


 



 



 



 



* ધોરણ 9  િવ�ાન * 
�મ �કરણ�ુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખેલ �કરણ/��ુાઓ અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ 

�કરણ/��ુાઓ 

ર�માક�સ 

1 

 

આપણી આસપાસમા ં��ય ��યોનો ભૌિતક �વભાવ(��ૃિત),  

��યના કણોની લા��ણકતા, 

��યની અવ�થાઓ,  

બા�પીભવન 

�ુ ં ��ય પોતાની અવ�થા બદલી શક� છે? 

 

 

 

2 

 

આપણી આસપાસના ��યો 

��ુ છે? 

િમ�ણ  �ુ ંછે?, 

ભૌિતક અને રાસાય�ણક ફ�રફારો, 

��ુ પદાથ�ના �કાર કયા છે? 

�ાવણ �ુ ંછે?, 

િમ�ણના ઘટકો�ુ ંઅલગીકરણ 

  

 

3 

 

પરમા�ઓુ અને  અ�ઓુ 

 

પરમા�ુ ં�ુ ંછે?, 

અ� ુ�ુ ંછે?, 

રાસાય�ણક ��ૂો લખવા 

રાસાય�ણક  સયંોગીકરણના િનયમો, 

આ�વીય દળ અને મોલ સકં�પના, 

 

4 

 

પરમા��ુ ુ ંબધંારણ 

 

��યમા ંરહ�લા વીજભા�રત કણો, 

પરમા��ુ ુ ંબધંારણ, 

સયંોજકતા,  

પરમા�વીય - �માકં અને દળાકં 

િવિવધ ક�ામા ંઇલ�ે�ોન ક�વી ર�તે વહ�ચાય છે?, 

સમ�થાિનકો 

 

 

 

5 સ�વનો પાયાનો એકમ સમ� �કરણ રાખલે છે. -  

6 પેશીઓ સમ� �કરણ રાખલે છે. -  

7 

 

સ�વોમા ંિવિવધતા 

 

�ાણી��ૃ�ટ, 

નામકરણ 

વગ�કરણનો આધાર �ુ ંછે? 

વગ�કરણ અને ઉદિવકાસ, 

વગ�કરણ સ�હૂની પદા��ુિમત સરંચના,  

વન�પિત ��ૃ�ટ 

 

8 ગિત 

 

ગિત�ુ ંવણ�ન,  

ગિતના દર�ુ ંમાપન, 

વેગના ફ�રફારનો દર, 

િનયિમત વ�ુ�ળ ગિત 

 

ગિત�ુ ંઆલેખીય િન�પણ, 

આલેખીય  ર�ત વડ� ગિતના સમીકરણો 
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9 

 

બળ તથા ગિતના િનયમો સ�ં�ુલત અને અસ�ં�ુલત  બળો, 

ગિતનો  �થમ િનયમ,  

જડ�વ તથા ��યમાન, 

ગિતનો  બીજો િનયમ 

ગિતનો  �ીજો િનયમ, 

વેગમાન�ુ ંસરં�ણ  

 

 

10 

 

��ુુ�વાકષ�ણ ��ુુ�વાકષ�ણ,  

��ુત પતન, 

��યમાન (દળ), 

વજન 

 

ધ�ો અને દબાણ, 

આ�ક�િમડ�ઝનો િસ�ાતં, 

સાપે� ઘનતા 

 

 

11 કાય� અને ઊ�� - સમ� �કરણ રદ કર�લ છે.  

12 

 

�વિન 

 

�વિન�ુ ંઉ�પાદન,  

�વિન�ુ ં�સરણ, 

�વિન�ુ ંપરાવત�ન, 

સાભંળવાનો િવ�તાર  

પરા�વિનની ઉપયો�ગતા,  

માનવ કાનની  સરંચના 

 

13 

 

આપણે શા માટ� માદંા પડ�એ 

છ�એ? 

�વા��ય અને તે�ુ ંકથળ�ુ,ં 

રોગ અને તેના કારણો, 

સસંગ�જ�ય કારકો, રોગનો ફ�લાવો 

�ગ િવિશ�ટ અને પેશી િવિશ�ટ અ�ભ�ય��ત, ઉપચારના 

િસ�ાતંો, રોગ અટકાવવાના િસ�ાતંો 

 

14 

 

નૈસ�ગ�ક �ોતો 

 

�વનનો �ાસ:હવા, 

પાણી: એક અદ�તૂ �વાહ�, 

�વ-�-ૂરાસાય�ણક ચ�ો. 

�િૂમમા ંખનીજની ��રુતા, 

ઓઝોન �તર 

 

15 અ� �ોતોમા ં�ધુારણા પાક ઉ�પાદનમા ં�ધુારણા પ�પુાલન  

* �કરણ-૧૧ િસવાયના તમામ �કરણની શ�આતમા ંઆપેલી ��તાવનાની િવગતો અ�યાસ�મમા ંચા� ુરાખેલ છે. 

 



 



 



 



 



 



* ધોરણ 10 િવ�ાન * 

�મ �કરણ�ુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખેલ ��ુાઓ અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ ��ુાઓ �રમા�સ� 

1 

 

રાસાય�ણક ���યાઓ અને 

સમીકરણો 

 

રાસાય�ણક સમીકરણો,  

રાસાય�ણક ���યાના �કારો-(સયંોગીકરણ ���યાઓ, 

િવઘટન ���યાઓ, િવ�થાપન ���યાઓ) 

��િવ�થાપન ���યા, ઓ��સડ�શન-ર�ડ�શન ���યાઓ  

રો�જ�દા �વનમા ંઓ��સડ�શનની ���યાની અસરો જોઈ છે? 

 

2 

 

એિસડ, બેઇઝ અને �ાર એિસડ બેઇઝ ના રાસાય�ણક �ણુધમ�ની સમજ,  

તમામ એિસડ અને બેઇઝમા ં �ુ ંસમાનતા છે?,  

એિસડ અથવા બેઇઝ �ાવણ ક�ટલા  �બળ છે?,  

�ાર  િવશ ે વ� ુ(�ણકાર�)-�ાર પ�રવાર 

�ારની pH, સામા�ય �ારમાથંી મળતા રસાયણો, �ુ ંખર�ખર 

�ારના �ફ�ટક ��ુક હોય છે? 

 

3 

 

ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ 

 

ભૌિતક �ણુધમ�,  

ધા�ઓુની �ા��ત, 

�ારણ 

ધા�ઓુના  રાસાય�ણક �ણુધમ�,  

ધા� ુઅને અધા� ુક�વી ર�તે ���યા કર� છે? 

