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ભશત્લની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન સુ્તતકાભાાં બૌતતક , યવામણ અને જીલ તલજ્ઞાનના કુર ભી 120 ફહતુલકલ્ીમ પ્રશ્નો આેરા છે. 
પ્રત્મેક પ્રશ્નનો 1 ગણુ છે. 1 વાચા પ્રત્યતુ્તયનો 1 ગણુ ભળે. પ્રત્મેક ખોટા પ્રત્યતુ્તય ભાટે 1

4
 ગણુ કાલાભાાં 

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

ફોરેન 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 કવોટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે તેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાત વોંલાની 

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવોટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તતકા તેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 
6. તભને આેર પ્રશ્ન સુ્તતકાનો પ્રકાય (CODE) અને તભોને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાનો પ્રકાય વયખા જ 

શોલા જોઇએ. આ અંગે કોઈ પેયપાય શોમ તો તનયીક્ષકનુાં તાત્કાલરક ધ્માન દોયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તતકા અને ઉત્તય 
તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલતી આી ળકામ. 

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

નહશ કે અન્મ કોઈ જગ્માએ ઓખ થામ તેલી તનળાની/લચન્શો કયલા નશીં. આવુાં કયનાય ઉભેદલાય વાભે 
ગેયયીતતનો કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

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

યલાનગી ખાંડ તનયીક્ષક-તથ વાંચારક વાંજોગોને ધ્માનભાાં રઈને આળે. 
12. ઉભેદલાય પક્ત વાદુ ગણનમાંિ લાયી ળકળે. 
13. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડ છોડયા 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 શોમ, તો ઉત્તય તિકા આેર નથી તેભ ભાનીને ગેયયીતતનો કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભો અને ફોડણના નીતત તનમભોનુાં ચતુતણે ારન 
કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતતના કેવોભાાં ફોડણના તનમભો રાગુાં ડળે. 

15. કોઈણ વાંજોગોભાાં પ્રશ્ન સુ્તતકા – ઉત્તય સુ્તતકાનો કોઈ બાગ જુદો ાડલો નશીં. 
16. ઉભેદલાયે િક-01 અને પ્રલેળિભાાં પ્રશ્ન સુ્તતકા અને ઉત્તય સુ્તતકા ઉય છાેર પ્રકાય રખલાનો યશળેે. 
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1. કમા દાફને આધાયે લધ ુઊંચાઈ ધયાલતી લનસ્તતભાાં ાણી એક વાંગ સ્તાંબ રૂે આયશણ ાભે છે? 

(A) લાતાલયણ દાફ 

(B) આસતૃત દાફ 

(C) ળોક દાફ 

(D) મૂદાફ 

 

2. ાણીની જરક્ષભતા ય નીચેના ૈકી કમા રયફની અવય લતાાતી નથી ? 

(A) દ્રાવ્મ દાથણનુાં વાંકેન્દ્રણ 

(B) લાતાલયણનુાં દફાણ 

(C) ગરુુત્લાકણણ 

(D) કેળાકણણ 

 

3. મૂયભ દ્વાયા ાણીના ળણ દયતભમાન મૂયભની જરક્ષભતા કની જરક્ષભતા કયતાાં ઓછી શમ છે ? 

(A) ગરુુત્લાકણણ ફ 

(B) ભભૂીમ જ 

(C) શદુ્ધ ાણી 

(D) ધાની યવ 

 

4. નીચેનાભાાંથી કયુાં તલધાન પ્રકાળળાંશ્રેણ ભાટે વત્મ છે ? 

(A) ગરુુત્લાકણણ અને ાણીનુાં યીડક્ળન 

(B) કાફણન ડામોક્વાઈડ અને ાણીનુાં ઓસ્ક્વડળેન 

(C) કાફણન ડામોક્વાઈડનુાં યીડક્ળન અને ાણીનુાં ઓસ્ક્વડળેન 

(D) કાફણન ડામોક્વાઈડનુાં ઓસ્ક્વડળેન અને ાણીનુાં યીડક્ળન 
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5. પ્રકાળ શ્વવન પ્રરિમાભાાં નીચેનાભાાંથી કઈ અંગગકા વાંકામેર નથી ? 

(A) રામવોઝોભ 

(B) શહયતકણ 

(C) ેયોસ્ક્વઝોભ 

(D) કાણાબસિૂ 

 

6. ત્રણ કેલ્વલન ચિના વાંદબાભાાં નીચેના પ્રશ્ન ભાટે કમ તલકવ વાચ છે ? 

(i) કુર કેટરા PGAL અણઓુ પ્રાપ્ત થામ ? 

(ii) પ્રાપ્ત થમેર PGAL ફનલા ભાટે કેટરા ATP જઈએ ? 

(iii) પ્રાપ્ત થમેરા PGAL ફનલા ભાટે કેટરા NADPH2 જઈએ ? 

