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UNIT-1      (Unit & Measurement) 
 

1. Define unit and give its importance. Write fundamental physical quantities, units and their symbol in SI. 

1.   કેભ ની વ્માખ્મા અો, તેની ગત્મતા વભજાલો, મયુભતૂ યાશળ ની વ્માખ્મા અો એને તાના એકભ ને વગંના 

વાથે કોષ્ટક ઘ્લાયા વભજાલો. 

2. What is least count? 

2.   રગતુાભ ભા ળક્તત એટરે શુ.ં 

3. Draw the figure of Vernier calipers. Give the formula for LCM & give its construction. 

3.  લશનિય કેલ્રીવસ ની સ્લચ્છ અકૃશત દોયો, તેની રગતુાભ ભા ળક્તત નુ ંસતૂ્ર અો, ને તેનુ ંફધંાયણ વભજાલો. 

4. Draw a neat diagram of Micrometer Screw. State the formula for LCM & give its construction.  

4.  ભાઆક્રો ભીટય સ્કે્ર ની સ્લચ્છ અકૃશત દોયો, તેની રગતુાભ ભા ળક્તત નુ ંસતૂ્ર અો, ને તેનુ ંફધંાયણ વભજાલો. 

5. Explain pitch of a Micrometer Screw. 

5.  ભાઆક્રો ભીટય સ્કે્ર ની ીચ વભજાલો. 

6. Briefly describe the types of errors. 

6.  ત્રટુટ ના શલશલધ પ્રકાય વભજાલો. 

7. Discuss the method to use Micrometer Screw for measuring the diameter of sphere. 

7.  ભાઆક્રો ભીટય સ્કે્ર ઘ્લાયા ગોયા ની વ્માવ ળોધલા ની યીત વભજાલો. 

8. Explain principle and working of Vernier calipers. 

8.    લશનિય કેલ્રીવસ નો શવદ્ધતાન્ત વભજાલો, ને તેન ુકામસ વભજાલો. 

9. Discuss with diagram positive, negative & zero error in case of micrometer screw & vernier calipers. 

       અકૃશત વાથે ભાઆક્રો ભીટય સ્કે્ર ને  લશનિય કેલ્રીવસ ની ધન, ઋણ ને સનુ્મ ત્રટુટ વભજાલો. 

10. Define:   (a) Kilogram (b) Ampere (c) Kelvin (d) Candela (e) Meter       (f) Second  

      10.  લાખ્મા અો  (a) Kilogram (b) Ampere (c) Kelvin (d) Candela (e) Meter       (f) Second  

11. Explain fundamental and derived quantities with examples. 

11.  મયુભતૂ યાશળ ને વદીઠ યાશળ ના ઈદાયણ અીને વભજાલો. 

12. State the laws of significant figures with five examples. 

12.  વાથસક અંક ના શનમભો અો ને તેના ાચં ઈધાયણ અો. 

13. Give the difference between accuracy and precision.  

13. તપાલત અો વચોટતા ને ચોકવાઇ 

14. Solve five examples of this chapter based on least count.                                        

14. ાચં દાખરા રગતુાભ ભા ળક્તત ના ગણો.   
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UNIT II FORCE & MOTION 

 
Q1. Define: - (give example and formula wherever necessary)  

 

1. Speed  2. Velocity  3. Uniform motion  4. Non uniform motion   
 

5. Acceleration  6. Friction force 7. Inertia   8. Linear momentum  
 

9. Impulse of force  

 

Q2. State & explain Newton’s 1
st
, 2

nd
 & 3

rd
 Law of motion (give def. formula, example, fig & 

applications of it)  

 ન્યટુોન ની ગશત ના 1st
, 2

nd
 & 3

rd
  શનમભો વશલસ્તાય વભજાલો 

 

Q3. Give Law of conservation of momentum. 

 યેખીમ લાગભન વયંક્ષણ નો શનમભ વભજાલો 
 

Q4. Explain 1
st
, 2

nd
 & 3

rd
 equations of motions. 

 ગશત ના 1st
, 2

nd
 & 3

rd
  વભીકયણો તાયલો 

 

Q5. Define inertia and explain their types. 

 જડત્લ ને તેના પ્રકાય વશલસ્તાય વભજાલો 
 

UNIT – III  GENERAL PROPERTIES OF MATTER 
 

ELASTICITY 
 

Q1. Define:-  

 

(1) Elasticity              (2) Deforming Force (3) Restoring force (4) Elastic & Plastic Body 

(1)  ક્સ્થશતસ્થાતતા   (2)   શલરૂકફ           (૩) પનુઃસ્થાકફ   (૪) ક્સ્થશતસ્થાક &     
     ક્સ્થશતસ્થાક દાથસ 
(5) Stress              (6) Strain            (7) Elastic limit  

(5)  પ્રશતફ              (6)  શલકૃશત                  (7) ક્સ્થશતસ્થાતતા ની શદ 

 

Q2. Explain Stress and Strain with their types. (Give def. fig. and formula)  

 પ્રશતફ ને શલકૃશત તેના પ્રકાય વાથે વશલસ્તાય વભજાલો.           
 

