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 શતે ુ  :- ફે ચુુંફકના અવભાન ધ્રલુો લચ્ચે આકષણ અને વભાન ધ્રલુો 
લચ્ચે અાકષણ થામ છે તે વાબફત કયવુું. 

 વાધનો :- ફે ગજજમા ચુુંફક, રાકડાનુું સ્ટેન્ડ, દોયી. 
 આકૃતત :-   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 એક ગજજમો ચુુંફક રો. તેની ભધ્મભાું દોયી ફાુંધી તેને વભબિતતજ વભતરભાું 

મકુ્ત યીતે પયી ળકે તેભ રાકડાના સ્ટેન્ડ ય રટકાલો. 
 તેના ઉત્તય ધ્રલુ (N) ની નજીક શાથભાું કડેરા ફીજા ગજજમા ચુુંફકનો દબિણ 

ધ્રલુ (S) રાલો. 
 આ જ યીતે રટકાલેરા ગજજમા ચુુંફકના દબિણ ધ્રલુ (S) ની નજીક ફીજા 

ચુુંફકનો ઉત્તય ધ્રલુ (N) રાલો. ફુંને લખતે થતી અવય તાવો. 
 છી રટકાલેરા ગજજમા ચુુંફકના ઉત્તય ધ્રલુ (N) ની નજીક ફીજા ગજજમા 

ચુુંફકનો ઉત્તય (N) રાલો. 



 

 આજ યીતે રટકાલેરા ગજજમા ચુુંફકના દબિણ ધ્રલુ (S) ની નજીક ફીજા 
ગજજમા ચુુંફકનો દબિણ ધ્રલુ (S) રાલો તે અલરોકનભાું નોંધો. 

  



 

  

 અલરોકન કોઠો :- 

 
 

 તનણષમ :-  ચુુંફકના અવભાન ધ્રલુો લચ્ચે આકષણ અને વભાન ધ્રલુો લચ્ચે 
અાકષણ થામ છે. 

  

ક્રભ રટકાલેરા ગજજમા 
ચુુંફકનો ધ્રલુ 

શાથભાું કડેરા 
ગજજમા ચુુંફકનો ધ્રલુ 

રયણાભ 

1 ઉત્તય ધ્રલુ  (N) દબિણ ધ્રલુ (S) આકષણ 

2 દબિણ ધ્રલુ (S) ઉત્તય ધ્રલુ  (N) આકષણ 

3 ઉત્તય ધ્રલુ  (N) ઉત્તય ધ્રલુ  (N) અાકષણ 

4 દબિણ ધ્રલુ (S) દબિણ ધ્રલુ (S) અાકષણ 
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 શતે ુ  :- મકુ્ત યીતે પયી ળકે તેભ રટકાલેર ગજજમો ચુુંફક ઉત્તય-દબિણ 
રદળાભાું સ્સ્થય થામ છે. 

 વાધનો :- ગજજમો ચુુંફક, દોયી, રાકડાનુું સ્ટેન્ડ. 
 આકૃતત :-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 એક ગજજમો ચુુંફક રો. 
 તેને આકૃતતભાું ફતાવ્મા મજુફ દોયી લડે ફાુંધી સ્ટેન્ડ ય રટકાલો. 
 શલે ચુુંફકને સ્સ્થય થલા દો. 
 ચુુંફક કઈ રદળાભાું સ્સ્થય થામ છે, તેનુું અલરોકન કયો. 
 આ જ રક્રમાનુું ફે-ત્રણ લખત નુયાલતષન કયો અને ચુુંફક કઈ રદળાભાું સ્સ્થય 

થામ છે, તેનુું અલરોકન કયો. 
  

 અલરોકન :- અલરોકન કયતાું ભાલભુ ડે છે કે દયેક લખતે ચુુંફક ઉત્તય-દબિણ 
રદળાભાું જ સ્સ્થય થામ છે. 

