
NO QUESTION ANSWER

651 ેટ્ર ોર કમા તાભાને છૂટ્ ું  ડે છે ? 30˚c થી 120˚c

652 વોરાય વેર કઈ વાઈઝભાું ફનાલલાભાું આલે છે ? 2 cm * cm

653 વોરાય વેરભાું ળેનો ઉમોગ થામ છે ? સવસરકોનનો

654 એસળમાનો વૌથી ભોટ્ો વોરાય ાકક  કમા આલેરો છે ? ાટ્ણ સજલ્રાના ચાયણકભાું

655 ગતીએ કેલા પ્રકાયનો ખ્માર છે ? વાેક્ષ

656 આેરા વભમ ગાાભાું ચોક્કવ સદળાભાું પ્રદાથકના સ્થાનભાું થતાું પેયપાયને ળ ું કશે છે ? સ્થાનાુંતય

657 અુંતય અને સ્થાનાુંતયનો SI એકભ કમો છે ? ભીટ્ય

658 જ ેયાળીને દળાકલલા ભાટે્ પક્ત ભૂલ્મની જ જરૂય ડે છે તેલી યાળીને કેલી યાસળ કશેલામ છે ? ભીટ્ય

659 દા, કદ, ધનતા,તાભાન, અુંતય, વભમ, ઝડ, કામક લગેય ેકેલી યાસળઓ છે ? અસદળ

660 જ ેયાળીને દળાકલલા ભાટે્ ભૂલ્મ ઉયાુંત સદળાની જરૂય ડે તેને કઈ યાળી કશેલામ છે ? વદીળ

661 સ્થાનાુંતય. લેગ, પ્રલેગ,  લેગભાન, ફ લગેય ેકેલી યાસળઓ છે ? વદીળ

662

જ ેપ્રદાથક વભમના એકવયખા ગાાભાું એક વયખ ું અુંતય કાે તો ત ેપ્રદાથક કેલી ગતી કય ેએભ 

કશેલામ ? સનમભીત

663

જ ેદાથક વભમના એકવયખા ગાાભાું એક વયખ ું અુંતય ન કાતો શોમ તો તેલા પ્રદાથકની ગતીને 

ળ ું કશેલામ ? અનીમસભત

664 ગસતભાન પ્રદાથે એકજ વભમભાું કાેરા અુંતયને ત ેપ્રદાથકને ળ ું કળે છે ? ઝડ

665 વયયેાવ ઝડ કેલી યાળી છે ? અસદળ

666 ગતીભાન પ્રદાથકના લેગભાું થતા પેયપાયના દયને ળ ું કશે છે ? પ્રલેગ

667 વુંત સરમ ફોન ું યીણાભી ફ કેટ્ર ું શોમ છે ? ળૂન્મ

668 ગતીના ત્રણ સનમભો કોને આપ્મા ? વય આઈઝેકન્મૂટ્ને

669

જ્ાું વ ધી કોઈ પ્રદાથક ય અવુંત સરત ફાહ્ય ફ ન રાગ ેતમાું વ ધી ત ેપ્રદાથક સસ્થય અલસ્થાભાું 

શોમ તો સસ્થય અલસ્થાભાું યશે છે અને અચલેગ ગતી કયતો દાથક ોતાની અચલેગી ગતી શેરો સનમભ

670 ન્મૂટ્નની ગતીના શેરા સનમભભાું પ્રદાથકના કમા ગ ણ ધભકનો ઉલ્રેખ કયામો છે ? જડતલનો

671 પ્રદાથકના જડતલન ું ભા કોણ દળાકલે છે ? પ્રદાથકન ું દ

672 પ્રદાથકના દ અને લેગના ગ ણનપને ળ ું કશે છે ? પ્રદાથકન ું લેગભાન

673

દાથકના લેગભનભાું થતાું પેયપાયનો વભમ દય તેના ય રાગતાું યીણાભી ફાહ્ય ફના  

વભપ્રભાનભાું શોમ છે અને લેગભાનભાું થતો આ પેયપાય સયણાભી ફની દીળાભાું જ શોમ છે' ફીજો