 

 

4 

 

કાબ�ન અને તેના 

સયંોજનો 

કાબ�નમા ંબધંન-સહસયંોજક બધં,  

કાબ�નનો સવ�તો�ખુી �વભાવ, 

સા� ુઅને ��ાલકો 

કાબ�ન સયંોજનોના રાસાય�ણક �ણુધમ�,  

ક�ટલાક મહ�વ�ણૂ� કાબ�ન સયંોજનો: ઇથેનોલ અને ઇથેનોઇક 

એસીડ 

 

5 

 

ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ અ�યવ��થતને �યવ��થત કર�ુ-ંત�વોના વગ�કરણના 

�ારં�ભક �ય�નો,  

અ�યવ��થતમાથંી �યવ��થત કર�ુ-ંમે�ડ�લીફ�ુ ંઆવત� કો�ટક,  

અ�યવ��થતમાથંી �યવ��થત  કર�ુ ં- આ�િુનક આવત� 

કો�ટક-(આ�િુનક આવત� કો�ટકમા ંત�વો�ુ ં�થાન) 

આ�િુનક આવત�કો�ટકમા ંવલણ  

6 �િવક ��યાઓ �િવક ��યાઓ એટલે �ુ?ં,  

પોષણ,  

�સન,  

ઉ�સ�ન 

વહન  

7 

 

િનય�ંણ અને સકંલન �ાણીઓ-ચેતાત�ં,  

�ાણીઓમા ં�ત�ાવો 

વન�પિતઓમા ંસકંલન  

8 

 

સ�વો ક�વી ર�તે �જનન 

કર� છે? 

�ુ ંસ�વો �ણૂ� �પે પોતાની �િત�ૃિત�ુ ંસ�ન કર� છે?,  

�લ�ગી �જનન 

એકલ સ�વો �ારા ઉપયોગમા ંલવેાતી  �જનનની પ�િતઓ,  
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9 

 

આ�વુિંશકતા અને 

ઉદિવકાસ  

આ�વુિંશકતા,  

ઉદિવકાસ,  

ઉદિવકાસ  અને વગ�કરણ  

�જનન દરિમયાન �ભ�તા�ુ ંસચંયન,  

�િત િનમા�ણ,  

ઉ��કાસને �ગિતને સમાન ન ગણ�ુ ંજોઈએ 

 

10 

 

�કાશ-પરાવત�ન અન ે

વ��ભવન 

�કાશ�ુ ંપરાવત�ન,  

�કાશ�ુ ંવ��ભવન 

�કરણમા ંરહ�લા બધા જ   દાખલાઓ,  

ગોળ�ય અર�સાઓ 

 

11 

 

માનવ -  �ખ અને 

રંગબેરંગી �ુિનયા 

 

િ�ઝમ  વડ� �કાશ�ુ ંવ��ભવન,  

કાચના િ�ઝમ વડ� �ેત  �કાશ�ુ ંિવભાજન, 

વાતાવરણીય વ��ભવન, 

માનવ �ખ,  

���ટની ખામીઓ અને તે�ુ ંિનવારણ,  

�કાશ�ુ ં �ક�ણ�ન 

 

12 િવ�તુ 

 

િવ�તુ �વાહ અને પ�રપથ,  

િવ�તુ��થિતમાન અને િવ�તુ��થિતમાનનો તફાવત,  

પ�રપથ આ�ૃિત,  

ઓહમનો િનયમ,  

અવરોધકોના ત�ંનો અવરોધ, 

િવ�તુ �વાહની તાપીય અસર 

�વુાહકનો અવરોધ �ની પર આધાર રાખે છે તે પ�રબળો 

અને તે સગંત દાખલા,  

િવ�તુ પાવર 

 

 

13 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય 

અસરો 

 

�ુબંક�ય �ે� અને �ે�ર�ખાઓ,  

�ુબંક�ય �ે�મા ં�કુ�લા િવ�તુ�વાહધાર�ત વાહક પર લાગ� ુ ંબળ, 

ઘર�� ુિવ�તુ પ�રપથ 

િવ�તુ �વાહ  ધાર�ત  તાર  વડ� ઉ�વ� ુ�ુબંક�ય �ે�,  

િવ�તુ મોટર,  

િવ�તુ �ુબંક�ય �ેરણ,  

િવ�તુ જનર�ટર 

 

14  ઊ��ના �ોતો ઉ��નો ઉ�મ �ોત કયો છે?,  

વૈક��પક અથવા �બનપરંપરાગત ઊ��ના �ોત, 

પયા�વરણ િવષયક પ�રણામ,  

કોઈ ઉ�� �ોત આપણા માટ� �ા ં�ધુી રહ�શે? 

ઊ��ના પરંપરાગત �ોત,  

 

 

15 આપ�ુ ંપયા�વરણ આપણી ��િૃ�ઓ પયા�વરણને ક�વી ર�તે અસર પહ�ચાડ� શક� 

છે? 

િનવસન ત�ં- તેના  ઘટકો/સઘંટકો કયા છે?  

16  નૈસ�ગ�ક �ોતો �ુ ંટકાઉ 

�બધંન (�યવ�થાપન) 

 

�ોતો�ુ ં�યવ�થાપન શા માટ� જ�ર� છે?,  

જગંલો અને વ�ય�વન,  

કોલસો અને પે�ો�લયમ, 

બધા જ માટ� પાણી, 

નૈસ�ગ�ક �ોતોના �યવ�થાપન�ુ ંિવહગંાવલોકન 

 

* દર�ક �કરણની શ�આતમા ંઆપેલી ��તાવનાની િવગતો અ�યાસ�મમા ંચા� ુરાખેલ છે. 



* ધોરણ :- 11 િવષય:- ભૌિતક િવ�ાન (054) * 

�મ �કરણનુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખલે મુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથી ચાલ ુવષ� માટ ેબાદ કરલે મુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 ભૌિતક જગત 

1.1 ભૌિતક િવ�ાન શું છે? 1.2 ભૌિતક િવ�ાનનું કાય� �ે� અન ેઉ�ેજના 

 
1.4 કુદરતમાં �વતૅતા મૂળભૂત બળો 

1.3 ભૌિતકિવ�ાન, ટેકનોલો� અને સમાજ 

1.5 ભૌિતકશા��માં િનયમોની �કૃિત 

2 એકમ અન ેમાપન 

2.1 ��તાવના  

 

2.2 એકમોની આંતરરા�ીય પ�ધિત  

2.3 લંબાઈનું માપન 2.3.2 ખૂબજ સૂ�મ અંતરોનો અંદાજ મેળવવો : અ�ના પ�રમાણ 

2.4 દળનું માપન  

2.5 સમયનંુ માપન  

2.6 સાધનની ચોકસાઈ, સચોટતા અને માપનમાં �ુ�ટ  

2.7 સાથ�ક અંકો  

2.8 ભૌિતક રાિશના પ�રમાણો  

2.9 પા�રમાિણક સૂ�ો અને પા�રમાિણક સમીકરણો  

2.10 પા�રમાિણક િવ�લેષણ અને તેના ઉપયોગો  

ઉદાહરણ 2.1 થી 2.4, 2.6 થી 2.17 ઉદાહરણ 2.5 

�વા�યાય 2.1થી 2.24  

વધારાનંુ �વા�યાય 2.29, 2.૩0 વધારાનું �વા�યાય2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.૩3 

