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GUJCET યીક્ષા ભાટેની ભશત્લની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન સુ્તતકાભાાં બોતતક , યવામણ અને જીલ તલજ્ઞાનના કુર ભી 120 ફહતુલકલ્ીમ પ્રશ્ન આેરા છે. 
પ્રત્મેક પ્રશ્નન 1 ગણુ છે. 1 વાચા પ્રત્યતુ્તયન 1 ગણુ ભળે. પ્રત્મેક ખટા પ્રત્યતુ્તય ભાટે 1

4
 ગણુ કાલાભાાં 

આલળ.ે લધભુાાં લધ ુ120 ગણુ પ્રાપ્ત થઈ ળકળે. 
2. આ કવટી 3 કરાકની યશળેે. 
3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તય ભાટે આલાભાાં આલેર OMR ઉત્તય તિકાભાાં ભાટેની તનમત જગ્માભાાં પક્ત કાી ળાશીલાી 

ફરેન લડ ે• કયવુાં. 
4. યપ કાભ કયલા ભાટે સુ્તતકાભાાં દયેક ાના ઉય તનમત જગ્મા આલાભાાં આલેરી છે , તે જ જગ્માભાાં યપ કાભ 

કયવુાં. 
5. આ તલમની કવટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે તેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાત વોંલાની 

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તતકા તેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 
6. તભને આેર પ્રશ્ન સુ્તતકાન પ્રકાય (CODE) અને તભને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાન પ્રકાય વયખા જ 

શલા જઇઍ. આ અંગે કઈ પેયપાય શમ ત તનયીક્ષકનુાં તાત્કાલરક ધ્માન દયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તતકા અને ઉત્તય 
તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલતી આી ળકામ. 

7. ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકાભાાં ગ ન ડ,ે તે યીતે વાચલીને ઉત્તય આલા. 
8. ઉત્તય તિકા તથા પ્રશ્ન સુ્તતકાભાાં તનમત કયેર જગ્મા તવલામ ઉભેદલાયે તેભને પાલેર ફેઠક નાંફય રખલ 

નહશ કે અન્મ કઈ જગ્માઍ ઓખ થામ તેલી તનળાની/લચન્શ કયલા નશીં. આવુાં કયનાય ઉભેદલાય વાભે 
ગેયયીતતન કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

9. વ્શાઈટ ઈંક રગાડલા ભાટે યલાનગી નથી. 
10. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડભાાં પ્રલેળ ભાટે ખાંડ તનહયક્ષકને પ્રલેળિ ફતાલવુાં જરૂયી છે. 
11. કઈણ ઉભેદલાયને અલાદ રૂ વાંજગ તવલામ યીક્ષાખાંડ છડલાની યલાનગી ભળે નહશ. આ અંગેની 

યલાનગી ખાંડ તનયીક્ષક-તથ વાંચારક વાંજગને ધ્માનભાાં રઈને આળે. 
12. ઉભેદલાય પક્ત વાદુ ગણનમાંિ લાયી ળકળે. 
13. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડ છડયા શરેા ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને વોંી ઉત્તય તિકા યત કમાણ 

ફદરની વશી િક – 01ભાાં કયલાની યશળેે. જે ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકા આપ્મા ફદરની વશી િક-01 ભાાં 
કયેર નહશ શમ, ત ઉત્તય તિકા આેર નથી તેભ ભાનીને ગેયયીતતન કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભ અને ફડણના નીતત તનમભનુાં ચતુતણે ારન 
કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતતના કેવભાાં ફડણના તનમભ રાગુાં ડળે. 

15. કઈણ વાંજગભાાં પ્રશ્ન સુ્તતકા – ઉત્તય સુ્તતકાન કઈ બાગ જુદ ાડલ નશીં. 
16. ઉભેદલાયે િક-01 અને પ્રલેળિભાાં પ્રશ્ન સુ્તતકા અને ઉત્તય સુ્તતકા ઉય છાેર પ્રકાય રખલાન યશળેે. 
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1. ર્ણ યંધ્રની યચનાભા ંનીચેના ૈકી કમા ક વકંામેરા નથી ? 

(A) યક્ષક ક 

(B) દ્રઢતક ક 

(C) વશામક ક 

(D) અતધતતયના ક 

 

2. જ્માયે યક્ષકકભા ંદ્રાવ્મ દાથોન  ંવકેંન્દ્દ્રર્ ઘટે, ત્માયે યક્ષકકભા ંશ  ંથામ ? 

(A) આસતૃત દાફ લધે 

(B) જર ક્ષભતા લધ ે

(C) જર ક્ષભતા ઘટે 

(D) આેર કઈ ઘટના ન ફન ે

 

3. નીચેના ૈકી કમ મ દ્દ વામહૂશક લશન સવદ્ાતંને રાગ  ડ ેછે ? 

(A) ાનીના જથ્થાના ળણની વાથે ભટા જથ્થાભાાં આમન ણ ળણ ાભે છે. 

(B) ાણીના ળણ ભાટે જલાફદાય ઉત્તલેદન દાફ આમનના ળણ ભાટે જલાફદાય છે. 

(C) જેભ ળણ દાફ લધે છે તેભ ળણ લધે અને ાણી વાથે આમનનુાં ળણ લધે છે. 

(D) આેરા ફધા જ. 

 

4. નીચે અેરભાથંી કઇ પ્રહિમા NADના હયડક્ળન વાથે વકંામેર નથી ? 

(A) ામરૂતલક ઌતવડ → ઌતવટાઈર ક.ઍન્ાઈભઍ 

(B) આઈવવાઈટ્રીક ઌતવડ → α-કીટ ગ્ટેુહયક ઌતવડ 

(C) વકતવનીક ઌતવડ → પરભુાહયક ઌતવડ 

(D) ભેલરક ઌતવડ → ઑકઝેર ઌવેહટક ઌતવડ 
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5. શ્વવન ને પ્રકાળવશં્રેર્ ફનેં હિમા ભાટે જરૂયી ઘટક કમ છે ? 

(A) યફુી ક્લીનન 

(B) રૂલફતક 

(C) વામટક્રભ 

(D) પ્રાતટ વામેનીન 

 

6. ગ્ કઝના 30 ણ ઓના સનભાણર્ ભાટે કેટરા કેલ્વલન ચિ જરૂયી છે ? 

(A) 30 

(B) 60 

(C) 90 

(D) 15 

 

7. 3 ગ્ કઝના ણ ઓના ગ્રામકલરસવવ દ્વાયા કેટરા PGAL ણ  પ્રાપ્ત થામ ને અ પ્રાપ્ત થમેરા 
PGALભાથંી શ્વવન દયસભમાન CO2 ને H2O ફને ત્મા ંસ ધી ATP ના ક ર કેટરા ણ  પ્રાપ્ત થામ ? 

(A) 4 PGAL · 40 ATP 

(B) 4 PGAL · 80 ATP 

(C) 6 PGAL · 120 ATP 

(D) 6 PGAL · 160 ATP 

 

8. કમ ઈત્વેચક ભધમાતં્રભા ંઌભીન ઋસવડ ધયાલતા દાથણના ાચન ભાટે જરૂયી છે ? 

