






	 ઈશ્વરના	નામથી	શરૂ,	જે	પરમ	કૃપાળુ,	દયાળુ	અને	સર્વસૃષ્ટિનો	સજ્વનહાર	છે,	કે	જેમણે	મને	‘સામાનય	
વરજ્ાન’	પુસ્તક	લખરાની	અને	પ્રકાવશ્ત	કરરાની	પ્રેરણા	આપી.	ફરી	એકરાર	ગુજરા્તના	્તમામ	વરદ્ાથીથી	વમત્ોનો	
વદલથી	આભાર	વયક્ત	કરું	છું.

	 વરજ્ાન	 માણસના	 જીરનમાં	 લગભગ	 ્તમામ	 પાસાંઓને	 અસર	 કર્તું	 હોય	 છે.	 મનુ્યનું	 શરીર	 પણ	
એક	પ્રકારનું	 વરજ્ાન	છે.	 ્તે	ભૌવ્તક,	 રસાયણ	અને	જીરવરજ્ાનનો	સમનરય	છે.	આથી	જ,	આપણાં	 સકકૂલના	
અભયાસક્રમોમાં	આપણે	વરજ્ાનનું	અધયયન	કરીએ	છીએ,	જેથી	આપણી	આસપાસની	સૃષ્ટિ	અને	આપણા	શરીરને	
સમજી	શકીએ.

	 સપરા્વતમક	પરીક્ાની	્તૈયારી	કર્તા	પરીક્ાથીથીઓ	માટિે	પણ	સામાનય	 વરજ્ાન	આરી	જ	રી્તે	મહત્રનો	
વરષય	પુરરાર	થ્તો	હોય	છે,	જેનું	વરશ્ેષણ	અગાઉની	પરીક્ાઓમાં	પૂછાયેલા	પ્રશ્ો	દ્ારા	કરી	શકાય	છે.	પરં્તુ,	
આ	વરષય	ઘણી	રખ્ત	્તેની	અઘરી	પરરભાષાઓના	કારણે	પરીક્ાથીથીઓને	મુશકેલ	જણા્તો	હોય	છે,	અને	ખાસ	
કરીને	એરા	પરીક્ાથીથીઓ,	જેમને	રોરણ	10	બાદ	વરજ્ાન	વરષયથી	સંબંર	હો્તો	નથી.	આથી,	આરા	પરીક્ાથીથીઓ	
અને	અનય	્તમામ	પરીક્ાથીથીઓને	સરળ	અને	રસપ્રદ	રી્તે	સામાનય	વરજ્ાનની	સમજ	આપરા	અને	પરીક્ાલક્ી	
જ્ાન	પૂરું	પાડરાનો	આ	પુસ્તકનો	હે્તુ	છે.	આ	પુસ્તક	પરીક્ા	માટિે	અવ્ત	ઉપયોગી	એરાં	NCERT	અને	GCERT	્તથા	
અનય	અવરકૃ્ત	પુસ્તકોનો	સ્ો્ત	લઈ	્તેના	આરારે	્તૈયાર	કરરામાં	આવયું	છે,	્તથા	પુસ્તકમાં	દરેક	પ્રકરણના	અં્તે	
સંપૂણ્વ	પ્રકરણનો	સાર	્તથા	પુસ્તકના	અં્તે	અવ્ત	ઉપયોગી	માવહ્તી	100+	કો્ટિક	સરરૂપે	આપરામાં	આરી	છે,	જેથી	
આ	અઘરો	ગણા્તો	સામાનય	વરજ્ાન	વરષય	સરળ	બનારી	શકાય.	

	 આ	ઉપરાં્ત	પુસ્તકની	સાથે	વરદ્ાથીથી	MCQ	પ્રશ્ોની	પ્રેષકટિસ	કરી	શકે	્તે	હે્તુથી	પાઠ્યપુસ્તકના	1000+	
MCQs,	અગાઉની	પરીક્ામાં	પૂછાયેલા	2400+	MCQs	્તેમજ	Example	ની	બુકલેટિ	ફ્ીમાં	આપરામાં	આરેલ	છે.					

	 આશા	છે	કે	આ	મુશકેલ	વરષયને	સરળ	બનારીને	 વરદ્ાથીથીઓની	એક	સમસયા	હળરી	કરી	શકાશે....	 

 સંપાદક	 લેખક
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	 વિરિાનવસંહ	રાઠોડ		 (B.E. Electronics and Communication)
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  આ પુસ્તકમાં લેખન શુદ્ધિ, ટાઈદ્પંગ અને ફોમમેટટંગ માટે મદદ કરનારા 

ખુશ્ુ સોલંકી, દ્રિયંકા લેઉઆ, દ્િમાંશી રાઓલ, અશોકભાઈ પંડ્ા, અંશ વાછાણી, 

કાનજી કુછટિયા, લખન ભાટટયા અને સમગ્ર WebSankul Publication ટીમના ઋણી 

છીએ.  

  આ ઉપરાં્ત પુસ્તક ્તૈયાર કરવા માટે જે-્તે આદ્િકારીક સરકારી પુસ્તકોનો 

સંદભ્ભ લીિેલ છે, ્તે ્તમામ પુસ્તકોના રિકાશકો અને લેખકો રિતયે પણ ઋણ વયક્ત કરીએ 

છીએ. 

 
         

             અકરમ શેરવસ્યા

                                                                         (B.E. Electronics and Communication)
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ભૌતિક રાતિ

> ભૌતિક તિજ્ઞાનનઞા તનયમો, કે જેને સંખયઞાતમક રૂપમઞાં પ્રગટ 

કરી શકઞાય િેને ભૌતિક રઞાતશ કહે છે. 

> ઉદાહરણ : દળ, તિદ્યુિપ્રિઞાહ, િગેરે

ભૌવતક રાવિ 

અતદશ રઞાતશ સતદશ રઞાતશ 
 

 અદિશ રાદશ (Scalar Quantity)

> જે રઞાતશનયું િર્ણન કરિઞા ફકિ મૂલયની જ જરૂર પડે િેિી 

રઞાતશને અતદશ રઞાતશ કહે છે. 

> ઉદઞાહરર : િઞાપમઞાન, સમય,  

દળ, ઘનિઞા, કદ, કઞાય્ણ, િગેરે

સદિશ રાદશ (Vector Quantity) 

> જે રઞાતશનયું િર્ણન કરિઞા મૂલય ઉપરઞાંિ તદશઞાની જરૂર પડે િેિી 

રઞાતશને સતદશ રઞાતશ કહે છે.

 > ઉદાહરણ : િેગ, પ્રિેગ, બળ, ટોક્ક, સ્ઞાનઞાંિર, િગેરે 

> સતદશ રઞાતશઓને દશઞા્ણિિઞા મઞાટે િે રઞાતશની સંજ્ઞા પર િીર 

મૂકિઞામઞાં આિે છે અ્િઞા િે રઞાતશની સંજ્ઞાને ઘઞાટી કરીને 

દશઞા્ણિિઞામઞાં આિે છે.

> જેમ કે, બળનઞા સતદશને F અ્િઞા F

અન્ય રીિે ભૌતિક રાતિના પ્રકાર

ભૌવતક રાવિ 

મૂળભૂિ રઞાતશ સઞાતિિ રઞાતશ 

મૂળભૂત રાદશ  
(Fundamental Physical Quantities)

> જે ભૌતિક રઞાતશ અનય ભૌતિક રઞાતશ્ી સિિંત્ર છે િેિી 

રઞાતશને મૂળભૂિ રઞાતશ કહે છે.

> મૂળભૂિ રઞાતશનઞા એકમને મૂળભૂિ એકમ કહે છે. 

> ઉદાહરણ :

મૂળભૂત રાવિ મૂળભૂત એકમ

લંબઞાઈ મીટર

દળ કકલોગ્ઞામ

સમય સેકનડ

સાદિત રાદશ (Derived Physical Quantities)

> મૂળભૂિ રઞાતશ પર્ી મેળિેલી રઞાતશને સઞાતિિ રઞાતશ કહે છે. 

> સઞાતિિ રઞાતશનઞા એકમને સઞાતિિ એકમ કહે છે. 

 > ઉદાહરણ : 

સાવિત રાવિ સાવિત એકમ

ક્ેત્રફળ મીટર2

ઘનફળ મીટર3

ઘનિઞા કકલોગ્ઞામ/ મીટર3

ભૌતિક રાતિ અને એકમ પદ્ધતિ01
INDEX

★  ભૌવતક રાવિ     ★  એકમ     ★  એકમ પદ્ધવત     ★  ગુણકો     ★  ઉપગુણકો



સામાન્ય વિજ્ાન 3

ભૌતિક રાતિ અને એકમ પદ્ધતિWebSankul®
PUBLICATION

W
eb
Sa
nk
ul

®

W
eb
Sa
nk
ul

®

ગુણકો

મૂલ્ય પૂિ્વગ સંજ્ા

1018 એકસઞા E

1015 પેટઞા P

1012 ટેરઞા T

109 ગીગઞા G

106 મેગઞા M

103 કકલો k

102 હેકટો h

10 ડેકઞા da

ઉપગુણકો

મૂલ્ય પૂિ્વગ સંજ્ા

10-1  ડેતસ d

10-2 સેનનટ c 

10-3 તમતલ m

10-6 મઞાઇક્ો μ  

10-9 નેનો n 

10-12 પીકો p 

10-15 ફે્ટો f 

10-18  એટો a 

> જે રઞાતશનયું િર્ણન કરિઞા ફકિ મૂલયની જ જરૂર પડે િેિી રઞાતશને અતદશ રઞાતશ કહે છે. 

> જે રઞાતશનયું િર્ણન કરિઞા મૂલય ઉપરઞાંિ તદશઞાની જરૂર પડે િેિી રઞાતશને સતદશ રઞાતશ કહે છે.

> ઝડપ અતદશ રઞાતશ છે જયઞારે િેગ સતદશ રઞાતશ છે.

> જે ભૌતિક રઞાતશ અનય ભૌતિક રઞાતશ્ી સિિંત્ર છે િેિી રઞાતશને મૂળભૂિ રઞાતશ કહે છે.

> મૂળભૂિ રઞાતશ પર્ી મેળિેલી રઞાતશને સઞાતિિ રઞાતશ કહે છે. 

> SI એકમપદ્ધતિમઞાં સઞાિ રઞાતશઓને મૂળભૂિ રઞાતશ િરીકે સિીકઞારિઞામઞાં આિેલ છે. 

> દળ મૂળભૂિ રઞાતશ છે જયઞારે ઘનિઞા સઞાતિિ રઞાતશ છે.

> કોઈ રઞાતશનઞા પ્રમઞાતરિ મઞાપને િે ભૌતિક રઞાતશનો એકમ કહે છે.

> સમિલ કોરનો SI એકમ રેકડયન છે જયઞારે ઘનકોરનો SI એકમ સટીરેકડયન છે. 
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ચુંબકીય બળ

> જયારે વાહક તારમાંથી વહેતાંં નવદ્ુતપ્રવાહની નદિા 

ચુંબકીયષિેત્રને લંબ હોય તયારે તાર પર મહત્તમ ચુંબકીય 

બળ લાગે છે.

> જો વાહક તારમાંથી વહેતાંં નવદ્ુતપ્રવાહની નદિા ચુંબકીય-

ષિેત્રની નદિામાં અથવા નવરુદ્ધ નદિામાં હોય, તો તાર પર 

ચુંબકીય બળ લાગતું નથી. 

ફલલૅવમંગનો ડાબા હાથનો વનયમ 

> વાહકતાર પર લાગતા ચુંબકીય બળની નદિા િોધવા માટે 

> ડાબા હાથના પંજાની તજ્ષની (પહેલી આંગળી), મધયમાં 

(બીજી આંગળી) અને અંગયૂઠો પર્પર લંબ રહે તેમ ગોઠવો.

> પહેલી આંગળીને ચુંબકીયષિેત્રની નદિામાં અને બીજી 

આંગળીને નવદ્ુતપ્રવાહની નદિામાં ગોઠવતાં, અંગયૂઠાની 

નદિા એ ચુંબકીય બળની નદિા દિા્ષવે છે.

ફલલૅવમંગનો જમિા હાથનો વનયમ 

> વાહકમાં પ્રેટરત થતાંં નવદ્ુતપ્રવાહની નદિા જાણવા માટે 

> જમણા હાથના પંજાની તજ્ષની, મધયમાં અને અંગયૂઠો પર્પર 

લંબ રહે તેમ ગોઠવો.

> જમણા હાથની તજ્ષનીને ચુંબકીયષિેત્રની નદિામાં ગોઠવો 

અને અંગયૂઠાને વાહકની ગનતની નદિામાં રાખો.

> મધયમાની નદિા એ પ્રેટરત નવદ્ુતપ્રવાહની નદિા દિા્ષવે છે.

વિદ્ુતચુંબકીય પ્રષેરિ 

> િું ચુંબકીયષિેત્રની મદદથી નવદ્ુતપ્રવાહ મેળવી િકાય?

> આ પ્રશ્નનો જવાબ નરિટટિ વૈજ્ાનનક માઈકલ ફૅરાડેએ 

આ્પયો.                            

> તેણે અનેક પ્રયોગો દ્ારા 

ચુંબકીયષિેત્રની મદદથી 

નવદ્ુતપ્રવાહ કેવી રીતે મેળવી 

િકાય તે દિા્ષવયું અને તે પરથી 

‘નવદ્ુતચુંબકીય પ્રેરણ’ નો 

નસદ્ધાંત આ્પયો.

> વાહક ગયૂંચળામાં ઉદ્દભવતું પ્રેટરત નવદુ્તચાલક બળ (અથવા 

પ્રેટરત નવદ્ુતપ્રવાહ) ગયૂંચળામાં ચુંબકીય ષિેત્રરેખાઓની 

માત્રામાં થતાંં ફેરફારના દર અને ગયૂંચળામાં આંટાઓની 

સંખયાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. 

વિદ્ુતમોટર 
 > વસદાંત : નવદ્ુતપ્રવાહધાટરત તારને ચુંબકીયષિેત્રમાં મયૂકતાં 

તેના પર બળ લાગે છે. આ તારમાંથી બનાવેલ લયૂપને 

ચુંબકીયષિેત્રમાં મયૂકતાં તેના બે પર્પર સમાંતર તારો 

પર તેમની લંબાઈને લંબ નવરુદ્ધ નદિામાં બળો લાગે છે 

પટરણામે લયૂપ ભ્રમણ કરે છે. 

> નવદ્ુતમોટર નવદ્ુતઊજા્ષનું યાંનત્રકઊજા્ષમાં રૂપાંતર કરતું 

ઉપકરણ છે.

             
> નરમ લોખંડનો ગભ્ષ, કે જેના પર ગુંચળું વીંટાળેલું હોય તે 

અને તે ગયૂંચળાને સંયુટ્ત રીતે આમષેચર કહે  છે.

> જેના દ્ારા મોટરના પાવરમાં વધારો થાય છે.
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અનુરિન (Reverberation) 

> કષોઈ સભાખંડમાં વકતા જ્યારે બષોલવાનું બંધ કરે કે તરત 

જ તેનષો અવાજ સંભળાવષો બંધ થતષો નથી.

> સભાખંડમાં પ્રેક્કષો સુધી ધવવન સીધષો અને હૉલની દીવાલષો  

તથા છત પરથી થતાં ગુણન પરાવત્તનના લીધે પહોંચે છે.

> આ ગુણન પરાવત્તનના કારણે હૉલમાં ધવવન ઉતપનન થવાનું 

બંધ થ્યા પછી પણ થષોડા સમ્ય સુધી સંભળાતષો રહે છે.

> આ  ઘટનાને અનુરણન કહે છે તથા સમ્ય ગાળાને 

અનુરણન સમ્ય કહે છે. 

                      

> જો અનુરણન સમ્ય 0.8 S કરતાં વધારે હષો્ય તષો શ્ષોતાઓને 

વ્યકતવ્ય સપષટ સંભળાતું નથી તથા ક્રવમક શબદષોને 

પારખવામાં તકલીફ પડે છે.

> આમ, હૉલમાં અનુરણન ઘટાડવા માટે દીવાલષો તથા છત 

પર ધવવન શષોષક પદાથથો લગાડવા જોઈએ. 

          

તપચ

> ધવવનના જે ગુણધમ્ત તેની મહત્તા (Highness) અને ન્યૂનતા 

(Lowness) રજૂ કરે છે, તેને વપચ કહે છે. 

> વપચ એ ધવવનની આવૃવત્ત સાથે સંબંવધત છે. 

> વપચ અને આવૃવત્ત એકસમાન નથી. 

> કષોઈ ઉતસવજ્તત ધવવનની આવૃવત્તનું આપણં મસસતષક કેવું 

અથ્તઘટન કરે છે, તેને વપચ કહે છે.          

> વપચમાં માનસશાસરિી્ય સમજ સમાવવષટ છે. 

> જે શરીરવવજ્ાન સંબંધી છે. 

> વપચ એ કષોઈ ભૌવતક રાવશ નથી. 

> તેનું માપન ચષોક્કસપણે થઈ શકતું નથી. 

> તેનું અસસતતવ વ્યસકતલક્ી છે. 

> વપચ એ ધવવનની એવી લાક્વણતા છે, જે તીણા અને ઘેરા 

અવાજ વચ્ેનષો ભેદ પારખવામાં સહા્યક બને છે. 

> સરિીનષો અવાજ પુરુષના અવાજ કરતાં તીણષો હષો્ય છે 

> તેનું કારણ એ છે કે, સરિીના અવાજની આવૃવત્ત, પુરુષના 

અવાજ કરતાં ઊંચી હષો્ય છે. 

> કષોઈ ધવવન સરિષોતનું કંપન જેટલી ્ટડપથી થા્ય છે તેની 

આવૃવત્ત તેટલી જ વધારે હષો્ય છે તથા તેની વપચ પણ વધારે 

હષો્ય છે. 

> આમ, ઊંચી વપચવાળષો ધવવન માધ્યમના કષોઈ વનવચિત વબંદુ 

પાસેથી એકમ સમ્યમાં પસાર થતાંં વધુ સંખ્યાના સંઘનન 

તથા વવઘનન સાથે સંબંવધત છે. 

> ટૂંકમાં, વધુ વપચવાળા ધવવનની આવૃવત્ત વધુ તથા ઓછી 

વપચવાળા ધવવનની આવૃવત્ત ઓછી હષો્ય છે.

ધ્વતનની તીવ્રતા ( Intensity )

> ધવવનના પ્રસરણની વદશાને લંબરૂપે રાખેલા એકમ ક્ેરિમાંથી 

એકમ સમ્યમાં પસાર થતી ઊજા્તને ધવવનની તીવ્રતા તરીકે 

વ્યાખ્યાવ્યત કરવામાં આવે છે. 

> ધવવનની તીવ્રતા = 

> ધવવનની તીવ્રતાનષો એકમ W/m2 છે. 

> એકસરખી તીવ્રતાથી ધવવન ઉતપનન કરતાં રિણ 

ઉદ્દભવસથાનષો વવચારષો.

> રિણે્ય ઉદ્દભવસથાનમાંથી ઉતપનન થતાં ધવવનની આવૃવત્તઓ 

જુદી જુદી છે.
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★  પદાર્થની ગવિ પર બાહ્ય બળની અસર

★  સંપર્ક બળ  

★  સંિુવિિ બળ / અસંિુવિિ બળ

★   એરરસ્ટો્િના ગવિવિષ્યર ખ્યાિટો

★  ગેિીવિ્યટોના ગવિવિષ્યર ખ્યાિટો  

★   ન્યયૂ્નનટો ગવિનટો પહેિટો વન્યમ

★   િેગમાન

★  ન્યયૂ્નનટો ગવિનટો બીજો વન્યમ

★  બળનટો આઘાિ

★  ન્યયૂ્નનટો ગવિનટો ત્ીજો વન્યમ 

★  િેગમાન સંરક્ષણનટો વન્યમ 

★  ઘષ્થણ

પદાર્થની ગતિ પર બાહ્ય બળની અસર

પદાર્થનો આકાર બદલાય છે.  

 > ઉદાહરણ : સ્પ્રિંગને ખેંચતા તેની લિંબાઈમાિં 

વધારો થાય છે.

પદાર્થનું સરાન બદલાય છે.       

 > ઉદાહરણ : ટેબલ પર પડેલ પુ્પતકને ધક્ો મારતાિં તે ખસે 

છે.

> એટલે કે, તેના ્પથાનમાિં ફેરફાર થાય છે.

પદાર્થની ગતિની સસરતિ બદલાય છે. 

> સ્પથર સ્પથતતમાિં રહેલો પદાથ્થ ગતતમાન સ્પથતતમાિં અને 

ગતતમાન પદાથ્થને સ્પથર સ્પથતતમાિં લાવી શકાય છે.   

 > ઉદાહરણ : સ્પથર દડાને બેટથી ફટકારતાિં તે ગતતમાિં આવે છે 

અને ગતતમાન કારને બ્ેક લગાવતાિં તે સ્પથર થાય છે.

  

ગતિમાન પદાર્થના વેગમાં ફેરફાર રાય છે. 

> ગતતમાન પદાથ્થ પર બળ લગાડતા 

તેના વેગમાિં વધારો અથવા         

ઘટાડો થાય છે અથવા તેના વેગની 

તદશા બદલાઈ શકે છે.       

 > ઉદાહરણ : ગતતમાન દડા પર 

તરિકેટર છગગો લગાવે તયારે       

દડાના વેગમાિં વધારો થાય છે તેમજ તેની તદશા પણ બદલાય 

છે.

સંપર્ક બળ

> પદાથ્થને ગતતમાિં લાવવા અથવા  સ્પથર કરવા માટે પદાથ્થ 

સાથે સિંપક્ક હોવો જરૂરી છે. આવા બળને સિંપક્ક બળ  

(Contact force) કહે છે.

સંિુતિિ બળ (Balanced force)

> જે બળોની સિંયુકત અસર હેઠળ પદાથ્થની સ્પથર અથવા 

ગતતમાન  અવ્પથામાિં ફેરફાર થતો ન હોય, તો તે બળોને 

સિંતુતલત બળો કહે છે.

> સિંતુતલત બળોનુિં પરરણામી બળ શૂનય હોય છે. 

બળ અને ગતિના તનયમો06
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કાર્ય અને ઊર્્ય 08
INDEX

★  કા્ય્ય

★  ધન કા્ય્ય, ઋણ કા્ય્ય અને શૂન્ય કા્ય્ય 

★  ઊર્્ય 

★  ગવિઊર્્ય 

★  સ્થિવિઊર્્ય

★  ગુરુતિવી્ય સ્થિવિઊર્્ય

★  આંિરરક ઊર્્ય 

★  ઉષમાઊર્્ય 

★  રાસા્યવણકઊર્્ય 

★  વિદ્ુિઊર્્ય

★  દળ અને ઊર્્યનવી સમિુલ્યિા 

★  ન્યુસ્લિ્યર ઊર્્ય 

★  ઊર્્ય સંરક્ષણનો વન્યમ

★  સંરક્ષવી બળ

★  સંરક્ષવી બળ ક્ષેત્ર

★  ઊર્્ય સંરક્ષણનું વ્યાપક સમવીકરણ

★  પાિર 

★  kWh

★  ગરગડવી 

કાર્ય

> સામાન્ય રીતે, પદાર્થ પર બળ લાગતાં પદાર્થનું સરાનાંતર 

બળની દદશામાં રતું 

હો્ય, તો પદાર્થ પર 

કા્ય્થ ર્ંુય કહેવા્ય.                                       

> કા્ય્થ = બળ × બળની દદશામાં સરાનાંતર 

> W = Fs

> એકમ : ન્યયૂટન – મીટર 

> કા્ય્થના SI એકમને ભૌદતક વૈજ્ાદનક 

જયૂલની ્યાદમાં જયૂલ કહે છે.

> 1 જયૂલ = 1 ન્યયૂટન – મીટર  

> રાદશ : અદદશ

> પદાર્થ પર લાગતું બળ શયૂન્ય હો્ય, તો કરેલું કા્ય્થ શયૂન્ય 

હો્ય છે.

> જો પદાર્થ પર બળ લાગે પણ સરાનાંતર શયૂન્ય હો્ય, તો પણ 

કા્ય્થ શયૂન્ય હો્ય છે. 

ધન કાર્ય 

> જો પદાર્થ લાગતાં બળ અને પદાર્થના સરાનાંતરની દદશા 

એક જ હો્ય, તો તે બળ વડે ર્યેલું કા્ય્થ ધન હો્ય છે. 

> અહીં, બળ અને સરાનાંતર વચ્ેનો ખયૂણો 0° છે.

                  
 

ઋણ કાર્ય 

> પદાર્થ પર બળ લાગતાં પદાર્થનું સરાનાંતર બળની દવરુદ્ધ 

દદશામાં રતું હો્ય, તો ર્યેલું કા્ય્થ ઋણ ગણા્ય. 

> અહીં, બળ અને સરાનાંતર વચ્ેનો ખયૂણો 180° છે. 

શૂનર કાર્ય 

> ગદતમાન પદાર્થ પર લાગતું બળ, પદાર્થના વેગની લંબ 

દદશામાં હો્ય, ત્યારે ર્યેલું કા્ય્થ શયૂન્ય ગણા્ય 

> અહીં, બળ અને સરાનાંતર વચ્ેનો ખયૂણો 90° છે. 
પદાથિ્યF બળ 

્થિાનાંિર s

પદાથિ્ય
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> પૃથવીનું આવરર ધુમાડાનાં કરો, પારીનાં સૂક્મ ટીપાં, 

ધૂળના આલંતબત કરો (suspended particles) અને હવાના 

અણુઓનું તમશ્રર છે.

> જ્યારે પ્કાશ આવા કતલલ કરો પર પડે ત્યારે પ્કાશના 

તવખેરરની ઘટનાને લીધે પ્કાશનું રકરરપુંજ દૃશ્યમાન બને 

છે. આ ઘટનાને ટીંડલ અસર કહે છે.    

> જ્યારે સૂ્ય્ણપ્કાશનું પાતળું રકરરપુંજ 

નાના તછદ્ર મારફતે ધુમાડા્યુકત 

ઓરડામાં પ્વેશે છે ત્યારે આ ઘટનાને 

લીધે રકરરપુંજનો માગ્ણ દૃશ્યમાન થા્ય 

છે. 

> જ્યારે સૂ્ય્ણપ્કાશ ઘનજંગલમાં પ્વેશે ત્યારે ભેજમાંના પારીનાં 

સૂક્મ ટીપાંઓ વડે થતાં પ્કાશના પ્કીર્ણનને લીધે પર ટીંડલ 

અસર જોવા મળે છે. 

> કેટલીક વખત મોટરસાઈકલમાં એસનજન તેલના દહનને લીધે 

ઉદ્દભવતા ધુમાડાનો ભૂરો રંગ ટીંડલ અસરને આભારી છે.

> એરોસોલ અને બીજ કતલલ કરોના પરરમાર અને ઘનતા 

શોધવા માટે આ અસરને વ્યાવહારરક સતરે તવકસાવવામાં 

આવી છે.

સવચ્છ આકાશનો ભૂરો રંગ 

> વાતાવરરમાં હવાના અણુઓ અને બીજ બારીક કરો 

દ્રશ્યપ્કાશની તરંગલંબાઈ કરતાં નાનાં પરરમાર ધરાવે છે. 

> આ કરો લાલ રંગની મોટી તરંગલંબાઈના દ્રશ્યપ્કાશ કરતાં 

ભૂરા રંગ તરફની નાની લંબાઈના દ્રશ્યપ્કાશના પ્કીર્ણન 

માટે વધુ અસરકારક હો્ય છે. 

                  

> લાલ રંગના પ્કાશની તરંગલંબાઈ ભૂરા રંગની તરંગલંબાઈ 

કરતાં આશરે 1.8 ગરી વધુ હો્ય છે. 

> આમ, જ્યારે સૂ્ય્ણપ્કાશ વાતાવરરમાંથી પસાર થા્ય છે 

ત્યારે હવાના બારીક કરો ભૂરા રંગના પ્કાશનું લાલ રંગના 

પ્કાશ કરતાં વધુ સષિમ રીતે પ્કીર્ણન કરે છે.

> જેથી આકાશ ભૂરું દેખા્ય છે. 

> જો પૃથવીને વાતાવરર ન હોત તો પ્કીર્ણનની ગેરહાજરીમાં 

આપરને આકાશ અંધકારમ્ય દેખાતું હોત.

ભ્યદશયાક વસગનલનો લાલ રંગ 

> ભ્યદશ્ણક તસગનલમાં પ્કાશનો રંગ લાલ 

રાખવામાં આવે છે.     

> લાલ રંગના પ્કાશનું ધુમમસ અથવા 

ધુમાડાની અસરને લીધે સૌથી ઓછું 

પ્કીર્ણન થા્ય છે, જેથી તે દૂરના અંતર 

સુધી દૃશ્યમાન રહે છે. 

> આથી, તેનો ભ્યદશ્ણક તસગનલમાં ઉપ્યોગ કરવામાં આવે છે.

સૂ્યયોદ્ય અને સૂ્યાયાસત સમ્યે સૂ્યયાનો રાતો રંગ 

> સૂ્યા્ણદ્ય વખતે સૂ્ય્ણમાંથી આવતાં  શ્ેત પ્કાશને અવલોકનકાર 

સુધી પહોંચતાં પહેલાં પૃથવીના વાતાવરરમાં વધારે અંતર 

કાપવું પડે છે.                      

> આ દરતમ્યાન વાદળી (બલૂ) 

રંગના પ્કાશનું પ્કીર્ણન થતાંં 

અવલોકનકાર પાસે રાતા 

રંગને અનુરૂપ પ્કાશ પહોંચે છે અને સૂ્ય્ણ રતુંબડો દેખા્ય છે.

> આ જ પ્મારેની પરરસસથતત સૂ્યા્ણસત વખતની હો્ય છે.

> તષિતતજ પરથી ઊગતો કે આથમતો પૂનમનો ચંદ્ર પર લાલાશ 

પડતો હોવાનું કારર આ જ છે. 

પ્રકાશનું પૂણયા આંતરરક પરાવતયાન 

> જ્યારે પ્કાશનું રકરર પ્કાશી્ય ઘટ્ટ માધ્યમમાંથી પ્કાશી્ય 

પાતળા માધ્યમમાં જ્ય છે.

> ત્યારે તે બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટીએ લંબથી દૂર જ્ય 

છે.

