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ધરણ: 6,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 7 માન
1.નીચેનામાાંથી ાંફાઈન કય એકમ શોથી મટ છે ?
(A) મીટર

(C) મમીમીટર

(B) શેન્ટટમીટર

(D) કકમીટર

(A) કકમીટર

(C) પ્રકાળવષ

(B) મીટર

(D) શેન્ટટમીટર

3.1 શેન્ટટમીટર ફરાફર કેટા મમીમીટર થાય ?
(A) 10

(C) 10000

(B) 1000

(D) 100

4.1 કક.મી. ફરાફર કેટા મીટર થાય ?
(A) 100

(C) 10

(B) 1000

(D) 10000

5.ક્ષેત્રપલન એકમ નીચેના ૈકી કય છે ?
(A) મીટર

(C) શેન્ટટમીટર

(B) ચરશ મીટર

(D) ઘન મીટર

6.શેન્ટટમીટર કરતાાં નાન એકમ કય છે ?
(A) મીટર

(C) કકમીટર

(B) પ્રકાળવષ

(D) મમીમીટર

7.પ ૃથ્ળી ર કઈ ણ ફે ષેર ળચ્ચેન ાં અંતર માળા માટે વ્યાળષાકરક રીતે કય એકમ ળરાય છે ?
(A) મીટર

(C) મમીમીટર

(B) પ્રકાળવષ

(D) કકમીટર

8.1 ચરશ મીટર ફરાફર કેટા ચરશ શેમી થાય ?
(A) 100

(C) 10000

(B) 1000

(D) 100000

9.એક કદળશ ફરાફર કેટા કાક ?
(A) 10

(B) 20
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2.અળકાીય દાથો ળચ્ચેન ાં અંતર કયા એકમમાાં માય છે ?
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(C) 24

(D) 12

10.શ ૂટયાળકામાાં પ્રકાના કકરણે એક ળવષમાાં કાે અંતરને શ ાં કષે છે ?
(A) કકમીટર

(C) ળાયળવષ

(B) પ્રકાળવષ

(D) પ્રકાકકરણ

(A) અંતર

(C) શમય

(B) પ્રકાની તીવ્રતા

(D) પ્રકાન ળેગ

12.સ ૂયષ ઊગે તે શમયથી પરી સ ૂયષ ઊગે તે શમયને શ ાં કષે છે ?
(A) એક રાત

(C) એક કદળશ

(B) એક ખળાકડય ાં

(D) એક અઠળાકડય ાં

13.ાંફાઈ માળા માટેન ાં પ્રમાણભ ૂત શાધન કય ાં છે ?
(A) માટ્ટી

(C) ડગલ ાં

(B) ળેંત

(D) ષાથ

14.તમારા મળજ્ઞાનના પસ્તકની ાંફાઈ કયા એકમમાાં માય છે ?
(A) કકમીટર

(C) મીટર

(B) પ્રકાળવષ

(D) શેન્ટટમીટર

15.15 કદળશના શમયગાલાને શ ાં કષે છે ?
(A) અઠળાકડય ાં

(C) ળવષ

(B) ખળાકડય ાં

(D) મકષન

16.1 પ્રકાળવષ ફરાફર કેટા કકમીટર ?
(A) 9.50*10

(C) 9.46*10

(B) 9.46*10

(D) 9.51*10

17.શમયન પ્રમાણભ ૂત એકમ કય છે ?
(A) પ્રકાળવષ

(C) કાક

(B) ળવષ

(D) શેકટડ

18.દડની સ્ધાષ માાં ળરાતી ખાશ પ્રકારની ઘકડયાલને શ ાં કષે છે ?
(A) સ્ટૉ ળૉચ

(B) કડજજટ ઘકડયાલ
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11.પ્રકાળવષ ાન એકમ છે ?
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(C) ક્ૉક

(D) કરસ્ટ ળૉચ

19.અમનયમમત આકારના ાાંદડાની શાટીન ાં ક્ષેત્રપલ ધળા ેન ઉયગ કર ?
(A) પ ૂઠાં

(C) મેઝરટે

(B) ગ્રાપ ેર

(D) માટ્ટી

(A) 15

(C) 4

(B) 2

(D) 7

ધરણ: 6,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 7 માન
જળાફ

( 1) D

(11) A

( 2) C

(12) C

( 3) A

(13) A

( 4) B

(14) D

( 5) B

(15) B

( 6) D

(16) B

( 7) D

(17) D

( 8) C

(18) A

( 9) C

(19) B

(10) B

(20) B

Download From http://www.edumatireals.in

20.કેટાાં ખળાકડયાન એક મકષન થાય ?

