
મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 �ુબંક એટલ ે�ુ?ં
જવાબ:

��:2 બે �ુબં ના સમાન "વુો ન$ક લાવતા ં�ુ ંથાય?
જવાબ:

��:3 હોકાય(ંમા ંકયા �કાર�ુ ં�ુબંક વપરાયે*ુ ંહોય છે?
જવાબ:

��:4 ગ-જયા �ુબંકનો આકાર ક/વો હોય છે?

જવાબ:

��:5 0ીસ �દ/શમાથંી --------------- સૌ �થમ વાર મળ� આ5યો હતો.
��:6 6ને �ુબંક આકષ8 છે તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 1 : �ુબંક

�� 6ને �ુબંક આકષ8 છે તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:   A.   ખીલી         B. કાચ            C. રબર         D. તા;ં ુ
��:7 �ુબંકનો ઉ=ર "વુ દશા>વવા કયો ?0ે$ @ળૂાBર લખેલ હોય છે?
જવાબ:

��:8 ગ-જયા �ુબંક�ુ ંઅસરકારક �ુબંકDવ કયા ભાગમા ંવF ુજોવા મળે છે?

જવાબ:

��:9 �ુબંકના દGBણ "વુ પર N લખેલ હોય  છે? ખHંુ ક/ ખોIંુ
જવાબ:

��:10 �ુબંકના આકાર �માણ ેક/ટલા �કાર છે?

જવાબ:

��:11

જવાબ:

��:12 6 ધાJ ુ�ુબંક વડ/ ન આકષા>ય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:   A.  કોબLટ     B.     િનકલ      C. લોખડં            D. તા;ં ુ
��:13 બે �ુબં ના કયા "વુો વMચે આકષ>ણ થાય?
જવાબ:

5યાNયા આપો:  �ુબંક�ય "વુો
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��:14

જવાબ:

��:15 બે �ુબં ના અસમાન "વુો ન$ક લાવતા ં�ુ ંથાય?
જવાબ:

��:16 Oદશા Pણવા કQુ ંસાધન વપરાય છે?

જવાબ:

��:17

1 2 3
4 5 6

��:18 �ુબં ના સમાન "વુો લખો.

જવાબ:

��:19 ગ-જયા �ુબંકનો આકાર નળાકાર હોય છે? ખHંુ ક/ ખોIંુ

ગ-જયા �ુબંકન ેXટથી ફર� શક/ તેમ લટકાવતા ંતેનો ઉ=ર "વુ
કઇ Oદશામા ં[\થર થાય છે?

�ુબંકના આકાર �માણેના નામ જણાવો.

જવાબ:

�� ગ-જયા �ુબંકનો આકાર નળાકાર હોય છે ખHંુ ક/ ખોIંુ
જવાબ:

��:20 �ુબંકની શોધ કયા દ/શમા ંથઇ હતી?
જવાબ:

�ુબંક વડ/ ન આકષા>તી

નીચેની વ\Jઓુ�ુ ં�ુબંક વડ/ આકષા>તી અને �ુબંક વડ/ ન આકષા>તી 

વ\Jઓુમા ંવગ�કરણ કરો.��:21
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ખીલી, રબર, બોલપેન, કોબLટ ધાJ,ુ પ^થર, સોય, ચાવી, લાક_ુ,ં

તાબંા�ુ ંતા`ં, \ટ/ઇનલેસ \ટ�લ, િનકલ�ુ ંપા(,ર/તી, દ�વાસળ�, ટાકંણી.

જવાબ:

�ુબંક વડ/ આકષા>તી



મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 સ$વ કોન ેકહ/ છે?

જવાબ:

��:2 ગાય 6 લાBGણ તા ધરાવે છે તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:   A.  aસન       B. �ચલન     C. સવંેદના    D.   (ણેય 
��:3

જવાબ:

��:4

જવાબ:

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 2 : સ$વ અન ેિનજ�વ

કઇ વન\પિત�ુ ંbલ cયૂ>ની તરફ રહ/ છે?