> જેમ જેમ આપાતકોર વધે તેમ તેમ વક્ીભવનકોરમાં  વધારો 

થા્ય છે અને પ્કાશનું રકરર વક્ીભવન બાદ લંબથી વધુ ને 

વધુ દૂર જ્ય છે.                          
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વસતુનું સ્ાન : 2F1 પર 

> પ્રહતહબંબનું સથાન : વસતુની હવરુદ્ધ બાજુએ 2F2 પર 

> પ્રકાર : વાસતહવક અને ઊલટું

> પકરમાણ : વસતુના પકરણામ જેટલું

         

વસતુનું સ્ાન : મુખ્ય કેનદ્ર F1 અને 2F1 ની વચ્ે

> પ્રહતહબંબનું સથાન : વસતુની હવરુદ્ધ બાજુએ 2F2 થી દૂર

> પ્રકાર : વાસતહવક અને ઊલટું

> પકરમાણ : વસતુથી મોટું (હવવહ્્શત)
          

વસતુનું સ્ાન : મુખ્ય કેનદ્ર F1 પર 

> પ્રહતહબંબનું સથાન : અનંત અંતરે

> પ્રકાર : વાસતહવક અને ઊલટું

> પકરમાણ : વસતુથી અત્યંત મોટું (હવવહ્્શત)

          

• 

વસતુનું સ્ાન : F1 અને O ની વચ્ે

> પ્રહતહબંબનું સથાન : 

લેનસની વસતુ તરફની 

બાજુએ અને વસતુ 

અંતરથી વ્ુ દૂર અંતરે 

> પ્રકાર : આભાસી અને ચત્તું 

> પકરમાણ : વસતુથી મોટું (હવવહ્્શત)

અંતર્ગોળ લેન્સ િડે રચાતાં પ્રહતહબંબ

વસતુનું સ્ાન : અનંત અંતરે 

> પ્રહતહબંબનું સથાન : લેનસની 

વસતુ તરફની બાજુએ મુખ્ય 

કેનદ્ર F1 પર

> પ્રકાર : આભાસી અને ચત્તું

> પકરમાણ : વસતુ કરતાં અત્યંત નાનું હબંદુવત્

વસતુનું સ્ાન : અનંતહબંદુ અને પ્રકાશી્ય કેનદ્ર O ની વચ્ે 
ર્મે ત્યાં

> પ્રહતહબંબનું સથાન : લેનસની વસતુ 

તરફની બાજુએ,  F1 અને O ની વચે્

> પ્રકાર : આભાસી અને ચત્તું

> પકરમાણ : વસતુ કરતાં નાનું 

ર્ોલીય લેન્સ માટે ્સંજ્ા પ્રણાલી 

> લનેસના પ્રકારી્ય કેનદ્રન ેઉર્મહબંદ ુતરીકે લવેામાં આવ ેછે.

> લેનસના મુખ્ય અક્ને ્યામ પદ્ધહતના X-અક્ તરીકે લેવામાં 

આવે છે.

> Y-અક્ પ્રકારી્ય કેનદ્રમાંથી પસાર થતો અને આકૃહતના 

સમતલમાં આવેલો છે.

> વસતુને હંમેરાં લેનસની ડાબી બાજુ (ર્ોલી્ય અરીસાની જેમ) 

મૂકવામાં આવે છે.

         

> એટલે કે, વસતુમાંથી આવતાં પ્રકારનાં કકરણો લેનસ પર 

ડાબી બાજુથી આપાત થા્ય છે. 

> બ્ાં જ અંતરો લેનસના પ્રકારી્ય કેનદ્રથી મુખ્ય અક્ને 

સમાંતર માપવામાં આવે છે. 
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પ્રકાશીય ઉપકરણ 14

પ્રકાશીય ઉપકરણ

   
પ્રકાશી્ય ઉપકરણ 

્સાદતું	
્સૂક્મદરધિક	યંત્ર	

્સંયતુક્	
્સૂક્મદરધિક	યંત્ર

ખર્ોળીય	
દૂરિીન	

સાદું સૂક્ષ્મદશ્શક યંત્ર

>	 વસ્તુનતું	 વવવવ્ધિ્	 (મોટું)	પ્રવ્વિંિ	મેળવવા	માટે	વપરા્ાં	

િવિર્ગોળ	લેન્સને	્સાદા	્સૂક્મદરધિક	યંત્ર	્ રીકે	ઓળખવામાં	

આવે	છે.	

>	 જયારે	 વસ્તુને	 િવિર્ગોળ	 લેન્સના	 મતુખય	 કેનદ્ર	 (F)	 અને	

પ્રકારીય	કેનદ્ર	(O)	ની	વચ્ે	મૂકવામાં	આવે	તયારે	્ ેનતું	વસ્તુની	

પાછળ	આભા્સી,	ચતતુંં	અને	મોટું	પ્રવ્વિંિ	રચાય	છે.

>	 ્સાદતું	્સૂક્મદરધિક	યંત્ર	આ	વ્સદાં્	પર	કાયધિ	કરે	છે.	

સંયુક્ત સૂક્ષ્મદશ્શક યંત્ર

>	 ્સાદા	્સૂક્મદરધિક	યંત્ર	વડે	વસ્તુનતું	ચોક્ક્સ	મયાધિદાથી	વ્તુ	

સપષટ	અને	મોટું	પ્રવ્વિંિ	મેળવી	રકા્તું	નથી.

>	 ્સંયતુક્	 ્સૂક્મદરધિક	 યંત્રમાં	 િે	 લેન્સનો	 ઉપયોર્	 થ્ો	

િોવાથી	વસ્તુનતું	મોટું	અને	વ્તુ	સપષટ	પ્રવ્વિંિ	રચે	છે.

>	 વસ્તુની	નજીક	રાખેલા	િવિર્ગોળ	લેન્સને	વસ્તુકાચ	્રીકે	

ઓળખવામાં	આવે	છે.	

>	 આંખની	 નજીક	 રાખવામાં	 આવ્ાં	 િવિર્ગોળ	 લેન્સને	

નેત્રકાચ	્રીકે	ઓળખવામાં	આવે	છે.	

>	 વસ્તુકાચની	 કેનદ્રલંિાઈ	 નેત્રકાચની	 કેનદ્રલંિાઈ	 કર્ાં	

ઓછી	િોય	છે.	

કાર્યપદ્ધતિ

>	 જેનતું	 અવલોકન	 કરવાનતું	 િોય	 ્ેવી	 વસ્તુને	

વસ્તુકાચની	 કેનદ્રલંિાઈ	 કર્ાં	 થોડાક	 વ્તુ	

અં્રે	રાખ્ાં	્ેનતું	વાસ્વવક,	ઊલટું	અને	મોટું	

પ્રવ્વિંિ	વસ્તુકાચના	વક્ર્ાકેનદ્રથી	થોડેક	દૂર	

રચાય	છે.

INDEX

★  પ્રકાશી્ય ઉપકરણ           ★  સાદું સૂક્મદશ્શક ્યંત્ર            ★  સં્યુક્ત સૂક્મદશ્શક ્યંત્ર            ★  ખગોળી્ય દૂરબીન  
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કાબ્બન નેનોટ્ૂબ

> કાબ્થન નેનોટ્ૂબ એક છેરેરરી 

જોડ્ા વગરના બકરીબૉલસનુાં જ 

લાંબાવેલ નિાકારરીય સવરૂપ છે. 

> નિાકારરીય ફુલરરનને કાબ્થન 

નેનોટ્ૂબ કહે છે. 

> માઈરિોમરીટર અને ણમણલમરીટર લાંબાઈનરી નેનોટ્ૂબ પિ 

બનાવરી શકાય છે.

> કાબ્થન બકરીબૉલમાાંરરી આ રરીિે બનાવેલ કાબ્થન 

નેનોટ્ૂબને બકરીટ્ૂબ પિ કહેવામાાં આવે છે. 

> NEC લેબોરેટરરીના વૈજ્ાણનક સુમરીઓ ટરીજીમાએ કાબ્થન 

નેનોટયૂબનરી રચના અને સમજૂિરી આપરી હિરી. 

> બકરીબૉલને સરીવરીને કાબ્થન નેનોટ્ૂબ બનાવરી શકાય છે. 

> બાંધ છેરા અરવા ખુલલા છેરા ધરાવિરી નેનોટ્ૂબ પિ 

બનાવરી શકાય છે. 

> કોઈ એક છેરા િરફ ઘટિા જિાાં વયાસ વાિરી નેનોટ્ૂબનરી 

પિ રચના કરવામાાં આવરી છે. 

                     કાબ્બન નેનોટ્ૂબ

SWNT MWNT

SWNT : સિંગલ વોલ્ડ નેનોટ્યૂબ

> એક જ નિાકાર હોય છે.

MWNT : મલલટવૉલ્ડ નેનોટ્યૂબ 

> જુ્દા જુ્દા વયાસ વાિરી અનેક એકકે્દ્રીય નેનોટ્ૂબ 
આવેલરી હોય છે. 

                 

કાબ્બન નેનોબડસ

> કાબ્થન નેનોબડસ એ 

કાબ્થનનુાં નવુાં શોધાયેલુાં 

સવરૂપ છે.

> જેમાાં ફુલરરન ‘bud’ ને 

કાબ્થન નેનોટ્ૂબના 

બહારના ભાગમાાં સહસાંયોજક બાંધરરી જોરવામાાં આવે છે.

> આ સાંકર રચના ફુલરરન અને નેનોટ્ૂબ એમ બાંનેના 

ણમશ્ર ગુિધમથો ધરાવે છે. 

કાબ્બન નેનોટ્ૂબના ગતુણધમમો 

તાણ ક્ષમતા 

> િેનરી િાિક્ષમિા સટરીલ અને િેના  

જેવા મોટા ક્દ ધરાવિાાંું પ્દારથો 

કરિાાં ઘિરી વધારે હોય છે.

> આ િાકાિ કાબ્થન – કાબ્થન વચ્ે 

sp2 સાંકરિ ધરાવિાાંું સહસાંયોજક બાંધને કારિે છે.

> MWNTનરી િાિક્ષમિા : 63 × 109 Pa

> જે 1 mm2 આરછે્દ ધરાવિાાંું િાર પર 6233 kg ્દિ લટકાવિા 

ઉતપ્ન રિા િાિ જેટલરી હોય છે! 

> પરુંિુ ઘિરી વધારે િાિ લગાવિા નેનોટ્ૂબમાાં કાયમરી 

ણવકકૃણિ ઉતપ્ન રાય છે. 

> િેનરી િાિક્ષમિાનરી સરખામિરીમાાં ્દાબરીય ક્ષમિા ઓછરી 

હોય છે.

> નેનોટ્ૂબ િેનરી ણત્રજયાવિરીતી ણ્દશામાાં ્દબનરીય હોવારરી િેને 

રબર ટ્ૂબનરી જેમ વાિરી શકાય છે. 

હા્ડ્ડનેિ 

> પ્રમાિભૂિ SWNT નરી હાર્ડનેસ : લગભગ 

25 × 109 Pa

> જયારે િેનો બલક મોડ્ુલસ એ હરીરા 

કરિાાં પિ વધારે હોય છે.
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> બ્રહાંડના ્ેન્દ્રમાં રહેલ પૃથવી ણસ્થર છે.

> તારા, ચંદ્ર, સૂર્ય તેમજ બધા ગ્રહો તેની આસપાસ ભ્રમણ 

્રે છે.             

> ટોલોમીના આ વાદને "પૃથવી-્ેન્દ્રીર' અથવા "ભૂ્ેન્દ્રીર' 

વાદ ્હે છે. 

સૂર્ય કેન્દ્વીર્ાદ 

> ત્ન્ૉલસ ્ૉપરત્નકસના મતે સૂર્ય  

બ્રહાંડના ્ેન્દ્રમાં છે અને તે ણસ્થર છે. 

> પૃથવીસત્હત બધા જ ગ્રહો સૂર્યને ફરતે 

ગત્ત ્રે છે.

> જરારે ચંદ્ર પૃથવીની ફરતે ગત્ત ્રે છે.

> ્ૉપરત્નકસનો આ વાદ સૂર્ય ્ેન્દ્રીર વાદ તરી્ે ઓળખાર છે. 

> ગેલેત્લરોના અવ્ાશીર અવલો્ન દ્ારા પણ આ સૂર્ય-

્ેન્દ્રીર વાદને સમથ્યન મળરું હતું.

                  

ગ્રહોનવી ગત્િ માટેના ત્નરમો  

> 16મી સદીમાં  જહોન ્ ૅપલરે ન્રૂટનના 

ગત્તના ત્નરમોની જેમ ગ્રહોની ગત્ત 

માટેના ત્નરમો આપરા.

> તેમણે મંગળની ગત્તનો અભરાસ 

્રવા માટે લંબવૃતિીર ્ક્ાનો 

ઉપરોગ ્રષો હતો. 

> તેના મત અનુસાર સૂર્ય એ ્ોઈ પણ ગ્રહની ્ક્ાના 

ભૌત્મત્ત્ ્ેન્દ્ર પર નથી. 

> તે લંબવૃતિીર ્ક્ાના ્ોઈ એ્ ્ેન્દ્ર પર છે. 

    

સૂર્ય

સૂર્ય એ પૃથ્વી પરના જી્ોનવી ઉતપત્તિ અને ઉત્કાાંત્િ માટે 

આ્શરક છે. 

> સૂર્યમંડળના  ્ુલ દ્રવરનો 

99.86% જથથો સૂર્ય ધરાવ ેછે. 

> પૃથવીને મળતી ઊર્્યનો મુખર 

સ્રિોત સૂર્ય છે.

> પૃથવીને આ ઊર્્ય રોગર 

મારિામાં મળતી હોવાથી પૃથવી 

પર પાણી તેનું પ્રવાહીસ્વરૂપ ર્ળવી રાખે છે.

> જે પૃથવી પરના જીવોની ઉતપત્તિ અને ઉત્કાંત્ત માટે 

આવશર્ છે. 

> જો આ ત્વક્રણ ઊર્્યમાં થોડી પણ વધઘટ થઈ હોર, તો 

પૃથવી પર જીવોની ઉતપત્તિ થઈ શ્ી ન હોત. 

સૂર્યને પોિાનવી િેજસ્્િા છે. 

> સૂર્ય એ્ તારો છે.

> જે સ્વરં પ્ર્ાત્શત છે અને પોતાના પકરવારના સભરોને 

પ્ર્ાત્શત ્રે છે.

> ગભ્યનું તાપમાન  : લગભગ 1.5 ્રોડ K (્ેણલવન) જેટલું

> ઊંચા તાપમાનને ્ારણે ગભ્યમાં રહેલ દ્રવર પલાઝમાં 

સ્વરૂપમાં હોર છે.

> આ તાપમાને તાપન્રૂણકલઅર સંલરન પ્રત્્કરા શરૂ થાર છે.

> આ પ્રત્્કરામાં 4 હાઈડ્ોજન ન્રૂણકલઅસ (4 પ્રોટોન) 

સંરોર્ઈ એ્ ત્હત્લરમ ન્રૂણકલઅસ બનાવે છે. 

> આ ત્હત્લરમના ન્રૂણકલઅસનું દળ 4 હાઈડ્ોજન

> ન્રૂણકલઅસ (4 પ્રોટોન) ના દળ ્રતાં ∆m જેટલું ઓછું હોર છે. 
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> તેનું વાતાવરણ મુખરતવે ત્મથેન વારુનું બનેલું છે. 

> પલૂટો અને તેનો ચંદ્ર શૅરોન એ જોડ્ું રચે છે, ્ે જે તેમના 

સામાન્ર દ્રવરમાન્ેન્દ્રને ફરતે પકરભ્રમણ ્રે છે.

> રુરેનસ, નેપ્ચરૂન અને પલૂટો નરી આંખે જોઈ શ્ાતા નથી. 

> તેથી જ પ્રાચીન્ાળમાં ફકત છ ગ્રહોનો જ ઉલલેખ છે. 

> આ રિણ ગ્રહો ટેત્લસ્્ોપની મદદથી શોધી શ્ારા છે.           

્ઘુગ્રહો 

> સૂર્યમંડળના ત્નમા્યણ સમરે ગ્રહ બનવામાં ત્નષફળ નીવડેલા 

નાના-મોટા ખડ્ોને લઘુગ્રહો ્હે છે.

> લઘુગ્રહો ત્સત્લ્ોન,  ત્ન્લ, ્કોત્મરમ અને ્ૅણલશરમના 

બનેલા હોર છે.

> આ લઘુગ્રહો પર સોનું ્ે પલેકટનમ જેવી ક્ંમતી ધાતુઓ 

પણ હોવાની સંભાવના છે.

            

> સૂર્યમંડળમાં  મંગળ અને ગુરુ ગ્રહની ્ક્ાઓ વચ્ેના 

પટ્ામાં આશરે એ્ લાખ જેટલા લઘુગ્રહો આવેલા છે.

> જેમાંના 4000થી  વધુ લઘુગ્રહોની ્ ક્ાઓ નક્ી ્ રી શ્ાઈ છે. 

> તેઓ સૂર્યની ફરતે પકરભ્રમણ ્રે છે.

> તેઓની સંખરા લગભગ 1 લાખથી વધુ છે.

> લઘુગ્રહો અત્નરત્મત આ્ારના હોર છે.

> લઘુગ્રહોની તેજણસ્વતાને આધારે તેમનું ્દ નક્ી ્રી 

શ્ાર છે.

> લઘુગ્રહોમાં સૌથી મોટો અને સૌથી પહેલો શોધારેલો 

લઘુગ્રહ સીરીસ છે, જેનો વરાસ અંદાજે 1000 km છે.

> બીજો તેજસ્વી લઘુગ્રહ વેસ્ટા છે, જેનો વરાસ અંદાજે  

400 km જેટલો છે. 

ઉલકાત્શ્ા 

> લઘુગ્રહો તેમના પકર્કમણ દરત્મરાન એ્બીર્ સાથે 

અથડાઈને નાના ટુ્ડાઓમાં ત્વભાત્જત થાર છે.

> જે પૃથવી પર ઉલ્ાસ્વરૂપે પડે છે. 

> જરારે ત્વશાળ ્દની ઉલ્ાઓ વાતાવરણમાં સંપૂણ્ય સળગી 

ન જતાં સળગતા ગોળારૂપે પૃથવી પર પટ્ાર છે. આવા 

સળગતા ગોળાને ઉલ્ાત્શલા ્હે છે.

> ઓગસ્ટથી નવેમબર મત્હનાઓ દરત્મરાન મહતિમ સંખરામાં 

ઉલ્ાઓ જોવા મળે છે. 

                

> ્ેટલી્ મોટી ઉલ્ાઓ પૃથવી પર ખાબ્તાં તેઓ પૃથવી પર 

ગત્ય રચે છે, જેને ્કેટર ્હે છે.

> આમાંનાં ્ેટલાં્ સરોવરમાં રૂપાંતર પામે છે. 

> મહારાષટ્માં આવેલું લોનાર સરોવર આનું ઉદાહરણ છે. 

> 1976માં સૌરાષટ્માં સુરેન્દ્રનગર પાસે આવેલા ધર્ળા ગામ 

પાસે આશરે 40 kg ની ઉલ્ા પડી હતી.

> જેને ધર્ળા ઉલ્ા નામ આપવામાં આવરું છે.

> ઉલ્ાત્શલાના બંધારણમાં રેતી, લોખંડ અને ત્ન્લ જેવાં 

તત્વો વધારે પ્રમાણમાં હોવાનું જણાર છે. 

ખરિા િારા 

> અવ્ાશમાંથી નાના–મોટા ્દના પદાથષોનું પૃથવીના 

વાતાવરણમાં આગમન થતું હોર છે. 

> આ આ્ાશી પદાથષોને ઉલ્ાઓ ્હે છે. 
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> તારાઓ સામાન્ર રીતે હાઈડ્ોજન અને ત્હત્લરમ જેવાં 
વારુના ધગધગતા ગોળાઓ છે.

> તારાઓ અપકરવત્યનશીલ અને ્ારમી દેખાતા હોર છે. 

> પરંતુ, તારાઓ જન્મે છે, વૃત્દ્ધ પામે છે અને છેવટે મૃતરુ 
પામે છે. 

> સૂર્ય ્રતાં વધુ પકરમાણ ધરાવતાં તારાઓ white dwarf 
તરી્ે મૃતરુ પામે છે.

> જરારે તેનાથી ઘણા મોટા ્દના તારાઓ બલે્હોલમાં 
પકરણમે છે. 

> સૌથી ઓછા તાપમાન વાળો તારો લાલ રંગનો અને સૌથી 
વધારે તાપમાન વાળો તારો ભૂરા રંગનો હોર છે. 

> તારાનો રંગ તથા તાપમાન તારાની જે-તે સમરની અવસ્થા 
પર આધાકરત છે. 

> તારાઓની ભૌત્ત્ લાક્ત્ણ્તાઓ પણ સમર સાથે 

બદલાર છે.

નક્ષત્ો 

> પૃથવી જેના ્ેન્દ્રમાં છે તેવા 

અનંત ત્રિજરા વાળા 

્ાલપત્ન્ ગોળાને આ્ાશી 

ચંદરવો ્હેવામાં છે.

> આ્ાશી ચંદરવા પરના 

્કાંત્તવૃતિના 27 એ્સરખા 

ભાગ ્રવાથી મળતાં દરે્ 

ભાગને નક્રિ ્હેવામાં આવે છે.

> પ્રતરેક્ નક્રિનો ત્વસ્તાર (્ોણીર અંતર) :

    = 360° ÷ 27 

    = 13° 20’ (તેર અંશ અને વીસ ત્મત્નટ)

> નક્રિનું નામ્રણ તેમાં આવેલા તારામંડળની ્ાલપત્ન્ 

આ્ૃત્તઓ ્ે તેજસ્વી તારાના નામ પરથી ્રવામાં આવે છે.

> પુષર, સ્વાત્ત અને આદ્રા નક્રિો ખૂબ જ પ્રચત્લત બન્રાં છે.

સૂર્ય અને ચાંદ્ર પ્રતરેક નક્ષત્રમાાં કેટલા ત્િ્સ રહે છે ?  

> ચંદ્ર દરે્ નક્રિમાં એ્ ત્દવસ રહે છે.

> ચંદ્ર ્કાંત્તવૃત પર રોજ 13∆૦ 20’ જેટલું ્ોણીર અંતર ્ાપે 

છે.

> સૂર્ય દરે્ નક્રિમાં 365 ÷ 27 = 13.5 ત્દવસ સુધી રહે છે.

> સૂર્ય ્કાંત્તવૃતિ પર એ્ ત્દવસમાં 1∆ જેટલું અંતર ્ાપે છે.

િારાઓ અ્કાશમાાં 4 ત્મત્નટ ્હેલાાં ઊગિા જણાર છે. 

> પૃથવી પોતાની ધરી ઉપર એ્ ભ્રમણ પૂણ્ય ્રવા માટે 23 

્લા્ અને 56 ત્મત્નટ જેટલો સમર લે છે.

> પૃથવી પોતાની ધરી પર ભ્રમણ ્રે છે તે દરત્મરાન સૂર્યની 

આસપાસ પણ પકર્કમણ ્રે છે. 

> પૃથવીને સૂર્યની સાપેક્ે એ્ ધરીભ્રમણ પૂણ્ય ્રવા માટે 24 

્લા્ સમર લાગે છે. 

> આમ, પૃથવીના ત્નરપેક્ ધરીભ્રમણ સાપેક્ ધરીભ્રમણ વચ્ે 

4 ત્મત્નટનો તફાવત પડે છે.

> જેને ્ ારણે જે-તે તારાઓ અગાઉના ત્દવસ ્ રતાં 4 ત્મત્નટ 

વહેલા ઊગતા દેખાર છે.

આકાશમાાં િારાઓનવી સ્્ત્િ રોજ બિલાર છે. 

> આ 4 ત્મત્નટમાં તારાઓ 1∆° જેટલું 

્ોણીર સ્થાનાંતર ્રે છે.

> આથી ્ોઈ ચોક્સ સમરે રોજ 

તારાઓને જોવામાં આવે તો તે 1∆° 
વધુ ઊંચાઈએ જોવા મળે છે. 

> આમ, 30 ત્દવસમાં તે 30∆° વધુ 

ઊંચાઈએ જોવા મળે છે

> છ મત્હને તે 180∆° ખૂણે આગળ હશે તરારબાદ પત્ચિમ 

ત્ક્ત્તજે તે દેખાતા બંધ થશે. 

> જે દશા્યવે છે ્ ે, આ્ાશમાં તારાઓની ણસ્થત્ત રોજ બદલાર 

છે. 
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ણિશ્રિના પ્રકાર 

> નમશ્રણમઞાં રહેલઞા ઘટિક કણોનઞા સવભઞાવનઞા આધઞારે નમશ્રણનું 

વગીગીકરણ બે પ્રકઞારે કરવઞામઞાં આવે છે.   

વમશ્રણ 

સમઞંાગ નમશ્રણ નવષમઞંાગ નમશ્રણ 

  

સિાંગ ણિશ્રિ

> Homogeneous Mixture

> ્તે એકસમઞાન સંઘટિક  

ધરઞાવ્તું નમશ્રણ છે. 

> ્તેનઞા ભઞાગો ભૌન્તક રી્તે 

અલગ પડ્તઞા નરી.

> નમશ્ર ર્યઞા બઞાદ કોઈ એક જ ભૌન્તક અવસરઞા ધરઞાવે છે.

> ઉદઞાહરણ : ખઞાંડ + પઞાણી, મીઠું + પઞાણી, આ્યોરડન + 

આલકોહોલ, હવઞા વગેરેનું નમશ્રણ

ણિષિાંગ ણિશ્રિ

> Heterogeneous Mixture  

> ્તે અસમઞાન સંઘટિક 

ધરઞાવ્તું નમશ્રણ છે.

> ્તેનઞા ભઞાગે ભૌન્તક 

રી્તે અલગ પડે છે. 

> નમશ્ર ર્યઞા બઞાદ અલગ અલગ ભૌન્તક અવસરઞા ધરઞાવે છે.

> ઉદઞાહરણ : રે્તી + ખઞાંડ, મીઠું + લઞાકડઞાનો વહેર, મીઠું + 

સલ્ફર, પઞાણી + ્તેલ વગેરેનું નમશ્રણ 

દ્રરાવણ 

> બે કે ્તેરી વધુ પદઞારમોનઞા સમઞાંગ એકરૂપ નમશ્રણને દ્રઞાવણ કહે છે.

> દ્રઞાવણ = દ્રઞાવ્ય + દ્રઞાવક  

દ્રાિક 

> દ્રઞાવણનો જે ઘટિક કણ બીજા ઘટિક કણોને પો્તઞાનઞામઞાં 

ઓગઞાળે ્તેને દ્રઞાવક કહે છે.

> દ્રઞાવણમઞાં જે ઘટિક કણ પ્રમઞાણમઞાં વધઞારે મઞાત્ઞામઞાં હો્ય ્તેને 

દ્રઞાવક કહે છે. 

દ્રાવ્ય 

> દ્રઞાવણનો જે ઘટિક કણ દ્રઞાવકમઞાં ઓગળે ્તેને દ્રઞાવ્ય કહે છે. 

> દ્રઞાવણમઞાં જે ઘટિક કણની મઞાત્ઞા પ્રમઞાણમઞાં ઓછી હો્ય ્તેને 

દ્રઞાવ્ય કહે છે.

દ્રાિિ 

> દ્રઞાવણ = દ્રઞાવ્ય + દ્રઞાવક  

ઉદાહરિ 

> 10 ગ્રઞામ ખઞાંડને 100 ગ્રઞામ પઞાણીમઞાં ઓગઞાળી ખઞાંડનું દ્રઞાવણ 

બનઞાવીએ, ્તો…… 

> ખઞાંડને દ્રઞાવ્ય (ઓછો જથરો 10 ગ્રઞામ), પઞાણીને દ્રઞાવક (વધુ 

જથરો 100 ગ્રઞામ) અને ઓગળેલી ખઞાંડનઞા ગળ્યઞા પ્રવઞાહીને 

દ્રઞાવણ (સમઞાંગ નમશ્રણ) કહે છે. 

> દ્રઞાવણનઞા કણોમઞાં સમઞાંગ્તઞા જોવઞા મળે છે. 
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ઊરિ્વપાતન પદ્ધણત

> નમશ્રણમઞાં એક ઘટિક ઊધવ્થપઞા્તન પઞામી નઞા શકે ્તેવો, જ્યઞારે 
બીજો ઘટિક ઊધવ્થપઞા્તન પઞામી શકે ્તેવો હો્ય ત્યઞારે ઘટિકોનું 
અલગીકરણ કરવઞા ઊધવ્થપઞા્તન પદ્ધન્તનો ઉપ્યોગ રઞા્ય છે.         

> ઉદઞાહરણ : મીઠું અને  
એમોનન્યમ કલોરઞાઈડનઞા 
નમશ્રણમઞાં મીઠું ઊધવ્થપઞા્તન 
પઞામી નઞા શકે ્તેવો ઘટિક છે, 
જ્યઞારે એમોનન્યમ 
કલોરઞાઈડ એ ઊધવ્થપઞા્તન 
પઞામી શકે ્તેવો ઘટિક છે.

> નમશ્રણને ગરમ કર્તઞાં, બંને 
ઘટિકોનું અલગીકરણ રઞા્ય છે. 

> એમોનન્યમ કલોરઞાઈડ, કપૂર, નૅ્રેલીન, આ્યોરડન અને 
ઍનથ્ેસીન ઊધવ્થપઞા્તન પઞામી શકે ્તેવઞા ઘન પદઞારમો છે. 

ક્ોિોટોગ્ાફી 

> જ્યઞારે નમશ્રણમઞાં બે જુદી જુદી દ્રઞાવ્ય્તઞા ધરઞાવ્તઞાં ઘટિકો 
દ્રઞાવ્ય ર્યેલઞા હો્ય ત્યઞારે દ્રઞાવ્ય્તઞાનઞા ્ત્ફઞાવ્તનઞા આધઞારે 
નમશ્રણમઞાંનઞા ઘટિકોનું અલગીકરણ કરવઞા ક્રોમોટિોગ્રઞા્ફી 
પદ્ધન્ત ઉપ્યોગી છે. 

> ગ્રીક ભઞાષઞામઞાં ક્રોમોનો અર્થ ‘રંગ’ રઞા્ય છે.

> આ પદ્ધન્તનો સૌપ્રરમ ઉપ્યોગ વનસપન્તમઞાંરી મળી આવ્તઞાં 
રંગીન પદઞારમોમઞાં રહેલઞાં ઘટિક ્તત્વોનઞા અલગીકરણ મઞાટિે 
ર્યો હ્તો. 

> ્તેરી ્તેનું નઞામ ક્રોમોટિોગ્રઞા્ફી અપઞા્યું છે.

> એક જ દ્રઞાવકમઞાં આગળેલઞાં જુદઞાં જુદઞાં દ્રવ્યોનઞા અલગીકરણ 
મઞાટિે આ પદ્ધન્ત વપરઞા્ય છે.

ઉિ્યોગ 

> રંગકનઞા દ્રઞાવણમઞાં રહેલઞાં રંગોને અલગ કરવઞા મઞાટિે 
ઉપ્યોગી છે.