3 સુરેખ પથ પર ગિત 

3.1 ��તાવના   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 �થાન, પથલંબાઈ અને �થાનાંતર 

 3.3 સરેરાશ વેગ અન ેસરેરાશ ઝડપ 

 3.4 ત�કાલીન (તા��ણીક) વેગ અને ઝડપ 

3.5 �વેગ  

3.6 િનયિમત �વેિગ ગિત માટે શુ�ધ ગિત િવ�ાનનાં સમીકરણો  

3.7 સાપે� વેગ  

ઉદાહરણ 3.3 થી 3.9 ઉદાહરણ 3.1, 3.2 

�વા�યાય 3.5 થી3.12, 3.18 થી3.20 
�વા�યાય 3.1 થી 3.4 

�વા�યાય 3.13 થી 3.17, 3.21, 3.22 

   વધારાનું �વા�યાય 3.23 થી 3.28 

4 સમતલમાં ગિત 

4.1 ��તાવના  

 

4.2 અ�દશ અને સ�દશ  

4.3 વા�તિવક સં�યા વડે સ�દશોનો ગુણાકાર  

4.4 સ�દશોના સરવાળા અને બાદબાકી-આલેખની રીત  

4.5સ�દશોનું િવભાજન  

My
Typewriter
સુધારેલ 



4.6સ�દશોના સરવાળા-બૈિજકરીત  

4.7 સમતલમાં ગિત  

4.8 સમતલમાં અચળ �વેગથી ગિત  

4.9 િ�વ-પ�રમાણમાં સાપે�વેગ  

4.10�િ��ત ગિત  

4.11િનયિમત વતુ�ળ ગિત  

ઉદાહરણ 4.1 થી 4.10  

�વા�યાય 4.1થી 4.25  

વધારાનંુ �વા�યાય 4.29, 4.30 વધારાનું �વા�યાય 4.26, 4.27, 4.28, 4.31, 4.32 

5 ગિતના િનયમો 

5.1 ��તાવના  

ન�ધ :- બળ� =  ��, 

વેગમાનP =

mvઅનેF =
��

��
સૂ�ોની 

માિહતી આપવી. 
 

 5.2 એરી�ટોટલની ભૂલ ભરેલી મા�યતા 

 5.3 જડ�વનો િનયમ 

 5.4 �યૂટનનો ગિતનો પહેલો િનયમ 

 5.5 �યૂટનનો ગિતનો બીજો િનયમ 

 5.6 �યૂટનનો ગિતનો �ીજો િનયમ 

5.7 વેગમાનનું સંર�ણ  

5.8 કણનું સંતુલન  

5.9 યં�શા��માં સામા�ય બળો  

5.10 વત�ળાકાર ગિત  

5.11 યં�શા��માં કોયડાઓ ઉકેલવા  

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.12 ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5 

�વા�યાય :- 5.4 થી 5.23 �વા�યાય :- 5.1 થી 5.3 

 

  વધારાના �વા�યાય:- 5.26, 5.27, 5.33, 5.37 
વધારાના �વા�યાય:- 5.24, 5.25, 5.28 થી 5.32, 5.34 થી 5.36, 5.38થી 
5.40 

6 કાય�, ઊ�� અન ેપાવર 

6.1 ��તાવના  

6.2 કાય� અને ગિત ઊ��ના �યાલો : કાય� ઊ�� �મેય  

6.3 કાય�  

6.4 ગિત ઊ��  

6.5 ચલ બળ વડે થતું કાય�  

6.6 ચલબળમાટે કાય�-ઊ�� �મેય  

6.7િ�થિત ઊ��ની િવભાવના (�યાલ)  

6.8યાંિ�ક ઊ��નંુ સંર�ણ  

6.9 િ��ગની િ�થિત ઊ��  

 6.10 ઊ��ના જુદાં – જુદાં �વ�પો : ઊ�� – સંર�ણનો િનયમ 

6.11 પાવર  

6.12 સંઘાત (અથડામણો)  

ઉદાહરણ:- 6.1થી 6.9, 6.11 થી 6.13 ઉદાહરણ:-6.10  



�વા�યાય:- 6.1થી 6.23   

 વધારાના �વા�યાય : - 6.24 થી 6.30  

7 
કણોના તં�ો અને 

ચાકગિત 

7.1 ��તાવના  

 

7.2 ��યમાન કે��  

7.3 ��યમાન કે��ની ગિત  

7.4 કણોના તં�નુ ંરેખીય વેગમાન  

7.5 બે સ�દશોનો સ�દશ ગુણાકાર  

7.6 કોણીય વેગ અને તેનો રેખીય વેગ સાથે સંબંધ  

7.7 ટૉક� અને કોણીય વેગમાન  

7.8 �ઢ પદાથ�નું સંતુલન 7.8.2 ગુ��વ કે�� 

7.9 જડ�વની ચાકમા�ા  

 7.10 લંબ અન ેસમાંતર અ�ોના �મેયો 

7.11 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતની શુ�ધગિતકી  

7.12 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતનુ ંગિતશા��  

7.13 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતના �ક�સામાં કોણીય વેગમાન  

7.14 લોટણ ગિત  

  

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.9, 7.11, 7.13 થી 7.16 ઉદાહરણ :- 7.10, 7.12 

 �વા�યાય :- 7.1 થી 7.9, 7.11 થી 7.21 �વા�યાય :- 7.10 

 વધારાના �વા�યાય :- 7.22 થી 7.33 

8 ગુ��વાકષ�ણ 

8.1 ��તાવના   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.2 કે�લરના િનયમો 

8.3 ગુ��વાકષ�ણનો સાવ�િ�ક િનયમ  

 8.4 ગુ��વાકષ� અચળાંક 

 8.5 પૃ�વીના ગુ��વથી ઉ�ભવતો �વગે 

8.6 પૃ�વીની સપાટીથી નીચે અને ઉપર ગુ��વ�વેગ  

8.7 ગુ��વ િ�થિત ઊ��  

8.8 િન��મણ ઝડપ  

8.9 પૃ�વીના ઉપ�હો  

8.10 ક�ીય ગિતમાંના ઉપ�હની ઊ��  

8.11 ભૂિ�થર અને �ુવીય ઉપ�હો  

 8.12 વજન િવિહનતા 

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5, 8.7, 8.8 ઉદાહરણ :- 8.1, 8.6 



�વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.4 થી 8.13, 8.15 થી 8.21 �વા�યાય :- 8.3, 8.14  
 
 
 
 
 
 

 વધારાના �વા�યાય :- 8.22 થી 8.25 

9 
ઘન પદાથ�ના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 

9.1 ��તાવના  

 

