
 

 
વિભાગ : A 

 નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ ઉત્તર લખો. (દરકે પ્રશ્ન 1 ગણુનો છે.)      [05] 

1. અિકાશમાાં સ્થાનાાંતરની સાપકે્ષે કદુરતના વનયમોની સાંવમવત ............... નો વનયમ આપ ેછે. 

2. F = a + bx સાંબાંધમાાં F એ બળ અન ેx એ અાંતર હોય તો a નો SI એકમ અન ેb નુાં પારરમાવણક સતૂ્ર જણાિો. 

3. 
1 fm

 ...............
1 μm

  

4. ’ઊર્ધિવ રદશામાાં ફેકેલા પદાથવનો મહત્તમ ઊંચાઈએ િગે અને પ્રિગે બાંન ેશૂન્ય હોય છે.’ આપેલ વિધાન સાચુાં છે કે ખોટુાં તે જણાિો. 

5. એક પદાથવનુાં સ્થાનાાંતર સમય સાથ ે
23

 y = t 3t + 5 m
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 સૂત્ર મુજબ બદલાય છે તો આ પદાથવનો t = 4 s સમયે તાત્ક્ક્ષવણક િેગ 

કેટલો હશ ે? 

  (a) 0 m/s  (b) 3 m/s  (c) 12 m/s  (d) 45 m/s 

વિભાગ : B 
 

 નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ ટૂાંકમાાં ઉત્તર લખો. (દરકે પ્રશ્ન 2 ગણુનો છે.)      [06] 

6. ગુરુત્ક્િાકર્વણબળ વિશ ેટૂાંકમાાં માહીતી આપો. 

7. પૃથ્િીથી ગ્રહના અાંતરમાપન માટે દ્રવિસ્થાન-ભેદની રીતનુાં િણવન કરો.  

      Or 

માપનમાાં ચોકસાઈ (Accuracy) અન ેસચોટતા (Precision) કોને કહે છે ? 

8. પથલાંબાઈ અને સ્થાનાાંતર િચ્ચનેા તફાિતના કોઈ પણ બે મુદ્દા લખો. 
 

 નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના માગ્યા મજુબ જિાબ આપો. (દરકે પ્રશ્ન 3 ગણુનો છે.)      [09] 

9. આપણ ેસાદા લોલકના દોલનના આિતવકાળનુાં માપન કરીએ છીએ. જેમાાં ક્રવમક અિલોકનોનાાં માપ નીચે મજુબ મળે છે : 2.56 s,  2.42 

s, 2.71 s અન ે2.80 s તો અિલોકનમાાં ઉદ્ભિતી વનરપેક્ષ ત્રટુી, સાપેક્ષ ત્રુટી અન ેપ્રવતશત ત્રટુીની ગણતરી કરો.  

10. એક લાંબચોરસ પાતળી ધાતનુી તકતીની લાંબાઈ, પહોંળાઈ અને જાડાઈ અનુક્રમે 3.234 m, 2.005 cm અને 1.01 cm છે. સાથવક અાંકોન ે

ર્ધયાનમાાં રાખી તકતીનુાં ક્ષતે્રફળ અને કદ શોધો. 

11. િાહક માટે સ્ટોપપાંગ રડસ્ટન્સ એટલે શુાં ? તે કઈ-કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે ? સ્ટોપપાંગ રડસ્ટન્સનુાં સૂત્ર મેળિો. 

            Or 

 સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ િેગ વ્યાખ્યાવયત કરો. સરેરાશ િેગનુ માન, સરેરાશ ઝડપ જેટલુાં ક્યા રકસ્સામાાં હોઈ શકે ? 
 

 નીચ ેઆપલે પ્રશ્નનો સવિસ્તાર ઉત્તર લખો.  (આપલે પ્રશ્ન 5 ગણુનો છે.)      [05] 

12. કલનશાસ્ત્રની રીતનો ઉપયોગ કરીને વનયવમત પ્રિેગી ગવતનાાં સમીકરણો મેળિો.  

            Or 

(i) સુરેખ રાજમાગવ પર 126 𝑘𝑚 ℎ−1  જેટલી ઝડપ ેદોડી રહેલી એક કાર 200 m અાંતર કાપીને ઊભી રાખિી છે તો કારનો વનયવમત 

પ્રવતપ્રિેગ કટેલો હોિો જોઈએ ? કારને વસ્થર થિા માટે કટેલો સમય લાગશે ? 

(ii) એક વદ્િમાગી (two-lane road) રસ્તા પર કાર 𝐴 36 𝑘𝑚 ℎ−1 ની ઝડપે ગવત કરે છે. એકબીજાની વિરુર્ધધ રદશામાાં 54𝑘𝑚 ℎ−1 

જેટલી સમાન ઝડપથી દોડતી કાર B અન ેC કાર A સધુી પહોચિાનો પ્રયત્ક્ન કર ેછે. કોઈ એક ક્ષણે કાર B નો ડ્રાઈિર, કાર C, કાર Aન ે

ઓિરટેક કર ેત ેપહેલાાં ઓિરટેક કરિાનુાં  વિચાર ેછે, તો અકસ્માત-વનિારણ માટ ેકાર B નો લઘુતમ પ્રિેગ કેટલો હોિો જોઈએ ? 

 

 

* * * * * 

      

ધોરણ : 11 (વિજ્ઞાન પ્રિાહ)            એકમ કસોટી : 1 (િર્વ 2021 - 22)                 કુલ ગુણ : 25 

વિર્ય : ભૌવતકવિજ્ઞાન                           પ્રકરણ : 1, 2 અન ે3                         સમય : 1:00 કલાક 
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