> કુદર્તી રંગોમઞાંરી વણ્થકોને અલગ કરવઞા મઞાટિે ઉપ્યોગી છે.

> રુનધરમઞાંરી નશઞાકઞારક દ્રવ્યોને અલગ કરવઞા મઞાટિે ઉપ્યોગી છે. 

ણિભાગી્ય ણનસ્યંદન 

> એકબીજામઞાં સરળ્તઞારી 

નમશ્ર રઈ શક્તઞાં બે કે 

્તેરી વધુ પ્રવઞાહી કે 

જેમનઞાં ઉતકલનનબંદુ 

વચ્ેનો ્ત્ફઞાવ્ત 25 K 

(25૦C) કર્તઞાં ઓછો 

હો્ય, ્તો ્તેવઞાં પ્રવઞાહીઓનઞા નમશ્રણમઞાંરી ઘટિકોનું 

અલગીકરણ કરવઞા મઞાટિે નવભઞાગી્ય નનસ્યંદન પદ્ધન્ત 

ઉપ્યોગી છે.

> આ પદ્ધન્ત મઞાટિે વપરઞા્તું સઞાધન સઞાદઞા નનસ્યંદન સઞાધન 

જેવું જ હો્ય છે.

> પરં્તુ, આ પદ્ધન્તમઞાં નનસ્યંદન ફલઞાસક અને જળ સંઘનનત્ 

વચ્ે નવભઞાગી્ય સ્તંભને ગોઠવવઞામઞાં આવે છે.

> નવભઞાગી્ય સ્તંભ એ કઞાચનઞા નઞાનઞા ટિુકડઞાઓરી ભરેલ એક 

નળી હો્ય છે.

> કઞાચનઞા ટિુકડઞા બઞા્પને સંઘનન્ત રવઞા મઞાટિે અને ત્યઞારબઞાદ 

ઠંડી પડવઞા મઞાટિે સપઞાટિી પૂરી પઞાડે છે. 

> આ પદ્ધન્ત દ્ઞારઞા પેટ્ોનલ્યમ પેદઞાશોમઞાંરી ્તેનઞા નવનવધ 

ઘટિકોનું અલગીકરણ કરી શકઞા્ય છે. 

સફટટકીકરિ 

> દ્રઞાવણમઞાંરી શુદ્ધ ઘન 

પદઞાર્થને સ્ફરટિકસવરૂપે 

અલગ મેળવવઞા મઞાટિેની 

પદ્ધન્તને સ્ફરટિકીકરણ 

કહે છે.

> આ પદ્ધન્ત ઘન પદઞારમોનઞા શુદ્ધીકરણ મઞાટિે વપરઞા્ય છે.

> સ્ફરટિકીકરણ પદ્ધન્ત સઞાદી બઞા્પીભવન પદ્ધન્ત કર્તઞાં 

ચરડ્યઞા્તી છે. 

> કઞારણ કે, બઞા્પીભવન દરનમ્યઞાન કેટિલઞાક ઘન પદઞારમો 

ગરમી આપવઞાને કઞારણે નવઘરટિ્ત રઈ જા્ય છે.
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પરમાણુ19
INDEX

★ મહવ્ષિ કણાદની પરમાણુ અંગે અવિધારા 

★  પકુધા કાત્યા્યમનું સૂચન 

★  પ્ાચીન ગ્ીક તત્િજ્ાનીઓનું પરમાણુ માટેનું      

       સૂચન 

★  રાસા્યવણક સં્યોગીકરણ

★  ડાલટનના પરમાણિી્ય વસદાંતની અવિધારા 

★  તત્િમાં પરમાણુની ગોઠિણી 

★  પરમાણિી્ય વરિજ્યાનું માપન

★  તત્િોની સંજ્ા

★  પ્ાચીન સમ્યમાં તત્િોનાં નામ

★  આધુવનક સમ્યમાં તત્િોનાં નામ

★  તત્િોનાં નામ  અને સંજ્ા

★  લૅટટન અથિા ગ્ીક નામ અને સંજ્ા 

★  પરમાણિી્ય દળ 

★  પરમાણુનું અસ્તતિ

મહર્ષિ કણાદની પરમાણુ અંગે અરિધારા  

> પ્રાચીન ભરારતીય અને ગ્ીક  

તત્ત્વજ્રાનીઓ હંમેશરાંં દ્રવયનરા અજ્રાત 

અને અદૃશય સત્વરૂપ વત્વશે 

આશ્ચય્યચકકત થતરા રહ્રા.

> ઈ.સ. પૂત્વવે 500ની આસપરાસ ભરારતમરાં દ્રવયનરા વત્વભરાજનનો 

વત્વચરાર કરત્વરામરાં આવયો. 

> ભરારતીય તત્ત્વજ્રાની મહવ્્ય કણરાદે એત્વી ધરારણરા કરી હતી 

કે, જો દ્રવય (પદરાથ્ય)નું સતત વત્વભરાજન કરત્વરામરાં આત્વે, તો 

તેનું ત્વધુ ને ત્વધુ નરાનરા નરાનરા કણોમરાં વત્વભરાજન થતું રહેશે.

> અંતે એક એત્વો સમય આત્વશે કે, આ કણનું ત્વધુ વત્વભરાજન 

શકય બનશે નવહ, અથરા્યત્ આ કણ અવત્વભરાજય રહેશે.

> મહવ્્ય કણરાદે તત્ત્વનરા આ અંવતમ અવત્વભરાજય સૂક્મ કણને 

‘પરમરાણં’ નરામ આપયું. 

પકુધા કાત્ા્મનું સૂચન 

> મહવ્્ય કણરાદે સૂચત્વેલરા વસદરાંતનો  

ઝીણત્વટપૂત્વ્યક અભયરાસ કરી પકુધરા 

કરાતયરાયમે સૂચવયું કે, “પરમરાણઓ 

સરામરાનય રીતે સંયુકતરૂપે અસસતતત્વ 

ધરરાત્વે છે, જે દ્રવયનરાં વત્વવત્વધ સત્વરૂપો 

આપે છે.” 

પ્ાચીન ગ્ીક તત્ત્વજ્ાનીઓનું પરમાણુ માટેનું 
સૂચન

> પ્રાચીન ગ્ીક તત્ત્વજ્રાનીઓ ડેમોવરિટસ અને લયુવસપસે 

સૂચવયું કે, જો દ્રવયનું ત્વધુ ને ત્વધુ વત્વભરાજન કરત્વરામરાં આત્વે, 

તો અંતે પ્રાપત થયેલરા કણોનું ત્વધુ વત્વભરાજન શકય બનશે 

નવહ.

> આ અવત્વભરાજય કણોને તેમણે પરમરાણઓ કહ્રા.

              

મર્યાદ્

> આ વત્વચરારો મરાત્ર મરાનયતરાઓ પર આધરાકરત હતરા.

> તેમને મરાનય કરત્વરા મરાટે કોઈ ત્વધુ પ્રાયોવિક કરાયયો તે 

સમયમરાં થયરાં ન હતરાં. 



142 સામાન્ય વિજ્ાન

અણુ 

W
eb
Sa
nk
ul

®

WebSankul®
PUBLICATION

આણ્વીય દળ 

> અણુમાં રહેલાંપરમાણુઓના પરમાણત્વવીય દળનવો ઉપયવોર્ 

કરવી આણત્વવીય દળ િવોધત્વામાં આત્વે છે.

> જો અણુનું આણત્વવીય સૂત્ર જાણતા હવોઈએ તવો તેમાં 

રહેલાંપરમાણુનવી સંખયાને તે પરમાણુના પરમાણત્વવીય દળ 

ત્વિે ર્ુણવી તેમનવો સરત્વાળવો કરતા આણત્વવીય દળ મળે છે.

> કવોઈ પણ પદાથ્બનું આણત્વવીય દળ તેમાં રહેલાં બધા ઘટક 

પરમાણુઓના પરમાણત્વવીય દળ સરત્વાળા જેટલું હવોય છે.

> આણત્વવીય દળ = અણુમાં રહેલાં પરમાણુઓના પરમાણત્વવીય 

દળનવો સરત્વાળવો 

> આણત્વવીય દળ એ અણુનું સાપેક્ દળ છે.

> એકમ : u

ઉદાહરણ

>  HClનું આણત્વવીય દળ : 

 =  1 (Hનું પરમાણત્વવીય દળ) + 1 (Clનું પરમાણત્વવીય દળ)

 = 1(1) + 1 (35.5)

 = 1 + 35.5

 = 36.5 u

સૂત્ એકમ દળ 

> કવોઈ પણ પદાથ્બનું સૂત્ર  એકમ દળ એ પદાથ્બમાં રહેલાં 

તમામ ઘટક પરમાણુઓના પરમાણત્વવીય દળનવો સરત્વાળવો 

છે.

> પરંતુ ‘એકમ સૂત્ર’ િબદનવો ઉપયવોર્ એત્વા પદાથગો માટે થાય 

છે, કે જેમાં ઘટક કણ તરવીકે આયન હવોય છે.

> સંયવોજન જયારે આયનવીય સત્વરૂપમાં હવોય તયારે તેના 

આણત્વવીય દળને સૂત્ર એકમ દળ કહે છે.

> એકમ : u

ઉદાહરણ 

>  NaClનું સૂત્ર એકમ દળ :

 =  1 (Naનું પરમાણત્વવીય દળ) + 1 (Clનું પરમાણત્વવીય દળ) 

 = 1 (23) + l (35.5)

 = 23 + 35.5

 = 58.5 u

મોલ સંકલપના 

> કવોઈ પણ પદાથ્બના જથથાને તેના દળ અથત્વા અણુઓનવી 

સંખયાને આધારે દિા્બત્વવી િકાય.

> પદાથ્બના જથથાને દળના સંદભ્બમાં દિા્બત્વત્વા કરતાં અણુઓ કે 

પરમાણુઓનવી સંખયાના સંદભ્બમાં દિા્બત્વત્વું ત્વધુ અનુકૂળ છે.

> આથવી, ત્વૈજ્ાહનકવોએ પદાથ્બના દળ અથત્વા જથથાને સંખયા 

સાથે સંબંહધત કરત્વા માટે એક સંકલપના રજૂ કરવી, જેને 

મવોલ સંકલપના કહે છે. 

>  1 િઝન = 12 નંર્

>  1 કવોિવી = 20 નંર્

>  1 ગ્વોસ = 144 નંર્

>  1 મવોલ = 6.022 × 1023 સંખયા

> કવોઈ પણ પદાથ્બનવી 1 મવોલ જથથામાં હાજર રહેલાં ઘટકવોનવી 

સંખયા 6.022 × 1023 જેટલવી હનહચિત હવોય છે.

> તે પ્રાયવોહર્ક રવીતે મેળત્વેલ મૂલય છે.   

> ઈટાહલયન ત્વૈજ્ાહનક  એમેડિયવો ઍત્વવોર્ેડ્વો 

ના માનમાં આ સંખયાને ઍત્વવોર્ેડ્વો અચળાંક 

અથત્વા ઍત્વવોર્ેડ્વો અંક કહે છે.

> તેને N0 વિારા દિા્બત્વાય છે. 

>  1 મવોલ ઑક્સજનનું પરમાણુ = 6.022 × 1023 ઑક્સજન 

પરમાણુનવી સંખયા

>  1 મવોલ હાઈડ્વોજન અણુ = 6.022 × 1023 હાઈડ્વોજન 

અણુનવી સંખયા 
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થોમસનનો પરમાણુનો નમૂનાની મ્ાયાદા  

> થોમસને પરમાણ્વી્ય નમૂનામાં ધન અને ઋણ ્વીજભારોની 

ગોઠ્વણી સાચી દશાશા્વી ન હતી. કારણ કે, ન્વરુદ્ધ ્વીજભાર 

એકબીજાને આકરીષી એકબીજામાં ભળી જ્વા જોઈએ.

> થોમસને દશાશા્વેલી ગોઠ્વણી જુદાં જુદાં તત્્વોના અલગ 

અલગ રાસા્યનણક ગુણધમમો સમજા્વતી શકતી નથી.

> અન્ય ્વૈજ્ાનનકો દ્ારા થ્યેલા પ્ર્યોગોનાં પરરણામો 

થોમસનનો પરમાણ્વી્ય નમૂનો સમજા્વી શક્યો નનહ. 

રુથરફોડ્ડનો પરમાણુનો નમૂનો 

> રુથરફોડડે સોનાના પાતળા ્વરખ પર ઝડપથી ગનત કરતાં 

આલફા (𝜶𝜶) કણોનો મારો ચલાવ્યો.

અવલોકનો 

> ઝડપથી ગનત કરતાં કણો 

સોનાના ્વરખમાંથી 

સીધેસીધા જ પસાર થઈ 

જા્ય છે.

> કેટલાક 𝜶કણોનું સોનાના 

્વરખ દ્ારા ઓછા અંશના 

ખૂણે ન્વચલન થા્ય છે.

> દર 12,000 𝜶કણો પૈકી એક 𝜶કણ 180𝜶૦ ના ખૂણે અથડાઈને 

પાછો ફરે છે. 

રુથરફોર્ડના 𝜶𝜶-કણ પ્કીણયાના પ્્ોગનાં તારણો 

> સોનાના ્વરખમાંથી મોટા ભાગના 𝜶કણો ન્વચલન પામ્યા 
્વગર સીધા જ પસાર થઈ જતાં હો્વાથી કહી શકા્ય 
કે, પરમાણુનો મોટા ભાગનો ન્વ્તાર ખાલી છે. અથાશાત્ 
પરમાણુ મહદંશે પોલો છે.

> ખૂબ જ થોડા 𝜶કણો પોતાના માગશામાંથી ન્વચલન પામે છે, જે 
દશાશા્વે છે કે, પરમાણુમાં ધન ્વીજભારરત ભાગ એ ખૂબ જ 
ઓછી જગ્યામાં રોકા્યેલ છે.

> અનતશ્ય ઓછી મારિામાં 𝜶કણો 180𝜶૦ ખૂણે ન્વચનલત થ્યા 
હતા, જે સૂચ્વે છે કે સોનાના પરમાણુનો સંપૂણશા ધન 
્વીજભારરત ભાગ અને દળ પરમાણુના અંદરના ભાગમાં 
ખૂબ જ ઓછી જગ્યામાં સંકેસનદ્રત થ્યેલું છે.

> રુથરફોડડે ગણતરીથી શોધ્યું કે, પરમાણુની નરિજ્યા કરતાં 
તેના કેનદ્રની નરિજ્યા 105 ગણી ઓછી છે. 

> પરમાણુની નરિજ્યા : 10-10 m

> પરમાણુના કેનદ્રની નરિજ્યા : 10-15 m

રુથરફોરડે સૂચવેલા પરમાણુના કેન્દ્ી્ નમૂનાની 

લાક્ષમણકતાઓ 

> પરમાણુમાં રહેલ ધનભારરત કેનદ્રને પરમાણુનું કેનદ્ર 
(ન્યુસકલ્યસ) કહે છે. તેમાં પરમાણુનું સમગ્ર દળ સમા્યેલું 
છે.

> ઈલેકટ્રૉન કેનદ્રની આસપાસ નનનચિત કક્ષાઓમાં ભ્રમણ 
કરે છે.

> પરમાણુના કદની સાપેક્ષે તેનું કેનદ્ર ખૂબ જ નાનું હો્ય છે. 

રુથરફોર્ડના પરમાણુના કેન્દ્ી્ નમૂનાની મ્ાયાદાઓ  

> ્વતુશાળાકાર પરરભ્રમણ કક્ષામાં ઈલેકટ્રૉનનું ભ્રમણ ્થા્યી 
હોઈ શકે નનહ, કારણ કે પ્ર્વેનગત કણ હંમેશાં ન્વરકરણ 
્્વરૂપે ઊજાશા મુકત કરે છે.

> આ પ્રમાણે ગનત કરતો ઈલેકટ્રૉન ઊજાશા ગુમા્વે અને અંતે 
કેનદ્ર સાથે અથડામણ અનુભ્વે અથ્વા કેનદ્રમાં દાખલ થઈ 
જા્ય.

> જો આમ થા્ય તો પરમાણુ ્થા્યી રહી શકે નનહ અને દ્રવ્ય 
્્વરૂપે અસ્તત્વ ધરા્વી શકે જ નનહ. 
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ઍસિડ અને બેઈઝ24
INDEX

★ જલી્ય દ્ાિણો  

★   ઍવસડના ગુણધમમો 

★ બૅઈઝના ગુણધમમો    

★  આર્હેવન્યસનો ઍવસડ - બૅઈઝ વસદાાંત   

★  બ્રૉન્સ્ટેડ-લરૉરી ઍવસડ-બેઈઝ વસદાાંત   

★  ઍવસડ કેિી રીતે બને છટે?   

★  બેઈઝ કેિી રીતે બને છટે?  

★   ઍવસડના રાસા્યવણક ગુણધમમો  

★   બેઈઝના રાસા્યવણક ગુણધમમો  

★   કુદરતી ્સત્ોત અને તેમાાં રર્ટેલાાં એવસડ 

જલીય દ્રાવણો 

ઍસિડિક જલીય દ્રાવણો

> આપણાં રોજિંદા જીવનમાં વપરાતાં ખાટાં ફળોનો રસ, 
લીંબુનો રસ, આમલીનું પાણી અને છાશ ઍજસડ છે. 

> આથી, તેમના િલીય દ્ાવણો ઍજસડડક સવભાવ ધરાવે છે.

                  

બેસિક જલીય દ્રાવણો

>  NaOH, KOH બેઈઝ છે.          

> આથી, તેમનાં િલીય દ્ાવણો 
બેજઝક સવભાવ ધરાવે છે.

તટસ્થ જલીય દ્રાવણ

> મીઠું એ ક્ાર છે. 

> મીઠાનું િલીય દ્ાવણ તટસથ સવભાવ ધરાવે છે.

ઍસિડનરા ગુણધર્મો  

> ઍજસડ સવાદે ખાટા હોય છે.          

> તે ભૂરા જલટમસપત્રને લાલ બનાવે છે. 

> તે બેઈઝ સાથે પ્રજરિયા કરી ક્ાર અને 
પાણી બનાવે છે.

> તે ધાતુ સાથે પ્રજરિયા કરી ડાયહાઈડ્ોિન 
(H2) વાયુ મુકત કરે છે. 

બૅઈઝનરા ગુણધર્મો  
> બૅઈઝ  સવાદે તૂરા હોય છે.           

> તે લાલ જલટમસપત્રને ભૂરું બનાવે છે.  

> તે ઍજસડ સાથે પ્રજરિયા કરી ક્ાર અને 
પાણી બનાવે છે.

> આમ, રૉબટ્ટ બૉઈલે ઉપરોકત 
રાસાયજણક ગુણધમમોને આધારે  
ઍજસડ-બૅઈઝની વયાખયાઓ કરી હતી, િેને સંજરિયતાતમક 

પ્રકારની વયાખયાઓ કહે છે. 

આર્હેસનયિનો ઍસિડ - બૅઈઝ સિદરાાંત 

> ઍજસડ : “ઍજસડ, હાઈડ્ોિન ધરાવતું એવું 
સંયોિન છે, કે િ ેતેના િલીય દ્ાવણમા ં
H+ આયન (હાઈડ્ોિન આયન) ઉતપનન 
કરે છે.”    

H2O
       

>  HCl(l)   H+
(aq) + Cl−(aq)

      

હાઇડ્ોકલોડરક  
ઍજસડ            

કલોરાઇડ  
આયન
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ખોર્કન્ પ્ચનમ્ં pHનું મહત્ર 

> મનુ્ય રરીરમાં થતી દેહધાણમશાક ણરિયાઓ 7 થી 7.8 pH 

હદમાં થાય છે.

> જઠરમાં ખરોરાક પ્રવેરવાની સાથે જઠરમાંથી હાઈડ્રો્લરોરરક 
ઍણસડ (HCl) સત્રવે છે. 

> જે ખરોરાકમાં ભળે છે.          

> પરરિામે pH  લગભગ 1 થી 3 
ની વચ્ે બદલાતી રહે છે. 

>  pH ના આટલા ઓછા મૂલયે 
જઠરમાં પેક્સન નામનરો 
ઉતસેચક સણરિય બને છે. 

> જે ખરોરાકમાંના પ્રરોટીનનું 
પાચન કરવામાં મદદરૂપ થાય 
છે.

> માંસ, ઈંડાં, માછલી જેવાં ખરોરાકમાં પ્રરોટીનનું પ્રમાિ 
સણવરેષ હરોય છે.

> આ ખરોરાકના પાચન માટે જઠરમા ંHCl વધુ પ્રમાિમાં સત્રવે 
છે. જેના કારિે જઠરમાં દુખાવરો તથા બળતરા થાય છે. 
જેને આપિે ‘ઍણસરડટી’ કહીએ છીએ. 

> ઍણસરડટીના ઉપચાર માટે બેણ્ઝક પદાથથો લેવામાં આવે છે 
તે પ્રણતઍણસડ પદાથથો તરીકકે ઓળખાય છે. 

 

> તે જઠરમાં રહેલાં વધારાના ઍણસડનું તટસથીકરિ કરે છે.

> પ્રણતઍણસડ પદાથથો તરીકકે ણવરેષ પ્રમાિમાં સરોરડયમ 
હાઈડ્રોજન કાબથોનેટ (ખાવાના સરોડા –NaHCO3) અને 
મૅગનેણરયમ હાઈડ્રો્સાઈડ (ણમલક ઓફ મૅગનેણરયા – 
Mg(OH)2) ઉપયરોગમાં લેવાય છે. 

> આ ઉપરાંત, કૅકલરયમ કાબથોનેટ (CaCO3)  
અને ઍલયુણમણનયમ હાઈડ્રૉ્સાઈડ (Al(OH)3) 
પિ પ્રણતઍણસડ પદાથથો તરીકકે જાિીતા છે. 

જમરીનમ્ં pHનું મહત્ર 

> જે જમીનની pH  6.5 થી 7.3 ની વચ્ે હરોય તેવી જમીનમાં 
છરોડની વૃણધિ અને ણવકાસ સારરો થાય છે.

> 6.5 થી ઓછા pH  મૂલયવાળી જમીનન ેઍણસરડક જમીન કહે છે.

> આવી જમીનને તટસથ કરવા ખેડૂતરો જમીનમાં લાઈમ 
(CaO) ઉમેરે છે. 

> જમીનની pH નું મૂલય 7.3 થી વધુ હરોય, 
તરો તે જમીનને આલકલાઈન (બેણ્ઝક) 
જમીન કહે છે. 

> આવી જમીનને તટસથ કરવા ખેડૂતરો 
જમીનમાં ણજ્સમ (CaSO4∙2H2O) ઉમેરે છે.

દ્ંતિનું ક્ષરન રોકર્મ્ં  pHનું મહત્ર  

> દાંતનું બહારનું (આવરિ) કૅકલરયમ ફરૉસફકેટ 
[Ca3(PO4)2] જેવા કરઠન પદાથશાનું બનેલું હરોય છે.

> જયારે મોંના અંદરના ભાગની pH 5.5 કરતાં ઓછી 
હરોય તયારે દાંતનું ક્ષયન થાય છે. 

> દાંતની સફાઈ માટે ઉપયરોગમાં લેવાતાં દંતમંજન 
પાઉડર તથા લૂગદી – પેસટ સામાનય રીતે બેણ્ઝક 
સવભાવ ધરાવતાં હરોય છે.

> તે મોંના અંદરના ભાગમાં ઉતપનન થયેલ ઍણસડને 
તટસથ કરી દાંતને ક્ષયનથી બચાવે છે. 

મધમ્ખરીન્ ડંખનરી અસરન્ ઉપચ્રમ્ં  

> લાલ કીડી ચટકરો ભરે છે તયારે આપિા રરીરમાં ફરૉણમશાક 
ઍણસડ દાખલ થાય છે.                 

> મધમાખીના ડંખ દ્ારા આપિા  
રરીરમાં ઍણસરડક સવભાવવાળરો 
્ઝેરી પદાથશા મેલીરટન દાખલ થાય છે.

> મેલીરટન 26 એણમનરો ઍણસડ ધરાવતરો પરૉણલપે્ટાઈડ છે.

> મધમાખીના ડંખની અસરમાં રાહત મેળવવા માટે ખાવાના 
સરોડા જેવા બેણ્ઝક પદાથશાના જલીય દ્રાવિને ડંખની 
આસપાસના ભાગમાં લગાવવામાં આવે છે, જે ઍણસરડક 
ણવષનું તટસથીકરિ કરે છે. 
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અધાતુઓ32
INDEX

★ અધાતુઓ  

★ ભૌવતક ગુણધમમો 

★ અપિાદ 

★ રાસા્યવણક  ગુણધમમો 

અધાતુઓ 

> અધાતુ તત્ત્વો ઓરડાના તાપમાને મુખ્યતત્ે ઘન અથત્ા ત્ા્યુ 

સત્રૂપમાં જોત્ા મળે છે. 

> ત્ા્યુમ્ય અધાતુ તત્ત્વો : હાઈડ્વોજન, નાઈટ્વોજન, 

ઑક્સિજન, ્્વોરરન ત્ગેરે 

> ઘનસત્રૂપનાં અધાતુ તત્ત્વો : કાર્બન, સિલ્ફર, ્ફૉસ્ફરસિ 

ત્ગેરે

> પ્રત્ાહીસત્રૂપે અધાતુ તત્ત્ : માત્ર બ્વોમમન

> અધાતુ તત્ત્વોને આધુમનક આત્ત્બ કવોષ્ટકની જમણી રાજુ 

દરા્બત્ે્ાં છે.

> ત્નસપમત તે્માંથી ઘી રનાત્ત્ા મા્ટેની હાઈડ્વોમજનેરન 

પ્રમરિ્યામાં ડા્યહાઈડ્વોજન ત્ા્યુ (H2)નવો ઉપ્યવોગ થા્ય છે.

> એમવોમન્યાના ઉતપાદનમાં ડા્યનાઈટ્વોજન ઉપરાંત 

ડા્યહાઈડ્વોજન ત્ા્યુ ત્ધુ પ્રમાણમાં ત્પરા્ય છે. 

> એમવોમન્યા સિં્યવોજનવો ખાતર તરીકે ત્પરા્ય છે. 

> દરેક સિજીત્ની વૃમધિ અને મત્કાસિ મા્ટે મત્્ટામમન, પ્રવો્ટીન, 

કારબોહાઈડ્ે્ટ, ઉતસિેચકવો ત્ગેરે મહત્ત્નવો ભાગ ભજત્ે છે.

> આ ઘ્ટકવોના પા્યામાં કાર્બન 

તત્ત્ રહે્ું છે.

> મત્દ્ુતમત્ભાજનકવોષ અને 

સિૂકાકવોષમાં પણ કાર્બન 

ગ્ે્ફાઈ્ટસત્રૂપે ત્ીજધ્ુત્ તરીકે ત્પરા્ય છે. 

ભૌતતક ગુણધર્મો   

> ઘનસત્રૂપનાં અધાતુ તત્ત્વો રરડ હવો્ય છે.

> અધાતુ તત્ત્વો ર્ટપાઉપણાં કે તણાત્પણાંનવો ગુણધમ્બ 

ધરાત્તાં નથી.

> અધાતુ તત્ત્વોની સિપા્ટી ચળકા્ટ ત્ાળી હવોતી નથી.

> અધાતુ તત્ત્વો મત્દ્ુત અને ઉષમાના અત્ાહક હવો્ય છે. 

અપવાદ  

> સિામાન્ય રીતે અધાતુ તત્ત્વો 

ઘન કે ત્ા્યુ સત્રૂપે જોત્ા મળે 

છે. પરંતુ બ્વોમમન પ્રત્ાહી 

સત્રૂપે જોત્ા મળે છે.

> સિામાન્ય રીતે અધાતુ તત્ત્વો ચળકા્ટ ધરાત્તાં નથી. પરંતુ 

આ્યવોરડન ચળકા્ટ ધરાત્ે છે.

> અધાતુ તત્ત્વોનાં ગ્નમરંદુ નીચાં હવો્ય છે. પરંતુ કાર્બનના 

અપરરૂપ હીરાનું ગ્નમરંદુ ખૂર જ ઊંચું છે.

> અધાતુ તત્ત્વો સિામાન્ય રીતે નરમ 

હવો્ય છે, પણ હીરવો સિૌથી કઠણ પદાથ્બ 

છે.

> અધાતુ તત્ત્વો સિામાન્ય રીતે મત્દ્ુતના 

અત્ાહક હવો્ય છે.પરંતુ કાર્બનનવો અપરરૂપ ગ્રૅ્ફાઈ્ટ 

મત્દ્ુતનવો સિુત્ાહક છે. 
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ડોબરેનરની ત્રિપુટી અને ન્ુલૅનડનો અષટકનો ત્ન્મ35
INDEX

★ તત્િવોનવો અભ્યાસ

★ ડવોબરેનરની વરિપુટી 

★  ન્યુલૅનડનવો અષટકનવો વન્યમ 

★  ડવોબરેનરની વરિપુટી Vs. ન્યુલૅનડના અષટકના 

સમૂહની સરખામણી 

★ ન્યુલૅનડના અષટકના વન્યમની મ્યાયાદા 

તત્ત્વોનવો અભ્યાસ

> બધાં જ તત્ત્વો જુદા જુદા ગુણધર્મો ધરાત્ે છે.

> જેર્ જેર્ જુદાં જુદાં તત્ત્વોની શવોધ થતી ગઈ તેર્ તેર્ 

ત્ૈજ્ાનનકવો પાસે તત્ત્વોના ગુણધર્મોની ત્ધુ ને ત્ધુ ર્ાનિતી 

એકઠી થતી ગઈ.

> ત્ૈજ્ાનનકવો ર્ાટે આ ર્ાનિતીઓની વ્યત્સ્થત ગવોઠત્ણી 

જરૂરી બની. 

> તેથી તેઓએ તેર્ના ગુણધર્મોર્ાં કવોઈ ભાત (Pattern) 

શવોધત્ાનું શરૂ ક્યુું.

> આ ગુણધર્મોની કવોઈ ચવોક્કસ પ્રકારની ભાત (Pattern) 

પરથી આટલી ર્વોટી સંખ્યાર્ાં તત્ત્વોનવો અભ્યાસ સરળ 

બન્યવો. 

જુદાં જુદાં તત્ત્વોનું ત્ર્ગીકરણ : પ્ારંભિક પ્યતન 

> ત્ૈજ્ાનનકવોએ જુદાં જુદાં તત્ત્વોનું ત્ગીગીકરણ તત્ત્વોના 

ગુણધર્મોને આધારે ક્યુું િતું અને અવ્યત્સ્થતર્ાંથી 

વ્યત્સ્થત ક્રનર્ક ગવોઠત્ણી ર્ેળત્ી.