(A) હટ્રપ્વીન 

(B) કામભહટ્રપ્વીન 

(C) ેપ્ટીડઝે 

(D) ેપ્વીન 
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9. નીચેનાભાથંી કર્ શ્વાવની હિમા દયસભમાન ઈયવગ શાન સલસ્તાય લધાયે છે ? 

(A) ાાંવીતિંજયનુાં નીચે અને અંદય તયપ ખવવુાં. 

(B) ાાંવીતિંજયનુાં ઉય અને ફશાય તયપ ખવવુાં. 

(C) ાાંવીતિંજયનુાં અંદય અને ઉય તયપ ખવવુાં. 

(D) ાાંવીતિંજયનુાં ફશાય અને નીચે તયપ ખવવુાં. 

 

10. ાલચત ઘટકને જીલયવીમ ઘટકભા ંપેયલલાની હિમા કઇ ? 

(A) બોતતક ાચન 

(B) અલબળણ 

(C) તલાાંગીકયણ 

(D) યાવામલણક ાચન 

 

11. નીચેનાભાથંી કમ વજીલ કીમ તથા ક ફાહ્ય ાચન દળાણલે છે ? 

(A) પ્રેનેહયમા 

(B) ેયાતભતળમભ 

(C) અતવયુાં 

(D) આેરા ફધા જ 

 

12. નીચેના ૈકી ગ્રીલા ચેતાઓ ને ગ્રીલા કળેરૂકાઓની વખં્મા ન િભે કઇ વાચી છે ? 

(A) 7 અને 7 

(B) 8 અને 7 

(C) 7 અને 16 

(D) 16 અને 7 
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13. ભાનલ રૂસધયલાહશનીન  ંભધમ અલયક સનમ્નલરલખત ળાન  ંફને  ંશમ છે ? 

(A) તતતાંતઓુ અને અયેલખત તનાય ુ

(B) કરાજનતાંતઓુ અને અયેલખત તનાય ુ

(C) તતતાંતઓુ અને યેલખત તનાય ુ

(D) રાહદવભ અતધચ્છદ અને યેલખત તનાય ુ

 

14. લદંાના ર સધય હયલશન તતં્રના વદંબણભા ંકય  ંસલધાન વાચ  ંછે ? 

(A) તે લક્ષફાજુઍ આલેર છે. અને તેના હૃદમભાાં ઉદયીમ પ્રદેળભાાં તેય ખાંડ આલેરા છે. 

(B) તે ષૃ્ઠફાજુઍ આલેર છે. અને તેના હૃદમભાાં ઉદયીમ પ્રદેળભાાં તેય ખાંડ આલેરા છે. 

(C) તે ષૃ્ઠફાજુઍ આલેર છે. અને તેના હૃદમભાાં તેય ખાંડ આલેરા છે. 

(D) તે લક્ષફાજુઍ આલેર છે. અને તેના હૃદમભાાં દવ ઉદયીમ અને િણ ઉયવીમ ખાંડ આલેરા છે. 

 

15. અેર અકૃસતભા ં“a” શ  ંદળાણલે છે ? 

 
(A) યીનર તયાતભડ 

(B) મિૂતિંડ ભજ્જક 

(C) મિૂતિંડ તનલા 

(D) મિૂતિંડ ફાહ્યક 

 

16. ભાનલના ંશે્વતકર્ના પ્રભાર્ના ં(ટકાલાયી પ્રભારે્) ઉતયતા િભ ભાટે તે વાચ  ંછે. 
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(A) તટતથકણ → ઍકકેન્દ્રીકણ → રતવકાકણ → અમ્ફયાગીકણ → અલ્કરયાગીકણ. 

(B) તટતથકણ → રતવકાકણ → ઍકકેન્દ્રીકણ → અમ્ફયાગીકણ → અલ્કરયાગીકણ. 

(C) તટતથકણ → અમ્ફયાગીકણ → અલ્કરયાગીકણ → રતવકાકણ → ઍકકેન્દ્રીકણ. 

(D) તટતથકણ → અલ્કરયાગીકણ → રતવકાકણ → અમ્ફયાગીકણ → ઍકકેન્દ્રીકણ. 

 

17. સલધાન – “A” : સલધ્ર લીકયર્ લસ્થાભા ંચેતાતતં  ના યવસ્તયની ફશાયની  ફાજ  ધનબાય તથા અંદયની 
ફાજ ઌ ઊર્બાય શમ છે. 

કાયર્ – “R” : સલધ્ર લીકયર્ લસ્થાભા ંચેતાતતં  ના યવસ્તયની વહડમભ અમન ભાટેની પ્રલેળવીરતા લધતી 
શલાથી યવસ્તયભાથંી Na+ ફશાય જામ છે ને K+ અંદય અલે છે. 

ઈયક્ત સલધાન “A” ને કાયન “R” ભાટે નીચેન કમ સલકવ વાચ છે ? 

(A) “A” અને “R” ફાંને વાચા છે. અને “R” ઍ “A” ની વાચી વભજૂતી આે છે. 

(B) “A” અને “R” ફાંને વાચા છે. અને “R” ઍ “A” ની વાચી વભજૂતી નથી. 

(C) “A” વાચુાં છે ણ “R” ખટુાં છે. 

(D) “A” તથા “R” ફાંને ખટા છે. 

 

18. સતલફિંદ  શ  ંછે ? 

(A) ભધ્મટરન ઍ બાગ છે જમાાં પક્ત ળાંકુક આલેરા શમ છે. 

(B) તે નેિટરન ઍ બાગ છે જમાાં પક્ત દાંડક જ આલેરા છે. 

(C) તે નેિટરન ઍ બાગ છે જમાાં પક્ત ળાંકુક જ આલેરા શમ છે. 

(D) તે નેિટરન ઍ બાગ છે જમાાં કઈણ વાંલેદનળીર ક આલેરા નથી. 

 

19. નીચેન  ંકય  ંસલધાન ેયાથભોન નાભના અંતઃસ્ત્રાલની વયના વદંબણભા ંવાચ  ંનથી ? 

(A) તે રૂતધયભાાં Ca+2 નુાં પ્રભાણ ઘટાડ ેછે. 

(B) તે અસ્તથ તલનાળક કની પ્રવતૃત્તને ઉત્તેજે છે. 
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(C) તેના અબાલભાાં ળયીય વતત તનાય ુવાંકચનના કાયણે ધ્રજુત ુાં યશ ેછે. 

(D) તે આંિભાગણ દ્વાયા કૅલ્લ્ળમભના ળણને ઉત્તેજે છે. 

 

20. નીચેન  ંકય  ંસલધાન અંતઃસ્ત્રાલ ભાટે વાચ  ંનથી ? 

(A) તેઓ જૈલયવામલણક પ્રહક્રમાને ઉત્તેજે અથલા અલયધે છે. 

(B) પ્રહક્રમા ણૂણ થમા ફાદ તેઓ પયીથી પ્રાપ્ત થતા નથી. 

(C) ભાનલન પ્રત્મેક અંતઃસ્ત્રાલ યવામલણક દ્રષ્ષ્ટઍ પ્રટીન છે. 

(D) અંતઃસ્ત્રાલ વીધા રૂતધયભાાં બે છે. 

 

21. તે પ્રકાળની ગેયશાજયીભા ંલધ  ઈત્ન્ન થતા ંલનસ્સત અંતઃસ્ત્રાલની વય છે. 

