
*ધોરણ :- 12  િવષય:- ભૌિતક િવ�ાન (054) *
�મ �કરણનું નામ અ�યાસ�મમાં રાખેલ મુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથી ચાલ ુવષ� માટે બાદ કરેલ મુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 િવ�ુતભારો અન ે�ે�ો 
1.1 ��તાવના 

1.2 િવ�ુત ભાર 

1.3 વાહકો અને અવાહકો 

1.4 �ેરણ �ારા િવ�ુત ભા�રત કરવું 

1.5 િવ�ુતભારના મૂળભૂત ગુણધમ� 

1.6 કુલંબનો િનયમ 

1.7 ઘણા િવ�ુતભારો વ�ચે બળો 

1.8  િવ�ુત�ે� 

1.9 િવ�ુત�ે� રેખાઓ 

1.10 િવ�ુત ફલ�સ 

1.11િવ�ુત ડાયપોલ (���વુી) 

1.12 સમાન બા��ે�માં મૂકેલ ડાયપોલ (���વુી) 

1.13 સતત િવ�ુતભાર િવતરણ 

1.14 ગૅાસનો િનયમ 

1.15 ગૅાસના િનયમના ઉપયોગો 

1.15.1 અન ે 1.15.2 1.15.3  સમાન રીતે િવ�ુતભારીત પાતળી ગોળાકાર કવચને લીધ ે�ે� 

ઉદાહરણ :- 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 થી 1.12 ઉદાહરણ :- 1.1, 1.5, 1.13 

�વા�યાય :- 1.1 થી 1.11, 1.13 થી 1.24 �વા�યાય :- 1.12, 1.25 થી 1.34 

2 િ�થતિવ�ુત િ�થિતમાન 
અન ેકેપેસીટ�સ

2.1 ��તાવના 

2.2 િ�થત િવ�ુત િ�થિતમાન 

2.3 િબંદુવત િવ�ુતભારને લીધ ેિ�થિતમાન 

2.4 િવ�ુત ડાયપોલ (���વુી)ન ેલીધે િ�થિતમાન 

2.5 િવ�ુત ભારોના તં�ને લીધે િ�થિતમાન 

2.6 સમિ�થિતમાન પૃ�ો 
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2.7 િવ�ુતભારોના તં�ની િ�થિતઊ��   

2.8 બા��ે�માં િ�થિતઊ��   

 2.9 સુવાહકોનું િ�થત િવ�ુતશા�  

2.10 ડાયઇલે�ટ� ીક અન ે�ુવીભવન   

2.11 કેપેસીટરો અને કેપેસીટ�સ   

2.12 સમાંતર �લેટ કેપેસીટર   

2.13 કેપેસીટ�સ પર ડાયઇલે�ટ� ીકની અસર   

2.14 કેપેસીટરોનું સંયોજન   

2.15 કેપેસીટરમાં સં��હત ઊ��   

ઉદાહરણ :- 2.1 થી 2.6, 2.8 થી 2.10 ઉદાહરણ :- 2.7  

�વા�યાય :- 2.1 થી 2.11 �વા�યાય 2.12 થી 2.36  

3 �વાહ િવ�ુત 3.1 ��તાવના   

3.2 િવ�ુત �વાહ   

3.3 સુવાહકોમાં િવ�ુત �વાહો   

3.4 ઓ�નો િનયમ   

3.5 ઇલે�ટ� ોનની �ડફટગિત અને અવરોધકતાનુ ંઉ�ગમ   

3.6 ઓ�ના િનયમની મયા�દાઓ   

 3.7 જુદા-જુદા ��યો માટે અવરોધકતા  

3.8 અવરોધકતાનો તાપમાન પરનો આધાર   

3.9 િવ�ુત ઊ�� અને પાવર (કાય��વરા)   

