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(૧)  ફ્રામવ્હીરની ધાયીની ત્રિજ્મા ક્યા સાધન દ્વાયા ભાલાભાાં આલે છે? 

ભાઈક્રોભીટય સ્ક્રૂ   લનીમય કેરીવસ  ફૂટટ્ટી  
(૨) જડત્લની ચાક્ભાિાનો એકભ શ ાં થામ? 

કકગ્રા/ભી2     કકગ્રા/વેભી    કકગ્રા*ભી 2 

(૩) લ્ ાં છુટ ાં ડયા ફાદ અમકૂરયભ્રભણ કયીને ફ્રામવ્હીર સ્થથય કેભ થામ છે? 

 ઘસણથી ઉદબલતા ટોકસને કાયણે    
ઘસણથી ઉદબલતા લેગ ને કાયણે    
તેના લજનને ને કાયણે  
(૪) ટોકક  નો એકભ શ ાં થામ? 

ડાઇન/ભીટય    
ન્યટુન/ભીટય 

ન્યટુન*ભીટય 

(૫)   ટોકક  → કોણીમ પ્રલેગ ના આરેખ યથી ફ્રામવ્હીરની જડત્લની ચાક્ભાિા કઈ યીતે ળોધી ળકામ? 

આરેખનો ઢા ળોધીને 

આરેખનો અંત:ખડં  ળોધીન ે

ઉયોક્ત ફનંે યીતે  
(૬) ભેલડનેાપ્રમોગભાાં યબ્ફયની હથોડી થલયકાટા ય ધીભેથી આપાતા ળરૂઆતભાાં દોયીભાાં ક્યા પ્રકાયના તયાંગો 
ઉત્ન્ન થામ છે? 

વગંત  

સ્સ્ક્રથત  

રફંગત 

(૭) ફ્રામવ્હીર ય રાગતા ટોકકના સિૂભાાં m= ______છે. 
 ફ્રામ વ્શીરની તકતીનુ ંદ 

ફ્રામ વ્શીરની અક્ષનુ ંદ 

ફ્રામ વ્શીરની તકતી + ધયીનુ ંદ  
લ્રાભા ંમકેુલુ ંદ + લ્રાનુ ંદ  
(૮) અિે ફ્રામ વ્હીરની ગત્રત _______છે. 
અચ પ્રલેગી  
અચ લેગી  
ચર પ્રલેગી  
પ્રલેગ યકશત  



(૯) ભેલડનેાપ્રમોગભાાં યબ્ફયની હથોડી થલયકાટા ય ધીભેથી આપાતા દોયીભાાં ગાા ઉત્ન્ન થામ છે ત્માયે ક્યા 
પ્રકાયના તયાંગો ઉત્ન્ન થામ છે? 

વગંત  

સ્સ્ક્રથત  

રફંગત 

(૧૦) નોભકર ભોડ લખતે ભતી આવતૃીઓને ______ આવતૃ્રતઓ કહ ેછે. 
આમગન 

રાક્ષણણક  

ઉયોક્ત ફનંે  
(૧૧)  ભેલડનેા પ્રમોગભાાં થલયકાાંટાના ાાંખીમા દોયીને રાંફ હોમ તેલી સ્થથત્રતને કઈ સ્થથત્રત કહ ેછે? 

A – સ્સ્ક્રથતત   B – સ્સ્ક્રથતત    રફં સ્સ્ક્રથતત  
(૧૨) A – સ્સ્ક્રથતતભા ંદોયીની આવતૃિ સ્ક્રલયકાટંાની આવતૃિ કયતા ંકેટરી શોમ છે? 

અડધી   વયખી    ડફર  
(૧૩) B – સ્થથત્રતભાાં દોયીની આવતૃ્રિ થલયકાાંટાની આવતૃ્રિ કયતાાં કેટરી હોમ છે? 

અડધી   વયખી    ડફર  
(૧૪) નીચેનાભાાંથી ભેલડનેો હરેો ત્રનમભ કમો છે? 

તણાલ ફ અચ તો P/L અચ  
દોયીની રફંાઈ L અચ તો P2T અચ  
ગાાની વખં્મા P અચ તો  T /L અચ  

(15) ભેલડનેાપ્રમોગભાાં યબ્ફયની હથોડી થલયકાટા ય ધીભેથી આપાતા જમાયે દોયીભાાં ગાા યચામ ત્માયે ક્યા 
પ્રકાયના તયાંગો ઉત્ન્ન થામ છે? 

