
BSc Sem 3 Physics 202 Question Bank 

(૧) ધ્રલુીબલન ઘનતા નો એકભ રખો.    (એમ્ીમય પ્રતત ભીટય)  
(૨) રોયેન્જ ફોડડ નુું સતૂ્ર રખો   (F  = q[E   +  v  × B    ]  

(૩) તયુંગ ેકેટના વમશૂલેગ નુું સતૂ્ર રખો  (Vg = dwdk ) 

(૪) તયુંગ ેકેટ ભાટે ઘણા લેગ નુું સતૂ્ર રખો  (Vp = wk )  

(૫) ઇરેક્ટ્રોનની યેસ્ટ દ (ભાવ) = _______   ( 9.1 ᵡ 10-28
 ગ્રાભ ) 

(૬) I  ᵡ dl  જેટરા તલદ્યતુ યેખાખુંડ ય B    જેટરા ચુુંફકીમ ક્ષેત્ર ને રીધે રાગત ુફ= ______ (dF   = dl  ᵡ B    ) 
(૭) સ્સ્થયચુુંફકત્લ ભાટે ∇ ∙ B   = _______     (0)  

(૮) સ્સ્થયચુુંફકત્લ ભાટે ∇ ᵡ B   = μ0__    (J) 

(૯) એમ્ીમય ના તનમભ પ્રભાણ ે B   ∙ dl  = ______  (μ0I)    

(૧૦)  E   ∙ dl  ને ____કશ ેછે   ( તલદ્યતુ ચારકફ) 
(૧૧)  B   ∙ dl  ને ____કશ ેછે  (ચુુંફકીમ ચારકફ) 
(૧૨) ેયા ભેગ્નેટટક દાથો ______ચુુંફકત્લ ધયાલે છે.   (કામભી)  
(૧૩) _______ દાથોના યભાણ ુકે અણઓુને કામભી ચુુંફકીમ ચાકભાત્રા શોતી નથી.   (ડામાભેગ્નેટટક) 

(૧૪) ેયા ભેગ્નેટટક દાથડ નુું એક નાભ રખો.   (એલ્યતુભતનમભ) 

(15) ડામા ભેગ્નેટટક દાથડ નુું એક નાભ રખો    (વોન,ુ ચાુંદી, તાુંબ,ુ ાણી, બફસ્ભથ) 
(16) જે તાભાને દાથડ પેયોભેગ્નેટટકભાુંથી ેયાભેગ્નેટટક ભાું પેયલાઈ જામ છે તે તાભાનને કય ુતાભાન કશ ેછે.  (ક્યયુી તાભાન) 
(૧૭) દાથડના એકભ કદ દીઠ પે્રટયત ચુુંફકીમ ચાકભાત્રા ને શુું કશ ેછે.  ( ભેગ્નેટાઇઝેળન) 
(૧૮) ડામા ભેગ્નેટટક દાથો ની ચુુંફકીમ  વવેપ્ટીફીરીટી નુું મલૂ્મ ______ શોમ છે.  (ઋણ) 
(૧૯) કમા દાથોની   યતભમાફીરીટી  ઋણ શોમ છે.   (ેયાભેગ્નેટટક) 
(૨૦) કમા દાથોની યતભમાફીરીટી નુું મલૂ્મ ઘણુું ઊંચુું શોમ છે.   (પેયોભેગ્નેટટક) 
(21) શાઈડ્રોજન લાય ુ______ દાથડ છે.    (ડામાભેગ્નેટટક) 
(22) ઓસ્ક્ટ્વજન લાય ુ_______ દાથડ છે.   (ેયાભેગ્નેટટક) 
(૨૩) આાત કણોની ગતતની ટદળાને રુંફ એલા એકભ ક્ષેત્રપ ભાુંથી એકભ વભમભાું વાય થતા કણોની વુંખ્મા ને ______   
      કશ ેછે.    (આાત ફ્રક્ટ્વ કે આાત ઘનત્લ) 
(૨૪) આાતકણોની ગતત ની ટદળા અને પ્રકેટયત કણોની ગતત ની ટદળા લચ્ચેના ખણૂાને _______ કશ ેછે. (પ્રકીણડનકોણ) 

(૨૫) ડીપયન્વીમર પ્રકીણડન આડછેદ નુું ટયભાણ કયુું છે. (ભીટય૨) 

