
 

 

 

 

 

વિભાગ : A 

 નીચેના પ્રશ્ન નબંર 1 થી 7 ના માગ્યા મજુબ જિાબ આપો. (પ્રત્યેક પ્રશ્નના ગણુ 1 છે.)           [07]          

              1. CO2 ના એક અણ ુંન  ું દળ ગ્રામમાું કેટલ ું થાય? (CO2 ન ું આણ્વીય દળ 44g mol-1) 

              2. CH3COOH માું કાર્બનન ું દળથી ટકાવાર પ્રમાણ જણાવો. (C = 12, H = 1, O = 16 g mol-1) 

              3. મમથેનના 1 મોલમાું રહલેા ઈલેક્ટ્રોનની ક લ સુંખ્યા કેટલી થાય? 

              4. નીચેનામાુંથી શેમાું સૌથી વધ  સુંખ્યામાું પરમાણ ઓ આવેલા છે?  
                      (A) 1g Fe (Fe ન ું પરમાણ્વીય દળ = 56)              (B) 1g Na (Na ન ું પરમાણ્વીય દળ =23) 

     (C) 1g Li ( Li ન ું પરમાણ્વીય દળ = 7)                  (D) 1g F2 (F ન ું પરમાણ્વીય દળ = 19) 

            5. કોઈ એક પરમાણ માું ક્ટ્વોન્ટમ આંક n = 4અને l = 0મલૂ્ય ધરાવતા ઇલકે્ટ્રોનની મહત્તમ સુંખ્યા કેટલી    
                  થાય? 

             6. Cr (Z = 24) ની ઇલેક્ટ્રોમનય રચના લખો . 
             7. એક સ્પીમસઝમાું ઇલેક્ટ્રોન,પ્રોટોન અને ન્ય રોનની સુંખ્યા અન ક્રમે 12,10  અન ે 13 છે. આ સ્પીમસઝની  
          સુંજ્ઞા જણાવો.  

વિભાગ : B 

 નીચેના પ્રશ્ન નબંર 8 થી 9 ના માગ્યા મજુબ જિાબ આપો. (પ્રત્યેક પ્રશ્નના ગણુ 2 છે.)           [04]                  

       8.   નાઇટ્રરક એમસડનો એક નમનૂો જેની ઘનતા 1.41 g mL–1 અને નાઇટ્રરક એમસડના દળ ટકા 69% છે.  
           આ  નમનૂામાું નાઇટ્રરક એમસડની સાુંદ્રતા મોલ પ્રમત લલટરમાું ગણો.( નાઇટ્રરક એમસડન ું આણ્વીય દળ 63)  
                       અથવા  
            8. એક દ્રાવણ જેમાું ઇથેનોલના મોલ અંશ 0.04 છે. તે દ્રાવણમાું ઇથેનોલની પાણીમાું મોલારીટી    
                   ગણો.(પાણીની ઘનતા 1 છે તમે ધારો.)  
        9. ર્ોહર પરમાણ  નમનૂાની ખામીઓ જણાવો. 

વિભાગ : C 

 નીચેના પ્રશ્ન નબંર 10 થી 11 ના માગ્યા મજુબ જિાબ આપો. (પ્રત્યેક પ્રશ્નના ગણુ 3 છે.)      [09] 

      10. એક ગોલ્ફના દડાન ું દળ 40 g છે અને વેગ 45 m/s છે. જો વેગ 2% ની ચોકસાઈથી માપી શકાય તો  
          સ્થાનમાું અમનમિતતા ગણો.  
            અથિા  

      10. ઇલકે્ટ્રોનન ું દળ 9.1x10–31 kg છે.જો તેની ગમતજ ઊર્જબ  3.0x10–25 J હોય તો તરુંગલુંર્ાઈ ગણો. 
         11.  કેલ્લ્શયમ કાર્ોનેટ જલીય HCl સાથે પ્રટ્રક્રયા કરે છે અને નીચેની પ્રટ્રક્રયા પ્રમાણે CaCl2 અન ેCO2 આપે છે. 

          CaCO3 (s) + 2 HCl (aq)  CaCl2 (aq) + CO2(g) + H2O(l) 

          50 mL 0.5 M HCl સાથે સુંપણૂબ રીતે પ્રટ્રક્રયા કરવા માટે CaCO3 ન ું કેટલ ું દળ જોઈશે તેની ગણતરી દશાબવો.  

      12. કોણીય વેગમાન ક્ટ્વોન્ટમ આંકન ું મહત્તત્તવ જણાવો. 

એકમ કસોટી  
ધોરણ: 11                  કુલ ગણુ :25 

વિષય: રસાયણ વિજ્ઞાન                  સમય: 1 કલાક  

કોડ : 052                    માધ્યમ : ગજુરાતી  

 



વિભાગ : D 

 નીચેના પ્રશ્ન નબંર 13 નો  જિાબ આપો. (આ પ્રશ્નના ગણુ 5 છે.)                             [05] 

  13. ઇલકે્ટ્રોમનય રચના માટે આઉફર્ાઉ મસધધાુંત,પૌલીનો મનષેધ મસધધાુંત અને હ ન્ડનો મહત્તમ ગ ણકતાનો  
      મસધધાુંત ઉદાહરણ સટ્રહત સમર્જવો. 
       અથિા 
  
  13. મનમિત પ્રમાનનો મનયમ, ગ ણક પ્રમાણનો મનયમ અને ગૅ લ્ય સેકનો વાય મય કદનો મનયમ ઉદાહરણ સટ્રહત     
      સમર્જવો. 