(A) ફીજની સષુપુ્તતા પે્રયે 

(B) ફીજશહયત પના તલકાવને અલયધ ે

(C) આંતય-ગાાંઠનુાં રાંફાઈભાાં લધવુાં 

(D) ણણયાંધ્ર ફાંધ કયે 

 

22. ડ્રવેયાભા ંહકટકના સ્ળણને કાયરે્ ર્ોન  ંલી જવ ,ં અ ઘટના કઇ કશલેામ ? 

(A) તથગ્ભનેતટી 

(B) પટનેતટી 

(C) થભોનેતટી 

(D) શાઈડ્રનેતટી 

 

23. ઌક દ્વદ્વકીમ ભાદાછડન  ંચત  ષ્કીમ નયછડ વાથે વકંયર્ કયતા ઈત્ન્ન થત  ંભ્ર ર્ કેલા પ્રકાયન  ંશળે ? 

(A) ચતષુ્કીમ 

(B) તિકીમ 
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(C) દ્વદ્વકીમ 

(D) ાંચકીમ 

 

24. સ્ત્રીભા ંઅંડસિંડભાથંી અંડક સલકાવના કમા તફક્કાભા ંશમ, ત્માયે છૂટા ડ ેછે ? 

(A) દ્વદ્વતીમ લૂણ અંડક 

(B) પ્રાથતભક લૂણ અંડક 

(C) હયક્લ અંડક 

(D) આહદ અંડક 

 

25. શ િક કમા ંહયક્લ ફને છે ? 

(A) અતધવૃણ નલરકા 

(B) શકુ્રાળમ 

(C) શકુ્રલાહશની 

(D) શકુ્રત્ાદક નલરકા 

 

26. વગંત ય ગ્ભ કય  ંછે ? 

(A) શાઈથેરેભવ – FSH 

(B) કવણ લ્યહુટમભ – પ્રજેતટેયન 

(C) શકુ્રાગ્ર – શામેલ્યયુતનડઝે 

(D) આંતયારીમ ક – ટેતટતટેયન 

 

27. સ્ત્રીઓભા ંફાહ્ય વશામક પ્રજનન અંગન  ંજૂથ કય  ંછે ? 

(A) ગોણ બગષ્ઠ, મખુ્મ બગષ્ઠ, અંડલાહશની 

(B) ગોણ બગષ્ઠ, મખુ્મ બગષ્ઠ, મતનભાગણ 
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(C) ગોણ બગષ્ઠ, મખુ્મ બગષ્ઠ, ગ્રીલા 

(D) ગોણ બગષ્ઠ, મખુ્મ બગષ્ઠ, બગ્નતળતશ્નકા 

 

28. યજીસલતાના અધાયે રગ ડત  ંઓખી ફતાલ. 

(A)ભાાંકડ 

(B) જૂ 

(C) ચાાંચડ 

(D) પ્રાઝભહડમભ 

 

29. નીચે અેરભાથંી કઇ લનસ્સતના ામા ાવે ભજબતૂ અધાય યચનાઓ શમ છે ? 

(A) 3 – 5 ભીટય ઊંચા વકૃ્ષ 

(B) 5 – 7 ભીટય ઊંચા વકૃ્ષ 

(C) 7 – 10 ભીટય ઊંચા વકૃ્ષ 

(D) 15 ભીટય કે તેથી લધ ુઊંચા વકૃ્ષ 

 

30. હયસ્સ્થસત સલદ્યાકીમ ન કરૂન ળેને હયર્ાભે જલામા શમ છે ? 

(A) જનીનનુાં પ્રત્માાંકન 

(B) જનીનનુાં વાંશ્રેણ 

(C) પ્રાકૃતતક વાંદગી 

(D)  જનીનનાાં તથાાંતયણ 

 

31. નીચે અેરભાથંી કય  ંન કરૂન જરદલબદ લનસ્સતન  ંમ ખ્મ ન કરૂન છે ? 

(A) નફળાં મૂતાંિ 

(B) ભટાાં ણો 
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(C) મૂગશ ધયાલતા મૂ 

(D) લાયતુક ેળીની શાજયી 

 

32. નીચે અેરભાથંી કઇ લનસ્સતન  ંમૂતતં્ર જભીનભા ંખફૂ ઊંડ ેઉતયી જરવભતર સ ધી શોંચે છે ? 

(A) થય 

(B) ઍકલાણય ુઘાવ 

(C) કુાંલાયાઠુાં 

(D) પ્રવતવ 

 

33. સલધાન ‘X’ : DDT જૈસલક સલળારન દળાણલે છે. 

સલધાન “Y” : UV હકયર્ ઓઝન સ્તયન  ંસલઘટન પે્રયે છે. 

નીચે અેરભાથંી કમ સલકવ ‘X’ ને ‘Y’ ભાટે વત્મ છે ? 

(A) ‘X’ અને ‘Y’ ફાંને વત્મ છે અને ‘Y’ ઍ ‘X’ ભાટે મગ્મ વભજૂતી છે. 

(B) ‘X’ અને ‘Y’ ફાંને વત્મ છે અને ‘Y’ ઍ ‘X’ ભાટે મગ્મ વભજૂતી નથી. 

(C) ‘X’ વત્મ છે યાંત ુ‘Y’ અવત્મ છે. 

(D) ‘X’ અવત્મ છે યાંત ુ‘Y’ વત્મ છે. 

 

34. નીચેના ૈકી કમ સલકવ લચિંતા – લતણન વભસ્માને રાગ  ડત નથી ? 

(A) વ્મસ્ક્ત કઈણ તણાલને સ્તથતત પ્રત્મે અકુદયતી યીતે તીવ્ર પ્રતતબાલ આલે છે. 

(B) વ્મસ્ક્તને યવેલ થામ છે. 

(C) વ્મસ્ક્તના હૃદમના ધફકાયા લધી ામ છે. 

(D) તલચાયભાાં તલકૃતત 

 

35. સલધાન ‘X’ : લૈસશ્વક તાભાનના લધાયા ભાટે લનકટાઇ ઌક જલાફદાય હયફ છે. 
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સલધાન ‘Y’ : લનકટાઇ લાતાલયર્ના ઌક ભશત્લના ગ્રીન શાઈવ લાય  – CO2 ના પ્રભાર્ભા ંલધાય કયે છે. 

નીચે અેરભાથંી કમ સલકવ ‘X’ ને ‘Y’ ભાટે મગ્મ છે ? 

(A) ‘X’ વાચુાં છે અને ‘Y’ ખટુાં છે. 

(B) ‘X’ અને ‘Y’ ફાંને વાચા છે યાંત ુ‘Y’ ઍ ‘X’ ભાટે મગ્મ વભજૂતી નથી. 

(C) ‘X’ અને ‘Y’ ફાંને વાચા છે યાંત ુ‘Y’ ઍ ‘X’ ભાટે મગ્મ વભજૂતી છે. 

(D) ‘X’ અને ‘Y’ ફાંને ખટાાં છે. 

 

36. નીચે અેર સલગતને ભ-ૂક્ષયર્ ભાટે જલાફદાય સલગત તયીકે ઉતયતા િભભા ંગઠલ. 