> ત્ૈજ્ાનનકવોએ સૌપ્રથર્ જાણીતાં તત્ત્વોનું ધાતુઓ અને 

અધાતુઓર્ાં એર્ બે પ્રકારે ત્ગીગીકરણ ક્યુું.

> ત્યારબાદ જેર્ જેર્ આધુનનક સંશવોધનવો થતાં ગ્યાં તેર્ 

તેર્ તત્ત્વો અને તેના ગુણધર્મો નત્શે જ્ાન ત્ધતું ગ્યું, સાથે 

સાથે ત્ગીગીકરણ ર્ાટેના ત્ધુ પ્ર્યતનવો થતા ગ્યા. 

ડવોબરેનરની ત્રિપુટી 

> જર્્મન ત્ૈજ્ાનનક જિૉન ત્ુલ્ફગેંગ  

ડવોબરેનરે સર્ાન ગુણધર્મો 

ધરાત્તાં તત્ત્વોને એક જૂથર્ાં 

ગવોઠત્ત્ાનવો પ્ર્યતન ક્યમો િતવો.

> તેર્નાં ત્રણ તત્ત્વો ધરાત્તા 

કેટલાંક જૂથવોને ઓળખી બતાવ્યાં.

> આ ત્રણ તત્ત્વો ધરાત્તાં જૂથવોને નત્રપુટી કિે છે.

ભરિપુટ્નવો ભનયમ  

> નત્રપુટીનવો નન્યર્ : નત્રપુટીનાં ત્રણ તત્ત્વોને તેર્ના 

પરર્ાણત્ી્ય દળના ચડતા ક્રર્ર્ાં ગવોઠત્તાં ર્ધ્યર્ાં રિેલાં 

તત્ત્નું પરર્ાણત્ી્ય દળ અન્ય બે તત્ત્વોના પરર્ાણત્ી્ય 

દળના સરેરાશ જેટલું િવો્ય છે.

તત્િ સંજ્ા પરમાણિી્ય દળ

નલનથ્યર્ Li 6.9 u

સવોડડ્યર્ Na 23.0 u

પવોટૅનશ્યર્ K 39.0 u

ઉદાહરણ 

> નલનથ્યર્ (Li), સવોડડ્યર્(Na) અને પવોટેનશ્યર્ (K)  

નત્રપુટી છે.

> તેર્ના પરર્ાણત્ી્ય દળ અનુક્રર્ે 6.9 u, 23.0 u અને  

39.0 u છે. 
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INDEX

★ મેન્ડેલીફનું આિર્ત કોષ્ટક 

★ મેન્ડેલીફના આિર્ત કોષ્ટકની વિસંગરરા  

★ મેન્ડેલીફના આિર્ત કોષ્ટકના ફા્યદા

★ મેન્ડેલીફના િગીગીકરણની મ્યા્તદાઓ

મેન્ડેલીફનું આવર્ત કોષ્ટક 

> ન્યુલૅન્ડના અષ્ટકના સિદાાંતનો 

અસ્વીકાર થ્ા બાદ અનેક 

્ૈજ્ાસનકોએ તત્્ોના ્રવીગીકરણ મા્ટે 

િાંશોધનો ચાલયુ રાખ્ાાં.

> તત્્ોના ્રવીગીકરણનો મયુખ્ શ્ે્ 

રસશ્ન રિા્ણશાસત્વી દસમત્વી ઈ્ાનોસ્ચ મેન્ડેલવીફને 

જા્ છે.

> મેન્ડેલવીફે તત્્ોનવી રોઠ્ણવી તેમના મૂળભૂત રયુણધમમો, 

પરમાણ્વી્ દળ અને રાિા્સણક રયુણધમમોના િમાનતાને 

આધારે કરવી હતવી.

> મેન્ડેલવીફે જ્ારે તત્્ોના ્રવીગીકરણના કા્્યનવી શરૂઆત 

કરવી ત્ારે માત્ 63 તત્્ો જ જાણવીતાાં હતાાં.  

> મેન્ડેલવીફે નોંધ્યુાં કે, મો્ટા ભારનાાં તત્્ોને આ્ત્ય કોષ્ટકમાાં 

સથાન પ્ાપત થ્યુાં તેમજ આ તત્્ો પરમાણ્વી્ દળના ચ્ડતા 

ક્રમમાાં પણ રોઠ્ણવી પામ્ાાં હતાાં.

> આ ્ રવીગીકરણમાાં એ્યુાં અ્લોકન કર્ામાાં આવ્યુાં કે, િમાન 

ભૌસતક અને રાિા્સણક રયુણધમમો ધરા્તાાંં જયુદાાં જયુદાાં 

તત્્ો એક સનસચિત સ્રામ પછવી ફરવીથવી પયુનરા્ત્યન પામે છે. 

> આ અ્લોકનના આધારે મેન્ડેલવીફે આ્ત્ય સન્મ રજૂ 

ક્મો. 

> મેન્ડેલવીફનો આ્ત્ય સન્મ  : “તત્્ોના રયુણધમમો તેમના 

પરમાણ્વી્ દળના આ્ત્યનવી્ સ્ધે્ છે.” 
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★ આધુવનક આિર્ત કોષ્ટક 

★ આધુવનક આિર્ત કોષ્ટકની રૂપરેખા

★ સમૂહ

★ આિર્ત

★  ધાતિી્ય ગુણધમ્ત અને અધાતિી્ય ગુણધમ્ત 

★ અધ્તધારુ રત્િો

★ પરમાણિી્ય વરિજ્યા  

★ આ્યનીકરણ એન્ાલપી

★ ઈલેક્ટ્ોન બંધુરા

★  વિદ્ુરઋણરા 

આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક 

> ઈ.સ. 1913માં હેન્રી મોસલેએ દરાશાવ્યં કે, 

તત્ત્વના પરમાણત્વરી્ દળનરી 

સરખામણરીએ તેનો પરમાણત્વરી્ ક્રમાંક 

(Z) ત્વધય આધારભૂત ગયણધમશા છે.

> આથરી મેન્ેલરીફના આત્વતશા કોષ્ટકમાં 

સયધારો કરત્વામાં આવ્ો.પરમાણત્વરી્ ક્રમાંકને આધાર સત્વરૂપે 

લઈ આધયનનક આત્વતશા કોષ્ટકનરી રચના કરત્વામાં આત્વરી.

> આધયનનક આત્વતશા નન્મ : તત્ત્વોના ગયણધમમો તેમના 

પરમાણત્વરી્ ક્રમાંકના આત્વતશાનરી્ નત્વધે્ છે. 

> આધયનનક આત્વતશા કોષ્ટકમાં તત્ત્વોને પરમાણત્વરી્ ક્રમાંકના 

ચ્તા ક્રમમાં ગોઠત્વત્વામાં આત્વે છે. 

> આધયનનક આત્વતશા કોષ્ટકમાં મેન્ેલરીફના આત્વતશા કોષ્ટકનરી 

ત્રણે્ મ્ાશાદાઓમાં સયધારો કરત્વામાં આવ્ો છે .
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> આત્વતશા કોષ્ટકમાં જમણરી બાજયના સમૂહોમાં રહેલાં તત્ત્વો 

અધાતય તત્ત્વો છે.

> આત્વતશા કોષ્ટકમાં ધાતય અને અધાતય તત્ત્વો ત્વચ્ેનાં તત્ત્વો 

અધશાધાતય તત્ત્વો છે.

> જે તત્ત્વો તેનરી બાહ્યતમ કક્ાના 1 થરી 3 ઈલેક્ટ્ોન ધરાત્વતાં 

હો્ તેને ધાતય તત્ત્વો કહે છે. 

> જે તત્ત્વો તેનરી બાહ્યતમ કક્ામાં 4 ઈલેક્ટ્ોન ધરાત્વતાં હો્ 

તેને અધશાધાતય તત્ત્વો કહે છે.

> જે તત્ત્વો તેનરી બાહ્યતમ કક્ામાં 4 થરી ત્વધય ઈલેક્ટ્ોન 

ધરાત્વતાંં હો્ તેને અધાતય તત્ત્વો કહે છે. 

> સામાન્ રરીતે આત્વતશામાં ્ાબરી બાજયથરી જમણરી બાજય તરફ 

જતાં ધાતય ગયણધમશા ઘ્ટે છે અને અધાતય ગયણધમશા ત્વધે છે. 

અધ્તધારુ રત્વો

> જે તત્ત્વો ધાતય અને અધાતય તત્ત્વો એમ બંનેના ગયણધમમો 

ધરાત્વતાં હો્, તેત્વાં તત્ત્વોને અધશાધાતય તત્ત્વો અથત્વા 

મે્ટેલોઈ્ કહે છે.

> આધયનનક આત્વતશા કોષ્ટકમાં એક ત્વાંકરીચૂકરી રેખા ધાતય અને 

અધાતયને અલગ કરે છે. 

> આ રેખાનરી રકનારરી પર આત્વેલાં તત્ત્વો બોરોન (B), 

નસનલકોન (Si), જમમેનન્મ (Ge), આસમેનનક (As), 

ઍષ્ન્ટમનરી (Sb), ્ટેલ્યરર્મ (Te) અને પોલોનન્મ (Po) 

તત્ત્વો અધશાધાતય તત્ત્વો છે .

> 14મા સમૂહનાં તત્ત્વોનરી બાહ્યતમ કક્ામાં ચાર ઈલેક્ટ્ોન 

ગયમાત્વરી રકાતા નથરી કે ચાર ઈલેક્ટ્ોન મેળત્વરી રકાતા 

નથરી, આથરી તેને અધશાધાતય તત્ત્વો કહે છે.

> સમૂહમાંનાં તત્ત્વોના પરમાણત્વરી્ ક્રમાંક ત્વધત્વાથરી, એ્ટલે 

કે સમૂહમાં ઉપરથરી નરીચે તરફ જતાં ધાતય ગયણધમશા ત્વધે છે.

> આથરી 14મા સમૂહનાં તત્ત્વો ર્ટન (Sn) અને લે્ (Pb) ધાતય 

તત્ત્વો છે.

પરમાણવીય નરિજયા 
> જો પરમાણુને ગોળાકાર કલપત્વામાં આત્વે, તો પરમાણત્વરી્ 

કદ રબદ પરમાણુનરી નત્રજ્ાનો ઉલલેખ કરે છે.

> એક સત્વતંત્ર પરમાણુના કેનદ્રથરી તેનરી સૌથરી બહારનરી કક્ા 

ત્વચ્ેના સરેરાર અંતરને પરમાણત્વરી્ નત્રજ્ા કહે છે.

> માપન : ઍગસટ્ોમ (ÅÅ) અથત્વા પરીકોમરી્ટર (pm) એકમમાં

>  1 Å = 10-10 m  = 10-8 cm  (1 pm = 10-12 m)

> હાઈડ્ોજન પરમાણુનરી પરમાણત્વરી્ નત્રજ્ા 37 pm છે. 

સમૂહમાં પરમાણ્વીય ત્રિજયા 

> સમૂહમાં ઉપરથરી નરીચેનરી બાજય તરફ જતાં નત્વરી કક્ાઓ 

ઉમેરત્વાના કારણે પરમાણત્વરી્ નત્રજ્ાના મૂલ્માં ત્વધારો 

જોત્વા મળે છે. 



સામાન્ય વિજ્ાન 221

ખનિજ કોલસો

W
eb
Sa
nk
ul

®

W
eb
Sa
nk
ul

®

WebSankul®
PUBLICATION

લલગ્નાઈટ કોલસો

> નલગિરાઈટમરાં લગભગ 28 થી 30 % 

કરાબ્મિ હોય છે.

> ઉષમરા (ઊર્્મ) આશરે 27 રકલોજૂલ 

ગ્રરામ-1 હોય છે.

> િેિો ઉ્પયોગ રેલવે એનનજિમરાં, થમ્મલ નવદ્ુિમથકોમરાં 

અિે િરાિરામોટરા ઉદ્ોગમરાં બળિણ િરીકે થરાય છે. 

> નલગિરાઈટિો ઉ્પયોગ કોલગૅસ મેળવવરામરાં થરાય છે 

તયરારે િેમરાંથી અવશેષરૂ્પે કોલટરાર મળે છે, જેમરાં ચરિીય 

હરાઈડ્ોકરાબ્મિ, ર્ફિૉલ, રિૅસોલ જેવરાં સંયોજિો હોય છે.

લિટુલિ્ કોલસો 

> િેમરાં લગભગ 78-86 % કરાબ્મિ 

હોય છે.

> િેિી ઉષમરા-ઊર્્મ આશરે 30 

રકલોજૂલ ગ્રરામ-1 હોય છે. 

> િેિો ઉ્પયોગ ્પોલરાદિરા ઉત્પરાદિમરાં િેમજ નવધુિિરા 

ઉત્પરાદિમરાં બળિણ િરીકે થરાય છે. 

એન્થ્રેસનાઈટ કોલસો 

> એનથ્ેસરાઈટ ખનિજ કોલસરાિું ્પરર્પકવ 

રૂ્પ ગણરાય છે. 

> ઉત્તમ પ્કરારિો કોલસો ગણરાય છે.

> િેમરાં લગભગ 94-98 % કરાબ્મિ હોય છે.

> િેિી ઉષમરા (ઊર્્મ) આશરે 33 રકલોજૂલ ગ્રરામ-1 હોય છે.

> શુદ્ધ એનથ્ેસરાઈટ બળે તયરારે ધુમરા્ડો કે વરાસ ઉત્પનિ થિરાં 

િથી અિે અવશેષિું પ્મરાણ ઘણું જ ઓછું રહે છે.

> આથી, નબટુનમિ કોલસરા કરિરાં એનથ્ેસરાઈટિો વ્પરરાશ 

વધુ થરાય છે. 

ખનિજ કોલસાિું નિચ્છેદક નિસ્યંદિ 

કૉક

> કૉક કરાળરા-ભૂખરરા રુંગિો સખિ અિે નછદ્રાળુ ્પદરાથ્મ છે. 

> િેમરાં કરાબ્મિિું પ્મરાણ લગભગ 80% જેટલું હોય છે.

> િે ધુમરા્ડરારનહિ બળિણ િરીકે જળવરાયુિરા ઉત્પરાદિમરાં 

વ્પરરાય છે. 

> ગરમ કરેલરા કૉક ્પરથી ્પરાણીિી વરરાળ ્પસરાર કરવરાથી 

કરાબ્મિ મોિૉકસરાઈ્ડ અિે હરાઈડ્ોજિ વરાયુિું નમશ્રણ 

(CO+H2) મળે છે, જેિે જળવરાયુ કહે છે.

>  C(s) + H2O(g)   (CO + H2)(g)

      કૉક  વરરાળ           જળવરાયુ 

> મુખય ઉ્પયોગ ધરાિુ ઓકસરાઈ્ડમરાંથી ધરાિુ મેળવવરા મરાટે 

રર્ડકશિકિરા્મ િરીકે થરાય છે.

> અનય ઉ્પયોગ બળિણ િરીકે અિે લોખં્ડમરાંથી ્પોલરાદ 

બિરાવવરામરાં વ્પરરાય છે. 

કોલટનાર

> કોલટરાર ઘેરરા-કરાળરા રુંગિું પ્વરાહી છે. 

> શરૂઆિિરાં વષષોમરાં િેિો ઉ્પયોગ 

રુંગકો, નવસ્ફોટકો, કૃનત્મ રેસરાઓ, 

ઔષધો, કીટિરાશકો જેવરાં કરાબ્મનિક 

્પદરાથષોિી બિરાવટમરાં થિો હિો.

> હરાલમરાં આ કરાબ્મનિક ્પદરાથષો કોલટરારિે બદલે ્પેટ્રોનલયમ 

્પેદરાશોમરાંથી મેળવવરામરાં આવે છે. 

કૉલગૅસ

> કૉલગૅસમરાં મુખયતવે કરાબ્મિ મોિૉકસરાઈ્ડ  

અિે અનય વરાયુરૂ્પ હરાઈડ્ોકરાબ્મિ 

સંયોજિો હોય છે. 

> આ વરાયુઓિું નમશ્રણ દહિશીલ હોવરાથી 

િેિો ઉ્પયોગ બળિણ િરીકે થરાય છે.
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પેટ્રોલિયમનું લિભાગીય લનસયંદન42
INDEX

★  પેટ્રોવિ્યમનું વિભાગી્ય વનસ્યંદન

★  વનસ્યંદનથી મળતી નીપજો અને તેના ઉપ્યરોગરો

★  કુદરતી િા્યુ

★  હાઇડ્રોકાર્બન   

★  કાર્બનની ચતુ:સં્યરોજકતા

★  કૅટેનેશન

★  સમઘટકરો

પેટ્રોલિયમનું લિભાગીય લનસયંદન 

      

> વિભાગીય વિસયયંદિથી મળતાયં વિવિધ વિભાગોિા ગુણધમમો 

અિે ઉપયોગો િીચે દરાશાવયા છે.

પેટ્રોલિયમ વાયુઓ

> આ વિભાગમાયં C1 થી C4 સુધીિા હાઇડ્ોકારશાિ હોય છે. 

> પેટ્ોરસાયણો માટે આ િાયુઓ ઉપયોગી છે. 

> ઘરિપરાર માટે િપરાતા 

િાયુઓમાયં ખરાર િાસિાળો 

સલ્ાઇડ ઉમેરિામાયં આિે છે.

> તેથી તે આકસસમક રહાર આિતો 

હોય તો તીવ્ર ગયંધ િડે ચેતિણી મળે છે.

 > ઉદાહરણ : LPG, CNG

ગેસરોલિન

> આ વિભાગમાયં C5 થી C12 
સુધીિા હાઇડ્ોકારશાિ હોય છે. 

> તે વિમાિ તથા મોટરિા 
રળતણ તરીકે િપરાય છે. 

> આ વિભાગમાયંથી C5 થી C7 સુધીિા હાઇડ્ોકારશાિ અલગ 
પાડીિે દ્ાિક તરીકે િાપરિામાયં આિે છે.

કેરરોસીન

> આ વિભાગમાયં C12 થી C15 
સુધીિા હાઇડ્ોકારશાિ હોય છે. 

> તે કેરોસીિિા દીિામાયં, સટિમાયં, 
જેટ વિમાિમાયં તથા રોકેટમાયં રળતણ તરીકે િપરાય છે.

ગેસ ઓઇિ અથવા ડીઝિ તેિ  

> આ વિભાગમાયં C15 થી C18 સુધીિા 
હાઇડ્ોકારશાિ હોય છે. 

> તે ડીઝલ એસ્જિમાયં રળતણ 
તરીકે િપરાય છે. 

> િેપથા આ વિભાગમાયંથી મળે છે.

ઊંજણ તેિ 

> આ વિભાગમાયં C16 થી C20 સુધીિા હાઇડ્ોકારશાિ હોય છે.

> તે ઊંજણ અિે વિભયંજિ માટે િપરાય છે. 

> આ વિભાગિે ઠારીિે તેમાયંિુયં મીણ કાઢી લેિામાયં આિે છે.
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ઑક્ટેન આંક+ હાઇડ્રોકાર્બનનું વિભંજન 46
INDEX

★  ઑક્ટેન આંક 

★   ગેસોવિનનો ઑક્ટેન  

આંક ઊંચો િાિિાની  રીત 

★  હાઇડ્ોકાર્બનનું વિભંજન  

★  ઉદ્ીપકી્ય વિભંજન  

ઑક્ટેન આંક 

> ગેસોલિન, જે સામાન્ય વ્યવહારમાં પેટ્ોિ તરીકે ઓળખા્ય 

છે.

> તે મુખ્યતવે મોટરના અંતઃદહન  

એનનજનમાં બળતણ તરીકે વપરા્ય 

છે. 

> ઓટોમોબાઇિ એનનજનમાં 

બળતણ તરીકે વપરાતા ગૅસોિીનની ગુણવત્ા તેમાં રહેિા 

હાઇડ્ોકાબ્બનના બંધારણ ઉપર આધાર રાખે છે.

     

> હાઇડ્ોકાબ્બનના બંધારણ અને અપસ્ોટનનો અભ્યાસ 

કરતા માિૂમ પડું છે, કે સરળ શૃંખિાવાળા હાઇડ્ોકાબ્બનનું 

અપસ્ોટન વધુ થા્ય છે.

> જ્યારે ઉપશૃંખિાવાળા હાઇડ્ોકાબ્બનનું અપસ્ોટન ઓછું 

કે નલહવત્  થા્ય છે. 

> જે  ગૅસોિીન સૌથી ઓછો અવાજ ઉતપનન કરે તે સારી 

ગુણવત્ાવાળું ગણી શકા્ય.

> આથી, ગૅસોિીનની ગુણવત્ા દશા્બવવા માટે ઑકટેન આંક 

વપરા્ય છે. 

> આઇસોઑકટેન (2, 2, 4-ટ્ા્યલમથાઇિ પેનટેન) પ્રમાણમાં 

ખૂબ જ નલહવત અવાજ ઉતપનન કરે છે.

> આ પ્રકારના ગૅસોિીનનો ઑકટેન આંક 100 ગણા્ય છે.

> જ્યારે n હેપટેન પ્રમાણમાં ખૂબ જ વધારે અવાજ કરે છે.

> આથી, તેનો ઑકટેન આંક શૂન્ય ગણા્ય છે. 

         

 

> ગેસોલિનના કોઇ પણ નમૂનાનો ઑકટેન આંક તેના જેવી 

જ કામગીરી આપતા આઇસો ઑકટેન અને n-હેપટેનના 

લમશ્રણમાંના ઑકટેનના ટકા જેટિો હો્ય છે. 

 > ઉદાહરણ : બળતણના એક નમૂનાની કામગીરી 90% 

આઇસો ઑકટેન અને 10% હેપટેનના લમશ્રણને બરાબર 

મળતી આવતી હો્ય, તો તે બળતણનો ઑકટેન આંક 90 

ગણા્ય.

> n-આલકેન કરતાં આલકીનનો અને ચક્ી્ય પેરેફ્નનો તથા 

સરળ શૃંખિાવાળા હાઇડ્ોકાબ્બન કરતાં ઉપશાખાવાળા 

હાઇડ્ોકાબ્બનનો ઑકટેન આંક ઊંચો હો્ય છે. 

> એરોમૅફટક હાઇડ્ોકાબ્બનનો ઑકટેન આંક ઘણો ઊંચો 

હો્ય છે.
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> કાબ્મષનક દ્ાવકો અને ઑસ્સડૅશન પ્રષરિયાનો પ્રષતકાર કરે છે.

> વરકેનાઈઝેશન દરષમયાન 5% સર્ફરના ઉપયોગથિી ટાયર 

માટેનું રબર અને 30% સર્ફરના ઉપયોગથિી બૅટરીના 

આવરિ માટેનું રબર બને છે. 

ઉપયોગ

> રબર બેનડ, વાહનોનાં ટ્ૂબ અને  

ટાયરો બનાવવા માટે થિાય છે.

> ષનયોષપ્રનની ઊંચી તાપમાન 

પ્રષતકારક્ષમતાનો  ગુિધમ્મ તેમાં 

રહેલાં ષવશાળ સંખયાના ્ લોરરન પરમાણુને કારિે હોય છે.

સાબુ

> સાબુ ્ફેટી એષસડ (સ્ટયરરક એષસડ, ઓષલક એષસડ, 

પાષમરટક એષસડ) ના સોરડયમ કે 

પૉટેષશયમ ક્ષાર છે.

> ધોવાના સાબુમાં સોરડયમ ક્ષાર હોય છે. 

> નહાવાના સાબુમાં પોટેષશયમ ક્ષાર હોય છે.

> એષસડ, તેમના સગલસરોલ અને એ્ટર સંયોજનમાં આવે 

છે, જે પ્રાિીજ ચરબી ( મટન મેલો ) અને વન્પષત તેલમાં 

રહેલ છે.

સાબુની બનાવટ

> વન્પષત તેલ કે પ્રાિીજ ચરબીને સોરડયમ હાઈડ્ો્સાઈડના 

દ્ાવિ સાથિે ગરમ કરતા સગલસરોલ અને ્ફેટી એષસડનો 

સોરડયમ ક્ષાર બને છે.

> સાબુ બનાવવાની આ પ્રષરિયાને સાબુનીકરિ અથિવા 

સેપોષનર્ફકેશન કહે છે.

સાબુનું અણુ બંધારણ   
> સાબુમાં હાઈડ્ોકાબ્મન (R) સાથિે - COONa (સોરડયમ 

કાબમોસ્સલેટ) ષરિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલ હોય છે. 

  COO Na+  

          સાબુનો અણુ 

> સાબુના અણુ બંધારિમાં બે ભાગ હોય છે : 

સાબુ

ધુ્વીય ભાગ અધુ્વીય ભાગ 

ધ્ુવીય ભાગ 

> તે ધ્ુવીય શીિ્મ તરીકે ઓળખાય છે. 

> જે ઋિ ભાર ધરાવે છે. 

> તે જળઅનુરાગી છેડો છે.

> જે પાિી સાથિે પાર્પરરક ષરિયા કરે છે.

અધ્ુવીય ભાગ 

> તે અધ્ુવીય પૂંછડી તરીકે ઓળખાય છે. 

> જે લાંબી હાઈડ્ોકાબ્મન શૃંખલા ધરાવે છે. 

> તે જળષવરાગી છેડો છે. 

> જે હાઈડ્ોકાબ્મન સાથિે પાર્પરરક ષરિયા કરે છે. 

મિસેલ રચના 

> સાબુ પાિીની સપાટી પર હોય, તયારે સાબુનું જળઅનુરાગી 
‘શીિ્મ’ પાિીમાં દ્ાવય થિશે.

> જયારે સાબુની જળષવરાગી ‘પૂંછડી’ પાિીમાં દ્ાવય થિશે નષહ

> જેમાં જળષવરાગી પૂંછડી ઝૂમખાના અંદરના ભાગમાં હોય છે. 
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કોષ અને તેના રચનાત્મક ભાગો51
INDEX

★  કોષ

★  િૈજ્ાવનકોનો ફાળો 

★  એકકોષી્ય અને બહુકોષી્ય સજીિો

★   કોષ : સજીિનો બંધારણી્ય તેમજ વરિ્યાતમક 

એકમ  

★  કોષનું આ્યોજન 

★  કોષના મુખ્ય રચનાતમક ભાગો 

★  કોષકેનદ્ર

★  કોષરસપટલ

★  કોષદીિાલ 

★  કોષરસ 

કોષ (Cell) 

> કોષ શબ્દ લેટીન શબ્દ ‘સેલ્યુલા’ 

પરથી આવેલ છે. 

> જેનો અથ્થ ‘નાનો ઓરડો’ થા્ છે.

> કોષનો અભ્ાસ કરતી શાખા :  

Cytology

વૈજ્ઞાનિકોિો ફઞાળો

રોબર્ટ હૂક

> વષ્થ : 1665                                    

> શોધ : સૂક્ષ્મ્દશ્થક્ંત્ર બનાવી, તેષ્માં 

ઓકની છાલ (બૂચ) ના નનર્જીવ કોષો 

જો્ા. બૂચની ષ્મધપૂડાનાં ખાનાંઓ જેવી 

રચનાને તેષ્મણે સૌપ્રથષ્મ કોષ નાષ્મ આપ્યું. 

લ્યુવૉન હોક

> વષ્થ : 1674

> શોધ : સૂક્ષ્મ્દશ્થક્ંત્ર બનાવી, તેષ્માં  

સૌપ્રથષ્મ વખત બૅકટેરર્ાસનિત 

ઘણા સૂક્ષ્મ ર્વોનો અભ્ાસ ક્યો. 

તેષ્મણે સા્દા સૂક્ષ્મ્દશ્થક્ંત્રનો ઉપ્ોગ કરી કોષકેન્દ્રનયું 

નનરીક્ષણ ક્યુું. 

રોબર્ટ બ્રાઉન

> વષ્થ : 1831                                  

> શોધ :  વનસપનતકોષષ્માં લાક્ષનણક 

ગોળાકાર કા્ને કોષકેન્દ્ર તરીકે 

વણ્થન ક્યુું.

પક્કીન્જે

> વષ્થ : 1839

> શોધ :  કોષષ્માં રિેલાં ર્વંત પ્રવાિી દ્રવ્ને 

પ્રોટોપલાઝષ્મ (ર્વરસ) નાષ્મ આપ્યું.

શ્જેઈડન અનજે શ્ૉન

> વષ્થ : 1838 - 39

> શોધ :  તેષ્મણે કોષવા્દ રજૂ ક્યો, તેષ્મના ષ્મતે બધી જ 

વનસપનતઓ અને પ્રાણીઓ કોષોના બનેલા છે અને કોષ 

તે સર્વોના પા્ાનો એકષ્મ છે. 
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રરબોઝોમસ (Ribosomes)  

> તે બધા જ સવરિય કોષોમાં આિેલરી 
અંવગકા છે.

> તે આવિકોષકેન્દ્રી કોષ અને 
સુકોષકેન્દ્રી કોષ બંનેમાં જોિા 
મળતરી અંવગકા છે.

> સંરોધન : 1953માં જયોજયા પેલેડે િૈજ્ાવનકે ઈલેકટ્ૉન 
માઈરિોસકોપ દ્ારા કવણકામય સંરચના રરબોઝોમને 
સૌપ્રથમ વનહાળરી. 

> રરબોઝોમસ પટલવિહરીન અંવગકા છે.      

> સુકોષકેન્દ્રી કોષના કોષરસમાં, કવણકામય 
અંત:કોષરસજાળ (RER) નરી સપાટરી પર, હરરતકણમાં, 
કણાભસૂત્રમાં જોિા મળે છે.

> તે કોષમાં પ્રોટરીનસંશ્ેષણ માટેનું સથાન છે. 

પ્રકથાર                                   
1. 70 s પ્રકારના : પ્રોકેરરયોરટક રરબોઝોમ

ઉપએકમો : 30 s અને 50 s 

2. 80 s પ્રકારના : યુકેરરયોરટક રરબોઝોમ

ઉપએકમો : 40 s અને 60 s 

> આ ઉપરાંત સુકોષકેન્દ્રી કોષમાં 70 s, 55 s પ્રકારના 
રરબોઝોમસ પણ હોય છે.

> િરેક રરબોઝોમના બે પેટાએકમો હોય છે.

> રરબોઝોમના કિનું માપન સિેડબગયા એકમ (s) થરી િરાયાિાય 
છે.

> સિેડબગયા એકમ અિસાિન પ્રમાણને રજૂ કરે છે.

> તે આડકતરરી રરીતે કિ અને ઘનતાનું માપ છે.

બંધથારણ  

> 65% રરબોઝોમલ RNA (r-RNA)

> 35% પ્રોટરીન

િોલિીપ્રસાધન (Golgi Apparatus)

સંશોધન  

> કેવમલો ગોલગરી નામના િૈજ્ાવનકે ગોલગરીપ્રસાધનનું 
સંરોધન અને સુવયિન્સથત િણયાન કયુું.