(A) (i) 3 PGAL    (ii) 3 ATP    (iii) 3 NADPH2 

(B) (i) 6 PGAL    (ii) 6 ATP    (iii) 6 NADPH2 

(C) (i) 18 PGAL  (ii) 18 ATP   (iii) 18 NADPH2 

(D) (i) 9 PGAL    (ii) 9 ATP    (iii) 9 NADPH2 

 

7. C4 થભાાં ઉત્ન્ન થતા ામરૂલેટનુાં PEPભાાં તનભાાણ ણાના કમા કભાાં થામ છે ? 

(A) અતધતતયના કોો 

(B) ભધ્મ ણણના કોો 

(C) રુ કાંચકુના કોો 

(D) યક્ષક કોો 

 

8. શાડકાની વદૃ્ધિ અને ભજબતૂાઈ જાલણી ભાટે ખયાકભાાં નીચેનાભાાંથી કનુાં પ્રભાણ લધાયવુાં જઈએ ? 

(A) તલટાભીન D, Ca+2  અને તલટાભીન K 
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(B) તલટાભીન D, Ca+2  અને આમોડીન 

(C) તલટાભીન D, Ca+2  અને તલટાભીન A 

(D) તલટાભીન A, Ca+2  અને લઝિંક 

 

9. તલધાન : “A” – Co2 નુાં લશન યક્તકણ દ્વાયા ખફૂ ઝડી થામ છે. 

કાયણ : “R” – કાફોતનક એન્શાઈડ્રઝે ઉત્વેચક રૂતધય યવભાાં શત નથી. 

(A) “A” અને “R” ફને્ન વાચા છે જ્માયે “R” એ “A” ભાટેની વાચી વભજૂતી છે. 

(B) “A” અભે “R” ફને્ન વાચા છે યાંત ુ“R” એ “A” ભાટેની વાચી વભજૂતી નથી. 

(C) “A” વાચ ુછે જ્માયે “R” ખોટુાં છે. 

(D) “A” ખોટુાં છે અને “R” વાચ ુછે. 

 

10. પેપવાની કઈ યચના O2/CO2 નાાં શલા અને રૂતધયલારશની લચ્ચે આ રે વાથે વીધી યીતે વાંકામેરી છે ? 

(A) શ્વાવલાહશની 

(B) શ્વાવની 

(C) લાયકુોષ્ઠ 

(D) શ્વાવલાહશનીની દ્વિતીમ ળાખા 

 

11. ભાનલનાાં કમાાં દાાંત, ાલડા જેલા છે, અને કાતયલાના, કાલા અને ચીયલાનાાં કામો કયે છે ? 

(A) યાક્ષી દાાંત 

(B) અગ્ર દાઢ 

(C) દાઢ 

(D) છેદક દાાંત 
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12. નીચેન કમ તલકવ સ્નાય ુવાંકચનની ળરૂ થી અંત સધુીના કેટરાાંક તફક્કાઓન વાચ િભ દળાાલે છે ? 

(A) ઉત્તેજના → ચેતા પ્રેક દ્રવ્મનો સ્ત્રાલ → Ca++ મકુ્ત થામ → વેતઓૂ ફને → T – તાંિ ઉત્તેજીત થામ → 
ઍક્ક્ટન તાંતઓુ વયકે. 

(B) ઉત્તેજના → ચેતા પ્રેક દ્રવ્મનો સ્ત્રાલ → T – તાંિ ઉત્તેજીત થામ → Ca++ મકુ્ત થામ → વેતઓૂ ફને → 
ઍક્ક્ટન તાંતઓુ વયકે → ‘H’ અદ્રશ્મ ફને. 

(C) ઉત્તેજના → ઉત્તેજીત T – તાંિ → ચેતા પ્રેક દ્રવ્મનો સ્ત્રાલ → વેતઓૂ ફને → ઍક્ક્ટન તાંતઓુ વયકે → ‘H’ 
અદ્રશ્મ ફન.ે 

(D) ઉત્તેજના → ચેતા પ્રેક દ્રવ્મનો સ્ત્રાલ → વેતઓૂ ફને → T – તાંિ ઉત્તેજીત થામ → ઍક્ક્ટન તાંતઓુ વયકે. 

 

13. નીચેના ૈકી કમાાં અંગભાાં યરુયમાનુાં તનભાાણ થામ છે ? 

(A) ક્લાળમ 

(B) મિૂતિંડ 

(C) મકૃત 

(D) તલાદુતિંડ 

 

14. સ્નાય ુવાંકચનની કામાતલતધભાાં ટ્રનીનનુાં સ્થાન કમાાં છે ? 

(A) ભામોવીન સકૂ્ષ્ભતાંતકુો વાથે 

(B) ટ્રોોભામોવીન વાથ ે

(C) ભામોવીન ક્રોવ વેતઓુ વાથે 

(D) T-નલરકાઓ વાથ ે

 

15. નીચે આેર તલકવભાાં કમ તલકવ “A” અને “R” ભાટે વાચ છે ? 

તલધાન : “ A” – ધભનીનુાં રુતધય જ્માયે ડામેરાઈઝય એકભભાાંથી વાય થામ ત્માયે નાઈટ્રજનયકુ્ત દ્રવ્મ દૂય 
થામ છે. 
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કાયણ : “R” દદીના રૂતધયને અને ડામેરાઈગઝિંગ પ્રલાશીને પ્રલેળળીર ટરની ફે ફાજુએ લશલેડાલામ છે. 

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

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

(C) “A” વાચ ુછે અને “R” ખોટુાં છે. 

(D) “A” ખોટુાં છે અને “R” વાચ ુછે. 

