોિ�ટક સોડા શંુ છે ?

(A) �ાર (B) તટ�થ (C) ઍિસડ (D) બેઈઝ

8. નીચેના પૈકી કયો પદાથ � �ાર છે, પરંતુ તટ�થ પદાથ � નથી ?

(A) ધોવાનો સોડા (B) સુરોખાર (C) ખાંડ (D) મીઠંુ

9. નીચેના પૈકી કયું બેઈઝનું �ાવણ છે ?

(A) ધોવાના સોડાનું �ાવણ (B) મીઠાનું �ાવણ (C) �લુકોઝનું �ાવણ (D) લ�બુના ફૂલનું �ાવણ

10. હળદરપ� સાબુના �ાવણ સાથે કેવો રંગ આપે છે ?

(A) ભૂરો (B) પીળો (C) લાલ (D) લીલો

11. ઍિસડના �ાવણમાં �ફનો��થેલીનના બે-�ણ ટીપાં નાખતાં �ાવણ કેવા રંગનું બને છે ?

(A) સફેદ (B) રંગિવહીન (C) ગુલાબી (D) ભૂ�ં

12. નીચેના પૈકી કયું ઍિસડનું �ાવણ છે ?

(A) ધોવાના સોડાનું �ાવણ (B) �ા�નું �ાવણ (C) ખાવાના સોડાનું �ાવણ (D) ખાંડનું �ાવણ

13. �ફનો��થેલીન બેઈઝના �ાવણ સાથે કયો રંગ આપે છે ?

(A) લાલ (B) ગુલાબી (C) ભૂરો (D) પીળો

14. નીચેના પૈકી કયું ઍિસડનું �ાવણ નથી ?

(A) લ�બુનું �ાવણ (B) આમલીનું �ાવણ (C) ટામેટાનું �ાવણ (D) સાબુનું �ાવણ

15. નીચેનામાંથી બેઈઝનો ગુણધમ � કયો નથી ?

(A) લાલ િલટમસપ�ને ભૂ�ં બનાવે છે. (B) �વાદે તૂરા હોય છે. (C) �વાદે ખાટા હોય છે. (D) �પશ� ચીકણા હોય છે.

16. સખત પાણીને નરમ બનાવવા કયો પદાથ � વપરાય છે ?

(A) સાબુ (B) મીઠંુ (C) કૉિ�ટક સોડા (D) ધોવાનો સોડા

17. લ�બુનો રસ કયા �કારનો પદાથ � છે ?

(A) �ાર (B) તટ�થ (C) ઍિસડ (D) બેઈઝ

18. તટ�થીકરણની �િયામાં વપરાતા �ફનો��થેલીનનાં �ાવણનું શંુ કાય � છે ?

(A) ઍસીડ તરીકેનું (B) �ાર તરીકેનું (C) સૂચક તરીકેનું (D) બેઈઝ તરીકેનું

19. ઍિસ�ડટીની દવામાં શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

(A) ખાવાનો સોડા (B) ધોવાનો સોડા (C) કૉિ�ટક સોડા (D) મીઠંુ

20. લાલ િલટમસપ�ને ભૂરા બનાવે છે તે �ાવણને શંુ કહે છે ?

(A) બેઈઝ (B) ઍિસડ (C) તટ�થ (D) �ાર

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 6,   સ�: 1

�કરણ - 3 એિસડ, બેઈઝ અને �ાર

*****



જવાબો - ��નપ� : A કુલ ��નો: 20  /   કુલ ગુણ: 20

(  1) B (  2) C (  3) D (  4) A (  5) A (  6) D (  7) D (  8) A (  9) A (10) C (11) B

(12) B (13) B (14) D (15) C (16) D (17) C (18) C (19) A (20) A

િવ�ાન અને ટે�નોલો�,   ધોરણ: 6,   સ�: 1

�કરણ - 3 એિસડ, બેઈઝ અને �ાર


