
*ધોરણ : 12 વિષય: રસાયણ વિજ્ઞાન (052)* 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મ દ્દાઓ  
 

અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ  િષષ માટે બાદ કરેા મ દ્દાઓ  
 

1  ઘન અલસ્થા 1.1: ઘન અલસ્થાની રાક્ષણિક્તાઓ  

  1.2: સ્પટિકભમ અને અસ્પટિકભમ ઘન દાથો  

  1.3: સ્પટિકભમ ઘન દાથોન ું લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  1.4: સ્પટિક રેટિવ અને એકભ કોો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.5: એકભ કોભાું યભાણ ઓની વુંખ્મા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.6: વુંવતૃ વુંક ણરત યચનાઓ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  1.7: વુંક રન ક્ષભતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.8: એકભ કો ટયભાિ વભાવલષ્િ ર્ગિતયીઓ  

  1.9: ઘન દાથોભાું અપિૂણતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   1.10: વલદ્ય તીમ ગ િધભો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

   1.11: ચ ુંફકીમ ગ િધભો 
2 દ્રાલિો 2.1: દ્રાલિોના પ્રકાય  

  2.2: દ્રાલિની વાુંદ્રતાની અણબવ્મક્ક્ત 2.3: દ્રાવ્મતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

  2.4: પ્રલાશી દ્રાલિોના ફાષ્ દફાિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   2.5: આદળણ અને ણફનઆદળણ દ્રાલિો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથે) 

  2.6: વુંખ્માત્ભક ગ િધભો અને ભોરય દન ું વનધાણયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 

વાથ)ે 

2.7: અવાભાન્મ ભોરય દ 

3 વલદ્ય તયવામિ વલજ્ઞાન 3.2: રે્ગલ્લેવનક કો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  3.1: વલદ્ય ત યાવામણિક કો 

  3.3: નન્સ્િણ  વભીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

 

3.4: વલદ્ય ત વલબાજ્મ દ્રાલિોની લાશક્તા (તભાભ ેિા 
મ દ્દાઓ વાથે) 

  3.5: વલદ્ય ત વલબાજનીમ કો અને વલદ્ય ત વલબાજન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  3.6:ફેિયી (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   3.7: ફતિકો 

   3.8: ક્ષાયિ 


YouTube Channel - ABHYASA JEE & NEET 



4 યાવામણિક ર્ગવતકી 4.1: યાવામણિક પ્રટિમાનો લેર્ગ  

  4.2: પ્રટિમા લેર્ગન ેઅવય કયતા ટયફો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  4.3: વુંકણરત લેર્ગ વભીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 4.4: પ્રટિમાના લેર્ગનો તાભાન ય આધાય (તભાભ ેિા 
મ દ્દાઓ વાથે)  

   4.5: યાવામણિપ્રટિમાનોવુંઘાત 

વવદ્ાુંત 

5 પષૃ્ઠયવામિ વલજ્ઞાન 5.1: અવધળોિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 5.2: ઉદ્દીન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

  5.3: કણરર લર્ગીકયિ (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6) 5.4.3 ભાું વભવેર યચનાની ટિમાવલવધ (ાના નુંફય 138) 

 

  5.4: કણરરન ું લર્ગીકયિ (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6ભાું મ દ્દા નુંIV,V,VI) 5.4.5: કણરરભમ દ્રાલિન ું શ દ્ીકયિ 

   5.4.6 ભાું વુંખ્માત્ભક ગ િધભો, ટિિંડોર અવય, યુંર્ગ 

   5.5: ામવ 

   5.6: આિી ચોાવ કણરર 

6 તત્લોના અરર્ગીકયિના 
વાભાન્મ વવદ્ાુંતો અને પ્રિભો 

6.2: અમસ્કન ું વુંકેન્દ્રિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   6.1: ધાત  ઓના પ્રાપ્તત સ્થાન 

  6.3: વુંકેન્દ્રીત અમસ્કભાુંથી અશ દ્ ધાત  ન ું વનષ્કણિ 6.4: ધાત   કભણવલવધભાું ઉષ્ભાર્ગવતમ 

વવદ્ાુંતો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   6.5: ધાત   કભણવલવધના વલદ્ય ત યાવામણિક વવદ્ાુંતો 
  6.6: ઑક્ક્વડળેન-ટયડક્ળન  

  6.7: શ દ્ીકયિ 6.8: અલ્ય વભનીમભ, કોય, ણઝક  અને  
આમાનણનાઉમોર્ગો 
 

7  p-વલબાર્ગના તત્લો 7.1: વમશૂ-15ના તત્લો(7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7) 7.1.1: પ્રાપ્તત સ્થાન, 

7.1.6: બૌવતક ગ િધભો 
  7.2: ડામનાઇટ્રોજન 7.3: એભોવનમા 
   7.4: નાઇટ્રોજનના ઑક્વાઇડ 

  7.5: નાઇટટ્રક એવવડ 7.6: પૉસ્પયવના અયરૂો 



   7.7: પૉસ્પીન 

   7.8: પૉસ્પયવશરેાઇડ વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  7.9:  પોસ્પયવના ઑક્વોએવવડ વુંમોજનો  

  7.10: વમશૂ-16નાું તત્લો (7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.10.5, 7.10.6, 7.10.8) 7.10.1:પ્રાપ્તત સ્થાન 

