
 

 

 

ધોયણ: 7,   સત્ર: 1 
પ્રકયણ - 4 ાણીના ગણુધભો 

 

1.શદુ્ધ ાણી કમા તાભાને ઊકી લયાભાાં રૂાાંતય ાભે છે ? 

(A) 00સે 

(B) 1080સે 

(C) 1000સે 

(D) 900સે 

2.ાણીનુાં વલદ્યતુ વલબાજન કયતાાં ભતા હાઈડ્રોજન અને ઑક્સસજન લાયઓુનુાં કદ-પ્રભાણ કેટલુાં હોમ છે 
? 

(A) 1:2 

(B) 2:1 

(C) 8:1 

(D) 1:8 

3.પ્રલાહીભાાં ઓગનાય દાથથને શુાં કહ ેછે ? 

(A) દ્રાવ્મ 

(B) દ્રાલણ 

(C) દ્રાલક 

(D) ત્રણેમ 

4.ાણીભાાં ફયપનો ટુકડો મકૂતાાં શુાં થામ ? 

(A) તયે 

(B) ાણીનો ફયપ ફને 

(C) ડફેૂ 

(D) લયા ઉત્ન્ન થામ 

5.ાણી શુાં છે ? 

(A) તત્ત્લ 

(B) સાંમોજન 

(C) વભશ્રણ 

(D) દ્રાલણ 

6.કયુાં ાણી અવતશદુ્ધ ાણી છે ? 

(A) કલૂાનુાં ાણી 

(B) નદીનુાં ાણી 

(C) વનસ્માંદદત ાણી 

(D) ઝયણાનુાં ાણી 

7.ડહોા ાણીભાાંના ભાટીના કણો ઝડથી નીચે ફેસાડલા ાણીભાાં શુાં ઉભેયલાભાાં આલે છે ? 

(A) પટકડી 

(B) બ્રીચચિંગ ાઉડય 

(C) ધોલાનો સોડા 

(D) સરોદયનની ટીકડી 

8.ક્ુાં ાણી રગબગ શદુ્ધ ાણી છે ? 



 

 

(A) કલૂાનુાં ાણી 

(B) લયસાદનુાં ાણી 

(C) નદીનુાં ાણી 

(D) સમદુ્રનુાં ાણી 

9.ાણીનાાં ઘટક તત્ત્લો કમા છે ? 

(A) હાઈડ્રોજન અને નાઈટ્રોજન 

(B) હાઈડ્રોજન અને સરોદયન 

(C) હાઈડ્રોજન અને ઑક્સસજન 

(D) ઑક્સસજન અને નાઈટ્રોજન 

10.કમો લાય ુદહનળીર છે ? 

(A) ઑક્સસજન 

(B) હાઈડ્રોજન 

(C) કાફથન ડામોસસાઈડ 

(D) નાઈટ્રોજન 

11.ાણીને ઉકાલાથી કમા પ્રકાયની અશદુ્ધદ્ધ દૂય કયી ળકામ ? 

(A) અદ્રાવ્મ અશદુ્ધદ્ધ 

(B) સકૂ્ષ્ભ જીલોની અશદુ્ધદ્ધ 

(C) તયતી અશદુ્ધદ્ધ 

(D) દ્રાવ્મ અશદુ્ધદ્ધ 

12.સાભાન્મ યીતે દ્રાલણભાાં દ્રાવ્મ અને દ્રાલકનુાં પ્રભાણ કેવુાં હોમ છે ? 

(A) ફાંને સભાન પ્રભાણભાાં હોમ છે. 

(B) આેર ૈકી એક ણ નદહ. 

(C) દ્રાવ્મનો જથ્થો દ્રાલકના જથ્થા કયતાાં 
લધાયે હોમ છે. 

(D) દ્રાવ્મનો જથ્થો દ્રાલકના જથ્થા કયતાાં 
ઓછો હોમ છે. 

13.ાણીનુાં વલદ્યતુવલબાજન કયતાાં ઋણ ધ્રલુ ય કમો લાય ુભે છે ? 

(A) હાઈડ્રોજન 

(B) નાઈટ્રોજન 

(C) ઑક્સસજન 

(D) સરોદયન 

14.ઑક્સસજન લાય ુબયેરી કસનીભાાં ધભુામભાન અગયફત્તી ઉતાયતાાં શુાં થામ છે ? 

(A) અગયફત્તી ઓરલાઈ જા 

(B) લાયધુડાકા સાથે સગે 

(C) અગયફત્તી જ્મોત સાથે સગે 

(D) અગયફત્તી ય કાંઈ અસય ન થામ 

15.નીચેનાભાાંથી ક્યો દાથથ ાણીભાાં ઓગતો નથી ? 

(A) પટકડી 

(B) ભીણ 

(C) ભીઠુાં 

(D) ખાાંડ 

16.શદુ્ધ ાણીને ઠાંડુ ાડતાાં તે કમા તાભાને ઘન સ્લરૂભાાં પેયલામ છે ? 



 

 

(A) 00સે 

(B) 40સે 

(C) 1000સે 

(D) 370સે 

17.ભોટાાં ળહયેોભાાં ીલાનુાં ાણી જ ાંતયુદહત કયલા તેભાાં કમો લાય ુસાય કયલાભાાં આલે છે ? 

(A) ઑક્સસજન 

(B) નાઈટ્રોજન 

(C) સરોદયન 

(D) કાફથન ડામોસસાઈડ 

18.ાણીની કદઠનતા દૂય કયલા તેભાાં કમો દાથથ ઉભેયલાભાાં આલે છે ? 

(A) પટકડી 

(B) ધોલાનો સોડા 

(C) બ્રીચચિંગ ાઉડય 

(D) સરોદયનની ટીકડી 

19.જે ાણીભાાં ક્ષાયનુાં પ્રભાણ ઓછાં હોમ તે ાણીને કેવુાં ાણી કહલેામ ? 

(A) નયભ ાણી 

(B) ગયભ ાણી 

(C) કદઠન ાણી 

(D) ઠાંડુ ાણી 

20.જે પ્રલાહીભાાં દાથથ ઓગે તે પ્રલાહીને શુાં કહ ેછે ? 

(A) દ્રાવ્મ 

(B) દ્રાલક 

(C) ત્રણેમ 

(D) દ્રાલણ 

 

પ્રકયણ - 4 ાણીના ગણુધભો 

જલાફો - 
 

 

(  1) A 

(  2) B 

(  3) A 

(  4) A 

(  5) B 

(  6) C 

(  7) A 

(  8) B 

(  9) C 

(10) B  

(11) B 

(12) D 

(13) A 

(14) C 

(15) B 

(16) C 

(17) C 

(18) B 

(19) A 

(20) B 

 