3.10 અવરોધકોનુ ંસંયોજન-�ેણી અને સમાંતર   

3.11 િવ�ુતકોષ, emf, આંત�રક અવરોધ   

 3.12 કોષોના �ેણી અને સમાંતર �ડાણ  

3.13 �કચોફ�ના િનયમો   

3.14 �હીટ�ટન િ�જ   

3.15 મીટરિ�જ   

3.16 પોટેિ�શયો મીટર   
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ઉદાહરણ :- 3.1 થી 3.10 (બધાજ)    

�વા�યાય :- 3.1 થી 3.15 �વા�યાય :- 3.16 થી 3.23  

4 ગિતમાન િવ�ુતભારો અન ે

ચુંબક�વ 
4.1 ��તાવના   

4.2 ચુંબકીય બળ   

4.3 ચુંબકીય�ે�માં ગિત   

4.4 સંયુ�ત એવા િવ�ુત અન ેચુંબકીય �ે�ોમા ંગિત 4.4.2 સાઈકલોટ� ોન  

4.5 િવ�ુત�વાહ ખંડના કારણ ેમળતુ ંચુંબકીય�ે�, બાયો-સાવરનો િનયમ   

4.6 િવ�ુત�વાહ ધા�રત વતુ�ળાકાર �વાહગાળાની અ� પર ચુંબકીય�ે�   

4.7 એિ�પયરનો સક�ટલ (બંધગાળાનો) િનયમ   

4.8 સૉલેનોઇડ અન ેટૉરોઇડ   

4.9 બે સમાંતર િવ�ુત�વાહ વ�ચે લાગતું બળ, ઍિ�પયર   

4.10 િવ�ુત�વાહ ધા�રત ગૂંચળા (�વાહ ગાળા) પર લાગતુ ંટોક� ,   

      ચુંબકીય ડાઈપોલ 

 
 

4.11 ચિલત ગૂંચળાવાળું ગે�વેનો મીટર  
 

ઉદાહરણ :- 4.1 થી 4.3, 4.5 થી 4.13 ઉદાહરણ :- 4.4  

�વા�યાય :- 4.1 થી 4.13 �વા�યાય :- 4.14 થી 4.28  

5 ચુંબક�વ અને ��ય 5.1 ��તાવના   

5.2 ગિજયો ચુંબક 5.2.2 સોલેનોઈડન ેસમતુ�ય �પે ગિજયા ચુંબક  

 5.2.3 િનયિમત ચુંબકીય �ે�મા ં��-�ુવી  

5.3 ચુંબક�વ અન ેગૉસનો િનયમ   

5.4 પૃ�વીનુ ંચુંબક�વ   

5.5 મે�ેટાઈઝેશન અને મે�ે�ટક તી�તા   

 5.6 ��યોના ચુંબકીય ગુણધમ�  

5.7 કાયમી ચુંબકો અન ેિવ�ુત ચુંબકો   

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.10  ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5, 5.11  

�વા�યાય :- 5.1, 5.2 �વા�યાય :- 5.3 થી 5.25  

6 િવ�ુત ચુંબકીય �ેરણ 6.1 ��તાવના   
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 6.2 ફેરેડે અન ેહે�ીના �યોગો  

6.3 ચુંબકીય ફલ�સ   

6.4 ફેરેડેનો �ેરણનો િનયમ   

6.5 લે�ઝનો િનયમ અન ેઊ�� સંર�ણ   

6.6 ગિતકીય િવ�ુત ચાલક બળ   

6.7 ઊ�� િવચારણા : એકમા�ા�મક અ�યાસ   

 6.8 ઘૂમરી �વાહો  

6.9 �ેરક�વ   

6.10  AC જનરેટર   

ઉદાહરણ :- 6.1 થી 6.11   

�વા�યાય :- 6.1 થી 6.10 �વા�યાય :- 6.11 થી 6.17   

7 ��યાવત� �વાહ 7.1 ��તાવના   

7.2 અવરોધકન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.3 ઘૂમતા સ�દશો (ફેઝસ�) વડે AC �વાહ અને વો�ટેજની રજૂઆત  
 

7.4 ઇ�ડ�ટર (�ેરક ગૂંચળંુ)ન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.5 કેપેસીટર (સંધારક)ન ેલાગુ પાડેલ AC વો�ટેજ   