સ્થાન 

> પ્રાણરીકોષમાં અને િનસપવતકોષમાં

> િનસપવતકોષોમાં આ અંવગકા છૂટાછિાયા એકમો રૂપે જોિા 
મળે છે, જે રડકટરીઓઝોમ તરરીકે ઓળખાય છે. 

> વિવિધ પ્રકારના કોષોમાં ગોલગરીનરી સંખયા એક કે તેથરી 
િધારે હોય છે.                             

> બૅકટેરરયા, નરીલહરરત લરીલ 
(ભૂરરી - લરીલરી લરીલ) જેિા 
આવિ કોષકેન્દ્રી સજીિોના 
કોષો, પરરપકિ રુરિકોષ અને સસતનના રકતકણમાં 
ગોલગરીકાયનો અભાિ છે. 

સૂક્ષ્મ સંરચનથા   
> ગોલગરીકાયનરી સૂક્મ સંરચનામાં ત્રણ ઘટકો જોિા મળે છે.

1. ચપટરી કોથળરીઓ કે વસસટનરીની 

2. સૂક્મ નવલકાઓ અને ધાનરીઓ

3. મોટરી રસધાનરીઓ 

> આ ત્રણેય ઘટકો કવણકામય કે કવણકાવિહરીન પિાથયોથરી 
ભરેલા છે. 

> ગોલગરીકાયમાં વસસટનરીની એ સમાંતરે આિેલરી ચપટરી, રકાબરી 
આકારનરી અને થપપરીરૂપે ગો્ઠિાયેલરી કોથળરીઓથરી બનેલરી છે. 

> કયારેક આ કોથળરીઓ પરસપર જોડાઈને જાલાકાર રચના 
બનાિે છે. 

> વસસટનરીનીમાંથરી સૂક્મ ધાનરીઓ અને નવલકાઓનો ઉદ્દભિ 
કવલકારૂપે થાય છે. 𝛍𝛍

> વસસટનરીનીનો વયાસ : 0.5𝛍 μm થરી 1.0 μm

> ગોલગરીપ્રસાધનનો ઉદ્દભિ લરીસરી અંત:કોષરસજાળનરી કલા 
(પટલ)માંથરી થાય છે. 
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દ્રાવણની પ્રાણીકોષ અને વનસ્પતિકોષ ્પર થિી અસરો53
INDEX

★  સાંદ્રતાના આધારે દ્રાિણના પ્રકારો 

★  સમસાંદ્ર દ્રાિણ 

★  અધોસાંદ્ર દ્રાિણ 

★  અવધસાંદ્ર દ્રાિણ 

★  આસૃવત

સાંદ્રતાના આધારે દ્રાવણના પ્રકારો  

> સાંદ્રતાના આધારે દ્રાવણના પ્રકાર નીચે મુજબ છે : 

દ્રાિણ

સમસાંદ્ર દ્રાવણ અધોસાંદ્ર દ્રાવણ અનધસાંદ્ર દ્રાવણ 

સમસાંદ્ર દ્રાવણ (Isotonic Solution)  

> બંને દ્રાવણોની સાંદ્રતા એકસરખી  

હોય અથવા બંને દ્રાવણોમાં પાણીની 

સાંદ્રતા સરખી હોય, તો તેવા દ્રાવણને 

સમસાંદ્ર દ્રાવણ કહે છે.

> જો કોષને આઈસોટોનનક (કોષની 

અંદરના દ્રાવણ જેટલી જ પાણીની 

સાંદ્રતા ધરાવતાં) દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તયારે પાણી 

કોષકલામાંથી બંને નદશામાં પસાર થશે. 

> જેટલું પાણી કોષમાં દાખલ થાય છે એટલું જ પાણી કોષમાંથી 

બહાર નીકળે છે. 

> આથી, કોષના કદમાં કોઈ ફેરફાર થશે નનહ.

અધોસાંદ્ર દ્રાવણ (Hypotonic Solution) 

> જે દ્રાવણની સાંદ્રતા બીજા દ્રાવણની 

સાંદ્રતાની સરખામણીમાં ઓછી 

હોય અથવા જે દ્રાવણમાં બીજા 

દ્રાવણની પાણીની માત્ા કરતાં 

વધારે પાણી હોય તેવા દ્રાવણને 

અધોસાંદ્ર દ્રાવણ કહે છે.

> જો કોષને હાઈપોટોનનક (કોષની 

અંદરના દ્રાવણ કરતાં પાણીની 

વધારે સાંદ્રતા ધરાવતાં) દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે તયારે આ 

ઘટનામાં વધારે પાણી કોષમાં દાખલ થાય છે. 

> એકંદરે પરરણામ જોતાં પાણીના શોષણથી કોષ ફૂલે છે.

અધધસાંદ્ર દ્રાવણ (Hypertonic Solution)

> જે દ્રાવણની સાંદ્રતા બીજા દ્રાવણની 

સાંદ્રતાની સરખામણીમાં વધુ હોય 

અથવા જે દ્રાવણમાં બીજા દ્રાવણની 

પાણીની માત્ા કરતાં ઓછું પાણી 

હોય તેવા દ્રાવણને અનધસાંદ્ર 

દ્રાવણ કહે છે.

> જો કોષને હાઈપરટોનનક (કોષની અંદરના દ્રાવણ કરતાં 

પાણીની ઓછી સાંદ્રતા ધરાવતાં) દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે 

તયારે પાણી કોષકલામાંથી બે નદશામાં પ્રસરણ પામે છે.

> એકંદરે પરરણામ જોતાં કોષમાંથી વધારે પાણી બહાર 

નીકળે છે અને અંતે કોષ સંકોચાઈ જાય છે.
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મુખ

> પાચનતંત્રની શરૂઆત  મુખથી  
થાય છે. 

> તે ખોરાક  ગ્હણ માિેનું 
ક્્વક્શષિ અંર છે. 

મુખગુહા

> મુખરુહામાં ર્ંને જડર્ામાં િાંત અને 
સનાયુલ જીભ આ્વેલ છે.

દાંત

કા્ય્ય 

> િાંત ખોરાક ચા્વ્વામાં મિિ કરે છે. 

> તે માિે તેની સખત સપાિી મજર્ૂત  

ઈનેમલની ર્નેલી છે.

ગોઠવણી 

> િરેક િાંત જડર્ાનાં અસસથઓનાં ખાડામાં ખૂપેલો હોય છે. 

> આ પ્કારના જોડાણ્વાળા િાંતની રોઠ્વણીને કૂપિંતી કહે 
છે.

> ર્ંને જડર્ામાં િાંતની રોઠ્વણી સમક્દ્પાર્્ગ હોય છે. 

> િરેક જડર્ાના િરેક અધ્ગભારમાં ચાર પ્કારના િાંત હોય 

છે. 

> તેમાંના અગ્-મધય ભારથી રણતાં 2 છેિક (Incisors),  
1 રાક્ી (Canine), 2 અગ્િાઢ (Premolars) અને 3 િાઢ  
(Molars) એમ કુલ 8 િાંત એક અધ્ગભારમાં હોય છે.

> આ પ્કારે ઉપલા જડર્ામાં કુલ 16 અને નીચલા જડર્ામાં 
કુલ 16 િાંત હોય છે. 

> આમ, િાંતની કુલ સંખયા 32 હોય છે.

દંતસૂત્ર

> ઉપલા અને નીચલા જડર્ાના અધ્ગભારમાં િાંતની સંખયા 
િશા્ગ્વતું માન્વ િંતસૂત્ર આ મુજર્ હોય છે : 

ICPMM = 

દંતવ્યવસ્ા

> મનુષયમાં ર્ે પ્કારના જૂથમાં િાંત સર્્ગય છે :

> િૂક્ધયા િાંત (હંરામી િાંત) : ર્ાલયા્વસથામાં સર્્ગતા િાંત 
િૂક્ધયા િાંત હોય છે. 5 થી 6 ્વર્ગના ર્ાળકમાં આ્વા િાંત 
20 હોય છે. િરેક જડર્ામાં 10 િાંત હોય છે.

> કાયમી િાંત (પુખત િાંત) : િૂક્ધયા િાંત િૂર થતાંં લરભર 
20 ્વર્ગની ઉંમર સુધીમાં તેમના સથાને કાયમી િાંત આ્વે છે. 
કાયમી િાંતની સંખયા 32 હોય છે. 

> આ પ્કારની િંતવય્વસથાને પ્ક્તસથાયી (Diphyodont) કહે 
છે.

> મનુષયના ર્ધા િાંત એકસરખા પ્કારના હોતા નથી. આ્વા 
િાંત ક્્વરમિંતી કહે્વાય છે.
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શ્વાસનળી (Trachea)

> ્તે ્વરપેટીિા પશ્ચ છેડેથી મધ્ઉરસી્ ગુહા સુધી 

લંરા્ેલી, સીધી િળી છે. 

> ્તે લગભગ 12 cm લાંરી અિે 2.5 cm પહોળી હો્ છે. 

> ્તે 5મી ઉરસી્ કશેરૂકાિા ્થાિે િમણી અિે ડારી 

પ્રાથનમક શ્વાસવાનહિીમાં નવભાનિ્ત થા્ છે. 

શ્વાસનળીની શાખા-ઉપશાખાઓ  

શ્ાિ્વાસિની (Bronchus) 

> શ્વાસિળીિી રે શાખા િમણી અિે ડારી પ્રાથનમક 

શ્વાસવાનહિી અિુરિમે િમણા અિે ડારા ફેફસાંમાં પ્રવેશ 

પામે છે.

> આ દરેક શ્વાસવાનહિી ફેફસાંમાં વારંવાર નવભાિિ 

પામી નદ્્તી્, તૃ્તી્ શ્વાસવાનહિીમાં અિે ્તેિી 

શાખા શ્વાસવાનહકાઓ અં્તે અત્ં્ત પા્તળી અંત્ 

શ્વાસવાનહકાઓમાં નવભાનિ્ત થા્ છે.

> શ્વાસિળી, પ્રાથનમક, નદ્્તી્ અિે તૃ્તી્ શ્વાસવાનહિીઓ 

અિે શરૂઆ્તિી શ્વાસવાનહકાઓ અપૂણ્બ કાક્થમ્ કડીઓ 

(C- આકારિી) દ્ારા આધાર પામેલી છે.

શ્ાિ્વાસિકાઓ (Bronchioles) 

> તૃ્તી્ શ્વાસવાનહિીઓ શાખાઓિે શ્વાસવાનહકાઓ કહે છે. 

> આ શ્વાસવાનહકા ્તેિાથી િાિી િનલકાઓમાં નવભાનિ્ત થા્ છે.

> ્તેિે અંત્ શ્વાસવાનહકાઓ કહે છે. 

> ્તે છેવટે ફેફસાંિા વા્ુકોષઠમાં અં્ત પામે છે. 

શ્ાિ્વાસિની વૃક્ષ (Bronchus tree)  

> શ્વાસિળીિી શાખાઓ પ્રાથનમક શ્વાસવાનહિી, નદ્્તી્ 

શ્વાસવાનહિી, તૃ્તી્ શ્વાસવાનહિી, શ્વાસવાનહકા અિે અંત્ 

શ્વાસવાનહકાથી રચા્તી રચિાિે શ્વાસવાનહિી વૃક્ષ કહે છે. 

્વા્યુકોષઠ (Alveoli)

> દરેક સૂક્મ શ્વાસવાનહકાઓ અં્તે અનિ્નમ્ત દીવાલ્ુ્્ત 

વાનહકા્ુ્્ત, પા્તળી કોથળી િેવી રચિામાં ખૂલે છે, ્તેિે 

વા્ુકોષઠ કહે છે. 

> ફેફસાંમાં લાખોિી સંખ્ામાં વા્ુકોષઠ આવેલા છે.

> વા્ુકોષઠ એ વા્તાવરણિી હવા અિે રુનધર વડે શ્વસિ 

વા્ુઓિા નવનિમ્ માટેિી સપાટી છે.

> શ્વાસવાનહિી, શ્વાસવાનહકાઓિું શાનખ્ત ર્ળું અિે 

વા્ુકોષઠ ભેગા મળી ફેફસાંિી રચિા કરે છે.

ફેફસાં 

> ્થાિ : એક જોડ ફેફસાં ઉરસી્ ગુહામાં આવેલાં છે. 

> આકાર :   શંકુ 

> રક્ષણ : પાંસળીપીંિર દ્ારા રક્ષા્ેલાં હો્ છે.

ફુપ્ફુિ આ્વરણ 

> દરેક ફેફસું નદ્્્તરી્ ફુપ્ફુસ આવરણ (ફેફસાંવરણ) 

દ્ારા આવરર્ત છે. 

> ફુપ્ફુસ આવરણિું રાહ્ય્્તર ઉરસી્ ગુહાિી સપાટી 

સાથે સંપક્કમાં અિે અં્ત:્્તર ફેફસાંિી સપાટીિા સંપક્કમાં 

હો્ છે. 
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પારદર્શક પટલ (Cornea)   

> આંખની આગળનો ્પારદર્શક ભાગ જે બહારની તરફ 

ઉ્પસેલો હોય છે તેને ્પારદર્શક ્પટલ કહે છે.  

> તે ગોળાકાર અને ્પાતળો ્પારદર્શક આંતરત્ચા છે. 

> પ્રકાર આ ્પાતળી ્પારદર્શક આંતરત્ચા મારફતે આંખમાં 

પ્ર્ેરે છે.

> આંખ ્પર ્પડતાં પ્રકારનાં કકરણોનું ્પારદર્શક ્પટલ 

્ક્ીભ્ન કરે છે. 

> આંખમાં દાખલ થતાં પ્રકારનાં કકરણોનું મોટા ભાગનું 

્ક્ીભ્ન ્પારદર્શક ્પટલની બહારની સ્પાટી ્પર થાય 

છે.  

 

કનીનનકા (Iris) 

> ્પારદર્શક ્પટલના ્પાછળના ભાગે કનીધનકા નામની 

રચના જો્ા મળે છે. 

> જે ઘેરો સનાયુમય ્પડદો છે. 

> જે કીકીનું કદ નાનુંમોટું કરે છે. 

> કનીધનકાનો રંગ એજ આંખનો રંગ દરા્શ્ે છે.  

કીકી (Pupil)

> કનીધનકાની મધયમા આ્ેલ નાના ્પકર્ત્શનરીલ ધછદ્ને 

કીકી કહે છે. 

> પ્રકાર કીકી દ્ારા આંખમાં પ્ર્ેરે છે. 

> કીકી આંખમાં પ્ર્ેરતાં પ્રકારની માત્રાનું ધનયંત્રણ કરે છે.

> કીકીના વયાસનું ધનયમન કનીધનકાના સનાયુ તંતુઓ 

દ્ારા થાય છે. 

નેત્રમનિ (સ્ફટટકમય લેનસ)  
> કનીધનકાની ્પાછળ નેત્રમધણ (આંખનો લેન્સ) આ્ેલ છે. 

> જે બધહગગોળ લેન્સ છે.         

> તે ્પારદર્શક, નરમ અને 

રેસામય જેલી જે્ા ્પદાથ્શનો 

પ્રોટીનનો બનેલો છે.

> ધસધલયરી સનાયુઓ ્ડે નેત્રમધણની કેન્દ્લંબાઈ અને તેનો 

અધભસારી ્પા્ર ્પૂરી માત્રામાં બદલી રકાય છે. 

> તે નેત્ર્પટલ ્પર ્સતુનું ્ાસતધ્ક અને ઊલટું પ્રધતધબંબ 

રચે છે.  

નસનલયરી સનાયુ 

> નેત્રમધણને તેના સથાનમાં જકડી રાખતા સનાયુમય 

બંધારણને ધસધલયરી સનાયુઓ કહે છે. 

> તે નેત્રમધણની ્ક્તામાં ફેરફાર કરી તેની કેન્દ્લંબાઈ 

બદલી રકે છે.

શ્ેતપટલ (Sclera) 

> શ્ેત્પટલ એ અ્પારદર્શક, રેસાયુકત અને રક્ષણાતમક 

બહારનું સતર છે. 

> જે પ્રોટીન અને સસથધતસથા્પક રેસાથી બનેલું છે. 

> તે આંખનો સફેદ ભાગ ્પણ કહે્ાય છે.   

> શ્ેત્પટલના અગ્રભાગને ્પારદર્શક ્પટલ કહે છે.
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★  મૂત્રવિંડ 
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★  ઉતસવર્જતતંત્રની અવન્યવમતતાઓ 

ઉત્સર્જનતંત્ર 

> જીવન ટકાવવા માટે કોષો જૈવ-રાસાયણિક પ્રણરિયાઓ કરે 

છે. 

> આ પ્રણરિયાઓ દરણમયાન ઉપયોગી તેમજ હાણનકારક ઝેરી 

પદાર્થો ઉદ્દભવે છે. 

> જૈવ-રાસાયણિક પ્રણરિયાઓ દરણમયાન ઉદ્દભવતા 

હાણનકારક ઝેરી પદાર્થો ઉતસગ્ગ દ્રવયો તરીકે ઓળખાય છે 

> ઉતસગ્ગ દ્રવયોને પ્રવાહીસવરૂપમાં દૂર કરવાની જૈણવક 

પ્રણરિયાને ઉતસજ્ગન કહે છે. 

> તેની સાર્ે સંકળાયેલા તંત્રને ઉતસજ્ગનતંત્ર કહે છે. 

મનુષ્યનું ઉત્સર્જનતંત્ર 

> મનુષયનું ઉતસજ્ગતંત્ર એક જોડ મૂત્રણપંડ, એક જોડ 

મૂત્રવાણહની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાગ્ગ ધરાવે છે. 

મૂત્રપિંડ (kidney)

સ્થાન

> મનુષયનું મૂત્રણપંડ ઉદરગુહામાં  

કરોડસતંભની છેલલી ઉરસીય 

અને ત્રીજી કટટકશેરુના 

સમતલની વચ્ે પૃષ્ઠ બાજુએ 

અંદરની દીવાલ નજીક 

ગો્ઠવાયેલા છે. 

> બંને મૂત્રણપંડ એક જ સમતલ પર આવેલાં નર્ી.

> જમણું મૂત્રણપંડ ડાબા મૂત્રણપંડ કરતાં સહેજ નીચેના સમતલ 

પર આવેલું છે, કારિ કે જમિી બાજુની ઉદરીય ગુહામાં 

ઉપર તરફ યકૃત ગો્ઠવાયેલું હોય છે. 

 > આકાર : વાલના દાિા જેવો 

 > રંર : લાલાશપડતો કથર્ઈ

 > કદ : દરેક મૂત્રણપંડ લગભગ 10-20 સેમી લાંબા, 5-7 સેમી 

પહોળા અને 2-3 સેમી જાડા હોય છે. 
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ખોપરી (Skull) 

> િીષ્ષપ્રદેિના અક્ી્ કંકાલનો મુખ્ ભાગ રચે છે. 

> ખોપરી બે પ્રકારના અસ્થિઓના સમૂહ, મ્તકના અસ્થિઓ 

અને ચહેરાના અસ્થિઓના સમૂહથિી બને છે.

> આ અસ્થિઓ 22 છે.

ખોપરષી

મ્તક 

(8 અસ્થિ) 

ચહેરાનાં અસ્થિ 

(14 અસ્થિ) 

1. મસતક (Cranium) 

> તેમાં 8 ચપ્ાં અસ્થિઓ એકબીજા સાથિે મજબૂત અને ચુ્ત 

રીતે જોડાઈને મ્તકપે્ી (Cranium કે Brain box) બનાિે 

છે.

> મ્તકના અસ્થિ એકબીજા સાથિે તરંગી અચવલત સીમાઓ 

દ્ારા જોડા્ છે, તેને સીિન કહે છે. 

 > મસતકના અસસથિ 

મસતકના અસસથિનાં નામ સંખ્યા 

અગ્રકપાલી (Frontal) અસ્થિ 1

મધ્કપાલી (Parietal) અસ્થિ 2

િંખક (Temporal) અસ્થિ 2

પશ્ચકપાલી (Occipital) અસ્થિ 1

સ્ફિનોઈડ (Sphenoid) અસ્થિ 1

એથમોઈડ (Ethmoid) અસ્થિ 1

2. ચહેરાનાં અસસથિ

> તેમાં 14 અસ્થિ આિેલાં છે.

> તે ખોપરીના આગળના ભાગનું વનમા્ષણ કરે છે. 

ચહેરાના અસસથિનાં નામ સંખ્યા 

નાસાસ્થિ (Nasal) 2

હનુતાલુકી્ (Maxillae) 2

તાલુકી (Palatine) 2

ઝા્ગોમેટ્ક (Zygomatic) 2

લેકટરમલ (Lacrimal) 2

અંત:્થિ નાસાસ્થિ કોનવચ (Conchae) 2

હલાસ્થિ (Vomer) 1

અધોહનું (Mandible) 1

> તાલુકી, અંત:્થિ નાસાસ્થિ કોનવચ અને હલાસ્થિ બહારની 
સપા્ીથિી જોઈ િકાતાં નથિી.

મધ્યકર્ણના અસ્થિ 

> દરેક મધ્કણ્ષમાં ત્રણ નાનાં અસ્થિ હથિોડી (Malleus), 
એરણ (Incus), પેંગડું (Stapes) આિેલાં છે. તેને સામૂવહક 
રીતે કાનનાં હાડકાં કહે છે.

> ખોપરીનો ભાગ કરોડ્તંભના અગ્રભાગ સાથિે પશ્ચકપાલી 
કંદૂક (Occipital condyles) ની મદદ િડે જોડા્ છે.

> મનુષ્ની ખોપરી વદ્કંદૂકી્ ખોપરી (Dicondylec skull) 
ગણિામાં આિે છે. 
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★  સાંધા

★  સાંધાના પ્રકાર

★  સના્યુ 

★  સ્ાનના આધારે સના્યુનું િર્ગીકરણ 

★  સના્યુન્ અવન્યવમતતાઓ 

★  અત્યારસુધ્માં પુછા્યેલા પ્રશ્નો 

સાંધા

> બે અથવા વધારે અસ્થઓને તેમના એકત્ર્થાને જોડતી 

પેશીની રચનાતમક ગોઠવણીને સાંધા કહે છે. 

સાંધાની અગત્યતા 

> સાંધાઓ શરીરના અસ્થના ભાગેથી થતાં બધા પ્રકારના 

હલનચલન માટે જરૂરી છે. 

> બે અસ્થઓ અથવા કાસ્થ અને અસ્થ વચ્ેના 

સંપક્કબબંદુએ સાંધાઓ દ્ારા ્નાયુ વડે ઉતપનન થતાં 

બળનો ઉપયોગ હલનચલન કરવા માટે થાય છે. 

> તે ઉચ્ાલનના આધારબબંદુ તરીકે કાય્ય કરે છે. 

સાંધાના પ્રકાર

સાંધા

તંતુમય સાંધા કાસ્થમય સાંધા મુકત ચલ સાંધા 

 

તંતુમ્ય સાંધા (Fibrous Joints)    

> અનય નામ :  ્થાયી / અચલ (Immovable) સાંધા

> તે ખોપરીનાં ચપટાં અસ્થઓ વચ્ે 

જોવા મળે છે. 

> આ સાંધાના ્થાનેથી અસ્થનું કોઈ 

પણ જાતનું હલનચલન થતું નથી, 

કારણ કે અસ્થઓ છેડાના ભાગે 

મજબૂત કોલાજન તંતુઓ (તંતુમય 

સંયોજક પેશી) થી બંધાયેલા હોય છે. 

> અચલ સાંધા સીવન (Sutur) તરીકે પણ ઓળખાય છે.

કાસ્થિમ્ય સાંધા  (Cartilagenous Joints) 

> અનય નામ :  અંશતઃ ચલ (Partially movable) સાંધા

> આ સાંધાઓ કશેરુકાના જોડાણ્થાને, પુરોબનતંબકાસ્થની 

સંધાન્થાને જોવા મળે છે. 

> અસ્થઓ કાસ્થ વડે જોડાયેલા હોય છે. 

> તકતીઓ મયા્યબદત હલનચલનમાં મદદરૂપ બને છે. 

મુકત ચલ સાંધા (Synovial Joints) 

> બે અસ્થઓના જોડાણ્થાને 

સાયનોબવયલ પોલાણ તરીકે 

ઓળખાતો અવકાશ આવેલો છે. 

> તેમાં ચીકણું સાયનોબવયલ 

પ્રવાહી ભરેલું હોય છે. 
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હરા્િિિરાઇિોરડિમ (વધરાિે િરાઇિૉઇડ સ્ત્રાવ)

 { એ્િોપિેક્મક ગૉઇટર

> તે હા્યપરિાઇરોરડિમ (િાઇરૉસકસનના અથતસ્ત્ાવ)નુરં 

સ્વરૂપ છે.  

> તે િાઇરૉઇડ ગ્રંથિના કદમારં 

વિારો પ્રેરે છે. 

> તેમારં આંખના ડોિા ફૂિી 

જવા, ચ્યાપચથ્યક દરમારં 

વિારો અને વજનમારં ઘટાડો જેવારં િક્ષણો જોવારં મિે છે.

> તેને ગ્ેવસ રોગ (Graves disease) કહે છે.

પેરરાિરાઇરોઇડ ગ્રંથિ

>  Ca2+નુરં થન્યમન કરતી ગ્રંથિ પેરાિાઇરોઇડ ગ્રંથિ છે.

સ્િરાન 

> તે િાઇરૉઇડ ગ્રંથિની પાછિ આવેિી છે. 

> તે ચાર નાની ગ્રંથિઓ છે. 

> તે િાઇરૉઇડ ગ્રંથિના બે ખરંડ પૈકી દરેક ખરંડમારં એક જોડ 

આવેિી છે.

િેિરાિરાઇિૉઇડ ગ્રંઝિનો અંત:સ્ત્રાવ  

> પેરાિાઇરોઇડ (પેરાિોમયોન) અંત:સ્ત્ાવ (PTH)  

>  PTH ના સ્ત્ાવ કેસલશ્યમ (Ca2+) આ્યનોના પરરવહન 

સ્તરો દ્ારા થન્યરંથત્ત છે. 

િેિરાિરાઇિોઇડ ગ્રંઝિનરાં કરા્યો 

> રુથિરમારં Ca2+ ના પ્રમાણમારં વિારો કરે છે.

> તે અસસ્િ પર અસર કરી, અસસ્િના થવનાશક 

(થવખનીજીકરણ)ની પ્રથરિ્યાને ઉત્ેજે છે. 

> પાથચત ખોરાકમારંિી Ca2+ના શોષણમારં વિારો કરે છે.

> મયૂત્થપરંડનથિકાઓમારંિી પણ Ca2+ ના સથરિ્ય પુન: શોષણને 

ઉત્ેજે છે.

>  PTH હા્યપરકેલસેથમક અંત:સ્ત્ાવ છે. 

> તે રુથિરમારં કેસલશ્યમનુરં સ્તર વિારે છે. 

>  PTH અને TCT સાિે કા્યમા કરી શરીરમારં Ca2+નુરં સરંતુિન 

જાિવી રાખવામારં નોંિપાત્ ફાિો આપે છે.

નોંધ 

> પેરાિોમયોનની અસર હેઠિ રુથિરમારં કેસલશ્યમનુરં પ્રમાણ 

વિે છે અને ફોસ્ફેટનુરં પ્રમાણ ઘટે છે.

> તેના અભાવમારં શરીર સતત સ્ના્યુસરંકોચનને કારણે 

ધ્યૂજતુરં રહે છે. 

> હા્યપોપેરાિાઇરોઇડને કારણે ટીટેની અને 

હા્યપરપેરાિાઇરોઇડને કારણે ઓસસ્ટ્યોપોરોથસસ 

(અસસ્િસુથષરતા) રોગ િા્ય છે.

િરાયમસ ગ્રંથિ 

સ્િરાન

> તે હૃદ્ય અને મહાિમનીની પૃષઠ 

બાજુએ આવેિી ખરંડી્ય રચના 

છે.

> તેનો સૌિી સારો થવકાસ 

બાલ્યાવસ્િામારં િા્ય છે. 

> વ્ય વિવા સાિે તે નાની અને 

ચરબીમ્ય બને છે.

િરા્મસિ ગ્રંઝિનો અંત:સ્ત્રાવ 

> િા્યમોથસન (પેપટાઇડ પ્રકારનો અંત:સ્ત્ાવ) 
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માનવ હૃદય69
INDEX

★  માનિ હૃદ્ય 

★  માનિ હૃદ્યના ખંડો

★  માનિ હૃદ્યના પટલો 

★   માનિ હૃદ્યના િાલિ 

★  ગાંઠપેશી

★  કર્ણક-ક્ેપક જૂથ / AV બંડલ

★  પરકકનજે તંતુ 

★  હીસ જૂથ 

માનવ હૃદય 

> રુધિરને રુધિરવાધિનીઓમાં દબાણપૂવ્વક િકેલતું પોલું 

મધ્ય ગર્વસતરમાંથી ઉતપનન થતું સના્યુલ ખંડી્ય અંગ છે. 

> સમગ્ર હૃદ્ય હૃદ સના્યુઓનું બનેલું છે.

> હૃદ્યની દીવાલ : હૃદ સના્યુપેશી, સં્યોજક પેશી અને 

રુધિરકેધશકાઓથી બનેલી છે. 

સ્થાન 

> હૃદ્ય ઉરસી્ય ગુિામાં, બે ફેફસાંની વચ્ે, ડાબા ફેફસાં 

પાસે આવેલી ખાંચમાં તાંસું ગોઠવા્યેલું છે. તેનો 2/3 રાગ 

શરીરની મધ્યરેખાથી ડાબી બાજુએ આવેલ છે. 

કદ 

> બંિ મુઠ્ી જેટલા કદનું 

આકથાર 

> બુઠ્ા શંકુ આકારનું 

પરરહૃદ આવરણ (Pericardium) 

> હૃદ્યની ફરતે બેવડી પટલમ્ય રક્ષણાતમક કોથળી આવેલી 

છે. 

> પરરહૃદ આવરણ બિારની તરફ તંતુમ્ય આવરણ અને 

અંદરની તરફ લસીસતર િરાવે છે. 

પરરહૃદ પ્રવથાહી (Pericardial fluid) 

> પરરહૃદ આવરણ બે પડ વચ્ે સાંકડા પરરહૃદ અવકાશમાં 

પરરહૃદ પ્રવાિી રરેલું િો્ય છે. 

> તે ઘર્વણધનરોિક તરીકે વતતે છે. 

માનવ હૃદયના ખંડો  
ખંડો 

> માનવનું હૃદ્ય ચાર ખંડો – બે કણ્વકો અને બે ક્ષેપકોમાં 

ધવરાધજત િો્ય છે. 

