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ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 6 ાણી
પ્રશ્નત્ર:
1.નીચેના ૈકી કમો ાણીનો સ્ત્રોત નથી ?
(C) કલ
ૂ ો

(B) વયોલય

(D) આકાળ

2.આભાાંથી કઈ યીતથી જવાંચમ ન કયી ળકામ ?
(A) ડેભ ફનાલીને

(C) ખેત તરાલડી ફનાલીને

(B) ચેકડેભ ફનાલીને

(D) કલ
ૂ ાભાાંથી ાણી કાઢીને

3.ાણીની લયાભાાંથી લાદ ફાંધાલા ળાની જરૂય છે ?
(A) ધ ૂના યજકણોની

(C) ભેઘગર્જનાની

(B) લીજીની

(D) સ ૂમયની ગયભીની

4.ાણી આણને જમાાંથી ભે તેને શ ાં કશેલામ ?
(A) જ વાંચમ

(C) ન સ્ત્રોત

(B) જ સ્ત્રોત

(D) પ્રકાળ સ્ત્રોત

5.નીચેનાભાાંથી લાદ ફનલા ભાટે શ ાં જરૂયી છે ?
(A) યે તી

(C) લાય

(B) આકાળ

(D) ધ ૂના યજકણો

6.લયવાદના ાણીને લશી જત ાં અટકાલી તેનો વાંગ્રશ કયલો તેને શ ાં કશે છે ?
(A) જ વાંચમ

(C) જ સ્ત્રોત

(B) પ્રકાળ વાંચમ

(D) ન વાંચમ

7.ગાભભાાંથી નદી વાય થતી ન શોમ તો જ વાંગ્રશ કઈ યીતે કયલો જોઈએ ?
(A) ડેભ દ્વાયા

(C) નશેય દ્વાયા

(B) ચેકડેભ દ્વાયા

(D) તાલ ફનાલીને

8.ાણીભાાંથી લયા ફનલાની ક્રિમાને શ ાં કશે છે ?
(A) ફાષ્ીબલન

(C) ઘનીબલન

(B) ગાણ

(D) ઉત્કરન
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(A) નદી
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9.ાણીની લયા ઠાં ડી ડી ાણીના ટીાાંભાાં રૂાાંતય થલાની ક્રિમાને શ ાં કશે છે ?
(A) ગરન

(C) ઠાયણક્રિમા

(B) ફાષ્ીબલન

(D) ઉત્કરન

10. ૃથ્લી યનાાં ાણીભાાંથી ફાષ્ીબલન દ્વાયા લાદ ફની તે જ ાણી  ૃથ્લી ય લયવાદ સ્લરૂે ાછાં પયે
છે . તેને શ ાં કશે છે ?
(C) જચિ

(B) લાયચિ

(D) ભનચિ

11.ઠાયણક્રિમા ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ?
(A) ફાષ્ીબલન

(C) મ ૃદાલયણ

(B) ઘનીબલન

(D) ઘનાલયણ

12.ાણીનો વૌથી મખ્મ સ્ત્રોત કમો છે ?
(A) લયવાદ

(C) નદી

(B) વયોલય

(D) તાલ

13.નીચેનાભાાંથી ાણી ફચાલલા ભાટેની કશેલત કઈ છે ?
(A) ફોરે તેના ફોય લેચામ

(C) જ એ જ જીલન

(B) ાણી શેરા ા ફાાંધો

(D) ફાય ગાઉએ ફોરી ફદરામ

14.કઈ દ્ધતત દ્વાયા ાણીના ખ ૂફ જ લધ જથ્થાનો વાંગ્રશ કયી ળકામ છે ?
(A) ડેભ દ્વાયા

(C) નશેય દ્વાયા

(B) ચેકડેભ દ્વાયા

(D) તાલ દ્વાયા

15.ાણી દૂ તત થલાની ક્રિમાને શ ાં કશે છે ?
(A) જ પ્રદૂ ણ

(C) લાય પ્રદૂ ણ

(B) ધ્લતન પ્રદૂ ણ

(D) અલકાળ પ્રદૂ ણ

16.લાદાાંભાાંથી લયવાદ ક્યાયે ડે ?
(A) ાણીના ઠાં ડા ડતા ટીાાં ભોટા ફને ત્માયે

C) ાણીના ગયભ થતા ટીાાં ભોટા ફને ત્માયે

(B) ાણીના ઠાં ડા ડતા ટીાાં નાના ફને ત્માયે

(D) ાણીના ગયભ થતા ટીાાં નાના ફને ત્માયે

17.દક્રયમાના ખાયા ાણીભાાંથી ફનતી લયાભાાં શ ાં શોમ છે ?
(A) ભીઠાં

(B) ક્ષાય
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(A) દરચિ
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(C) શદ્ધ ાણીની ફાષ્

(D) ભીઠાં અને ફાષ્

18.લયાને ફીજા કમા નાભે ઓખલાભાાંંાં આલે છે ?
(A) લાય

(C) જ

(B) લાદ

(D) ફાષ્

19.ાણીના લાય સ્લરૂને શ ાં કશે છે ?
(C) લાદ

(B) લયા

(D) લયવાદ

20.ક્રયચાર્જ દ્ધતતથી નીચેનાભાાંથી ળાભાાં ાણીન ાં સ્તય ઊંચ રાલી ળકામ છે ?
(A) નદી

(C) વયોલય

(B) તાલ

(D) કલ
ૂ ો

,

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 6 ાણી
જલાફો -

( 1) D

(11) B

( 2) D

(12) A

( 3) A

(13) C

( 4) B

(14) A

( 5) D

(15) A

( 6) A

(16) A

( 7) D

(17) C

( 8) A

(18) D

( 9) C

(19) B

(10) C

(20) D
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(A) ધભાડો