674 C.G.S. દ્રતીભાું ફનો એકભ કમો છે ? ડાઈન

675

ફ ેપ્રદાથો લચ્ચેની આુંતયક્રીમા દયસભમાન એક પ્રદાથક ફીજા પ્રદાથક ય જટે્ર ું ફ રગાડે તેટ્રા 

જ ભૂલ્મન ું ફ ફીજો પ્રદાથક શેરા પ્રદાથક ય રગાડે છે, આ ફોની દીળા  યસ્ય સલરુદ્ર શોમ ત્રીજો

676 આઘાત અને પ્રખ્માત શુંભેળા વભાન ભૂલ્મના અને યસ્ય સલરુદ્ર દીળાભાું શોમ છે' ? ન્મૂટ્નની ગતીનો ત્રીજો સનમભ

677 ફુંદૂક' ન્મૂટ્નની ગસતના કમા સનમભ ભ જફ કામક કય ેછે ? ત્રીજા સનમભ ભ જફ

678 પ્રદાથકની ગતીને અલયોધતા ફને કમ ું ફ કશે છે ? ઘકણ ફ

679 ઘકણ ફ શુંભેળા ગતીની કઈ દીળાભાું રાગી છે ? સલરુદ્ર સદળાભાું



680   મુંત્રોભાું ઊું જણ (રૂસિકુંટ્) તયીકે ળેનો ઉમોગ થઈ ળકે છે ? ગ્રીવ, ઓઈર, ગ્રેપાઈટ્

681 કમા ફની અવય શેઠ ગ્રશો વૂમકની આવાવ ગતી કય ેછે ? ગ રુતલાકકણ ફ

682 ગ રુતલાકકણ ફને કેલ ું ફ કશેલાભાું આલે છે ? વાલકત્રીક

683 ફ ેદાથક લચ્ચેન ું ગ રુતલાકકણ ફ ળેના ય આધાય યાખ ેછે ?

પ્રદાથકના દ અને તેની લચ્ચેના 

અુંતય ય

684 ગ રુતલાકકણનો વાલકસત્રક અચાુંક કમો છે ? G

685 પ્રામોગીક યીત ેG ન ું ભૂલ્મ વૌપ્રથભ કમા લૈજ્ઞાસનકે ભેવમ ું શત ું ? શેન્રી કેલસન્ડવે

686 કમ ું ફ આણને ૃથ્લી વાથે જકડી યાખ ેછે ? ગ રુતલાકકણ ફ

687 ચુંદ્ર અને વૂમકના કાયણે ઉદબલતા બયતી અને ઓટ્ કમા ફની અવયથી થામ છે ? ગ રુતલાકકણ ફની

688 લજન અને કેલી યાળી છે ? વદીળ

689 દનો SI એકભ કમો છે ? સકરોગ્રાભ

690 લજનનો SI એકભ કમો છે ? ન્મ ટ્ન

691 દફાણનો SI એકભ કમો છે ? ાસ્કર

692 પ્રલાશીભાું ડૂફેરા પ્રદાથકને પ્રલાશી દ્રાયા ઉય તયપ ધકેરલાના ગ ુંણધભકને ળ ું કશે છે ? ઉતપ્રાલક્તા

693 ઘનતા કેલી યાળી છે ? અસદળ

694 ાણીની ઘનતા કેટ્રી શોમ છે ? ૧૦૦૦ kg/m૩

695 પ્રદાથકની ઘનતાનો ઉમોગ પ્રદાથકની કઈ સ્થીતી દળાકલલા થામ છે ? ળૂદ્રતા

696 આેર પ્રદાથકની વાેક્ષ ઘનતા 1 કયતાું લધ  શોમ તો પ્રદાથક ાણીભાું ડૂફ ેકે તય ે? ડૂફી જામ

697 આેર પ્રદાથકની વાેક્ષ ઘનતા 1 કયતાું ઓછી શોમ તો પ્રદાથક ાણીભાું ડૂફ ેકે તય ે? તયે

698 દ્રવમ ળેનો ફનેરો શોમ છે ? કણોનો

699 દ્રવમની અલસ્થાઓ કઈ કઈ છે ? ઘન, પ્રલાશી,લામ 

700 પ્રદાથકની કઈ અલસ્થા અસતળમ ઊજાકલાા અને અસત ઉતે્તસજત કણો ધયાલે છે ? પ્રાઝભા