5યાNયા આપો:  �ચલન
જવાબ:

��:5 સ$વના કોઇપણ (ણ લBણો લખો.
1
2
3

��:6

જવાબ:

��:7 6 સ$વ �ચલન કરતો નથી તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:   A.  મોર     B. માખી      C. Gલમડો          D.  િસdહ
��:8 કયો વાQ ુ�નૂાના નીતયા> પાણીને eૂિધQુ ંબનાવે છે?
જવાબ:

��:9 સ$વના ચાર ઉદાહરણ આપો.
જવાબ:  1                        2                                3                                4

��:10

જવાબ:
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જવાબ:

વન\પિત aસનમા ંકયો વાQ ુલ ેછે?

વન\પિતની fhૃiધ અન ેિવકાસ પર સગંીતની અસર થાય છે તેjુ ં
ભારતના કયા વૈlાિનક/ mરુવાર કQુ> હJ ુ?ં



��:11

જવાબ:

��:12 આપણ ેઉMn્ વાસમા ંકયો વાQ ુબહાર કાઢ�એ છ�એ?

જવાબ:

��:13 કયા છોડની ડાળ�ને અડકતા ંતેના પાન Gબડાઇ Pય છે?
જવાબ:

��:14 વન\પિત 6 લાGBણકતા ધરાવે છે તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:   A.  aસન              B. �ચલન               C. સવંેદના 
��:15 િનજ�વના ચાર ઉદાહરણ આપો.
જવાબ:  1                        2                                3                                4

��:16 સ$વ qારા અ�ભુવાતી કોઇપણ (ણ સવંેદના લખો.
1
2
3

વન\પિત�ુ ંaસન ?ગ કQુ ંછે?

જવાબ:

3

��:17 િનજ�વના  કોઇપણ (ણ લBણો લખો.
1
2
3

 િનજ�વ

��:18

જવાબ:
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જવાબ:

નીચેના�ુ ંસ$વ - િનજ�વમા ંવગ�કરણ કરો.

માખી, મોબાઇલ, Jલુસીનો છોડ, સાઇકલ, પતGંગQુ,ં બસ, cતૂો 	તૂરો,
ર/Oડયો, િસdહ, વન\પિત, પતગં, ર/લગાડ�, અળિસQુ,ં \	ટૂર, ક;તૂર.

સ$વ



મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 લs;નુો રસ કયા �કારનો પદાથ> છે?

જવાબ:

��:2 એિસડના બે �ણુધમt તથા કોઇપણ (ણ એિસડના ઉદાહરણ આપો.
1
2

એિસડના ઉદા. : 1.                               2.                           3.

��:3 એિસડના બે ઉપયોગ જણાવો.
1
2

��               �����	 
���
Sem - I

Std - 6 �કરણ 3 : એિસડ, બેઇઝ અન ેBાર 

જવાબ:

જવાબ:

���� ��� ��	�����

2
��:4 તટ\થીકરણની �Ovયામા ંવપરાતા OફનોLwથેGલનના ંxાવણ�ુ ંકાય> �ુ ંછે?
જવાબ:

��:5

જવાબ:

��:6 એિસડની Gલટમસપ( પર �ુ ંઅસર થાય છે?
જવાબ:

��:7 હળદરપ( સા;નુા xાવણ સાથે ક/વો રંગ આપે છે?
જવાબ:

��:8

જવાબ:

��:9 એિસડ અન ેબેઇઝ વMચ ેતટ\થીકરણની �Oકયાથી �ુ ંઉDપy થાય છે?

જવાબ:

��:10 કયા પદાથt Gલટમસપ( પર અસર કરતા ંનથી?
જવાબ:

OફનોLwથેGલન બેઇઝના ંxાવણ સાથ ેકયો રંગ આપ ેછે?
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એિસડના xાવણમા ંOફનોLwથેGલનના બ-ે(ણ  ટ�પા ંનાખતા ંxાવણ કયા 
રંગ�ુ ંબન ેછે?