વગંત  

સ્સ્ક્રથત  

રફંગત 

(16) ભેલડનેાપ્રમોગભાાં યબ્ફયની હથોડી થલયકાટા ય ધીભેથી આપાતા દોયીભાાં મૂ તયાંગ અને યાલત્રતિત તયાંગો 
લચ્ચે કઈ ઘટનાને કાયણે ગાા યચામ છે? 

યાલતસન  

તલલતસન   

વ્મતીકયણ  

(૧૭) અન નાદક ના મ ખ આગ કાંત્રત થલયકાાંટો ધયતાાં જમાયે તીવ્ર ધ્લની ઉત્ન્ન થામ ત્માયે અન નાદકભાાંની 
હલાના કદ V ના કાંનોની આવતૃ્રિ અને કાંત્રત થલયકાાંટાની આવતૃ્રિ  ______ થામ છે? 

વભાન     અડધી    ડફર  
(૧૮) અન નાદક ના મ ખ આગ કાંત્રત થલયકાાંટો ધયતાાં અન નાદકભાાંની હલા ________ ને કાયણે જ દી જ દી 
ઉંચાઈઓએ ઝડથી સાંકોચન અને ત્રલથતયણ અન બલે છે. 
વઘંનનો   
 તલઘનનો      
વઘંનનો અને  તલઘનનો      



(૧૯) અન નાદકભાાંની હલાન ાં ઝડથી સાંકોચન અને ત્રલથતયણ થત ાં હોલાને કાયણે હલાભાાં થતા પેયપાયો _______ હોમ 
છે. 
વભતાી 
વભોષ્ભી 
વભકદી 
(૨૦) થલયકાાંટાની આવતૃ્રિ અને તેના ાાંખખમાની રાંફાઈ લચ્ચે કેલો સફાંધ છે? 

સ્ક્રલયકાટંાની આવતૃિ લધે તેભ તેના ાણંખમાની રફંાઈ લધે  
સ્ક્રલયકાટંાની આવતૃિ લધે તેભ તેના ાણંખમાની રફંાઈ ઘટે  
સ્ક્રલયકાટંાની આવતૃિ ઘટે તેભ તેના ાણંખમાની રફંાઈ ઘટે  
(21) કેેવીટય ભાટે નીચેનાભાથંી કયુ ંસતૂ્ર વાચુ ંછે? 

C = q/v   C = qv    C = q/L 
(22) S. I. દ્ધત્રતભાાં કેેસીટન્સનો એકભ શ ાં છે? 

ઓશભ   શને્નયી  પેયાડ ે 
(૨૩) આેર કેેસીટયભાાં  મ કલાભાાં આલેર દાથકથી ભત ાં કેેસીટન્સ અને તેજ કેેસીટય ભાટે શનૂ્માલકાળભાાં 
ભતા કેેસીટન્સના ગ ણોિયને શ ાં કહ ેછે? 

કેેવીટન્વનો ગણુોિય 

ડામઈરેક્રીક અચાકં  
(૨૪) કેેસીટયની ફે તકતીઓ લચ્ચે શનૂ્માલકાળ હોમ ત્માયે શનૂ્માલકાળનો  ડામઈરેક્રીક અચાાંક કેટરો હોમ છે? 

૨.૬  
૩.૫ 

૧  
(૨૫)  કેેસીટયભાાં લહતેો ત્રલદ્ય તપ્રલાહ, આેર લોલટેજ કયતાાં કાભાાં _________ હોમ છે. 
π/2 જેટરો આગ  
π જેટરો આગ  
π/2 જેટરો ાછ  
(૨૬) કેેસીટય યેડીમો રયસીલયભાાં આવતૃ્રિને _______ કયલા ભાટે લયામ છે. 
દોણરત  

ટયનુ 

ધ્લનીત 

(૨૭)  ક્યા યીથભાાં જ દી – જ દી આવતૃ્રિ ઉત્ન્ન કયલાભાટે લયામ છે? 

ઓસ્ક્રવીરેટય  

વભાતંય  

શ્રેણી  

(૨૮)  કેેસીટયન ાં કેેસીટન્સ નીચેનાભાાંથી ળેની ય આધાય યાખે છે? 

કેેવીટીલ કયએકટન્વ ય  

આેર એ. વી. લોલ્ટેજની આવતૃિ ય  
ઉયોક્ત ફનંે ય  



(૨૯) કેેસીટય C ન ાં મલૂમ ળોધલાના પ્રમોગભાાં ક્યા ક્રભનો ત્રલદ્ય તપ્રલાહ ભે છે? 