(i) લન દ્વાયા ભ-ૂક્ષયર્ 

(ii) યાવામલર્ક સલઘટન 

(iii) બોસતક સલઘટન 

(iv) જરક્ષયર્ 

(A) (i) → (ii) → (III) → (IV) 

(B) (IV) → (i) → (II) → (III) 

(C) (IV) → (III) → (II) → (I) 

(D) (IV) → (II) → (III) → (I) 

 

37. હયકૉલ્મ્ફનન્દ્ટ DNA દ્સતભા ંનીચે અેરભાથંી શ  ંલયામ છે ? 

(A) લાઈયવ 

(B) લાઈયવની કહદલાર 

(C) લાઈયવનુાં કૅલ્પ્વડ 

(D) લાઈયવના કૅલ્પ્વડના વાંષ્રેણ ભાટે જલાફદાય જનીન 

 

38. ઌક કજન્દ્મ પ્રટીન શ  ંછે ? 
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(A) ચાભડીના ક દ્વાયા વાંશ્રેતત પ્રટીન 

(B) તનાયકુ દ્વાયા વાંશ્રેતત ઍક પ્રટીન 

(C) મકૃત ક દ્વાયા વાંશ્રેતત ઍક પ્રટીન 

(D) સકૂ્ષ્ભજીલ દ્વાયા વાંશ્રેતત પ્રટીન 

 

39. ઋન્ન્દ્ટકસનક સનર્ાણમક ઌ ઋન્ન્દ્ટજન જડાર્ સ્થાનથી કેલી યીતે જ દ ં  ડ ેછે ? 

(A) તેના તથાન મજુફ 

(B) તેની યચનાથી 

(C) તેના કામણ દ્વાયા 

(D) આેરા ફધા જ 

 

40. ઇમ્ય ન ભૉડય રેટવણ ભાટે નીચે અેરભાશંી કય  ંસલધાન વત્મ છે ? 

(A) તે શાંભેળા યગપ્રતતકાયકતાંિને વહક્રમ કયે છે. 

(B) તે શાંભેળા યગપ્રતતકાયકતાંિને તનષ્ષ્ક્રમ ફનાલે છે. 

(C) કેટરાક તનતિત ઈમ્યનુ ભૉડયઅુરેટવણ પ્રતતયક્ષા પ્રતતચાયને ઉત્તેજે છે. જમાયે અન્મ કેટરાક ઇમ્યનુ 
ભૉડયરુેટવણ પ્રતતયક્ષા પ્રતતચાયને અલયધે છે. 

(D) તે ક્યાયેમ યગપ્રતતકાયક તાંિને તનષ્ક્રીમ ફનાલતા નથી. 

 

41. ગજજમા ચ ૂફંકના કેન્દ્દ્રથી z અંતયે, તેના ક્ષ ય યશરેા લફિંદ ઌ ચ ૂફંકીમ કે્ષત્ર કઇ હદળાભા ંશમ છે ? 

(A) ચ ૂાંફકની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાિા (M)       ને રાંફ હદળાભાાં શમ છે. 

(B) ચ ૂાંફકની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાિા (M)       ની હદળાભાાં શમ છે. 

(C) ચ ૂાંફકની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાિા (M)       ના ભાન ય તેની હદળા આધાય યાખે છે.  

(D) ચ ૂાંફકની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાિા (M)       ની તલરુદ્ધ હદળાભાાં શમ છે. 
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42. પટ ઇરેક્રીક વયભા ંવહડમભની થે્રવવડ તયંગરફંાઇ 5000 𝐀  શમ, ત તેન  ંલકણ પંક્ળન ળધ. 

( 𝐡 = 𝟔. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝐉𝐬, 𝐜 = 𝟑 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦𝐬−𝟏 ને 1 eV =1.6 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉 ) 

(A) 7.5 eV 

(B) 2.5 eV 

(C) 10 eV 

(D) 5.0 eV 

 

43. ઌક સનમસભત તાયન લયધ 24 Ω છે. તેને લત ણાકાય લાલાભા ંઅલે છે. તેના કઇ વ્માવના ંફે 
અંત્મલફિંદ ઓ લચ્ચે વયકાયક લયધ ............... છે. 

(A) 6 Ω 

(B) 12 Ω 

(C) 3 Ω 

(D) 24 Ω 

 

44. અમનન્સ્પમયના કઇ ઌક સ્તય દ્વાયા 10 MHz થી ઊંચી અવસૃિ ધયાલતા તયંગ યાલસતિત થતા નથી. 
અ સ્તયભા ંયશરેા ઇરેક્રનની ભશિભ ઘનતા ગર્. 

(A) 1.23 × 1011 m-3 

(B) 1.23 × 1010 m-3 

(C) 12.3 × 1010 m-3 

(D) 1.23 × 1012 m-3 
 

45. f કેન્દ્દ્રરફંાઇ ફહશગો યીવાના ધ્ર લથી f અંતયે અ યીવાની વાભે લાસ્તસલક લસ્ત   મકૂતા ંતેન  ંપ્રસતલફિંફ 
ફહશગો યીવાના ધ્ર લથી ............... અંતયે ભે. 

(A) 2f  

(B) 
f

2
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(C) 4f 

(D) 
f

4
 

 

46. હશસ્ટયીસવવ વાઇકર (B-H લિ), લડ ેઘેયાત   ંકે્ષત્રપ નીચેનાભાથંી શ  ંદળાણલે છે ? 

(A) યતભઍલફલરટી 

(B) યીટેષ્ન્ટતલટી 

(C) નમનૂાભાાં ઍકભ કદ દીઠ જૂર ઉષ્ભા રૂે વ્મમ ાભતી ઊાણ 

(D) વવેષ્પ્ટલફલરટી 

 

47. 20 MHz અવસૃિના યેહડમ સવગ્નરને પ્રવાહયત કયલા ઌન્દ્ટેનાની રઘ િભ ઊંચાઇ કેટરી જઇઌ ? 

(A) 5.0 m 

(B) 7.5 m 

(C) 2.0 m 

(D) 3.75 m 

 

48. ઌક નતં રફંાઇના સ યેખ સલદ્ય તપ્રલાશ ધાહયત લાશકને અકૃસતભા ંદળાણવ્મા પ્રભારે્ તેને લત ણાકાય ૂ 
યચામ તેભ લાલાભા ંઅલે છે. ક ૂની સત્રજ્મા R શમ, ત તેના કેન્દ્દ્ર ય ચ ૂફંકીમ કે્ષત્ર ................ છે. 

 
(A) 

μ0
4π ∙

2I

R
 π 

(B) અનાંત 

(C) 
μ0
4π ∙

2I

R
 (π + 1) 
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(D) શનૂ્મ 

 

49. ઌસ્રનસભકર ટેરીસ્કના ઑબ્જેક્ટીલ ને અઇ-ીવ રેન્દ્વના ાલય ન િભે 0.5 D ને 20 D શમ, 
ત અ ટેરીસ્કની ભટલર્ી કેટરી ? 

(A) 30 

(B) 10 

(C) 40 

(D) 20 

 

50. ન નાહદત શે્રર્ી હયથભા ંલયધ R, ઇન્દ્ડક્ટય L ને કેેસવટય C ને વભાતંય A.C. લૉવટેજ ન િભે 5 
V, 10 V ને 10 V છે. ત હયથભા ંરાગ  ાડરે A.C. લૉવટેજ ............... છે. 

