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1.
2.
3.
4.

Attempt all questions.
Make suitable assumption wherever necessary.
Each question is of 1 mark.
Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

(1)Diamond is a____________ solid.
A. covalent
B. ionic
C. molecular
D. metallic
(2)____________ is an example of polar covalent compound.
A. HBr
B. F2
C. O2
D. N2
(3)Which of the following metals possess fcc arrangement of atoms in its crystalline
form?
A. Al
B. Cu
C. Au
D. All of the above
(4)How many P-P (phosphorous-phosphorous) bonds are present in P4 molecule?
A. 4
B. 5
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C. 6
D. 8
(5)In the Haber’s process of manufacturing NH3 (ammonia),
A. N2 and H2O are reactants.
B. Mo acts as catalytic promoter of catalyst-Fe.
C. As2O3 acts as catalytic inhibitor of catalyst-Fe
D. All of the above are correct.
(6)Which of the following statements is correct?
A. Negative catalyst decreases the yield of the reaction.
B. Positive catalyst initiates the reaction.
C. Decomposition of H2O2 to H2O and O2 decreases in the presence of
phosphoric acid.
D. Catalyst increases the yield of reaction.
(7)Intra-molecular hydrogen bonding is possible in _________.
A. para-chlorophenol
B. ortho-chlorophenol
C. water
D. ammonia
(8)Quartz is a ________.
A. One dimensional branched solid
B. Two dimensional network solid
C. Triatomic network solid
D. Three dimensional network solid
(9)Electrostatic attraction existing between two oppositely charged ions is known as
________.
A. Ionic bond
B. Covalent bond
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C. Metallic bond
D. Coordinate covalent bond
(10)In graphite all bonds are _______.
A. Metallic
B. Covalent
C. Polar covalent
D. ionic
(11)Factor(s) affecting the degree of ionization is/are ________.
A. Nature of ionic substance
B. Nature of solvent
C. Dilution of solution
D. All of the above
(12)For pure water, pH + pOH = ______.
A. 10-14
B. 0 to 14
C. 7
D. 14
(13)What will be the pH of 0.05M H2SO4(aq)?
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.6990
D. 1
(14)Which of the following is incorrect?
A. For acidic solution, pH < 7
B. For basic solution, pH > 7
C. For neutral solution, pH = 7
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D. For pure water, [H3O+] = [OH-] = 10-14
(15)What is the value of ionic product (Kw) of pure water at 25°C temperature?
A. 10-14 mol2 liter-2
B. 10-7 mol liter-1
C. 10-14 mol2 liter2
D. 10-14 mol liter-2
(16)Destroy of metal by electrochemical reaction is known as______.
A. Corrosion
B. Hot dipping
C. Galvanizing
D. Tinning
(17)Oxidation means
A. Addition of oxygen
B. Removal of hydrogen
C. Removal of electrons
D. All of the above
(18)Reduction means
A. Addition of electrons
B. Removal of hydrogen
C. Addition of oxygen
D. Removal of electrons
(19)Factor(s) affecting the rate of corrosion is/are __________.
A. Temperature
B. Moisture
C. Purity of metal
D. All of the above
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(20)Cathodic inhibitors
A. Decrease the reduction of oxygen
B. Increase the reduction of oxygen
C. Decrease the oxidation of oxygen
D. Increase the oxidation of oxygen
(21)_____________ is an example of organic inhibitor.
A. Thiourea
B. Sodium chromate
C. Sodium phosphate
D. None of the above
(22)Galvanizing that is
A. Deposition of Al on Fe
B. Deposition of Sn on Fe
C. Deposition of Zn on Fe
D. Deposition of Cr on Fe
(23)Tinning that is
A. Deposition of Al on Fe
B. Deposition of Zn on Fe
C. Deposition of Sn on Fe
D. Deposition of Cr on Fe
(24)At anode
A. Oxidation occurs
B. Reduction occurs
C. Either oxidation or reduction occurs
D. All of the above are correct
(25)At cathode
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A. Oxidation occurs
B. Reduction occurs
C. Neither oxidation nor reduction occurs
D. None of the above is correct
(26)In concentration cell, the half cell containing less concentration of electrolyte acts as
____________.
A. Cathode
B. Anode
C. Either cathode or anode
D. Neither cathode nor anode
(27)Stainless steel does not rust due to the presence of _______.