ભાઈક્રોએસ્પમય  

તભરી એપીમય 

એપીમય 

(૩૦) કોઈ ણ ગ ૂાંચરાભાાં ત્રલદ્ય તપ્રલાહ સાય કયતાાં ક્યા ત્રનમભ મ જફ ચ ાંફકીમ કે્ષિ ઉત્ન્ન થામ છે? 

રેંજ ના તનમભ મજુફ  
પેયેડ ેના તનમભ મજુફ  
ફામો – વાલટ ના તનમભ મજુફ  
(31) ગ ૂાંચાભાાં પે્રરયત થતા ત્રલધ તચારક ફને શ ાં કહ ેછે? 

આત્ભપે્રકયત તલધતુચારક ફ  
સ્ક્રલપે્રકયત તલધતુચારક ફ  
પે્રકયત તલધતુચારક ફ  
(૩૨) ગ ૂાંચાના આત્ભપે્રયક્ત્લન ાં મલૂમ નીચેનાભાાંથી ળેની ય આધાય યાખે છે? 

ગ ૂચંાના આંટા ની વખં્મા ય  
ગ ૂચંાના આકાય ય  
ઉયોક્ત ફનંે ય  
(૩૩) ગ ૂાંચાભાાં રોખાંડનો ગબક મ કતાાં તેન ાં ભાાં શ ાં પેયપાય થામ છે? 

લધે છે  

ઘટે છે  

કોઈ પેયપાય થતો નથી  

(૩૪) રોખાંડનો ગબક મ કેરા આત્ભપે્રયક(ઇન્ડકટય)ને શ ાં કહ ેછે? 

ઓસ્ક્રવીરેટય  

યેઓસ્ક્રટેટ  

ચોક  

(35) ગ ૂાંચાભાાંથી લહતેો ત્રલદ્ય તપ્રલાહ, રગાડરેા ત્રલદ્ય તચારક ફ કયતાાં કાભાાં કેલો હોમ છે? 

π/2 જેટરો આગ  
π જેટરો આગ  
π/2 જેટરો ાછ  
(૩૬) ગ ૂાંચાન ાં આત્ભપે્રયક્ત્લ નીચેનાભાાંથી ળેની ય આધાય યાખે છે? 

ઓતિક અલયોધ ય  
તલધતુપ્રલાશ ય  

લોલ્ટેજ ય  

(૩૭) ઉચ્ચ ડી.સી. લોલટેજ ભેલલા ભાટે ઇન્ડકટય ળેના તયીકે લયામ છે? 

કપલ્ટય તયીકે  

ટયનુય તયીકે  

કોઈર તયીકે  

(૩૮) યીરે થલીચો ફનાલલાભાટે નીચેનાભાાંથી ળેનો ફહોો ઉમોગ થામ છે? 



રાન્વપોભસયનો  

 ઇન્ડકટયનો  

કેેવીટયનો  

(૩૯) પ્રણોરદત દોરાનોભાાં જમાયે ફાહ્ય આલતકફની આવતૃ્રિ અને તાંિની પ્રાકૃત્રતક આવતૃ્રિ સભાન થામ ત્માયે 
દોરાનોનો કાંત્રલથતાય ________ થામ છે. 
ભશિભ  

ન્યનુતભ  

શનૂ્મ  

(40) શે્રણી અન નાદ લખતે યીથભાાં ત્રલદ્ય તપ્રલાહ કેટરો હોમ છે? 

ભશિભ  

ન્યનુતભ  

શનૂ્મ  

(૪૧) શે્રણી અન નાદના યીથને કેલો રયથ કહ ેછે? 

કયજેકટય  

દોરક કયથ 

એક્વેપ્ટય  

(42) અહીં શે્રણી અન નાદના પ્રમોગભાાં શ ાં ળોધલાભાાં આલે છે? 

યીએક્ટન્વ   

એવી લોલ્ટેજની આવતૃિ  
ઇન્ડકટન્વ  

(૪૩) ગહૃ લયાળ તેભજ ઉદ્યોગોને ભતી ત્રલદ્ય ત ઉર્જક ક્યા રૂભાાં હોમ છે? 

 એવી લોલ્ટેજના રૂભા ં
ડીવી લોલ્ટેજના રૂભા ં
ઉયોક્ત ફનંે  રૂભા ં
(૪૪) બાયતભાાં એસી લોલટેજ તથા તેની આવતૃ્રિ કેટરી હોમ છે? 

