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1. 1.       આલેખમાં આડી રેખાને શંુ કહે છે      આલેખમાં આડી રેખાને શંુ કહે છે ??
A. Y અક
B. X અક
C. Z અક
D.   એક પણ નહી

2.       આલેખમાં ઊભી રેખાને શંુ કહે છે ?
A. Y અક
B. X અક
C. Z અક
D.   એક પણ નહી

3.          આલેખમાં બે અકો છેદે તે િબદુના યામ શંુ હોય ?
A. (0,1)
B. (1,0)
C. (1,1)
D. (0,0)

4.   સતંભ આલેખમાં Y-       અક પર કઈ માિહતી હોય છે ?
A. ગણુાતમક
B. સંખયાતમક
C. A  અને B બંને
D.   એક પણ નહી

5.  િબદુ (7,-5)  નો Y-    યામ શંુ છે ?
A. 7
B. -7
C. 5
D. -5

6.  િબદુ (6,2)  નો X-    યામ શંુ છે ?
A. 6
B. -6
C. 2



D. -2

7.         ૠણ સંખયાઓ કઈ અક પર આવેલ હોય છે ?
A. Y અક
B. X અક
C. A  અને B બંને
D.   એક પણ નહી

8.         ધન સંખયાઓ કઈ અક પર આવેલ હોય છે ?
A. Y અક
B. X અક
C. A  અને B બંને
D.   એક પણ નહી

9.          આલેખમાં બે ઘાટી લીટી વચચેનું અંતર કેટલંુ હોય છે ?
A. 1 સેમી
B. 5 સેમી
C. 10 સેમી
D. 25 સેમી

10.         આલેખમાં એક ઘાટા ખાનામાં કેટલા આછા ખાના હોય ?
A. 100
B. 50 
C. 10 
D. 25 

11.      ચુંબકમાં કેટલા ધુવો હોય છે ?
A. 1
B. 5
C. 3
D. 2

12.         ચુંબકની શિકત સૌથી વધુ કયા ભાગ પર હોય ?
A.   વચચેના ભાગ પર
B.    તેના બંને છેડા પર
C.  ચુંબકથી દૂર
D.   એક પણ નહી

13.     હોકાયંતમાં કયો ચુંબક વપરાય ?
A. સોયાકાર
B. ગિજયો
C. નળાકાર
D.   ઘોડાની નાળ જેવો

14.      પૃથવીના ભૌગોલીક ઉતર ધવુ છે તયાં_________



A.    ચુંબકીય ઉતર ધુવ છે.
B.    ચુંબકીય દિકણ ધવુ છે.
C.   એકેય ધુવ નથી.
D.   એક પણ નહી.

15.       િદશા જણવા માટે કયુ સાધન વપરાય ?
A. સીસમોમીટર
B. હોકાયંત
C. કેિલડોસકોપ
D. બેરોમીટર

16.         ચુંબકના બે સમાન ધુવો વચચે શંુ જોવા મળે ?
A. આકષરણ
B. અપાકષરણ
C. A  અને B બંને
D.   કાંઈ થતુ નથી

17.         ચુંબકના બે અસમાન ધવુો વચચે શંુ જોવા મળે ?
A. આકષરણ
B. અપાકષરણ
C. A  અને B બંને
D.   કાંઈ થતુ નથી

18.          ચુંબકને હવામા મુકત લટકાવતા તે કઈ િદશામાં િસથર થાય ?
A. દિકણ-પિશચમ
B. ઉતર-પૂવર
C. ઉતર-દિકણ
D. પૂવર-પિશચમ

19.       ચુંબક કયા દેશમાંથી મળી આવયો હતો ?
A. અમેરીકા
B. ઈગલેનડ
C. ભારત
D. ગીસ

20.     કયો ચુંબકનો પકાર નથી ?
A.  નળાકાર
B. કંકણાકાર
C. ચોરસાકાર
D. સોયાકાર
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