A. Carbon
B. Copper
C. Zinc
D. Chromium
(28)Temporary hardness of water is due to _______.
A. Bicarbonates of Ca and Mg
B. Carbonates of Ca and Mg
C. Chlorides of Ca and Mg
D. Sulphates of Ca and Mg
(29)Permanent hardness of water is due to _________.
A. Bicarbonates of Ca and Mg
B. Carbonates of Ca and Mg
C. Sulphates and chlorides of Ca and Mg
D. Sulphides of Ca and Mg
(30)ppm is defined as the number of parts by weight of CaCO3 present in ________.
A. 106 parts by weight of water
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B. 10 parts by weight of water
C. 104 parts by weight of water
D. 105 parts by weight of water
(31)0.007 °Clark = ________ ppm
A. 1
B. 0.1
C. 0.001
D. 10
(32)1 ppm = _______ °French
A. 1
B. 0.1
C. 0.001
D. 10
(33)Temporary hardness of water can be removed by ________.
A. Boiling
B. Filtration
C. Adding NaOH
D. Adding HCl
(34)What is added to hard water in soda lime process of water softening?
A. Ca(OH)2 and Na2CO3
B. Lime water
C. Zeolite
D. Sodium hexametaphosphate
(35)Scale of boiler can be removed by adding _________.
A. Sodium hexametaphosphate
B. Na3PO4
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C. Na2HPO4
D. All of the above
(36)Zeolite is chemically _________.
A. Sodium aluminosilicate
B. Sodium hexametaphosphate
C. Silicon carbide
D. Organic resin
(37)Corrosion of boiler due to dissolved oxygen can be removed by adding ______.
A. Na2SO3
B. Na2S
C. N2H4
D. All of the above
(38)In zeolite process of water softening,
A. Mg2+ ions are exchanged by Al3+ ions
B. Na+ ions are exchanged by Mg2+ ions
C. Na+ ions are exchanged by K+ ions
D. Mg2+ ions are exchanged by Ca2+ ions
(39)In ion exchange process of water softening,
A. Acidic resin exchanges H+ ions with Mg2+ ions
B. Basic resin exchanges H+ ions with Mg2+ ions
C. Basic resin exchanges OH- ions with Mg2+ ions
D. None of the above
(40)What is the proportion of chlorine in potable water?
A. 0.1 to 0.2 ppm
B. 0.1 to 0.4 ppm
C. More than 0.4 ppm
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D. 1 to 4 ppm
(41)Permanent hardness of water can be removed by _________.
A. Soda lime process
B. Zeolite process
C. Ion exchange process
D. All of the above
(42)________ is an example of coagulant.
A. Fe2O3
B. FeCl3
C. Alum
D. Alloy
(43)Which of the following is the major component in Portland cement?
A. SiO2
B. Al2O3
C. Fe2O3
D. CaO
(44)The greenish grey colour of cement is due to _________.
A. Fe2O3
B. CaO
C. Gypsum
D. SO3
(45)Soda lime glass is chemically _______.
A. Na2O CaO 6SiO2
B. K2O CaO 6SiO2
C. K2O PbO 6SiO2
D. B2O3
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(46)Potash lime glass is chemically ________.
A. Na2O CaO 6SiO2
B. K2O CaO 6SiO2
C. K2O PbO 6SiO2
D. B2O3
(47)Which is known as flint glass?
A. Potash lead glass
B. Boro silicate glass
C. Silica glass
D. Potash lime glass
(48)___________ is used as flux in the manufacturing of glass.
A. KO3
B. SiO2
C. PbO
D. Borax
(49)_________ is an example of neutral refractory.
A. SiC
B. SiO2
C. CaO
D. None of the above
(50)Magnesia is an example of _________.
A. Neutral refractory
B. Acidic refractory
C. Basic refractory
D. All of the above
(51)________ is/are used as drying oil(s) in paint.
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A. Linseed oil
B. Fish oil
C. Soya bean oil
D. All of the above
(52)_______ is an example of white pigment.
A. Pb3O4
B. Fe2O3
C. Prussian blue
D. ZnO
(53)Turpentine is used as_______ in paint.
A. Thinner
B. Drier
C. Filler
D. Pigment
(54)Triphenyl phosphate is an example of _______.
