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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Each question carry equal marks (14 marks)

Q.1

(a)

Answer the following (Any seven
1. Define – corrosion
2. Draw the BCC structure
3. Give the types of electrolyte.
4. 1 ppm = -------˚ French
5. Define –Acid no.
6. Kw = -----------7. State Hund’s law
8. Give the name of salts responsible for temporary hardness of water.
9. Write name of monomer in preparation of PVC

07

પ્રશ્ન. ૧

અ

નીચેના સવાલો ના જવાબ આપો (કોઇ પણ 7)

07

1. ક્ષારણની વ્યાખ્યા આપો
2. BCC રચનાની આકૃતિ દોરો
3. તવદ્યુિ તવભાજ્ય ના પ્રકારો આપો.
4. 1 પી પી એમ = ----˚ફ્રેંચ.
5. એતસડ નંબરની વ્યાખ્યા આપો.
6. Kw = -----7. હડ્
ુ ં નો તનયમ લખો.
8. પાણીની ક્ષણણક કઠીનિામાં રહેલા ક્ષારોના નામ જણાવો.
9. પી. વી. સી.પોલીમર બનાવટમાં વપરાિા મોનોમરનુ ં નામ આપો
(b)

Answer the following

૦7

1. Explain Aufbau’s principle.
2. Define hydrogen bond give the types of hydrogen bond with example.
બ

૦૭

નીચેના સવાલોનાં જવાબ આપો.
૧. આઉફ બાઉનો તસધ્ાંિ સમજાવો
2. હાઈડ્રોજન બં્ની વ્યાખ્યા લખો. એના પ્રકાર ઉદાહરણ સાથે લખો.

Q.2
પ્રશ્ન. ૨

(a)

Explain ionic bond with example. Give the characteristics of ionic compound.

અ
(b)

આયોતનક બં્ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. આયોતનક પદાથોની ખાતસયિો લખો.
Define degree of ionization. Explain the factors affecting degree of ionization.
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07
07
૦7

બ

વ્યાખ્યા લખો-આયોતનકરણ અંશ. આયોતનકરણ અંશ ઉપર અસર કરિા પરરબળો

૦૭

સમજાવો.
OR
(b)

Answer the following
1. Find the pH and pOH of 0.01 M NaOH solution.
2. Define buffer solution. Give the applications of buffer solution

બ

નીચેના સવાલો નાં જવાબ આપો.

07

૧. ૦.૦૧ મોલર NaOH દ્રાવણનો pH અને pOH શો્ો
૨. વ્યાખ્યા આપો- બફર દ્રાવણ. બફર દ્રાવણની ઉપયોણિિા લખો.
Q.3
પ્રશ્ન. ૩

(a)

State industrial applications of electrolysis. Write short note on electrotyping.

અ

તવદ્યુિ તવભાજ્યોની ઔદ્યોણિક ઉપયોણિિા આપો ઈલેક્ટોટાઇતપિંિ ઉપર ટંક નોં્

(b)

લખો.
Give the principle, construction and working of electrochemical cell.

બ
Q.3
પ્રશ્ન. ૩

Q.4
પ્રશ્ન. ૪

(a)
અ
(b)

07
07

૦૭
૦૭

તવદ્યુિ રાસાયણણક કોષનો તસધ્ાંિ, રચના અને કાયય લખો.
OR
Write the factors affecting rate of corrsion.

07
07

ક્ષારણના વેિ ઉપર અસર કરિા પરરબળો લખો.
Write the effect of hard water on boiler.

૦૭

બ

બોઇલરમાં કરઠન પાણીનાં લી્ે ઉદભવિી સમસ્યાઓ જણાવો.

૦૭

(a)
અ
(b)

Define lubricant and lubrication. Give the functions of lubricant.
વ્યાખ્યા આપો-સ્નેહન અને સ્નેહક. સ્નેહકના કાયો લખો.
Answer the following
1. Write the properties of lubricant for gears
2. Give the importance of electrochemical series.

07
07
૦૭

બ

નીચેના સવાલો નાં જવાબ આપો.

૦૭

૧. િીયસય માટે વપરાિા સ્નેહક્ના ગુણ્મો લખો
૨. ઈલેક્રોકેતમકલ શ્રેણણનુ ં મહત્વ લખો.
OR
Q.4

(a)

Write short note on
1. p- type semiconductors
2. Metal cladding.

07

પ્રશ્ન. ૪

અ

ટંક નોં્ લખો

07

૧. પી પ્રકારનાં અ્યવાહકો.
(b)

૨. મેટલ ક્લેરડિંિ
State different methods for treatment of drinking water. Explain any one
methods in detail

૦૭

બ

પીવાના પાણીના શુધ્ધ્કરણ પદ્ધતિઓના નામ જણાવો. કોઇ પણ એક પદ્ધતિનુ ં

૦૭

વણયન તવસ્િારપવયક કરો.
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Q.5

(a)

Answer the following
1. Write the mechanism of drying of drying oil
2. Give the characteristics of adhesive.

07

પ્રશ્ન. ૫

અ

નીચેના સવાલો નાં જવાબ આપો.

07

૧. િેલની સુકવવાની પ્રરિયા લખો.
૨. સંસિી પદાથયની ખાતસયિો લખો.
(b)

Write short note on (Any 2 )
1. Lamination,
2. Properties of the refractories
3. Vulcanization of rubber

૦૭

બ

ટંક નોં્ લખો(કોઇ પણ બે)

૦૭

૧. લૅતમનેશન
૨.ઉષ્માસહ ના ગુણ ્મો.
૩. રબર નું વલ્કનાઇઝેશન
OR
Q.5

(a)

Differentiate between
1. Thermoplastic and thermosetting plastic
2. Oil paints and varnishes

07

પ્રશ્ન. ૫

અ

િફાવિ આપો

07

૧. િાપસુનમ્ય અને િાપસ્થાતપિ પ્લાસ્સ્ટક
૨. િૈલીરં િ અને વાનીશેસ.
(b)

Answer the following
1. Write chemical reaction involved in permutit method
2. Give the properties and uses of glass wool and thermocole,

૦૭

બ

નીચેના સવાલો નાં જવાબ આપો.

૦૭

૧.પરમ્યુટાઇટ પધ્તિનાં રાસાયણણક પ્રરિયા લખો.
૨.ગ્લાસવુલ અને થમોકોલના ગુણ્મો અને ઉપયોિ લખો.
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