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વલજ્ઞાન અને ટે ક્નોરોજી,

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 9 પ્રકાળ
ુ ે શ ુંુ કશે છે ?
1.જે લસ્ત ુ પ્રકાળન ુંુ ઉત્વર્જન કયે છે તે લસ્તન
(A) પ્રકાળલષ

(C) પ્રકાળન ુંુ કકયણ

(B) પ્રકાળન ુંુ ઉદ્ગભસ્થાન

(D) પ્રકાળસ્થાન

2.પ્રકાળ કેલી યે ખાભાું ગવત કયે છે ?
(A) વીધી યે ખાભાું

(C) ગો યે ખાભાું

(B) લભયક્ુ ત યે ખાભાું

(D) લાુંકીચ ૂકી યે ખાભાું

ુ ી શોંચે છે ?
3.ચુંદ્ર ય જે પ્રકાળ ડે છે તેભાુંથી કેટરા ટકા પ્રકાળ યાલતષન ાભી  ૃથ્લી સધ
(A) 97

(C) 7

(B) 93

(D) 3

4.પ્રકાળના ભાગષ ભાું અાયદળષક દાથષ આલલાથી પ્રકાળ અલયોધામ છે ત્માયે શ ુંુ થામ છે ?
(A) લન થામ છે .

(C) ડછામો ડે છે .

(B) લયવાદ ડે છે .

(D) યાત થામ છે .

5.ચુંદ્રગ્રશણની ઘટના ક્યાયે ફને છે ?
(A) અભાવની યાત્રે

(C)  ૂનભની યાત્રે

(B)  ૂનભની કદલવે

(D) અભાવના કદલવે

6.નીચેનાભાુંથી કય ુંુ પ્રકાળન ુંુ કુ દયતી ઉદ્ગભસ્થાન નથી ?
(A) સ ૂમષ

(C) ભીણફત્તી

(B) તાયા

(D) આગગમો

7.નીચેનાભાુંથી કય ુંુ પ્રકાળન ુંુ કૃવત્રભ ઉદ્ગભસ્થાન નથી ?
(A) તાયા

(C) ટૉચષ

(B) ફલ્ફ

(D) પાનવ

8.નીચેનાભાુંથી કય ુંુ પ્રકાળન ુંુ ઉદ્ગભસ્થાન નથી ?
(A) સ ૂમષ

(C) આગગમો

(B) ચુંદ્ર

(D) તાયા

9.આણને લસ્ત ુ ક્યાયે દે ખામ છે ?
(A) લસ્ત ુ ય પ્રકાળ ડે ત્માયે

(C) લસ્ત ુ કાી શોમ ત્માયે

(B) લસ્ત ુ રાર શોમ ત્માયે

(D) લસ્ત ુ ય પ્રકાળ ન ડે ત્માયે
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10.સ ૂમષગ્રશણની ઘટના ક્યાયે ફને છે ?
(A) અભાવની યાત્રે

(C) અભાવના કદલવે

(B)  ૂનભની યાત્રે

(D)  ૂનભની કદલવે

11.સ ૂમષગ્રશણ થામ ત્માયે લચ્ચે શ ુંુ શોમ છે ?
(A) ચુંદ્ર

(C)  ૃથ્લી

(B) સ ૂમષ

(D) ત્રણેમ

12.જે દાથષભાુંથી લધ ુ પ્રકાળ વાય થઈ ળકે છે તેને શ ુંુ કશે છે ?
(A) અાયદળષક દાથષ

(C) ાયબાવક દાથષ

(B) ાયદળષક દાથષ

(D) આયવશાણ દાથષ

13.પ્રકાળન ુંુ ઠું ડુ કુ દયતી ઉદ્ગભસ્થાન કય ુંુ છે ?
(A) આગગમો

(C) ચુંદ્ર

(B) ફલ્ફ

(D) સ ૂમષ

14.ચુંદ્ર ય જે પ્રકાળ ડે છે તેભાુંથી કેટરા ટકા પ્રકાળન ુંુ ળોણ થામ છે ?
(A) 97

(C) 93

(B) 7

(D) 3

15.પ્રકાળના ઉદ્ગભસ્થાન કેટરાું છે ?
(A) 2

(C) 4

(B) 3

(D) 6

16.જે દાથષભાુંથી લધ ુ પ્રકાળ વાય થઈ ળકતો નથી તેને શ ુંુ કશે છે ?
(A) અાયદળષક દાથષ

(C) આયવશાણ દાથષ

(B) ાયબાવક દાથષ

(D) ાયદળષક દાથષ

17.નીચેનાભાુંથી વું ૂણષ ાયદળષક દાથષ કમો છે ?
(A) ાણી

(C) દૂ વધમો કાચ

(B) શલા

(D) કાચ

18.ચુંદ્રગ્રશણ થામ ત્માયે લચ્ચે શ ુંુ શોમ છે ?
(A) ચુંદ્ર

(C) ત્રણેમ

(B)  ૃથ્લી

(D) સ ૂમષ

19.આગગમો કમા પ્રકાયન ુંુ ઉદ્ગભસ્થાન છે ?
(A) વયકાયી

(C) કૃવત્રભ

(B) જાશેય

(D) કુ દયતી
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20.પ્રકાળન ુંુ વૌથી ભશત્ત્લન ુંુ ઉદ્ગભસ્થાન કય ુંુ છે ?
ુ રાઈટ
(A) ટયફ

(C) સ ૂમષ

(B) ચુંદ્ર

(D) ભીણફત્તી

ધોયણ: 6,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 9 પ્રકાળ
જલાફો

( 1) B

(11) A

( 2) A

(12) B

( 3) C

(13) A

( 4) C

(14) C

( 5) C

(15) A

( 6) C

(16) A

( 7) A

(17) B

( 8) B

(18) B

( 9) A

(19) D

(10) C

(20) C