હૃદ્યના ખંડો

કણ્વકો ક્ષેપકો 
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ક્ષેપક ડાયષેસ્ટોલ 

> ક્ેપકોના ક્શક્થલન સાથે ક્ેપક દાબ ઘટે છે તેથી 

અધતિચંદ્ાકાર વાલવ બંધ થાય છે. 

> પરરણાિે ક્ેપક તરફ રુક્ધરનો ઊલટો પ્વાહ અટકે છે. 

> હજુ ક્ેપકનું દબાણ વધારે ઘટે તયારે સાપેક્ે કણતિકિાં 

રુક્ધરનું દબાણ વધુ હોવાને કારણે ક્વિદલ અને ક્રિદલ વાલવ 

ખૂલતાં ક્શરાઓ વિારા કણતિકોિાં આવેલા રુક્ધરનો પ્વાહ 

ફરી ક્ેપકો તરફ શરૂ થાય છે.

> ક્ેપકો અને કણતિકો પુન: સંયુકત ક્શક્થલન (્ડાયેસટોલ) 

ની સસથક્તિાં આવે તયારે પુનરાવક્તતિત ઘટનારૂપે હૃદયચરિ 

પ્ક્રિયા ચાલુ રહે છે.

હૃદયના અવાજ

> હૃદયના અવાજ સટેથોસકોપ વિારા સહેલાઈથી સાંભળી 

શકાય છે. આથી, હૃદય સંબંક્ધત ક્નદાનિાં ઉપયોગી છે.

> દરેક હૃદયચરિ દરક્િયાન બે િહત્વપૂણતિ અવાજ ઉતપનન 

થાય છે.

હૃદ્યના અિાજ

લબ (Lub) ્ડબ (Dub)

લબ (Lub) 

> ક્રિદલ અને ક્વિદલ વાલવ બંધ થવા સાથે સંકળાયેલ અને 

હૃદયચરિ દરક્િયાન પ્થિ ઉતપનન થતો અવાજ છે.

ડબ (Dub)

> અધતિચંદ્ાકાર વાલવ બંધ થવા સાથે સંકળાયેલ અને 

હૃદયચરિ દરક્િયાન ઉતપનન થતો બીજો અવાજ છે.

ECG

> ECG : ઈલેકટ્ોકાર્ડડિયોગ્રાફ 

> ઈલેકટ્ોકાર્ડડિઓગ્રાિ િેળવવા િાટે ઉપયોગિાં લેવાતા 
સાધનને ઈલેકટ્ોકાર્ડડિઓગ્રાફ કહે છે.

> પ્િાણભૂત ECGના ખં્ડો : ECG નો દરેક ઉનનત P થી T 

અક્રથી ઓળખવાિાં આવે છે. 

> તે હૃદયની ક્વક્શષટ ક્વદ્ુતકીય ક્રિયાક્વક્ધ સાથે સંકળાયેલ છે.

P તરંગ  

> કણતિકની ક્વદ્ુતકીય ઉત્ેજના (ક્વધ્ુવીકરણ) રજૂ કરે છે. 

> તે બંને કણતિકોને સંકોચન તરફ દોરી જાય છે.

QRS િંકુલ 

> તે ક્ેપકોના ક્વધ્ુવીકરણને રજૂ કરે છે. 

> તે ક્ેપકના સંકોચનને શરૂ કરાવે છે. 

>  Q - તરંગ બાદ તુરંત સંકોચન શરૂ થાય છે. 

> તે ક્સસટોલની શરૂઆતનો સંકેત છે.

T તરંગ 

> ક્ેપકોને ઉત્ેજનાની સસથક્તિાંથી સાિાનય સસથક્ત  
(પુન: ધ્ુવીકરણ) િાં પાછા આવવાની સસથક્ત રજૂ કરે છે. 

>  T તરંગનો અંત ક્સસટોલની સિાસપ્ત સૂચવે છે.

ECG નું સનદાનમાં મહત્ત્વ  

> ચોક્સ સિયિયાતિદાિાં QRS સંકુલોની સંખયાની ગણતરી 
વિારા વયસકતના હૃદય સપંદન દર િેળવી શકાય છે.

>  ECGના આકારિાં કોઈ પણ ક્વચલન હૃદયની અક્નયક્િતતા 
અથવા રોગની શકયતાનું ક્નદશતિન કરે છે. 

> આ કારણે ક્નદાનિાં તેિજ ક્ચરકતસાિાં િહત્વ ધરાવે છે.
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સહાયક પ્રજનનગ્ંપિ 

િુિુષની સિથાયક પ્રજનનગ્ંલ્ 

> ્પુરુષની સહાયક પ્રજનનગ્ંતથમાં શુરિાશય, પ્રો્્ટે્ટ ગ્ંતથ, 

બલબોયુરેથ્રલ ગ્ંતથનો સમા્વેશ થાય છે. 

શુક્રથાશય (seminal vesicles)

> તિે શુરિ્વાતહની સાથે જોડાયેલા હોય છે.

> આ ગ્ંતથઓનો સ્ા્વ શુરિાશય રસ બના્વે છે. 

> આ સ્ા્વ ફ્રુક્ટોઝ, કૅસલશયમ અને કે્ટલાક ઉતસેચકોથી 

સભર હોય છે. 

> આ ્ત્ા્વથી શુરિકોષો ગતતિશીલ અને જી્વંતિ રહે છે.  

પ્રરોસ્ટેસ્ ગ્ંલ્ (prostate gland) 

> તિેનો ્ત્ા્વ શુરિકોષોની ગતતિશીલતિા ્વધારે છે.

બલબરોયુિેથ્રિ ગ્ંલ્ (bulbourethral gland)

> તિે મૂત્જનનમાગ્જની ્પશ્વ બાજુએ આ્વેલી છે.

> બલબોયુરેથ્રલ ગ્ંતથને કાઉ્પરની ગ્ંતથ તિરીકે ્પણ 

ઓળખ્વામાં આ્વે છે. 

> તિે ઘષ્જણ તનરોધક ્ત્ા્વ કરે છે.

> તિેનો સ્ા્વ તશશ્નના ઊંજણમાં મદદરૂ્પ છે. 

શુક્રકોષ (Sperm) 
શુક્રકરોષની િચનથા 

> શુરિકોષ શીષ્જ, ગ્ી્વા, મધય ભાગ અને ્પૂંછડીથી બનેલ 
સૂક્મ રચના છે.

> શુરિકોષના સમગ્ દેહને રસ્તિર આ્વરે છે. 

શીષ્ષ (Head) 

> તિે ત્વ્તૃતિ એકકીય કોષકેનદ્ર ધરા્વે છે. 

> તિેના અગ્ છેડાને ઘેરતિી ્ટો્પી જે્વી રચનાને શુરિાગ્  
(Acrosome) કહે છે. 

> અંડકોષને ફતલતિ કર્વામાં મદદરૂ્પ ઉતસેચકો  
(મુખયત્વે હાયલયુરોતનડેઝ) થી શુરિાગ્ ભરેલું હોય છે. 

ગ્ીવથા (Neck)

> શીષ્જ અને મધય ભાગને સાંકળતિો સાંકડો ભાગ છે. 

મધય ભથાગ (Middle Piece) 

> તિે અસંખય કણાભસૂત્ો ધરા્વે છે. તિેના દ્ારા ્પૂંછડીના 
હલનચલન મા્ટે શસકતિ ઉત્પનન કર્વામાં આ્વે છે. 

> ફલન મા્ટે શુરિકોષની જરૂરી ચતલતિતિા મા્ટે સાનુકૂળતિા 
્પૂરી ્પાડ્વામાં આ્વે છે. 

િૂંછડી (Tail)

> તિે લાંબા અક્ષતિંતિુ અને તિેને ઘેરતિા રસ્તિર ્વડે બનેલી છે. 

> તિેના હલનચલનથી શુરિકોષને ચતલતિતિા મળે છે. 

> ્પૂંછડીની મદદથી શુરિકોષો યોતનમાગ્જમાંથી ફલન મા્ટે  
અંડ્વાતહનીમાં આગળ ્વધે છે. 
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વંધ્યતા74
INDEX

★  િંધ્યતા

★  ART

★  IVF

★  In-vivo fertilisation

વંધ્યતા

> બે વર્ષ સુધી દંપતી કે યુગલના મુકત અથવા અસુરક્ષિત 

સહવાસ છતાં ગર્ષધારણ ન  થાય તો તેને વંધયતા 

(અફળદ્ુપતા) કહે છે.

> આમ, વંધય દંપતી બાળક પેદા કરવા માટે અસમથ્ષ હોય છે.

ART

> અફળદ્ુપતાના કકસસામાં દંપતીને બાળકપ્ાપ્ત માટે ART 

(Assisted Reproductive Technology) મદદરૂપ છે. 

IVF

>  IVF : In vitro fertilisation

> આ પદ્ધક્ત પ્ચક્લત રીતે ટેસટટ્યૂબ બેબી કાય્ષક્રમ તરીકે 

જાણીતી છે.

> સત્ીશરીરની બહાર, લગરગ શરીરની અંદર જેવી 

પસથક્તમાં ફલનને ઇન ક્વટ્ો ફલન કહે છે. 

> પતની/દાતા સત્ીના અંડકોર અને પક્ત / દાતા પુરુરના 

શુક્રકોરોને એકક્ત્ત કરી, પ્યોગશાળામાં યોગય પકરપસથક્ત 

હેઠળ ફલન કરવામાં આવે છે. 

> તયારબાદ ફક્લતાંડને અંડવાક્હનીમાં સથાનાંતકરત કરવામાં 

આવે છે.

 ZIFT 

>  ZIFT : Zygote Intra Fallopian Transfer (ફક્લતાંડ 

અંતઃઅંડવાક્હની સથાનાંતરણ) 

> શરીરની બહાર ફલન દ્ારા ક્નમા્ષણ પામેલ ફક્લતાંડને 

અથવા પ્ારંક્રક ભ્યૂણ (8 સુધીના ગર્ષકોષઠી કોરો 

ધરાવતા)ને અંડવાક્હનીમાં સથાનાંતકરત કરવામાં આવે છે. 

IUT 

>  IUT : Intra - Uterine Transfer  (અંતઃગરા્ષશય સથાનાંતર)

> 8 કરતાં વધુ ગર્ષકોષઠી કોરો ધરાવતા ભ્યૂણને આગળનો 

ક્વકાસ પયૂણ્ષ કરવા ગરા્ષશયમાં સથાનાંતકરત કરવામાં આવે છે. 

In-vivo fertilisation

> જે સત્ીઓમાં ગર્ષધારણની સમસયા હોય તેમની સહાયતા 

માટ ે In-vivo ફલન (સત્ીના શરીરમાં જ જનનકોરોનું 

સંયોજન) થી બનતા ભ્યૂણને પણ સથાનાંતરણ માટે 

ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. 



386 સામાન્ય વિજ્ાન

મનુષ્યમાં જોવા મળતા રોગ

W
eb
Sa
nk
ul

®

WebSankul®
PUBLICATION

િૅકટટેરર્ાથી થતાં રોગો

િૅકટટેરર્યાથી 
થતાં રોગ 

કૉલેરા

ટાઈફૉઈડ

ટીબી (ક્ષય) 

નયુમોહનયા 

સીટફલીસ

ગોનોટરયા

કરૉલેરા

> તે હ્વબ્ીઓ કૉલેરી નામના બૅકટેટરયારી રાય છે. 

> આ રોગ માખી, ગંદું પાણી, દલૂહર્ત 

ખોરાક અને સ્વચછતાના 

અભા્વરી ખલૂબ ઝડપરી 

ફેલાય છે.

> કૉલેરાના બૅકટેટરયા નાના આંતરડામાં દાખલ રઈ ઝડપરી 

પ્રજનન કરે છે અને આંતરડાના અહધચછદ કોર્ોમાં દાખલ રાય છે. 

> આંતરડાની દી્વાલ પર સોજો આ્વે છે. 

> તેના કારણે મોટા પ્રમાણમાં પાણી અને ક્ષારો ઝાડારૂપે 

શરીરની બહાર નીકળે છે.

ટાઇફરૉઇડ

> તે સાલમોનેલા ટાઇફી બૅકટેટરયારી  

રતો રોગ છે. 

> દલૂહર્ત ખોરાક, દલૂધ, પાણી અને 

ટાઇફૉઇડ રોગીના ઝાડાના 

સંપક્કમાં આ્વતી માખીઓ દ્ારા 

ફેલાય છે. 

> રોગનાં લક્ષણો ચેપગ્રસત રયા પછી 10 રી 14 હદ્વસ બાદ 

જો્વા મળે છે.

> પ્રભાહ્વત અંગ : આંતરડાં

> હ્વડાલ કસોટી દ્ારા ટાઇફૉઇડનું હનદાન રાય છે. 

> કલોરેક્ફહનકોલ એકનટબાયોટટકસનો ઉપયોગરી આ રોગ 

મટાડી શકાય છે. 

> મેટડકલક્ષેત્રમાં ટાઇફૉઇડનું ઉતકૃષઠ ઉદાહરણ મેરી મેલોન 

છે. તેમનું ઉપનામ ટાઇફૉઇડ મેરી છે. 

ટીિી 

> ટીબી : ટ્ુબરકયુલોહસસ         

> તે માઇકોબૅકટેટરયમ ટ્ુબરકયુલોહસસ નામનાં 

બૅકટેટરયારી  રતો રોગ છે.

> તે ઝેરી પદાર્થ ટ્ુબરકયુહલનનો સ્ા્વ કરે છે. 

> ટીબીનું ચેપગ્રસત સરાન ફેફસાં અને લહસકાગ્રંહર છે. 

> ટીબીની અસર હાડકાં અને આંતરડાં પર પણ રાય છે. 

> રસી : BCG (Bacille Calmette Guerin)

ન્યુિોનિ્ા 

> નયુમોહનયા શ્સનમાગ્થની ગંભીર બીમારી છે. 

> મનુષયમાં સટ્ેપટોકૉકસ નયુમોહન અને હહમોટફલસ 

ઇનફલયુએનઝા   બૅકટેટરયા દ્ારા નયુમોહનયા રાય છે.

> સટ્ેપટોકૉકસ નયુમોહન બૅકટેટરયા નયુમોકૉકસ તરીકે પણ 

ઓળખાય છે. 

> બાળકો, વૃદ્ો અને એઇડસના દદીદીમાં આ રોગ ર્વાની 

શકયતા ્વધારે હોય છે. 

> આ રોગમાં ફેફસાંના ્વાયુકોષઠો સંક્રહમત રાય છે. તેના 

પટરણામે ્વાયુકોષઠો પ્ર્વાહીરી ભરાય છે. 

> હોઠ અને  આંગળીઓ નખ ભલૂખરારી ્વાદળી રંગના રાય છે. 
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> સ્ત્ોત : વનસ્પવત તેલ : ઘઉ અંકુરણ તેલ, િૂ્યમામુખી તેલ 

> ત્ુટટજન્ય રોગ : પુરુષોમાં નપુિંકતા, સ્ત્ીઓમાં વંધતવ, 

પાંડુરોગ (RBC ની નાજુકતા), સ્ના્યુની નબળાઈ 

Vitamin - K

> રાિા્યવણક  નામ : ટફલોસ્વનોન 

> સ્ત્ોત : લીલાં પાંદડાંવાળાં શાકભાજી 

> ત્ુટટજન્ય રોગ : રુવધર ગંઠાવાનાં િમ્યમાં વધારો

Vitamin - B1

> રાિા્યવણક  નામ : થા્યમીન 

> સ્ત્ોત : ્યીસ્ટ, દૂધ, લીલાં 

શાકભાજી અને અનાજ

> ત્ુટટજન્યરોગ : બેરીબેરી 

(ભૂખ ઓછી લાગવી, વૃવધિમાં મંદતા)

> આથવણથી વવટાવમન B કોમપલે્િ વધે છે.

> જીભ આવી હો્ય તો વવટાવમન B કોમપલે્િ લેવામાં આવે 

છે. 

Vitamin - B2

> રાિા્યવણક  નામ : રીબોફલેવવન 

> સ્ત્ોત : દૂધ, ઈંડાની િફરેદી, ્યકૃત, 

ટકડની 

> ત્ુટટજન્ય રોગ : ટકલોવિિ (મોં અને હોઠની ટકનારી પર 

પડેલા ચીરા), પાચનવક્્યામાં અવ્યવસ્થા, તવચામાં બળતરા

Vitamin - B3

> રાિા્યવણક  નામ : વન્યાિીન

> સ્ત્ોત : દૂધ અને તેની બનાવટ, 

ટામેટાં, મગફળી, શાકભાજી, ફળો, 

ઈંડાં, માંિ 

> ત્ુટટજન્ય રોગ : પેલાગ્ા (ચામડીમાં િોજો)

Vitamin - B5

> રાિા્યવણક  નામ : 

પેનટોથેવનક એવિડ

> સ્ત્ોત : દૂધ , ઈંડાં, માંિ, 

અનાજ, માછલીનાં લીવરનું 

તેલ 

> ત્ુટટજન્ય રોગ : થાક, વાળ િફરેદ થવા, અસ્થમા (દમ)

Vitamin - B6

> રાિા્યવણક  નામ : વપટરડૉસ્િન

> સ્ત્ોત : ્યીસ્ટ, દૂધ, ઈંડાંની જરદી, અનાજ અને ચણા

> ત્ુટટજન્ય રોગ : આંચકી આવવી

Vitamin - B7

> રાિા્યવણક  નામ : બા્યોટટન 

> સ્ત્ોત : દૂધ, ફળ, શાકભાજી, મગફળી, ઘઉં, ઈંડાં

> ત્ુટટજન્ય રોગ : લકવો, ચામડીના રોગો, જીભ આવી જવી, 

ભૂખ ઘટી જવી.        

> લાંબો િમ્ય એસનટબા્યોટીક િારવાર પર રહેલ વ્યસ્તમાં 

પણ Vitamin B7 અને K ની ઊણપ જોવા મળે છે.
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> આ કોષ્ઠની અંદર, કોષકેન્દ્ર અનેક વખત હવભાજન પામી 

નવાં બાળ કોષકેન્દ્રો બનાવે છે. 

> દરેક બાળ કોષકેન્દ્રની ફરતે કોષરસનો થોડો જથથો 

એકહરિત થાય છે. 

> અને તેમની (કોષકેન્દ્ર) ફરતે પાતળું પ્િ બનાવે છે. 

> આમ, કોષ્ઠની અંદર એક હપતૃકોષમાંથી બનેિા ઘણા 

બાળકોષો આવેિા િોય છે. 

> સામાન્ય અનુકૂળ પરરસ્થહત આવે છે, તયારે કોષ્ઠ તૂ્ીને 

ખુલિું થાય અને ઘણા બાળકોષો મુકત થાય છે તથા દરેક 

નવા સજીવનું (પ્રાણીનું) હનમા્જણ કરે છે. 

> ઉદાિરણ : અમીબા અને પિાઝમોરડયમ

અિખંડન (Fragmentation) 

> બિુકોષી સજીવોનાં શરીર બે અથવા ઘણા ્ુકડાઓમાં 

હવભાહજત થાય છે અને પરરપકવ બને છે. 

> આ દરેક ્ુકડો સંપૂણ્જ નવા પ્રાણી તરીકે વૃહદ્ધ પામે છે, જેને 

અવખંડન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

> ઉદાિરણ : ્પાયરોગાયરા

પુન:સજ્જન (Regeneration) 

> કે્િાંક પ્રાણીઓ અને વન્પહતઓમાં તેમના શરીરનો 

કાપેિો નાનો ભાગ સંપૂણ્જ નવા પ્રાણી તરીકે હવકાસ પામે છે.

> ઉદાિરણ : િાઇડ્ા અને પિેનેરરયા 

કલિકાસજ્જન (Budding)

> કહિકાસજ્જનમાં, હપતૃપ્રાણીના શરીરમાંથી બિાર તરફ 

એક નાનો ભાગ (અંકુર) વૃહદ્ધ પામે છે. 

> જે પછીથી હપતૃપ્રાણીથી છૂ્ું પડી તેમાંથી નવું પ્રાણી બને છે.

> ઉદાિરણ : િાઇડ્ા અને પિેનેરરયા

બીજાણુસજ્જન (Spore Formation)

> બીજાણુઓ રક્ષણાતમક આવરણથી ઘેરાયેિ વન્પહતઓનો 

સૂક્મ પ્રજનન એકમ છે. 

> જયારે રક્ષણાતમક આવરણ તૂ્ે છે તયારે બીજાણુઓ િવામાં 

ફેિાય છે. 

> આ િવામાં તરતા બીજાણુઓ ખોરાક પર સ્થર થાય 

છે અને સાનુકૂળ સ્થહતમાં તેઓ અંકુરણ પામી નવી 

વન્પહતઓ સજજે છે.

> ઉદાિરણ : રાઇઝોપસ અને મયૂકર
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ભૂ-આવર્તન (Geotropism) 

> ગુરુતવાકર્તણની પ્તતતરિ્ારૂ્પરે વનસ્પતત અંગોના 

હલનચલનનરે ભૂ-આવત્તન કહે છે. 

> ઉિાહરણ : મૂળતંત્ર હકારાતમક ભૂ-આવત્તન અનરે પ્કાંડ 

નકારાતમક ભૂ-આવત્તન િશા્તવરે છે.

જલાનુવર્તન (Hydrotropism) 

> ્પાણીની પ્તતતરિ્ારૂ્પરે વનસ્પતત અંગોના હલનચલનનરે 

જલાનુવત્તન કહે છે. 

> ઉિાહરણ : મૂળતંત્ર હકારાતમક જલાનુવત્તન અનરે પ્કાંડ 

નકારાતમક જલાનુવત્તન િશા્તવરે છે.

રસાયણાનુવર્તન (Chemotropism) 

> ચોક્કસ રસા્ણની 

પ્તતતરિ્ારૂ્પરે વનસ્પતત 

અંગોના હલનચલનનરે 

રસા્ણાનુવત્તન કહે છે. 

> ઉિાહરણ : ફલનની પ્તરિ્ામાં ્પરાગનતલકાની 

્પરાગવાતહનીમાં અંડક તરતની વૃતધિનરે રસા્ણાનુવત્તન 

કહે છે. 

સ્પશા્તનુવર્તન (Thigmotropism) 

> આધારના સ્પશ્તની પ્તતતરિ્ારૂ્પરે 

વનસ્પતત અંગોના હલનચલનનરે 

સ્પશા્તનુવત્તન કહે છે. 

> ઉિાહરણ : વનસ્પતતનાં સૂત્રાંગો 

નેસસટિઝમ (Nastism) 

> વનસ્પતતનાં અંગોમાં પ્રેરાતું હલનચલન બાહ્ય ્પરરબળના 

અસસતતવ અનરે તીવ્રતા ્પર અવલંબરે, ્પરંતુ તરે કોઈ તનતચિત 

તિશા તરફ ્થા્ તરે જરૂરી ન્થી. તરેનરે નરેસસટિઝમ કે નરેસસટિક 

હલનચલન કહે છે.

> નરેસસટિઝમમાં વનસ્પતતનાં અંગોની પ્તતતરિ્ા બાહ્ય ઉત્રેજના 

્પર આધારરત છે. ્પરંતુ, પ્તતતરિ્ાનો ્પરરબળની તિશા 

સા્થરે સંબંધ ન્થી. 

નેસસટિઝમના પ્રકાર  

નેસસટિઝમ 

ફોટિોનરેસટિી 

્થમણોનરેસટિી 

હાઇડ્ોનરેસટિી 

ત્થગમોનરેસટિી 

ફોટોનેસસટ

> કમળ અનરે સૂ્્તમુખીનાં ્પુષ્પ સવારરે ખીલરે છે.
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સંયુક્ત અધિચ્છદ 

> એક કરતરાં વિરારે સતરોમરાં અધિચ્છદ કોષો ગો્વરાયેલરા 

હોય ્છે. 

> ઉદરાહરણ : સતૃત અધિચ્છેદ 

કરાય્યનરા આિરારે અધિચ્છદ પેશીનું વરીગીકરણ 
ગ્તંધ્્ય અધિચ્છછેદ 

> કરાયમા : સત્રાવ 

સતંવેદી અધિચ્છદ 

> કરાયમા : સંવેદનરા 

જનન અધિચ્છદ 

> કરાયમા : જનનકોષોનું ધનમરામાણ

અધભશોષી અધિચ્છદ 

> કરાયમા : શોષણ

સંયોજક પેશી

> બે પેશીઓ કે અંગો વચ્ે પૂરણ કે જોડરાણ સરાિી, આિરાર 

આપતી પ્રાણીપેશીને સંયોજક પેશી કહેવરાય.

લક્ષણો 

> તેમરાં આંતરકોષીય દ્રવય વિરારે અને કોષોનું પ્મરાણ ઘણં 

ઓ્છું હોય ્છે. 

> તેનરા કોષો ધવભરાજન દ્રારરા નવરા કોષોનું સજમાન કરે ્છે. 

> આંતરકોષીય દ્રવયનો સત્રાવ સંયોજક પેશીમરાં આવેલરા 

કોષો દ્રારરા જ થરાય ્છે. 

> તે ગભીભીય મધયસતરમરાંથી સજામાય ્છે. 

કા્યયો 

> તે ધવધવિ અંગો અને પેશીઓનું જોડરાણ કરે ્છે. 

> તે અંગોની આસપરાસ પૂરણ કરે ્છે.

> તે શરીરમરાં બહરારથી પ્વેશતરાં રોગકરારકો અને ઝેરી 

દ્રવયોનો સરામનો કરે ્છે. 

> તે ઘરા પડવરાને કરારણે મૃત થતી પેશીઓનરાં સથરાને નવી 

પેશીઓનું ધનમરામાણ કરે ્છે. 

> તે શરીરને આિરાર આપવરા કંકરાલની રચનરા કરે ્છે. 

આં્રકોષી્ય આિારક દ્રવ્ય

> તે જેલી જેવું, પ્વરાહી, ઘનતરા િરરાવતું કે બરડ હોય ્છે.

> આંતરકોષીય આિરારક દ્રવયની લરાક્ષધણકતરા સંયોજક 

પેશીનરા કરાયમા અનુરૂપ પરરવતમાનશીલ રહે ્છે.

સંયોજક પેશીનરા પ્કરાર 

સં્યોજક 
પેશીના પ્કાર 

રુધિર

તંતુઘટકપેશી

મેદપૂણમાપેશી

અસસથ

કરાસસથ

અસસથબંિ

સનરાયુબંિ
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ગ્રીનહાઉસ અસર અને એસસડ વરાષા84
INDEX

★ ગ્રીનહાઉસ

★ ગ્રીનહાઉસ અસર 

★ િૈવવિક તાપ-વૃવધિ 

★  ગ્રીનહાઉસ િા્યુ

★  ગ્રીનહાઉસ અસરનરી માનિજીિન પર અસર 

★  એવસડિરાષા   

ગ્રીનહાઉસ

> ગ્રીનહાઉસનો સામાન્ય 

અર્થ ‘છોડઉછેર ઘર’ રા્ય 

છે. 

> અવાહક દરીવાલો અને 

પારદર્થક છતોરરી બનેલ 

કાચનાં ઘરોમાં ઈચ્છત તાપમાન જાળવરી છોડ ઉછેરરી 

રકા્ય છે.

>  દદવસ દરદમ્યાન આવતો સૂ્ય્થપ્રકાર પારદર્થક છતોમાંરરી 

પસાર રઈને અંદરનરી જમરીન, વનસપદત અને અન્ય 

પદારથોને ગરમરી આપે છે. 

> આ ઘટકોએ રોષેલરી ગરમરી પૈકરીનરી ફાજલ ગરમરી રાદરિ 

દરદમ્યાન પાછરી ફેંકા્ય છે. 

> પણ આ ગરમરીનરી વેધકતા ઘટરી જવારરી તે દરીવાલો કે 

છતોમાંરરી બહાર છટકરી જઈ રકતરી નરરી. 

> એટલે કે, આ ગરમરી છોડ ઉછેરઘરમાં જ રહેતરી હોવારરી 

તેનું તાપમાન હૂંફાળું રહે છે. 

> પરરણામે બહાર ગમે તેટલરી ઠંડરી પડતરી હો્ય તો, પણ 

ગ્રીનહાઉસમાં ઉનાળુ છોડ ઉછેરરી રકા્ય છે. 

ગ્રીનહાઉસ અસર  

> પૃથવરીને હૂંફાળરી રાખવા માટે કુદરતમાં પણ આવરી જ 

અદ્દભુત વ્યવસરા છે.                           

> સૌપ્રરમ ફ્ેનચ ગદણતરાસરિરી 

જીન ફોરર્યરે 1882 માં પૃથવરીના 

વાતાવરણને ગ્રીનહાઉસ સારે 

સરખાવ્યું હતું. 

> ત્યાર બાદ 1886માં ચસવડનના 

રસા્યણદવજ્ાનરી સવાંતે આહહેદન્યસ અને અમેરરકન 

દવજ્ાનરી ચેંબરદલને સમજાવ્યું હતું કે, ગ્રીનહાઉસ અને 

પૃથવરીનું વાતાવરણ એકસરખરી રરીતે કામ કરે છે.

> એટલે કે, તેઓ સૂ્ય્થરકરણોને અંદર પ્રવેરવા દે છે, પણ 

ગરમરીને બહાર છટકવા દેતાં નરરી.

> પૃથવરીને હૂંફાળરી રાખતરી આ ઘટના ‘ગ્રીનહાઉસ અસર’ કે 

‘ગલોબલવૉદમિંગ’ અને તેમાં સદરિ્ય ફાળો આપતા વા્યુઓ 

‘ગ્રીનહાઉસ વા્યુ’ તરરીકે ઓળખા્ય છે. 

> વાતાવરણમાં રહેલાં કાબ્થન ડા્યોકસાઈડ, દમરેન, ઓઝોન, 

કલોરોફલોરોકાબ્થન (CFCS), નાઈટ્રસ ઓકસાઈડ અને 

પાણરીનરી વરાળ ગ્રીનહાઉસ વા્યુ તરરીકે વતતે છે.

વૈશ્વિક તાપ-વૃશ્ધિ 

> જો વાતાવરણમાં કાબ્થન ડા્યોકસાડનું પ્રમાણ 0.03% 

કરતાં વધરી જા્ય તો કુદરતરી ગ્રીનહાઉસના સમતોલનમાં 

ખલેલ પહોંચવારરી પૃથવરીનું તાપમાન વધે છે. 

> પૃથવરીનરી આસપાસ વાતાવરણ આવેલું છે. 

> આ વાતાવરણમાં છેલલાં ઘણાં વષથોરરી તાપમાનમાં વધારો 

નોંધા્યો છે. 

> વૈદવિક તાપમાન વધવાનરી આ પ્રદરિ્યાને વૈદવિક તાપ-વૃદધિ 

કહે છે. 
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>	 પૃથ્વી	પરના	હ્ાિાન	અને	આબોહ્ાના	મનિા્શણિાં	ક્ોભ	

આ્રણનો	ફાળો	િોટો	છે.	

