
 
ધોરણ-8                                                   વળવય-વળજ્ઞાન અને ટેકનોોજી                               કુ ગણુ -25 

                                                                               પ્રકરણ-1 

*નીચેના પ્રશ્નોના વળકલ્ો શદં કરો * 
  

1-ોટેવયમ રમેંગેનેટને ગરમ કરતા કયો ળાય ુઉત્પ્ન થાય છે ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
2-દષન ોવક ળાય ુકયો છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
3-કયો ળાય ુચનૂાના નીતયાા ાણીને દૂવધયુ ંબનાળે છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
4-આરશ ષાણ ના ટુકડા ર HCl ની પ્રક્રિયાથી કયો ળાય ુઉત્પ્ન થાય છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
5-ધોળાના શોડાનુ ંરશાયણણક નામ જણાળો ? 

A-સોડીયમ કાબોનેટ    B-સોડીયમ બાયકાબોનેટ    C-કેલ્શિયમ કાબોનેટ   D-કેલ્શિયમ હાઈડ્રોકસાઈડ    
6-ખાળાના શોડાનુ ંરશાયણણક સતૂ્ર જણાળો  ? 

A-NaOH                    B-Na2CO3                     C-NaHCO3                          D-NaCl 

7-શોડા ળોટર મા ંકયો ળાય ુઓગલેો ષોય છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
8-કયો ળાય ુશૌથી ષકો ળાય ુછે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
9-કયો ળાય ુદષન ી ળાય ુછે  ? 

 A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
10-શોડીયમ ેરોકશાઈડ અને ાણી ળચ્ચે પ્રક્રિયા થઇ કયો ળાય ુબને છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન   
11-ઓક્સશજન ળાય ુબીજા ક્ા ંનામે ઓલખાય છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-પ્રાણવાય ુ           C-અગનવાય ુ             D-નાઈટ્રોજન   
12-કાબાન ડાયોકશાઈડ નુ ંઅણ ુસતૂ્ર આો  ? 

A-CO                               B-NO                 C-CO2                       D-O2   

13-કાબાન ડાયોકશાઈડના ઘન સ્ળરૂ ને શુ ંકષ ેછે  ? 

A-બરફ                       B-પાણી              C-સકુો બરફ            D-H2O   
14-કયો ળાય ુધડાકા શાથે શલગે છે  ? 



A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન  
15-કયો ળાય ુબલનુ મા ંભરળામા ંઆળે છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન  
  

16-કાબાન  ડાયોકશાઈડ ળાયનેુ બીજા ક્ા ંનામ થી ઓલખળામા ંઆળે છે ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-પ્રાણવાય ુ           C-અંગાર વાય ુ             D-નાઈટ્રોજન   

17-ઓક્સશજન ળાય ુના બે ભૌવતક ગણુધમો જણાળો   
જવાબ-1- 

            2- 
 

18-ઓક્સશજન ળાય ુના બે ઉયોગો જણાળો  ? 

જવાબ-1- 

            2- 
 

19-કાબાન  ડાયોકશાઈડ બે ભૌવતક ગણુધમો જણાળો ? 

જવાબ-1 

            2- 
 

20-કાબાન  ડાયોકશાઈડ બે ઉયોગો જણાળો? 

જવાબ-1- 

            2- 
 

21-ષાઈડ્રોજન બે ભૌવતક ગણુધમો જણાળો? 

જવાબ-1- 

            2- 
 

22-ષાઈડ્રોજન બે ઉયોગો જણાળો? 

જવાબ-1- 

            2-  
 

23-નાઈટ્રોજન ળાય ુનો એક  ભૌવતક ગણુધમા જણાળો? 

જવાબ-1- 

24-નાઈટ્રોજન ળાય ુનો એક ઉયોગ જણાળો? 

જવાબ-1-  

25-ળાતારોહ્કો ોતાની શાથે ક્ા ંળાયનુા શીીન્ડર ઇ જાય છે  ? 

A-કાબબન ડાયોક્સાઈડ         B-ઓક્ક્સજન            C-હાઈડ્રોજન             D-નાઈટ્રોજન  
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