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Unit – 2     Electro Motive Force 

(1)  વભજાલો.1.વલધતુવલબાજ્મ કો 2.વલજયાવામણિક કો 3.વાાંદ્રતા કો 

(2)  પ્રવતલતી અને અપ્રતીલતી ધ્રલુોનુાં  લિણન કયો. 

(3)  પ્રવતલતી અને અપ્રતીલતી  કો વભજાલો. 

(4)  ઇ.એભ.એપ ભાલાની ોગેંડોપણ કોમ્ેનવેળન ધ્ધવતનુાં વનરૂિ કયો. 

(5)  લેસ્ટન કોનુાં લિણન કયો. 

(6)  વાંદબણ ઇરેક્ટ્રોડનુાં વનરૂિ કયો. 

 1.વાંતપૃ્ત કેરોભર ઇરેક્ટ્રોડ 2.પ્રભાણિત શાઇડ્રોજન ઇરેક્ટ્રોડ 3.કકલનશાઇડ્રોન ઇરેક્ટ્રોડ 

(7)  એકાકી વલજ્ધ્ધ્રલુ ભાટે નર્ન્સ્ટણન ુાં વભીકયિ લિણલો. 

(8)  E.m.f  ભાનની ઉમોણગતા ચચો. 
 

ટ ુંકા પ્રશ્નો જવાબ સાથે.  ( The bold text is the correct answer.) 

(1)  વલધતુળક્ક્ટ્તનુાં યાવામણિક્ટ્ળક્ક્ટ્તભાાં રૂાાંતય કયે તેલા કોને----- કશ ેછે. 
(a) વલજયાવામણિક કો  (b) ડેનીમર કો  (c) વાાંદ્રતા કો  (d)  વવધ તવવભાજ્ય કોષ 

(2)  યાવામણિક્ટ્ળક્ક્ટ્તનુાં વલજળક્ક્ટ્તભાાં રૂાાંતય કયે તેલા કોને----- કશ ેછે. 
(a) ડેનીમર કો     (b) વલધતુવલબાજ્મ કો (c) વવજરાસાયણિક કોષ  (d) વાાંદ્રતા કો   

(3)  લાશનોભાાં લયાતી ફેટયી એ ----કોનુાં ઉ.દા. છે. 
(a)  વવજરાસાયણિક કોષ   (b) લેસ્ટન કો (c) વાાંદ્રતા કો  (d) વલધતુવલબાજ્મ કો 

(4)   વાાંર્ન્દ્રતાના તપાલતને કાયિે વલજ ક્સ્િવતભાન ઉદબલે તેલા કોને --- કશ ેછે. 
  (a) વલધતુવલબાજ્મ કો   (b) લેસ્ટન કો    (c) સાુંદ્રતા કોષ   (d) ડેનીમર કો   

(5)  E.m.f નો એકભ જિાલો . 
 (a) Volt or mv   (b) Kg / mole (c) mv/ mole  (d)  KV 

 



     (6) ગેલ્લેવનક કોભાાં લયાતા ધ્રલુો જિાલો . 

           (a) Zn - Cd   (b) Ni - Cu   (c) Zn – Cu  (d)   Pb – Hg   

     (7)  ડેવનમર કો ભાટે ઇ.એભ.એપ. નુાં મલુ્મ ---- શોમ છે. 

       (a) 1.4 V    (b) 2.5V  (c)  1.1 V   (d) 2.1V  

     (8)  Zn ધાત ુભાટે  Oxi – ોટેક્ર્ન્ળમરનુાં મલુ્મ ---- છે. 

        (a) 0.731 V   (b)  0.863 V   (c) 0.931 V   (d) 0.763 V 

    (9)   ગેલ્લેવનક કોભાાં  Zn – Cu  ધ્રલુ તયીકે લતે છે. 

        (a) એનોડ- કેથોડ  (b) કેિોડ- એનોડ (c) એનોડ-એનોડ (d) કેિોડ-કેિોડ 

  (10) કઇ ધાતનુી ઇરેક્ટ્રોન મકુ્ટ્ત કયલાની વ્રવુિ લધાયે છે. 

      (a) Cu    (b)  H2   (c) Zn   (d)  Fe
+2  

 (11)  કોના વનદેળ ભાટે શાંભેળા કઇ પ્રિારી નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે. 

    (a) ણિકટળ    (b)  અમેરરકન (c)   જાાનીઝ  (d)  યવળમન 

(12)  કોભાાં વલધતુવલબાજમોનુાં વાાંદ્રિ 1.૦M શોમ ત્માયે તેલા કોને --- કશ ેછે.  

    (a) પ્રમાણિત કોષ   (b) પ્રવતલતી કો (c) ગેલ્લેવનક કો  (d) વલધતુવલબાજ્મ કો 

(13) અભેકયકન પ્રિારીભાાં Oxi પ્રકિમા અનબુલતા ધ્રલુને---- ફાજુ દળણલલાભાાં આલ ેછે.  

      (a) જભિી ફાજુ    (b) ડાબી બાજ   (c) ઉયની ફાજુ   (d) નીચેની ફાજુ   

(14) કઇ પ્રિારીભાાં ફાંને ધ્રલુને કયડક્ટ્ળન પ્રકિમાિી જ દળાણલલાભાાં આલે છે.   

     (a) ણિરિશપ્રિાી  (b) અભેકયકન પ્રિારી (c) યવળમન પ્રિારી (d) જાાનીઝ  પ્રિારી 

(15) વલજયાવામણિકકો કેટરા ધ્રલુનો ફનેરો  છે.   