 9.2 ઘન પદાથ�ની િ�થિત �થાપક વત��ક 

9.3 �િતબળ અને િવકૃિત  

9.4 હૂકનો િનયમ  

9.5 �િતબળ-િવકૃિતવ�  

9.6 િ�થિત �થાપક અંકો 

 

9.6.3 આકાર િ�થિત �થાપક અંક 

9.6.5 પોઈસન ગુણો�ર 

9.6.6 ખ�ચાણમાં રહેલા તારમાં િ�થિત�થાપકીય િ�થિત ઊ�� 

  

 9.7 ��યની િ�થિત�થાપક વત��કનો ઉપયોગ 

 

ઉદાહરણ :- 9.1, 9.2, 9.5 ઉદાહરણ :- 9.3, 9.4 

�વા�યાય :- 9.1 થી 9.5, 9.7 થી 9.16 �વા�યાય :- 9.6 

 વધારાના �વા�યાય:- 9.17 થી 9.21 

10 

તરલના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 
 
 

10.1 ��તાવના  

 

10.2 દબાણ  

10.3 ધારા રેખી વહન  

10.4 બનુ�લીનો િસ�ધાંત  

10.5 �થાનતા (િ�ન�ધતા)   

  

10.6 પૃ�તાણ 10.6.1 પ�ૃ  ઊ�� 

10.6.2 પ�ૃ ઊ�� અન ેપૃ�તાણ 

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.10, 10.12  ઉદાહરણ :- 10.11 

�વા�યાય :- 10.1 થી10.12, 10.14 થી10.17, 10.19, 10.20 �વા�યાય :- 10.13, 10.18 

વધારાના �વા�યાય:-10.24, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30 વધારાના �વા�યાય:- 10.21 થી10.23, 10.25, 10.26, 10.31 

11 ��યના ઉ�મીય 11.1 ��તાવના   



ગુણધમ�  11.2 તાપમાન અને ઉ�મા 

11.3 તાપમાનનું માપન  

11.4 આદશ� વાયુ સમીકરણ અને િનરપે�તા પમાન  

11.5 ઉ�મીય �સરણ  

11.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા  

11.7 કૅલો�રમે�ી  

 11.8 અવ�થાનો ફેરફાર 

11.9 ઉ�માનંુ �થાનાંતર (�સરણ) 

11.9.4 કાળા પદાથ�નંુ િવ�કરણ 

11.9.1ઉ�મા વહન 

11.9.2ઉ�મા નયન 

11.9.3 ઉ�મા િવ�કરણ 

11.9.5 �ીનહાઉસ અસર 

11.10 �યૂટનનો િશતનનો િનયમ  

ઉદાહરણ :- 11.1 થી 11.5, 11.8  ઉદાહરણ :- 11.6, 11.7 

�વા�યાય :- 11.1 થી 11.18, 11.21, 11.22 �વા�યાય :- 11.19, 11.20 

12 થરમોડાયનેિમ�સ 

12.1 ��તાવના  

 

 12.2 તાપીય સંતુલન 

12.3 થરમૉડાયનેિમ�સનો શુ�ય �મનો િનયમ  

12.4 ઉ�મા, આંત�રક ઊ�� અને કાય�  

12.5 થરમૉડાયનેિમ�સનો �થમ િનયમ  

12.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા (�મતા)   

12.7 થરમૉડાયનેિમક અવ�થા ચલ રાિશઓ અન ેઅવ�થા સમીકરણ  

12.8થરમૉડાયનેિમક ���યાઓ  

 12.9ઉ�મા-એિ�જનો 

 12.10રે��જરેટરો અને હીટ (ઉ�મા) પપંો 

12.11થરમૉડાયનેિમ�સનો બીજો િનયમ  

12.12�િતવત� અન ેઅ�િતવત� ���યાઓ  



12.13 કાન�ટ એિ�જન  

�વા�યાય :- 12.1 થી 12.6, 12.8, 12.9 �વા�યાય :- 12.7, 12.10 

13 ગિતવાદ 

13.1 ��તાવના  

 

 13.2 ��યનું આ�વીક�પ 

13.3 વાયુઓની વત��ક  

13.4 આદશ� વાયુનો ગિતવાદ  

13.5 ઊ��ના સમિવભાજનનો િનયમ  

13.6 િવિશ� ઉ�મા-�મતા  

 13.7 સરેરાશ મુ�ત પથ 

ઉદાહરણ :- 13.4, 13.5, 13.8 ઉદાહરણ :- 13.1, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 13.9 

�વા�યાય :- 13.1 થી 13.9 �વા�યાય :- 13.10 

 વધારાના �વા�યાય:-13.11થી 13.14 

14 દોલનો 

14.1 ��તાવના  

 

14.2 આવત� અન ેદોિલત ગિતઓ  

14.3 સરળ આવત� ગિત  

14.4 સરળ આવત� ગિત અન ેિનયિમત વતુ�ળમય ગિત  

14.5 સરળ આવત� ગિતમા ંવેગ અને �વેગ  

14.6 સરળ આવત� ગિત માટે બળનો િનયમ  

14.7 સરળ આવત� ગિતમા ંઊ��  

14.8સરળ આવત�ગિત કરતા ંકેટલાંક તં�ો  

14.9 અવમં�દત સરળ આવત�ગિત  

14.10�ણો�દત (બળ�ે�રત) દોલનો અને અનુનાદ  

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10  

�વા�યાય :- 14.1 થી 14.19  

 વધારાના �વા�યાય:- 14.20 થી 14.25 



15 તરંગો 

15.1 ��તાવના  

 

15.2 લંબગત અન ેસંગત તરંગો  

15.3 �ગામી તરંગમા ં�થાનાંતર સંબંધ  

15.4 �ગામી તરંગની ઝડપ  

15.5 તરંગોના સંપાતીકરણનો િસ�ધાંત  

15.6 તરંગોનું પરાવત�ન 15.6.1િ�થત તરંગો અન ેનોમ�લ મો�ઝ 

15.7�પંદ  

 15.8 ડો�લર અસર 

ઉદાહરણ :- 15.1 થી 15.4, 15.6 ઉદાહરણ :- 15.5, 15.7 

�વા�યાય :- 15.1 થી 15.13, 15.18, 15.19 �વા�યાય :- 15.14 થી 15.17, 15.20, 15.21 

વધારાના �વા�યાય:-15.26 વધારાના �વા�યાય:-15.22 થી 15.25, 15.27 

 

 

ભૌિતક િવ�ાન �ાયોિગક (055) ધોરણ - 11 
 

 અ�યાસ�મમા ંરાખલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માકં અ�યાસ�મમાથંી બાદ કરલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણેના �માકં 

�યોગ - 1 �યોગ– 11 

�યોગ - 2 �યોગ– 12 

�યોગ- 3 �યોગ– 13 

�યોગ- 4 �યોગ– 14 

�યોગ- 5 �યોગ– 17 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  



*  ધોરણ-12     િવષય- SPCC (337)  * 

િવભાગ- 1 

�મ 

 

�કરણ�ુ ંનામ 

 

અ�યાસ�મમા ંરાખેલ ��ુાઓ અ�યાસ�મ માથંી ચા� ુવષ� માટ� 

બાદ કર�લ ��ુાઓ 

1 બેકને લાગતા પ��યવહાર 1.1,1.2,1.3 - 

2 સરકાર� િવભાગો, �હ�ર ઉપયોગી સેવાઓ, 

�થાિનક સ�ંથાઓે સાથેનો પ��યવહાર 

2.1,2.2,2.3,2.4 - 

3 �તર િવભાગીય અન ેકમ�ચાર� િવષેયક 

પ��યવહાર 

3.1,3.2 - 

4  - �કરણ-૪  સમ� �કરણ બાદ કર�લ છે. 

