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Instructions:
1.
2.
3.
4.

Attempt all questions.
Make suitable assumptions wherever necessary.
Figures to the right indicate full marks.
Each question carry equal marks (14 marks)

Q.1

Write the answer shortly.
(1) Define: Surface tension & viscosity.
14
(2) Distinguish between catalyst & catalysis
(3) Write the two or three important properties of colloidal solution.
(4) Explaine Parachor.
(5) Give the types of electrodes.
(6) Define the terms :solute,solvent.
(7) Explain Molar Refrection.
Q.2 (a) Describe Ostwad's Viscometer method use to determine Viscosity of liquid. 03
OR
(a) explain drop number method use to determine Surface tension of liquid.
03
(b) Give three statement of first Law of thermodynemics.

03

OR
(b) 4.0 gm NaOH is dissolved in 5.0 liter aq.Solution.Find out the Normality of the
solution at 25°C.
© Give four statement of second law of thermodynemics.

04

OR
(c) What are Adiabatic and isothermal Changes? Derive equation for adiabatic
Expansion of an ideal gas.( pvy = Constant)
(d) Define Rate of reaction and Derive the kinetic eqation for first orde reaction.
OR

04
04

(d) calculate the heat of formation of ethylene from the following data.
(i) C(s)+O2(g) →CO2 (g)
∆H = -98.0Kcal
(ii) H2(g) +1/2O2 (g) →H2O (l)
∆H = -68.4K.cal
(iii) C2H4(g) + 3O2(g) →2CO2(g) +2H2O(l) ∆H =-337Kcal
Q.3 (a) Distinguish Exothermic reaction & Endothermic reaction.
OR
(a) Distinguish Lyphobic & Lyophilic solution.
(b) write short note on Uses of Potessium Dichromate.
OR
(b) write short note on Brownian movement.

04

03
03
03

03

(c) Define Heat Capacity & Derive the equation Cp-Cv=R.
OR
(c) Write the methods of preparing colloidal solutions & give brief
condensation method.

04

(d) Discuss methods to determine PH of given solution.
OR
(d) Write manufacture Process and uses of Ammonia.

04

Q.4 (a) Give name different methods of expressing concentration & explain w/w
and w/v method.
OR
(a) Explain contact process for manufacture of sulphuric acid.

04

04

03

03

(b) Write the short note on Hess’s Law.
OR
(b) Write short note on one theories of catalysis.

04

© Write short note on characteristics of catalyst & give types of catalyst.

07

Q.5 (a) Write short note on Glass electrode.
(b) Write manufacturing process and uses of caustic soda.
(c) Short note on Scattering of light.
(d) Applications of colloids.
*************************************
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�ુજરાતી
પ.૧ �ુંક્મા જવાબ

આપ.

૧૪

(૧) વ્યાખ્યા આપ: �ુષઠતાણ. �સ્નગ્ધ.
(૨) તફાવત આપો : ઉદ�પક અને ઉદ�પન.
(3) ક�લલ દ્રાવણના બેક� ત્રણ �ુખ્ય �ુણધમ� .
(૪) પેરાકોર એટલે �ું ?
(૫) ઇલેક્ટ્રોડ ના પ્રકારો .
(૬) વ્યાખ્યા આપ: દ્રાવ્ય અને દ.
(૭) મોલર ર�ફ્ર�કશન એટલે �ુ

?

પ.૨(અ) પ્રવાહ�ની  �સ્નગ્ધતા માપવામાટ�ની ઓસ્વાલ્ડની ર�ત�ું વણ. ૦૩
અથવા
(અ) પ્રવાહ��ું�ૃષ્ઠતાણ માપવા માટ�ની ટપકિપપેટ  ર�ત�ું વણર્ન.
(બ) ઉષ્માગિતશા�ના પ્રથમ  િનયમના ત્રણ �ુદ્દા.

૦૩

૦૩

અથવા
(બ) 25°C.તાપમાને 5.0 �લટર જલીય દ્રાવણમ4.0 gm NaOH ઓગાળે લો હોય

03

તો દ્રાવણની સપ્રમાણતા .
(ક) ઉષ્માગિતશા�ના બી� િનયમના ચાર �ુદ્દાઓ જણ.

૦૪

અથવા
(ક) સમોષ્મી અને સમતાપી ફ�રફાર એટલે �ું

આદશર્ વા�ુના સમોષ્મી ફ�રફ

૦૪

માટ��ું સમીકરણ તારવો.(pvy = Constant)
(ડ) પ્રક્ર�યાદરની વ્યખ્યા આપો અને પ્રથમ ક્રમ ની પ્રક્ર�યા �. ૦૪
અથવા
(ડ) નીચે આપેલી મા�હિત પરથી ઇિથલીનની બનાવટ ઉષ્મા ગણ.
(i) C(s)+O2(g) →CO2 (g)
(ii) H2(g) +1/2O2 (g) →H2O (l)
(iii) C2H4(g) + 3O2(g) →2CO2(g) +2H2O(l)

∆H = -98.0Kcal
∆H = -68.4K.cal
∆H =-337Kcal

૦૪

પ.૩ (અ) તફાવત આપો ઉષ્માક્ષેપક અને ઉષ્માસશોષક  પ.

03

અથવા
(અ) તફાવત આપો લાયોફોબીક અને લાયોફ�લીક દ્રા.

૦૩

(બ) પોટ�શીયમ ડાઇક્રોમેટના ઉપયોગ ઉપર �ુંકન�ધ લ.

૦૩

અથવા
(બ) બ્રાઉિનયન ગિત ઉપર �ુંકન�ધ લ.

૦૩

(ક) ઉષ્માક્ષમતાની વ્યાખ્યા આપો  સા�બત કરCp-Cv=R.

૦૪

અથવા
(ક) ક�લલદ્રાવણ બનાવવાની ર�તોના નામ લ.સંઘનન ર�ત �ુંકમા વણર્વ.
(ડ) આપેલા દ્રાવણનીPH ન�� કરવાની ર�તો�ુ વણર્ન કર.

૦૪

૦૪

અથવા
(ડ) એમોિનયાની બનાવટ અને ઉપયોગો જણાવો.

૦૪

પ.૪ (અ) સાંદ્રતા ન�� કરવાની ર�તો જણાવો અનw/w અને w/v િવશે સમ�વો.૦૩
અથવા
(અ) સલ્ફ�ુ�રક એિસડના ઉત્પાદનની સંપકર્ પધ્ધિત  સ.
(બ) �ુંકન�ધ લખો : હ�ઝનો િનયમ .

૦૩

૦૪

અથવા
(બ) ઉદ�પનનો િસધ્ધાંત સમ�વ.

૦૪

(ક) ઉદ�પકની લાક્ષ�ણકતા જણાવો અને ઉદ�પકના પ્રકારો જ. ૦૭
પ.૫

(અ) �ુંક ન�ધ લખો : ગ્લાસ ઇલેક્ટ.

(બ) કૉસ્ટ�કસૉડાના ઉત્પાદનની ર�ત અને ઉપયોગ લ.

૦૫
૦૫

(ક) �ુંક ન�ધ લખો : પ્રકાશ�ું િવખેર(�ટ�ડલ અસર).

૦૪

(ડ) ક�લલની ઉપયો�ગતા જણાવો.

૦૪

******************************************