A. Thinner
B. Plasticizer
C. Pigment
D. Filler
(55)____________ is an insulator.
A. Diamond
B. Graphite
C. Aluminum
D. Tin
(56)Which of the following is a thermoplastic?
A. PVC
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B. Bakelite
C. Melamine
D. Epoxy resin
(57)___________ is an example of co polymer.
A. PVC
B. Orlon
C. Teflon
D. None of the above
(58)Nylon-6,6 is an example of _________.
A. Semi synthetic fiber
B. Homo polymer
C. Thermosetting polymer
D. Synthetic fiber
(59)Bakelite is manufactured from ________.
A. Phenol and formaldehyde
B. Bis phenol and epichlorohydrine
C. Isoprene
D. Caprolactam
(60)In vulcanization of rubber, ______________is added.
A. Nitrogen
B. Sulphur
C. Resin
D. Carbon
(61)Monomer(s) of buna-S rubber is/are _________.
A. Butadiene
B. Chloroprene
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C. Butadiene and styrene
D. Butadiene and acrylonitrile
(62)____________ is an example of synthetic adhesive.
A. Epoxy resin
B. Phenol
C. Formaldehyde
D. Isoprene
(63)Natural rubber is a polymer of _________.
A. Isoprene
B. Chloroprene
C. Caprolactam
D. Styrene
(64)_______________ is an example of homo polymer.
A. Nylon-6,6
B. Polyethylene
C. Buna-S rubber
D. Melamine
(65)_________________ is an example of addition polymer.
A. Nylon-6,6
B. Polyethylene
C. Buna S rubber
D. Melamine
(66)___________ is not an example of thermosetting polymer.
A. Melamine
B. Bakelite
C. Epoxy resins
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D. Nylon-6,6
(67)Hexamethylenediamine and adipic acid are used as monomers in the manufacturing
of ___________.
A. Nylon-6
B. Nylon-6,6
C. Buna-N rubber
D. None of the above
(68)Ebonite contains ________.
A. 35% sulphur
B. 5% sulphur
C. 35% natural rubber
D. 5% natural rubber
(69)_________ is an example of condensation polymer.
A. Nylon-6,6
B. Buna-S rubber
C. Epoxy resins
D. All of the above
(70)Isoprene is chemically _________.
A. 2-methyl 1,3-butadiene
B. 2-chloro 1,3-butadiene
C. 2-methyl 1,2-butadiene
D. 2-chloro 1,2-butadiene

*************************
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(1)હ�રો ________ ઘન છે .
E. સહ સંયોજક
F. આયોનીક
G. આણ્વી
H. ધાત્વીક
(2)____________ એ �ુવીય સહ સંયોજક સંયોજન�ું ઉદાહરણ છે .
E. HBr
F. F2
G. O2
H. N2
(3)નીચેના પૈક� કઈ ધા� ુ તેના સ્ફ�ટક સ્વ�પમાં પરમા�ુઓનfcc ગોઠવણી ધરાવે છે ?
E. Al
F. Cu
G. Au
H. ઉપરોક્ત બધી 
(4)P4 અ�ુમાં ક� ટલા P-P (ફૉસ્ફરસ– ફૉસ્ફર) બંધ હાજર હોય છે ?
E. 4
F. 5
G. 6
H. 8
(5)NH3 (એમોિનયા) ના ઉત્પાદનની હ�બર પધ્ધતીમા,
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E. N2 અને H2O પ્રક્ર�હોય છે .
F. Mo એ ઉદ્દ�-Fe ના ઉદ્દ�પક�ય ઉ�ેજક તર� ક� વત�  .
G. As2O3 એ ઉદ્દ�-Fe ના ઉદ્દ�પક�ય નીરોધક તર� ક� વત�  .
H. ઉપરોક્ત બધાજ સાચ.
(6)નીચેના વીધાનો પૈક� ક�ું સા�ું છે ?
E. ઋણ ઉદ્દ�પક પ્રક્ર�યાની નીપજ ઘટ.
F. ધન ઉદ્દ�પક પ્રક્ર�યાને શ� .
G. ફોસ્ફોર�ક ઍિસડની હાજર�માંH2O2 �ું H2O અને O2 માં વીઘટન ઘટ� છે .
H. ઉદ્દ�પક પ્રક્ર�યાની નીપજ વધ.
(7)_________ માં �ત: આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ શકય.