  7.11: ડામઑક્ક્વજન 7.10.7: બૌવતક ગ િધભો 
7.12: વાદા ઑક્વાઇડ વુંમોજનો 

   7.13: ઓઝોન 

   7.14: વલ્પય-અયરૂો 
   7.15: વલ્પય ડામોક્વાઇડ 

  7.16: વલ્પયના ઑક્વોએવવડ વુંમોજનો  

  7.17: વલ્પર ટયક એવવડના ભાત્ર ગ િધભો 7.17: H2SO4ન ું ઉત્ાદન 

  7.18: વમશૂ-17નાુંતત્લો(7.18.2, 7.18.3, 7.18.4, 7.18.5, 7.18.6, 7.18.8)  7.18.1: પ્રાપ્તત સ્થાન, 

7.18.7: બૌવતક ગ િધભો 
 

 7.19: ક્રોટયન 7.20: શાઇડ્રોજન ક્રોયાઇડ 

  7.21: શરેોજન તત્લોના ઑક્વોએવવડવુંમોજનો 7.22: આંતય શરેોજન વુંમોજનો 
  7.23: વમશૂ-18નાું તત્લો(7.23.2, 7.23.3, 7.23.4) 7.23.1: પ્રાપ્તત સ્થાન 

  7.23.5 ભાું ભાત્ર 

(a)ઝેનોન-ફ્રોટયન વુંમોજનો,  (b) ઝેનોન-ઑક્ક્વજન વુંમોજનો 
7.23.5 ભાું બૌવતક ગ િધભો અને યાવામણિક ગ િધભો 

8 d- અને f-વલબાર્ગના તત્લો 8.1: આલતણ કોષ્િકભાું સ્થાન  

  8.2: d-વલબાર્ગના તત્લોની ઇરેક્ટ્રૉનીમ યચના 8.3.1: બૌવતક ગ િધભો 
  8.3: વુંિાુંવત તત્લો (d-વલબાર્ગ)ના વાભાન્મ ગ િધભો 

 (8.3.2, 8.3.3, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14) 

8.3.4: ઑક્ક્વડળેન અલસ્થાઓ 

8.3.5: M
2+

M
 પ્રભાણિત વલદ્ય ત ધ્ર લ ોિૅક્ન્ળમરભાું લરિો 

8.3.6: પ્રભાણિત વલદ્ય તધ્ર લ 

ોિૅક્ન્ળમરM3+

M2+ ભાુંલરિો 
8.3.7: ઊંચી ઑક્ક્વડળેન અલસ્થાઓની સ્થામીતાના 
લરિો 
8.3.8: યાવામણિક પ્રવતટિમાત્ભક્તા અને E0ના મલૂ્મો 



  8.4: ભાત્ર KMnO4ની ફનાલિ અને તેના ગ િધભો 8.4: ધાત  ઓના ઑક્વાઇડ અને તેના 
ગ િધભો,K2Cr2O7ની ફનાલિ અને તેનાગ િધભો, 
આંતરસુંક્રાુંવતતત્િો 
8.5: રેન્થેનોઇડ્વ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

8.6: એક્ક્િનોઇડ્વ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

8.7: d- અને f-વલબાર્ગના તત્લોના કેિરાક અન પ્રમોર્ગો 
9 વલર્ગણ વુંમોજનો 9.1: વલર્ગણ વુંમોજનોનો લનણયનો વવદ્ાુંત  

  9.2: વલર્ગણ વુંમોજનોન ેરર્ગતા કેિરાક અર્ગત્મના માણમોની વ્માખ્માઓ  

  9.3: વલર્ગણ વુંમોજનોન ું નાભ કયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    

  9.4: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું વભઘિક્તા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    

  9.5: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું ફુંધન (9.5.1, 9.5.2, 9.5.3) 9.5.4: સ્પટિકકે્ષત્ર વવદ્ાુંત 

9.5.5: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું યુંર્ગ 

9.5.6: સ્પટિકકે્ષત્ર વવદ્ાુંતની ભમાણદાઓ 

   9.6: ધાત   કાફોવનરભાું ફુંધન 

   9.7:વલર્ગણ વુંમોજનોની ઉમોણર્ગતા અને અન પ્રમોર્ગો 
10 શરેોઆલ્કેન અને શરેોએટયન 

વુંમોજનો 
10.1: લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  10.2: નાભકયિ  

  10.3: C−X ફુંધનો સ્લબાલ  

  10.4: શરેોઆલ્કેન વુંમોજનોની ફનાલિની દ્વવતઓ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

 

10.5: શરેોએટયન વુંમોજનોની ફનાલિ 

10.6: બૌવતક ગ િધભો 

  10.7: યાવામણિકપ્રટિમાઓ (ેિા મ દ્દાઓ 10.7.1,10.7.2ભાું મ દ્દો નુંફય-1 અને 3) 10.7.2 નો મ દ્દા નુંફય- 2-ઈરેક્ટ્રોન અન યાર્ગી વલસ્થાન 
પ્રટિમાઓ  
10.8:ોણરશરેોજન વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે ) 

11 આલ્કોશોર,ટપનોર અને 
ઇથયવુંમોજનો 

11.1: લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    



  11.2: નાભકયિ  

  11.3: ટિમાળીર વમશૂોના ફુંધાયિો  

  11.4: આલ્કોશોર અને ટપનોર વુંમોજનો(11.4.1,11.4.2,11.4.4)   11.4.3:બૌવતક ગ િધભો 
   11.5: ઔદ્યોણર્ગક યીતે અર્ગત્મના કેિરાુંક વુંમોજનો 
  11.6: ઇથય વુંમોજનો (11.6.1,11.6.3ભાું ભાત્ર મ દ્દો 1. C-O ફુંધન ું ત િવ ું) 11.6.2: બૌવતક ગ િધભો 

