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અમારા વોટ્સએપ ગપૃમાાં જોડાવા માટે 7046218518 પર 

મેસેજ કરો 

                ધાત ુઅને અધાત ુ

 

1 . એકમાત્ર પ્રવાહી ધાત ુકઇ છે? 

➔.પારો 
 

2. ગ્રેફાઇટ,કોલસો,હીરો એ કોના સ્વરૂપો છે? 

➔ કાર્બનના 
 

3. કાર્બનના કયા સ્વરૂપનો ઉપયોગ પેન્સસલ 

ર્નાવવા માટે થાય છે? 

➔ ગે્રફાઇટ 

 



Ramesh Rathod.                                 Gujrat Forest 
 

અમારા વોટ્સએપ ગપૃમાાં જોડાવા માટે 7046218518 પર 

મેસેજ કરો 

4. ઇલેકટ્રીક વાયરને રેણ કરવા કઇ ધાતઓુનુાં 
મમશ્રણ વપરાય છે? 

➔ લેડ અને ટીનનુું 

5. સ્ટીલ કઇ ધાતઓુન ુમમશ્રણ છે? 

➔ આયનબ અને કાર્બન 

 

6.કઇ કઇ ધાતઓુ નરમ હોય છે જેને ચપ્પા વડે 
કાપી શકાય છે? 

➔ સોડડયમ અને પોટેશિયમ 

 

7. ધાત ુઅને અધાત ુતત્વોની ઇલેક્ટ્ટ્રોન ગમુાવવાની 
કે મેળવવાની પ્રકૃમતને શુાં કહ ેછે? 
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➔ આયનીકરણ 

 

8. લોખાંડ હવામાાંના કયા વાય ુસાથ ેસાંયોજાય ત્યારે 

તેન ેકાટ લાગ ેછે? 

➔ ઓક્સસજન 

 

9. કયા ફોસ્ફરસનો ઉપયોગ દિવાસળી ર્નાવવા 
માટે થાય છે? 

➔ લાલ ફોસ્ફરસ 

 

10. ઉંિર મારવાની િવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય 

છે? 
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➔ ઝ િંક ફોસ્ફાઇડ 

 

11. અનાજની જાળવણી માટે શેનો ઉપયોગ થાય 

છે? 

➔ એલ્યશુમશનયમ ફોસ્ફાઇડ 

 

12.પ્રર્ળ ભેજ શોષક તરીકે શુાં ઉપયોગી છે? 

➔ ફોસ્ફરસ પેન્ટાસસાઇડ 

 

13.કાાંસ ુકઇ ધાતઓુન ુમમશ્રણ છે? 

➔ કોપર અને ટીન 
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14. ચામડીના રોગો માટેની દિમ ર્નાવવા માટે 

શેનો ઉપયોગ થાય છે? 

➔ સલ્ફરનો 
 

15. કાાંસ ુકઇ રે્ ધાતઓુના મમશ્રણથી ર્ને છે? 

➔ તાુંબ ુઅને ટીન 

 

16. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જેવી મમશ્રધાત ુકઇ ધાતઓુના 
મમશ્રણથી ર્ને છે? 

➔ લોખુંડ,ક્રોશમયમ, શનકલ 
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17. આકાર યાિ રાખવાનો ગણુધમબ કઇ ધાતમુાાં હોય 

છે? 

➔ શનટીનોલ 

18. મનટીનોલ કઇ ધાતઓુના મમશ્રણથી ર્ને છે? 

➔ શનકલ અને ટાઇટેશનયમ 

 

19. મીઠાનુાં અણ ુસતૂ્ર કય ુછે? 

➔ NaCL 

 

20. લેસસની ર્ાંને સપાટી ર્હારની ર્ાજુ ઉપસેલી 
હોય તેવા લેસસને શુાં કહ ેછે? 

➔ ર્ડિર્ગોળ લેન્સ 
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21. ઠાંડા પીણા ભરવાના પાત્ર (ટીન)માાં કઇ ધાતનુો 
ઉપયોગ થાય છે? 

➔ એલ્યશુમશનયમ 

 

22. ચીમનીની દિવાલમાાં પાણી રક્ષક સ્તર 

ર્નાવવામાાં કઇ ધાતનુો ઉપયોગ થાય છે? 

➔ લેડનો 
 

23. મવદકરણો સામે રક્ષણ મળેવવામાાં કઇ ધાતનુો 
ઉપયોગ થાય છે? 

➔ લેડનો 
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24. ર્ોક્ટ્સાઇટ કઇ ધાતનુી કાચી જમીન છે? 

➔ એલ્યશુમશનયમ 

 

25. મપત્તળ કઇ કઇ ધાતનુુાં મમશ્રણ છે? 

➔ તાુંબ ુઅને  ીંક 

 

 

26. સોનાની શદુ્ધતા કયા એકમમાાં રજૂ કરવામાાં 
આવે છે? 

➔. કેરેટ 

 

27. શદુ્ધ સોનુાં કેટલા કેરેટન ુહોય છે? 

➔ 24 



Ramesh Rathod.                                 Gujrat Forest 
 

અમારા વોટ્સએપ ગપૃમાાં જોડાવા માટે 7046218518 પર 

મેસેજ કરો 

 

28. શદુ્ધ સોનામાાં કઇ ધાત ુઉમેરવાથી સોનાની 
મજબતૂાઇ વધે છે? 

➔ તાુંબ ુઅથવા ચાુંદી 
 

29. આપણા િેશમાાં સામસય રીત ેઆભષૂણો કેટલા 
કેરેટ સોનાના ર્નેલા હોય છે? 

➔ 22 

 

 

30. કઇ અધાત ુકઠણ હોય છે? 

➔ ડિરો 
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31. કઇ અધાત ુમવદ્યતુવાહક હોય છે? 

➔ ગે્રફાઇટ 

 

32. હાઇડ્રોજનની શોધ કયા વૈજ્ઞામનકે કરી હતી અને 

કયારે? 

➔ 1966માું િને્રી કેવેન્ન્ડિે 

 

33.આવતબ કોષ્ટકમાાં પ્રથમ િમે કય ુતત્ત્વ છે? 

➔ િાઇડ્રોજન 

 

34. કોને રસાયણો ના રાજા કહવેાય છે? 

➔.સલ્ફયડુરક એશસડ 
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35. કઇ અધાતનુો ઉપયોગ ચામડીના રોગમાાં 
ચેપનાશક અને ફૂગનાશક તરીકે થાય છે? 

➔ સલ્ફરનો 
 

36. રર્રનુાં વલે્કેનાઈઝેશ કરવા માટે કઇ ધાત ુ

વપરાય છે? 

➔ સલ્ફર 

 

37. ફળોના રસ, જામ અને ફળોની સકુવણીમાાં 
મપ્રઝરવેટીવ્સ તરીકે કઇ અધાત ુવપરાય છે? 

➔ સલ્ફર ડાયોસસાઇડ 

 

 