E. પેરા-ક્લોરોફ�નો
F. ઓથ�-ક્લોરોફ�નો
G. પાણી
H. એમોિનયા
(8)ક્વા�્ ર્_______ છે .
E. એક પર�માણીય શાખીત ઘન
F. દ્વી પર�માણીય �ળ�દાર 
G. ત્રી પરમાણ્વીય �ળ�દાર
H. ત્રી પર�માણીય �ળ�દાર 
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(9)બે વી�ુધ્ધ વીભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે પ્રવતર્સ્થીર વીજ આકષર્_________
તર�ક� ઓળખાય છે .
E. આયોનીક બંધ
F. સહ સંયોજક બંધ
G. ધાત્વક બંધ
H. સંવગર્ સહ સંયોજક બં
(10)ગ્રેફાઇટમાં બધાજ બં_________ હોય છે .
E. ધાત્વી
F. સહ સંયોજક
G. �ુવીય સહ સંયોજક
H. આયોનીક
(11)આયનીકરણ �શને અસર કર� ું પર�બળ______ છે .
E. આયોનીક પદાથર્ની પ્ર�
F. દ્રાવકની પ્ર
G. દ્રાવણની મંદ
H. ઉપરોક્ત બધા
(12)�ુધ્ધ પાણી માટ , pH + pOH = ______.
E. 10-14
F. 0 થી 14
G. 7
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H. 14
(13)0.05M H2SO4(aq) દ્રાવણનpH ક� ટલી હશે?
E. 0.05
F. 0.1
G. 0.6990
H. 1
(14)નીચેના પૈક� �ું ખો�ું છે ?
E. ઍિસડ�ક દ્રાવણ મા, pH < 7
F. બેઝીક દ્રાવણ મા, pH > 7
G. તટસ્થ દ્રાવણ મ, pH = 7
H. �ુધ્ધ પાણી માટ , [H3O+] = [OH-] = 10-14
(15)25°C તાપમાને પાણીના આયોનીક �ુણાકાર (Kw) ની �ક�મત ક� ટલી હોય છે ?
E. 10-14 મોલ2 �લટર-2
F. 10-7 મોલ �લટર-1
G. 10-14 મોલ2 �લટર2
H. 10-14 મોલ �લટર-2
(16)વીજરાસાયણીક પ્રક્ર�યાને કારણે થ�ું ધા�ુ�ું િવ_________ તર�ક� ઓળખાય છે .
E. ક્ષા
F. હોટ ડ�િપ�ગ
G. ગેલ્વેનાઇઝ�
H. ટ�િન�ગ
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(17)ઓ�ક્સડ�શન એટલ
E. ઓ�ક્સજન�ું ઉમેરા�ુ
F. હાઇડ્રોજન�ું�ૂર થ�
G. ઇલેક્ટ્રોન�ું �ૂર થ�
H. ઉપરોક્ત બધા
(18)ર�ડકશન એટલે
E. ઇલેક્ટ્રોન�ું ઉમેરા
F. હાઇડ્રોજન�ું�ૂર થ�
G. ઓ�ક્સજન�ું ઉમેરા�ું
H. ઇલેક્ટ્રોન�ું �ૂર થ
(19)ક્ષારણને અસર કર�ું પર�બ________ છે .
E. તાપમાન
F. ભેજ
G. ધા� ુની �ુધ્ધત
H. ઉપરોક્ત બધાજ
(20)ક� થોડ�ક નીરોધકો
E. ઓ�ક્સજન�ું ર�ડકશન ઘટાડ� છ
F. ઓ�ક્સજન�ું ર�ડકશન વધાર� છ
G. ઓ�ક્સજન�ું ઓ�ક્સડ�શન ઘટાડ� 
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H. ઓ�ક્સજન�ું ઓ�ક્સડ�શન વધાર� 
(21)_____________ એ કાબર્નીક નીરોધક�ું ઉદાહરણ છ.