જવાબ:



��:11  એિસડ અન ેબેઇઝ વMચ ેથતી રાસાયGણક �Oકયાન ે�ુ ંકહ/ છે?  

જવાબ:

��:12 સખત પાણીન ેનરમ બનાવવા કયો પદાથ> વપરાય છે?

જવાબ:

��:13 Bારના બે ઉપયોગો જણાવો.
1

2

��:14 બેઇઝની Gલટમસપ( પર �ુ ંઅસર થાય છે?
જવાબ:

��:15 બેઇઝના બે ઉપયોગો જણાવો.
1

2

��:16 હળદરપ(નો ઉપયોગ જણાવો?
જવાબ:

��:17 બેઇઝના બે �ણુધમt તથા કોઇપણ (ણ બેઇઝના ઉદાહરણ આપો.

જવાબ:

જવાબ:

��:17 બેઇઝના બે �ણુધમt તથા કોઇપણ (ણ બેઇઝના ઉદાહરણ આપો.
1

2

બેઇઝના ઉદા. : 1.                               2.                           3.

��:18 તટ\થીકરણની �Ovયામા ંવપરાતા cચૂક�ુ ંનામ જણાવો?
જવાબ:

��:19 Bારનો કોઇપણ એક �ણુધમ> લખો. 
જવાબ:

એિસડ  બેઇઝ  Bાર

��:20

જવાબ:

નીચેના�ુ ંએિસડ, બેઇઝ અને Bારમા ંવગ�કરણ કરો.
મી{ંુ, સા;,ુ લs;,ુ ખાવાનો સોડા, છાશ,લs;નુા bલ,  ખાડં,

દહs, ધોવાનો સોડા, �નૂો, આમલી, ટામેIંુ.
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મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 અનાજના ચાર ઉદાહરણ આપો.
1 3

2 4

��:2 નીચેનામા ં6 xીદળ� બીજ હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:        A.  બાજર�              B. મગ               C. મકાઇ 
��:3 કયા �કારના બીજની બ ેફાડ થાય છે?

જવાબ:

��:4 એકદળ� બીજ એટલે �ુ?ં
જવાબ:

��:5 નીચેનામા ં6 કઠોળ હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.

Sem - I ���� ��� ��	�����

Std - 6

જવાબ:

�કરણ 4 : બીજ

��               �����	 
���

��:5 નીચેનામા ં6 કઠોળ હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:        A.  બાજર�              B. મગ               C. ચણા 
��:6 બીજને ઉગવા માટ/ કયા કયા પOરબળો જ}ર� છે?
જવાબ:

��:7 શાના બીજમા ંખાચં ચોNખી દ/ખાય છે?
જવાબ:

��:8 xીદળ� બીજના ચાર ઉદાહરણ આપો.
1 3

2 4

��:9 કઇ કઇ વન\પિતના ંબીજનો ફ/લાવો �ાણીઓ  qારા થાય છે?
જવાબ:

��:10 નીચેનામા ં6 અનાજ હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:        A.  ઘઉં              B. મગ               C. વાલ 
��:11 આકડાના ંબીજ } 6વા હલકા ંઅન ેતાતંણાવાળા હોય છે? ખHંુ ક/ ખોIંુ?

જવાબ:

��:12 તકમOરયાનંા ંબીજનો ફ/લાવો શાના qારા થાય છે?
જવાબ:

જવાબ:
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��:13 નીચેનામા ં6 એકદળ� બીજ હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
જવાબ:       A. મગ              B.  મકાઇ              C.  વટાણા
��:14 કઠોળના ચાર ઉદાહરણ આપો.

