
* ધોરણ :- 11 િવષય:- ભૌિતક િવ�ાન (054) *

�મ �કરણનુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખલે મુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથી ચાલ ુવષ� માટ ેબાદ કરલે મુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 ભૌિતક જગત 

1.1 ભૌિતક િવ�ાન શું છે? 1.2 ભૌિતક િવ�ાનનું કાય� �ે� અને ઉ�ેજના 

1.4 કુદરતમાં �વતૅતા મૂળભૂત બળો 
1.3 ભૌિતકિવ�ાન, ટેકનોલો� અને સમાજ 

1.5 ભૌિતકશા��માં િનયમોની �કૃિત 

2 એકમ અન ેમાપન 

2.1 ��તાવના 

2.2 એકમોની આંતરરા�ીય પ�ધિત 

2.3 લંબાઈનું માપન 2.3.2 ખૂબજ સૂ�મ અંતરોનો અંદાજ મેળવવો : અ�ના પ�રમાણ 

2.4 દળનું માપન 

2.5 સમયનંુ માપન 

2.6 સાધનની ચોકસાઈ, સચોટતા અને માપનમાં �ુ�ટ 

2.7 સાથ�ક અંકો 

2.8 ભૌિતક રાિશના પ�રમાણો 

2.9 પા�રમાિણક સૂ�ો અને પા�રમાિણક સમીકરણો 

2.10 પા�રમાિણક િવ�લેષણ અને તેના ઉપયોગો 

ઉદાહરણ 2.1 થી 2.4, 2.6 થી 2.17 ઉદાહરણ 2.5 

�વા�યાય 2.1થી 2.24 

વધારાનંુ �વા�યાય 2.29, 2.૩0 વધારાનું �વા�યાય2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 2.32, 2.૩3 

3 સુરેખ પથ પર ગિત 

3.1 ��તાવના 

3.2 �થાન, પથલંબાઈ અને �થાનાંતર 

3.3 સરેરાશ વેગ અન ેસરેરાશ ઝડપ 

3.4 ત�કાલીન (તા��ણીક) વેગ અને ઝડપ 

3.5 �વેગ 

3.6 િનયિમત �વેિગ ગિત માટે શુ�ધ ગિત િવ�ાનનાં સમીકરણો 

3.7 સાપે� વેગ 

ઉદાહરણ 3.3 થી 3.9 ઉદાહરણ 3.1, 3.2 

�વા�યાય 3.5 થી3.12, 3.18 થી3.20 
�વા�યાય 3.1 થી 3.4 

�વા�યાય 3.13 થી 3.17, 3.21, 3.22 

વધારાનું �વા�યાય 3.23 થી 3.28 

4 સમતલમાં ગિત 

4.1 ��તાવના 

4.2 અ�દશ અને સ�દશ 

4.3 વા�તિવક સં�યા વડે સ�દશોનો ગુણાકાર 

4.4 સ�દશોના સરવાળા અને બાદબાકી-આલેખની રીત 

4.5સ�દશોનું િવભાજન 
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4.6સ�દશોના સરવાળા-બૈિજકરીત  

4.7 સમતલમાં ગિત  

4.8 સમતલમાં અચળ �વેગથી ગિત  

4.9 િ�વ-પ�રમાણમાં સાપે�વેગ  

4.10�િ��ત ગિત  

4.11િનયિમત વતુ�ળ ગિત  

ઉદાહરણ 4.1 થી 4.10  

�વા�યાય 4.1થી 4.25  

વધારાનંુ �વા�યાય 4.29, 4.30 વધારાનું �વા�યાય 4.26, 4.27, 4.28, 4.31, 4.32 

5 ગિતના િનયમો 

5.1 ��તાવના  

ન�ધ :- બળ� =  ��, 

વેગમાનP =

mvઅનેF =
��

��
સૂ�ોની 

માિહતી આપવી. 
 

