
 

 

PART - A 

 હતેલુક્ષી પ્રકારના 9 પ્રશ્નો બધાજ ફરજીયાત           [09] 

1. જો R અન ેL એ અનકુ્રમ ેઅવરોધ અને આત્મપ્રેરકત્વ દર્ાાવતા હોય તો ……….... એ સમયનુું પરરમાણ ધરાવ ેછે.  

(A) 
L

R
    (B) 

R

L
    (C) 

R

L
    (D) 

L

R
   

2. આકૃતતમાું બ ેગ ુંચળાઓ A અને B દર્તવલ છે. આકૃતતમાું દર્ાાવ્યા અનુસાર જયારે ગ ુંચળુું A તથિર હોય ત્યારે ગ ુંચળા B માું પ્રવાહ પ્રેરરત 

િતો નિી પણ જયારે ગ ુંચળા A ન ેગ ુંચળા B તરફ ગતત કરાવવામાું આવે ત્યારે ગ ુંચળા B માું આકૃતતમાું બતાવ્યા અનુસાર તવષમઘડી રદર્ામાું 

પ્રવાહ પ્રેરરત િાય છે. સમગ્ર પ્રરક્રયા દરતમયાન ગુુંચળુું B તથિર છે, તો કહી ર્કાય ક,ે ………....  

                          

(A) ગ ુંચળા A માું સમઘડી રદર્ામાું અચળ પ્રવાહ વહે છે.  (B) ગ ુંચળા A માું સમય સાિ ેબદલાતો પ્રવાહ વહ ેછે.  

(C) ગ ુંચળા A માું પ્રવાહ વહેતો નિી.    (D) ગ ુંચળા A માું તવષમઘડી રદર્ામાું અચળ પ્રવાહ વહે છે.    

3. એક A.C. જનરેટરમાું 10 ms ના સમયગાળે તથલપ રરુંગ સાિનેા બ્રર્ વારાફરિી ધન અને ઋણ બનતાું જાય છે, તો મળતાું વોલ્ટજેની 

કોણીય આવૃતિ ……….... 
-1rad s હર્.ે  

(A) 50    (B) 100   (C) 50     (D) 100  

4. L-C-R પરરપિમાું કપૅેતસટન્સનુું મ લ્ય C િી બદલાઈન ે2C િાય છે. જો અનનુાદીય આવૃતિ અચળ રહેતી હોય તો ઇન્ડકટન્સનુું મ લ્ય L 

િી બદલાઈને ……….... િાય. 

 (A) 4L    (B) 2L    (C) 
L

2
    (D) 

L

4
 

5. લાલ અન ેજાુંબલી રુંગના પ્રકાર્ના રકરણો માટે કોઈ લેન્સની કેન્રલુંબાઈઓ અનુક્રમ ે Rf  અન ે Vf હોય તો નીચેનામાુંિી કયો સુંબુંધ સાચો? 

(A) R Vf f   (B) R Vf  > f    (C) R Vf f     (D) R Vf f  

6. બતહગોળ લેન્સને જેનો વક્રીભવનાુંક લેન્સના રવ્યના વક્રીભવનાુંક જેટલો છે તવેા પ્રવાહીમાું ડુબાડવામાું આવે છે. આિી તેની કેન્રલુંબાઈ 

……….... 

(A) ર્ ન્ય િર્.ે   (B) વધર્ે.   (C) ઘટર્ે.    (D) અનુંત િર્.ે 

7. જે તવદ્યુતચુુંબકીય તરુંગોમાું તવદ્યુતક્ષેત્ર અન ેચુુંબકીય ક્ષેત્રના સરદર્ો અનકુ્રમે Eઅને B હોય, તો તવદ્યુતચુુંબકીય તરુંગોના પ્રસરણની રદર્ા 

 ……….... 

(A) E     (B) B     (C) B E     (D) E B  

8. 0 0  નુું પારરમાતણક સ ત્ર ……….... છે. 

(A) 
0 -2 2M L T    (B) 

0 2 -2M L T    (C) 
0 1 -1M L T     (D) 

0 -1 1M L T  

9.  આપેલ AC પ્રવાહ  oI = 50 cos 100 t + 45 માટ ેપ્રવાહનુું rms મ લ્ય ……….... A છે.  

