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પ માં કુ લ 12

Time: - 45 Minutes

ોછે , જે તમામ ફર યાત છે .
િવભાગ-A



નીચેઆપેલા

ોનામા યામુજબઉ રલખો.

4 ગુણ

-1. નીચેનામાંથીકયો એક ભૌિતક ફે રફાર નથી?
(b) બરફ પીગળીને પાણી બનવું.

(a) પાણી ઊકળીને પાણીની વરાળ બનવી.
(c)

વાહીકૃ ત પેટોિલયમ વાયુ(LPG)નું દહન. (d) પાણીમાં મીઠું ઓગળવુ.ં

-2. ઘરની દીવાલો ધોળવા માટે ચૂનાનું નીતયુ પાણી વપરાય છે તેનું રાસાયિણક સૂ નીચેના પૈકી કયું છે ?
(a) CaCO3

(b) Ca(OH)2

(c) CaO

(d) આ ણ પૈકી એક પણ નહ .

-3. કોઈ પણ મા યમનો િનરપે વ ીભવનાંક હં મેશાં.........હોય છે .
(a)1

(b) >1

(c) <1

(d) 0

-4. નીચે દશાવેલ વ તુઓ ના સમુહ (વગ), પૈકી કયા સમુહ (વગ), ફ ત અિવઘટનીય વ તુઓ ધરાવે છે?
i. લાકડી, કાગળ, ચામડુ ં

ii. પોિલથીન,

iii. લાિ ટક,

iv. લાિ ટક, બેકેલાઈટ, DDT

(a) (iii)

ાલક, ઘાસ

(b) (iv)

(c) (i) અને (iii)

ાલક, PVC

(d) (ii) અને (iv)

િવભાગ-B


આપેલા

ોનાટૂ ં માંમા યામુજબઉ રલખો.

8 ગુણ

-5. મે ેિશયમ પ ીને હવામાં સળગાવતાં સફે દ સંયોજન X આપે છે સાથે કાશ ઉ પ થાય છે.

સળગતી પ ીને

હવે નાઈટોજનના વાતાવરણમાં મૂકવામાં આવે, તો તે સળગવાનું ચાલુ રાખે છે અને સંયોજન Y આપે છે .
(a) X અને Yનાં રાસાયિણક સૂ ો લખો.
(b) જયારે X ને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે યારે થતી

યાનું સમતોિલત રાસાયિણક સમીકરણ લખો.

-6. કાશનું વ ીભવન એટલે શું ? કાશના વ ીભવનના િનયમો લખો.
-7. તમે કચરાના િનકાલની સમ યાને ઓછી કરવામાં શું યોગદાન આપી શકો છો? કોઈ પણ બે પ િતઓનાં નામ
આપો.
-8. િવઘટન ના આધારે કચરાના કાર સમ વો.

િવભાગ-C


આપેલા

ોનાટૂ ં માંમા યામુજબઉ રલખો.

-9. સંયોગીકરણ

9 ગુણ

યા કોને કહે છે ? રાસાયિણક સમીકરણ આપી સમ વો.

-10. લે સનો પાવર કોને કહે છે ? લે સના પાવરનો SI એકમ જણાવો અને લે સના પાવરનો લે સની કે લંબાઈ
સાથેનો સંબંધ દશાવતું સૂ લખો.
-11. નીચે આપેલી આકૃ િતનું કાળ પૂવક અવલોકન કરી, તેને સંબંિ ધત

(i)

(ii)

ોના ઉ ર આપો.

આકૃ િતમાં કઈ રચના દશાવેલી છે ? આ રચના ારા
કયા નાઈટોજનયુકત ઉ સગ યો િધરમાંથી દુર
થાય છે ?
આકૃ િતમાં દશાવેલ િવિવધ ભાગોનું નામિનદશન કરો.

(iii) ‘X’ ઓળખો અને તેનો આકાર તથા કાય જણાવો?

િવભાગ-D


નીચે આપેલ

નો સિવ તાર ઉ ર લખો.

4 ગુણ

-12. મનુ યના પાચનતં નું વણન કરો.
અથવા
-12. મનુ યમાં ાસો છવાસની

યા સમ વો
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