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પ્રશ્નઃ- 1   નીચેના દયેક પ્રશ્નના ઈત્તય ભાટે અેરા વલકલ્ોભાથંી વાચો વલકલ્ ળોધોઃ   (10) 

(1) દાથથભા ંવભામેરા દ્રવ્મના જથ્થાને શુ ંકશે છે? 

A. લેગ  B. દ  C. કદ  D. લજન  

(2) ન્યટૂન કઆ બૌવતક યાવળનો એકભ છે? 

A. દ  B. કદ  C. લજન D.  ઘનતા 

(3) g ળાને ભાટેની વજં્ઞા છે?  

A. ગરુુત્લપ્રલેગ B. લજન C. દ  D. કદ 

(4) પથૃ્લી ઈય 60 N લજન ધયાલતા દાથથનુ ંચદં્ર ય લજન કેટલુ ંથામ? 

A. 60 N B. 360 N C. 588 N D. 10 N  

(5) ફે યીવા લચ્ચે  60° નો ખણૂો યાખલાથી લસ્તનુા ંકેટરા ંપ્રવતબફંફ ભે? 

A. 5  B. 6  C. 7  D. 8 

(6) વભતર યીવાની વાભે 20 વેભી અંતયે મકેૂરી લસ્ત ુને તેના પ્રવતબફંફ લચ્ચે કેટલુ ંઅંતય શોમ? 

A. 20 વેભી B. 10 વેભી C. 40 વેભી D. 30 વેભી 

(7) ેયીસ્કોભા ંફે વભતર યીવા કેટરા અંળના ખણૂે મકેૂરા શોમ છે? 

A. 30°  B. 45°  C. 60°  D. 90° 

(8) કેલા પ્રકાયનુ ંપ્રવતબફંફ ડદા ય ઝીરી ળકાત ુ ંનથી? 

A. ઉરટંુ B. લાસ્તવલક C. અબાવી D. ભોટંુ 
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(9) અંતગો યીવાની વાભે લસ્તનેુ ક્યા ંમકૂલાથી તેનુ ંપ્રવતબફંફ અબાવી ને ચત્તુ ંભે છે? 

A. મખુ્મ કેન્દ્ર F ઈય    B. લક્રતાકેન્દ્ર C ઈય 

C. લક્રતાકેન્દ્ર C ને મખુ્મ કેન્દ્ર F ની લચ્ચ ે D. મખુ્મ કેન્દ્ર F ને ધ્રલુ P ની લચ્ચ ે

(10)   ગણુક યાલતથનથી ભતા પ્રવતબફંફના વવદ્ધાતં ય ક્યુ ંવાધન કામથ કયે છે? 

A. કેબરડોસ્કો B. ેયીસ્કો C. ટેબરસ્કો D. ભાઆક્રોસ્કો 

પ્રશ્નઃ- 2  નીચેના વલધાનો ખયા ંછે કે ખોટા ંતે જણાલો. ખોટા ંવલધાનો સધુાયીને પયીથી રખો:  (5) 

(1) દયેક જગ્માએ દાથથના દનુ ંમલૂ્મ એકવયખ ુશોમ છે. 

(2) દાથથના દ ને કદના ગણુાકાયને ઘનતા કશે છે. 

(3) અાતકકયણ ને યાલતથક વાટી લચ્ચેના ખણૂાને અાતકોણ કશે છે.  

(4) અંતગો યીવા લડે શભેંળા ંલાસ્તવલક પ્રવતબફંફ ભે છે. 

(5) ફકશિગો યીવા લડે શભેંળા ંઅબાવી ને નાનુ ંપ્રવતબફંફ ભે છે. 

પ્રશ્ન:- 3  નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકભા ંઈત્તય અોઃ (કોઆણ ાચં )     (10) 

(1) ાત્રની રઘતુભ ભાળક્ક્ત એટરે શુ?ં 

(2) પ્રકાળના યાલતથનની વ્માખ્મા અો. 

(3) વભતર યીવાની વાભે AMBULANCE રખેલુ ંરખાણ કેવુ ંદેખાળે? 

(4) વચથરાઆટભા ંઅંતગો યીવાનો ઈમોગ કેભ કયલાભા ંઅલે છે? 

(5) લક્રયીવાની લક્રતાવત્રજ્મા ને તેની કેન્દ્રરફંાઇ લચ્ચેનો વફંધં જણાલો. 

(6) સમૂથની વાભે અંતગો યીવાને યાખતા ંસમૂથન ુ ંપ્રવતબફંફ ક્યા ંભે છે? 

પ્રશ્નઃ- 4  ેયીસ્કોની અકૃ્રવત દોયી તેની યચના ને કામથદ્ધવત લણથલો.    (5) 

 

                 


