
 

 
િવભાગ A 

 િવભાગ A મા ંકલુ 9 બહુ વકૈિ પક નો છે. બધા જ નો ફર યાત છે. દરકે ન 1 ગણુનો છે.    [09] 

1. જયારે ધાતુની તટ થ લેટમાથંી 10  ઈલે ોન દૂર કરવામા ંઆવ,ે યાર ેતેના પરનો િવ ુતભાર ................હશે. 

 (a) –1.6 C   (b) +1.6 C   (c) 10+19 C   (d) 10-19 C 

2. +5μC અને +10μC િવ ુતભાર ધરાવતા બ ેિવ તુભારોન ેએકબી થી 20 cm અતંરે મુકેલા છે તો આ બંન ેિવ ુતભારોને જોડતી 
રેખાના મ ય બદએુ િવ તુ ે  ................... હશ.ે 

 (a) +5 μC તરફ 4.5 × 10  N/C   (b) +5 μC તરફ 13.5 × 10  N/C 

(c) +10 μC તરફ 4.5 × 10  N/C   (d) +10 μC તરફ 13.5 × 10  N/C 

3. એક ઈલે ોન જેટલો િવ ુતભાર ધરાવતા m દળના પાણીના એક બુંદન ેહવામાં િ થર રાખવા જ રી િવ ુત ે  ............. 

 (a) mg    (b)    (c) emg   (d)  

4. એક વાહક ગોળાની િ યા R = 20 cm છે અન ેતેન ેQ = 16 μC િવ ુતભાર આપેલ છે તો તનેા કે  પર િવ ુત ે  E નું માન કેટલ ુ    
હશે ? 

 (a) 3.6 × 106
 N/C  (b) 1.8 × 106

 N/C  (c) શૂ ય    (d) 0.9 × 106
 N/C 

5. 100 μC ધન િવ તુભારથી 9 m અંતર ેઆવેલા બદ ુપાસે િવ ુતિ થિતમાન ............ 

  (a) 104
 V   (b) 106

 V   (c) 105
 V   (d) 107

 V 

6. િવ ુત ે ની બળ રેખાઓ અન ેસમિ થિતમાન પૃ  વ ચનેો કોણ .................હોય છે. 

 (a) 45°   (b) 90°   (c) 0°   (d) 180°  

7. જયારે બ ેકપેેસીટરોને ણેીમા ંજોડવામા ંઆવે યાર ેતેમનું સમતુ ય કેપેિસટ સ 3 µF અને સમાંતરમા ં16 µF છે આ બનેં કપેેસીટરોના 

વતં  કેપેિસટ સના મૂ યો ............. µF અન ે............. µF હશ.ે 

(a) 12, 4   (b) 8, 8    (c) 10, 16   (d) 12, 2 

8. એક વાહકનું કપેેિસટ સ 4 × 10  F અને તનંુે િ થિતમાન 100 V છે તો તનેા સપંણૂ ડ ચાજ દરિમયાન મુ ત થતી ઊ  .......... 

(a) 0.04 J   (b) 0.02 J   (c) 0.025 J   (d) 0.05 J 

9. એક પદાથ પરનો િવ ુતભાર−2μC છે. જો ત ે2.5 × 10  ોટોન ધરાવતો હોય તો, પદાથ જોડ ેકેટલા ઈલે ોન હશ ે? 

  (a) 1.25 × 1013
  (b) 2.5 × 1013

   (c) 3.75 × 1013
   (d) આ પૈકી એક પણ નહી 
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િવભાગ B 
 

 નીચ ેઆપલે ન નબંર 1 થી 3 ના મા યા મજુબ ઉ ર લખો. ( યકેના 2ગણુ)      [06] 

1. n બદુવત્ િવ તુભારોના તં ના લીધે કોઈ બદુએ િવ ુત ે  માટેનુ ંસૂ  મેળવો. 
2. ગૉસનો િનયમ લખો અને સાિબત કરો. 

3. બા  સમાન િવ તુ ે માં મૂકેલા િવ ુત ડાઈપોલની િ થિતઊ નુ ંસૂ  તારવો. 

      Or 

3. બદુવત ્ધન િવ ુતભારના િવ ુત ે મા ંr અંતરે િવ ુત િ થિતમાનનું સૂ  મેળવો. બદવુત્ િવ ુતભારનું િ થિતમાન અંતર સાથે કવેી રીત ે

બદલાય છે ? 
 
 નીચ ેઆપલે ન નબંર 4 અન ે5 ના મા યા મજુબ ઉ ર લખો. ( યકેના 3ગણુ)      [06] 

4. િવ ુત ડાયપોલની અ  પરના કોઈ બદુએ ઉ ભવતા િવ ુત ે નુ ંસૂ  મેળવો. 

5. સમાંતર લેટ કૅપેિસટરની સમજૂતી આપી કપૅિેસટ સનું સૂ  તારવો. 

      Or 

5. (a) (−9 cm, 0, 0) અન ે(9 cm, 0, 0) થાનોએ રહેલા બે િવ ુતભારો અનુ મ ે7 µC અન ે−2 µC ના તં ની (બા ે  િવના) 
િ થતિવ ુત િ થિતઊ  શોધો. 

 (b) આ બે િવ ુતભારોને એકબી થી અનંત અંતર સધુી જુદા પાડવા માટ ેકેટલુ ંકાય જ રી છે ? 

 (c) ધારો ક,ે આ િવ ુતભારોના તં ને બા  િવ તુ ે  E = A(1/r2) માં મૂકવામાં આવે છે. યા,ં A = 9 × 105 Cm-2 છે, તો આ 

તં ની િ થિતઊ  કેટલી હશે ? 
 

 નીચ ેઆપલે ન નબંર 6 નો મા યા મજુબ ઉ ર લખો. (4 ગણુ)       [04] 

6. બે લેટો વ ચે હવા હોય તવેા સમાંતર લેટ કપેૅિસટરમાં દરેક લેટનું ે ફળ 6 x 10–3 m2 અન ેબે લેટો વ ચેનું અંતર 3 mm છે.  

(a) (i) આ કૅપેિસટરનું કપેૅિસટ સ ગણો. જો આ કૅપેિસટરને 100 V સ લાય સાથે જોડવામા ંઆવે તો,  

     (ii) કૅપેિસટરની દરેક લટે પરનો િવ ુતભાર કેટલો હશ ે? 

 (b) આપેલ કૅપેિસટરમા ં3 mm ડાઈની માઇકા (અબરખ)ની લટે (ડાયઇલેિ ક અચળાંક = 6) કૅપેિસટરની બે લેટ વ ચ ે

(i) વો ટેજ સ લાય જોડેલો રહ ે યાર.ે 

(ii) વો ટજે સ લાયનું જોડાણ દૂર કયા બાદ-દાખલ કરવામાં આવે તો, દરેક ક સામાં શુ ંથાય તે સમ વો. 

                Or 

6. પરમા  માટેના ારંિભક મૉડલમાં Ze િવ ુતભાર ધરાવતુ ં ધન િવ ુતભા રત બદવુત ્ યુિ લયસ તેની આસપાસ R િ યા સધુી 

િનયિમત ઘનતાના ઋણ િવ ુતભાર વડ ેઘેરાયેલંુ છે. સમ પણ ેપરમા  તટ થ છે. આ મૉડલ માટે યુિ લયસથી r અંતરે િવ ુત ે  કટેલું 

હશે ? 
 

 *  *  *  *  * 