(૨૬) પ્રકીણડનના પ્રમોગભાું આાતકણો આાત થતી લખતે ટાગેટથી જેટરા રુંફ અંતયે યશીને ગતત કયે છે. તેને શુું કશ ેછે  
      (વુંઘાત પ્રાચર) 
(૨૭) કઈ પ્રકીણડન ઘટનાભાું પ્રકીણડન અગાઉની પ્રકીણડન ાભતા કણોની કુર ગતતઉજાડ તેભની પ્રકીણડન છીની કુર ગતતઉજાડ 
      જેટરી શોમ છે.   (સ્સ્થતતસ્થાક પ્રકીણડન) 
 (૨૮) કઈ પ્રકીણડન ઘટનાભાું પ્રકીણડન અગાઉની પ્રકીણડન ાભતા કણોની કુર ગતતઉજાડ તેભની પ્રકીણડન ફાદની કુર ઊજાડ જેટરી 
       શોતી નથી.  (અસ્સ્થતતસ્થાક પ્રકીણડન) 
(૨૯) કઈ પ્રકીણડન ઘટનાભાું કુર ગતતઊજાડનુું વુંયક્ષણ થામ છે. ( સ્સ્થતતસ્થાક પ્રકીણડન) 
(૩૦) કઈ પ્રકીણડન ઘટનાભાું કુર ગતતઊજાડનુું વુંયક્ષણ થતુું નથી. (અસ્સ્થતતસ્થાક પ્રકીણડન) 



(૩૧) કઈ ટિમા ભાું ન્યકુ્ક્ટ્રમય ટયએક્ટ્ટયભાું ઝડી ન્યરુોન ભોડયેટય દ્રવ્મના ઘણો દ્વાયા પ્રકીણડન ાભે છે. (ભોડયેળન પ્રટિમાભાું)   
(૩૨) ન્યકુ્ક્ટ્રમય યીએક્ટ્ટયભાું ભોડયેળન પ્રટિમાભાું કમા કણો વાયા એલા પ્રભાણભાું ગતત ઉજાડ ગભુાલી  ધીભા ડ ેછે. (ન્યરુોન કે 

