
 

  

IMP QUSTIONS Applied Physics (Course Code: 4300004) 
 

1. Write fundamental physical quantities, units and their symbol in SI. 

 મયુભતૂ યાશળ ની વ્માખ્મા આો એને તાના એકભ અન ેવગંના વાથ ેકોષ્ટક ઘ્લાયા વભજાલો. 

2. Draw the figure of Vernier calipers. Give the formula for LCM & give its construction. 

 લશનિઅય કેલ્રીવસ ની સ્લચ્છ આકૃશત દોયો, તેની રગતુાભ ભા ળક્તત નુ ંસતૂ્ર આો, અને તેનુ ંફધંાયણ વભજાલો. 

3. Draw a neat diagram of Micrometer Screw. State the formula for LCM & give its construction.  

 ભાઇક્રો ભીટય સ્કે્ર ની સ્લચ્છ આકૃશત દોયો, તેની રગતુાભ ભા ળક્તત નુ ંસતૂ્ર આો, અને તેનુ ંફધંાયણ વભજાલો. 

4. Briefly describe the types of errors. 

 ત્રટુટ ના શલશલધ પ્રકાય વભજાલો. 

5. Discuss the method to use Micrometer Screw for measuring the diameter of sphere. 

 ભાઇક્રો ભીટય સ્કે્ર ઘ્લાયા ગોયા ની વ્માવ ળોધલા ની યીત વભજાલો. 

6. Explain principle and working of Vernier calipers. 

 લશનિઅય કેલ્રીવસ નો શવદ્ધતાન્ત વભજાલો, અને તેન ુકામસ વભજાલો. 

7. Discuss with diagram positive, negative & zero error in case of micrometer screw & vernier calipers. 

 આકૃશત વાથ ેભાઇક્રો ભીટય સ્કે્ર અને  લશનિઅય કેલ્રીવસ ની ધન, ઋણ અને સનુ્મ ત્રટુટ અવભજાલો. 

8. Explain law of conservation of linear momentum  

યેખીમ ગશતના વયંક્ષણનો શનમભ વભજાલો 

9. Explain recoil of gun and rocket propulsion. 

ફદૂંક ની યીકોઇર અને યોકેટ પ્રોલ્ળનની વભજાલો. 

10. Explain centrifugal and centripetal forces with three examples. 

ત્રણ ઉદાશયણો વાથે કેન્રત્માગી અને કેન્રબફિંદુ ફો વભજાલો. 

11. Explain Stress and Strain with their types. (Give def. fig. and formula) 

 પ્રતિબલ અને તળકૃિને  િેમના પ્રકારો સાથ ેસમજાળો. (વ્યાખ્યા આકૃતિ અને સતૂ્ર આો) 

12. Give difference between heat & temperature 

 ઉષ્ભા  અન ેતાભાન લચ્ચેનો તપાલત જણાલો 

13 Explain three modes of heat transmission (conduction, convention & radiation) 

 ઉષ્ભા પ્રવાયણ ની ત્રણ  યીતો વભજાલો (લશન, ગભન અને યેટિમેળન) 

14 Explain various temperature scales and conversion between them  

 શલશલધ  તાભાનના ભાક્રભ અને તેભની લચ્ચેના રૂાતંયણને વભજાલો 

 

 



 

  

15. Explain construction, working, advantages, disadvantages & uses of the following thermometers 

 નીચેના  થભોભીટયના ફાધંકાભ, કામસ, પામદા, ગેયપામદા અને ઉમોગો વભજાલો. 

