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Unit – 1     Thermodynamics 

(1)  થભોડામનેમભક્સન શનુ્મન મનમભ સભજાલ. 

(2)  ક્રેમયન ક્રમસમસ સભીકયણ લણણલ. 

(3) ટ્રટનન મનમભ સભજાલ. 

(4) ક્રાફ્ટ્ના સભીકયણનુું મનરૂણ કય. 

(5) લૉન્ટ-હપ સભીકયણની ચચાણ કય. 
 

ટુુંકા પ્રશ્ન જલાફ સાથે.  ( The bold text is the correct answer.) 

(1)  થભોડામનેમભક્સન શનુ્મન મનમભની યજુઆત કમા લૈજ્ઞામનકે કયી હતી. 
(a) આઇન્્ટાઇન   (b) ગરુફગણ    (c) ન્યટુન      (d)  R.H.ફાઉર 

(2)  થભોડામનેમભક્સન શનુ્મન મનમભની  કમા રયફની વ્માખ્મા આે છે. 
(a) દફાણ   (b) સાુંદ્રતા    (c) ઉષ્ણતામાન     (d) ઉદીક 

(3)  થભોભીટયની યચનાભાું કેટરાથી કેટરા અંળના કાા હમ છે . 
(a) 00  to 100

0  C     (b) 00
   to  99

0  C         (c) 00  to 120
0  C     (d) 00   to  200

0  C 

(4)  થભોભીટયની ઉષ્ભાગમતળાસ્ત્રના ક્યા મનમભને આધાયે કામણ કયે છે. 
  (a)  પ્રથભ     (b) શનુ્ય         (c) ફીજ         (d) ત્રીજ 

(5)  સભતરનભાું યહરેા પેઇઝ ભાટે મકુ્તળક્ક્તના પેયપાય ભાટે કયુું સભીકયણ ઉમગી છે. 

 (a) dg = Vdc - XdX   (b) dg = Vdp - SdT (c) dg = Vdp - XdE  (d) dg = SdT - VdP  

     (6) ઘન-પ્રલાહી સુંતરુન પ્રણારી ભાટે કદના પેયપાય ભાટે ક્ુું દ સાચુું છે. 

        (a)   V =Vg - VL   (b)   V = Vs- VL  (c)   V = VL- VS (d)   V = VL- Vg 

     (7)  ેયારપન- ભીણ પ્રલાહી સુંતરુન ભાટે કયુું દ સાચુું છે. 

       (a) dT/dP = 0   (b) dT/dP > 0  (c) dT/dP < 0   (d) dT/dP * 0   



     

 (8)  ક્રેમયન ક્રમસમસ સમભકયણ તયીકે ઓખામ છે. 

    (a) d lnP = Lv/RT
2
 dT (b) d lnV = Lf/RT

2
 dT (c) d lnP = Lv/R  dT (d) d lnF =Lv/R dT   

(9)   ટ્રટનના સહ્ગણુાુંક્નુું મલુ્મ કેટલુું હમ છે. 

    (a) 21 કેરી/મોઅંશ (b) 25 કેરયી/ભરઅંળ (c) 22 કેરયી/ભરઅંળ (d) 28 કેરયી/ભરઅંળ 

(10) ટ્રટનન મનમભ કેટરા ગ્રાભ અણુુંબાય ધયાલતા બફન સુંરગ્ન દાથો ભાટે સાચ છે. 

   (a)  125 ગ્રાભ/ભર (b) 85 ગ્રાભ/ભર (c) 220 ગ્રાભ/ભર (d) 100 ગ્રામ/મો 

(11) સુંરગ્ન પ્રલાહી છે. 

    (a) Zn       (b)  C u  (c)   N 2  (d)   CH3CH2O H 

(12) ટ્રટનન મનમભ લધ ુઉમગી ફને તે ભાટે કમા લૈજ્ઞામનક ન પા છે .  

    (a) ડી ફામ હ્યકેુર  (b) હિલ્ડેબ્રાન્ડ  (c) હાઇઝનફગણ  (d) આહેમનમસ 

(13) આદણળલાય ુભાટેનુું  સભીકયણ છે.  

     (a) PV=nRT   (b) PV=CRT  (c) P/V=RT    (d) PV=n/RT    

(14) ભટાબાગના પ્રલાહીઓ ભાટે  C નુું મલુ્મ  હમ છે.   

     (a) 0.0010   (b) 0.00012   (c) 0.00016   (d) 0.00014  

(15) પ્રમતલતી પ્રરક્રમા ભાટે સાચુું છે.   

       (a)    S = 0  (b)    V = 0    (c)    G = 0    (d)  E = 0 

(16) પ્રલાહીઓના ઉત્કરુંબફિંદુઓ કેટરા મભ.મભ.દફાણે નોંધલાભાું આલે છે.   

     (a) 750 m.m.  (b) 860 m.m. (c) 950m.m.  (d) 760m.m. 

 



(17) ફ્ટરરયન અણુું ભાટે   H v /Tb = 20 કેરયી/ભર છે ત તે કેલ અણુું કહી ળકામ. 

     (a) બબન સંગ્ન  (b) ઘન  (c)  પ્રલાહી   (d) સુંરગ્ન 

(18) ક્રાફ્ટ્નુું સભીકયણ  છે.   

       (a)    T = CTb    P   (b)     V = PRT     (c)    G = nRT   (d)    E =CRT 

(19) ઉષ્ણતભાન ભાલા કમા સાધનન ઉમગ થામ છે. 

      (a) લમનિમય કેબરસણ  (b) થમોમીટર (c)  ઓક્ક્સનમભટય  (d)  કુંડ્કક્ટભીટય 

(20)  ાણીનુું ઠાયબફિંદુ ----- છે. 

      (a)  10 t C     (b)  -5 t C     (c)  90 t C     (d)  0 t C      

(21)  ાણીનુું ફાષ્બફિંદુ ----- છે. 

      (a)  100 t C     (b)  -100 t C     (c)  190 t C     (d)  80 t C     

(22)  Zn ભાટે  Lv/Tb નુું મલુ્મ  ---- છે. 

      (a)  25   (b)   56   (c)  23     (d)   72 

(23)  ક્રેમયન ક્રમસમસ સભીકયણભાું કઇ સુંતરુન પ્રણારી ન ઉમગ કયલાભાું આલે છે.  

      (a)  ઘન =ફાષ્ (b)  ઘન = ઘન (c)  ઘન = પ્રલાહી      (d)  પ્રવાિી = બાષ્પ 

(24)   Lv   or        Hv   ને  એકભભાું દળાણલલાભાું આલે છે.     

      (a)  કેરયી/ રડગ્રી (b)  કેરી / મો (c)  કેરયી/ ગ્રાભ     (d)  કેરયી/બરટય 

(25)   જે લન્ટ હપ  સભીકયણ તયીકે ઓખમ છે.     

      (a)   G = RT ln V2/V1  (b)   G = RT ln P2/P 1   (c)    G = - RT ln Kp    

         (d)    G =  RT ln K2/K1       

 