૨૩૦ લોલ્ટ અને ૬૦ શટસઝ  

૧૧૦ લોલ્ટ અને ૬૦ શટસઝ  

૨૩૦ લોલ્ટ અને ૫૦ શટસઝ  

(૪૫) અભેરયકાભાાં એસી લોલટેજ તથા તેની આવતૃ્રિ કેટરી હોમ છે? 

૨૩૦ લોલ્ટ અને ૬૦ શટસઝ  

૧૧૦ લોલ્ટ અને ૬૦ શટસઝ  

૨૩૦ લોલ્ટ અને ૫૦ શટસઝ  

(૪૬) યેકટીપીકેળન એટરે શ ાં? 

ડીવી ઉર્જસનુ ંએવી ઉર્જસભા ંરૂાતંયણ   
એવી ઉર્જસનુ ંડીવી ઉર્જસભા ંરૂાતંયણ   
ડીવી ઉર્જસનુ ંએવી ઉર્જસભા ંતલલધસન  

(૪૭) યેકટીપામય રયથોભાાં ળેનો ઉમોગ થામ છે? 



PN જકંળન ડામોડનો  
ઓસ્ક્રવીરેટયનો  

પામયનો  

(૪૮) નીચેનાભાાંથી કમો યેકટીપામયનો પ્રકાય છે? 

રો યેકટીપામય 

ણિજ યેકટીપામય 

શાઈ યેકટીપામય 

(૪૯) યેકટીપામયના આઉટ ટભાાં અશ દ્ધદ્ધ થલરૂે શ ાં ભે છે? 

ડીવી ધટકો  

એવી ધટકો 
ઉયોક્ત ફનંે  
(૫૦) યેકટીપામયના યીથભાાં કેેસીટયનો શ ાં ઉમોગ છે? 

ચોક તયીકે  

અલયોધ તયીકે  

કપલ્ટય તયીકે  

(51) પક્ત અલયોધ ધયાલતા યીથોભાાં ડીસી પ્રલાહ સાય કયતાાં ત્રલદ્ય તપ્રલાહનાાં મલૂમભાાં સભમ સાથે શ ાં પેયપાય 
થામ છે? 

તલદ્યતુપ્રલાશ ધટે છે  

કોઈ પેયપાય થતો નથી  
(૫૨) કેેસીટયને ડીસી લોલટેજ રાગ  ાડતાાંસાય થતો ત્રલદ્ય તપ્રલાહ કેલો હોમ છે? 

તલદ્યતુપ્રલાશ લધે છે 

તલદ્યતુપ્રલાશ લધે છે 

તલદ્યતુપ્રલાશ ક્ષણણક શોમ છે  

(૫૩) કેેસીટયન ાં કામક શ ાં છે? 

તલધતુબાયનો વગં્રશ કયલાનુ ં 
જુદી જુદી આવતૃીલાો લીજપ્રલાશ ઉત્ન્ન કયલાનુ ં 
ઉયનાભાથંી કોઈ નશીં  

(૫૪) કેસીટય જમાયે સાંણૂક ચાર્જ થઇ ર્જમ છે ત્માયે તેની ફે તકતીઓ લચ્ચેનો ત્રલદ્ય ત સ્થથત્રતભાનનો તપાલત કેટરો 
હોમ છે? 

રગાડરે ફેટયીના લોલટેજ જેટરો  
 
 

(૫૫) ક્ષમ નીમતાાંક ન ાં સિૂ શ ાં થામ? 

1/LC 
1/RT 
1/RC 

(56) કેેસીટયના ત્રલદ્ય ત સ્થથત્રતભાનના ક્ષમના પે્રક્ટીકરભાાં ln →t ના આરેખના ઢા ના મલૂમ યથી ળેન ાં મલૂમ 
ળોધલાભાાં આલે છે? 

કેેવીટયનુ ં 



ક્ષમ નીમતાકં 

અલયોધનુ ં 

(૫૭) કેેસીટયના ત્રલદ્ય ત સ્થથત્રતભાનના ક્ષમના પે્રક્ટીકરભાાં કેેસીટયનો લોલટેજ, આેર ભહિભ લોલટેજના 37% 
થલા ભાટે રાગતા સભમને શ ાં કહ ેછે? 

ક્ષમ નીમતાકં 

ડીસ્ક્રચાર્જ વભમ  
વભમ નીમતાકં  

(૫૮) કેેસીટયના ત્રલદ્ય ત સ્થથત્રતભાનના ક્ષમના પે્રક્ટીકરના રયથ જેલા યીથોનો ઉમોગ નીચેનાભાાંથી શ ાં 
ફનાલલા થામ છે? 

Timer – circuit 
Digital- clock   

ઉયોક્ત ફનંેભા ં 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


