વળજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી,

ધોરણ: 6,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 10 ધ્ળવન
1.અળાજને બીજુ શ ુંુ કષે છે ?
(C) રાડ

(B) ત્રાડ

(D) ધ્ળવન

ુ ળાથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
2.કયા શાધનમાું તાર ધ્રજ
(A) રણાઈ

(C) ઘુંટ

(B) તબાું

(D) વશતાર

ુ રીથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
3.વશશોટીમાું ાની ધ્રજા
(A) ષળા

(C) ાકડુું

(B) ચામડાન ુંુ ડ

(D) તાર

4.બોનાર અને ધ્ળવનન ુંુ રાળતતન કરનારી શાટી ળચ્ચે 17 મીટર કરતાું ઓછું અંતર ષોય, તો
પ્રવતધ્ળવનન ુંુ શ ુંુ થાય ?
(A) મ ૂલ અળાજમાું ભલી જાય.

(C) પ્રવતધ્ળવનન ુંુ ોવણ થાય.

(B) બુંને અળાજ જુદા જુદા શુંભલાય.

(D) ઘોંઘાટમાું રૂાુંતર થાય.

ુ રીથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
5.નગારામાું ાની ધ્રજા
(A) ચામડાન ુંુ ડ

(C) તાર

(B) ાકડુું

(D) ષળા

6.નીચેનામાુંથી કઈ જગ્યાએ બોળાથી ડઘો નહષ શુંભલાય ?
(A) ઘમ્ુ મટળાલા મોટા મુંહદરમાું

(C) ઊંડા કળ
ૂ ામાું

(B) ઘરની રૂમમાું

(D) ડુુંગર શામે

7.ષળામાું અળાજની ઝડ કેટી છે ?
(A) 330 મીટર/વમવનટ

(C) 330 મીટર/શેકન્ડ

(B) 440 મીટર/શેકન્ડ

(D) 33 મીટર/શેકન્ડ

8.નીચેનામાુંથી કઈ જગ્યાએ મોટેથી બોળાથી ડઘો શુંભલાય છે ?
(A) ડુુંગરની શામે

(B) નાની ઓરડીમાું
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(A) શાદ

(C) ખલ્ુ ા મેદાનમાું

(D) બાથરૂમમાું

9.અળાજ કેટી રીતે ઉત્ન્ન થાય છે ?
(A) 3

(C) 2

(B) 4

(D) 6

10.ડઘો ાને કારણે ઉત્ન્ન થાય છે ?
(C) અળાજના પ્રશરણને ીધે

(B) ઘોંઘાટને કારણે

(D) તરું ગો ઉત્ન્ન થળાને કારણે

11.ાલાના ઘુંટનો અળાજ ા કારણે ેદા થાય છે ?
(A) ઘશળાથી

(C) ટકાળળાથી

ુ રીથી
(B) ધ્રજા

(D) ષળાથી

12.અળાજન ુંુ પ્રશરણ ામાું થઈ કત ુંુ નથી ?
(A) ષળામાું

(C) ઘન સ્ળરૂમાું

(B) ાણીમાું

(D) શ ૂન્યાળકામાું

ુ ામાું ાની ધ્રજા
ુ રીથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
13.તુંબર
(A) ષળા

(C) ાકડુું

(B) તાર

(D) ચામડાન ુંુ ડ

14.ામાું જોરથી ફું ક મારળાથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
ુ ામાું
(A) તુંબર

(C) ષામોવનયમમાું

(B) ફગ્ગામાું

(D) વપ ૂડીમાું

15.નીચેનામાુંથી અળાજ કઈ રીતે ઉત્ન્ન થતો નથી ?
ુ ાું ધ્રજા
ુ રી થળાથી
(A) ળસ્તમ

(C) બે ળસ્ત ુ અથડાળાથી

(B) ળસ્ત ુ ઘશળાથી

ુ ે ધીમેથી સ્તળાથી
(D) ળસ્તન

16.ામાું અળાજન ુંુ પ્રશરણ શૌથી ઝડી થાય છે ?
(A) ષળા

(C) કાચ

(B) શ ૂન્યાળકા

(D) ાણી

ુ ી શુંભલાતા નથી ?
17.સ ૂયત ર થતા ધડાકા ાના કારણે પ ૃથ્ળી સધ
(A) ષળાના કારણે

(B) શ ૂન્યાળકાના કારણે
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(A) અળાજના રાળતતનને કારણે

(C) ઘન સ્ળરૂના કારણે

(D) ાણીના કારણે

18.એકશાથે વળવળધ અસ્તવ્યસ્ત અળાજો ભેગા થાય તેને શ ુંુ કષે છે ?
(A) ડઘો

(C) ઘોંઘાટ

(B) કણતવપ્રય અળાજ

(D) શુંગીત

ુ રીથી અળાજ ઉત્ન્ન થાય છે ?
19.તબામાું ાની ધ્રજા
(C) તાર

(B) ષળા

(D) ાકડુું

20.નીચેનામાુંથી કોને ઘોંઘાટ કષી કાય ?
(A) યબદ્ધ ગળાતી પ્રાથતના

(C) ાકમાકે ટના અળાજો

(B) રે હડયોમાું ળાગત ુંુ શુંગીત

(D) ક્ષીઓનો કરળ

ધોરણ: 6,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 10 ધ્ળવન
જળાબો -

( 1) D

(11) B

( 2) D

(12) D

( 3) A

(13) B

( 4) A

(14) D

( 5) A

(15) D

( 6) B

(16) C

( 7) C

(17) B

( 8) A

(18) C

( 9) A

(19) A

(10) A

(20) C
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(A) ચામડાન ુંુ ડ