(A) 10 V 

(B) 25 V 

(C) 5 V 

(D) 20 V 
 

51. બ રીમન વભીકયર્ 𝐘 =  𝐀 ∙ 𝐁       થી યજૂ કયી ળકાતા ગૅટન  ંનાભ અ. 

(A) NAND 

(B) AND 

(C) NOT 

(D) NOR 

 

52. ઌ.વી. હયથભા,ં અદળણ કૅેસવટય વયેયાળ ાલયન કેટર વ્મમ થામ ? 

(A) 2CV2 

(B) 
1

2
 CV2 
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(C) શનૂ્મ 

(D) CV2 

 

53. 1.732 લિીબલનાકંલાા સપ્રઝભ ભાટે રઘ િભ સલચરનકર્ન  ંમવૂમ અેર સપ્રઝભના સપ્રઝભકર્ ેટ  ં
શમ, ત સપ્રઝભકર્ન  ંમવૂમ કેટ  ંશમ ? 

(A) 500 

(B) 600 

(C) આભાાંના ઍકણ નહશ 

(D) 700 

 

54. નીચેનાભાથંી કન  ંધ્ર લીબલન થઇ ળકત  ંનથી ? 

(A) ાય-ાાંફરી હકયણ 

(B) અલ્ટ્રાવનીક તયાંગ 

(C) ક્ષ-હકયણ 

(D) યેહડમ-તયાંગ 

 

55. શલાન  ંડાઇ-ઇરેન્ક્રરરક ભાધમભ ધયાલતા ઌક વભાતંય પ્રેટ કૅેસવટયના V લૉવટના સ્સ્થસતભાનના તપાલત 
શઠે સલદ્ય તબાહયત કયેર છે. છી ફૅટયી દૂય કયી લાશક શને્દ્ડર લડ ેફે પ્રેટ લચ્ચેન  ંઅંતય લધાયતા ંતેભની 
લચ્ચે સલદ્ય તસ્સ્થસતભાનન તપાલત ..................... . 

(A) લધળે 

(B) ફદરાળે નશીં 

(C) શનૂ્મ થળે 

(D) ઘટળ ે

 

56. કૉભન-ફેઝ હયથભા ંIC અઈટ ટ પ્રલાશ ને IE આન ટ પ્રલાશ છે. ત પ્રલાશ ગેઇન 𝛂𝐝𝐜 …………. . 
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(A) ઍક જેટર શમ છે. 

(B) ઍક કયતાાં લધ ુશમ છે. 

(C) આ ૈકી ઍકણ નશી. 

(D) ઍક કયતાાં ઓછ શમ છે. 

 

57. 50 Hzના ઈરટસ રટ પ્રલાશન  ંમવૂમ શનૂ્દ્મથી rms મવૂમ ેટ  ંથલા ભાટે રાગત વભમ ળધ. 

(A) 10.0 ms 

(B) 2.5 ms 

(C) 15.0 ms 

(D) 5.0 ms 

 

58. 13Al27 ને 30Zn64 ના ન્દ્ય લ્ક્રમવની સત્રજ્માઓ ન િભે R1 ને R2 છે, ત 𝐑𝟏

𝐑𝟐
 = …………….. 

(A) 
27

64
 

(B) 
64

27
 

(C) 
4

3
 

(D) 
3

4
 

 

59. રગ કયેરા P-પ્રકાયના ધણલાશક સલદ્ય તની દ્રન્ષ્ટઌ ........... શમ છે. 

(A) તટતથ 

(B) ધન તલદ્યતુબાહયત 

(C) આેરાભાાંથી ઍકણ નહશ 

(D) ઋણ તલદ્યતુબાહયત 
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60. વભાન યેખીમ લેગભાન ધયાલતા ઇરેક્રન ને પ્રટન સનમસભત ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રને રફંરૂે દાખર થામ છે. 
તેભની લત ણાકાય થની સત્રજ્માઓ મ િભે re ને rp શમ, ત 𝐫𝐞

𝐫𝐩
 = ……………  

(ઇરેક્રનન  ંદ્રવ્મભાન me ને પ્રટનન  ંદ્રવ્મભાફ mp ર.) 

(A)  
𝑚p

me
 

1

2 

(B) 
𝑚𝑝

𝑚𝑒
 

(C)  
𝑚e

mp
 

1

2
 

(D) 1 

 

61. વલાયના વભમે અમનન્સ્પમય સ્તયની ભશિભ ઇરેક્રન ઘનતા 10 10 m-3 છે. ફયના વભમે ભશિભ 
ઇરેક્રન ઘનતા લધીને 2 × 1010  m-3 થામ છે. ત ફયના વભમની િાસંત અવસૃિ ને વલાયના વભમની 
િાસંત અવસૃિન ગ ર્િય ળધ. 

(A) 2 

(B) 2.82 

(C) 4 

(D) 1.414 

 

62. મગંના ફે સ્સ્રટના પ્રમગભા ંફે સ્સ્રટ લચ્ચેન  ંઅંતય 0.28 mm ને સ્સ્રટ તથા ડદા લચ્ચેન  ંઅંતય 1.4 
m છે. જ ભધમસ્થ પ્રકાસળત ળરાકા ને ત્રીજી પ્રકાસળત ળરાકા લચ્ચેન  ંઅંતય 0.9 cm શમ, ત પ્રમગભા ં
લયામેર પ્રકાળની તયંગરફંાઇ કેટરી ? 

(A) 4000 A  

(B) 6000 A  

(C) 3000 A  

(D) 5000 A  
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63. કઇ ઌક કર્ન  ંયેખીમ લેગભાન 2.2 × 104 kg. ms-1 શમ, ત તેની દ-બ્રગ્રી તયંગરફંાઇ કેટરી ?  

( h = 6.6 × 10-34 Js) 

(A) 3 × 10-29 m 

(B) 3 × 10-29 nm 

(C) 6 × 10-29 m 

(D) 6 × 10-29 nm 

 

64. અકૃસતભા ંદળાણવ્મા પ્રભારે્ A, B ને C ત્રર્ વભકેન્દ્દ્રીમ ધાત  ની કલચ છે. તેભની સત્રજ્માઓ ન િભે a, b 
ને c છે. (a < b < c) તેભની ષૃ્ઠ-સલદ્ય તબાય ઘનતાન ન િભે 𝛔, −𝛔 ને 𝛔 છે. ત કલચ A ની વાટી 
યન  ંસ્સ્થસતભાન ળધ. 

 
(A) 

σ

ε૦
 (a − b + c) 

(B) 
σ

ε૦
 (a − b − c) 

(C) 
σ

ε૦
  (a2 + b2 + c2) 

(D) 
σ

ε૦
 (a + b − c) 

 

65. 250 V ને 100 W ના ફે ફવફ પ્રથભ શે્રર્ીભા ંને છી વભાતંયભા ંજડલાભા ંઅલે છે. અ દયેક 
વમંજનને 250 Vના વપ્રામ વાથે જડલાભા ંઅલે છે , ત દયેક હકસ્વાભા ંન િભે ભત ક ર ાલય ........... 
શળે. 