1 3

2 4

��:15 શાના બીજનો ફ/લાવો પવન qારા થાય છે?
જવાબ:

��:16

જવાબ:

��:17 બીજના ફ/લાવામા ંભાગ ભજવતા ંકોઇપણ  (ણ પOરબળો જણાવો.
જવાબ: 1.                                      2.                                    3.

��:18 પાણીમા ંતર/ તેવા ક/ _બૂે તેવા બીજ સાર� Pતના ંહોય છે?
જવાબ:

��:19 xીદળ� બીજ એટલે �ુ?ં

જવાબ:

 '	તૂOરQુ ંલા;ુ'ં  નામના ઘાસના ંબીજ પરથી �યો�-દ-મ�ેલને
શાની શોધ કરવાની �ેરણા મળ� હતી?

��:19 xીદળ� બીજ એટલે �ુ?ં
જવાબ:

જવાબ:

એકદળ�બીજ xીદળ� બીજ

મગ, ઘઉં, ક/ર�નો ગોટલો, મકાઇ, વOરયાળ�, મઠ,

 ચણા, વટાણા,  ચોખા, બાજર�, Jવુેર, તલ, મગફળ�, 
કપાિસયા, અડદ, �ુવાર, વાલ, જવ.
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��:20

નીચેના�ુ ંએકદળ� અને xીદળ� બીજમા ંવગ�કરણ કરો.



મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 સાeંુ પણ> ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:2 વન\પિતના �ચાઇ અને કદ �માણે ક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?

જવાબ:

��:3 િશરાિવ�યાસ કોન ેકહ/ છે?

જવાબ:

��:4 સોOટમય @ળૂત(ં ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:5 પણ>ના  ક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 5 : વન\પિતન ેઓળખીએ

�� પણ>ના  ક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?
જવાબ:

��:6 છોડ કોને કહ/વાય? તેના બે ઉદાહરણ આપો.

જવાબ:

��:7 સQુ ંત પણ> ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:8 @ળૂત(ંના  ક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?
જવાબ:

��:9 ������ ���� 12 �� 15 �� ���� ���  !����� ��"#���� $%& 	'����?

જવાબ:

��:10 jBૃ�ુ ં�કાડં ક/j ુ ંહોય છે?

જવાબ:

��:11 તJંમુય @ળૂત(ં ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:12 �િૂમગત �કાડંના (ણ ઉદાહરણ આપો.
જવાબ: 1.                                     2.                                       3.            
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��:13 	�� �	��(%& ) *��+ !����� ��"#���� �'��� �� ,-�.� 
	�� /�?

જવાબ:

��:14 �કાડંના ક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?

જવાબ:

��:15 સમPવો: સોટ�મય @ળૂત(ં

જવાબ:

��:16 �કાડંc(ૂ(આરોહ� �કાડં) ધરાવતા બે વેલાના નામ લખો.
જવાબ: 1.                                                      2.                      

��:17 સમાતંર િશરાિવ�યાસ ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:18 Pલાકાર િશરાિવ�યાસ ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:19 �પુ �કારની વન\પિતના ચાર નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:20 સમPવો: િવસપ� �કાડં
જવાબ:

��:21 ઔષધ તર�ક/ ઉપયોગી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:22 ટ�ાર �કાડં ધરાવતી ચાર વન\પિતના નામ લખો.
જવાબ: 1.                           2.                              3.                         4.

��:23 વન\પિતની ચાર ઉપયોગીતા લખો.
1

2

3

4

��:24 xીદળ� વન\પિતમા ંકયા �કાર�ુ ં@ળૂ હોય છે?

જવાબ:
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જવાબ:



મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 ડ/મમા ંપાણી કયાથંી આવJુ ંહશ?ે

જવાબ:

��:2 વરાળ બીP કયા નામે ઓળખાય છે?

જવાબ:

��:3 પાણીના �ોત કોન ેકહ/વાય?

જવાબ:

��:4 પાણીમાથંી વરાળ બનવાની Ovયાન ે�ુ ંકહ/ છે?

