
        

                                                 

    

 

 

 

PART-A 

 નીચેના બહવુિકલ્પ પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસદં કરી જિાબ આપો.(પ્રત્યેક પ્રશ્ન 1 ગણુનો છે.) [09]                

1. ccp એકમ કોષ દીઠ અષ્ટફલકીય છિદ્રોની સખં્યા __________ િે.     

   (A) 3   (B) 5           (C) 4                  (D) 6 

2. નીચેનામાથંી કયો પદાથથ લોહચ બંકીય િે?  

   (A) CrO2                 (B) MnO               (C) Fe3O4              (D) NaCl 

3. ===90, a=bc પરિમાણો ધિાવતો એકમ કોષ _______ િે. 

   (A) સમઘનીય   (B) ટ્રાઇક્લલછનક        (C) ષટ્કોણણય        (D)ચત ષ્કોણણય 

4. નીચેનામાથંી કયો જાળીદાિ ઘન િે? 

   (A) ઘન SO2  (B) I2                   (C) હીિો         (D) બિફ  

5. દ્વિ-પરિમાણમા ંચોિસ સવંતૃ સકં ણલત િચનામા ંપિમાણ નો સવર્થઆંક કેટલો હોય િે? 

   (A) 2               (B) 5         (C) 4              (D) 6 

6. નીચેનામાથંી કયા પદાથથના 0.10 m જલીય દ્રાવણન  ંઠાિણબિંદ  સૌથી ઓછ ંહશે? 

   (A) Al2(SO4)3                                 (B) C6H12O6  

   (C) BaCl2                                  (D) KI 

7. દ્રાવણનો સખં્યાત્મક ગ ણધમથ _________ િે. 

   (A) બાષ્પદબાણ    (B) ઉત્કલનણબિંદ  (C) અણિસિણ દબાણ (D) ઠાિણબિંદ      

8. 1 m જલીય દ્રાવણમા ંદ્રાવ્યના મોલ અંશ _______ િે. 

   (A) 0.034          (B) 0.056          (C) 0.023             (D) 0.018 

9. િાઉલ્ટના છનયમથી ઋણ છવચલન ધિાવત  ંદ્વિઅંર્ી પ્રવાહી છમશ્રણ __________ િે. 

   (A) CH3COCH3 + CHCl3                                (B)C2H5OH + CH3COCH3              

   (C) C2H5Cl + C2H5Br                                    (D) C6H6 + C6H5CH3 

 

  

એકમ કસોટી - 1 

ધોરણ: 12                 કુલ ગણુ :25 

વિષય: રસાયણ વિજ્ઞાન                 સમય: 1 કલાક  

કોડ : 052                   માધ્યમ : ગજુરાતી  

 



PART-B 

SECTION A 

 નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપો.  (દરેક પ્રશ્ન 2 ગણુનો છે.)                                           [06]                                                       

1. શૉટ્કી ક્ષછત અને ફે્રન્કલ ક્ષછત વચ્ચેના તફાવતના ચાિ મ દ્દાઓ લખો. 

2. કોઈ એક ધાત   fcc લેરટસમા ંસ્ફરટરકકિણ પામે િે. જો કોષની ધાિની લબંાઈ 4.07x10-8 cm અને  

   ઘનતા 10.5 g cm-3 હોય તો ધાત  ન  ંપિમાણ્વીય દળ ર્ણો. 
                             અથિા  

2. 2.7x10-2 kg mol-1 મોલિ દળ ધિાવત  ંએક તત્વ ઘન એકમ કોષ િચે િે જેની ધાિ લબંાઈ   

   405 pm િે. જો તેની ઘનતા 2.7 x103 kg m-3 હોય તો ઘન એકમ કોષની પ્રકૃછત ર્ણતિી કિી      

   નક્કી કિો . 

3. હને્રીનો છનયમ લખો અન ેતેનો ઉપયોર્ જણાવો.  

SECTION B 

 નીચેના પ્રશ્નોના જિાબ આપો.  (દરેક પ્રશ્ન 3 ગણુનો છે.)                                              [06]               

4. bcc િચનામા ંસકં લન ક્ષમતાની ર્ણતિી દશાથવો. 

                             અથિા  

4. યોગ્ય ઉદાહિણ િાિા ધાત   વધાિો ક્ષછત સમજાવો. 

5. હપે્ટેન અને ઓકટેન આદશથ દ્રાવણ બનાવે િે. 373 K તાપમાને બનંે પ્રવાહી ઘટકોના બાષ્પદબાણ     

   અન ક્રમે 105.2 kPa અન ે46.8 kPa િે. 26 g હપે્ટેન અને 35 g ઓકટેન ધિાવતા છમશ્રણન  ં 

   બાષ્પદબાણ આજ તાપમાને કેટલ  ંહશે તેની ર્ણતિી કિો.    
 

SECTION C 

  નીચેના પ્રશ્નનો જિાબ આપો.  (આ પ્રશ્ન 4 ગણુનો છે.)                                        [04]             

6. 25 g બેક્ન્િનમા ંઓર્ાળેલ 2 g બેન્િોઈક એછસડ (C6H5COOH) ઠાિણબિંદ મા ંઅવનયન 1.62 K  

   દશાથવે િે. બેક્ન્િન માટે મોલલ અવનયન અચળાકં 4.9 K kg mol–1 િે. જો એછસડ દ્રાવણમા ંદ્વિઅણ   

   બનાવતો હોય તો ઍછસડન  ંકેટલા ટકા સ યોજન થયેલ  ંહશે? 

અથિા 

6. બે તત્વો A અને B AB2 અને AB4 સતૂ્ર ધિાવતા સયંોજનો બનાવે િે. તેમને 20 g બેક્ન્િન(C6H6)મા ં 

   ઓર્ાળતા ંAB2નો 1 g ઠાિણબિંદ મા ં2.3 K નો ઘટાડો કિે િે જ્યાિે AB4નો 1.0 g ઠાિણબિંદ મા ં1.3 K 

   ઘટાડો કિે િે. બેક્ન્િન માટે મોલલ અવનયન અચળાકં 5.1 K kg mol– િે તો A અને B ના     

   પિમાણ્વીય દળ ર્ણો.   
--------x----------x--------- 

 

 