 તનણષમ :-  પ્રમોગ યથી કશી ળકામ કે મકુ્ત યીતે પયી ળકે તેભ રટકાલેર ગજજમો 
ચુુંફક શુંભેળા ઉત્તય-દબિણ રદળાભાું જ સ્સ્થય થામ છે.  
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 શતે ુ  :- એતવડ, ફેઇઝ અને તટસ્થ દાથોની યખ કયલી. 
 વાધનો :- જુદા-જુદા દાથો, લાડકીઓ, રાર અને ભયૂા બરટભવ ેય. 

 આકૃતત :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ધ્ધતત :- 

 તભે એકઠાું કયેરદાથોનાું નાભ અરગ-અરગ લાડકી ય રખો. 

 શલે, રીંબ,ુ ટાભેટાું, જેલા દાથોનો યવ કાઢીને જે-તે લાડકીભાું બયો. 

 ભીઠુું, ખાુંડ, આભરી, ચનૂો, ખાલાનો વોડા, ધોલાનો વોડા, રીંબનુા ફૂર, વાબ ુ

જેલા દાથોને ાણીભાું ઓગીને જે-તે લાડકીભાું બયો. 

 દશીં કે છાળ જેલા દાથોને મૂ સ્સ્થતતભાું જ જે-તે લાડકીભાું યશલેા દો. 

 શલે, એક લાડકીભાું ભયૂા રીટભવત્રનો એક ટુકડો ડફૂાડો. 

 બરટભવત્રના યુંગભાું કોઈ પેયપાય થામ છે કે કેભ.? તેનુું અલરોકન કયો. 

 શલે, એક લાડકીભાું રાર રીટભવત્રનો એક ટુકડો ડફૂાડો. 

 બરટભવત્રના યુંગભાું કોઈ પેયપાય થામ છે કે કેભ.? તેનુું અલરોકન કયો. 

 અલરોકન નોંધો. 
 



 

 અલરોકન કોઠો :-  

 

 

 તનણષમ :-  પ્રમોગ યથી કશી ળકામ કે જે દાથો “ભયૂા” રીટભવત્રને “રાર” 
ફનાલે છે તે દાથો “એતવડ” છે, જે દાથો “રાર” રીટભવત્રને “ભરુૂું ” ફનાલે છે તે 
દાથો “ફેઇઝ” છે, જે દાથો રીટભવત્ર ય “કઈ જ અવય કયતાું નથી” તે “તટસ્થ 

દાથો” છે.

ક્રભ દાથષન ુું નાભ ભયૂા બરટભવત્રના 
યુંગ ય ળી અવય 

થામ છે..? 

રાર બરટભવત્રના 
યુંગ ય ળી અવય 

થામ છે..? 

1 રીંબનુો યવ રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
2 ટાભેટાુંનો યવ રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
3 ભીઠાનુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. અવય થતી નથી. 
4 ખાુંડનુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. અવય થતી નથી. 
5 આભરીનુું દ્રાલણ રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
6 ચનૂાનુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. ભરુૂું ફને છે. 
7 ખાલાના વોડાનુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. ભરુૂું ફને છે. 
8 ધોલાના વોડાનુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. ભરુૂું ફને છે. 
9 રીંબનુા ફૂરનુું દ્રાલણ રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
10 વાબનુ ુું દ્રાલણ અવય થતી નથી. ભરુૂું ફને છે. 
11 દશીં રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
12 છાળ રાર ફને છે. અવય થતી નથી. 
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શતે ુ  :- એતવડ અને ફેઇઝ લડે થતી તટસ્થીકયણની પ્રરક્રમાનો અભ્માવ કયલો. 
 વાધનો :- ભુંદ શાઇડ્રોક્રોરયક એતવડ (HCL), કોસ્સ્ટક વોડા (NaOH), કવની,  

પીનોલ્પથેરીન, ડ્રોય, કવની શોલ્ડય, કવનીનુું સ્ટેન્ડ. 
 આકૃતત :-   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 એક કવની રો. તેભાું ડ્રોયની ભદદથી ભુંદ શાઇડ્રોક્રોરયક એતવડનાું દવ-ફાય 

ટીાું નાખો. 
 શલે આ કવનીભાું ફે-ત્રણ ટીાું પીનોલ્પથેરીન ઉભેયો. ત્માયફાદ કવનીને 

શરાલો. શુું તેના યુંગભાું કોઈ પેયપાય થામ છે..? 