(A) 50 2    (B) 25 2    (C) 25     (D) ર્ ન્ય 

 

 

એકમ કસોટી 

  ધોરણ : 12 ( તવજ્ઞાન પ્રવાહ )                                                                સમય : 1:00 કલાક 

  તવષય : ભૌતતકતવજ્ઞાન (054)                                                                 કુલ ગુણ : 25 



PART - B 

તવભાગ - A 

 નીચ ેઆપલે પ્રશ્ન નુંબર 1 િી 5 માુંિી કોઈ પણ ત્રણ (03) પ્રશ્નોના જવાબ આપો.       [06] 

1. ચુુંબકીયક્ષેત્રમાું ક્ષતે્રન ેલુંબરૂપે U આકારનાું વાહકની બે ભ જાઓ પર ગતત કરતા સતળયામાું ઉદ્ભવતા ગતતકીય emf માટનેુું સ ત્ર મેળવો. 

2. L = 2.0 H, C 32 μF  અન ે10  વાળા L-C-R શે્રણી પરરપિ માટે અનુવાદ આવૃતિ r  મેળવો. આ પરરપિનુું Q મ લ્ય કટેલુું  

હર્ે ? 

3. વાથતતવક ટ્રાન્સફોમારમાું ર્ેના કારણે ઊજાાનો વ્યય િાય છે ? 

4. એક અુંતગોળ અરીસાની વક્રતાતત્રજ્યા 15 cm છે. આ અરીસાની સામે વથતુને 5 cm દ ર મ કતાું રચાતાું પ્રતતબબુંબનાું થિાન, પ્રકાર અન ે

મોટવણી દરેક રકથસામાું મેળવો. 

5. સુંપકામાું રાખેલા પાતળા લેન્સના સુંયોજનની સમતલુ્ય કને્રલુંબાઈનુું સુત્ર મેળવો. 

તવભાગ - B 

 નીચ ેઆપલે પ્રશ્ન નુંબર 6 િી 8 માુંિી કોઈ પણ બ ે(02) પ્રશ્નોના જવાબ આપો.      [06] 

6. ચુુંબકીય ક્ષેત્ર B, ક્ષેત્રફળ A અને સોલેનોઇડની લુંબાઈ l ના પદોમાું સોલેનોઈડમાું સુંગ્રતહત ચુુંબકીય ઊજાા માટનેુું સ ત્ર મેળવો.  

7. કૅપેતસટરન ેલાગુ પાડેલ એ.સી. વોલ્ટજે માટ ેપ્રવાહનુું સમીકરણ મેળવો અન ેV તિા I ના આલેખો દોરો. 

8. (i)  કાચના લેન્સ માટે f = 0.5 mહોય તો લેન્સનો પાવર કટેલો હર્ ે?  

(ii) દ્વિ - બતહગોળ લેન્સની બુંન ેબાજુઓની વક્રતાતત્રજ્યા અનકુ્રમ ે10 cm અને 15 cm છે. તેની કને્રલુંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના 

રવ્ય (કાચનો) વક્રીભવનાુંક કટેલો હર્ે ?  

(iii) એક બતહગોળ લેન્સની હવામાું કેન્રલુંબાઈ 20 cm છે. તો પાણીમાું તનેી કેન્રલુંબાઈ કેટલી હર્ે ? (હવા-પાણીનો વક્રીભવનાુંક 1.33 

છે, હવા-કાચ માટે વક્રીભવનાુંક 1.5 છે.) 

તવભાગ - C 
 

 નીચ ેઆપલે પ્રશ્ન નુંબર 9 અન ે10 માુંિી કોઈ પણ એક (01) પ્રશ્નનો જવાબ આપો.      [04] 

9. આકૃતતમાું દર્ાાવ્યા પ્રમાણ ેચતલત (બદલી ર્કાય તેવી) આવૃતિવાળો 230 V ac થત્રોત L-C-R પરરપિ સાિ ેજોડેલ છે.  

 L = 5.0 H, C 80 μF, R = 40    છે. 

                

(a) પરરપિન ેઅનુનાદની તથિતતમાું લાવવા માટ ેથત્રોતની આવૃતિ નક્કી કરો. 

(b) અનનુાદ આવૃતિએ પરરપિનો ઈતપપડન્સ અને પ્રવાહનો કુંપતવથતાર ર્ોધો.  

(c) પરરપિનાું ત્રણેય ઘટકોનાું બે છેડા વચ્ચેનો rms વોલ્ટેજ (તથિતતમાન તફાવત) ર્ોધો.  

10. તપ્રઝમ વડ ેિતાું વક્રીભવન માટ ેઆપાતકોણ, તનગામનકોણ, તપ્રઝમકોણ અન ેતવચલનકોણ વચ્ચનેો સુંબુંધ મેળવો. 

 

*  *  *  *  * 