11.6.3 ભાું (મ દ્દો 2-ઇરેક્ટ્રોનન યાર્ગી વલસ્થાન)  

12 આક્લ્ડશાઇડ, ટકિોન અને 
કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનો 

12.1: કાફોવનર વુંમોજનોન ું નાભ કયિ અને ફુંધાયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

 

  12.2 આક્લ્ડશાઇડ અને ટકિોન વુંમોજનોની ફનાલિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)     12.3: બૌવતકગ િધભો 
  12.4: યાવામણિકપ્રટિમાઓ 12.5:આક્લ્ડશાઇડ અને ટકિોન વુંમોજનોના ઉમોર્ગો 
  12.6: કાફોક્ક્વર વમશૂન ું નાભકયિ અને ફુંધાયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  12.7: કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનોની ફનાલિ ભાિેની ધ્ધવતઓ  

   12.8:બૌવતક ગ િધભો 
  12.9: યાવામણિક પ્રટિમાઓ(12.9.1, 12.9.2)  12.9.3: પ્રટિમાઓ જેભાું–COOH વમશૂ બાર્ગ રે છે.  

   12.9.4:  શાઇડ્રોકાફણન બાર્ગભાું વલસ્થાન પ્રટિમાઓ 

   12.10: કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનોના ઉમોર્ગો 
13 એભાઇન વુંમોજનો 13.1:એભાઇન વુંમોજનોના ફુંધાયિ  

  13.2:લર્ગીકયિ  

  13.3:નાભકયિ  

  13.4:એભાઇન વુંમોજનોની ફનાલિ 13.5:બૌવતક ગ િધભો 
  13.6: યાવામણિકપ્રટિમાઓ II ડામએઝોવનમભ ક્ષાય 

13.7: ડામએઝોવનમભક્ષાયનીફનાલિભાિેનીદ્વત 

   13.8:બૌવતકગ િધભો 
   13.9: યાવામણિકપ્રટિમાઓ 

   13.10: એયોભેટિક વુંમોજનોના વુંશ્ર્રેિભાું 
ડામએઝોવનમભ ક્ષાયની અર્ગત્મતા 



14 જૈવલક અણ ઓ 14.1: કાફોશાઇડ્રિે વુંમોજનો(14.1.1, 14.1.2, 14.1.2.1,  14.1.2.2 ) 14.1.3: ડામવેકેયાઇડ વુંમોજનો 
   14.1.4: ોણરવેકેયાઇડ વુંમોજનો 
   14.1.5: કાફોશાઇડ્રિે વુંમોજનોન ું ભશત્લ 

  14.2: પ્રોિીન વુંમોજનો(14.2.1, 14.2.2, 14.2.3) 14.2.3 મ દ્દાભાું ાના નુંફય423 ઉયન ું પ્રોિીનન ું પ્રાથવભક, 

દ્વદ્વતીમક, તતૃીમક અને ચત થણક ફુંધાયિ 

   14.2.4: પ્રોિીનન ું વલકૃવતકયિ 

   14.3: ઉત્વેચકો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   14.4: વલિાવભન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  14.5: ન્ય પ્ક્રક એવવડ વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 14.6: અંત:સ્ત્રાલો 
  − પ્રકયિ-૧૫ વભગ્ર એકભ યદ કયેર છે 

  −  પ્રકયિ-૧૬ વભગ્ર એકભ યદ કયેર છે 

 

  



 

* ધોરણ-12  રસાયણવિજ્ઞાન પ્રાયોગગક (053) * 
પ્રાયોગગક નોંધોથી પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાું સમાવિષ્ટ પ્રયોગો પ્રાયોગગક નોંધોથી પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાુંથી રદ કરે પ્રયોગો 
1) રેડોક્ષ અન માન  

(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-1,2), 
પ્રયોગ નું-3 થી 14 
 

2) અકાબષવનક ક્ષારન ું ગ ણાત્મક પથૃક્કરણ 

(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-15 થી 20) 
પ્રયોગ નું-21 થી 23 
 

3) કાબષવનક દાથષમાું રહેો ક્રક્રયાશી સમહૂ શોધિો 
(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-24 થી 29)    

પ્રયોગ નું-30 થી 34 

4) પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર -35,36,37  

 



*ધોરણ :- 12િવષય:- ભૌિતકિવ�ાન (054) * 
�મ �કરણનુંનામ અ�યાસ�મમાંરાખેલમુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથીચાલુવષ�માટેબાદકરેલમુ�ાઓ રીમાક�સ 
1 િવ�ુતભારોઅને�ે�ો 1.1 ��તાવના   

1.2 િવ�ુતભાર   

 1.3 વાહકોઅનેઅવાહકો  

 1.4 �ેરણ�ારાિવ�ુતભા�રતકરવંુ  

1.5 િવ�ુતભારનામૂળભૂતગુણધમ�   

1.6 કુલંબનોિનયમ   

1.7 ઘણાિવ�ુતભારોવ�ચેબળો   
1.8  િવ�ુત�ે�   
1.9 િવ�ુત�ે�રેખાઓ   

1.10 િવ�ુતફલ�સ   

1.11િવ�ુતડાયપોલ (િ�વ-�ુવી)   

1.12 સમાનબા��ે�માંમૂકેલડાયપોલ (��-�ુવી)   