જવાબ:

��:5 જળસચંય એટલ ે�ુ?ં

Std - 6 �કરણ 6 : પાણી

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����

��:5 જળસચંય એટલ ે�ુ?ં
જવાબ:

��:6 પાણી�ુ ં�eૂષણ એટલ ે�ુ?ં
જવાબ:

��:7 પાણીની વરાળમાથંી વાદળ બધંાવા શાની જ}ર પડ/ છે?

જવાબ:

��:8 ઠારણOvયા બીP કયા નામે ઓળખાય છે?
જવાબ:

��:9 કઇ પiધિત qારા પાણીના �બૂજ વF ુજ^થાનો સ0ંહ કર� શકાય છે?

જવાબ:

��:10

જવાબ:

��:11

જવાબ:       A. સરોવર              B.  	વૂો              C. નદ�  

પાણીની વરાળ ઠંડ� પડ� પાણીના ટ�પામંા ં}પાતંર થવાની
Ovયાને �ુ ંકહ/ છે?

Oરચા� પiધિતથી નીચેનામા ં6�ુ ંપાણી�ુ ં\તર �� ુલાવી
શકાય તેની સામ ેખરાનંી નીશાની કરો.
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��:12 તમારા ઘર/ પીવા�ુ ંપાણી કયાથંી આવ ેછે?

જવાબ:

��:13 પાણીના �ોતો કયા કયા છે?

જવાબ:

��:14 પાણીના વાQ ુ\વ}પન ે�ુ ંકહ/ છે?

જવાબ:

��:15 આપણા શર�રની કઇ �િવક Ovયાઓમા ંપાણી �બૂ જ}ર� છે?

જવાબ:

��:16 બા�પીભવન કોન ેકહ/વાય?

જવાબ:

��:17 પાણીના ચાર ઉપયોગો જણાવો.
1

2

3
જવાબ:

3

4

��:18 જળસ0ંહ (સચંય)ની િવિવધ ચાર ર�તો જણાવો.
1 3

2 4

��:19 જળસ0ંહ (સચંય)ના બ ેફાયદા જણાવો.
1

2

��:20 પાણી�ુ ં�eૂષણ કઇ કઈ ર�ત ેથાય છે? કોઇપણ (ણ 
1

2

3

��:21 પાણી�ુ ં�eૂષણ અટકાવવા �ુ ંકર� શકાય? કોઇપણ (ણ 
1

2

3

જવાબ

જવાબ:

જવાબ:

જવાબ:

જવાબ:
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મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 તમારા િવlાનના m\ુતકની લબંાઇ કયા એકમમા ંમપાય છે?

જવાબ:

��:2 �કાશવષ> શાનો એકમ છે?
જવાબ:

��:3 લબંચોરસ�ુ ંBે(ફળ શોધવા�ુ ંc(ૂ લખો.
જવાબ:

��:4 Bે(ફળના કોઇ પણ બે એકમ લખો.
જવાબ: 1 2

��:5 1 �કાશવષ> =                              ---------------------------Oકમી. 

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 7 : માપન

��  �કાશવષ> Oકમી
જવાબ:

��:6 લબંાઇ માપવા માટ/� ુ ં�માણ�તૂ સાધન �ુ ંછે?
જવાબ:

��:7 15 Oદવસના સમયગાળાને �ુ ંકહ/ છે?
જવાબ:

��:8 મીટરથી નાના બે એકમ જણાવો.
જવાબ: 1 2

��:9 લબંાઇનો �માણ�તૂ એકમ કયો છે?
જવાબ:

��:10 સમયના માપન માટ/ વપરાતા ં?દા-જત માપનના સાધનનો કયા છે?