 5.2 એરી�ટોટલની ભૂલ ભરેલી મા�યતા 

 5.3 જડ�વનો િનયમ 

 5.4 �યૂટનનો ગિતનો પહેલો િનયમ 

 5.5 �યૂટનનો ગિતનો બીજો િનયમ 

 5.6 �યૂટનનો ગિતનો �ીજો િનયમ 

5.7 વેગમાનનું સંર�ણ  

5.8 કણનું સંતુલન  

5.9 યં�શા��માં સામા�ય બળો  

5.10 વત�ળાકાર ગિત  

5.11 યં�શા��માં કોયડાઓ ઉકેલવા  

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.12 ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5 

�વા�યાય :- 5.4 થી 5.23 �વા�યાય :- 5.1 થી 5.3 

 

  વધારાના �વા�યાય:- 5.26, 5.27, 5.33, 5.37 
વધારાના �વા�યાય:- 5.24, 5.25, 5.28 થી 5.32, 5.34 થી 5.36, 5.38થી 
5.40 

6 કાય�, ઊ�� અન ેપાવર 

6.1 ��તાવના  

6.2 કાય� અને ગિત ઊ��ના �યાલો : કાય� ઊ�� �મેય  

6.3 કાય�  

6.4 ગિત ઊ��  

6.5 ચલ બળ વડે થતું કાય�  

6.6 ચલબળમાટે કાય�-ઊ�� �મેય  

6.7િ�થિત ઊ��ની િવભાવના (�યાલ)  

6.8યાંિ�ક ઊ��નંુ સંર�ણ  

6.9 િ��ગની િ�થિત ઊ��  

 6.10 ઊ��ના જુદાં – જુદાં �વ�પો : ઊ�� – સંર�ણનો િનયમ 

6.11 પાવર  

6.12 સંઘાત (અથડામણો)  

ઉદાહરણ:- 6.1થી 6.9, 6.11 થી 6.13 ઉદાહરણ:-6.10  
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�વા�યાય:- 6.1થી 6.23   

 વધારાના �વા�યાય : - 6.24 થી 6.30  

7 
કણોના તં�ો અને 

ચાકગિત 

7.1 ��તાવના  

 

7.2 ��યમાન કે��  

7.3 ��યમાન કે��ની ગિત  

7.4 કણોના તં�નુ ંરેખીય વેગમાન  

7.5 બે સ�દશોનો સ�દશ ગુણાકાર  

7.6 કોણીય વેગ અને તેનો રેખીય વેગ સાથે સંબંધ  

7.7 ટૉક� અને કોણીય વેગમાન  

7.8 �ઢ પદાથ�નું સંતુલન 7.8.2 ગુ��વ કે�� 

7.9 જડ�વની ચાકમા�ા  

 7.10 લંબ અને સમાંતર અ�ોના �મેયો 

7.11 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતની શુ�ધગિતકી  

7.12 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતનુ ંગિતશા��  

7.13 િ�થર અ�ને અનુલ�ીને ચાકગિતના �ક�સામાં કોણીય વેગમાન  

7.14 લોટણ ગિત  

  

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.9, 7.11, 7.13 થી 7.16 ઉદાહરણ :- 7.10, 7.12 

 �વા�યાય :- 7.1 થી 7.9, 7.11 થી 7.21 �વા�યાય :- 7.10 

 વધારાના �વા�યાય :- 7.22 થી 7.33 

8 ગુ��વાકષ�ણ 

8.1 ��તાવના   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.2 કે�લરના િનયમો 

8.3 ગુ��વાકષ�ણનો સાવ�િ�ક િનયમ  

 8.4 ગુ��વાકષ� અચળાંક 

 8.5 પૃ�વીના ગુ��વથી ઉ�ભવતો �વગે 

8.6 પૃ�વીની સપાટીથી નીચે અને ઉપર ગુ��વ�વેગ  

8.7 ગુ��વ િ�થિત ઊ��  

8.8 િન��મણ ઝડપ  

8.9 પૃ�વીના ઉપ�હો  

8.10 ક�ીય ગિતમાંના ઉપ�હની ઊ��  

8.11 ભૂિ�થર અને �ુવીય ઉપ�હો  

 8.12 વજન િવિહનતા 

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5, 8.7, 8.8 ઉદાહરણ :- 8.1, 8.6 
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�વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.4 થી 8.13, 8.15 થી 8.21 �વા�યાય :- 8.3, 8.14  
 
