
* ધોરણ 10 િવ�ાન *

�મ �કરણ�ુ ંનામ અ�યાસ�મમા ંરાખેલ ��ુાઓ અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ ��ુાઓ �રમા�સ� 

1 રાસાય�ણક ���યાઓ અને 

સમીકરણો 

રાસાય�ણક સમીકરણો,  

રાસાય�ણક ���યાના �કારો-(સયંોગીકરણ ���યાઓ, 

િવઘટન ���યાઓ, િવ�થાપન ���યાઓ) 

��િવ�થાપન ���યા, ઓ��સડ�શન-ર�ડ�શન ���યાઓ  

રો�જ�દા �વનમા ંઓ��સડ�શનની ���યાની અસરો જોઈ છે? 

2 એિસડ, બેઇઝ અને �ાર એિસડ બેઇઝ ના રાસાય�ણક �ણુધમ�ની સમજ, 

તમામ એિસડ અને બેઇઝમા ં �ુ ંસમાનતા છે?,  

એિસડ અથવા બેઇઝ �ાવણ ક�ટલા  �બળ છે?,  

�ાર  િવશ ે વ� ુ(�ણકાર�)-�ાર પ�રવાર 

�ારની pH, સામા�ય �ારમાથંી મળતા રસાયણો, �ુ ંખર�ખર 

�ારના �ફ�ટક ��ુક હોય છે? 

3 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ ભૌિતક �ણુધમ�,  

ધા�ઓુની �ા��ત, 

�ારણ 

ધા�ઓુના  રાસાય�ણક �ણુધમ�,  

ધા� ુઅને અધા� ુક�વી ર�તે ���યા કર� છે? 

4 કાબ�ન અને તેના 

સયંોજનો 

કાબ�નમા ંબધંન-સહસયંોજક બધં, 

કાબ�નનો સવ�તો�ખુી �વભાવ, 

સા� ુઅને ��ાલકો 

કાબ�ન સયંોજનોના રાસાય�ણક �ણુધમ�,  

ક�ટલાક મહ�વ�ણૂ� કાબ�ન સયંોજનો: ઇથેનોલ અને ઇથેનોઇક 

એસીડ 

5 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ અ�યવ��થતને �યવ��થત કર�ુ-ંત�વોના વગ�કરણના 

�ારં�ભક �ય�નો,  

અ�યવ��થતમાથંી �યવ��થત કર�ુ-ંમે�ડ�લીફ�ુ ંઆવત� કો�ટક, 

અ�યવ��થતમાથંી �યવ��થત  કર�ુ ં- આ�િુનક આવત� 

કો�ટક-(આ�િુનક આવત� કો�ટકમા ંત�વો�ુ ં�થાન) 

આ�િુનક આવત�કો�ટકમા ંવલણ 

6 �િવક ��યાઓ �િવક ��યાઓ એટલે �ુ?ં, 

પોષણ,  

�સન,  

ઉ�સ�ન 

વહન 

7 િનય�ંણ અને સકંલન �ાણીઓ-ચેતાત�ં,  

�ાણીઓમા ં�ત�ાવો 

વન�પિતઓમા ંસકંલન 

8 સ�વો ક�વી ર�તે �જનન 

કર� છે? 

�ુ ંસ�વો �ણૂ� �પે પોતાની �િત�ૃિત�ુ ંસ�ન કર� છે?, 

�લ�ગી �જનન 

એકલ સ�વો �ારા ઉપયોગમા ંલવેાતી  �જનનની પ�િતઓ, 
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9 

 

આ�વુિંશકતા અને 

ઉદિવકાસ  

આ�વુિંશકતા,  

ઉદિવકાસ,  

ઉદિવકાસ  અને વગ�કરણ  

�જનન દરિમયાન �ભ�તા�ુ ંસચંયન,  

�િત િનમા�ણ,  

ઉ��કાસને �ગિતને સમાન ન ગણ�ુ ંજોઈએ 

 

10 

 

�કાશ-પરાવત�ન અન ે

વ��ભવન 

�કાશ�ુ ંપરાવત�ન,  

�કાશ�ુ ંવ��ભવન 

�કરણમા ંરહ�લા બધા જ   દાખલાઓ,  

ગોળ�ય અર�સાઓ 

 

11 

 

માનવ -  �ખ અને 

રંગબેરંગી �ુિનયા 

 

િ�ઝમ  વડ� �કાશ�ુ ંવ��ભવન,  

કાચના િ�ઝમ વડ� �ેત  �કાશ�ુ ંિવભાજન, 

વાતાવરણીય વ��ભવન, 

માનવ �ખ,  

���ટની ખામીઓ અને તે�ુ ંિનવારણ,  

�કાશ�ુ ં �ક�ણ�ન 

 

12 િવ�તુ 

 

િવ�તુ �વાહ અને પ�રપથ,  

િવ�તુ��થિતમાન અને િવ�તુ��થિતમાનનો તફાવત,  

પ�રપથ આ�ૃિત,  

ઓહમનો િનયમ,  

અવરોધકોના ત�ંનો અવરોધ, 

િવ�તુ �વાહની તાપીય અસર 

�વુાહકનો અવરોધ �ની પર આધાર રાખે છે તે પ�રબળો 

અને તે સગંત દાખલા,  

િવ�તુ પાવર 

 

 

13 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય 

અસરો 

 

�ુબંક�ય �ે� અને �ે�ર�ખાઓ,  

�ુબંક�ય �ે�મા ં�કુ�લા િવ�તુ�વાહધાર�ત વાહક પર લાગ� ુ ંબળ, 

ઘર�� ુિવ�તુ પ�રપથ 

િવ�તુ �વાહ  ધાર�ત  તાર  વડ� ઉ�વ� ુ�ુબંક�ય �ે�,  

િવ�તુ મોટર,  

િવ�તુ �ુબંક�ય �ેરણ,  

િવ�તુ જનર�ટર 

 

14  ઊ��ના �ોતો ઉ��નો ઉ�મ �ોત કયો છે?,  

વૈક��પક અથવા �બનપરંપરાગત ઊ��ના �ોત, 

પયા�વરણ િવષયક પ�રણામ,  

કોઈ ઉ�� �ોત આપણા માટ� �ા ં�ધુી રહ�શે? 

ઊ��ના પરંપરાગત �ોત,  

 

 

15 આપ�ુ ંપયા�વરણ આપણી ��િૃ�ઓ પયા�વરણને ક�વી ર�તે અસર પહ�ચાડ� શક� 

છે? 

િનવસન ત�ં- તેના  ઘટકો/સઘંટકો કયા છે?  

16  નૈસ�ગ�ક �ોતો �ુ ંટકાઉ 

�બધંન (�યવ�થાપન) 

 

�ોતો�ુ ં�યવ�થાપન શા માટ� જ�ર� છે?,  

જગંલો અને વ�ય�વન,  

કોલસો અને પે�ો�લયમ, 

બધા જ માટ� પાણી, 

નૈસ�ગ�ક �ોતોના �યવ�થાપન�ુ ંિવહગંાવલોકન 

 

* દર�ક �કરણની શ�આતમા ંઆપેલી ��તાવનાની િવગતો અ�યાસ�મમા ંચા� ુરાખેલ છે. 
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