>	 પૃથ્વીસપાટવીથવી	 જેિ	

જેિ	 ઊંચે	 જઈએ	 ્તેિ	

્તેિ	 ્તાપિાન	 ઘટે	 છે.	

એટલે	 િે	 એિ	 કિિવીનવી	

ઊંચાઈએ	 જ્તાં	 6.5૦	 સે	

્તાપિાન	ઘટે	છે.

>	 ક્ોભ	 આ્રણનવી	 ઉપરનવી	

સપાટવી	િે	જયાં	્તાપિાન	ઘટ્તું	અટિવી	જાય	છે,	્તે	સવીિાને	

‘ક્ોભ	સવીિા’	િહે	છે.

>	 	આ	મ્સ્તાર	મ્િાનોના	ઉડ્ડયન	િાટે	ખૂબ	જ	અનુિૂળ	છે.

સમતાપ આ્રણ (Stratosphere) 

>	 ક્ોભ	આ્રણનવી	ઉપર	 16	થવી	 50	 કિ.િવી.	સુધવી	સિ્તાપ	

આ્રણ	આ્ેલું	છે.

>	 આ	આ્રણિાં	્તાપિાન	લગભગ	કસથર	રહે	છે.	

>	 ્તેથવી	્તેને	‘સિ્તાપ	આ્રણ’	િહે	છે.

>	 સિ્તાપ	આ્રણિાં	ઋ્તુઓ	અનુભ્ા્તવી	નથવી.	

>	 ્ાદળ,	્રસાદ,	્ંટોળ,	મહિ,	્ગેરે	અનુભ્ા્તાં	નથવી.	

>	 અહવીં	હ્ા	અતયં્ત	સ્ચછ	અને	પા્તળવી	છે,	્તેથવી	જેટ	મ્િાનો	

ઓછા	અ્રોધ	સાથે	ઝડપથવી	ઊડવી	રિે	છે.

>	 આ	 આ્રણિાં	 રરૂઆ્તિાં	 પૃથ્વીસપાટવીથવી	 20	 કિિવીનવી	

ઊંચાઈ	સુધવી	હ્ાનું	્તાપિાન	લગભગ	કસથર	રહે	છે.	

>	 તયારપછવી	ઊંચાઈનવી	સાથે	્તાપિાન	ધવીિે	ધવીિે	્ધ્ા	લાગે	

છે	 અને	 આરરે	 50	 કિિવીનવી	 ઊંચાઈએ	 ્તાપિાન	 ્ધ્તું	

અટિવી	જાય	છે.

>	 જે	 ઊંચાઈએ	 ્તાપિાન	 ્ધ્તું	 અટિવી	 જાય	 છે	 ્તે	 સવીિાને	

સિ્તાપ	સવીિા	િહે	છે.

>	 આ	 આ્રણિાં	 આરરે	 32	 કિિવીથવી	 48	 કિિવી	 ્ચ્ેનવી	

ઊંચાઈિાં	ઓઝોન	્ાયુ	આ્ેલો	છે.	

>	 ્તેથવી	 સિ્તાપ	આ્રણના	આ	ભાગને	ઓઝોન	આ્રણ	

્તરવીિે	પણ	ઓળખ્ાિાં	આ્ે	છે.	

>	 સૂય્શનાં	 અલટ્ા્ાયોલેટ	 કિરણો	 આ	 ભાગિાં	 રોષાય	 છે	
્તેિજ	આ	આ્રણિાંથવી	પસાર	થ્તવી	ઉલિાઓ	સળગવી	ઊઠે	
છે	અને	નાર	પાિે	છે.	

>	 ઓઝોન	્ાયુ	જં્તુનારિ	છે,	હ્ાને	રુદ્ધ	િરે	છે,	િનુષય	

િાટે	્તે	આરોગયપ્રદ	છે.

મધ્ા્રણ (Mesosphere) 

>	 સિ્તાપ	આ્રણનવી	ઉપર	્ા્તા્રણના	આરરે	50	થવી	80	
કિિવીનવી	ઊંચાઈ	સુધવીના	ભાગને	િધયા્રણ	િહે	છે.	

>	 આ	આ્રણિાં	ઊંચે	જ્તાં	્તાપિાન	ઘટ્તું	જાય	છે.	

>	 લગભગ	80	કિિવીનવી	ઊંચાઈએ	્તાપિાન	ઘટ્તું	અટિવી	જાય	
છે.	આ	ઊંચાઈને	િધયા્રણ	સવીિા	િહે	છે.	

>	 આ	મ્સ્તારિાં	હ્ાનું	્તાપિાન	-90૦	થવી		-100૦	સે	હોય	છે.

ઉષમા્રણ (Thermosphere) 

>	 િધયા્રણનવી	ઉપર	80	કિિવીથવી	લઈને	જયાં	સુધવી	્ ા્તા્રણ	

છે	તયાં	સુધવીના	આ્રણને	ઉષિા્રણ	િહે	છે.	

>	 અહવીં	હ્ા	અમ્તરય	ગરિ	અને	એિદિ	પા્તળવી	હોય	છે.	

>	 આ	આ્રણિાં	350	

કિિવીનવી	 ઊંચાઈએ	

આરરે	 900૦	 સે	

જેટલું	્તાપિાન	હોય	

છે.	

>	 સૂય્શનાં	 અલટ્ા્ાયોલેટ	 કિરણોના	 સ્ત્ત	 પ્રહારને	
િારણે	 ઉષિા્રણનવી	 હ્ાનું	 આયનવીિરણ	 થાય	 છે.	
્તેથવી	 ્ા્તા્રણના	 આ	 આ્રણને	 ‘આયના્રણ’		
(Ionosphere)	પણ	િહે	છે.

>	 રેકડયોના	્તરંગો	આ	આ્રણનવી	્વીજભારયુિ્ત	હ્ા	સાથે	
અથડાઈ	પરા્્ત્શન	થઈ	પાછા	પૃથ્વી	પર	આ્ે	છે.	

>	 ્તેથવી	પૃથ્વી	પરનાં	રેકડયો	પ્રસારણ	િાટે	આ	આ્રણ	ખૂબ	
જ	ઉપયોગવી	છે.	
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એકમ પદ્ધતિ 

ભૌતિક 

રાતિઓ 

એકમ પદ્ધતિ 

FPS 

પદ્ધતિ

CGS 

પદ્ધતિ

MKS 

પદ્ધતિ

MKSA 

પદ્ધતિ

લંબાઇ ફૂટ સેન્ટમીટર મીટર મીટર

દળ પાઉ્્ડ ગ્ામ કિલોગ્ામ કિલોગ્ામ 

સમય સેિ્્ડ સેિ્્ડ સેિ્્ડ સેિ્્ડ

વિદ્યુત 

પ્રિાહ
- - - એન્પયર

SI એકમ પદ્ધતિ  

મૂળભૂિ રાતિ SI એકમ
એકમની 

સંજ્ા

લંબાઇ મીટર m

દળ કિલોગ્ામ kg

સમય સેિ્્ડ s

વિદ્યુત પ્રિાહ એન્પયર A

થમમો્ડાયનેવમિ 
તાપમાન

િેન્િન K

દ્રવયનો જથથો મોલ mol

જયોવતની તીવ્રતા િે્્ડડેલા cd

પુરક રાતિ

પુરક રાતિ SI એકમ એકમની સંજ્ા

સમતલ િોણ રેક્ડયન rad (θθ)

ઘનિોણ સટીરેક્ડયન Sr (θΩ)

અતિિ રાતિ Vs. સતિિ રાતિ

અતિિ રાતિ સતિિ રાતિ

જે રાવિનયું િણ્ણન િરિા ફકત 

મૂ્યની જ જરૂર પ્ડડે તેિી 

રાવિને અવદિ રાવિ િહડે છડે. 

જે રાવિનયું િણ્ણન િરિા મૂ્ય 

ઉપરાંત વદિાની જરૂર પ્ડડે તેિી 

રાવિને સવદિ રાવિ િહડે છડે.

ઉદાહરણ :  

તાપમાન, સમય, દળ, 

ઘનતા, િદ, િાય્ણ

ઉદાહરણ :  

િેગ, પ્રિેગ, બળ, ટોિ્ક, 

સથાનાંતર

મૂળભૂિ રાતિ Vs. સાતિિ રાતિ

મૂળભૂિ રાતિ સાતિિ રાતિ

જે ભૌવતિ રાવિ અ્ય 

ભૌવતિ રાવિથી સિતંત્ર છડે 

તેિી રાવિને મૂળભૂત  

રાવિ િહડે છડે.

મૂળભૂત રાવિ પરથી 

મેળિેલી રાવિને સાવિત 

રાવિ િહડે છડે. 

ઉદાહરણ : લંબાઈ, દળ, 

સમય

ઉદાહરણ : ક્ેત્રફળ, 

ઘનફળ, ઘનતા 

તિદ્ુિભારરિ

જો િોઇ પદાથ્ણ ઇલેકટ્ોન ગયુમાિે તો તે િન વિદ્યુતભાકરત 

જો િોઇ પદાથ્ણ ઇલેકટ્ોન મેળિે તો તે 
ઋણ 

વિદ્યુતભાકરત 

વસ્િના િપ્ડા સાથે િાચનો સવળયો 

ઘસિાથી િાચનો સવળયો
િન વિદ્યુતભાકરત 

ઊનના િપ્ડા સાથે પલાનસટિનો સવળયો 

ઘસિાથી પલાનસટિનો સવળયો

ઋણ 

વિદ્યુતભાકરત 

 અગત્યનાં કોષ્ટકો
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તિતિિ સંસથા

સંસથાનું નામ સથળ

ભાભા એટોવમિ કરસચ્ણ સે્ટર (BARC) મયુંબઈ

કફવઝિલ કરસચ્ણ લેબોરેટરી (PRL) અમદાિાદ

ઇન્સટટયૂટ ફોર પલાઝમા (IPR) ગાંિીનગર

ઇન્સટટયૂટ ઑફ કફવઝકસ (IOP) ભૂિનેશ્ર

નેિનલ કફવઝકસ લેબોરેટરી (NPL) વદ્લી

ઇ્ટર યયુવનિવસ્ણટી િ્સોકટટિયમ ફોર 
એસટ્ોનોમી એ્્ડ એસટ્ોકફવઝકસ  

(IUCAA)
પૂના

ઇન્્ડયન ઇન્સટટયૂટ ઑફ સાય્સ 
(IISc)

બેંગલોર

રામન કરસચ્ણ ઇન્સટટયૂટ (RRI) બેંગલોર

ટાટા ઇન્સટટયૂટ ઑફ ફ્્ડામે્ટલ 
કરસચ્ણ (TIFR)

મયુંબઈ

સે્ટર ફોર એ્ડિા્સ ટડેકનોલવૉજી (CAT) ઈ્દોર

્યયુનકલયર સાય્સ સે્ટર (NSC) વદ્લી

ઇન્દરા ગાંિી સે્ટર ફોર એટોવમિ 
કરસચ્ણ (IGCAR)

િ્પક્મ

સહા ઇન્સટટયૂટ ઑફ ્યયુનકલયર 
કફવઝકસ (SINP)

િોલિાતા

કરવજયોનલ કરસચ્ણ લેબોરેટરી (RRL) ભોપાલ

ઇ્ટર યયુવનિવસ્ણટી એવસલરેટર સે્ટર 
(IUAC)

્યયુ વદ્લી

િેકરયેબલ એનજીટિ સાયકલોટ્ોન સે્ટર 
(VECC)

િોલિાતા

વિક્મ સારાભાઈ સપેસ સે્ટર (VSSC) બેંગલોર

ઇન્્ડયન ઇન્સટટયૂટ ઑફ 
એસટ્ોકફવઝકસ (IIA)

મયુંબઈ

ઇન્્ડયન ઇન્સટટયૂટ ઑફ 
જીઓમેગનેકટઝમ (IIG)

મયુંબઈ

િોિ & િોિક

િોિ િોિક

વપ્રંન્ટંગ પ્રેસ ગટનબગ્ણ

માઈક્ોસિોપ ઝે્ડ. ઝ્સેન

થમમોમીટર ગેલેવલયો

આિયુવનિ થમમોમીટર ફેરનહીટ

સટીમ એન્જન જે્સ િોટ 

બેટરી એલેકઝાં્ડર િો્ટા

અભય દીિો હંફ્ી ્ડડેિી

ટડેવલગ્ાફ િો્ડ સે્યયુઅલ મોસ્ણ

સાઇિલ િે.મેિલીન

લીફટ એવલિા ઓટીસ

ટાઈપરાઈટર કિસટોફર િો્સ

્ડાયનેમાઈટ આ્ફ્ે્ડ નોબેલ

ટડેવલફોન એલેકઝાં્ડર ગ્ેહામ બેલ

ગ્ામોફોન થોમસ આ્િા એક્ડસન

બ્બ થોમસ આ્િા એક્ડસન

ફાઉ્ટન પેન લૂઇસ િોટરમેન

લેસર કિરણો થીયો્ડોર હડેરો્્ડ મેઈમ 

ક્-કિરણો રો્ટજન

્ડીઝલ એન્જન રૂ્ડો્ફ ્ડીઝલ

રેક્ડયો જી.માિમોની

ટડેવલવિઝન જહોન લોગી બેય્ડટિ

રેક્ડયમ મેરી કયયુરી

િેસિોગ્ાફ જગદીિચંદ્ર બોઝ 

રોિેટ (પ્રિાહી બળતણિાળું) રોબટટિ એચ ગો્ડા્ડટિ

વિ્ડીયો ગેમ વિવલયમ હડેગનબોથમ

પેવનવસવલન એલેિઝા્્ડર ફલેવમંગ

ઇ્સયયુવલન બેન્ટંગ અને બેસટ

DNA િોટ્ સન અને વક્િ
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pH & pOH

ઍવસક્ડિ દ્રાિણ pH : 7.0 િરતાં ઓછી

તટસથ દ્રાિણ pH : 7.0 

બેવઝિ દ્રાિણ pH : 7.0 િરતાં િિયુ 
pH -log10 [H3O+]

pOH -log10 [OH-]

pH + pOH 14

લાલ કીડી Vs. મિમાખી 

લાલ િી્ડી ચટિો ભરે છડે 
તયારે આપણા િરીરમાં દા્લ 

ફવૉવમ્ણિ ઍવસ્ડ 

મિમા્ી ્ડં્ ભરે છડે 
તયારે આપણા િરીરમાં દા્લ 

મેલીકટન 

તિતિિ દ્રાિણની pH

દ્રાિણ pH

િયુદ્ધ પાણી 7.0

દકરયાનયું પાણી 8.5 

જઠર રસ 1.0 – 3.0 

લાળ 6.5 – 7.5

લોહી 7.4

મૂત્ર 5.5 – 7.5

દૂિ 6.3 – 6.6 

લીંબયુનો રસ 2.2 – 2.4

ટામેટાનો રસ 4.0 – 4.4

િવૉફી 4.5 – 5.5

્ાિાના સો્ડાનયું જલીય દ્રાિણ 8.5

િવૉવિંગ સો્ડાનયું જલીય દ્રાિણ 12.0

વમ્િ ઑફ મૅગનેવિયા 10.5

વિનેગર (4%) 2.5

આિિ્ધ કોષટકના તનયમ 

્ડોબરેનરની 
વત્રપયુટી 

વત્રપયુટીનાં ત્રણ તત્િોને તેમના પરમાણિીય 
દળના ચ્ડતા ક્મમાં ગોઠિતાં મધયમાં 

રહડેલા તત્િનયું પરમાણિીય દળ અ્ય બે 
તત્િોના પરમાણિીય દળના  

સરેરાિ જેટલયું હોય છડે.

્યયુલૅ્્ડનો 
અષટિનો વનયમ 

તત્િોને જયારે તેમનાં પરમાણિીય દળના 
ચ્ડતા ક્મમાં ગોઠિિામાં આિે તયારે િોઇ 

એિ તત્િથી આઠમાં ક્મે આિતયું તત્િ 
સમાન ગયુણિમમો િરાિે છડે.

મે્્ડડેલીફનો 
આિત્ણ વનયમ 

તત્િોના ગયુણિમમો તેમના પરમાણિીય 
દળના આિત્ણનીય વિિેય છડે

આિયુવનિ આિત્ણ 
િોષટિ 

તત્િોના ગયુણિમમો તેમના પરમાણિીય 
ક્માંિના આિત્ણનીય વિિેય છડે. 

PVT

તનયમ સમીકરણ

બોઈલનો વનયમ P ∝ V 
ચા્સ્ણનો વનયમ V ∝ θT

ગે્યયુસેકનો વનયમ P ∝ θT

P : દબાણ, V: િદ, T: તાપમાન

દ્રાિણ 

બે િે તેથી િિયુ પદાથમોના સમાંગ એિરૂપ વમશ્ણ દ્રાિણ 

દ્રાવય + દ્રાિિ દ્રાિણ 

દ્રાિણમાં જે ઘટિ િણ પ્રમાણમાં 
િિારે માત્રામાં હોય તે

દ્રાિિ 

દ્રાિણમાં જે ઘટિ િણની માત્રા પ્રમાણમાં 
ઓછી હોય તે

દ્રાવય 
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કોષનો ઈતિહાસ  

િૈજ્ાતનક િોિ 

રોબટટિ હૂિ

ઓિ નામની િનસપવતના લાિ્ડામાંથી 
બનેલ બૂચનો  પાતળો છડેદ 

માઇક્ોસિવૉપમાં વનરીક્ણ િરી તેમાં 
જોિા મળતા ્ાના માટડે િોર િબદનો 

ઉપયોગ િયમો.

્યયુિવૉન હોિ
સાદા માઇક્ોસિવૉપનો ઉપયોગ િરી 

િોરિે્દ્રનયું વનરીક્ણ િયયુું.

રોબટટિ બ્ાઉન
િનસપવત િોરમાં લાક્વણિ ગોળાિાર 
િાયને િોરિે્દ્ર તરીિે િણ્ણન િયયુું. 

સલાઇ્ડન અને શ્વૉન
િોરિાદ : બિી જ િનસપવતઓ અને 
પ્રાણીઓ િોરોના બનેલા છડે અને િોર 

તે સજીિોના પાયાનો એિમ છડે.  

પિીકી્જે
િોરના પ્રિાહી દ્રવય માટડે પ્રોટોપલાઝમ 

(િોરરસ) િબદનો ઉપયોગ

વિિમોિ 
પયુિ્ણ અનસતતિ િરાિનાર િોરોમાંથી 

બિા નિા િોરો સજા્ણય છડે. (િોરિાદ : 
પયુન:વિસતૃત)

િવૉટસન અને ક્ીિ
DNA ના અણુનો બેિ્ડા િુંતલાિાર 

મવૉ્ડડેલનો પ્રસતાિ મૂકયો. 
 

કોષ

દયુવનયાનો સૌથી મોટો િોર િાહમૃગનયું ઈં્ડુ

દયુવનયાનો સૌથી નાનો િોર 
માઇક્ોપલાઝમા 
ગોવલસેનપટિમ

માણસના િરીરનો સૌથી લાંબો િોર ચેતાિોર

માણસના િરીરનો સૌથી નાનો િોર રયુવિરિોરો

સત્રીમાં સૌથી મોટો િોર અં્ડિોર

પયુરયુરમાં સૌથી નાનો િોર િયુક્િોર

િનસપતિ કોષ Vs. પ્રાણી કોષ 

િનસપતિકોષ પ્રાણીકોષ

હકરતિણની હાજરી હકરતિણનો અભાિ

િોરદીિાલની હાજરી િોરદીિાલનો અભાિ

તારાિે્દ્રનો અભાિ  તારાિે્દ્રની હાજરી

મોટા િદની રસિાની નાના િદની રસિાની

કોષીય અંતગકાઓ અને િેના ઉપનામ

કોષીય અંતગકા ઉપનામ

લાયસોઝોમ આતમઘાતી િોથળી

િણાભસૂત્ર િોરનયું િનકતઘર

કરબોઝો્સ પ્રોટીનની ફેકટરી

ગો્ગીિાય િોરના ગેટિીપર

િમની Vs. તિરા

હૃદયમાંથી િયુદ્ધ રયુવિરને વિવિિ અંગો તરફ િમની 

અિયુદ્ધ રયુવિર હૃદયથી ફેફસાં તરફ ફુપફુસ િમની

વિવિિ અંગોમાંથી અિયુદ્ધ રયુવિર હૃદય તરફ વિરાઓ 

િયુદ્ધ રયુવિર ફેફસાથી હૃદય તરફ ફુપફુસ વિરા

બલડપ્રેિર 

તંદયુરસત વયનકતનયું બલ્ડપ્રેિર 120/80 mm Hg 

હૃદયનયું સંિોચન દબાણ (Systolic) 120 mm Hg 

હૃદયનયું વિસતરણ દબાણ (Diastolic) 80 mm Hg

ના્ડી દબાણ 40 mm Hg 

રયુવિરના ઊંચા દબાણને વનયંવત્રત િરતી 
ઔરવિ 

સપ્ણગંિા

રયુવિરના નીચા દબાણને વનયંવત્રત િરતી 
ઔરવિ અશ્ગંિા 
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તિજ્ાન : તિતિિ તિિસ

Date Day

4 February World Cancer Day

28 February National Science Day

22 March World Water Day

24 March World Tuberculosis Day

7 April World Health Day

22 April World Earth Day

8 May World Red Cross Day

11 May National Technology Day

22 May International Day For Biological 
Diversity

31 May World No Tobacco Day 

5 June World Environment Day

14 June World Blood Donor Day

1 July National Doctor Day

16 September World Ozone Day

4 October World Animal Day

14 October World Standard Day

16 October World Food Day

14 November World Diabetes Day

1 December World Aids Day

3 December International Day Of Disabled 
Persons

14 December National Energy Conservation Day

તિતિિ ખેિ પદ્ધતિ

ખેિ પદ્ધતિ ક્ષેત્ર

પોમો િ્ચર ફળોના ઉતપાદન 

વિટી િ્ચર દ્રાક્ના ઉતપાદન 

ફલોરી િ્ચર ફૂલોના ઉતપાદન 

ઓલેરી િ્ચર બાગાયતી પાિોના ઉતપાદન 

િમીકી િ્ચર અળવસયા પાલન 

વપસી િ્ચર મતસય પાલન 

એવપ િ્ચર મિમા્ી ઉછડેર 

સેરી િ્ચર રેિમના િી્ડાના ઉછડેર 

હાઇડ્ોપવનકસ પાણીમાં છો્ડને ઉગા્ડિા 

એરોપોકટટિિ હિામાં છો્ડને ઉગા્ડિા 

એિિા િ્ચર જલીય િનસપવત અને મતસય

અરબોરીિ્ચર સયુિોભન હડેતયુ માટડે છો્ડની ્ેતી 

મોનો િ્ચર 
આપેલ વિસતારમાં 
એિ પાિની ્ેતી 

વસ્િી િ્ચર જંગલમાં વૃક્ોનયું સંિિ્ણન 
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દિશા અને અંતર 

 

 

> 
સ્થાનાાંતર  

સમય 
 

> M0L1T-1 
 
 

> 
અંતર  

સમય 
 

> M0L1T-1 
 
 

> 
વેગ  

સમય 
 

> 
સ્થાનાાંતર  

સમય 

સમય 
 

> 
સ્થાનાાંતર 

(સમય)𝟐 
 

> M0L1T-2 

 

> 
1

2
 × દળ × (વેગ )2 

> 
1

2
×  દળ × (

સ્થાનાાંતર 

સમય
)2 

> M1L2T-2 

 

> દળ × પ્રવેગ  

> દળ ×
વેગ
સમય

  

> દળ ×
સ્થાનાાંતર  

સમય 

સમય 
 

> દળ ×
સ્થાનાાંતર 

(સમય)𝟐 
 

> M1L1T-2 
 

 

> વેગ × દ્રવ્યમાન 

> 
સ્થાનાાંતર
સમય 

 × દ્રવ્યમાન 

> M1L1T-1  

 
 

> જ્યારે કોઇ ભૌતતક રાતિન ેM, L, T .... ના યોગ્ય ઘાતાાંકો સાથે 
લખવામાાં આવ,ે ત્યાર ેM, L, T........ ના સ્વરૂપમાાં તૈયાર થતાાં સૂત્રને 
આપેલ ભૌતતક રાતિન ાં પારરમાતિક સૂત્ર કહે છે.  

> જે ભૌતતકરાતિ માટે પારરમાતિક સૂત્ર લખવામાાં આવ્ય ાં હોય, તે 
રાતિની સાંજ્ઞાને [ ] માાં મૂકી દિાાવવામાાં આવે છે. 

ભૌતિક રાતિ સંજ્ઞા 

દળ M 

લાંબાઇ L 

સમય T 

તવદ્ય ત પ્રવાહ A 

 
 
 

> M1L0 T0 
 
 
 

> M0L1 T0 
 

 
> M0L0T1 

 

 

> લાંબાઇ × લાંબાઇ 
> M0L2T0 

 
 

> લાંબાઇ × લાંબાઇ × લાંબાઇ 
> M0L3T0 

 

 

> 
દળ 

કદ
 

> M1L-3T0 

 

 

❖ પારિમાણિક સૂત્ર  
 

▪ દળ 
 

▪ અંતિ 

▪ સમય 

▪ ક્ષેત્રફળ 

▪ કદ 

▪ ઘનતા 
▪ T 

▪ વેગ 

▪ ઝડપ 
 

▪ પ્રવેગ 
 

▪ ગણત ઊર્જા 
 

▪ બળ  

▪ વેગમાન 
▪  

1 
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દિશા અને અંતર 

 

> P = V
2

R
 

  R = V2

P
 

  =  250 × 250

100
 

  = 625 Ω 

> Ans :  625 Ω 

 

 

> W = VQ 

 = (V2- V1) Q 

 = (12-6) 2 

 = 6 × 2 

 = 12 J 

> Ans :  12 J 

 

 

> R = 
𝜌𝑙

𝐴
  

   𝜌 = 𝑅𝐴

𝑙
 

      = 2 × 10−2 ×1.7 × 10−6

2
  

      = 1.7 × 10-8 Ω m 

> Ans :  1.7 × 10-8 Ω m 

 

 
> Q = ne 

n = 𝑄
𝑒
 

       = 1.6

1.6 × 10−19
  

       = 1019 

> Ans :  1019 
 

 

 
 

> Q = It 

 = 4.8 × 1  

 = 4.8 C 

> Ans :  4.8 C    
 

 

 

 

> V = IR 

     R = V

I
 

 = 220

0.5
 

 = 220 ×10

 5
 

 R = 440 Ω 

> Ans :  440 Ω    
 

 

 
 

> Q = It 

 = 0.5 × 3600  

 = 1800 C 

> Ans :  1800 C    

 

 

❖ 1.6 C (કુલંબ) જેટલા ઋણ િીજભારમાં રહેલા 
ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા n = _____  

❖  

❖ એક િાહકમાંથી 4.8 A વિદ્યુતપ્રિાહ પસાર થાય, તો 
તેના આડછેદમાંથી એક સેકન્ડમાં વિદ્યુતભારનો 
કેટલો જથ્થો પસાર થાય?  

❖  

❖ 220V ની લાઇન સાથે જોડેલ એક િીજળીનો ગોળો 
0.5 A વિદ્યુતપ્રિાહ ખેંચતો હોય તો તે ગોળાના 
ફિલામૅન્ટનો અિરોધ શોધો.  

❖  

❖ જો એક વિદ્યુતગોળો 1 કલાક સુધી 0.5A 
વિદ્યુતપ્રિાહથી પ્રકાશતો હોય તો તે ગોળામાંથી 
કેટલો વિદ્યુતભાર પસાર થયો હશે?  

❖  

❖ The resistance of a 250 V, 100 W lamp is ____ 
 

❖  

❖ 2 C વિદ્યુતભારને 6 Vના વિદ્યુતસ્થથવતમાન પરથી  
12 Vના વિદ્યુતસ્થથવતમાન પર લઇ જિા કેટલંુ કાયય 
કરિું પડે ?  

❖  

❖ 2m લંબાઇિાળા, 1.7 × 10-6 m2 આડછેદનું ક્ષેત્રિળ 
ધરાિતા તાંબાના તારનો અિરોધ 2 × 10-2 Ω છે, તો 
તાંબાની અિરોધકતા ગણો.  
 

❖  
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01) નીચેના પૈકી ક્યો ખાદ્ય પદાર્થ વનસ્પતિજ પેદાશ છે? 

 (A)  મધ     (B)  ઘી  

 (C)  સરસવ     (D)  દૂધ 

02) નીચેના પૈકી ક્યો ખાદ્ય પદાર્થ પ્રાતિજ પેદાશ છે? 

 (A)  રાજમા     (B)  મીઠ ું 

 (C)  મસાલા     (D)  માખિ 

03) નીચેના પૈકી ક્યો પદાર્થ વનસ્પતિ પેદાશ નર્ી િેમજ પ્રાતિજ પેદાશ પિ 
 નર્ી? 

 (A)  ખાુંડ     (B)  મીઠ ું 

 (C)  મધ     (D)  મરચ ું 

04) ગાજરના છોડનો ક્યો ભાગ ખાવા માટ ેવપરાય છે? 

 (A)  મૂળ     (B)  પ્રકાુંડ 

 (C)  પિથ      (D)  પ ષ્પ 

05) બટાટાના છોડનો ક્યો ભાગ ખાવા માટ ેવપરાય છે? 

 (A)  મૂળ      (B)  પ્રકાુંડ 

 (C)  પિથ      (D)  ફૂલ 

06) ગાય ક્યા પ્રકારન ું પ્રાિી છે? 

 (A)  િૃિાહારી     (B)  માુંસાહારી  

 (C)  તમશ્રાહારી    (D)  આપેલ પૈકી એકયે નહહ 

07) મન ષ્ય ક્યા પ્રકારન ું પ્રાિી છે? 

 (A)  િૃિાહારી     (B)  માુંસાહારી  

 (C)  તમશ્રાહારી    (D)  આપેલ પૈકી એકયે નહહ 

08) ગરોળી ક્યા પ્રકારન ું પ્રાિી છે? 

 (A)  િૃિાહારી     (B)  માુંસાહારી  

 (C)  તમશ્રાહારી    (D)  આપેલ પૈકી એકયે નહહ 

09) નીચેના પૈકી તમશ્રાહારી પ્રાિી ક્ય ું છે? 

 (A)  તબલાડી     (B)  બકરી 

 (C)  તજરાફ     (D)  મગર 

10) નીચેનામાુંર્ી ક્યા આહારના મ ખ્ય પોષક દ્રવ્યોમાું સમાતવષ્ટ નર્ી? 

 (A)  કાબોહદિ    (B)  ચરબી 

 (C)  પાચક રેસા     (D)  પ્રોટીન 

11) નીચેના પૈકી ક્યો આહારનો ઘટક (પોષક દ્રવ્ય) નર્ી? 