5 ઇ-કો��િુનક�શન 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 - 

6 ર�ૂઆત/�ેઝે�ટ�શન કૌશ�યો 6.1,6.2,6.3,6.5,6.7 6.4,6.6 

િવભાગ -2 

�મ �કરણ�ુ ંનામ 

 

અ�યાસ�મ મા ંરાખેલ ��ુાઓ અ�યાસ�મ માથંી ચા� ુવષ� માટ� 

બાદ કર�લ ��ુાઓ 

1 શેર બહાર પાડવા 1.2,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11 1.1,1.3,1.6,1.8.3,1.8.4 

2 શેર ફ�ર બદલી અને શેર�ુ ંકાયદાક�ય હ�તાતંરણ 2.1,2.2,2.4,2.6,2.7,2.8 2.3,2.5 

3 �ડબે�ચર 3.1,3.2,3.3,3.7 3.4,3.5,3.6 

4 સ�યપદ 4.1,4.4,4.5,4.6 4.2,4.3 

5 કંપનીના સચંાલકો 5.1,5.2,5.3,5.7,5.8,5.8.1,5.8.3,5.9 5.4,5.5,5.6,5.7.2,5.7.3,5.8.2,5.8.4 

6 કંપનીની સભાઓ 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10 6.2.1,6.2.2,6.2.3 

7 કંપની�ુ ંિવસ�ન 7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3.1,7.2.4.1 7.2.3.2,7.2.4.2 
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* ધોરણ-૧૨    િવષય :- ભૂગોળ(148)  * 

�મ  �કરણનું નામ  અ�યાસ�મમાં રાખલે મુદાઓ       અ�યાસ�મમાંથી ચાલુ વષ� માટે બાદ કરેલ મુ�ાઓ રીમાક�સ 

૧ માનવ ભગૂોળ –પ�રચય  ��તાવના  

માનવ ભગૂોળની �યા�યા  
માનવ ભગૂોળનું િવષય વ�તુ   
માનવ ભગૂોળના  અ�યાસ અિભગમો  

માનવ ભગૂોળ પર�પર સંકળાયલેા �ણ કાય� 

માનવ ભગૂોળના અિભગમોની તલુના   

 

૨ માનવ વ�તી �ા�તાવના  
વ�તીનું િવતરણ અને ગીચતા  

ભારતમાં વ�તી િવતરણ ની �ાદેિશક િવિભ�તાઓ 
વ�તી વધારો  
વ�તીનું માળખું  
�ી પુ�ષ �માણ /  �ામીણ  અને  શહેરી વ�તી /સા�ારતા / ધાિમ�ક માળખુ ં

વ�તીનું કદ 
 માનવ િવકાસ  

માનવ િવકાસનું માપન  
માનવ િવકાસ સૂચકાંક  અને ભારત  

િવ�માં વ�તીની ગી�તાનું િવતરણ   
વ�તીનું કદ  

વ�તી ગીચતા પર અસર કરતા પ�રબળો 
વ�તી વધારા પર અસર કરતા પ�રબળો  
વયજુથો / �યવસાિયક માળખું /વંશીય માળખું   /ભાષાકીય માળખું  
ભારતની વ�તી િવષયક નીિત  -૨૦૦૦ 

 

 

૩ માનવીની �ાથિમક અને 
િ�તીયક �વુિત  

માનવીની આિથ�ક �વુિતઓ  
માનવીની આિથ�ક �વુિતઓ ના�કારો  

�ાથિમક �વુિત ઓ (િશકાર અન ેસં�હ �વુિત /પશુપાલન �વુિત અ�થાયી 
/�યાપા�રક પશુપાલન )  
માનવીની િ�તીયક �વુિત અથ�   

ખેતી  
ખેતી આધા�રત આનુષંિગક �વુિતઓ   

ખનન  
ઉધોગનું વગ�કરણ 
 

 

૪ માનવીની તતૂીયક,ચતુથ�ક 
અને પંચમ �વુિત ઓ  

��તાવના  
તૂતીયક  �વુિત અથ�  

તૂતીયક �વુિતમાં  સેવાના મુ�ય િવભાગો  
ચતુથ�ક �વુિત અથ�  

ઇ�ફમ�શન ટેકનોલો� 
માનવીની પંચમ �વુિતઓ 

 

5 પ�રવહન ��તાવના 

પ�રવહન ના મા�યમો 

જમીન માગ�( સડક માગ�,િવ�ના મુ�ય સડકમાગ�,ભારતમા સડક માગ�,મુ�ય 
રાિ�ય ધો�રમાગ� ) 

જળ માગ�  
ભારતનાઆંત�રક જળમાગ� 
સુએઝ નહેર /પનામા નહેર / 
હવાઇ માગ�  

ભારતના હવાઇ માગ� 
  રોપ-વ ે
પ�રવહન સંબંધી સમ�યાઓ ઉકેલ 

રેલમાગ�-  િવ�ના મુ�ય રેલમાગ�/ ભારતીય રેલમાગ� 

િવ�ના મુ�ય આતં�રક જળમાગ� 
દ�રયાઇ પ�રવહન  
ઉ�ર એટલ��ટક માગ� 

કેપ ઓફ ગુડ હોપ માગ� 
દિ�ણ એટલ��ટક માગ� 
ઉ�ર પેિસ�ફક જળમાગ� 
દિ�ણ પેિસ�ફક જળમાગ� 
-પાઇપલાઇન  
-ભારતની મુ�ય પાઇપલાઇન માગ� 
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6 દુર સંચાર સંચાર  
સંચારના સાધનો  

�યિ�તગત સચંાર ત�ં ( ટેલીફોન ,ઈ�ટ�રનટે/ઈ-મેલ )  
સમુહ સંચાર ત�ં  

સમાચારપ�ો અને સામાિયક, 
આકાશવાણી 
દુરદ�શ�ન 

�ફ�મ  

ફે�સ  
 ઉપ�હ- સંચાલ  
-ક��યટુર  
-ક��યટુર ના ઉપયોગો 

 

