
MCQ 

Physics Paper – 201 

Unit – 4 ‘Vivartan’ 
 

1. પ્રકાળ ન ું  વલલર્તન એટરે .... 

(a) પ્રકાળ ન  યાલર્તન થવ . 

(b) અડચણ ની ધાય યથી પ્રકાળ ન  લાુંક  લવ . 

(c) પ્રકાળ ન  લક્રિબલન થવ . 

(d) ઉય ભાથી કોઇ નક્રિ. 

2. સૌપ્રથભ સભર્ર વલલર્તન ગ્રેટીગ કોણે ફનલી? 

(a) ન્ય ટને 

(b) ગ્રેિભ ફેર ે

(c) યાઉરેન્ડએ 

(d) સી લી યાભન ે

3. સપેદ પ્રકાળ કેટરા કરય નો ફનેરો છે? 

(a) 5 

(b) 10 

(c) 7 

(d) 3 

4. પ્રકાવળમ ઉકયણ ની વલબેદન ળક્રકર્ એટર?ે 

(a) ફે લસ્ત   ને અરગ અરગ કયી ફર્ાલે છે. 

(b) ફે લસ્ત  ના પ્રવર્બફિંફોને અરગ અરગ કયી ફર્ાલે છે. 

(c) લસ્ત ન  બેદન કયે છે. 

(d) ઉયના કોઇ નક્રિ. 

5. સભર્ર વલલર્તન ગ્રેટીગ નો ઉમોગ શ  છે? 

(a) પ્રકાળ ની ર્યુંગ રુંફાઇ ભાી ળકામ છે. 

(b) પ્રકાળ ન  વલલર્તન જોઇ ળકામ છે. 

(c) પ્રકાળ ના લણતટન  વલબેદન કયી ળકામ છે. 

(d) ઉય ના ર્ભાભ 



6. યેરેના પ્રભાણ મ જફ સભાન ર્ીવ્રર્ાલાા ફે પ્રકાવળર્ બફિંદ ઓને એકફીજાથી અરગ જોલા ભાટે રે્  

બફિંદ ઓ લચ્ચે ઓછાભાું ઓછું એટલ ું અંર્ય િોવ ું જોઈએ કે જેથી રે્ ફુંને લડ ેયચાર્ી વલલર્તન યચનાભાું 

(a) એક ન ું પ્રથભ ન્ય ુંનર્ભ ફીજાના પ્રથભ ન્ય ુંનર્ભ ય સુંાર્ થામ 

(b) એકન ું ભધ્મસ્થ ભિત્તભ ફીજાના પ્રથભ ભધ્મસ્થ ભિત્તભ ય આાર્ થામ 

(c) એકન ું ભધ્મસ્થ ભિત્તભ ફીજાના પ્રથભ ન્યનૂર્ભ ય આાર્ થામ 

7. યેરે ના સ ધાયેરા પ્રભાણ મ જફ ફે પ્રવર્બફિંફો અરગ જોલા ભાટે ભધ્મભાું ભર્ી ર્ીવ્રર્ા કોઈણ એક 

ભધ્મસ્થ ભિત્તભ ની વર્લતર્ા કયર્ા 

(a) .18 ગણી િોલી જોઈએ 

(b) .81 ગણી િોલી જોઈએ 

(c) .91 ગણી િોલી જોઈએ 

8. ગ્રેક્રટિંગની વલબેદન ળક્તર્ નીચેનાભાુંથી કઈ ફાફર્ો ય આધાય યાખે છે? 

(a) પકર્ લણતટ ના િભ ય 

(b) પતર્ ગ્રીટીંગ ઉય અંક્રકર્ કયલાભાું આલેરી યેખા ઉય 

(c) લણતટના િભ ય અને ગ્રેક્રટિંગ ઉય કેટરા પ્રભાણભાું યેખાઓ અંક્રકર્ કયલાભાું આલેરી છે રે્ના 

ય 

9. 5890 A અને 5896 A ની ર્યુંગરુંફાઈ ઓના પ્રથભ િભભાું સ્ષ્ટ પ્રવર્બફિંફ જોલા ભાટે ગ્રેટીંગ ય 

આળયે ઓછાભાું ઓછી કેટરી યેખાઓનો ઉમોગ થલો જોઈએ? 

(a) 982 

(b) 998 

(c) 882 

10. આણી આંખની વલબેદન ળક્તર્ કેટરી છે? 

(a) 3 

(b) 5 

(c) 1 

11. ટેબરસ્કોની વલબેદન ળક્તર્ ળેના ય આધાય યાખે છે? 

(a) આાર્ થર્ા પ્રકાળની ર્યુંગરુંફાઇ ય 

(b) લસ્ત કાચના વ્માસ ય 

(c) ઉયના ફુંને ય 



12. નીચેનાભાુંથી ક્ય  સાચ ું છે? 

(a) વપ્રઝભ લડ ેએકજ લણતટ ભે છે જમાયે ગ્રેક્રટિંગ લડ ેએકથી લધાયે લણતટ ભે છે. 

(b) વપ્રઝભ અને  ગ્રેક્રટિંગ લડ ેએકથી લધાયે લણતટ ભે છે. 

(c) વપ્રઝભ લડ ેએકથી લધાયે લણતટ ભે છે જમાયે ગ્રેક્રટિંગ લડ ેએકજ  લણતટ ભે છે. 

13. વપ્રઝભના લણતટ કયર્ા ગ્રેક્રટગ લણતટભાું 

(a) ર્ીવ્રર્ા લધાયે િોમ છે. 

(b) સ્ષ્ટર્ા લધાયે િોમ છે. 

(c) યેખાઓ વનમવભર્ યીરે્ ગોઠલામેરી િોર્ી નથી. 

14. ફે્રનરના ફધા અધત આલર્ત ઝોનના ક્ષેત્રપ 

(a) આળયે સભાન િોમ છે 

(b) જ દા જ દા િોમ છે. 

(c) ઝોનનો િભ લધર્ાું ક્ષેત્રપ લધત ું જામ છે. 

15. P  જેલા બફિંદ  ાસે સભગ્ર ર્યુંગ અગ્ર ને કાયણે ભર્ો કુંવલસ્ર્ાય પ્રથભ ફે્રનર ઝોનથી ભર્ા 

કુંવલસ્ર્ાય કયર્ાું 

(a) ચોથા બાગનો િોમ છે. 

(b) અડધો િોમ છે. 

(c) દળભાું બાગનો િોમ છે. 

 

 

 

 