7.6 LCR �ેણી પ�રપથન ેલાગ ુપાડેલ AC વો�ટેજ 7.6.2 વૈ�લેિષક ઉકેલ  

 7.7 AC પ�રપથમાં પાવર : પાવર ફે�ટર  

7.8 LC દોલનો   

7.9 ટ� ા�સફોમ�સ�   

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.6, 7.8 (a) અને (b), 7.10, 7.11 ઉદાહરણ :-7.7, 7.8 (c) અને (d), 7.9  

�વા�યાય :- 7.1 (a), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 

7.11 

�વા�યાય :- 7.1 (b), 7.5, 7.9, 7.12 થી 7.26   
 

8 િવ�ુત ચુંબકીય તરંગો 8.1 ��તાવના   

 8.2 �થાનાંતર �વાહ  

8.3 િવ�ુત ચુંબકીય તરંગો   

8.4 િવ�ુત ચુંબકીય વણ�પટ   

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5 ઉદાહરણ :- 8.1  
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�વા�યાય :- 8.3 થી 8.9 �વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.10 થી  8.15  

9 �કરણ �કાશશા� અને 

�કાશીય ઉપકરણો 
9.1 ��તાવના 

 

  

9.2 ગોળીય અરીસા વડે થતું �કાશનું પરાવત�ન 9.2.2 ગોળીય અ�રસાની કે�� લંબાઈ(�) [મા�� = �/2સબંધ સમ�વો] 

9.2.3 અ�રસાનુ ંસૂ� [સૂ�ની તારવણી જ�રી નથી. મા� સૂ�ોનો ઉપયોગ કરવો.] 

 

9.3 વ�ીભવન   

9.4 પૂણ� આંત�રક પરાવત�ન   

9.5 ગોળીય સપાટીઓ આગળ અન ેલે�સ વડે થતું વ�ીભવન   

9.6 િ�ઝમ �ારા વ�ીભવન   

 9.7 સૂય� �કાશને કારણે કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ  

 9.8 �કાશીય ઉપકરણો  

ઉદાહરણ 9.1 થી 9.9   

�વા�યાય 9.1 થી 9.10, 9.15 થી 9.25 �વા�યાય દા.નં. 9.11 થી 9.14, 9.26 થી 9.32  

10 તરંગ �કાશશા� 10.1 ��તાવના   

10.2 હાઈગે�સનો િસ�ાંત   

 10.3 હાઈગે�સના િસ�ાંતની મદદથી સમતલ તરંગોનુ ંવ�ીભવન અન ેપરાવત�ન  

10.4 તરંગોનુ ંસુસ�બ�ધ અન ેઅસુસ�બ�ધ સરવાળો   

10.5 �કાશ તરંગોનુ ં�યિતકરણ અને યંગનો �યોગ   

10.6 િવવત�ન 10.6.3 �કાિશય ઉપકરણની િવભેદન શિ�ત  

 10.7 �વુીભવન  

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.5, 10.7 ઉદાહરણ 10.6, 10.8, 10.9  

  �વાદયાય દા. નં. 10.1 થી 10.7, 10.10 �વાદયાય દા. નં. 10.8, 10.9, 10.11 થી 10.21  

11 િવ�કરણ અન ે��યની 
�ેત�કૃિત 

11.1 ��તાવના   

11.2 ઈલે�ટ� ૉનનુ ંઉ�સજ �ન   

11.3 ફોટોઈલે�ટ� ીક અસર   

11.4 ફોટોઈલે�ટ� ીક અસરનો �ાયોિગક અ�યાસ   

11.5 ફોટોઇલે�ટ� ીક અસર અને �કાશનો તરંગવાદ   

11.6 આઈ��ટાઈનનુ ંફોટોઇલે�ટ� ીક સમીકરણ : િવ�કરણ ઊ��નો �વૉ�ટમ   
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11.7 �કાશનુ ંકણ�વ�પ : ફોટોન   