1.13 સતતિવ�ુતભારિવતરણ   

1.14 ગૅાસનોિનયમ   

1.15 ગૅાસનાિનયમનાઉપયોગો   

1.15.1 અન ે 1.15.2 1.15.3  સમાનરીતેિવ�ુતભારીતપાતળીગોળાકારકવચનેલીધે�ે�  

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, 1.25થી1.34  

2 િ�થતિવ�ુતિ�થિતમાનઅ
નેકેપેસીટ�સ 

2.1 ��તાવના   

2.2 િ�થતિવ�ુતિ�થિતમાન   

2.3 િબંદુવિ�વ�ુતભારનેલીધેિ�થિતમાન  
 

2.4 િવ�ુતડાયપોલ (���ુવી)નેલીધેિ�થિતમાન   

2.5 િવ�ુતભારોનાતં�નેલીધેિ�થિતમાન   

2.6 સમિ�થિતમાનપૃ�ો   


YouTube Channel - ABHYASA JEE & NEET 



2.7 િવ�ુતભારોનાતં�નીિ�થિતઊ��   

2.8 બા��ે�માંિ�થિતઊ��   

 2.9 સુવાહકોનુંિ�થતિવ�ુતશા�  

2.10 ડાયઇલે�ટ� ીકઅને�ુવીભવન   

2.11 કેપેસીટરોઅનેકેપેસીટ�સ   

2.12 સમાંતર�લેટકેપેસીટર   

2.13 કેપેસીટ�સપરડાયઇલે�ટ� ીકનીઅસર   

2.14 કેપેસીટરોનુંસંયોજન   

2.15 કેપેસીટરમાંસં��હતઊ��   

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 �વાહિવ�ુત 3.1 ��તાવના   

3.2 િવ�ુત�વાહ   

3.3 સુવાહકોમાંિવ�ુત�વાહો   

3.4 ઓ�નોિનયમ   

3.5 ઇલે�ટ� ોનની�ડફટગિતઅનેઅવરોધકતાનુંઉ�ગમ   

3.6 ઓ�નાિનયમનીમયા�દાઓ   

 3.7 જુદા-જુદા��યોમાટેઅવરોધકતા  

3.8 અવરોધકતાનોતાપમાનપરનોઆધાર   

3.9 િવ�ુતઊ��અનેપાવર (કાય��વરા)   

3.10 અવરોધકોનુંસંયોજન-�ેણીઅનેસમાંતર   

3.11 િવ�ુતકોષ, emf, આંત�રકઅવરોધ   

 3.12 કોષોના�ેણીઅનેસમાંતર�ડાણ  

3.13 �કચોફ� નાિનયમો   

3.14 �હીટ�ટનિ�જ   

3.15 મીટરિ�જ   

3.16 પોટેિ�શયોમીટર   



ઉદાહરણ :- 3.1 થી 3.10 (બધાજ)    

�વા�યાય :- 3.1 થી 3.15 �વા�યાય :- 3.16 થી 3.23  
4 ગિતમાનિવ�ુતભારોઅનેચું

બક�વ 
4.1 ��તાવના   
4.2 ચુંબકીયબળ   

4.3 ચુંબકીય�ે�માંગિત   

4.4 સંયુ�તએવાિવ�ુતઅનેચુંબકીય�ે�ોમાંગિત 4.4.2 સાઈકલોટ� ોન  

4.5 િવ�ુત�વાહખંડનાકારણેમળતંુચુંબકીય�ે�, બાયો-સાવરનોિનયમ   

4.6 િવ�ુત�વાહધા�રતવતુ�ળાકાર�વાહગાળાનીઅ�પરચુંબકીય�ે�   

4.7 એિ�પયરનોસક�ટલ (બંધગાળાનો) િનયમ   

4.8 સૉલેનોઇડઅનેટૉરોઇડ   

4.9 બેસમાંતરિવ�ુત�વાહવ�ચેલાગતંુબળ, ઍિ�પયર   

4.10 િવ�ુત�વાહધા�રતગંૂચળા (�વાહગાળા) પરલાગતંુટોક� , 
ચુંબકીયડાઈપોલ 

 
 

4.11 ચિલતગંૂચળાવાળુંગે�વેનોમીટર  
 

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�વઅને��ય 5.1 ��તાવના   

5.2 ગિજયોચુંબક 5.2.2 સોલેનોઈડનેસમતુ�ય�પેગિજયાચુંબક  

 5.2.3 િનયિમતચુંબકીય�ે�માં��-�ુવી  

5.3 ચુંબક�વઅનેગૉસનોિનયમ   

5.4 પૃ�વીનુંચુંબક�વ   

5.5 મે�ેટાઈઝેશનઅનેમે�ે�ટકતી�તા   

 5.6 ��યોનાચુંબકીયગુણધમ�  

5.7 કાયમીચુંબકોઅનેિવ�ુતચુંબકો   

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�ુતચુંબકીય�ેરણ 6.1 ��તાવના   



 6.2 ફેરેડેઅનેહે�ીના�યોગો  

6.3 ચુંબકીયફલ�સ   

6.4 ફેરેડેનો�ેરણનોિનયમ   

6.5 લે�ઝનોિનયમઅનેઊ��સંર�ણ   

6.6 ગિતકીયિવ�ુતચાલકબળ   

6.7 ઊ��િવચારણા : એકમા�ા�મકઅ�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 અવરોધકનેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   

