
B.Sc. Semester I (General) Examination, 2021 (CBCS) 

Subject:  Physics 

Paper: CC – IA/ GE – I 

The questions are of equal value. Candidates are required to give their answers in their own 

words as far as practicable. You must define all the symbols you use. 

Time: 2 Hours                                                                     Full Marks: 40 

  

Answer any eight questions from the following:                                       5x8=40 

 যে য োন ো আটটি প্রনের উত্তর দোও: 

1.  (a) Find the angle between two vectors   ⃗    ̂    ̂   ̂ and  ⃗⃗    ̂    ̂    ̂  

      ⃗    ̂    ̂   ̂  ⃗⃗    ̂    ̂    ̂      ⃗  ও  ⃗⃗ এর মনযে য োণ ন ণণয়  র। 

     (b) Find the value of ‘d’ such that the vectors  ⃗    ̂   ̂   ̂,  ⃗⃗   ̂    ̂    ̂  

          and  ⃗    ̂    ̂    ̂ are coplanar. 

      ⃗    ̂   ̂   ̂,   ⃗⃗   ̂    ̂    ̂,   ⃗    ̂    ̂    ̂ যেক্টর নি টি সমিলীয়   

     হনল,   ‘d’ এর মো  ন ণণয়  র।  

2.       Solve the differential equation  
   

   
             

            
   

   
            অব ল সমী রণটির সমোযো   নরো। 

         
3.   (a)  Write down the equation of motion of a particle moving under central 

             force. 

        

            য ন্দ্রগ বনলর প্রেোনব গনিশীল য ো   ণোর সমী রণ গুনল যলন ো। 
 

      (b)  Show that the path of a particle moving in a central force must be a plane       

             curve. 
      যদ োও যে য ন্দ্রগ বনলর প্রেোনব গনিশীল য ো   ণোর গনিপথ সমিলীয় বক্রনর ো হনব। 



 

4.  (a)  A force  ⃗ acts on a 10 kg mass. In time      and     , velocity of the masses  

            are (  ̂     ̂)     and     ̂     ̂      respectively. Determine the work  

            done by the force. 
             

              10  য নি েনরর উপর এ টি বল  ⃗ নক্রয়ো  নর।    ও      সমনয় েরটির যবগ েথোক্রনম 

      (  ̂     ̂) নম/যস ও     ̂     ̂  নম/যস। বলদ্বোরো  ৃি োেণ ন ণণয়  র। 
 

   (b) Two rotating bodies   and   of moment of inertia     and                 

            have same kinetic energy. Which one will have greater value of angular  

            momentum? 

            

             এবং   দটুি ঘূ ণোয়মো  বস্তুর িড়িো ভ্রোম     ও               ।ইহোনদর গনিশনি   
     সমো  হনল য ো  বস্তুটির য ৌনণ  েরনবগ যবনশ হনব?  
 

5.    For a variable mass system, derive the equation of motion of a rocket. 

         পনরবিণ  শীল েরিনের যেনে রন নটর গনির সমী রণটি ন ণণয়  নরো। 

6.   (a) Write down two postulates of special theory of relativity. 

      নবনশষ আনপনে িোর স্বী োেণ দটুি যলন ো। 

      (b) Using Lorentz transformation equation show that                     

      যলোনরনের রূপোন্তর সমী রণ বেবহোর  নর যদ োও যে,                   ,  
      নিহ্নগুনল প্রিনলি অনথণ বেবহৃি। 
 

7.   (a) What is simple harmonic motion ? Write down its characteristics.  

           সরল যদোলগনি ন ? উহোর ববনশষ্ট্েগুনল যল ।     

         (b) Show that the motion of a floating object is simple harmonic.   

           যদ োও যে এ টি েোসমো  বস্তুর গনি সরল যদোলগনি। 

8.    What is escape velocity? Prove that the velocity of escape of a body out of the  

       field of earth’s gravitational attraction into space is given by      √
     

 
       



       where     and   are the  constants of gravitation, mass and radius of earth   

       respectively. 

    
   মুনিনবগ  োন  বনল?প্রমোণ  নরো যে পৃনথবীর অনে ষণ হনি মুি হনয় মহোশূন ে উযোও হনয়   

   েোবোর পনে য ো  বস্তুর মুনিনবগ     √
     

 
        এবং   েথোক্রনম মহো ষীয় ধ্রুব ,     

   পৃনথবীর ের ও বেোসোযণ। 
 
9.    Establish the relation              where the symbols have their usual  

        meanings. 

                    সম্প ণ টি প্রনিষ্ঠো  নরো, যে োন  নিহ্নগুনল প্রিনলি অনথণ বেবহৃি। 

10.  (a)  Show that the total linear momentum of system of particles about the    

              centre of mass is zero. 

     যদ োও যে েরন নন্দ্রর সোনপনে য ো  বস্তু ণো সমূনহর যমোট বরন   েরনবগ শূ ে। 

       (b) Find the position of centre of mass of a semi circular wire of uniform mass  

       density. 

      এ টি অযণবৃত্তো োর সুষম িোনরর েরন নন্দ্রর অবস্থো  ন ণণয়  নরো। 

 