(A) 100 W, 50 W 

(B) 50 W, 100 W 
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(C) 200 W, 150 W 

(D) 50 W, 200 W 

 

66. ઌક ગ ૂચંા વાથે વકંામેર ચ ૂફંકીમ પરક્વ  = 5t2 + 2t + 3 છે, જ્મા ંt વેકન્દ્ડભા ંને  લેફયભા ંછે. 
ત t = 1 વેકન્દ્ડ ય પે્રહયત emf ન  ંમવૂમ કેટરા લૉવટ છે ? 

(A) 14 

(B) 1.2 

(C) 12 

(D) 6 

 

67. 90T232 ન  ંસલબજંન થતા ંભતી અંસતભ સનજ 82Pb208 શમ, ત ઈત્વર્જન ાભતા 𝛂 ને 𝛃 કર્ની વખં્મા 
ન િભે ................... શળે. 

(A) 6, 4 

(B) 3, 3 

(C) 4, 6 

(D) 6, 0 

 

68. અેર હયથને ફૅટયીભાથંી ભત ક ર પ્રલાશ કેટર છે ? 

 
(A) 9 A 

(B) 6 A 
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(C) 2 A 

(D) 4 A 

 

69. શાઇડ્રજન યભાણ  ભાટે ઇરેક્રનની પ્રથભ ઈિેજજત લસ્થા ને ધયા લસ્થાની કક્ષાઓના કે્ષત્રપન 
ગ ર્િય ............... 

(A) 4 : 1 

(B) 16 : 1 

(C) 8 : 1 

(D) 2 : 1 

 

70. ફહશગો રેન્દ્વને ેન લિીબલનાકં રેન્દ્વના દ્રવ્મના લિીબલનાકં ેટર છે તેલા પ્રલાશીભા ંડ ફાડલાભા ં
અલે છે. અથી તેની કેન્દ્દ્રરફંાઇ ................ 

(A) ઘટળ ે

(B) શનૂ્મ થળે 

(C) અનાંત થળ ે

(D) લધળે 

 

71. ફે પ્રટન ઌકફીજાથી “r” અંતયે શમ ત્માયે તેભની લચ્ચે રાગત  ંક રફં ફ F છે. ફે 𝛂 કર્ ઌકફીજાથી 
“2r” અંતયે શમ ત્માયે તેભની લચ્ચે રાગત  ંફ કેટ  ંશળે ? 

(A) 
F

2
 

(B) F 

(C) 2F 

(D) 3F 
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72. ફૉશયના યભાણ  ભડરભા ંયભાણ ની nભી ક્લૉન્દ્ટભ કક્ષાભા ંઇરેક્રનની ગસતઉજાણ ને ક ર ઉજાણન 
ગ ર્િય ................... છે. 

(A) -2 

(B) -1 

(C) +2 

(D) +1 

 

73. 2 μF ને 4 μF કૅેસવટન્દ્વલાા ફે કૅેસવટવણને શે્રર્ીભા ંજડલાભા ંઅવ્મા છે. અ વમંજનને 10 V 
સલદ્ય તસ્સ્થસતભાન રાગ  ાડતા,ં અ કૅેસવટયભા ંવગં્રહશત થતી ઉજાણઓન ગ ર્િય કેટર શળે ? 

(A) 1 ∶   2 

(B) 2 : 1 

(C) 1 : 4 

(D) 4 : 1 

 

74. CuSO4 ના દ્રાલર્ભાથંી 10 વેકન્દ્ડ ભાટે 1 A સલદ્ય તપ્રલાશ વાય કયતા ંકૅથડ ય જભા થતા Cuના 
યભાણ ની વખં્મા =................... 

(A) 8 × 1019 

(B) 3.1 × 1019 

(C) 6.2 × 1019 

(D) 1.6 × 1020 

 

75. સનમસભત સલદ્ય ત કે્ષત્રભા ંયાખેર સલદ્ય ત ડાઇર ય રાગત  ંટૉકણ  𝐏    અને 𝐄   લચ્ચેના કેટરા ખરેૂ્ ભશિભ 
ભે? 

(A) 180° 

(B) 0° 

(C) 90° 
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(D) 45° 

 

76. ઌક ગ ૂચંાન  ંઅત્ભપે્રયકત્લ  L = 0.04 H ને લયધ R = 12 Ω છે. તેને 220 V, 50 Hz વપ્રામ વાથે 
જડવ્ભા ંઅલે છે, ત્માયે અ ગ ૂચંાભાથંી લશતે સલદ્ય તપ્રલાશ કેટર શળે ? 

(A) 11.7 A 

(B) 12.7 A 

(C) 10.7 A 

(D) 14.7 A 

 

77. શાઇડ્રજન યભાણ ની ફે િસભક કક્ષાઓભા ંઇરેક્રનના કર્ીમ લેગભાનઓ તપાલત કેટર ? 

(A) 
h

2
 

(B) 
h

π
 

(C) 
2h

π
 

(D) 
h

2π
 

 

78. સમૂણભાથંી થૃ્લી ય અલત  ંસલદ્ય તચ ૂફંકીમ પરક્વ 10 3 𝐖

𝐦𝟐 છે. અથી 6 m × 30 m ના હયભાર્લાા 
છાયા ય વંાત થત ાલય કેટર છે ? 

(A) 1.8 × 105  W 

(B) 7.2 × 105  W 

(C) 0.9 × 105  W 

(D) 4.5 × 105  W 

 

79. શલાભા ંઌકફીજાથી 1 m અંતયે યશરેા ફે લફિંદ લતૌ ઊર્ સલદ્ય તબાયના તતં્રની સ્સ્થસતઉજાણ ........... . દયેક 
સલદ્ય તબાયન  ંમવૂમ 2μC છે. 

(A) 36 J 
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(B) 3.6 J × 10-3 J 

(C) 3.6 J 

(D) 3.6 J × 10-2 J 

 

80. શાઆડ્રજન યભાણ ભા ંઇરેક્રન ન્દ્ય લ્ક્રમવની અવાવ 5 × 10-11 m સત્રજ્માલાી લત ણાકાય કક્ષાભા ં
ભ્રભર્ કયે છે. તેન અલતણકા 1.5 × 10-16 વેકન્દ્ડ છે, ત ઇરેક્રન ગસત વાથે વકંામેર પ્રલાશ કેટર શળે ? 
(ઇરેક્રનન સલદ્ય તબાય 1.6 × 10-19 C ર.) 

(A) 1.00 A 

(B) 1.066 × 10-3 A 

(C) 1.81 × 10-3 A 

(D) 1.66 × 10-3 A 

 

81. નીચેનાભાથંી “થ્રહડન્દ્જય તયંગ-વભીકયર્” કય  ંવાચ  ંછે ? 

(A) 
∂2ψ

∂𝑥2
+ 

∂2ψ

∂𝑦2
+ 

∂2ψ

∂𝑧2
+ 

8𝜋2𝑚2

ℎ2
 (E – V) ψ = 0 

(B) 
∂ψ2

∂𝑥2
+ 

∂ψ2

∂𝑦2
+ 

∂ψ2

∂𝑧2
+ 

88𝜋2𝑚2

ℎ2
 (E – V) ψ = 0 

(C) 
∂2ψ

∂𝑥2
+ 

∂2ψ

∂𝑦2
+ 

∂2ψ

∂𝑧2
+ 

8𝜋2𝑚

ℎ2
 (E – V) ψ = 0 

(D) 
∂2ψ

∂2x
+ 

∂2ψ

∂2y
+ 

∂2ψ

∂2z
+ 

8𝜋2𝑚

ℎ2
 (E – V) ψ = 0 

 

82. નીચેનાભાથંી વોથી લધ  ળસ્ક્ત ગે કન શમ છે ? 