7.3 ઘૂમતાસ�દશો (ફેઝસ�) વડે AC �વાહઅનેવો�ટેજનીરજૂઆત  
 

7.4 ઇ�ડ�ટર (�ેરકગંૂચળું)નેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   

7.5 કેપેસીટર (સંધારક)નેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   
7.6 LCR �ેણીપ�રપથનેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ 7.6.2 વૈ�લેિષક ઉકેલ  
 7.7 AC પ�રપથમાંપાવર : પાવરફે�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�ુતચુંબકીયતરંગો 8.1 ��તાવના   

 8.2 �થાનાંતર�વાહ  

8.3 િવ�ુતચુંબકીયતરંગો   

8.4 િવ�ુતચુંબકીયવણ�પટ   

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5 ઉદાહરણ :- 8.1  



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

9 �કરણ�કાશશા�અને�
કાશીયઉપકરણો 

9.1��તાવના 
 

  

9.2 ગોળીયઅરીસાવડેથતંુ�કાશનુંપરાવત�ન 9.2.2 ગોળીયઅ�રસાનીકે��લંબાઈ(�) [મા�� = �/2સબંધસમ�વો] 
9.2.3 અ�રસાનુંસૂ� [સૂ�નીતારવણીજ�રીનથી. મા�સૂ�ોનોઉપયોગકરવો.] 

 

9.3 વ�ીભવન   

9.4 પૂણ�આંત�રકપરાવત�ન   

9.5 ગોળીયસપાટીઓઆગળઅનેલે�સવડેથતંુવ�ીભવન   

9.6 િ�ઝમ�ારાવ�ીભવન   

 9.7 સૂય��કાશનેકારણેકેટલીકકુદરતીઘટનાઓ  

 9.8 �કાશીયઉપકરણો  

ઉદાહરણ 9.1 થી 9.9   

�વા�યાય 9.1 થી 9.10, 9.15 થી 9.25 �વા�યાયદા.નં. 9.11 થી 9.14, 9.26 થી 9.38  

10 તરંગ�કાશશા� 10.1 ��તાવના   
10.2 હાઈગે�સનોિસ�ાંત   

 10.3 હાઈગે�સનાિસ�ાંતનીમદદથીસમતલતરંગોનુંવ�ીભવનઅનેપરાવત�ન  

10.4 તરંગોનુંસુસ�બ�ધઅનેઅસુસ�બ�ધસરવાળો   

10.5 �કાશતરંગોનું�યિતકરણઅનેયંગનો�યોગ   
10.6 િવવત�ન 10.6.3 �કાિશયઉપકરણનીિવભેદનશિ�ત  
 10.7 �ુવીભવન  

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

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

11 િવ�કરણઅને��યની�ેત�કૃ
િત 

11.1 ��તાવના   

11.2 ઈલે�ટ� ૉનનુંઉ�સજ�ન   

11.3 ફોટોઈલે�ટ� ીકઅસર   

11.4 ફોટોઈલે�ટ� ીકઅસરનો�ાયોિગકઅ�યાસ   

11.5 ફોટોઇલે�ટ� ીકઅસરઅને�કાશનોતરંગવાદ   

11.6 આઈ��ટાઈનનુંફોટોઇલે�ટ� ીકસમીકરણ: િવ�કરણઊ��નો�વૉ�ટમ   



11.7 �કાશનુંકણ�વ�પ : ફોટોન   

11.8 ��યનુંતરંગ�વ�પ   

 11.9 ડેિવસનઅનેગમ�રનો�યોગ  

ઉદાહરણનંબર 11.1 થી 11.7   

�વા�યાયદા. નં. 11.1 થી 11.19 �વાદયાય 11.20 થી 11.37  

12 પરમા�ઓ 12.1 ��તાવના   
 12.2 આ�ફા-કણ�કીણ�નઅનેપરમા�અંગેનુંરધરફડ�નું�યુિ�લયરમોડેલ. (મા��ણકારીમાટે)  

12.2.2 ઇલે�ટ� ોનક�ાઓ 12.2.1 આ�ફા – કણનોગિતપથ(મા��ણકારીમાટે)  

12.3 પરમા�વણ�પટ   

12.4 હાઈડ� ોજનપરમા�નુંબોહરમોડેલ   

12.5 હાઈડ� ોજનપરમા�નારેખીયવણ�પટ   

12.6 બોહરની�વૉ�ટમીકરણનીબી��વીકૃિતની�ડ�ો�લીનીસમજૂતી   

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�દળોઅને�યુિ�લયસનુબંંધારણ   

13.3 �યુિ�લયસનુંપ�રમાણ   

13.4 દળ-ઊ��અને�યુિ�લયરબંધનઊ��   

13.5 �યુિ�લયરબળ   
13.6 રે�ડયોએિ�ટિવટી 13.6.2 આ�ફા�ય  
 13.6.3 બીટા�ય  

 13.6.4 ગેમા�ય  

13.7 �યુિ�લયરઊ�� 13.7.3 �યુિ�લયસસંલયનતારાઓમાંઊ��નીઉ�પિ�  

 13.7.4 િનયં�ણતાપ�યિુ�લયસસંલયન  

ઉદાહરણ 13.1 થી 13.5 ઉદાહરણ :- 13.6, 13.7  

�વાદયાયદા.નં. 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�ટરઈલે�ટ� ોિન 14.1 ��તાવના   



