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Question Bank 
 

ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 
পদার্থচ্ছিদযা ( Physics ) 

পঞ্চম পত্র ( 5th Paper ) 

Heat and Thermodynamics : EPH - 05 

 

1. If U, F, H and G represent internal energy, Helmholtz free energy, enthalpy, and Gibbs free 

energy respectively, then which one of the following represents a correct thermodynamic 

relation ? 

 যদি U, F, H এবং G যথাক্রমে অভ্যন্তরীন শদি, হেল্মমোল্জ েুিশদি, এনথালদি, দিবস েুিশদি েয় 

তােমল হ ান তািিতীয় সম্প ক টি সঠি  ? 

2. The energy of interaction of two atoms a distance r apart can be written as: E(r) = - a/r +b/r7, 

where a and b are constants. Then the separation between the particles when they are in 

equilibrium is given by: ....  

 িটুি িরোণুর েমযয দেথদিয়া জদনত শদি E(r) = - a/r +b/r7 সেী রণ দ্বারা প্র াশ  রা যায়। হযখামন r 

িরোণ ুিটুির েমযয িরূত্ব , a এবং b ধ্রব । সােযাবস্থায় িরোণ ুিটুির েমযয িরূত্ব েল 

3. The temperature at which average kinetic energy of the molecules of an ideal gas will be 1 

eV is .... 

 হ ান তািোত্রায় এ টি আিশক িযামসর অণুর িড় িদতশদি 1eV েমব ? 

4. Which among the following correctly represents the ratio Vmp :Vmean : Vrms? 

 িযামসর িদতমবি সম্পদ ক ত Vmp : Vmean : Vrms অনুিাতটির োন েল .... 

5. The change in entropy involved in heating a gram-atomic weight of silver at constant volume 

from 0°C to 30°C is .... [Given: Cv = 5.85 cal deg-1 mol-1]: 

 সে আয়তন প্রদক্রয়ামত এ  গ্রাে অণু দসলভ্ার এর এনট্রদি িদরবতক ন এর োন েল ..... (প্রিত্ত        

Cv = 5.85 cal deg-1 mol-1) 
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6. One mole of a monatomic perfect gas initially at temperature T0 expands from volume V0 to 

3V0 at constant pressure. The work done in the expansion of the gas is .... 

 এ  হোল এ  িরোণু  আিশক িযাসম  T0 উষ্ণতায় দস্থর চামি V0 হথম   3V0 আয়তমন প্রসাদরত  রা 

েল। প্রসারমণ  ৃত াযক েল .... 

7. Which among the following is not an extensive variable for a thermodynamic system ? 

 তািিতীয় বযবস্থায় হ ানটি বযাি  চল নয় ? 

8. A Carnot engine can convert 25% of the absorbed heat into work. When the temperature of 

the heat sink is reduced by 100°C, the efficiency of the engine becomes double of the 

previous value. The temperature of the heat sink and heat source respectively are .... 

 এ টি  ারমনা এদিন 25% তািম   ামযক রিান্তদরত  রমত িামর। তািগ্রােম র তািোত্রা যখন 100°C 

 দেময় হিয়া েয় তখন এদিমনর িক্ষতা দদ্বগুণ েময় যায় । তাি উৎস ও তাি গ্রােম র উষ্ণতা  ত ? 

9. Which among the following combinations of particles obey Fermi-Dirac statics ? 

 হ ান সেবায়টি  F-D স্টাটি স হেমন চমল ? 

10. Under standard temperature and pressure (STP) the total number of degrees of freedom of 

molecules present in 1cm3 volume hydrogen gas is .... 

 প্রোণ চাি এবং তািোত্রায় 1 cc আয়তমনর োইমরামজন অণুর হোট স্বাযীনতার োত্রা   ত ? 

11. Which of the following statements is not appropriate about Brownian motion ? 

 ব্রাউদনয় িদতর হক্ষমত্র হ ানটি সঠি  নয় ?  

12. If in the radiation emitted by the earth the maximum energy corresponds to the wavelength 

490 nm, then the temperature of the earth according to Wien’s displacement law (assuming 

Wien’s constant = 0.2892] will be .... 

 িৃদথবী হথম  দবদ দরত সমবকাচ্চ শদির তরঙ্গ- দির্ঘকয 490 nm েমল, ভ্ীমনর সরণ সূত্র অনুসামর িৃদথবীর 

তািোত্রা  ত ? ( ভ্ীমনর ধ্রুব  = 0.2892) 
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13. Indicate the wrong statement in the following. 

 (i)  Regenerative Joule-Thomson process was used for cooling and liquification of 

hydrogen and helium gases. 

 (ii)  Freezing mixture method was first used by Faraday for cooling and liquification of 

gases. 

 (iii) Adiabatic expansion process was used by Claude for cooling and liquification of air. 

 (iv)  The famous Joule-Thompson (or Joule-Kelvin) porous plug experiment was 

conducted to confirm that there is no attraction among gas molecules. 

 হ ানটি সঠি  নয় ? 

 (i) িুনরুৎিািনশীল জলুথেসন িদ্ধদত োইমরামজন ও দেদলয়াে িযাস তরল  রমত বযবোর  রা েয়। 

 (ii) িযামসর তরলী রমণর জনয শীতলী রণ দেশ্রণ ফ্যারামে প্রথে বযবোর  মরন । 

 (iii) বাতামসর শীতলী রণ ও তরলী রমণর জনয রুদ্ধতাি প্রসারণ প্রদক্রয়া ক্লে বযবোর   মরন ।  

 (vi) জলু-থেসন (বা জলু-হ লদভ্ন)  porous plug িদ্ধদত বযবোর  মর িযামসর অণুগুমলার েমযয 

আ র্কণ বল হনই জানা যায় । 

14. As the wavelength of the radiation decreases, the intensity of the black body radiations .... 

 দবদ রমণর তরঙ্গদির্ঘকয হ্রাস হিমল  ৃষ্ণবস্তু দবদ রমণর তীব্রতা .... 

15. The ratio of efficiency of a general cycle and  the efficiency of a reversible cycle. 

 এ টি সাযারণ চমক্রর িক্ষতা ও  এ টি প্রদতবতক ন চমক্রর িক্ষতার অনুিাত েল .... 