(A) શીય 

(B) જભેતનમભ 

(C) તવલ્લય 

(D) ઌલ્યતુભતનમભ 

 



 

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.  

 

  
Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com 

 
 Page 25 of  35 

 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2009 

 

83. લઝિંક બ્જરેન્દ્ડભા ંવવપાઇડ અમનની ગઠલર્ી ............... છે. 

(A) FCC 

(B) BCC 

(C) HCP 

(D) વાદ ઘન 

 

84. પેવડસ્ાય ને લઝમરાઇટભા ંકેટરાક Si4 અમનન  ંકમા અમન દ્વાયા સલસ્થાન થમે  ંશમ છે ? 

(A) ટેતળમભ આમન 

(B) ઌલ્યતુભતનમભ આમન 

(C) શાઈડ્રક્વાઈડ આમન 

(D) ઑક્વાઈડ આમન 

 

85. 10 % w/w વાદં્રતા ધયાલત  ંNaOH ન  ં500 ગ્રાભ દ્રાલર્ ફનાલલા ભાટે કેટરા ગ્રાભ NaOH ની જરૂય ડ ે? 

(A) 5.0 ગ્રાભ 

(B) 0.5 ગ્રાભ 

(C) 50 ગ્રાભ 

(D) 100 ગ્રાભ 

 

86. 0.6 ગ્રાભ ય હયમાને 200 ગ્રાભ ાર્ીભા ંદ્રાવ્મ કયલાથી તેના ઈત્કરન-લફિંદ ભા ં0.50° વે. ન લધાય થામ, ત 
દ્રાલર્ન ભરર ઈન્નમન ચાકં ળધ. 

(A) 1.0 K હક.ગ્રાભ ભર-1 

(B) 10 K હક.ગ્રાભ – ભર 

(C) 10 K ગ્રાભ – ભર-1 

(D) 10 K હક.ગ્રાભ – ભર-1 
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87. 8° વે. તાભાને યશરેા ફયપ ભાટે ∆G ન  ંમવૂમ કેટ  ંશળે ? 

(A) શનૂ્મ 

(B) ધન 

(C) ઋણ 

(D) ઍક 

 

88. ફયપન ટ કડ ઓયડાના તાભાને યાખતા અભેે ીગે છે. અ હિમા કમા સનમભને અધીન છે ? 

(A) ઉષ્ભાગતતળાસ્ત્રન શનૂ્મન તનમભ 

(B) ઉષ્ભાગતતળાસ્ત્રન િીજ તનમભ 

(C) ઉષ્ભાગતતળાસ્ત્રન પ્રથભ તનમભ 

(D) ઉષ્ભાગતતળાસ્ત્રન ફીજ તનમભ 

 

89. 25 ° વે. તાભાન ેનીચે અેરા કન ટેસ્ન્દ્ળમર 0.34 લૉવટ છે , ત પ્રભાલર્ત કૉય ધણ-કન 
હયડક્ળન-ટેસ્ન્દ્ળમર ગર્. 

Pt/H2(1 લાતા)/ H+
(1M)//Cu2+

(1M)/Cu 

(A) + 0.34 લૉલ્ટ 

(B) -0.34 લૉલ્ટ 

(C) +3.4 લૉલ્ટ 

(D) -3.4 લૉલ્ટ 

 

90. CuSO4 ના જરીમ દ્રાલર્ન  ંસલદ્ય તસલબાજન ગે્રપાઇટના ધ્ર લ લાયીને કયલાભા ંઅલે , ત દ્રાલર્ભા ંકમ 
દાથણ ઈત્ન્ન થામ છે? 

(A) Cu(OH)2 

(B) Na2SO4 

(C) H2SO4 
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(D) H2O 

 

91. સલદ્ય તસલબાજનન ઈમગ ળેભા ંથત નથી ? 

(A) KOH ના ઉત્ાદનભાાં 

(B)  ધાતનુા શદુ્વદ્ધકયણભાાં 

(C) H2O ના ઉત્ાદનભાાં 

(D) Na ના ઉત્ાદનભાાં 

 

92. ચત થણ પ્રિભની પ્રહિમા ભાટે K ન ઌકભ કમ છે ? 

(A) (ભર/તભટય)-3 

(B) (ભર/તભટય)-3 વેકન્ડ 

(C) (ભર/તભટય)+3 વેકન્ડ-1 

(D) (ભર/તભટય)-3 વેકન્ડ-1 

 

93. શનૂ્દ્મિભની પ્રહિમા ભાટે 𝐭𝟏

𝟐

 ળધલાન  ંસતૂ્ર કય  ંછે ? 

(A) 
0.693

K
 

(B) 
 𝑅 0

2 𝐾
 

(C) 
2 𝐾

 𝑅 0
 

(D) 
 𝐾

 𝑅 0
 

 

94. નીચેના ૈકી કઇ ઘટના ષૃ્ઠ ઘટના નથી ? 

(A) ફાંધ ાિભાાં ાણી અને તેની ફાષ્ 

(B) તલભાાંગ ઉદ્દીન 

(C) તપહટકીકયણ 
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(D) ક્ષાયણ 

 

95. નીચેનાભાથંી કમ આભવળીપામય નથી ? 

(A) વાબ ુ

(B) ગુાંદય 

(C) દૂધ 

(D) અગય 

 

96. કય  ંતત્લ કીટનાળક ફનાલટભા ંઈમગી છે ? 

(A) નાઈટ્રજન 

(B) ઍષ્ન્ટભની 

(C) લફતભથ 

(D) આવેતનક 

 

97. કમા યગના ઈચાયભા ંઅમડાઇડ ભીઠાન ઈમગ થામ છે ? 

(A) ફેયીફેયી 

(B) ગઈટય 

(C) યક્તઅલ્તા 

(D) ટી.ફી. 

 

98. કય  ંતત્લ ‘ચાવકજન’ તયીકે ઓખાત   ંનથી ? 

(A) રતનમભ 

(B) વલ્પય 

(C) ઑસ્ક્વજન 
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(D) વેલરતનમભ 

 

99. M2 અમન ેલી ઇરેક્રન યચના [Ar]3d8 શમ તે તત્લન યભાણ -િભાકં કમ છે ? 

(A) 26 

(B) 27 

(C) 28 

(D) 25 

 

100. રેન્દ્થેનાઇડના કમા વમંજનન ઈમગ લર્ણકભા ંથામ છે ? 

(A) Tb(OH)3 

(B) Lu(OH)3 

(C) Ce(OH)3 

(D) CeO2 

 

101. નીચેનાભાથંી કમા વકંીર્ણ sp3d2 વકંયર્ શળે ? 

(A) [Fe(Cl)6]3- 

(B) [Fe(CN)6]3- 

(C) [Fe(CN)6]4- 

(D) [Fe(NH3)6]3+ 

 

102. ધાત   અમન વાથે ફહ દંતીમ રીગેન્દ્ડથી ફનતા ચિીમ વકંીર્ણ વમંજનન  ંનાભ શ  ંછે ? 