7 �યાપાર �યાપાર  
�યાપારનો ઈિતહાસ 
�યાપારની જ��રયાત 
ભારતના િવદેશ �યાપારની �દશા 
ભારતના િવદેશ �યાપારની બદલાની તરાહ 

મુ�ત �યાપાર �દેશો 
આંતર રાિ��ય�યાપારના �વેશ  �ાર બંદર  

બંદરના �કારો  

-ભારતના િવદેશ �યાપાર - આયાત િનકાસ 
-િવ�ના િવિવધ �યાપારીસંઘો  
-આંતર રાિ�ય �યાપારમા િવ� �યાપાર સંગઠન  

 
 

 

8 માનવ વસાહતો ��તાવના  
વસાહતોનુ વગ�કરણ  

સામુ�હક અથવા કેિ��ય વસાહતો  
 �ામીણ વસાહતો  
�ામીણ વસાહત �કારો  

શહેરી વસાહત અથ� અને માપદંડો  
શહેરી વસાહત નુ કાય�કારીતાના આધારે વગ�કરણ  

-શહેરીકરણની સમ�યાઓ  
-છુટી છવાઈ માનવ વસહત  

 

 

9 કુદરતી સંસાધનો  સંસાધનોનો િવકાસ  
સંસાધનોનું વગ�કરણ 
જળ સંસાધન  
જળ સંસાધન સબંધી સમ�યાઓ અને ઉકેલ  

ભુિમ સંસાધનો  
ભુિમ સંસાધન સાથે �ડાયેલી સમ�યાઓ 

પશુ સંસાધન   

પશુ સંસાધન સંબધી સમ�યાઓ અને ઉકેલ    
માનવ સંસાધન  

ખનીજ સંસાધન  
ખિન�નુ વગ�કરણ 
ખનીજ સંસાધન સબંધી સમ�યાઓ અને ઉકેલ 
ખિનજતલે અને કુદરતી વાયુ સબંધી સમ�યાઓ અને ઉકેલ 

-સાગરીય સંસાધન  
- સાગરીય સંસાધનો નું વગ�કરણ 

 -સાગરીય  સંસાધન સમ�યાઓ અને ઉકેલ  

 

10 વૈિ�ક સમ�યાઓ –  
ભૌગોિલક પરી�ે�યમા ં

પયા�વરણીય �દૂષણ  
�દૂષણના �કારો 
જળ/વાયુ/ભિૂમ/�વિન �દૂષણ 
�દૂષણ અટકાવવાના ઉપાયો 

-ગરીબી  
- ગરીબી દૂર કરવાના ઉપાયો 

ભખૂમરો 
ઘન કચરાની સમ�યાઓ અને િનકાલ  
�વાહી કચરો -ગંદા પાણીનો િનકાલ  
જિૈવક કચરો  

માનવ મળમ�ૂિનકાલ  
 

 



 

 

 

 

11 મા�હતીના �ોત અને તનેુ 
સંકલન  

��થાવાના  
ભૌગોિલક મા�હતી  
મા�હતીની જ�રીયાત  
મા�હતીની રજુઆત 
મા�હતીનો �ોત અને �કાર  
મા�હતીન સ�ંહ અને ��તુિતકરણ  

મા�હતીનુ િવ�ેષણ  
સારણી કરણ અથ�  
આંકડાશા�ીય�યુિ�તઓ  
મ�યવત� િ�થિતના માપદંડૉ 

મ�યક /મ�ય�થ /બહુલક   

આલેખ   
આલેખનુ વગ�કરણ 

 
  

 

12 આંકડાકીય મા�હતી નુ 
આલેખન  

આલેખનું મહ�વ   
રેખા આલેખ  

�તંભ આલેખ  
રેખા અને �તંભ આલેખ (િમ� ) 
િવભા�ત વતુ�ળ આલેખ   

�વાહ આલેખ  

િવતરણ ન�શા  
ટપકુ પિ��ત  

રંગ છાયા પિ��ત   
સમમુ�ય રેખા પિ��ત   

 

13 મા�હતી િવ�ેષણ અને ન�શા 

િનમા�ણમાં ક��પુટરનો ઉપયોગ  

 

��થાવના  
હાડ�વેર અને સો�ટવેરનો પ�રચય (ડી�ટાઈઝર/�કેનર /�લોટર) 

ન�શા આલેખના સો�ટવેર અને તેનુ કાય�  
કો��પુટર સો�ટવેરની મદદથી ન�શાકનમા થતા ફાયદા 

�લોબલ પોઝીશનીગ િસિ�ટમ (GPS) 

GPS નો ઉપયોગ 

�ઓ�ા�ફક ઈ�ફમ�શન િસિ�ટમ (GIS)  
�.પી.આર.એસ 
 

આલેખ િનમા�ણમાં કે�સી  
આલેખા િનમા�ણના સોપાનો  

GRASS – GIS 
 

 



*ધોરણ :- 12  િવષય:- ભૌિતક િવ�ાન (054) * 

�મ �કરણનું નામ અ�યાસ�મમાં રાખેલ મુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથી ચાલ ુવષ� માટે બાદ કરેલ મુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 િવ�ુતભારો અન ે�ે�ો 
1.1 ��તાવના   

1.2 િવ�ુત ભાર   

 1.3 વાહકો અન ેઅવાહકો  

 1.4 �ેરણ �ારા િવ�ુત ભા�રત કરવું  

1.5 િવ�ુતભારના મૂળભૂત ગુણધમ�   

1.6 કુલંબનો િનયમ   

1.7 ઘણા િવ�ુતભારો વ�ચે બળો   

1.8  િવ�ુત�ે�   

1.9 િવ�ુત�ે� રેખાઓ   

1.10 િવ�ુત ફલ�સ   

1.11િવ�ુત ડાયપોલ (���વુી)   

1.12 સમાન બા��ે�માં મૂકેલ ડાયપોલ (���વુી)   

1.13 સતત િવ�ુતભાર િવતરણ   

1.14 ગૅાસનો િનયમ   

1.15 ગૅાસના િનયમના ઉપયોગો   

1.15.1 અન ે 1.15.2 1.15.3  સમાન રીતે િવ�ુતભારીત પાતળી ગોળાકાર કવચને લીધ ે�ે�  

ઉદાહરણ :- 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 થી 1.12 ઉદાહરણ :- 1.1, 1.5, 1.13  

�વા�યાય :- 1.1 થી 1.11, 1.13 થી 1.24 �વા�યાય :- 1.12, 1.25 થી 1.34  

2 િ�થતિવ�ુત િ�થિતમાન 
અન ેકેપેસીટ�સ 

2.1 ��તાવના   

2.2 િ�થત િવ�ુત િ�થિતમાન   

2.3 િબંદુવત િવ�ુતભારને લીધ ેિ�થિતમાન  
 

2.4 િવ�ુત ડાયપોલ (���વુી)ન ેલીધે િ�થિતમાન   

2.5 િવ�ુત ભારોના તં�ન ેલીધે િ�થિતમાન   

2.6 સમિ�થિતમાન પૃ�ો   
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2.7 િવ�ુતભારોના તં�ની િ�થિતઊ��   

