
NO QUESTION ANSWER

801 સાેક્ષલાદનો સસદ્રાન્ત કમા લૈજ્ઞાસનકે આપ્મો ? આલ્ફર્ટ  આઈન્્ર્ાઈને 

802 ?આઈન્્ર્ાઈને સાેક્ષલાદ ભારે્ કમ ું સૂત્ર આપ્મ ું ? E=mc2

803 યભાણ  ફોુંફભાું કઈ પ્રસિમા થામ છે ? ન્મ સલરમય સપળન 

804 ન્મ સલરમય યીએકર્ય કમા સસદ્ાુંત ય કામટ કય ેછે ? ન્મ સલરમય સપળન 

805 કઈ પ્રસિમાથી સૂમટ તથા તાયાઓભાું સતત ઉર્જટ ઉત્ન્ન થામ છે ? ન્મ સલરમય સુંરમન 

806 સભગ્ર બ્રહ્ાુંડની ક ર ઉર્જટનો જથ્થો કેલો યહે છે ? અચ 

807 ફ અને ્થાનાુંતય લચ્ચેના ખ ણો લધતાું કામટન ું ભૂલ્મ ? ઘરે્ છે 

808 સૂમટ પ્રકાળ ધયતી ય કમા ્લરૂે હોુંચે છે ? તયુંગ ્લરૂે 

809 ઘડીમાના રોરકની ગતીનો પ્રકાય જણાલો. આલતટગતી 

810 આલતટકાનો si એકભ ળ ું છે ? સેકન્ડ 

811 એક સેકુંડભાું થતાું દોરનોની સુંખ્માને દોરકની ળ ું કહે છે ? આલૃતી 

812 આલૃસતનો si એકભ ળ ું છે ? હર્ટઝ 

813 આલતટકા અને આલૃતી લચ્ચે કેલો સુંફુંધ હોમ છે વ્મ્ત 

814 ભાધ્મભભાું થતી સલક્ષોબની ગતીને ળ ું કહે છે ? તયુંગ 

815 જ ેતયુંગના પ્રસયણ ભારે્ ભાધ્મભ જરૂયી છે તેલા તયુંગોને ળ ું કહે છે ? માુંત્રીક તયુંગો 

816 ધ્લનીના તયુંગો કેલા પ્રકાયના તયુંગો છે ? માુંત્રીક તયુંગો 

817 કમા તયુંગોને ભાધ્મભની જરૂય ડતી નથી ? સફનમમાુંસત્રક તયુંગો 

818 કમા તયુંગો ળૂન્માલકાળભાું ણ પ્રસયી ળકે છે ? સફનમમાુંસત્રક તયુંગો

819 પ્રકાળના તયુંગો એ કેલા પ્રકાયના તયુંગો છે ? સફનમમાુંસત્રક તયુંગો

820 કમા તયુંગો ળૃુંગ અને ગતટ દ્રાયા આગ લધે છે ? રુંફગત તયુંગો 

821 ઘન દીક્ષાભાુંના ભહત્તભ ્થાનાુંતયીત ્થાનને ળ ું કહે છે ? ળૃુંગ 

822 ઋણ દીક્ષાભાુંના ભહત્તભ ્થાનાુંતયીત ્થાનને ળ ું કહે છે ? ગતટ 

823 હલાભાું પ્રસયતા ધ્લસનના તયુંગો કેલા પ્રકાયના તયુંગો છે ? સુંગત તયુંગો 

824 સુંઘનન અને સલધનન દ્રાયા કમા તયુંગો આગ લધે છે ? સુંગત તયુંગો 

825 તયુંગ રુંફાઈનો si એકભ કમો છે ? ભીર્ય 

826 તયુંગ રુંફાઈનો નાનો એકભ કમો છે ? એગ્ર્ર ોભ

827 તયુંગના આલતટકાનો એકભ ળ ું છે ? સેકન્ડ 

828 ધ્લસન તયુંગોના પ્રસયણ ભારે્ ળેની જરૂય ડે છે ? ભાધ્મભની 

829 ળૂન્મલકાળભાું ધ્લસન તયુંગોન ું પ્રસયણ થામ કે નહી ? નહીું 



830 કેર્રી આલૃતી લચ્ચેનો અલાજ ભાનલ સાુંબી ળકે છે ? 10 Hz થી 10000Hz 

831 ધ્લસનનો હલાભાું લેગ કેર્રો હોમ છે ? 340 m/s 

832 કઈ આલૃસતલાા અલાજને આણ ેસાુંબી ળકતાું નથી ? 10 Hz થી ઓછી 

833 કમા પ્રાણીઓ 10Hz કયતાું ઓછી આલૃતીલાા ધ્લની તયુંગો ઉત્ન્ન કયી ળકે છે અને ાયખી ળકે છે ?લહેર અને હાથી 

834 10Hz આલૃતી કયતાું ઓછા અલાજ ને ળ ું કહે છે ? ઈન્રાસોસનક અલાજ 

835 10,000 Hz આલૃતી કયતાું લધ  આલૃતી લાા અલાજ (ધ્લસન) ને ળ ું કહે છે ?
યાશ્રાવ્મ ધની (અલ્ર્ર ાસોસનક 

ધ્લની)

836 કમા કમા પ્રાણીઓ યાશ્રાવ્મ ધ્લસન તયુંગો ઉત્ન્ન કયી ળકે છે અને સાુંબી ણ ળકે છે ? ચાભાચીસડમ ું, કૂતરું , સફરાડી

837 ધયતીકું લખત ેઉત્ન્ન થતાું તયુંગો કમા હોમ છે ? અલશ્રાવ્મ (ઈન્િાસોસનક)

838 તફીફી કે્ષત્રે ળયીયની આુંતયીક ભ શ્કેરીઓના સનદાન અને ઉચાય ભારે્ કમા તયુંગો ઉમોગ થામ છે ?અલ્ર્ર ાસોસનક

839 ઈકો કાસડટમોગ્રાપી રે્કનીક ળેની તાસ ભારે્ લયામ છે ? હદમની 

840 યરેલે-રાઈનના બુંગાણની ચકાસણીભાું કમા તયુંગોનો ઉમોગ થામ છે ? અલ્ર્ર ાસોસનક

841 SONARA-sound navigation and ranging

842 સભ દ્ર કે તાલની ઊું ડાઈ ભાલા ભારે્ ળેનો ઉમોગ થામ છે ? અલ્ર્ર ાસોસનક

843 કઈ દ્તીની ભદદથી સભ દ્ર ભાું સફભયીનો, ડૂફેરા લહાણો, સાભ સદ્રક ખડકો, સહભળીરાઓ લગેયનેા ચોક્કસ ્થાન ર્જણી ળકામ છે ?SONAR

844 ધ્લની પ્રફતા ળેભાું ભાલાભાું આલે છે ? ફેર 

845 ધ્લસનની પ્રફતાનો સાભાન્મ લયાળનો એકભ કમો છે ? ડેસીફેર 

846 ડેસીફર એ ફેરનો કેર્રાભો બાગ છે ? દળભો 

847 રે્સરપોનની ળોધ કોણે કયી હતી ? એકઝાન્ડય ગ્રેહાભફેર 

848 સાભાન્મ લાતચીતભાું કેર્રા ડેસીફરનો અલાજ હોમ છે ? 60 db 

849 સલશ્વભાું અત્માય સ ધી કેર્રા તત્લો ળોધામેરા છે ? 144

850 યભાણ દ અુંગેની ભાહીતી કોણે આી ? કાલ્ર્ન 