E. થાયો �ુ�રયા
F. સો�ડયમ ક્રોમ
G. સો�ડયમ ફોસ્ફ�
H. ઉપરોક્ત એકપણ નહ
(22)ગેલ્વેનાઇઝ�ગ એટલે
E. Fe ઉપર Al �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
F. Fe ઉપર Sn �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
G. Fe ઉપર Zn �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
H. Fe ઉપર Cr �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
(23)ટ�િન�ગ એટલે
E. Fe ઉપર Al �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
F. Fe ઉપર Zn �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
G. Fe ઉપર Sn �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
H. Fe ઉપર Cr �ું સ્તર ચઢાવ�ુ
(24)એનોડ ઉપર
E. ઓ�ક્સડ�શન થાયછે
F. ર�ડકશન થાય છે
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G. ઓ�ક્સડ�શન અથવા ર�ડકશન થાયછે
H. ઉપરોક્ત બધાજ સાચા છ
(25)ક� થોડ ઉપર
E. ઓ�ક્સડ�શન થાયછે
F. ર�ડકશન થાય છે
G. ઓ�ક્સડ�શન ક� ર�ડકશન થ�ું નથ
H. ઉપરોક્ત એકપણ સા�ું નથ
(26)સાંદ્રતા કોષમ, વી�ુત વીભા�યની ઓછ� સાંદ્રતા ધરાવતો અધર્ ક_______ તર�ક�
વત� છે .
E. ક� થોડ
F. એનોડ
G. ક� થોડ અથવા એનોડ
H. ક� થોડ ક� એનોડ તર�ક� વતર્�ું નથ
(27)_________ ની હાજર�ને લીધે સ્ટ�નલેસ સ્ટ�લ�ું ક્ષારણ થ�ું.
E. કાબર્
F. કોપર
G. જ�ક
H. ક્રોિમ
(28)________ ને લીધે પાણીની અસ્થાયી કઠ�નતા હોય છ.
E. Ca અને Mg ના બાયકાબ�નેટ્
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F. Ca અને Mg ના કાબ�નેટ્
G. Ca અને Mg ક્લોરાઇડ્
H. Ca અને Mg સલ્ફ�ટ
(29)________ ને લીધે પાણીની સ્થાયી કઠ�નતા હોય છ
E. Ca અને Mg ના બાયકાબ�નેટ્
F. Ca અને Mg ના કાબ�નેટ્
G. Ca અને Mg ના સલ્ફ�ટ્સ અને ક્લોરા
H. Ca અને Mg ના સલ્ફાઇડ
(30)______ માં રહ�લ CaCO3 ના વજનથી ભાગના �કને ppm તર�ક� વ્યાખ્યાયી
કરવામાં આવે છે .
E. 106 ભાગ વજનથી પાણી
F. 10 ભાગ વજનથી પાણી
G. 104 ભાગ વજનથી પાણી
H. 105 ભાગ વજનથી પાણી
(31)0.007 °ક્લાક = ________ ppm
E. 1
F. 0.1
G. 0.001
H. 10
(32)1 ppm = _______ °ફ્ર
E. 1
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F. 0.1
G. 0.001
H. 10
(33)પાણીની અસ્થાયી કઠ�નતા________ �ૂર કર� શકાય.
E. ઉકાળ�ને
F. ગાળણથી
G. NaOH ઉમેર�ને
H. HCl ઉમેર�ને
(34)પાણીને નરમ બનાવવાની સોડા લાઈમ પધ્ધતીમાં સખત પાણીમાં �ું ઉમેરવામાં આવે
છે ?
E. Ca(OH)2 અને Na2CO3
F. � ૂના�ું પાણી
G. ઝીઓલાઇટ
H. સો�ડયમ હ�ક્ઝામટાફોસ્ફ�
(35)________ ઉમેર�ને બોઈલરની છાર� �ૂર કર� શકાય.
E. સો�ડયમ હ�ક્ઝામટાફોસ્ફ�
F. Na3PO4
G. Na2HPO4
H. ઉપરોક્ત બધા
(36)ઝીઓલાઇટ રાસાયણીક ર�તે _________ છે .
E. સો�ડયમ એલ્�મીનોિસ�લક� ટ
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F. સો�ડયમ હ�ક્ઝામટાફોસ્ફ�
G. િસ�લકોન કાબાર્ઈ
H. કાબર્નીક ર�ઝી
(37)________ ઉમેર�ને દ્રાવ્ય ઓ�ક્સજનને લીધે થ�ું બોઈલર�ું ક્ષારણ �ૂર કર.