 

16. તેઓ બક્ષક ક તયીકે કામા કયે છે. 

(A) તટતથ કણો, એકકેન્દ્રીકયણ અને અલ્કયાગી કણો 

(B) તટતથ કણો, એકકેન્દ્રીકયણ, ભેક્રોપેજ 

(C) તટતથ કણો, અલ્કરયાગી કણો અને ભેક્રોપેઝ 

(D) અમ્રયાગી કણ, અલ્કરયાગી અને રતવકાકણ 

 

17. તેના કાયણે વ્મક્ક્તની આંખની આવાવ વજા યશ ેછે. અને ડા ઉવી આલેરા અને ભટા જણામ છે. 

(A) ખુ્ત અલતથાભાાં થામયૉસ્ક્વનનો ઓછો સ્ત્રાલ. 

(B) થામયૉસ્ક્વનનો લધ ુસ્ત્રાલ. 

(C) કૅલ્લ્વટોતનનનો લધ ુસ્ત્રાલ. 

(D) જન્ભ વભમથી જ થામયૉસ્ક્વનનો ઓછો સ્ત્રાલ. 

 

18. તે કતલબાજન, પ્રટીન વાંશ્રેણ અને શાડકાાંની વદૃ્ધિ જેલી રિમાઓનુાં તનમભન કયે છે. 

(A) પ્રોરેક્ક્ટન 

(B) વોભેટોટ્રોતક શાભોન 

(C) TSH 

(D) MSH 
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19. તે ટુાંકા ગાાની સ્મતૃતને રાાંફા વભમની માદભાાં પેયલે છે. 

(A) જારાકાય તાંિ 

(B) હશોકેમ્વ 

(C) થેરેભવ 

(D) રાંફભજ્જજા 
 

20. તે ચેતાતાંત્ર અને અંતસ્ત્રાલી તાંત્ર લચ્ચેન વેત ુછે. 

(A) થેરેભવ 

(B) શામોથેરેભવ 

(C) લરલ્મ્ફક તાંિ 

(D) ભધ્મકારી ખાંડ 

 

21. નીચે આેરા કરભ I, II અને III ને આધાયે વાચ વાંફાંધ દળાાલત મગ્મ તલકવ કમ ? 

કરભ – I કરભ – II કરભ – III 

(a) મખૂાછડ  (p) ફાષ્ળીર અંતઃસ્ત્રાલ (x) શષુપુ્તતા જાલે. 

(b) જીણાતા પે્રયે (q) GA (y) પ કલે 

 (r) ઝીએટીન (z) છડ વાભાન્મતઃ લાંધ્મ શમ છે. 

(A) [a – p – y], [b – r – x] 

(B) [a – r – z], [b – q – z] 

(C) [a – q – z], [b – p – y] 

(D) [a – q – x], [b – r – y] 

 

22. સ્ટૉકભાાં 58 યાંગસતૂ્ર શમ અને વામનભાાં 30 યાંગસતૂ્ર શમ , ત તે લનસ્તતના મૂના અને અંડકના 
યાંગસતૂ્ર અનિુભે કેટરા શમ ? 
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(A) 30 અને 29 

(B) 15 અને 58 

(C) 58 અને 15 

(D) 29 અને 30 

 

23. વષુ્ લનસ્તતભાાં થતાાં ફેલડા પરનભાાં કેટરાાં કકેન્દ્ર બાગ રે છે ? 
(A) 3 

(B) 2 

(C) 4 

(D) 8 

 

24. મકુ્ત મરૂકભાાં કેલ લીજાણુાં આલેર શમ છે ? 

(A) અયગુ્ભ અને અત્માંત વહક્રમ 

(B) યગુ્ભ અને તનષ્ક્રીમ 

(C) અયગુ્ભ અને તનષ્ક્રીમ 

(D) યગુ્ભ અને ખફૂ વહક્રમ 

 

25. સ્ત્રીઓભાાં કમા અંતઃસ્ત્રાલની ઉણ થી શાડકાાંની નફાઈ આલે છે ? 

(A) ACTH 

(B) TSH 

(C) પ્રોજેતટેયોન 

(D) ઈતટ્રોજન 

 

26. તલધાન Q : પ્રેનેરયમાભાાં અલખાંડન લડ ેપ્રત્મેકખાંડ ણૂા પ્રેનેરયમાભાાં પેયલામ છે. 
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કાયણ R : પ્રેનેરયમાભાાં પ્રત્મેકખાંડની જે ેળીઓ અક્સ્તત્લભાાં શમ તે નુગાઠન અને તલબેદન દ્વાયા નુઃવર્જન 
કયે છે. 

તલધાન Q અને કાયણ R ને આધાયે નીચેન કમ તલકવ વાચ છે ? 

(A) Q અને R ફાંને વાચા છે, અને R એ Qનુાં કાયણ નથી. 

(B) Q અને R ફાંને વાચા છે, અને R એ Qનુાં કાયણ છે. 

(C) Q અને R ફાંને ખોટા છે. 

(D) Q વાચુાં અછે, યાંત ુR ખોટુાં છે. 

 

27. નીચે દળાાલેરી આકૃતતભાાં a, b અને c નુાં વાચુાં નાભતનદેળન કયુાં છે ? 