જવાબ:

��:11

જવાબ:       A. Oકલોમીટર           B.  મીટર              C. િમGલમીટર
��:12 સમયનો �માણ�તૂ એકમ કયો છે?
જવાબ:

નીચેનામા ંલબંાઇનો 6 એકમ સૌથી મોટો હોય તેની સામે

ખરાનંી નીશાની કરો.
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��:13 5યાNયા આપો: Bે(ફળ
જવાબ:

��:14

જવાબ:

��:15

જવાબ:

��:16

જવાબ:

��:17

જવાબ:

��:18 એક Oદવસ બરાબર ક/ટલા કલાક?

� ૃ̂ વી પર કોઇ પણ બે શહ/રો વMચે�ુ ં?તર માપવા માટ/

5યાવહાOરક કયો એકમ વપરાય છે?

અિનયિમત આકારના પાદંડાની સપાટ��ુ ંBે(ફળ શોધવા શેનો

ઉપયોગ કરશો?

પહ/લાના સમયમા ંલબંાઇ માપવા માટ/ કયા ?દા-જત એકમોનો

ઉપયોગ થતો હતો?

તારા 6વા અવકાશીય પદાથt વMચ ે?તર પામવા કયો મોટો
એકમ વપરાય છે?

��:18 એક Oદવસ બરાબર ક/ટલા કલાક?

જવાબ:

��:19 શાળાના મેદાનની લબંાઇ કયા એકમમા ંમપાય છે?

જવાબ:

��:20 ખેતર�ુ ંBે(ફળ માપવા માટ/ના મોટા એકમો જણાવો.
જવાબ:

��:21 લાબંા સમયગાળા માપવા કયા એકમો વપરાય છે?

જવાબ:
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મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1

1 2 3
4 5

��:2

જવાબ:

��:3 કાપડ કાપવા કQુ ંસાeંુ ય(ં વપરાય છે?
જવાબ:

��:4 ગરગડ� કયા કાય>મા ંઉપયોગી છે?

5યાNયા આપો:  સાeંુ ય(ં

જવાબ:

���� ��� ��	�����

દ� િનક $વનમા ંતમ ેઉપયોગ કરતા ંહોય તેવા ંપાચં 
સાદા ય(ંોના નામ લખો.

Std - 6 �કરણ 8 : સાદા ય(ંો

��               �����	 
���
Sem - I

��:4 ગરગડ� કયા કાય>મા ંઉપયોગી છે?
જવાબ:

��:5 દાતર_ુ ંકયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

��:6 ઉMચાલન �કારના (ણ સાદા ંય(ંોના ંનામ લખો.
જવાબ: 1.                                     2.                                         3. 

��:7 સાણસી કયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

��:8 ફાચર �કારના (ણ સાદા ંય(ંોના ંનામ લખો.
જવાબ: 1.                                     2.                                         3. 

��:9 પૈ_ુ ં6ના ઉપર બેસાડવામા ંઆવ ેછે તેન ે�ુ ંકહ/ છે?

જવાબ:

��:10

જવાબ:

��:11 6ક કયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

ય(ંિવlાનની શોધોમા ંકઇ શોધ માનવ$વનની એક vાિંતકાર�
શોધ મનાય છે?
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��:12 ચીિપયો કયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

��:13

જવાબ:

��:14 દાદર કયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

��:15 જOટલ ય(ંોના (ણ ઉદાહરણો આપો.
જવાબ: 1.                                     2.                                         3. 

��:16 ચીિપયો કયા �કાર�ુ ંસાeંુ ય(ં છે?
જવાબ:

��:17 સાદા ંય(ંોના ંક/ટલા �કાર છે? કયા કયા?

��:18

જવાબ:       A. cડૂ�           B.  ગરગડ�             C. \�
��:19 ઉMચાલનના બે ફાયદાઓ જણાવો.

નીચેનામા ં6 ઉMચાલન હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.

5યાNયા આપો:  જOટલ ય(ંો

જવાબ:

��:19 ઉMચાલનના બે ફાયદાઓ જણાવો.
1
2

��:20 ઢાળના 5યવહારમા ંબ ેઉપયોગો જણાવો.
1
2

��:21 ગરગડ�નો ઉપયોગ કરવાથી શો ફાયદો થાય?