Q3. Explain Stress & Strain diagram   

 પ્રશતફ – શલકૃશત લક્ર દોયો 
 

Q4. State Hooks law, Young’s modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. 

હકૂ નો શનમભ , મગં ભોદુલવુ, કદ ક્સ્થશતસ્થાતતા અંક ને અકાય ક્સ્થશતસ્થાતતા અંક    
વભજાલો. 
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SURFACE TENSION 

 
Q1. Define (1) Cohesive force (2)   Adhesive force (3)   Surface energy 

       વવક્તતફ                અવક્તતફ              પષુ્ઠઈજાસ  
 

Q2. Define surface tension. Give its unit & give illustration of surface tension. 

 પષુ્ઠતાણ ની લાખ્મા અી તેનો એકભ ને ઈદશયણ રખો  
 

Q3. Explain how to measure surface tension of any liquid by capillary tube.  

 કળની દ્વાયા પષુ્ઠતાણ ળોધલા ની યીત વભજાલો  
 

Q4. Prove formula 




cos2

grh
T


 for surface tension of a liquid. 

 વાબફત કયો :
 



cos2

grh
T




 
 

Q5. Explain surface tension on the basis of molecular theory. (Laplace’s correction)  

 રાપ્રાવ ની ણલુાદ શથમયી વભજાલો. 
 

Q6. Give uses of surface tension and also give its applications. 

 પષુ્ઠતાણ ના ઈમોગો અો 
 

Q8. Solve five examples from this chapter based on 




cos2

grh
T




 
 

VISCOSITY 

 
Q1. Define: -   

 

1. Viscosity 2. Viscosity gradient 3. Coefficient of viscosity 4.Critical viscosity 

     શ્માનતા             લેગ પ્રચરન                  શ્માનતા ગણુાકં                      ક્રાશંતલેગ 

5. Terminal viscosity  

     ટેભીનર લેગ 

 

Q2.   Explain Streamline flow and Turbulent flow 

 ધાયાયેખીમ ને પ્રબુ્ધ પ્રલાશ વભજાલો  
 

Q3. State significance of Reynold’s number 

 યેનોલ્ડ અંક વભજાલો  
 

Q4. State Stokes law (statement & formula) 

 સ્ટોક નો શનમભ વભજાલો  
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UNIT IV    (HEAT TRANSFER) 

 
Q1. Give difference between heat & temperature 

 ઈષ્ભા ને તાભાન નો તપાલત અો  
 

Q2. Give difference between good conductor & bad conductor 

 ઈષ્ભા ના સલુાશક ને લાશક નો તપાલત અો 
 

Q3. Explain three modes of transmission of heat and their applications 

 ઈષ્ભા પ્રવયણ ના ત્રણ ભોડે વભજાલો.  
 

Q4. Give the relation between Kelvin Celsius and Fahrenheit .  

 કેલ્લ્લન, વેલ્લ્વમવ ને પેયનશીટ નો વફધં અો   
 

UNIT-5     (Waves & Sound) 
 

 

Q1. Define the following: - (give figure & example where necessary) 

1.  simple harmonic motion  2. Wave length 3.  Frequency  4.  Phase 

      વયઅલસત ગશત                    તયંગરફંાઇ            અવશૃિ કરા 

5.  Amplitude  6.  Echo 7.  Reverberation.        8. Wave motion          9. Periodic time  

      કંશલસ્તાય           ડ્ગો           પ્રશતઘો                  તયંગ ગશત                અલતસકા 

10. stationary wave  11.  Node 12.  Antinodes   13. O.W.U      14. Absorption coefficient  

ક્સ્થતતયંગ                          નોડ           એન્ટીનોડ                   O.W.U         ધ્લની ળોણ અંક  

Q2. Give the difference between longitudinal wave and transverse wave. (Explain with figure) 

 વગંત ને રફંગત તયંગ નો તપાલત અો  

Q3. Give the relation between velocity of sound in air & various factors affecting it. 

 શલા ભા ંધ્લની ના લેગ નુ ંવભીકયણ અો ને તેના ય વય કયતા યીફ વભજાલો.  

Q4. Explain the principal of superposition of waves & write short note on resonance.  

       વંાશતણ નો શવધ્ધાતં વભજાલો ને નનુાદ ય ટંુકનોધ રખો. 

Q5. What are the factors affecting reverberation of time and acoustics of a building. 