E. Na2SO3
F. Na2S
G. N2H4
H. ઉપરોક્ત બધા
(38)પાણીને નરમ બનાવવાની ઝીઓલાઇટ પધ્તીમાં,
E. Mg2+ આયનો, Al3+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
F. Na+ આયનો, Mg2+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
G. Na+ આયનો, K+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
H. Mg2+ આયનો, Ca2+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
(39)પાણીને નરમ બનાવવાની આયન િવનીમય પધ્તીમાં,
E. એિસ�ડક ર� ઝીનના H+ આયનો, Mg2+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
F. બેઝીક ર� ઝીનના H+ આયનો, Mg2+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
G. બેઝીક ર� ઝીનના OH- આયનો, Mg2+ આયનો વડ� વીનીમય પામે છે
H. ઉપરોક્ત એકપણ નહ
(40)પીવાલાયક પાણીમાં ક્લોર�ન�ું પ્રમાણ ક�ટ�ું હોય?
E. 0.1 થી 0.2 ppm
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F. 0.1 થી 0.4 ppm
G. 0.4 ppm થી વ�ુ
H. 1 થી 4 ppm
(41)પાણીની સ્થાયી કઠ�નતા____________ થી �ૂર કર�શકાય.
E. સોડા લાઈમ પધ્ધત
F. ઝીઓલાઇટ પધ્તી
G. આયન િવનીમય પધ્તી
H. ઉપરોક્ત બધા 
(42)________ એ સ્કંદક�ું ઉદાહરણ છ.
E. Fe2O3
F. FeCl3
G. ફટકડ�
H. મીશ્ર ધા�
(43)નીચેના પૈક� પોટર્લ�ડ િસમેનનો �ુખ્યઘટક કયો છે ?
E. SiO2
F. Al2O3
G. Fe2O3
H. CaO
(44)િસમેન્નો લીલાશ પડતો � ૂખરો રં ગ _________ ને લીધે હોય છે .
E. Fe2O3
F. CaO
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G. �પ્સ
H. SO3
(45)સોડા લાઈમ કાચ રાસાયણીક ર�તે _________ છે .
E. Na2O CaO 6SiO2
F. K2O CaO 6SiO2
G. K2O PbO 6SiO2
H. B2O3
(46)પોટાશ લાઈમ કાચ રાસાયણીક ર�તે _________ છે .
E. Na2O CaO 6SiO2
F. K2O CaO 6SiO2
G. K2O PbO 6SiO2
H. B2O3
(47)ક�ું ફ્લ�ટ કાચ તર�ક� ઓળખાય છ?
E. પોટાશ લેડ કાચ
F. બોરોિસ�લક� ટ કાચ
G. િસ�લકા કાચ
H. પોટાશ લાઈમ કાચ
(48)કાચના ઉત્પાદનમાં___________ પ્રદ્રાવક તર�ક� વપરા.
E. KO3
F. SiO2
G. PbO
H. બોર� ક
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(49)_________ એ તટસ્થ ઉષ્માસહ�ું ઉદાહરણ .
E. SiC
F. SiO2
G. CaO
H. ઉપરોક્ત એકપણ નહ
(50)મેગ્નેિશયાએ _________ �ું ઉદાહરણ છે .
E. તટસ્થ ઉષ્મા
F. એિસ�ડક ઉષ્માસ
G. બેઝીક ઉષ્માસ
H. ઉપરોક્ત બધા
(51)પેઈન્ટમાં �ૂક્વન તેલ તર� ક________ વપરાય છે .
E. અળસી�ું તેલ
F. માછલી�ું તેલ
G. સોયાબીન તેલ
H. ઉપરોક્ત બધા
(52)_______ એ સફ�દ વણર્ક�ું ઉદાહરણ છ.
E. Pb3O4
F. Fe2O3
G. �ુિસયન બ્�ૂ
H. ZnO
(53)પેઈન્ટમાં ટપ�ન્ટાઇ________ તર�ક� વપરાય છે .
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E. તરલક
F. �ુકવન દ્રવ
G. � ૂરક દ્ર
H. વણર્
(54)ટ્રાય�ફનાઇલ ફોસ્ફ�ટ_________ �ું ઉદાહરણ છે .