 

 

(A) (a) મકૃત        (b) શ્રેષ્ભતતય         (c) કોષ્ઠાલયણ 

(B) (a) મકૃત        (b) લતુણી તનાયતુતય  (c) રવીતતય 

(C) (a) તલાદુતિંડ    (b) શ્રેષ્ભતતય         (c) કોષ્ઠાલયણ 

(D) (a) તલાદુતિંડ    (b) અધઃશ્રેષ્ભતતય    (c) રવીતતય 

 

28. નીચે દળાાલેર લવતતવદૃ્ધિ આરેખભાાં r નુાં મવૂમ અને ફાયગ્રાપ વાચ શમ તેલ તલકવ કય. 
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(A)                                                    (B) 

r = -ve →                         r = + ve →  

 

(C)                                                   (D) 

r = -ve →                     r = 0 →  

 

 

29. ળણના ફે તલકવ છે. એક યજીલન છે જ્માયે ફીજ તલકવ કમ છે ? 

(A) પ્રતતજીલન 

(B) તધાણ 

(C) બક્ષણ 

(D) વશબોજજતા 

 

30. ગયભ યણ મખુ્મત્લે તલશ્વના કમા તલસ્તાયભાાં આલેરા છે ? 

(A) તલષલુવતૃ્તીમ પ્રદેળ અને કકણવતૃ્ત પ્રદેળ 

(B) તલષલુવતૃ્તીમ પ્રદેળ અને ભકયવતૃ્ત પ્રદેળ 
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(C) ધ્રલુ પ્રદેળ 

(D) કકણવતૃ્ત પ્રદેળ અને ભકયવતૃ્ત પ્રદેળ 

 

31. આણા દેળભાાં રશભારમ ય ટામગાજ ાંગર કેટરી ઊંચાઈ ય આલેરા શમ છે ? 

(A) 1000 થી 1500 ભીટયની ઊંચાઈ ય 

(B) 2000 થી 3000 ભીટયની ઊંચાઈ ય 

(C) 500 થી 1000 ભીટયની ઊંચાઈ ય 

(D) 1000 થી 1200 ભીટયની ઊંચાઈ ય 

 

32. નીચે આેરભાાંથી કમા અક્ષાાંળ વભળીતષ્ણ કરટફાંધ ભાટે વાચા છે ? 

(A) 40° − 60° 

(B) 0° − 20° 

(C) 20° − 40° 

(D) 60° − 80° 

 

33. યગકાયક ફૅક્ટેરયમા અને DDT ના અનવુાંધાને વાચ તલકવ કમ છે ? 

(A) ફૅક્ટેહયમા ગણુન દળાણલે છે અને DDT નુાં જીલાંત કોો િાયા તલઘટન થામ છે. 

(B) ફૅક્ટેહયમાનો જીલાંત કોો િાયા નાળ થઈ ળકે છે અને DDT નુાં જીલાંત કોો િાયા તલઘટન થઈ ળકતુાં નથી. 

(C) ફૅક્ટેહયમા જૈતલક તલળારન દળાણલે છે અને DDT નુાં જીલાંત કોો િાયા તલઘટન થામ છે. 

(D) ફૅક્ટેહયમા જૈતલક તલળારન દળાણલે છે અને DDT નુાં જીલાંત કોો િાયા તલઘટન થઈ ળકતુાં નથી. 

 

34. વયદાય ટેર ફાંધ દ્વાયા ઊજાા ભેલલા ભાટે કમ ગફન પ્રણાગરગત ઊજાા સ્ત્રત ઉમગભાાં રેલામ છે ? 

(A) લન ઊજાણ 

(B) બયતી ઊજાણ 

(C) ભતૂાતમ ઊજાણ 
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(D) જરળસ્ક્ત 

 

35. કૃતિાાંતતન યગુ નીચેના ૈકી કમ ગણામ ? 

(A) રોશયગુ અને ભધ્મયગુનો વાંક્રાાંતતકા 

(B) નતૂન ાાણયગુ અને તાાંફાયગુનો વાંક્રાાંતતકા 

(C) ભધ્મયગુ અને આધતુનકયગુનો વાંક્રાાંતતકા 

(D) પ્રાચીન ાાણયગુ અને નતૂન ાાણયગુનો વાંક્રાાંતતકા 

 

36. નીચે આેરભાાંથી કય ુપ્રાણી સ્તયકલચી છે ? 

(A) ગોકગામ 

(B) વમદુ્રફૂર 

(C) શાઈડ્રો 

(D) લઝિંગો 

 

37. નીચે આેરભાાંથી કમ યગ STD છે ? 

(A) કેન્વય 

(B) ભેરેહયમા 

(C) ન્યભુોતનમા 

(D) ટ્રામકોભોનાતવવ 

 

38. એીરેપ્વીના તનદાન ભાટે નીચે આેર કઈ િતત ઉમગભાાં રેલામ છે ? 