 પ્રશતઘો વભમ ને ભકાનો ની ધાવ્નીકતા ને વય કયતા ટયફ જણાલો  
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Q6. Give the characteristics of a good auditorium. 

 વાયા વબાગશૃ ના રાક્ષબણકતાઓ વભજાલો.  

Q7. State Sabine’s formula. 

 વેફાઇન નુ ંસતૂ્ર રખો   

Q8. Define ultrasonic waves. Mention the applications of ultrasonic waves. Give the properties of 

ultrasonic waves.   

 લ્રાવોશનક તયંગ ની લાખ્મા અો તથા તેના ઈમોગો ને ગણુધભો અો.  

Q9. Solve five examples of each based on V=nλ and   

 

Unit:6        Light & Nano Technology 
 

Q1. Explain reflection of light. 
 

પ્રકાળ નુ ંયાલતસન વભજાલો  
 

Q2. Explain refraction of light.  
 

પ્રકાળ  નુ ંલક્રીબલન વભજાલો 
 

Q1. Explain dispersion of light. 
 

પ્રકાળ નુ ંશલબાજન વભજાલો.  
 

Q4. Explain total internal reflection. 
 

પ્રકાળ નુ ંપણૂસ આંતટયક યાલતસન વભજાલો.  
 

Q5. Write short note on interference. 
 

પ્રકાળ નુ ંવ્મતીકયણ ય ટૂંકનોંધ રખો.  
 

Q6. Explain polarization of light. 
 

પ્રકાળ નુ ંધ્રલુીબલન વભજાલો.  
 

Q7. Explain diffraction of light. 
 

પ્રકાળ નુ ંશલલતસન વભજાલો.  
 

Q8. State properties of light. 
 

પ્રકાળ ના ગણુધભો રખો. 
 

Q9. State Snell’s Law of refraction.  
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સ્નેર નો શનમભ વભજાલો.  
 

Q10. Define nanotechnology. 
 

નેનોટેકનોરોજી ની લાખ્મા અો.  
 

Q11. Explain properties of nanotechnology. 
 

નેનોટેકનોરોજી ના ગણુધભો રખો.  
 

Q12. Explain any five applications of nanotechnology in various fields. 
 

નેનોટેકનોરોજી ના શલશલધ ક્ષેતે્ર ાચં ઈમોગ રખો. 
 

Q13. Explain electromagnetic spectrum. 

 શલદ્યતુ ચુફંકીમ ક્ષેત્ર ય ટૂંકનોંધ રોખો 
 

 

UNIT-7     (Radioactivity) 
 

Q1. Define radioactivity give its units.  

Q1. યેટડમો એકટીલીટી ની લાખ્મા અો ને તેના એકભ રખો. 

Q2. (a) Explain Law of displacement of radioactivity (Rutherford-Soddy Law) 

 

(a) યેટડમો એકટીલીટી ભાટે રૂાતંય નો નીમભ રખો. (Rutherford-Soddy Law) 

 

(b) Prove N = N0 e
-λt

 (Law of decay/disintegration) 

(b) વાબફત કયો  N = N0 e-λt ( ક્ષમનો શનમભ રખો.) 

Q3. Define the Following (Give relation/example wherever necessary) 
 

(a) Radioactivity (b)  Curie (c)  Half life time (d)  Decay Constant 

(e)  Average life time (f) Natural radio activity (g) Artificial radioactivity.     

 

Q3. નીચ ેની લાખ્મા અો.  (Give relation/example wherever necessary) 

(a) યેટડમો એકટીલીટી ( b)  ક્યયુી ( c)  ધઃ જીલન કા   (d)  ક્ષમચનાકં 

(e)    વયેયાળ જીલન કા      (f) કુદયતી યેટડમો એકટીલીટી     (g) કુશત્રભ યેટડમો એકટીલીટી    
 

Q4. State properties & uses of following 
 

1. α – Particles   

2. β – Particles 

3. γ – Particles 
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Q4. નીચેના ગણુધભો ને ઈમોગો અો.  
1. α – ાટટિકલ્વ  

2. β – ાટટિકલ્વ 

3. γ – ાટટિકલ્વ 

Q5. Distinguish between natural and artificial radioactivity  

Q5.  કુદયતી યેટડમો એકટીલીટી  ને કુશત્રભ યેટડમો એકટીલીટી  લચ્ચે નો તપાલત અો. 

Q6. State the relation between half life time, Decay Constant & Average life time, and Solve five 

examples based on this relation. 

Q6. ધઃ જીલન કા , વયેયાળ જીલન કા  ને ષ્મ અચયણક લચ્ચે નો વફધં દયવાલો ને તેન ેાચં 

દાખરા ગણો. 

 