 
 
 
 
 

 વધારાના �વા�યાય :- 8.22 થી 8.25 

9 
ઘન પદાથ�ના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 

9.1 ��તાવના  

 

 9.2 ઘન પદાથ�ની િ�થિત �થાપક વત��ક 

9.3 �િતબળ અને િવકૃિત  

9.4 હૂકનો િનયમ  

9.5 �િતબળ-િવકૃિતવ�  

9.6 િ�થિત �થાપક અંકો 

 

9.6.3 આકાર િ�થિત �થાપક અંક 

9.6.5 પોઈસન ગુણો�ર 

9.6.6 ખ�ચાણમાં રહેલા તારમાં િ�થિત�થાપકીય િ�થિત ઊ�� 

  

 9.7 ��યની િ�થિત�થાપક વત��કનો ઉપયોગ 

 

ઉદાહરણ :- 9.1, 9.2, 9.5 ઉદાહરણ :- 9.3, 9.4 

�વા�યાય :- 9.1 થી 9.5, 9.7 થી 9.16 �વા�યાય :- 9.6 

 વધારાના �વા�યાય:- 9.17 થી 9.21 

10 

તરલના યાંિ�ક 

ગુણધમ� 
 
 

10.1 ��તાવના  

 

10.2 દબાણ  

10.3 ધારા રેખી વહન  

10.4 બનુ�લીનો િસ�ધાંત  

10.5 �થાનતા (િ�ન�ધતા)   

  

10.6 પૃ�તાણ 10.6.1 પ�ૃ  ઊ�� 

10.6.2 પ�ૃ ઊ�� અન ેપૃ�તાણ 

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.10, 10.12  ઉદાહરણ :- 10.11 

�વા�યાય :- 10.1 થી10.12, 10.14 થી10.17, 10.19, 10.20 �વા�યાય :- 10.13, 10.18 

વધારાના �વા�યાય:-10.24, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30 વધારાના �વા�યાય:- 10.21 થી10.23, 10.25, 10.26, 10.31 

11 ��યના ઉ�મીય 11.1 ��તાવના   
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ગુણધમ�  11.2 તાપમાન અને ઉ�મા 

11.3 તાપમાનનું માપન  

11.4 આદશ� વાયુ સમીકરણ અને િનરપે�તા પમાન  

11.5 ઉ�મીય �સરણ  

11.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા  

11.7 કૅલો�રમે�ી  

 11.8 અવ�થાનો ફેરફાર 

11.9 ઉ�માનંુ �થાનાંતર (�સરણ) 

11.9.4 કાળા પદાથ�નંુ િવ�કરણ 

11.9.1ઉ�મા વહન 

11.9.2ઉ�મા નયન 

11.9.3 ઉ�મા િવ�કરણ 

11.9.5 �ીનહાઉસ અસર 

11.10 �યૂટનનો િશતનનો િનયમ  

ઉદાહરણ :- 11.1 થી 11.5, 11.8  ઉદાહરણ :- 11.6, 11.7 

�વા�યાય :- 11.1 થી 11.18, 11.21, 11.22 �વા�યાય :- 11.19, 11.20 

12 થરમોડાયનેિમ�સ 

12.1 ��તાવના  

 

 12.2 તાપીય સંતુલન 

12.3 થરમૉડાયનેિમ�સનો શુ�ય �મનો િનયમ  

12.4 ઉ�મા, આંત�રક ઊ�� અને કાય�  

12.5 થરમૉડાયનેિમ�સનો �થમ િનયમ  

12.6 િવિશ� ઉ�માધા�રતા (�મતા)   