જવાબ:

��:22 પાOટયામાથંી ખીલી કાઢવા કQુ ંસાધન વપરાય છે?

જવાબ:

નીચેના�ુ ંસાદા ંય(ંો અને જOટલ ય(ંોમા ંવગ�કરણ કરો.
દહs વલોવવાનો સચંો, \	ટૂર, cડૂ�, v/ન, 6ક,

સાઇકલ, લપસણી, ગરગડ�

જOટલ ય(ંોસાદા ંય(ંો

��:23

જવાબ:

જવાબ:

જવાબ:
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મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 વ\J ુકયાર/ દ/ખાય છે?

જવાબ:

��:2 �કાશ કયાર/ અવરોધાય છે?
જવાબ:

��:3 �કાશ�ુ ંઉDસ�ન કરતી વ\Jનુે �ુ ંકહ/ છે?
જવાબ:

��:4 cયૂ>0હણ કયા Oદવસે થઇ શક/ છે?
જવાબ:

��:5
ચxં પર cયૂ>નો 6 �કાશ પડ/ છે તેમાથંી ક/ટલા ટકા �કાશ�ુ ં

Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 9 : �કાશ

��               �����	 
���

��:5

જવાબ:

��:6 �કાશ�ુ ં	ુદરતી ઉદગમ\થાન એટલે �ુ?ં
જવાબ:

��:7

જવાબ:

��:8

જવાબ:       A. હવા           B.  અર�સો             C. ડહો`ં પાણી
��:9

જવાબ:       A. કાચ           B.  અર�સો             C. લાકડ�
��:10 ક/વા પદાથ>નો પડછાયો પડ� શક/ નOહ?

જવાબ:

��:11 �કાશના બે 	ુદરતી ઉદગમ\થાનો જણાવો.
જવાબ: 1 2

5યાNયા આપો:  પારદશ>ક પદાથ>

નીચેનામા ં6 પારદશ>ક પદાથ> હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.

ચxં પર cયૂ>નો 6 �કાશ પડ/ છે તેમાથંી ક/ટલા ટકા �કાશ�ુ ં
શોષણ થાય છે?

નીચેનામા ં6નો પડછાયો પડ/ નOહ તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.
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��:12

જવાબ:       A. eૂિધયો કાચ           B.  ચ�માનંો કાચ             C. eૂધ
��:13

જવાબ:

��:14 ચxં0હણ કયાર/ થઇ શક/ છે?
જવાબ:

��:15 �કાશના બે 	ૃિ(મ ઉદગમ\થાનો જણાવો.
જવાબ: 1 2

��:16

જવાબ:       A. eૂિધયો કાચ           B.  ચ�માનંો કાચ             C. eૂધ
��:17 �કાશ હમંેશા ક/વી ગિત કર/ છે?
જવાબ:

��:18   ------------------ �કાશ�ુ ંઠં_ુ ં	ુદરતી ઉદગમ\થાન છે.

��:19 cયૂ>0હણ અન ેચxં0હણની ઘટના શાના કારણે બન ેછે?

5યાNયા આપો:  પારભાસક પદાથ>

નીચેનામા ં6 અપારદશ>ક પદાથ> હોય તેની સામે ખરાનંી

નીચેનામા ં6 પારભાસક પદાથ> હોય તેની સામે ખરાનંી નીશાની કરો.

��:19 cયૂ>0હણ અન ેચxં0હણની ઘટના શાના કારણે બન ેછે?

જવાબ:
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અપારદશ>ક પદાથ> પારભાસક પદાથ>પારદશ>ક પદાથ>

નીચેના�ુ ંપારદશ>ક પદાથ>, અપારદશ>ક પદાથ>, પારભાસક પદાથ>મા ં

વગ�કરણ કરો.��:20
હવા, �ટ, વાદળ, �iુધ પાણી, અર�સો, તેGલયો કાગળ, m ૂ{ંું,

eૂિધયો કાચ, ચ�માનંો કાચ, એરંOડQુ,ં eૂધ, લાકડ�, Oદવાલ.