      ઝડી ન્યરુોન) 
(૩૩) પ્રકીણડનની ઘટનાભાું આાતકણ ટાગેટકણની વાેક્ષભાું ખફૂ જ બાયે શોમ ત્માયે આાતકણનુું ____ કોણે પ્રકીણડન થામ છે.  
      (શનૂ્મ) 
(૩૪) અસ્સ્થતતસ્થાક પ્રકીણડનભાું અંતતભ ગતતઉજાડ પ્રાયુંબબક ગતતઉજાડ કયતા લધાયે શોમ તો તેને _____ કશ ેછે.  (ઉજાડક્ષેક) 
(35) આ સ્સ્થતતસ્થાક પ્રકયણભાું અંતતભ ગતત ઉજાડ પ્રાયુંબબક ગતત ઉજાડ કયતા ઓછી શોમ છે તેને ખારી જગ્મા કશ ેછે. (ઉજાડળોક) 
(૩૬) કોઈ જટીર આલતડ  તલધેમ ને sine અને cosine ઘટકોભાું તલબાજજત કયલાની ગાબણતીમ પ્રટિમાને શુું કશ ેછે.  
      (શાભોતનક એનાબરતવવ) 
(૩૭) આલતડ  તલધેમ  φ(x) અને આલતડ L શોમ અને તે (૧) એક મલૂ્મ શોમ (૨) ટયતભત શોમ (૩) તેને એક આલતડભાું જો 
      ટયતભત વુંખ્માભાું અવાતત્મ શોમ અને તેને ટયતભત વુંખ્માભાું ભશત્તભો અને ન્યનૂત્તભો શોમ તેને _______ની  ળયતો કશ ેછે. 
      (ડીયીકરેટની ળયત) 
(૩૮) કઈ શ્રેણીભાું sine અને cosine તલધેમોની આવતૃત્તઓ એક મૂભતૂ આવતૃત્તના ણૂાાંક ગણુાુંક રૂે શોમ છે.  (કુટયમય શે્રણી) 
(૩૯) NMR નુું રુૂું નાભ રખો. (ન્યકુ્ક્ટ્રમય ભેગ્નેટટક યેઝોનન્વ) 
(૪0) દ્રવ્મભાું જે અંતયે આાત કણોભાુંથી અડધા કણો અટકી જામ છે (એટરે કે કણોની વુંખ્મા આાત કણોની વુંખ્મા કયતા અડધી 
      ફને છે) તે જાડાઈ ને શુું કશ ેછે.  (વયેયાળ અલતધ કે વયેયાળ યેન્જ) 
(૪૧) ફધા જ કણો દ્રવ્મભાું યૂતી લધ ુજાડાઈ કાીને અટકી જામ છે. (અટકાલલા ભાટે જરૂયી જાડાઈના મલૂ્મો જુદા જુદા શોમ છે) 
       આ લધઘટને શુું કશ ેછે. (સ્ટેગબરિંગ streggling) 
(૪૨) દ્રવ્મના દ્રવ્મભાું કણોના ભાગડની એકભ રુંફાઈ દીઠ ગભુાલેર ઉજાડ કણના _____ ના વ્મસ્ત પ્રભાણભાું શોમ છે. (લેગ) 
(૪૪) કોઈ દ્રવ્મભાું તલટકયણ ેએકભ અંતય દીઠ ગભુાલેરી ઊજાડને દ્રવ્મનો ________ કશ ેછે.  (સ્ટોતિંગ ાલય) 
(૪૫) ફે િતભક વુંગાત લચ્ચે કણે કાેરા વયેયાળ અંતય ને ____ કશ ેછે.  (વયેયાળ મકુ્ટ્તથ) 
(૪૬) ઇરેક્ટ્રોનની ગતત ઉજાડ નો એકભ રખો. (Mev, તભબરમન ઇરેક્ટ્રોનલોલ્ટ, Bev, બફબરમન ઇરેક્ટ્રોનલોલ્ટ, ev ઇરેક્ટ્રોનલોલ્ટ) 
(૪૭) proportional કાઉન્ટય નો તવદ્ાુંત રખો.  (આમનીકયણ) 
(૪૮) proportional કાઉન્ટયભાું વાભાન્મ યીતે કેલો લાય ુબયલાભાું આલે છે. (ઉભદાલાય)ુ 
(49) ગેઈગય કાઉન્ટય નો તવદ્ાુંત રખો. (ઇરેક્ટ્ક્ટ્રક ટડસ્ચાર્જ) 
(૫૦) scintillation counter નો તવદ્ાુંત રખો. (scintillation, પ્રસ્ૂયણ) 
(૫૧) અધડલાશક ટડટેક્ટ્ટય એ ______ ફામાવભાું યાખેલુું PN જ ુંકળન છે.  (ટયલવડ) 
(૫૨) ગાભા ટકયણ લણડટ ળાસ્ત્રભાું અત્મુંત ભશત્લનુું અને આધતુનક વાધન કયુું.  (કોમ્ટન વપ્રેસ્ડ જભેતનમભ ટડટેક્ટ્ટય) 
(૫૩)કરાઉડ ચેમ્ફય નો તવદ્ાુંત રખો. (આમનીકયણ) 
(૫૪) સ્ાકડ ચેમ્ફય નો તવદ્ાુંત રખો. (સ્ાકડ કે ટડસ્ચાર્જ) 

(૫૫) 1 Mev = ____ev (106)      (૫૬) 1 Bev = ____ev (109) 
 (૫૭) ____ પ્રલેગક મુંત્ર તલદ્યતુચુુંફકીમ પે્રયણ લડ ેપ્રલેગ ઉત્ન કયલાના તવદ્ાુંત ય યચામેલુું છે. (ફીટારોન)  
(૫૮)  NMR નો ઉમોગ રખો.  (પ્રોટોનની ચુુંફકીમ ચાકભાત્રાનુું ભાન કયવુું.) 

(૫૯) dσ(θ ,φ)

dΩ
 ને _______ કશ ેછે.  (ડીપયન્વીમર પ્રકીણડન આડછેદ) 

(૬૦) જો પ(-x) = -x શોમ તો તે તલધેમને ______ તલધેમ તયીકે ઓખામ છે.  (એકી)                                                       

(૬૧) જો પ(-x) = x શોમ તો તે તલધેમને ______ તલધેમ તયીકે ઓખામ છે.  (ફેકી) 