12.7 થરમૉડાયનેિમક અવ�થા ચલ રાિશઓ અન ેઅવ�થા સમીકરણ  

12.8થરમૉડાયનેિમક ���યાઓ  

 12.9ઉ�મા-એિ�જનો 

 12.10રે��જરેટરો અને હીટ (ઉ�મા) પપંો 

12.11થરમૉડાયનેિમ�સનો બીજો િનયમ  

12.12�િતવત� અન ેઅ�િતવત� ���યાઓ  
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12.13 કાન�ટ એિ�જન  

�વા�યાય :- 12.1 થી 12.6, 12.8, 12.9 �વા�યાય :- 12.7, 12.10 

13 ગિતવાદ 

13.1 ��તાવના  

 

 13.2 ��યનું આ�વીક�પ 

13.3 વાયુઓની વત��ક  

13.4 આદશ� વાયુનો ગિતવાદ  

13.5 ઊ��ના સમિવભાજનનો િનયમ  

13.6 િવિશ� ઉ�મા-�મતા  

 13.7 સરેરાશ મુ�ત પથ 

ઉદાહરણ :- 13.4, 13.5, 13.8 ઉદાહરણ :- 13.1, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 13.9 

�વા�યાય :- 13.1 થી 13.9 �વા�યાય :- 13.10 

 વધારાના �વા�યાય:-13.11થી 13.14 

14 દોલનો 

14.1 ��તાવના  

 

14.2 આવત� અને દોિલત ગિતઓ  

14.3 સરળ આવત� ગિત  

14.4 સરળ આવત� ગિત અન ેિનયિમત વતુ�ળમય ગિત  

14.5 સરળ આવત� ગિતમા ંવેગ અને �વેગ  

14.6 સરળ આવત� ગિત માટે બળનો િનયમ  

14.7 સરળ આવત� ગિતમા ંઊ��  

14.8સરળ આવત�ગિત કરતા ંકેટલાંક તં�ો  

14.9 અવમં�દત સરળ આવત�ગિત  

14.10�ણો�દત (બળ�ે�રત) દોલનો અને અનુનાદ  

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10  

�વા�યાય :- 14.1 થી 14.19  

 વધારાના �વા�યાય:- 14.20 થી 14.25 
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15 તરંગો 

15.1 ��તાવના  

 

15.2 લંબગત અન ેસંગત તરંગો  

15.3 �ગામી તરંગમા ં�થાનાંતર સંબંધ  

15.4 �ગામી તરંગની ઝડપ  

15.5 તરંગોના સંપાતીકરણનો િસ�ધાંત  

15.6 તરંગોનું પરાવત�ન 15.6.1િ�થત તરંગો અન ેનોમ�લ મો�ઝ 

15.7�પંદ  

 15.8 ડો�લર અસર 

ઉદાહરણ :- 15.1 થી 15.4, 15.6 ઉદાહરણ :- 15.5, 15.7 

�વા�યાય :- 15.1 થી 15.13, 15.18, 15.19 �વા�યાય :- 15.14 થી 15.17, 15.20, 15.21 

વધારાના �વા�યાય:-15.26 વધારાના �વા�યાય:-15.22 થી 15.25, 15.27 

 

 

ભૌિતક િવ�ાન �ાયોિગક (055) ધોરણ - 11 
 

 અ�યાસ�મમા ંરાખલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માકં અ�યાસ�મમાથંી બાદ કરલે �યોગના �ાયોિગક ન�ધપોથી �માણેના �માકં 

�યોગ - 1 �યોગ– 11 

�યોગ - 2 �યોગ– 12 

�યોગ- 3 �યોગ– 13 

�યોગ- 4 �યોગ– 14 

�યોગ- 5 �યોગ– 17 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  

https://byjus.com/?utm_source=pdf-click

	Button1: 