 (A)  પ્રોટીન      (B)  ચરબી  

 (C)  કાબોહદિ    (D)  પાિી  

12) ખાદ્ય પદાર્થમાું સ્ટાચથની હાજરી ચકાસવા શાનો ઉપયોગ ર્ાય છે? 

 (A)  કોપર સલ્ફટેન ું દ્રાવિ  (B)  કોતસ્ટક સોડાન ું દ્રાવિ 

 (C)  આયોહડનન ું દ્રાવિ   (D)  સોહડયમ ક્લોરાઈડન ું દ્રાવિ 

 

 

13) નીચેના પૈકી આહારમાુંર્ી કાબોહદિ વધ  પ્રમાિમાું મળે છે? 

 (A)  દાળ     (B)  ભાિ 

 (C)  શાકભાજી    (D)  ફળ 

14) િૈલી પદાર્ોમાુંર્ી આહારનો ક્યો ઘટક મળે છે? 

 (A)  કાબોહદિ    (B)  પ્રોટીન   

 (C)  ચરબી      (D)  તવટાતમન 

15) કોને સુંપૂિથ આહાર કહે છે? 

 (A)  ધાન્ય     (B)  કઠોળ 

 (C)  ફળો     (D)  દૂધ  

16) નબળી આુંખની દ્રતષ્ટ અને રાત્રે ઓછ ું દેખાવ ું ક્યા તવટાતમનની ઊિપર્ી ર્ાય 
 છે? 

 (A)  તવટાતમન A    (B)  તવટાતમન B 

 (C)  તવટાતમન C    (D)  તવટાતમન D 

17) તવટાતમન Bની ઊિપર્ી ક્યો રોગ ર્ાય છે? 

 (A)  સ્કવી     (B)  સ કિાન  

 (C)  બેરીબેરી     (D)  ગોઈટર 

18) ક્યા તવટાતમનની ઊિપર્ી દાુંિના પેઢાુંમાુંર્ી રુતધર નીકળે છે? 

 (A)  તવટાતમન A    (B)  તવટાતમન B 

 (C)  તવટાતમન C    (D)  તવટાતમન D 

19) ક્યા તવટાતમનની ઊિપર્ી હાડકાું પોચા અને વાુંકાું ર્ઈ જાય છે? 

 (A)  તવટાતમન A    (B)  તવટાતમન B 

 (C)  તવટાતમન C    (D)  તવટાતમન D 

20) આયોહડનની ઊિપર્ી ર્િો રોગ ક્યો છે? 

 (A)  સ્કવી     (B)  ગોઈટર 

 (C)  સ કિાન     (D)  એનીતમયા 

21) હાડકાુંના બુંધારિ માટ ેક્યો ખનીજ ક્ષાર જરૂરી છે? 

 (A)  આયથન     (B)  કતેલ્શયમ 

 (C)  આયોહડન    (D)  સોહડયમ 

22) સ કિાન શાને લગિો રોગ છે? 

 (A)  આુંખ      (B)  દાુંિ 

 (C)  સ્નાય       (D)  હાડકાું 

23) એનીતમયા શાની ઊિપર્ી ર્િો રોગ છે? 

 (A)  આયનથ     (B)  કતેલ્શયમ 

 (C)  આયોહડન     (D)  ફૉસ્ફરસ 

24) શિ એ __________ રેસા છે. 

 (A)  વનસ્પતિજ     

 (B)  પ્રાતિજ 

 (C)  તસન્ર્ેહટક      

 (D)  આપેલ પૈકી એકપિ નહહ 

   17 
Standard - 6 

1-C / 2-D / 3-B / 4-A / 5-B / 6-A / 7-C / 8-B / 9-A / 10-C / 11-D / 12-C / 13-B / 14-C / 15-D / 16-A / 17-C / 18-C / 19-D / 20-B / 21-B / 22-D / 23-A / 24-A  

પાઠ્યપુસ્તક આધારિત પ્રશ્નો  
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01) નીચે પૈકી કય ું યુંત્ર આદ્રતા માપવા માટ ેવપરાય છે?                                     
 [GSSSB Sub - Inspector Instructor 2022]                                                                                   

 (A)  બેરોમીટર     (B)  થમોમીટર  

 (C)  હાઈગ્રોમીટર    (D)  હાઈડ્રોમીટર  

02) નીચે પૈકી કયા ઈલેક્ટટરોમેગે્નટટક તરુંગોની તરુંગ લુંબાઈ વધ  હોય છે? 
 [GSSSB Sub - Inspector Instructor 2022]                                                                                                                                                                     

 (A)  અલ્ટટરાવાયલેટ    (B)  પ્રકાશ તરુંગો  

 (C)  ગામા તરુંગો    (D)  ઈન્ફ્રા રેડ્ તરુંગો 

03) નીચે પૈકી શેમાું ધ્વનનનો વેગ સવાાનધક હોય છે?      
 [GSSSB Sub - Inspector Instructor 2022]                                                                                                                                                                    

 (A)  પાણી      (B)  વાય   

 (C)  લાકડ્  ું     (D)  સ્ટીલ 

04) ક્રાયોજેનનક્ટસ એન્ફ્ીનનો ઉપયોગ શેમાું કરવામાું આવે છે?  
 [GSSSB Sub - Inspector Instructor 2022]                                                                                   

 (A)  સબમટરન    (B)  રોસ્ટ રી રેટરજરેટર  

 (C)  રોકટે ટકે્ટનોલોી   (D)  સ પર કન્ફ્ડ્ક્ટટીવીટી 

05) મોટા ભાગની મૌસમી ઘટનાઓ નીચે પૈકી શેમાું સુંપન્ન થાય છે?                     
 [GSSSB Sub - Inspector Instructor 2022]                                                                                   

 (A)  સમતાપ આવરણ    (B)  ક્ષોભ આવરણ  

 (C)  ક્ષોભ સીમા    (D)  ઉષ્માવરણ 

06) નીચેના પૈકી કય ું બહ પક્ષીય સુંમેલન માનવ સ્વાસ્્ય અને પયાાવરણને સતત 
 ઓગેનનક પ્રદૂષકોથી બચાવવા માટનેી રજૂઆત કરે છે?   
 [GSSSB Bin Sachivalay Clerk 2022]   

 (A) સ્ટોકહોમ સુંમેલન   (B) પેટરસ સુંમેલન  

 (C) એમ્સસ્ટડ્ ામ સુંમેલન   (D) ચેંગડ્  સુંમેલન 

07) ઓનટટકલ ફાઈબર ________ ના નસધ્ધાુંત ઉપર કાયા કરે છે.  
 [GSSSB Bin Sachivalay Clerk 2022] 

 (A) પ્રકાશન ું સુંપૂણા શોષણ   

 (B) પ્રકાશન ું સુંપૂણા આુંતટરક પરાવતાન  

 (C) પ્રકાશન ું નવવતના    

 (D) પ્રકાશન ું પ્રકીણાન  

08) જો આપણે એક દડ્ાને ઉપરની તરફ આપણાથી બને એટલ  ઊંચ  ઉછાળીએ તો 
 નીચેના પૈકી કય ું ભૌગોનલક માપ (જ્થો) અચલ રહેશે?                            
 [GSSSB Head Clerk 2022]                                          

 (A)  નવસ્થાપન     (B)  ગનત  

 (C)  પ્રવેગ      (D)  વેગ 

09) પદાથાના મ ક્ટત રીતે પડ્વા દરમ્સયાન _____ [GSSSB Head Clerk 2022]                                          

 (A)  તેની નસ્થનતજ ઊર્જા (potential energy) વધે છે અને તેની ગનત ઊર્જા 
      (kinetic energy) ઘટ ેછે.   

 (B)  તેની નસ્થનતજ ઊર્જા ઘટ ેછે અને તેની ગનત ઊર્જા વધે છે.  

 (C)  તેની નસ્થનતજ ઊર્જા તેમજ ગનત ઊર્જા બુંને વધે છે.   

 (D)  તેની નસ્થનતજ ઊર્જા તેમજ ગનત ઊર્જા બુંને ઘટ ેછે.  

 

10) સૂયામાું પરમાણુ ફ્ય ઝન (nuclear fusion) ની પ્રટક્રયા માટ ે_____ જરૂરી છે.
 [GSSSB Head Clerk 2022]                                          

 (A)  ખૂબ જ ઊંચ  તાપમાન અને ખૂબ જ ઊંચ  દબાણ   

 (B)  નીચ ું તાપમાન અને ઊંચ ું દબાણ  

 (C)  ઊંચ ું તાપમાન અને નીચ ું દબાણ   

 (D)  ખૂબ જ ઊંચ ું તાપમાન અને દબાણ નહીં 

11) ઈસવીસન પૂવેની કઈ સદીમાું ઈરેટોનસ્થનનસે પૃ્વીનો પટરધ માપવાનો પ્રયત્ન 
 કયો હતો? [GSSSB Havaldar Instructor 2022]                                                                                  

 (A)  પ્રથમ સદી     (B)  બીી સદી  

 (C)  ત્રીી સદી     (D)  પાુંચમી સદી 

12) કપેેસીટન્ફ્સનો એકમ શ ું છે? [GSSSB Wireman 2021]                                          

 (A)  ઓહ્મ      (B)  ફરેાડ્   

 (C)  અમ્સપીયર     (D)  વોલ્ટટ 

13) ઓહ્મના નનયમન ું સ ત્ર નીચેનામાુંથી કય ું છે? [GSSSB Wireman 2021]                                         

 (A)  I = V/R     (B)  R = I/V   

 (C)  P = I/R     (D)  I = VR 

14) 1 HP (નિટટશ) = ______ Watt. [GSSSB Wireman 2021]                                          

 (A)  735.5      (B)  730  

 (C)  746      (D)  780 

15)  વ્હીસ્ટન નિજથી શ ું માપી શકાય છે? [GSSSB Wireman 2021]  

 (A)  કરુંટ      (B)  વૉલ્ટટજે 

 (C)  અવરોધ    (D)  પાવર 

16)   કાબાન ડ્ાયોક્ટસાઈડ્ વાય  પૃ્વીની સપાટીથી સામાન્ફ્ય રીતે કટેલા ટક.મી ની 
 ઊંચાઈ સ ધીના વાતાવરણમાું વધ  પ્રમાણમાું હોય છે? 
 [GSSSB Wireman 2021]  

 (A)  18 ટક.મી     (B)  10 ટક.મી 

 (C)  12 ટક.મી    (D)  20 ટક.મી 

17)  1 મેગા ઓહ્મ = ______ ઓહ્મ. [GSSSB Wireman 2021]  

 (A)  1,000 ઓહ્મ     (B)  10,00,000 ઓહ્મ 

 (C)  100 ઓહ્મ    (D)  10,000 ઓહ્મ 

18) ભારતમાું એ.સી કરુંટ સટલાયની ટરકવન્ફ્સી કટેલી હોય છે? 
 [GSSSB Wireman 2021]  

 (A)  50 Hz     (B)  100 Hz 

 (C)  30 Hz    (D)  60 Hz 

19) 1 Kilo Ampere = _____ [GSSSB Wireman 2021]   

 (A)  10 Ampere      

 (B)  100 Ampere 

 (C)  1,000 Ampere    

 (D)  10,000 Ampere 

 

1-C / 2-D / 3-D / 4-C / 5-B / 6-A / 7-B / 8-C / 9-B / 10-A / 11-B / 12-B / 13-A / 14-C / 15-C / 16-D / 17-B / 18-A / 19-C  
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ભૌતિક તિજ્ઞાન 
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01) એક મકાનમાાં 100W, 60W અને 40Wના ત્રણ બલ્બ 25 કલાક વપરાય તો 
 કટેલા યુનનટ નવદુ્યત ઊર્જા વપરાઈ કહેવાય? [GSSSB Sub-Overseer 2020]   

 (A)  10 યુનનટ      (B)  5 યુનનટ   

 (C)  6 યુનનટ    (D)  4 યુનનટ 

02) અાંતર્ગોળ અરીસામાાં વસ્તુનુાં સ્થાન વક્રતા કને્દ્ર (C)થી દૂર હોય તો પ્રનતનબાંબનુાં 
 સ્થાન અને માપ જણાવો. [GSSSB Sub-Overseer 2020]   

 (A)  વક્રતા કને્દ્ર અને મુખ્ય કને્દ્રની વચ્ચે વસ્તુ કરતાાં મોટુ ાં  

 (B)  વક્રતા કને્દ્ર પર અને વસ્તુ જેવડ ુ ાં    

 (C)  વક્રતા કને્દ્ર અને મુખ્ય કને્દ્ર વચ્ચે વસ્તુ કરતાાં નાનુાં     

 (D)  વક્રતા કને્દ્ર અને ધૃવની વચ્ચે વસ્તુ કરતાાં નાનુાં  

03) ધાતુના બ્લોકમાાં રહેલી નતરાડો તથા અન્દ્ય ખામીઓ શોધવામાાં _____ ધ્વનનનો 
 ઉપયોર્ગ થાય છે? [GSSSB Agriculture Overseer 2020]           

 (A)  અવશ્રાવ્ય      (B)  પરાશ્રાવ્ય   

 (C)  શ્રાવ્ય      (D)  ઉપરોક્ત પૈકી એકપણ નહીં  

04) The maximum penetration depth of IR is :   
 [GSSSB Physiotherapist/ Tutor cum Physiotherapist 2020]            

 (A)  3000 nm      (B)  1000 nm   

 (C)  700 nm     (D)  15000 nm  

05) ખાલી જગ્યા પૂરો : તાપમાનના એકમોને રૂપાાંતરણ સૂત્ર - R = _____ ×C 
 જયાાં, R = રૂમર (Reaumur), C = સેનલ્સયસ (Celsius)   
 [GSSSB Physiotherapist/ Tutor cum Physiotherapist 2020]            

 (A)  3/4      (B)  4/5   

 (C)  2/5       (D)  5/4  

06) તારાઓનુાં ટમટમવુાં દેખાવા માટ ેનીચેનામાાંથી કઈ પ્રકાશીય ઘટના જવાબદાર 
 છે? [GSSSB Office Superintendent 2019]             

 (A)  વાતાવરણીય પરાવતાન    (B)  વાતાવરણીય વક્રીભવન   

 (C)  પૂણા આાંતરરક પરાવતાન   (D)  પ્રકાશનુાં નવભાજન   

07) 1 વાતાવરણ દબાણ = ________ પાસ્કલ (Pa)  
 [GSSSB Office Superintendent 2019]             

 (A)  10.1 × 105       (B)  1.01 × 106   

 (C)  1.01 × 105      (D)  100.01 × 10-6   

08) બે પ્રવાહીના ઉત્કલનનબાંદુમાાં 18o Fનો તફાવત છે. જો એક પ્રવાહીનુાં 
 ઉત્કલનનબાંદુ 111o C હોય, તો બીર્જ પ્રવાહીનુાં ઉત્કલનનબાંદુ શોધો.   
 [GSSSB Office Superintendent / Superintendent 2019]              

 (A)  118.2o C      (B)  101o C   

 (C)  103.2o C      (D)  93o C   

09) 1 C (કુલાંબ) જેટલા ઋણ વીજભારમાાં રહેલા ઈલેક્ટરોનની સાંખ્યા n = ______     
 [GSSSB Office Superintendent / Superintendent 2019]              

 (A)  1.6 × 1018     (B)  6.25 × 1018   

 (C)  6.022 × 1023    (D)  1.6 × 1019   

 

10) ચાંરની સપાટીની ઉપર મેઘધનુષ્ય ________        
 [GSSSB Office Superintendent / Superintendent 2019]              

 (A)  ક્યારેય રચાતુાં નથી.   (B)  ક્યારેક જોવા મળે છે.   

 (C)  ઊલટા રાંર્ગ સાથે જોવાાં મળે છે.  (D)  બે પ્રકારનાાં હોય છે.  

11) પૃથ્વીની સપાટી પર રહેલા એક પદાથાનુાં દળ M છે, તો ચાંરની સપાટી પર તે 
 જ પદાથાનુાં દળ _______          
 [GSSSB Office Superintendent / Superintendent 2019]              

 (A)  M/6        (B)  M    

 (C)  શૂન્દ્ય        (D)  અનાંત  

12) પાણીનુાં ઉત્કલનનબાંદુ કટેલુાં હોય છે? [GSSSB Probation Officer 2019]               

 (A)  32૦ F       (B)  212૦ F     

 (C)  100૦ F    (D)  273૦ F  

13) માધ્યમના નનરપેક્ષ વક્રીભવનાાંકનુાં સૂત્ર લખો. [GSSSB Chief Officer 2019]               

 (A)  n = v1 /v2    (B)  n = cv  

 (C)  n = v/c      (D)  n = c/v 

14) એક વાહકમાાંથી 4.8 A નવદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય, તો તેના આડછેદમાાંથી એક 
 સેકન્દ્ડમાાં નવદુ્યતભારનો કટેલો જથ્થો પસાર થાય?  
 [GSSSB Mines Supervisor 2019]  

 (A)  0.48 C      (B)  4.8 C   

 (C)  48 C       (D)  3.6 C   

15) All good conductors have high [GSSSB Technical Assistant 2019]   

 (A)  resistance      

 (B)  electrical conductivity   

 (C)  electrical and thermal conductivity  

 (D)  conductance  

16) વીજપ્રવાહધારરત વાહકતારને ચુાંબકીય ક્ષેત્રમાાં મૂકવાથી જયારે તે ______ ત્યારે 
 તેણે અનુભવેલ ચુાંબકીય બળ મહત્તમ થશે.  
 [GSSSB Technical Assistant 2019]  

 (A)  ચુાંબકીય ક્ષેત્રને સમાાંતર હોય  

 (B)  ચુાંબકીય ક્ષેત્રને પ્રનતસમાાંતર  

 (C)  ચુાંબકીય ક્ષેત્રને લાંબ હોય         

 (D)  ચુાંબકીય ક્ષેત્ર સાથે 45o નો કોણ બનાવી રદશામાાં હોય. 

17) Filters are used to convert [GSSSB Technical Assistant 2019]   

 (A)  Pulsating dc signal into a pure dc signal      

 (B)  Pulsating ac signal into a pure dc signal   

 (C)  Pulsating dc signal into a pure ac signal       

 (D)  Pulsating ac signal into a pure ac signal    

18) અવરોધનુાં સૂત્ર જણાવો. [GSSSB Technical Assistant 2019]  

 (A)  R = I/V     (B)  R = V/I   

 (C)  R = VI      (D)  R = W/Q 
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01) સમુદ્રના બ્લ્યૂ રંગની સમજ કોણે આપી? [GPSSB Lab Technician 2022] 

 (A)  અહીં દર્ાાવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં    

 (B)  ડો. સી. વી. રામન 

 (C)  ડો. વવક્રમ સારાભાઇ 

 (D) ડો. વટિફન હોકકન્સ 

02) ગુજરાતના પ્રથમ ભૌવતક વવજ્ઞાની કોણ હતા? [GPSSB Staff Nurse 2022] 

 (A)  ડૉ. વવક્રમ સારાભાઇ   (B)  બ્રહ્મગુપ્ ત  

 (C)  ડૉ. હોમી ભાભા   (D)  સી. વી. રામન 

03) રુ્દ્ધ પાણીનંુ ઠારણવ ંદુ તાપમાન કિેલું છે? [GPSSB Staff Nurse 2022] 

 (A)  0 F     (B)  32 F 

 (C)  4 F     (D)  આપેલ પૈકી એક પણ નહી 

04) ભૌવતક વવજ્ઞાનના સંદભામાં LEDનંુ ફુલ ફોમા નીચેના પૈકી કયું છે?                   
 [GPSSB Staff Nurse 2022] 

 (A)  Light Emitting Device   

 (B)  Light Energy Device 

 (C)  Light Emitting Diode  

 (D)  આપેલ પૈકી એક પણ નહી 

05) વવદ્યુત ઊર્જાના વ્યવહાકરક એકમ 1 યુવનિ = ______                                     
 [GPSSB Staff Nurse 2022] 

 (A)  100 kWh     

 (B)  આપેલ પૈકી એક પણ નહીં 

 (C)  1 kWh     

 (D)  1000 kWh 

06) નીચેના પૈકી કયું સૂત્ર વો્િજે દર્ાાવે છે?                                                  
 [GPSSB Junior Pharmacist 2022] 

 (A)  આપેલ પૈકી એક પણ નહીં  

 (B)  કાયા / પ્રવાહ × સમય 

 (C)  કાયા × સમય / પ્રવાહ     

 (D)  કાયા × વવદ્યુતભાર 

07) પ્રીઝમ વડ ેથતા શે્વત પ્રકાર્ના વવભાજનની ઘિનામાં કયા રંગનો પ્રકાર્ સૌથી 
 વધુ વવચલનો પામે છે? [GPSSB Junior Pharmacist 2022] 

 (A)  આપેલ પૈકી એક પણ નહીં (B)  રં્જ લી 

 (C)  લાલ     (D)  લીલો 

08) ગ્રહો અને તેની માકહતી અંગેની વવગતો દર્ાાવતો કયો વવક્પ સાચો નથી? 
 [GPSSB Social Welfare Inspector (Junior Grade) 2022] 

 (A)  ર્ુક્ર ગ્રહ સૌથી ચમકતો ગ્રહ છે અને વજન અને કદમાં લગભગ પૃથ્વી 
       જેિલો છે  

 (B)  મંગળ લાલ રંગનો અને તેને  ે ઉપગ્રહ હોય તેવો ગ્રહ છે 

 (C)  યુરેનસ સામાન્ય દૂર ીનથી દેખાય છે આ ગ્રહ ખૂ  જ ગરમ છે  

 (D)   ુધ ગ્રહ, સૂયાની સૌથી નજીકનો અને પીળાર્ પડતા રંગનો ગ્રહ છે 

 

09) વવદ્યુતપ્રવાહની ચું કીય અસર સૌપ્રથમ કોણે ર્ોધી હતી?              
 [GPSSB Social Welfare Inspector (Junior Grade) 2022] 

 (A)  ઓટિડ ા      

 (B)  વો્િા 

 (C)  અહીં દર્ાાવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં     

 (D)  ફરેેડ ે

10) ભારતમાં ઘરવપરાર્ના વીજ કરંિની આવૃવિ ર્ું હોય છે?                              
 [GPSSB Staff Nurse 2022] 

 (A)  220 Hz      

 (B)  50 Hz 

 (C)  60 Hz     

 (D)  અહીં દર્ાાવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં 

11) પદાથાનંુ વજન ર્ૂન્ય કયાં હોય? [GPSSB Statistics Assistant 2022] 

 (A)  પૃથ્વીના કને્દ્ર પર    (B)  ઉિરધ્રુવ પર 

 (C)  દવિણ ધ્રુવ પર   (D)  આપેલ પૈકી એક પણ નહીં 

12) ‘પાઇરો મીિર’ ર્ું માપવા માિ ેવપરાય છે?                                           
 [GPSSB Statistics Assistant 2022] 

 (A)  લાં ા અંતરેથી ઊંચુ તાપમાન (B)  અવાજની તીવ્રતા 

 (C)  તરંગ લં ાઇ    (D)  હવાનું દ ાણ 

13) 1 કકલોમીિર એિલે કિેલા માઇલ થાય?                                                    
 [GPSSB Additional Assistant Engineer 2022] 

 (A)  0.621371 માઇલ   (B)  1.563876 માઇલ 

 (C)  1.84 માઇલ    (D)  0.536786 માઇલ 

 

14) બ્લલીચીંગ પાઉડરનંુ રાસાયવણક નામ ર્ું છે?                                          
 [GPSSB Deputy Accountant  2022] 

 (A)  કવે્ર્યમ હાઇપોકલોરાઇિ      

 (B)  અહીં દર્ાાવેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં 

 (C)  કવે્ર્યમ હાઇિરોકસાઇડ    

 (D)  કવે્ર્યમ ઓકઝેલેિ 

15) નીચેનામાંથી કોનંુ પુરૂ નામ ખોિ ુછે?                                                                      
 [GPSSB Social Welfare Inspector (Junior Grade) 2022] 

 1. CNG – Compressed Natural Gas  

 2. LPG – Liquified Petroleum Gas  

 3. PNG – Piped (pipeline) Natural Gas  

 (A) 2      (B) 3 

 (C) એક પણ ખોિુ ંનથી   (D) 1 

16) ભાવટમક જમીનનો પી.એચ. આંક _______ છે.                                         
 [GPSSB Gram Sevak  2022] 

 (A)  > 8.5     (B)  < 8.5 

 (C)  > 5.0     (D)  < 5.0 

 
1-B / 2-A / 3-B / 4-C / 5-C / 6-B / 7-B / 8-C / 9-A / 10-B / 11-A / 12-A / 13-A / 14-A / 15-C / 16-A  
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01) સૂર્યનો વ્ર્ાસ લગભગ કટેલા કક.મી. નો છે?         

 [DPSSC Talati Cum Mantri Surat 2017]                                          

 (A)  11,72,000      (B)  12,82,000   

 (C)  13,92,000     (D)  14,52,000  

02) વિદુ્યતપ્રિાહની હાજરી નોંધિા માટ ેકર્ુું ર્ુંત્ર િપરાશે?               

 [DPSSC Talati Cum Mantri Surat 2017]                                          

 (A)  પાણી મીટર     (B)  પ્રદૂષણ મીટર   

 (C)  ગેલ્િેનોમીટર     (D)  થમોમીટર   

03) નીચેનામાુંથી કર્ા ર્ુંત્રની શોધ ભારતીર્ િૈજ્ઞાવનક જગદીશ ચુંદ્ર બોઝે કરી 
 હતી? [DPSSC Talati Cum Mantri Sabarkantha 2017]                                          

 (A)  કસે્કોગ્રાફ       (B)  અભર્ દીિો   

 (C)  થમોમીટર      (D)  ટરાન્સફોમયર  

04) પ્રકાશિષય શાનો એકમ છે?         

 [DPSSC Talati Cum Mantri Sabarkantha 2017]                                          

 (A)  દ્રવ્ર્        (B)  સમર્   

 (C)  અુંતર       (D)  પ્રકાશની ગવત   

05) હેલીનો ધૂમકતુે છેલે્લ ક્ર્ારે દેખાર્ો હતો?          

 [DPSSC Talati Cum Mantri Jamnagar 2017]                                          

 (A)  ઈ.સ. 1988      (B)  ઈ.સ. 1976   

 (C)  ઈ.સ. 1966      (D)  ઈ.સ. 1986   

06) પૃથ્િી સૂર્યની પકરક્રમા કરે છે તેનાથી શુું થાર્ છે?               

 [DPSSC Talati Cum Mantri Panchmahal 2017]                                          

 (A)  ધરતીક ુંપ       (B)  ઋતુઓ   

 (C)  કદિસ        (D)  રાત 

07) પ્રકાશિષય શાનો એકમ છે? [GSSSB Revenue Talati 2016]  

 (A)  અુંતર માપિાનો     (B)  િષય માપિાનો   

 (C)  ઝડપ માપિાનો     (D)  પ્રકાશ માપિાનો  

08) 1 પ્રકાશિષય = ................. A.U.(એસ્ટરોનોમીકલ ર્ુવનટ)   
 [GSSSB Revenue Talati 2016]   

          (A)  63000      

 (B) 5300    

          (C)  9412 X 1010     

 (D) ઉપરોક્ત પૈકી એકપણ નહીં    

09) સુંપૂણય શુદ્ધ સોનુું કટેલા કરેેટનુું હોર્ છે?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri Banaskantha 2015] 

 (A)  18 કરેેટ     (B)  20 કરેેટ  

 (C)  22 કરેેટ     (D)  24 કરેેટ 

 

10) નીચેનામાુંથી કર્ા ગ્રહની આજુબાજુમાું ગેસના િલર્ો બનેલા છે?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri Surat 2015] 

 (A)  મુંગળ     (B)  ગુરૂ  

 (C)  શવન      (D)  બુધ 

11) ચુંદ્ર પર ઉતરનાર સૌ પ્રથમ વ્ર્વક્ત કોણ હતા?   
 [GPSSB Talati Cum Mantri Surat 2015] 

 (A)  નીલ આમયસ્ટરોંગ   (B)  ર્ુરી ગાગરીન  

 (C)  એલેક્સી લેનોિ   (D)  સુવનતા વિવલર્મ્સ 

12) હીરાના િજનમાું એક કરેેટ એટલે કટેલા ગ્રામ થાર્?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri Surat 2015] 

 (A)  8     (B)  5  

 (C)  4     (D)  0.2 

13) ગરમી ઘટીને કટેલી થાર્ તો પાણીનો બરફ થાર્?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri ReExam Gandhinagar 2015] 

 (A)  5° C     (B)  10° C 

 (C)  1° C     (D)  0° C 

14) સૂર્યનો સૌથી નજીકનો ગ્રહ કર્ો છે?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri Gandhinagar 2015] 

 (A)  શુક્ર         (B)  હષયલ   

 (C)  બુધ          (D)  મુંગળ   

15) સમતલ અરીસા િડ ેકિુેું પ્રવતવબુંબ રચાર્?    
 [GPSSB Talati Cum Mantri Gandhinagar 2015] 

 (A)  િાસ્તવિક અને ઉલટુ ું    (B)  િાસ્તવિક અને ચતુું   

 (C)  આભાસી અને ચતુું      (D)  આભાસી અને ઉલટુ ું   

16) સમુદ્રમાું અને અુંતકરક્ષમાું કદશા સૂચિિા કર્ા સાધનનો ઉપર્ોગ થાર્ છે?     
 [GPSSB Talati Cum Mantri ReExam Bhavnagar 2015]  

 (A)  વસસ્મોમીટર      (B)  મેનોમીટર   

 (C)  ઓકડર્ોમીટર       (D)  ગાર્રોસ્કોપ   

17) ગેલેવલર્ોએ ‘લોલકનો વનર્મ’ ક્ર્ારે શોધ્ર્ો હતો?    
 [GPSSB Talati Cum Mantri ReExam Bhavnagar 2015]  

 (A)  1957       (B)  1950   

 (C)  1951         (D)  1955   

18) ટવેલવિઝનની શોધ નીચેનામાુંથી કોણે કરી હતી?  
 [GPSSB Talati Cum Mantri Gandhinagar 2014] 

 (A)  સેમ્ર્ુઅલ મોસય     (B)  જે. એલ. બેર્ડ ય   

 (C)  માકોની        (D)  સ્ટીિનસન   

19) ડીઝલ એવન્જનની શોધ કરનાર િૈજ્ઞાવનક કોણ છે?        

 [GSSSB Revenue Talati 2014]                                            

 (A)  રૂડોલ્ફ        (B)  રોબટ ય ફલ્ટન   

 (C)  જ્ર્ોજય  સ્ટીિન્સન     (D)  જ્હોન મેકડમ  
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