(A) X-હકયણ યેહડમોગ્રાપી 

(B) હડજજટર વબ્ટ્ટે્રક્ળન એલ્ન્જમોગ્રાપી 
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(C) વોનોગ્રાપી 

(D) ૉલઝટ્રોન એતભળન ટોભોગ્રાપી 
 

39.  T-કની કામાિતતભાાં યચાતા વાંકુરને શુાં કશ ેછે ? 

(A) HLA 

(B) STD એક્ન્ટજન વાંકુર 

(C) HLA એક્ન્ટજન વાંકુર 

(D) MHC એક્ન્ટજન વાંકુર 

 

40. નીચે આેરભાાંથી કઈ િતતભાાં પાઈફય-ઑપ્પ્ટક તાંતઓુન ઉમગ થામ છે ? 

(A) વોનોગ્રાપી 

(B) એન્ડોતકોી 

(C) MRI 

(D) CT-તકૅન 
 

41. 10 વે.ભી. તત્રજ્માલાા ધાતનુા રા ગાને તલદ્યતુબારયત કયતાાં તેની વાટી ય 80 લવટનુાં ક્સ્થતતભાન 
ભે છે ત રા ગાના કેન્દ્ર ય ક્સ્થતતભાન કેટલુાં શળે ? 

(A) 80 લોલ્ટ 

(B) 800 લોલ્ટ 

(C) 8 લોલ્ટ 

(D) શનૂ્મ 

 

42. 𝟓 𝛑𝐂 અને 10 𝛑𝐂 ના ફે તલદ્યતુબાય એકફીજાથી 1 m દૂય યશરેા છે. તેભને શલે એકફીજાથી 0.5 m અંતયે 
રાલલા કયવુાં ડત ુાં કામા ............... છે. (𝐊 = 𝟗 × 𝟏𝟎𝟗 𝐒𝐈 ) 

(A) 9 × 104 J 
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(B) 18 × 104 J 

(C) 45 × 10−2 J 

(D) 9 × 10−1 J 

 

43. તલદ્યતુકે્ષત્રનુાં યેખા વાંકરન કયતાાં ભતી બોતતક યાતળન એકભ ................ છે. 

(A) NC-1 

(B) Vm-1 

(C) JC-1 

(D) C2N-1m-2 

 

44. 1 N/Cનુાં તલદ્યતુ કે્ષત્ર Y રદળાભાાં અક્સ્તત્લભાાં છે. ત આ તલદ્યતુ કે્ષત્રનુાં XY વભતરભાાં મકેૂરા 1 m ની 
ફાજુલાા ચયવભાાંથી વાય થતુાં પરક્વ ................... શળે. 

(A) 1.0 Nm2/C 

(B) 10.0 Nm2/C 

(C) 2.0 Nm2/C 

(D) શનૂ્મ 

 

45. m દન q2 તલદ્યતુબાય, ક્સ્થય તલદ્યતુબાય q1 ની આવાવ r તત્રજ્માની લતુાાકાય કક્ષાભાાં ભ્રભણ કયે છે. 
આથી તલદ્યતુબાય q2 ન કક્ષીમ આલતાકા ..................... થળે. 

(A) [ 
4 𝜋2𝑚𝑟3

kq1q2
]

1

2 

(B) [ 
kq1q2

4 𝜋2𝑚𝑟3
]

1

2 

(C) [ 
4 𝜋2𝑚𝑟4

kq1q2
]

1

2 

(D) [ 
4 𝜋2𝑚𝑟2

kq1q2
]

1

2 
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46. તલદ્યતુબાય તલતયણને રીધે તલદ્યતુ કે્ષત્રની ગણતયી કયલા ભાટે કેવુાં ગાઉવીમન ષૃ્ઠ રેલાભાાં આલે છે ? 

(A) તલદ્યતુબાય તલતયણની નજીકનુાં કોઈણ ફાંધ ષૃ્ઠ 

(B) શાંભેળા ગોરીમ ષૃ્ઠ. 

(C) એક એવુાં તલદ્યતુબાય તલતયણને ઘયેત ુાં વાંતભત ફાંધ ષૃ્ઠ કે જેના દયેક લફિંદુ ય તલદ્યતુ ક્ષેિનુાં એક જ મલૂ્મ 
ભે. 

(D) આેરાભાાંથી એક ણ નશીં. 

 

47. ચગરત ગ ૂાંચાલાા ગેવલેનભીટયન અલયધ 99 Ω છે. તેભાાંથી મખુ્મ પ્રલાશન 10 % પ્રલાશ વાય 
કયલ શમ, ત તેની વાથે કેટર ળન્ટ જડલ જઇએ ? 
(A) 9 Ω 

(B) 11 Ω 

(C) 10 Ω 

(D) 9.9 Ω 

 

48. આદળા લવટભીટયન અલયધ ............... શમ છે. 

(A) શનૂ્મ 

(B) શનૂ્મ કયતાાં લધ ુયાંત ુકોઈ એક ચોક્કવ મલૂ્મનો 

(C) અનાંત 

(D) 5000 Ω 

 

49. ઠાંડા જ ાંક્ળનનુાં તાભાન – 𝟑𝟎𝟎 ℃ શમ તેલા થભોકરભાાં ઉદબલતુાં emf E = 40 t + 𝟏

𝟏𝟎
 𝐭𝟐 સતૂ્ર લડ ેભે 

છે. ત આ થભોકરનુાં પ્રતત તાભાન ............... 
(A) 200 ℃ 

(B) 400 ℃ 

(C) -200 ℃ 

(D) -100 ℃ 
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50. જ્માયે ફાહ્ય અલયધ R ને, emf E અને આંતરયક અલયધ r ધયાલતા તલદ્યતુ ક વાથે જડલાભાાં આલે , 
ત્માયે તેભા તલખેયણ ાભત ભશત્તભ ાલય ................. થળે. 