11.8 ��યનુ ંતરંગ �વ�પ   

 11.9 ડેિવસન અને ગમ�રનો �યોગ  

ઉદાહરણ નંબર 11.1 થી 11.7   

�વા�યાય દા. ન.ં 11.1 થી 11.19 �વાદયાય 11.20 થી 11.37  

12 પરમા�ઓ 12.1 ��તાવના   
 12.2 આ�ફા-કણ�કીણ�ન અન ેપરમા� અંગેનું રધરફડ�નું �યુિ�લયર મોડેલ. (મા� �ણકારી માટે)  

12.2.2 ઇલે�ટ� ોન ક�ાઓ 12.2.1 આ�ફા – કણનો ગિતપથ(મા� �ણકારી માટે)  

12.3 પરમા� વણ�પટ   

12.4 હાઈડ� ોજન પરમા�નંુ બોહર મોડેલ   

12.5 હાઈડ� ોજન પરમા�ના રેખીય વણ�પટ   

12.6 બોહરની �વૉ�ટમીકરણની બી� �વીકૃિતની �ડ�ો�લીની સમજૂતી   

ઉદાહરણ :- 12.3 થી 12.6 ઉદાહરણ – 12.1, 12.2  

�વા�યાય :- 12.3 થી 12.10 �વાદયાય :- 12.1, 12.2, 12.11થી12.17  

13 �યુિ�લયસ 13.1 ��તાવના   

13.2 પરમા� દળો અન ે�યુિ�લયસનું બંધારણ   

13.3 �યુિ�લયસનું પ�રમાણ   

13.4 દળ-ઊ�� અન ે�યુિ�લયર બંધન ઊ��   

13.5 �યુિ�લયર બળ   

13.6 રે�ડયો એિ�ટિવટી 13.6.2 આ�ફા�ય  

 13.6.3 બીટા�ય  

 13.6.4 ગેમા�ય  

13.7 �યુિ�લયર ઊ�� 13.7.3 �યુિ�લયસ સલંયન તારાઓમા ંઊ��ની ઉ�પિ�  

 13.7.4 િનયં�ણ તાપ�યુિ�લયસ સંલયન  

ઉદાહરણ 13.1 થી 13.5 ઉદાહરણ :- 13.6, 13.7  

�વાદયાય દા.ન.ં 13.1 થી 13.5, 13.7 થી 13.11, 13.13, 13.15 

થી 13.21 

�વાદયાય :- 13.6, 13.12, 13.14, 13.22 થી 13.31  

14 સેિમક�ડ�ટર 14.1 ��તાવના   
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ઈલે�ટ� ોિન�સ : ��યો, 
રચનાઓ અને સાદા 
પ�રપથો 

 14.2 ધાતુઓ, સુવાહકો અને અધ�વાહકોનું વગ�કરણ  

14.3 શુ� (આંત�રક) અધ�વાહક   

14.4 અશુ� (બા�) અધ�વાહક   

14.5 p-n જકંશન   

14.6 અધ�વાહક ડાયોડ   

14.7 જકંશન ડાયોડનો રેિ�ટફાયર તરીકે ઉપયોગ   

14.8 કેટલાક િવિશ� હેતુ માટેના p-n જકંશન ડાયોડ 14.8.1 ઝેનર ડાયોડ  

14.9 �ડિજટલ ઇલે�ટ� ોિન�સ અને લોિજક ગેટ   

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10   

�વા�યાય : - 14.1 થી 14.8, 14.11 થી 14.15 �વા�યાય : -14.9, 14.10 

 

 

 
 

ધોરણ – 12  ભૌિતક િવ�ાન �ાયોિગક (055) 

અ�યા��મમા ં રાખલે �યોગના 
�ાયોિગક ન�ધપોથી �માણનેા �માંક 

અ�યા��મમાથંી બાદ કરેલ �યોગના 
�ાયોિગક ન�ધપોથી �માંક 

�યોગ- 1 �યોગ– 5 

�યોગ- 2 �યોગ– 11 

�યોગ- 3 �યોગ– 12 

�યોગ- 4 �યોગ– 18 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 13  

�યોગ- 14  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  

�યોગ- 17  
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