2.8 બા��ે�માં િ�થિતઊ��   

 2.9 સુવાહકોનું િ�થત િવ�ુતશા�  

2.10 ડાયઇલે�ટ� ીક અન ે�ુવીભવન   

2.11 કેપેસીટરો અને કેપેસીટ�સ   

2.12 સમાંતર �લેટ કેપેસીટર   

2.13 કેપેસીટ�સ પર ડાયઇલે�ટ� ીકની અસર   

2.14 કેપેસીટરોનું સંયોજન   

2.15 કેપેસીટરમાં સં��હત ઊ��   

ઉદાહરણ :- 2.1 થી 2.6, 2.8 થી 2.10 ઉદાહરણ :- 2.7  

�વા�યાય :- 2.1 થી 2.11 �વા�યાય 2.12 થી 2.36  

3 �વાહ િવ�ુત 3.1 ��તાવના   

3.2 િવ�ુત �વાહ   

3.3 સુવાહકોમાં િવ�ુત �વાહો   

3.4 ઓ�નો િનયમ   

3.5 ઇલે�ટ� ોનની �ડફટગિત અને અવરોધકતાનુ ંઉ�ગમ   

3.6 ઓ�ના િનયમની મયા�દાઓ   

 3.7 જુદા-જુદા ��યો માટે અવરોધકતા  

3.8 અવરોધકતાનો તાપમાન પરનો આધાર   

3.9 િવ�ુત ઊ�� અને પાવર (કાય��વરા)   

3.10 અવરોધકોનુ ંસંયોજન-�ેણી અને સમાંતર   

3.11 િવ�ુતકોષ, emf, આંત�રક અવરોધ   

 3.12 કોષોના �ેણી અને સમાંતર �ડાણ  

3.13 �કચોફ�ના િનયમો   

3.14 �હીટ�ટન િ�જ   

3.15 મીટરિ�જ   

3.16 પોટેિ�શયો મીટર   



ઉદાહરણ :- 3.1 થી 3.10 (બધાજ)    

�વા�યાય :- 3.1 થી 3.15 �વા�યાય :- 3.16 થી 3.23  

4 ગિતમાન િવ�ુતભારો અન ે

ચુંબક�વ 
4.1 ��તાવના   

4.2 ચુંબકીય બળ   

4.3 ચુંબકીય�ે�માં ગિત   

4.4 સંયુ�ત એવા િવ�ુત અન ેચુંબકીય �ે�ોમા ંગિત 4.4.2 સાઈકલોટ� ોન  

4.5 િવ�ુત�વાહ ખંડના કારણ ેમળતુ ંચુંબકીય�ે�, બાયો-સાવરનો િનયમ   

4.6 િવ�ુત�વાહ ધા�રત વતુ�ળાકાર �વાહગાળાની અ� પર ચુંબકીય�ે�   

4.7 એિ�પયરનો સક�ટલ (બંધગાળાનો) િનયમ   

4.8 સૉલેનોઇડ અન ેટૉરોઇડ   

4.9 બે સમાંતર િવ�ુત�વાહ વ�ચે લાગતું બળ, ઍિ�પયર   

4.10 િવ�ુત�વાહ ધા�રત ગૂંચળા (�વાહ ગાળા) પર લાગતુ ંટોક� ,   

      ચુંબકીય ડાઈપોલ 

 
 

4.11 ચિલત ગૂંચળાવાળું ગે�વેનો મીટર  
 

ઉદાહરણ :- 4.1 થી 4.3, 4.5 થી 4.13 ઉદાહરણ :- 4.4  

�વા�યાય :- 4.1 થી 4.13 �વા�યાય :- 4.14 થી 4.28  

5 ચુંબક�વ અને ��ય 5.1 ��તાવના   

5.2 ગિજયો ચુંબક 5.2.2 સોલેનોઈડન ેસમતુ�ય �પે ગિજયા ચુંબક  

 5.2.3 િનયિમત ચુંબકીય �ે�મા ં��-�ુવી  

5.3 ચુંબક�વ અન ેગૉસનો િનયમ   

5.4 પૃ�વીનુ ંચુંબક�વ   

5.5 મે�ેટાઈઝેશન અને મે�ે�ટક તી�તા   

 5.6 ��યોના ચુંબકીય ગુણધમ�  

5.7 કાયમી ચુંબકો અન ેિવ�ુત ચુંબકો   

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.10  ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5, 5.11  

�વા�યાય :- 5.1, 5.2 �વા�યાય :- 5.3 થી 5.25  

6 િવ�ુત ચુંબકીય �ેરણ 6.1 ��તાવના   



 6.2 ફેરેડે અન ેહે�ીના �યોગો  

6.3 ચુંબકીય ફલ�સ   

6.4 ફેરેડેનો �ેરણનો િનયમ   

6.5 લે�ઝનો િનયમ અન ેઊ�� સંર�ણ   

6.6 ગિતકીય િવ�ુત ચાલક બળ   

6.7 ઊ�� િવચારણા : એકમા�ા�મક અ�યાસ   

 6.8 ઘૂમરી �વાહો  

6.9 �ેરક�વ   

6.10  AC જનરેટર   

ઉદાહરણ :- 6.1 થી 6.11   

�વા�યાય :- 6.1 થી 6.10 �વા�યાય :- 6.11 થી 6.17   

7 ��યાવત� �વાહ 7.1 ��તાવના   

7.2 અવરોધકન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.3 ઘૂમતા સ�દશો (ફેઝસ�) વડે AC �વાહ અને વો�ટેજની રજૂઆત  
 

7.4 ઇ�ડ�ટર (�ેરક ગૂંચળંુ)ન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.5 કેપેસીટર (સંધારક)ન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.6 LCR �ેણી પ�રપથન ેલાગ ુપાડેલ AC વો�ટેજ 7.6.2 વૈ�લેિષક ઉકેલ  

 7.7 AC પ�રપથમાં પાવર : પાવર ફે�ટર  

7.8 LC દોલનો   

7.9 ટ� ા�સફોમ�સ�   

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.6, 7.8 (a) અને (b), 7.10, 7.11 ઉદાહરણ :-7.7, 7.8 (c) અને (d), 7.9  

�વા�યાય :- 7.1 (a), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 

7.11 

�વા�યાય :- 7.1 (b), 7.5, 7.9, 7.12 થી 7.26   
 

8 િવ�ુત ચુંબકીય તરંગો 8.1 ��તાવના   

 8.2 �થાનાંતર �વાહ  

8.3 િવ�ુત ચુંબકીય તરંગો   

8.4 િવ�ુત ચુંબકીય વણ�પટ   

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5 ઉદાહરણ :- 8.1  



�વા�યાય :- 8.3 થી 8.9 �વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.10 થી  8.15  

9 �કરણ �કાશશા� અને 

�કાશીય ઉપકરણો 
9.1 ��તાવના 

 

  

9.2 ગોળીય અરીસા વડે થતું �કાશનું પરાવત�ન 9.2.2 ગોળીય અ�રસાની કે�� લંબાઈ(�) [મા�� = �/2સબંધ સમ�વો] 

9.2.3 અ�રસાનુ ંસૂ� [સૂ�ની તારવણી જ�રી નથી. મા� સૂ�ોનો ઉપયોગ કરવો.] 