 શલે એક કવનીભાું વોરડમભ શાઇડ્રોકવાઈડનુું દ્રાલણ રો. 
 ડ્રોય લડે ભુંદ શાઇડ્રોક્રોરયક એતવડ બયેરી કવનીભાું વોરડમભ શાઇડ્રોકવાઈડનુું 

એક ટીુું ઉભેયો. શલે કવનીને થોડીલાય સધુી શરાલો. 
 આ યીતે ધીભે-ધીભે એક-એક ટીુું ઉભેયતાું જાઓ જમાયે દ્રાલણ આછા ગરુાફી 

યુંગનુું થઇ જામ ત્માયે લધ ુટીાું ઉભેયલાનુું ફુંધ કયો. 
 શલે આ તભશ્રણને ફુંને બરટભવત્ર લડે ચકાવી અલરોકન નોંધો. 

 અલરોકન :- ફુંને બરટભવત્ર ય કુંઈ જ અવય થતી નથી. 
 તનણષમ  :- તનતિત પ્રભાણભાું એતવડ અને ફેઇઝ લચ્ચે થતી યાવામબણક પ્રરક્રમાના 

રયણાભે તે ફુંને દાથો ોતોતાના ગણુધભો ગભુાલી િાય અને ાણી ફનાલે છે. આ 
પ્રરક્રમાને તટસ્થીકયણ કશ ેછે. 
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 શતે ુ  :- ફીજને ઊગલા ભાટે ચોક્કવ પ્રભાણભાું શલા, ાણી અને ગયભી 
જરૂયી છે તે વાબફત કયવુું. 

 વાધનો :- પ્રાસ્સ્ટકની ટ્ટી, સતુયાઉ કાડના ત્રણ ટુકડા, ફીકય, ાતી દોયી, 
ભગના ફીજ, ાણી. 

 આકૃતત  :-
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 પ્રાસ્સ્ટકની ટ્ટી રઇ તેની ઉય, લચ્ચે અને નીચે સતુયાઉ કાડના ટુકડા ફાુંધો. 
 તે ત્રણેમ જગ્માએ કાડભાું ભગનાું ચાય-ાુંચ ફીજ મકૂો. 
 શલે ટ્ટીને ફીકયભાું વશજે ત્રાુંવી મકૂો.  
 ફીકયભાું ાણી એલી યીતે બયો કે જેથી નીચેનાું ફીજ ાણીભાું ડફેૂરાું યશ,ે 

લચ્ચેનાું ફીજ ાણીની વાટીને અડકેરા યશ ે અને ઉયના ફીજ ાણીની 
વાટીથી ઊંચે યશ.ે 

 શલે ફીકયને ઓયડાના ખલુ્રા બાગભાું યાખો. 
 ાુંચ-છ રદલવ છી ત્રણેમ જગ્માએ યાખેરાું ફીજનુું અલરોકન કયો. 

 



 

 

 અલરોકન કોઠો :- 
 

ક્રભ ફીજ ક્ાું 
ફાુંધેરા શતા..? 

તેને શુું ભત ુું શત ુું..? ફીજનુું અંકુયણ અને તલકાવ 

ાણી ગયભી શલા 
1 નીચે 

 
  ફીજનુું અંકુયણ અને તલકાવ થતો નથી. 

 

2 લચ્ચે 
   

ફીજનુું અંકુયણ અને તલકાવ વાયી યીતે 
થામ છે. 

3 ઉય  

  
ફીજનુું અંકુયણ અને તલકાવ થતો નથી. 
 

 

 “જે ફીજને શલા, ાણી અને ગયભી ભી યશ ે છે તે ફીજ વાયી યીતે અંકુયણ ાભે 
છે.” 

આથી લચ્ચેના ફીજનુું અંકુયણ અને તલકાવ થામ છે જમાયે નીચે અને ઉયના ફીજનુું 
અંકુયણ કે તલકાવ થતો નથી.  