(A) 
E2

r
 

(B) 
E2

2r
 

(C) 
E2

3r
 

(D) 
E2

4r
 

 

51. 4𝝅 Am2 ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રાલાા એક ચ ૂાંફકીમ તાયને અધાલતુાાકાયે લાલાભાાં આલે છે , ત તેની નલી 
ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા ..................... થળે. 
(A) 4𝜋 Am2 

(B) 8𝜋 Am2 

(C) 4 Am2 

(D) આભાાંથી એક ણ નશીં. 

 

52. તાાંફાના ત્રણ તાયના દન ગણુત્તય 5 : 3 : 1 અને તેભની રાંફાઈઓન ગણુત્તય 1 : 3 : 5 છે. ત 
તેભના તલદ્યતુ અલયધન ગણુત્તય ............... 
(A) 5 : 3 : 1 

(B)  125 : 15 : 1 

(C) 1 : 15 : 125 

(D) 1 : 3 : 5 

 

53. આેરા રયથભાાં A અને B ગફિંદુઓ લચ્ચેન વભતવુમ અલયધ ................ છે. 

 

(A) 3 Ω 

(B) 6 Ω 
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(C) 12 Ω 

(D) 1.5 Ω 

 

54. M જેટરી ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા અને 2 l જેટરી રાંફાઈ ધયાલતા નાના ગજજમા ચ ૂાંફકના અક્ષ ય ચ ૂાંફકના 
કેન્દ્ર થી z અંતયે (જ્માાં z >>l) આલેરા ગફિંદુએ આ ચ ૂાંફકનુાં ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર .............. સતૂ્રથી આી ળકામ છે. 

(A) 
μ0M

4πz3  M 

(B) 
2μ0M

4πz3  M 

(C) 
4πM

μ0z3  M 

(D) 
μ0M

2πz3  M 

 

55. ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં ડામાભેગ્નેરટક દાથા ય ................... રયણાભી ફ રાગે છે. 

(A) ચ ૂાંફકીમ ક્ષેિના પ્રફથી તનફણ બાગ તયપ 

(B) ચ ૂાંફકીમ ક્ષેિના તનફણથી પ્રફ બાગ તયપ 

(C) ચ ૂાંફકીમ ક્ષેિને રાંફ હદળાભાાં 

(D) ચ ૂાંફકીમ ક્ષેિ વાથે 60° નો ખણૂો ફનાલતી હદળાભાાં 

 

56. જ્માયે 2 mAન તલદ્યતુપ્રલાશ લશતે શમ ત્માયે આેર ગ ૂાંચા વાથે 10 𝛍 Wb નુાં ચ ૂાંફકીમ પરક્વ વાંકામ 
છે. ત આ ગ ૂાંચાનુાં આત્ભપે્રયકત્લ કેટલુાં શળે ? 

(A) 10 mH 

(B) 5 mH 

(C) 15 mH 

(D) 20 mH 

 

57. 31.4 cm રાંફાઈના, 10-3 m2 આડછેદનુાં કે્ષત્રપ ધયાલતા, 103 આંટાલાા વરેનઈડનુાં આત્ભપે્રયકત્લ કેટલુાં 
શળે ? 
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(A) 4 mH 

(B) 4 H 

(C) 40 H 

(D) 0.4 H 

 

58. 220 V, 50 Hz ના પ્રાલ્પ્તસ્થાન વાથે કેટરા આત્ભપે્રયકત્લન ઈન્ડક્ટય જડલાથી તેભાાંથી લશતે ભશત્તભ 
પ્રલાશ 0.9 A ન થામ ? 

(A) 11 H 

(B) 2 H 

(C) 1.1 H 

(D) 5 H 

 

59. ઉરટસરુટ પ્રલાશનુાં ભશત્તભ મવૂમ 5 A છે અને તેની આવતૃત્ત 60 Hz છે. ત તેનુાં rms મવૂમ અને શનૂ્મ થી 
ળરૂ કયી પ્રલાશનુાં ભશત્તભ મવૂમ પ્રાપ્ત કયલાન વભમ ળધ. 

(A) 3.536 A ; 4.167 ms 

(B)3.536 A ; 15 ms 

(C) 6.07 A ; 10 ms 

(D) 2.536 A ; 4.167 ms 

 

60. B ચ ૂાંફકી પે્રયણ ધયાલતા વભાન ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં એક ગજજમા ચ ૂાંફકને ક્સ્થય વભતરન ક્સ્થતતભાાં યશ ેતેભ 
મકેૂર છે. તેને 180° જેટલુાં ભ્રભણ કયાલલા ભાટે કયવુાં ડત ુાં ............... જેટલુાં છે. 

M = ગજજમા ચ ૂાંફકની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા છે. 