 

9.3 વ�ીભવન   

9.4 પૂણ� આંત�રક પરાવત�ન   

9.5 ગોળીય સપાટીઓ આગળ અન ેલે�સ વડે થતું વ�ીભવન   

9.6 િ�ઝમ �ારા વ�ીભવન   

 9.7 સૂય� �કાશને કારણે કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ  

 9.8 �કાશીય ઉપકરણો  

ઉદાહરણ 9.1 થી 9.9   

�વા�યાય 9.1 થી 9.10, 9.15 થી 9.25 �વા�યાય દા.નં. 9.11 થી 9.14, 9.26 થી 9.32  

10 તરંગ �કાશશા� 10.1 ��તાવના   

10.2 હાઈગે�સનો િસ�ાંત   

 10.3 હાઈગે�સના િસ�ાંતની મદદથી સમતલ તરંગોનુ ંવ�ીભવન અન ેપરાવત�ન  

10.4 તરંગોનુ ંસુસ�બ�ધ અન ેઅસુસ�બ�ધ સરવાળો   

10.5 �કાશ તરંગોનુ ં�યિતકરણ અને યંગનો �યોગ   

10.6 િવવત�ન 10.6.3 �કાિશય ઉપકરણની િવભેદન શિ�ત  

 10.7 �વુીભવન  

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.5, 10.7 ઉદાહરણ 10.6, 10.8, 10.9  

  �વાદયાય દા. નં. 10.1 થી 10.7, 10.10 �વાદયાય દા. નં. 10.8, 10.9, 10.11 થી 10.21  

11 િવ�કરણ અન ે��યની 
�ેત�કૃિત 

11.1 ��તાવના   

11.2 ઈલે�ટ� ૉનનુ ંઉ�સજ �ન   

11.3 ફોટોઈલે�ટ� ીક અસર   

11.4 ફોટોઈલે�ટ� ીક અસરનો �ાયોિગક અ�યાસ   

11.5 ફોટોઇલે�ટ� ીક અસર અને �કાશનો તરંગવાદ   

11.6 આઈ��ટાઈનનુ ંફોટોઇલે�ટ� ીક સમીકરણ : િવ�કરણ ઊ��નો �વૉ�ટમ   



11.7 �કાશનુ ંકણ�વ�પ : ફોટોન   

11.8 ��યનુ ંતરંગ �વ�પ   

 11.9 ડેિવસન અને ગમ�રનો �યોગ  

ઉદાહરણ નંબર 11.1 થી 11.7   

�વા�યાય દા. ન.ં 11.1 થી 11.19 �વાદયાય 11.20 થી 11.37  

12 પરમા�ઓ 12.1 ��તાવના   
 12.2 આ�ફા-કણ�કીણ�ન અન ેપરમા� અંગેનું રધરફડ�નું �યુિ�લયર મોડેલ. (મા� �ણકારી માટે)  

12.2.2 ઇલે�ટ� ોન ક�ાઓ 12.2.1 આ�ફા – કણનો ગિતપથ(મા� �ણકારી માટે)  

12.3 પરમા� વણ�પટ   

12.4 હાઈડ� ોજન પરમા�નંુ બોહર મોડેલ   

12.5 હાઈડ� ોજન પરમા�ના રેખીય વણ�પટ   

12.6 બોહરની �વૉ�ટમીકરણની બી� �વીકૃિતની �ડ�ો�લીની સમજૂતી   

ઉદાહરણ :- 12.3 થી 12.6 ઉદાહરણ – 12.1, 12.2  

�વા�યાય :- 12.3 થી 12.10 �વાદયાય :- 12.1, 12.2, 12.11થી12.17  

13 �યુિ�લયસ 13.1 ��તાવના   

13.2 પરમા� દળો અન ે�યુિ�લયસનું બંધારણ   

13.3 �યુિ�લયસનું પ�રમાણ   

13.4 દળ-ઊ�� અન ે�યુિ�લયર બંધન ઊ��   

13.5 �યુિ�લયર બળ   

13.6 રે�ડયો એિ�ટિવટી 13.6.2 આ�ફા�ય  

 13.6.3 બીટા�ય  

 13.6.4 ગેમા�ય  

13.7 �યુિ�લયર ઊ�� 13.7.3 �યુિ�લયસ સલંયન તારાઓમા ંઊ��ની ઉ�પિ�  

 13.7.4 િનયં�ણ તાપ�યુિ�લયસ સંલયન  

ઉદાહરણ 13.1 થી 13.5 ઉદાહરણ :- 13.6, 13.7  

�વાદયાય દા.ન.ં 13.1 થી 13.5, 13.7 થી 13.11, 13.13, 13.15 

થી 13.21 

�વાદયાય :- 13.6, 13.12, 13.14, 13.22 થી 13.31  

14 સેિમક�ડ�ટર 14.1 ��તાવના   



ઈલે�ટ� ોિન�સ : ��યો, 
રચનાઓ અને સાદા 
પ�રપથો 

 14.2 ધાતુઓ, સુવાહકો અને અધ�વાહકોનું વગ�કરણ  

14.3 શુ� (આંત�રક) અધ�વાહક   

14.4 અશુ� (બા�) અધ�વાહક   

14.5 p-n જકંશન   

14.6 અધ�વાહક ડાયોડ   

14.7 જકંશન ડાયોડનો રેિ�ટફાયર તરીકે ઉપયોગ   

14.8 કેટલાક િવિશ� હેતુ માટેના p-n જકંશન ડાયોડ 14.8.1 ઝેનર ડાયોડ  

14.9 �ડિજટલ ઇલે�ટ� ોિન�સ અને લોિજક ગેટ   

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10   

�વા�યાય : - 14.1 થી 14.8, 14.11 થી 14.15 �વા�યાય : -14.9, 14.10 

 

 

 
 

ધોરણ – 12  ભૌિતક િવ�ાન �ાયોિગક (055) 

અ�યા��મમા ં રાખલે �યોગના 
�ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માંક 

અ�યા��મમાથંી બાદ કરેલ �યોગના 
�ાયોિગક ન�ધપોથી �માંક 

�યોગ- 1 �યોગ– 5 

�યોગ- 2 �યોગ– 11 

�યોગ- 3 �યોગ– 12 

�યોગ- 4 �યોગ– 18 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 13  

�યોગ- 14  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  

�યોગ- 17  

 


