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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. English version is authentic.

Q.1

Write the answer shortly.
(1) Define: Surface tension and viscosity.
14
(2) Distinguish between catalyst and catalysis
(3) Write the two or three important properties of colloidal solution.
(4) Give advantages of synthetic detergents over alkali solution.
(5) Give the types of electrodes.
(6) Define the terms :solute,solvent.
(7) Explain the terms: common ion effect, give the condition for precipition.
Q.2 (a) What is Viscosity? Describe Ostwad's Viscometer method use to determine 03
Viscosity of liquid.
OR
(a) What is surface tension of liquid.explain drop number method use to determine 03
surface tension of liquid.
(b) Give three statement of first Law of thermodynemics.
03
(b) 2.0 gm NaOH is dissolved in 5.0 liter aq.Solution.Find out the Normality of the
solution at 25°C.
(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)
04
(d) Define Rate of reaction and Derive the kinetic eqation for first orde reaction.
04
OR
(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 and Endothermic reaction.
OR
(a) Distinguish Lyphobic and Lyophilic solution.
(b) write short note on Tyndall effect.
OR
(b) write short note on Brownian movement.

04

03
03
03
03

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

04

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

04

04

04

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

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 and give types of catalyst.

07

04

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.

04
04
03
03
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ગુજરાતી
પ્ર.૧ ટુુંક્મા જળાફ આો.

૧૪

(૧) વ્યાખ્યા આો : પ્રુવઠતાણ. સ્નનગ્ધ્તા.
(૨) તપાળત આો : ઉદીક અને ઉદીન
(3) કલ દ્રાળણના ફે કે ત્રણ મુખ્ય ગુણધમો જણાળો.
(૪) આલ્કી શાબુ કરતા સશિંથેટિક ટિિર્જન્િ
િં કેળી રીતે પાયદા કારક છે તે જણાળો.
(૫) ઇેક્રોિ ના પ્રકારો જણાળો.
(૬) વ્યાખ્યા આો : દ્રાવ્ય અને દ્રાળક
(૭) શમાન આયન અશર શમજાળો. અને અળક્ષેન થળા માિે ની રત જણાળો.
પ્ર.૨(અ) સ્નનગ્ધધતા એિે શુ ું પ્રળાષીની સ્નનગ્ધધતા માળા માિે ની ઓનળાલ્િની રીતનુ ું

૦૩

ળણણન કરો.
અથળા
(અ) પ્રળાષીનુ ું પ ૃષ્ઠતાણ એિે શુ ું પ્રળાષીનુ ું પ ૃષ્ઠતાણ માળા માિે ની િકસેિ

૦૩

રીતનુું ળણણન કરો.
(ફ) ઉષ્માગસતાસ્ત્રના પ્રથમ સનયમના ત્રણ મુદ્દાઓ જણાળો.

૦૩

અથળા
(ફ) 25°C.તામાને 5.0 લિર જીય દ્રાળણમા 2.0 gm NaOH ઓગાલે ો ષોય

૦૩

તો દ્રાળણની શપ્રમાણતા ોધો.
(ક) ઉષ્માગસતાસ્ત્રના ફીજા સનયમના ચાર મુદ્દાઓ જણાળો.

૦૪

અથળા
(ક) શમોષ્મી અને શમતાી પેરપાર એિે શુું આદણ ળાયુના શમોષ્મી પેરપાર
માિે ન ુું શમીકરણ તારળો.(pvy = Constant)
(િ) પ્રક્રીયાદરની વ્યખ્યા આો અને પ્રથમ ક્રમ ની પ્રક્રીયા નુ શમીકરણ તારળો.

૦૪
૦૪

અથળા
(િ) નીચે આેી માટષસત રથી ઇસથીનની ફનાળિ ઉષ્મા ગણૉ.
(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

૦૪

પ્ર.૩ (અ) તપાળત આો ઉષ્માક્ષેક અને ઉષ્માશોવક પ્રક્રીયા.
અથળા
(અ) તપાળત આો ાયોપોફીક અને ાયોપીીક દ્રાળણ.

૦૩

(ફ) ટિિંિ અશર ઉર ટુુંકનોંધ ખો.

૦૩

અથળા
(ફ) બ્રાઉસનયન ગસત ઉર ટુુંકનોંધ ખો.

૦૩

(ક) ઉષ્માક્ષમતાની વ્યાખ્યા આો શાલફત કરો કે Cp-Cv=R.

૦૪

અથળા
(ક) કલદ્રાળણ ફનાળળાની રીતોના નામ ખો.શુંઘનન રીત ટુુંકમા ળણણળો.

૦૪

(િ) આેા દ્રાળણની PH નક્કી કરળાની રીતોનુ ળણણન કરો.

૦૪

અથળા
(િ) એમોસનયાની ફનાળિ અને ઉયોગો જણાળો.

૦૪

પ્ર.૪ (અ) શાુંદ્રતા નક્કી કરળાની રીતો જણાળો અને w/w અને w/v સળે શમજાળો.

૦૩

અથળા
(અ) શલ્પરુટરક એસશિના ઉત્ાદનની શુંકણ ્ધસત શમજાળો.

૦૩

(ફ) ટુુંકનોંધ ખો : ષેઝનો સનયમ .

૦૪

અથળા
(ફ) ઉદીનનો સશ્ધાુંત શમજાળો.

૦૪

(ક) ઉદીકની ાક્ષલણકતા જણાળો અને ઉદીકના પ્રકારો જણાળો.

૦૭

પ્ર.૫

(અ) ટુુંક નોંધ ખો : ગ્ધાશ ઇેક્રોિ.

૦૫

(ફ) કૉનિીકશૉિાના ઉત્ાદ ન ની રીત અને ઉયોગ ખો.

૦૫

(ક) ટુુંક નોંધ ખો : પ્રકાનુ ું સળખેરણ (ટિિંિ અશર).

૦૪

(િ) કલની ઉયોલગતા જણાળો.

૦૪
***************