(A) MB 

(B) 2 MB 
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(C) 
MB

2
 

(D) શનૂ્મ 

 

61. તપ્રઝભના દ્રવ્મન લિીબલનાાંક 1 .5 છે. જ 𝛅𝐦 = 𝐀 શમ, ત આેર તપ્રઝભન તપ્રઝભકણ કેટર શળે ? 
(જ્માાં 𝛅𝐦 = રઘતુ્તભ તલચરનકણ, A = તપ્રઝભકણ) 
(A) 82.8°  

(B) 41.4° 

(C) 48.6° 

(D) 90° 

 

62. 2.0 m કેન્દ્રરાંફાઈલાા એક ફરશગો અયીવાની અક્ષ ય એક વ્મક્ક્તને અયીવાના ધ્રલુથી કેટરા અંતયે 
વીધા ઊબા યશવે ુાં જઈએ કે જેથી તેનુાં પ્રતતગફિંફ તેની વાચી ઊંચાઈ કયતાાં અડધુાં ભે ? 

(A) – 2.60 m 

(B) -4.0 m 

(C) -0.5 m 

(D) -2.0 m 

 

63. શટૌાઝના પ્રમગભાાં ઈન્ડક્ળન કઈર વાથે જડરેા વગમાન ................. તયીકે લતે છે. 

(A) ઈન્ડક્ટય 

(B) કૅેતવટય 

(C) અલયોધક 

(D) ઈન્ડક્ળન કોઈર 

 

64. એક ાયદળાક પ્રાપ્સ્ટક ફેગભાાં શલા બયતાાં તે અંતગો રેન્વ ફને છે. શલે આ ફેગને ાણીભાાં વાંણૂા 
ડફૂાડતા તે ................... તયીકે લતે છે. 

(A) અવાયી રેન્વ 

(B) અલબવાયી રેન્વ 
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(C) વભફાજુ તપ્રઝભ 

(D) રાંફચોયવ તરેફ 

 

65. ટેફર ઉયના વશી ( ink) ના ડાઘ ય એક ભાઈિસ્કને કેપ્ન્દ્રત કયલાભાાં આલે છે. શલે આ ડાઘ ય 3 
cm જાડાઈન કાચન ટુકડ મકૂતાાં , ભાઈિસ્કને આ વશીના ડાઘ ય કેપ્ન્દ્રત કયલા કેટલુાં ખવેડલા ડ ે ? 
કાચન લિીબલનાાંક 1.5 છે. 

(A) 2 cm ઉય તયપ 

(B) 2 cm નીચે તયપ 

(C) 1 cm ઉય તયપ 

(D) 1 cm નીચે તયપ 

 

66. વ્મતતકયણ માંગના ફે ક્સ્રટના પ્રમગની ગઠલણીને શલાભાાંથી ાણીભાાં રઈ જતાાં તેની ળરાકાની 
શાઈ .................. 

(A) અનાંત ફને છે. 

(B) ઘટે છે. 

(C) લધે છે. 

(D) ફદરાતી નથી. 

 

67. આેરી આકૃતતઓ ફે રેન્વની ગઠલણીઓ દળાાલે છે. ફધી લિ વાટીઓની લિતા તત્રજ્માઓ વભાન છે. 
P, Q અને R વાંમજનની વભતવુમ કેન્દ્ર રાંફાઈઓન ગણુત્તય ..................... છે. 

 

(A) 1 : 1 : 1 

(B) 1 : 1 : -1 
(C) 2 : 1 : 1 
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(D) 2 : 1 : 2 

 

68. એક ઈરેક્ટ્રનને 182 V તલદ્યતુા ક્સ્થતતભાન તપાલતે પ્રલેગગત કયતા , તેન ભશત્તભ લેગ .................. થળે. 
ઈરેક્ટ્રનન તલદ્યતુબાય = 1.6 × 10-19  kg ર. 
(A) 5.65 × 106 m/s 

(B) 4 ×  106 m/s 
(C) 8 ×  106 m/s 

(D) 16 ×  106 m/s 

 

69. ફીજી ઉતે્તજીત અલસ્થાભાાં ઈરેક્ટ્રૉનની કુર ઊજાા -2 E છે. આજ અલસ્થાભાાં તેની મગ્મ વાંજ્ઞા વાથે 
ક્સ્થતતઊજાા કેટરી શળે ? 

(A) -2 E 

(B) -4 E 

(C) 4 E 

(D) –E 

 

70. એક ઈરેક્ટ્રૉન અને એક પ્રટન એક જ રદળાભાાં વભાન ગતત ઊજાાથી ગતત કયે છે. ત આ કણની દ-
બ્રગ્રી તયાંગરાંફાઈઓન ગણુત્તય ...................... છે. 

(A) 
me

mp
 

(B) 
mp

me
 

(C)  
mp

me
 

(D) 𝑚𝑝  ∙  𝑚𝑒  

 

71. એક પટ વાંલેદી ધાતનુી વાટીનુાં કામા તલધેમ ∅ છે. જ્માયે 3 ∅ ઊજાાલા પટન તે વાટી ય આાત 
થામ ત્માયે ભશત્તભ લેગ 𝟔 × 𝟏𝟎𝟔 𝐦/𝐬 ધયાલત ઈરેક્ટ્રન તેના યથી ફશાય આલે છે. શલે જ પટનની 
ઊજાા લધાયીને 9 ∅ કયલાભાાં આલે, ત પટ ઈરેક્ટ્રનની ભશત્તભ ઊજાા ............. થળે. 
(A)  12 × 106 m/s 

(B)  6 × 106 m/s 
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(C)  3 × 106 m/s 

(D) 24 ×  106 m/s 

 

72. એક નમનૂાની યેરડમ એપ્ક્ટતલટી t1 વભમે I1  અને t2 વભમે I2 છે. જ આ નમનૂાન અધાઆય ુ𝛕𝟏

𝟐

 શમ, ત t2 
– t1 વભમગાાભાાં તલબર્જન ાભતા ન્યલુ્ક્રમવની વાંખ્મા .................. ના વભ પ્રભાણભાાં છે. 