1 Mercury thermometer 

 ભર્ક્ુસયી  થભોભીટય 

2. Bimetallic thermometer (bimetallic & spiral) 

 ફામભેટાબરક  થભોભીટય (ફાઈભેટાબરક અને વાસકાય) 

3. Platinum resistance thermometer 

 પ્રેટટનભ  પ્રશતકાય થભોભીટય 

4. Pyrometer (infrared & optical) 

 ામયોભીટય  (ઇન્રાયેિ અન ેઓપ્પ્ટકર) 

16. Explain Coefficient of thermal conductivity and its engineering applications  

 ઉષ્ભા  લાશકતાના ગણુાકં અને તેના એન્ન્જશનમટયિંગ ઉમોગો વભજાલો 

17. Give the difference between longitudinal wave and transverse wave. (Explain with figure) 

 વગંત તયંગ  અને રફંગત તયંગ લચ્ચેનો તપાલત આો. (આકૃશત વાથ ેવભજાલો) 

 

18. Explain properties of light waves.  Explain properties of sound waves.  

 પ્રકાળ તયંગોના  ગણુધભો વભજાલો ધ્લશન  તયંગોના ગણુધભો વભજાલો 

19. Explain the principal of superposition of waves & write short note on interference with their types.  

 તયંગોના  વંશતકાયણ નો શવદ્ધતાતં વભજાલો અને વ્મશતકયણ ય ટૂંકી નોંધ રખો તેના પ્રકાય વાથે. 

20. Explain Stress & Strain diagram 

 પ્રતિબલ અને તળકૃિનો ળક્ર સમજાળો 

21. Define ultrasonic waves. & Give the properties of ultrasonic waves.  

 અલ્રાવોશનક  તયંગોને વ્માખ્માશમત કયો અને અલ્રાવોશનક તયંગોના ગણુધભો આો. 

22. Mention the applications of ultrasonic waves in different fields. (Include engineering & medical filed)  

 શલશલધ  ક્ષેત્રોભા ંઅલ્રાવોશનક તયંગોના ઉમોગને વભજાલો. (એન્ન્જશનમટયિંગ અને તફીફી ક્ષેત્રોનો વભાલેળ 
 કયલો ) 

23. Explain beat and beat formation 

 ફીટ  અન ેફીટની યચના વભજાલો 

24. Define surface tension. Give its unit & give illustration of surface tension. Give applications of surface 

tension. 

પષુ્ઠિાણ ને વ્યાખ્યાતયિ કરો. િેન ુું એકમ આો અને પષુ્ઠિાણ ના  ઉદાહરણ આો. પષુ્ઠિાણ ના ઉયોગો 
આો. 

25. Explain surface tension on the basis of molecular theory. (Laplace’s correction) 

 મોકે્યુર તથયરીના આધારે સાટીન ુું પષુ્ઠિાણ સમજાળો. (ાપ્સેનો અણુુંળાદ) 



 

  

26. Explain types of fluid motion (stream line and turbulent flow) 

 પ્રળાહી  ગતિના પ્રકારો સમજાળો (રેખીય પ્રળાહ અને પ્રક્ષબુ્ધપ્રળાહ) 
27. State Reynolds’s number and explain. 
 રેનોલ્ડ્સ  અંક ખો અને સમજાળો. 
28. Give applications of viscosity in hydraulic system 

 સ્નનગ્ધિાના ઉયોગો હાઇડ્રોલક તસનટમમાું જણાળો 
29. Explain the method to measure surface tension of any liquid by capillary action. 

 કે નરી દ્વારા કોઈણ પ્રળાહીના સાટીના પષુ્ઠિાણ માળાની દ્ધતિ સમજાળો. 

30. Prove formula for surface tension of a liquid. (T = hrρg
2Cos θ

)  
 પ્રળાહીના પષુ્ઠિાણ માટે સતૂ્ર સાલબિ કરો. 
31. Explain various factor effecting reverberation time and acoustic of building. Give characteristics of good 

 auditorium  

 પ્રશતઘો ના વભમ અન ેભકાનના ધ્લશનન ેઅવય કયતા શલશલધ ટયફ વભજાલો.  

 વાયા  વબાગ ૃનીરાક્ષબણકતાઓ આો 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