�સ : ��યો, 
રચનાઓઅનસેાદાપ�ર
પથો 

 14.2 ધાતુઓ, સુવાહકોઅનેઅધ�વાહકોનુંવગ�કરણ  
14.3 શુ� (આંત�રક) અધ�વાહક   
14.4 અશુ� (બા�) અધ�વાહક   
14.5 p-n જકંશન   
14.6 અધ�વાહકડાયોડ   
14.7 જકંશનડાયોડનોરેિ�ટફાયરતરીકેઉપયોગ   
14.8 કેટલાકિવિશ�હેતુમાટેનાp-n જકંશનડાયોડ 14.8.1 ઝેનરડાયોડ  
14.9 �ડિજટલઇલે�ટ� ોિન�સઅનેલોિજકગેટ   
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  ભૌિતકિવ�ાન�ાયોિગક (055) 
અ�યા��મમાંરાખેલ�યોગના 
�ાયોિગકન�ધપોથી�માણેના�માકં 

અ�યા��મમાંથીબાદકરેલ 
�યોગના�ાયોિગકન�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  

 



* ધોરણ : 12 વિષય: જીિવિજ્ઞાન (056) * 

ક્રમ 

 

પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ 

અભ્યાસક્રમમાુંથી બાદ કરે 

પ્રકરણ/મ દ્દાઓ 

રીમાકકસ 

1 વજીલોભ ાં પ્રજનન  વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

2 વપષુ્ી લનસ્તિઓભ ાં લરિંગીપ્રજનન   વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

3 ભ નલ-પ્રજનન વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

4 પ્ર જનતનક સ્લ સ્્મ વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

5 આનલુાંતળકિ  અને લબનન્નિ ન  તવદ્ ાંિો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

6 આનલુાંતળકિ નો આણ્વલમ આધ ય પ્રસ્િ લન  
6.1 DNA 

6.1.1 ોલરન્યકુ્રીઓટ ઈડ શ્ુાંખર ની વાંયચન  
6.1.2 DNA કુાંિરનુાં ેકેજજિંગ 

6.2 જનીનદ્રવ્મ ભ ટેની ળોધ 

6.2.1 DNA જનીનદ્રવ્મ છે. 

6.2.2 જનીનદ્રવ્મન  ગરુ્ધભો 
6.3 RNA તલશ્વ(RNA WORLD) 

6.4 સ્લમાંજનન 

6.4.1 પ્ર મોલગક પ્રભ ર્ 

6.4.2 ક મણપ્રર્ રી અને ઉત્વેચકો 
6.5 પ્રત્મ ાંકન/અનરુેખન  

6.5.1 પ્રત્મ ાંકન એકભ 

6.5.2 પ્રત્મ ાંકન એકભ અને જનીન 

6.8 જનીન અબીવ્મણ્ક્િનુાં તનમભન 

6.8.1 રેક-ઓેયોન 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો –  
     પ્રશ્ન - 10 

- 


YouTube Channel - ABHYASA JEE & NEET 



6.5.3 RNA ન  પ્રક યો અને પ્રત્મ ાંકનની  પ્રક્રિમ  
6.6 જનીન વાંકેિ 

6.6.1 તલકૃતિ અને જનીતનક વાંકેિ 

6.6.2 tRNA – અનકુુરક અણ ુ

6.7 બ  ાંિય  

6.9 હ્યભુન જીનોભ પ્રોજેક્ટ 

6.9.1 હ્યભુન જીનોભન ાં તલતળષ્ટ રક્ષર્ો 
6.9.2 પ્રમોજન અને બ તલ ડક યો 
6.10 DNA ક્રપિંગયતપ્રનન્ટિંગ 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 

7 ઉદ્દતલક વ 
- વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

8 ભ નલસ્લ સ્્મ અને યોગો પ્રસ્િ લન  
8.1 ભ નલભ ાં વ ભ ન્મ યોગો 
8.2 પ્રતિક યકિ  
8.2.1 જન્ભજાિ પ્રતિક યકિ  
8.2.2 ઉ જજૉિ પ્રતિક યકિ  
8.2.3 વક્રિમ અને તનનષ્િમ પ્રતિક યકિ  
8.2.4 યવીકયર્ અને પ્રતિક યકિ  
8.2.5 એરજી 
8.2.6 સ્લપ્રતિક યકિ  
8.2.7 ળયીયભ ાં યોગપ્રતિક યક િાંત્ર 

8.3 એઇડ્વ 

8.4 કેન્વય 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

8.5 નળ ક યક દ ર્થો અને અલ્કોશોરનો 
દુરૂમોગ 

8.5.1 ક્રકળોય લસ્ર્થ  અને નળ ક યક દ ર્થો/ 

આલ્કોશોરની કુટેલ 

8.5.2 ફાંધ ર્ી અને ય ધીનિ  
8.5.3 નળ ક યક દ ર્થો/આલ્કોશોરન  
દુરૂમોગની અવયો 
8.5.4 અટક લલ ન  ઉ મો અને તનમાંત્રર્ 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો- 14,15,16,17 

- 



9 અન્ન-ઉન્નિીકયર્ ભ ટેની ક મણનીતિ (ખ દ્ય 

ઉત્ દનભ ાં ઉન્નિીકયર્ ભ ટેની ક મણનીતિ)  
- વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. 