(A) ફહકેુષ્ન્દ્રમ વાંકીણો 

(B) હકરેટ વાંકીણો 

(C) વાદા વાંકીણો 

(D) આભાાંથી ઍકણ નશીં 

 

103. ક્ષમ શે્રર્ીભા ં 238
92

 U ભાથંી અંતે 206
82

 Pb ભે છે. અ ઘટના દયસભમાન કેટરા 𝛂 ને કેટરા 𝛃 કર્ 
ઈત્વજર્જત થામ શળે ? 
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(A) 6 α અને 8 β 

(B) 6 β અન ે8 α 

(C) 6 β અન ે6 α 

(D) 8 β અન ે8 α 

 

104. 4n + 1 શે્રર્ી કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

(A) યયેુતનમભ 

(B) થહયમભ 

(C) નેપ્ચતુનમભ 

(D) ઍષ્ક્ટતનમભ 

 

105. ણ ભા ંજ દા જ દા 3 વખં્માના હકયાર કાફણન શમ, ત તેને કેટરા સલન્દ્માવ સ્લરૂ ભળે ? 

(A) 6 

(B) 9 

(C) 3 

(D) 8 

 

106. પર ભેહયક ઋસવડન  ંફધંાયર્ીમ સતૂ્ર કય  ંછે ? 

 

(A)              (B)  

 

 

(C)               (D)  

 

 

107. તસૃતમક બ્જય ટાઇર અવકશૉરન  ંસતૂ્ર કય  ંછે ? 

(A) (CH3)3·C-OH 
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(B) CH3-CH(OH)-CH2-CH3 

(C) CH3-(CH2)2OH 

(D) CH3-CH(CH)-CH2-OH 

 

108. પીનરને CHCl3 ને જરીમ NaOH વાથે ગયભ કયતા ંવેરીવાવડીશાઇડ ફને છે. અ પ્રહિમા કમા નાભે 
જાર્ીતી છે ? 

(A) કલ્ફેસ્તભટૌ  

(B) યીભય-ટીભાન પ્રહક્રમા 

(C) શપભેન પ્રહક્રમા 

(D) કાલફિર ઍભાઈન પ્રહક્રમા 

 

109. ઇથયના ઇરેક્રનીમ ફધંાયર્ભા ંCarbon ને Oxygenન  ંવકંયર્ કય  ંછે ? 

(A) sp2 અને sp2 

(B) sp અને sp 

(C) sp3 અને sp3 

(D) sp3 અને sp2 

 

110. ઌવીટહપનનભા ંકાફોનીર કાફણનન ઑસ્ક્વડળેન આંક કેટર છે ? 

(A) શનૂ્મ 

(B) +2 

(C) +1 

(D) +3 

 

111. સભથેનાઆરન  ંવાદં્ર NaOHની શાજયીભા ંહયડક્ળન થતા ંનીચેનાભાથંી કંઇ નીજ ભે છે ? 

(A) પતભિક ઌતવડ 

(B) તભથાઈર અલ્કશૉર 
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(C) CO + H2 

(D) પતભિક ઌતવડ અને તભથાઈર આલ્કશૉર 

 

112. નીચેની પ્રહિમાના A ને B જર્ાલ. 

 

(A) ઈથેનઈક ઌતવડ, તભથેન 

(B) ઈથેનઈક ઌતવડ, ઈથેન 

(C) ઍતવટન, તભથેન 

(D) ઌતવહટક ઌતવડ, તભથેનર 

 

113. નીચેનાભાથંી કમા વમંજનન  ંઑસ્ક્વડળેન થઇ ળકત  ંનથી ? 

(A) CH3-CH2-OH 

(B) CH3-CHO 

(C) CH3-CO-CH3 

(D) CH3-COOH 

 

114. કય  ંવમંજન ‘અવકીર કાફાણઇર ઌભાઇન’ના નાભથી જાર્ીત   ંછે ? 

(A) Ar. NC 

(B) Ar. CN 

(C)  R.NC 

(D) R.CN 

 

115. હડવાય યે કમા પ્રકાયન યાવામલર્ક દાથણ છે ? 
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(A) તપ્રઝલેટીલ 

(B) હપયભન્વ 

(C) ઌષ્ન્ટ ઑસ્ક્વડન્ટ 

(D) હડટયજન્ટ 

 

116. નીચેનાભાથંી કમ દાથણ C6H5SO2Cl વાથે પ્રહિમા કયત નથી ? 

(A) (C2H5)3N 

(B) (CH3)2NH 

(C) CH3·NH2 

(D) C2H5·NH2 

 

117. સનમસંત્રત ઔધય ક્ત કૅપ્સ રભા ંકમા રીભયન ઈમગ થામ છે ? 

(A) PAN 

(B) PHBV 

(C) PTFE 

(D) SBR 

 

118.વેવય રઝ ડામઌસવટેટના યેા ઌ ક્યા પ્રકાયન રીભય છે ? 

(A) કુદયતી 

(B) અધણ-વાાંશ્રેતત 

(C) વાાંશ્રેતત 

(D) આભાાંથી ઍકણ નશીં 

 

119. ગ્ કઝની પ્રહિમા લધ  C6H5-NH·NH2 વાથે કયતા ંકમ દાથણ ભે છે ? 

(A) વેકેહયવ ઌતવડ 
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(B) ગ્કુઝ હપનાઈર શાઈડ્રઝેન 

(C) ગ્કુતનક ઌતવડ 

(D) ગ્કેુવઝન 

 

120. નીચેનાભાથંી ક્ય લરસડ વાદા તથા વયં ક્ત લરસડના જરસલબાજન દ્વાયા ભત નથી ? 

(A) ટતિન 

(B) કેયહટનઈડ 

(C) તટતથ ચયફી 

(D) કરેતટેયર 
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Answer Key 

Que. No. Answer Que. No. Answer Que. No. Answer 

1 B 41 B 81 C 

2 B 42 B 82 A 

3 D 43 A 83 A 

4 C 44 D 84 B 

5 C 45 B 85 C 

6 B 46 C 86 D 

7 C 47 D 87 C 

8 C 48 C 88 D 

9 B 49 C 89 A 

10 C 50 C 90 C 

11 A 51 A 91 C 

12 B 52 C 92 D 

13 A 53 A 93 B 

14 C 54 B 94 A 

15 C 55 A 95 C 

16 B 56 D 96 D 

17 D 57 B 97 B 

18 C 58 D 98 A 

19 A 59 A 99 C 

20 C 60 D 100 D 

21 C 61 D 101 A 

22 A 62 B 102 B 

23 A 63 B 103 B 

24 A 64 A 104 C 

25 A 65 D 105 D 

26 A 66 C 106 A 

27 D 67 A 107 A 

28 D 68 B 108 B 

29 D 69 B 109 D 

30 C 70 C 110 B 

31 D 71 B 111 B 

32 D 72 B 112 A 

33 C 73 B 113 D 

34 D 74 B 114 C 

35 C 75 C 115 B 

36 B 76 B 116 A 

37 D 77 D 117 B 

38 D 78 A 118 B 

39 D 79 A 119 D 

40 C 80 B 120 D 

 