E. તરલક
F. �ુઘટ�કારક
G. વણર્
H. � ૂરક દ્ર
(55)____________ એ અવાહક છે .
E. હ�રો
F. ગ્રેફા
G. એલ્�િમિનયમ
H. ટ�ન
(56)નીચેના પૈક� ક�ું તાપ �ૂનમ્ય છ?
E. PVC
F. બેક�લાઇટ
G. મેલામાઇન
H. ઇપોકસી ર� ઝીન
(57)___________ એ કો-પોલીમર�ું ઉદાહરણ છે .
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E. PVC
F. ઓરલોન
G. ટ� ફલોન
H. ઉપરોક્ત એકપણ નહ
(58)નાયલૉન-6,6 એ ________ �ું ઉદાહરણ છે .
E. અધર્ સાંષ્લેષીત ર�ષ
F. હોમો પોલીમર
G. તાપ સ્થાપીત પોલીમ
H. સાંષ્લેષીત ર�ષ
(59)બેક�લાઇટ�ું ઉત્પાદન_________ માંથી કરવામાં આવે છે .
E. ફ�નોલ અને ફોમાર્લ્હાઈડ
F. બીસ ફ�નોલ અને એપીક્લોરોહાઈડ્
G. આઇસોપ્ર
H. ક� પ્લેકટામ
(60)રબરના વલ્ક�નાઇઝેનમાં __________ ઉમેરવામાં આવે છે .
E. નાઇટ્રો
F. સલ્ફ
G. ર� ઝીન
H. કાબર્
(61)બ્�ુન-S રબરનો મોનોમર ___________ છે .
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E. બ્�ુટાડાઈ
F. ક્લોરોિપ
G. બ્�ુટાડાઈન અને સ્ટાય�
H. બ્�ુટાડાઈન અને એક્ર�લોનાઇટ
(62)___________ એ સાંષ્લેષીત સંસગ��ું ઉદાહરણ છ.
E. ઇપોકસી ર� ઝીન
F. ફ�નોલ
G. ફોમાર્લ્હાઈડ
H. આઇસોપ્ર
(63)�ુદરતી રબર એ __________નો પોલીમર છે .
E. આઇસોપ્ર
F. ક્લોરોિપ
G. ક� પ્લેકટામ
H. સ્ટાય�ર
(64)____________ એ હોમો પોલીમર�ું ઉદાહરણ છે .
E. નાયલૉન-6,6
F. પોલીઈથીલીન
G. બ્�ુન-S રબર
H. મેલામાઈન
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(65)___________ એ યોગશીલ પોલીમર�ું ઉદાહરણ છે .
E. નાયલૉન-6,6
F. પોલીઈથીલીન
G. બ્�ુન-S રબર
H. મેલામાઈન
(66)___________ એ તાપ સ્થાપીત પોલીમર�ું ઉદાહરણ નથ.
E. મેલામાઈન
F. બેક�લાઇટ
G. ઇપોકસી ર� ઝીન્
H. નાયલૉન-6,6
(67)હ�કઝામીથીલીનડાયએમાઇન અને એડ�પીક એિસડ મોનોમસર્__________ ના
ઉત્પાદનમાં વપરાય છ.
E. નાયલૉન-6
F. નાયલૉન-6,6
G. બ્�ુન-N રબર
H. ઉપરોક્ત એકપણ નહ
(68)એબોનાઈટ _________ ધરાવે છે .
E. 35% સલ્ફ
F. 5% સલ્ફ
G. 35% �ુદરતી રબર
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H. 5% �ુદરતી રબર
(69)_________ એ સંઘનન પોલીમર�ું ઉદાહરણ છે .
E. નાયલૉન-6,6
F. બ્�ુન-S રબર
G. ઇપોકસી ર� ઝીન્
H. ઉપરોક્ત બધા
(70)આઇસોપ્રીન રાસાયણીક ર�ત___________ છે .
E. 2-મીથાઈલ 1,3- બ્�ુટાડાઈ
F. 2-ક્લોરો1,3- બ્�ુટાડાઈ
G. 2-મીથાઈલ 1,2- બ્�ુટાડાઈ
H. 2-ક્લોરો1,2- બ્�ુટાડાઈ

***********************************
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