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ધોયણ: 7,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 9 ઊર્જાના સ્ત્રોતો
ુ ઃઅપ્રાપ્મ છે ?
1.નીચેનાભાાંથી કમો ઊર્જાસ્રોત પન
(A) ફામોગૅ વ

(C) લન-ઊર્જા

(B) કુ દયતી લાય ુ

(D) જૈલબાય

(A) 4

(C) 16

(B) 10

(D) 6

ુ મ સ્ત્રોત કમો છે ?
3.ઊર્જાનો મખ્
(A) લન

(C) ાણી

(B) સ ૂમા

(D) ચાંદ્ર

4.ક્યો લાય ુ ેટ્રોલરમભ ેદાળ છે ?
(A) ફામોગૅ વ

(C) LPG

(B) જલાય ુ

(D) કોરગૅ વ

5.વૌય-ઊર્જાની ભદદથી ખોયાક યાાંધલા ભાટે કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે ?
(A) વોરય કક
ૂ ય

(C) વૌયકો

(B) વોરય લૉટય શીટય

(D) વૌયબઠ્ઠી

6.કમા ઊર્જાસ્ત્રોતના ઉમોગથી પ્રદૂ ણ પેરામ છે ?
(A) ડીઝર

(C) જ-ઊર્જા

(B) ભ ૂતાીમ ઊર્જા

(D) લન-ઊર્જા

7.ગતતભાન શલાને શ ાંુ કશે છે ?
(A) લન

(C) સ ૂમા

(B) ાણી

(D) ચાંદ્ર

ુ ઃપ્રાપ્મ છે ?
8.નીચેનાભાાંથી કમો ઊર્જાસ્રોત પન
(A) ેટ્રોર

(C) કુ દયતી લાય ુ

(B) ખનીજ કોરવો

(D) વૌય-ઊર્જા
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2.લનચક્કીના કામા ભાટે લનની ગતત ઓછાભાાં ઓછી કેટરા km/h શોલી જરૂયી છે ?
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9.જ-ઊર્જાનો ઉમોગ કયલા ભાટે કય ાંુ વાધન તલકવાલલાભાાં આવય ાંુ છે ?
(A) લનચક્કી

(C) ટફાા ઈન

(B) વૌયકો

(D) લશાણ

10.વૌય-ઊર્જાન ાંુ ઊષ્ભા-ઊર્જાભાાં રૂાાંતય કયત ાંુ ન શોમ તેવ ાંુ વાધન કય ાંુ છે ?
(A) વોરય કક
ૂ ય

(C) વૌયકો

(B) વૌયબઠ્ઠી

(D) વોરય લૉટય શીટય

(A) વૌય-ઊર્જા

(C) ભ ૂતાીમ ઊર્જા

(B) જ-ઊર્જા

(D) લન-ઊર્જા

12.શોડી અને લશાણભાાં વઢ ળા ભાટે યાખલાભાાં આલે છે ?
(A) વૌય-ઊર્જાનો ઉમોગ કયલા ભાટે

(C) દદળા ર્જણલા ભાટે

(B) જ-ઊર્જાનો ઉમોગ કયલા ભાટે

(D) લન-ઊર્જાનો ઉમોગ કયલા ભાટે

13.ખનીજ કોરવાભાાંથી ભેલલાભાાં આલત ાંુ લાય ુ ફતણ કય ાંુ છે ?
(A) કુ દયતી લાય ુ

(C) LPG

(B) કોરગૅ વ

(D) ફામોગૅ વ

14.વૌય-ઊર્જાની ભદદથી ાણી ગયભ કયલા કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે ?
(A) વોરય લૉટય શીટય

(C) વૌયકો

(B) વોરય લૉટય ાં

(D) વોરય કક
ૂ ય

15.વૌય-ઊર્જા લડે કલ
ૂ ાભાાંન ાંુ ાણી ખેંચલા કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે ?
(A) વોરય લૉટય શીટય

(C) વોરય કક
ૂ ય

(B) વૌયકો

(D) વોરય લૉટય ાં

16.જે તલસ્તાયભાાં અનેક લનચક્કીઓ ગોઠલી શોમ તે તલસ્તાયને શ ાંુ કશે છે ?
(A) વૌયપાભા

(C) તલન્ડપાભા

(B) જૈલપાભા

(D) એકેમ નશીં

ુ ા તલખાંડનથી યભાણ્વલક ઊર્જા ભેલી ળકામ છે ?
17.કમા તત્તત્તલના યભાણન
ુ ે તનમભ
(A) યય

(C) કાફાન

(B) આમોદડન

(D) કોફાલ્ટ
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11.સ ૂમાભાાંથી ભતી ઊર્જાને શ ાંુ કશે છે ?
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18.ખેતીકાભભાાં ઊણલા ભાટે કઈ ઊર્જાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે ?
(A) વૌય-ઊર્જા

(C) ભ ૂતાીમ ઊર્જા

(B) જ-ઊર્જા

(D) લન-ઊર્જા

19.કમો ઊર્જાસ્ત્રોત અખ ૂટ છે ?
(C) ેટ્રોલરમભ

(B) જ-ઊર્જા

(D) કુ દયતી લાય ુ

20.CNGન ાંુ પ ૂરૂ નાભ શ ાંુ છે ?
(A) કોમ્પ્પ્રેસ્ડ નૅચયર ગૅ વ

(C) કોમ્પ્પ્રેસ્ડ નેળનર ગૅ વ

(B) કોમ્પ્ેક્ટ નૅચયર ગૅ વ

(D) લરણ્ક્લપાઇડ નૅચયર ગૅ વ

ધોયણ: 7,

વત્ર: 1

પ્રકયણ - 9 ઊર્જાના સ્ત્રોતો
જલાફો -

( 1) B

(11) A

( 2) C

(12) D

( 3) B

(13) B

( 4) C

(14) A

( 5) A

(15) D

( 6) A

(16) C

( 7) A

(17) A

( 8) D

(18) D

( 9) C

(19) B

(10) C

(20) A
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(A) ખનીજ કોરવો