- 

10 ભ નલ-કલ્મ ર્ભ ાં સકૂ્ષ્ભ જીલો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

11 ફ મોટેક્નોરોજી : તવદ્ ાંિો અને પ્રક્રિમ ઓ પ્રસ્િ લન   

11.2 યીકોમ્ફીનન્ટ DNA ટેકનોરોજીન ાં ઉકયર્ો 
11.2.1 ક્રયસ્રીકળન ઉત્વેચકો 
11.2.2 ક્રોતનિંગ લ શકો 
11.2.3 વક્ષભ મજભ ન 

11.3 પનુઃવાંમોજજિ DNA ટેકનોરોજીની ક્રિમ તલતધ 

11.3.1 જનીન દ્રવ્મ(DNA)નુાં અરગીકયર્ 

11.3.2 ચોક્કવ જગ્મ એર્થી DNAની ક ર્ી 
11.3.3 PCRન  ઉમોગર્થી રુલચ પ્રભ ર્ેન ાં જનીનનુાં 

પ્રલધણન 

11.3.4 મજભ ન કો કે વજીલભ ાં પનુઃવાંમોજજિ DNAનો 
પ્રલેળ 

11.3.5 તલદેળી (યજાિ) જનીન નીજ ભેલલી 
11.3.6 અનપુ્રલ ક્રશિ પ્રક્રિમ  
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો– 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, (a,b અને c) 11 
(a,b અને c), 12 (b અને c) 

11.1 ફ મોટેકનોરોજીન  તવધધ ાંિો 
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો – 12(a) 
 

 

- 

12 ફ મોટેક્નોરોજી અને િેન ાં પ્રમોજનો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

13 વજીલો અને લસ્િી વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

14 તનલવનિાંત્ર -  વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

15 જૈલ-તલતલધિ  અને વાંયક્ષર્ વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

16 મ ણલયર્ીમ વભસ્મ ઓ - વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 



* ધોયર્ – 12  જીલતલજ્ઞ ન પ્ર મોલગક * 

અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રયોગના પ્રાયોગગક નોંધોથી 
પ્રમાણેના ક્રમાુંક  

અભ્યાસક્રમમાુંથી બાદ કરે પ્રયોગના પ્રાયોગગક 
નોંધોથી પ્રમાણેના ક્રમાુંક 

પ્રમોગ-૧ પ્રમોગ-૬ 

પ્રમોગ-૨ પ્રમોગ-૭ 

પ્રમોગ-૩ પ્રમોગ-૧૯ 

પ્રમોગ-૪ પ્રમોગ-૨૦ 

પ્રમોગ-૫ પ્રમોગ-૨૧ 

પ્રમોગ-૮ પ્રમોગ-૨૨ 
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* ધોરણ-12  ગણણત (050) * 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મ દ્દાઓ. અભ્યાસક્રમમાુંથી ચા  વર્ષ માટે બાદ કરે મ દ્દા રીમાકષ સ 

1 સંફંધ અને વલધેમ ● સંફંઘોના પ્રકાય 

● વલધેમોના પ્રકાય 

● વલધેમોન ુસંમોજન 

● વિક વિમાઓ 

1. વ્મસ્ત સંન્ન વલધેમ 

ઉદા. ન.ં23, 24, 25, 27, 28 

સ્લાધ્મામ 1.3 દા.ન.ં4 to 12,14. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 2,11. 

 

2 વિકોર્ વભતમ પ્રવતવલધેમો ● ામાના ખ્મારો 
● વિકોર્ વભતીમ પ્રવતવલધેમોના ગુર્ધભો 

1. વિકોર્ વભતીમ પ્રવતવલધેમોના આરેખ  

3. શે્રવર્ક 

 

● શે્રવર્ક 

● શે્રવર્કના પ્રકાયો 
● શે્રવર્ક યની પ્રવિમાઓ 

● યીલતણક શે્રવર્ક 

● સવભત અન ેવલસવભત શે્રવર્ક 

● વ્મસ્ત સંન્ન શે્રવર્ક 

 

 

1.ફે ળુન્મતય શે્રર્ીકના ગુર્ાકાય તયીકે ળૂન્મ શે્રર્ીક 

2. શે્રવર્ક યની પ્રાથવભક પ્રવિમા (વયલતણન) 

3. જો કોઈ શે્રવર્કનો વ્મસ્ત શે્રવર્ક ળકમ હોમ તો તે 

અનન્મ છે તેની સાવફતી. 
ઉદા. ન.ં15, 23 to 25 

સ્લાધ્મામ 3.4 દા.ન.ં 1 to 17. 

 

4. વનશ્ચામક ● વનશ્ચામક 

● વનશ્ચામકના ગુર્ધભો 
● વિકોર્ન ુક્ષેિપ 

● ઉવનશ્ચામક અને સહઅલમલ 

● સહઅલમલજ અન ેવ્મસ્ત શે્રવર્ક 

1. વનશ્ચામક અને શે્રવર્કના ઉમોગથી સુયખે 

સભીકયર્ની સુસંગતતા, અસંગતતા અન ેઉકેર. 

ઉદા. ન.ં27 to 29, 33 

સ્લાધ્મામ 4.6 આખંુ.  

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 16. 

 

5. સાતત્મ અન ેવલકરનીમતા ● સાતત્મ 

● વલકરનીમતા 
● ઘાતાંકીમ અન ેરઘુગુર્કીમ વલધેમો 
● રઘુગુર્કીમ વલકરન 

● પ્રચર વલધેમન ુવલકરન 

● વિવતમ કક્ષાનો વલકવરત 

1. યોરન ુપ્રભેમ અન ેરાગ્રન્જને ુભધ્મકભાન પ્રભેમ 

(સાવફતી લગય) અને તેનું બૌવભવતક વનરૂર્ 

ઉદા. ન.ં42,43 

સ્લાધ્મામ 5.8 આખુ. 

 

6. વલકરીતના ઉમોગો ● લધતા અન ેઘટતા વલધેમો 
● સ્ળણક અન ેઅવબરમ્ફ 

● ભહત્તભ અને ન્મુંનતભ ભુલ્મો 

1. આસન્ન ભુલ્મ 

2. યાવળભા થતા પેયપાયનો દય 

ઉદા. ન.ં 1 to 6, 21 to 25, 49, 51. 

સ્લાધ્મામ 6.1 અને 6.4 આખુ. 
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પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં 42, 43, 44, 49 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં 1,3,19. 

7. સંકરન ● વલકરનની વ્મસ્તવિમા તયીકે સંકરન 

● સંકરન ભાટેની યીતો 
● કેટરાક વલવળષ્ટ વલધેમોના સંકવરત 

● આંવળક અૂર્ાણકની યીત 

● ખંડળ: સંકરનની યીત 

● વનમત સંકરનનો ભુબુત વસધ્ધાંત 

● વનમત સંકરનની વકભત ભેલલા ભાટેની આદેળની 
યીત 

● વનમત સંકરનના કેટરાક ગુર્ધભો 

1.સયલાાના રક્ષ તયીકે વનમત સંકરન 
ઉદા. ન.ં 26, 27 

સ્લાધ્મામ 7.8 આખુ. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 40. 

 

8. સંકરનનો ઉમોગ ● સાદાલિથી આવુ્રત પ્રદેળન ુક્ષેિપ 

 

1.  ફે લિ લડે આલૃત પ્રદેળનુ ંક્ષેિપ 

ઉદા. ન.ં 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 

સ્લાધ્મામ 8.2 આખુ 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં2, 6 થી 19 

 

9. વલકર સભીકયર્ ● ામાના વસધ્ધાંતો 
● વલકર સભીકયર્નો વ્માક અને વલવળષ્ટ ઉકેર 

● પ્રથભ કક્ષાના એક વયભાવર્મ વલકર સભીકયર્ના 
ઉકેર ભાટેની યીત 

(i) વલવમજનીમ ચરની યીત 

(ii) સમપરિમાણ વિકલ સમીકિણની િીત 

 

1. વ્માક ઉકેર યથી વલકર સભીકયર્ ભેલલાની યીત 

2 સુયખે વલકર સભીકયર્ના ંઉકેરની યીત 

ઉદા. ન.ં 4 to 8, 9 to 23, 25, 28 

સ્લાધ્મામ 9.3 આખુ. 

સ્લા. 9.6 આખુ. 

પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં 28 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં 3, 5, 12, 13, 17. 

 

10. સવદળ ફીજગવર્ત ● કેટરીક ામાની સંકલ્નાઓ 

● સવદળોના પ્રકાય 

● સવદળોના સયલાો 
● સવદળના અવદળ સાથ ેગુર્ાકાય 

● ફેસવદળોનો ગુર્ાકાય 

● સવદળોન ુઅવદળ વિગુર્ન (ેટી ગુર્ાકાય) 

1. િર્ સવદળની સભતરીમતા 
ઉદા. ન.ં 27, 28, 29 

સ્લાધ્મામ 10.5 દા.નં. 2 to 7. 

 

11. વિવયભાર્મ બૂવભવત ● યખેાની વદક્કોસાઇન અન ેવદક્ગુર્ોત્તય 

● અલકાળભા યખેાન ુસભીકયર્ 

● ફે યખેા લચ્ચેન ુરઘુત્તભ અંતય 

● સભતર 

● ફે યખેા સભતરીમ ફન ેતેની ળયત 

1. (i) ફે યખેા (ii) ફે સભતર (iii) યખેા અન ેસભતર 

લચ્ચેનો ખૂર્ો ળોધલાની યીત 

ઉદા. ન.ં 9,10,22,23,25,26 

સ્લાધ્મામ 11.2 નાંદા.ન.ં 10,11. 

 



● સભતરથી વફંદુન ુઅંતય સ્લાધ્મામ 11.3 નાંદા.ન.ં 12,13. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 3,5. 

12. સુયખે આમોજન ● સુયખે આમોજનનો પ્રશ્ન અને તેનુ ગાવર્વતક સ્લરુ 

 

 

1. સુયખે આમોજનની વલવલધ પ્રકાયની સભસ્માઓ-

પુટ્પ્પ્રશ્ન 

2.  અસીવભત પ્રદેળની યીત 

ઉદા. ન.ં4,6,7,8,9,10,11 

સ્લા. 12.1 નાં દા.નં.4,6,9,10  

સ્લાધ્મામ 12.2 આખુ.  

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ આખંુ. 

 

13. સંબાલના ● ળયતી સંબાલના 
● સંબાલના ભાટેનો ગુર્ાકાયનો પ્રભમે 

● વનયેક્ષ ઘટનાઓ 

 

1. માદવચ્છક ચરના ંભધ્મક, વલચયર્ અન ેપ્રભાવર્ત 

વલચરન 

2. ફનુણરી પ્રમત્નો 
3. વિદી વલતયર્ 

4. ફેમઝનો પ્રભેમ 

5. માદવચ્છક ચરો અન ેસંબાલના વલતયર્ 

ઉદા. ન.ં15 to 32, 

સ્લા. 13.3 આખુ. 

સ્લા. 13.4 આખુ. 

સ્લા. 13.5 આખુ. 

પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં33,34,35,37 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામના ં
દા.ન:ં 3,4,5,6,9 to 13,15,16. 

 

 