 

 તનણષમ :-      ફીજને ઉગલા ભાટે ચોક્કવ પ્રભાણભાું શલા, ાણી અને ગયભી જરૂયી છે. 
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 શતે ુ  :- કૃતત્રભ લયવાદની ઘટના વભજાલો. 
 વાધનો :- ચાની કીટરી, સ્ટલ, એક ભોટી થાી, ડોર, સ્ટેન્ડ, ાણી, ગ્રાવ, ભીઠુું. 
 આકૃતત :-   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 આકૃતતભાું દળાષવ્મા પ્રભાણે ચાની કીટરીભાું આળયે ફે ગ્રાવ ાણી રઇ ત્રણ-ચાય 

ચભચી ભીઠુું નાખી ઓગાો. 
 ત્માયફાદ કીટરીને સ્ટલ ય મકૂી લયા નીકે ત્માું સધુી ગયભ કયો. 
 આકૃતતભાું દળાષવ્મા પ્રભાણે એક સ્ટેન્ડ ય થાી મકૂી એભાું થોડુું ાણી બયો અને 

નીચે એક ખારી ડોર યાખો. 
 કીટરીભાુંથી નીકતી લયા સ્ટેન્ડ ઉય યાખેરી થાીના નીચેના બાગે જામ 

તેલી ગોઠલણ કયો. 
 શલે શુું થામ છે તેનુું અલરોકન કયો.  

 

 અલરોકન :- કીટરીભાુંથી નીકતી લયા ઠુંડી થાીને અડકતાું લયા ઠુંડી ડે છે 
અને તે ાણીભાું રૂાુંતય ાભે છે. આ ાણીના ટકાું ડોરભાું ડ ેછે. 
 

 તનણષમ :-    ઉયોક્ત પ્રમોગના આધાયે લયવાદની ઘટના વભજી ળકામ છે. 
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 શતે ુ  :- પ્રકાળ વીધી યેખાભાું ગતત કયે છે તે વાબફત કયો. 
 વાધનો :- એકવયખાું ભાનાું ત્રણ  ૂુંઠાું, ભીણફત્તી, ાતો વબમો. 
 આકૃતત :-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ધ્ધતત :- 
 એકવયખાું ભાનાું ત્રણ  ૂુંઠાું રો. 
 ત્રણેમ  ૂુંઠાુંને એકફીજા ય યાખી ભધ્મભાું કાણાું ાડો. 
 ત્રણેમ  ૂુંઠાુંને આકૃતતભાું ફતાવ્મા મજુફ ગોઠલો. 
 ાતો વીમો રઇ ત્રણેમ  ૂુંઠાુંનાું કાણાુંભાુંથી વાય કયી  ૂુંઠાુંના કાણાું વીધી 

યેખાભાું ગોઠલો. 
 ત્રણેમ  ૂુંઠાુંની ગભે તે એક ફાજુ વગતી ભીણફત્તી મકૂો. 
 ભીણફત્તીની વાભેની ફાજુના ત્રીજા  ૂુંઠાના કાણાુંભાુંથી ભીણફત્તીની જ્મોતને 

જોલાનો પ્રત્મન કયો. શલે ભીણફત્તીની જ્મોત દેખામ છે.? 

 શલે ત્રણ  ૂુંઠાુંભાુંથી કોઈ ણ એક  ૂુંઠાુંને વશજે ફાજુ ય ખવેડી પયીથી જ્મોતને 
જોલાનો પ્રત્મન કયો. શલે ભીણફત્તીની જ્મોત દેખામ છે.? 

 

 અલરોકન :- ત્રણેમ  ૂુંઠાુંનાું કાણાું એક વીધી યેખાભાું શોમ છે ત્માયે ભીણફત્તીની 
જ્મોત દેખામ છે અને ત્રણે  ૂુંઠાુંભાુંના કાણાું એક વીધી યેખાભાું શોતાું નથી ત્માયે 
ભીણફત્તીની જ્મોત દેખાતી નથી. 

 

 તનણષમ :-  પ્રકાળ વીધી યેખાભાું ગતત કયે છે. 