       (a) ત્રિ  (b)  ચાય  (c)  બે   (d) એક  



(16)  અરગ-અરગ ાત્રભાાં દળાણલેરા ફાંને ધ્રલુોને જોડલા ભાટે ળાનો ઉમોગ કયલાભા           

       આલ ેછે 

     (a) લાશકતા કો  (b) લાશકતા તાય (c) સોલ્િ િીજ  (d) વલભોચન ની 

(17) ફાંને ધ્રલુોને વછદ્રાળુ ાત્રભાાં મકેુરા શોમ ત્માયે વાાંકેવતક વનરૂિ ભાટે  ઉબી રીટી કેટરી     

      દોયલાભાાં આલે છે.  

     (a)  એક    (b)  ત્રિ  (c)  ચાય   (d) ફે 

(18) ફાંને ધ્રલુોને વોલ્ટ િીજ ધ્લાયા જોડેરા શોમ ત્માયે  વાાંકેવતક વનરૂિ  ભાટે  ઉબી રીટી     

     કેટરી દોયલાભાાં આલે છે.  

       (a)  ત્રિ   (b)  ચાય   (c)   બે   (d)  એક   

(19) જે કોભાાં અદ્રાવ્મ ઘન દાિો અિલા અલક્ષે ઉત્ન્ન િતા શોમ તેલા કો તયીકે લતે   

      છે. 

  (a) પ્રવતલતી  (b) અપ્રવતવતી  (c) ગેલ્લેવનક કો  (d) લાશકતા કો 

(20)  જે ધ્રલુનો Oxi ોટેક્ર્ન્ળમર લધાયે શોમ તેને – ફાજુ દળાણલલાભાાં આલે છે. 

      (a) જભિી ફાજુ    (b) ડાબી બાજ   (c) ઉયની ફાજુ   (d) નીચેની ફાજુ   

(21)  પ્રવતલતી ધાતઆુમન ધ્રલુ છે. 

      (a)  Zn / Zn+2 (b)  Pt /H2(g) /H
+
   (c)  Zn / H2SO4 / Ag   (d)  Cd / H2SO4 / Pb   

(22)   અધાતઆુમન ધ્રલુ છે. 

      (a) Pb,Sn    (b) Fe
+2

,Fe
+3

     (c) H2,O2,Cl2      (d)   Zn,Cu 

 



(23)  અધાતઆુમન ધ્રલુભાાં લીજ વાંકણ ભાટે કઇ ધાતનુો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે.  

      (a) Pb    (b) Fe
+2

      (c)  Pt      (d)   Cd 

(24)   એભાલ્ગભ ધ્રલુ ફનાલલા ભાટે કઇ ધાત ુલયામ  છે.     

       (a) Pb    (b)  Hg     (c)  Pt  (d)   Zn 

(25)   અલ્દ્રાવ્મ ક્ષાય છે.  

      (a) AlCl3   (b)  H2SO4    (c) H2O2       (d)   HgCl2 

(26) કેરોભર ઇરેક્ટ્રોડભાાં  Cl  - આમન ધયાલતો ક્યો ક્ષાય બયલાભાાં આલે છે. 

      (a) KCl  (b)  HCl     (c) KBr    (d)   BaCl2 

(27) 1N KCl ની સુંકેરદ્રતતા માિે રરડ્ક્શન ઇ.એભ.એપ.નુાં મલુ્મ છે. 

      (a) 0.242 V (b)  0.334 V   (c) 0.280 V   (d)   0.248 V 

(28) પ્રભણિત લેસ્ટન કો ભાટે ઇ.એભ.એપ.નુાં મલુ્મ છે. 

     (a) 2.0186 V (b)  1.0186 V   (c) 0.0186 V   (d)   1.242 V 

(29)  લેસ્ટન કોભાાં Cd – Hg નુાં પ્રભાિ ટકા શોમ છે.  

       (a) 12.5% (b)  11.5%    (c)  10.5%  (d) 13.5%   

(30)  પ્રભણિત શાઇડ્રોજન ધ્રલુ ભાટે Oxi/Red ઇ.એભ.એપ.નુાં મલુ્મ 25
 0
 C તાભાને છે.      

       (a) 0.0001 V (b)  1.0001V    (c) 0.000 V (d) 2.0001 

(31)  એકાકીધ્રલુના ોટેક્ર્ન્ળમરનુાં વભીકયિ --- તયીકે ઓખામ છે.  

    (a) પ્રભાણિત   (b) પ્રવતલતી  (c) ગેલ્લેવનક કો  (d) નનનસ્િ 

 

 



(32)  પ્રલાશી વાંગભ ઇ.એભ.એપ.નુાં મલુ્મ છે.  

    (a) E.JLP  (b)  E.LJP     (c) EJJP   (d)   ELLP 

(33)  કકલનશાઇડ્રોન ધ્રલુ  ફનાલલા ભાટે કમો યાવામણિક દાિણ લયામ  છે.    

     (a) ણઝિંક ાલડય  (b) ભેંગેનીઝ ાલડય  (c) રકવનહાઇડ્રોન પાવડર  (d) વોડા ાલડય  

(34)  કકલનશાઇડ્રોન એ ધ્રલુ  કમા ફે દાિોનુાં વભશ્રિ  છે.    

     (a) રકવનોન-હાઇડ્રોરકવનોન  (b) Ni - Cu   (c) Zn – Cu  (d)   Pb – Hg   

(35)      G ભાટે વભીકયિ વાચુાં છે. 

    (a)       G = nRT   (b)     G = - nFE    (c)      G = nFE   (d)      G = - SdT 

 

 

     

 

      
 