મેળવેલ
�ણુ
	ુલ
�ણુ

િવધાથ��ુ ંનામ: તાર�ખ:

��:1 અવાજના  �સરણ માટ/ ......................... જ}ર� છે.     

��:2 કાનને સાભંળવા ન ગમતા અવાજને �ુ ંકહ/ છે?
જવાબ:

��:3

જવાબ:

��:4 ઘ�ઘાટના �ોત કોને કહ/ છે?
જવાબ:

��:5 ખાલી બૉટલમા ંbંક મારવાથી અવાજ શા કારણે ઉદભવ ેછે?

��               �����	 
���
Sem - I ���� ��� ��	�����
Std - 6 �કરણ 10 : iવિન

પડઘો પડવા માટ/ ઉદગમ અને iવિન�ુ ંપરવત>ન કરતી સપાટ� વMચે�ુ ં

ઓછામા ંઓ� ં?તર ક/ટ*ુ ંહોjુ ંજ}ર� છે?

��:5 ખાલી બૉટલમા ંbંક મારવાથી અવાજ શા કારણે ઉદભવ ેછે?

જવાબ:

��:6 અવાજના  �સરણ માટ/ અગDય�ુ ંમાiયમ કQુ ંછે?
જવાબ:

��:7 તબલામંા ંશાની "Pુર�થી અવાજ ઉDપy થાય છે?

જવાબ:

��:8 પડઘો શાને કારણે ઉDપy થાય છે?
જવાબ:

��:9 હામtિનયમમા ંશાની "Pુર�થી અવાજ ઉDપy થાય છે?

જવાબ:

��:10 iવિનશોષક પદાથtના ં(ણ નામ લખો.
જવાબ:  1.                                    2                                    3.

��:11 ઘ�ઘાટ થતો હોય તેવા બે \થળો લખો.
જવાબ: 1 2

��:12 વાયોGલનમા ંશાની "Pુર�થી અવાજ ઉDપy થાય છે?

જવાબ:
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��:13 અવાજ કઇ (ણ ર�તે ઉDપy થઇ શક/ છે?

1
2
3

��:14 અવાજ�ુ ં�સરણ ક/વા માiયમમા ંથJ ુ ંનથી?
જવાબ:

��:15 પડઘાના બ ેઉપયોગ લખો.
1
2

��:16 વાસંળ�મા ંશાની "Pુર�થી અવાજ ઉDપy થાય છે?

જવાબ:

��:17

જવાબ:       A. _ુગંરની સામ ે       B. �Lુલા મેદાનમા ં         C. ઓરડ�માં

જવાબ:

નીચેનામા ં6 જ�યાએ બોલવાથી પડઘો સભંળાય છે તેની સામે ખરાનંી 

નીશાની કરો.

જવાબ:

જવાબ:       A. _ુગંરની સામ ે       B. �Lુલા મેદાનમા ં         C. ઓરડ�માં
��:18

જવાબ:

��:19

જવાબ:

��:20

જવાબ:

��:21 હવામા ંઅવાજની ઝડપ ક/ટલી છે?

જવાબ:

��:22 ઘ�ઘાટના કારણે માણસ પર થતી (ણ અસર લખો.
1
2
3

rj1399@gmail.com
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5યાNયા આપો:  પડઘો

@ળૂ અવાજ અન ેપરાવત>ન પામી આવતા �િતiવિન વMચેનો
સમયગાળો ક/ટલો હોય તો પડઘો ઉDપy થાય?

િસનેમા�હૃોમા ંઅવાજના પડઘા ન પડ/ ત ેમાટ/ લગાડવામા ંઆવતા
પદાથtન ે�ુ ંકહ/ છે?

જવાબ:


