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વળજ્ઞાન અને ટેક્નજી,

ધરણ: 6,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 3 એવસડ, ફેઈઝ અને ક્ષાર
ુ : 20
કુ  પ્રશ્ન: 20 / કુ  ગણ

(A) ક્ષાર

(C) ઍવસડ

(B) તટસ્થ

(D) ફેઈઝ

2.તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયામાું શ ુંુ ફને છે ?
(A) ક્ષાર અને ાણી

(C) ઍવસડ અને ફેઈઝ

(B) ક્ષાર અને ફેઈઝ

(D) ક્ષાર અને ઍવસડ

ુ ા દ્રાળણ સાથે કેળ રું ગ આે છે ?
3.હલદરત્ર સાબન
(A) ભ ૂર

(C) ી

(B) ા

(D) ીલ

4.ક્રપનલ્ફ્થેીન ફેઈઝના દ્રાળણ સાથે કય રું ગ આે છે ?
(A) ા

(C) ભ ૂર

(B) ીલ

ુ ાફી
(D) ગ

5.નીચેના ૈકી કય દાથથ ક્ષાર છે , રું ત ુ તટસ્થ દાથથ નથી ?
(A) ધળાન સડા

(C) મીઠુું

(B) ખાુંડ

(D) સરુ ખાર

6.નીચેના ૈકી કય ુંુ ફેઈઝન ુંુ દ્રાળણ છે ?
(A) ધળાના સડાન ુંુ દ્રાળણ

ુ ા ફૂન ુંુ દ્રાળણ
(C) ીંબન

ુ ઝન ુંુ દ્રાળણ
(B) ગ્લક

(D) મીઠાન ુંુ દ્રાળણ

7.ઍવસક્રડટીની દળામાું ાન ઉયગ થાય છે ?
(A) ખાળાન સડા

(C) મીઠુું

(B) ધળાન સડા

(D) કૉસ્સ્ટક સડા
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1.ભ ૂરા લટમસત્રને ા ફનાળે છે તે દ્રાળણને શ ુંુ કહે છે ?
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ુ ધમથ કય નથી ?
8.નીચેનામાુંથી ફેઈઝન ગણ
(A) ા લટમસત્રને ભ ૂરું ુ ફનાળે છે .

(C) સ્ે ચીકણા હય છે .

(B) સ્ળાદે ખાટા હય છે .

(D) સ્ળાદે ત ૂરા હય છે .

9.નીચેના ૈકી કય ક્ષાર છે ?
(C) મીઠુું

(B) આમી

(D) ચ ૂન

ુ  રસ કયા પ્રકારન દાથથ છે ?
10.ીંબન
(A) ક્ષાર

(C) ફેઈઝ

(B) તટસ્થ

(D) ઍવસડ

11.કસ્સ્ટક સડા શ ુંુ છે ?
(A) ક્ષાર

(C) તટસ્થ

(B) ફેઈઝ

(D) ઍવસડ

12.નીચેના ૈકી કય દાથથ તટસ્થ છે , રું ત ુ ક્ષાર દાથથ નથી ?
(A) ધળાન સડા

(C) મીઠુું

(B) ખાુંડ

(D) સરુ ખાર

13.નીચેના ૈકી કય ુંુ ઍવસડન ુંુ દ્રાળણ નથી ?
ુ ુંુ દ્રાળણ
(A) ીંબન

(C) આમીન ુંુ દ્રાળણ

ુ ુંુ દ્રાળણ
(B) સાબન

(D) ટામેટાન ુંુ દ્રાળણ

14.નીચેના ૈકી કય ુંુ તટસ્થ દ્રાળણ છે ?
(A) ચ ૂનાનુું દ્રાળણ

(C) ખાળાના સડાન ુંુ દ્રાળણ

(B) ખાુંડન ુંુ દ્રાળણ

ુ ુંુ દ્રાળણ
(D) ીંબન

15.ઍવસડના દ્રાળણમાું ક્રપનલ્ફ્થેીનના ફે-ત્રણ ટીાું નાખતાું દ્રાળણ કેળા રું ગન ુંુ ફને છે ?
(A) સપેદ

(C) ભ ૂરું ુ

(B) રું ગવળહીન

ુ ાફી
(D) ગ

16.નીચેના ૈકી કય ુંુ ઍવસડન ુંુ દ્રાળણ છે ?
(A) ધળાના સડાન ુંુ દ્રાળણ

(C) ખાુંડન ુંુ દ્રાળણ

(B) દ્રાક્ષન ુંુ દ્રાળણ

(D) ખાળાના સડાન ુંુ દ્રાળણ
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(A) ખાુંડ
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17.ા લટમસત્રને ભ ૂરા ફનાળે છે તે દ્રાળણને શ ુંુ કહે છે ?
(A) ફેઈઝ

(C) ઍવસડ

(B) તટસ્થ

(D) ક્ષાર

18.તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયામાું ળરાતા ક્રપનલ્ફ્થેીનનાું દ્રાળણન ુંુ શ ુંુ કાયથ છે ?
(C) ક્ષાર તરીકેન ુંુ

(B) ફેઈઝ તરીકેન ુંુ

(D) સ ૂચક તરીકેન ુંુ

19.સખત ાણીને નરમ ફનાળળા કય દાથથ ળરાય છે ?
(A) સાબ ુ

(C) ધળાન સડા

(B) મીઠુું

(D) કૉસ્સ્ટક સડા

20.સક્રડયમ હાઈડ્રક્સાઈડના દ્રાળણમાું ક્રપનલ્ફ્થેીનના ફે-ત્રણ ટીાું નાખતાું દ્રાળણ કેળા રું ગન ુંુ ફને છે
?
ુ ાફી
(A) ગ

(C) ા

(B) ભ ૂરા

(D) દૂ વધયા

પ્રકરણ - 3 એવસડ, ફેઈઝ અને ક્ષાર
જળાફ
( 1) C

(17) A

( 2) A

(18) D

( 3) B

(19) C

( 4) D

(20) A

( 5) A
( 6) A
( 7) A
( 8) B
( 9) C
(10) D
(11) B
(12) B
(13) B
(14) B
(15) B
(16) B
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(A) ઍસીડ તરીકેન ુંુ