(A) I1 t2 – I2 t2 

(B) I1  - I2 

(C) 
𝐼1− 𝐼2

τ1
2

 

(D) (I1 – I2) τ1

2

 

 

73. ફૉશય યભાણ ુભૉડરે અનવુાય મખુ્મ ક્લૉન્ટભ નાંફય ( n) અને કક્ષીમ તત્રજ્મા ( r) લચ્ચેન વાંફાંધ 
.................. છે. 
(A) 𝑟 ∝  𝑛2 

(B) 𝑟 ∝  
1

2
 

(C) 𝑟 ∝  
1

𝑛
 

(D) 𝑟 ∝ 𝑛 

 

74. 100 eV ઊજાાલાા પટનની આવતૃત્ત .................... Hz છે. 

( 𝐡 = 𝟔. 𝟔𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟔 𝐉𝐬 ;𝟏 𝐞𝐕 = 𝟏. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉 ) 

(A) 2.417 ×  10−16 

(B) 2.417 ×  1016 

(C) 2.417 ×  10−17 

(D) 10.54 ×  1017 

 

75. P-N જ ાંક્ળન ડામડને રાગ ુાડલાભાાં આલેર યીલવાફામવ તેના - 

(A) ૉટેસ્ન્ળમર ફેયીમયભાાં ઘટાડો કયે છે. 

(B) ભેજોયીટી ચાજૉ કેયીમયભાાં ઘટાડો કયે છે. 

(C) ૉટેસ્ન્ળમર ફેયીમયભાાં લધાયો કયે છે. 
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(D) P – N જ ાંક્ળન ડામોડનુાં દ ફદરે છે. 

 

76. કભન ફેઝ ટ્રાલ્ન્ઝસ્ટય રયથભાાં પ્રલાશ ગેઈન 0.96 છે. તેના એભીટય પ્રલાશભાાં 10.0 mA ન પેયપાય 
કયતાાં, ફેઝ પ્રલાશભાાં .................... પેયપાય થળે. 

(A) 9.6 mA 

(B) 0.4 mA 

(C) 19.6 mA 

(D) 21 mA 

 

77. λ તયાંગરાંફાઈના તવગ્નરનુાં ક્ષભતા લૂાક પ્રવાયણ કયલા ભાટે એન્ટેનાની રાંફાઈ ઓછાભાાં ઓછી કેટરી 
શલી જઈએ ? 

(A) 
λ

2
 

(B) 
λ

3
 

(C) 
λ

4
 

(D) 
λ

5
 

 

78. થૃ્લીની વાટી યના કેટરાભાાં બાગના તલસ્તાયભાાં એક જીઓ સ્ટેળનયી વેટેરાઈટ દ્વાયા કમ્યતુનકેળન 
સ્થાતત કયી ળકામ ? 

(A) 
1

2
 

(B) 
1

3
 

(C) 
1

4
 

(D) 
1

8
 

 

79. NOR ગૅટની વાંજ્ઞાત્ભક યજૂઆત ................ છે. 
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80. ટી.લી. ટામયની ઊંચાઈ 150 m છે. આ ટી.લી. ટાલયની આવાવ વયેયાળ લસ્તી ઘનતા 10 3 km-2 છે, ત 
કેટરા રકને આ ટી.લી. ટાલય દ્વાયા વાાંકી ળકામ ? થૃ્લીની તત્રજ્મા 𝟔. 𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 𝐦 છે. 
(A) 60.288 lakhs 

(B) 40.192 lakhs 

(C) 100 lakhs 

(D) 20.228 lakhs 

 

81. ઈરેક્ટ્રૉનનુાં દ 9.109 × 10-28 ગ્રાભ છે. જ તેની તયાંગરાંફાઈ 0.15 nm. શમ ત, ઝડ કેટરી શળે ? ( h 
= 6.626 × 10-27 અગા. વેકન્ડ) 

(A) 2.062 × 10-8 વે.ભી. વેકન્ડ-1 

(B) 2.062 × 10-15 વે.ભી. વેકન્ડ-1 

(C) 2.062 × 10-10 વે.ભી. વેકન્ડ-1 

(D) 2.062 × 10-9 વે.ભી. વેકન્ડ-1 

 

82. N કક્ષાભાાં ઈરેક્ટ્રૉનની વાંખ્મા, કક્ષકની વાંખ્મા અને કક્ષકનાાં પ્રકાય અનિુભે નીચેનાાં ૈકી કયુાં વાચુાં છે ? 

(A) 4, 4 અને 8 

(B) 4, 8 અને 16 

(C) 32, 16 અને 4 

(D) 4, 16 અને 32 

 

83. ક્ષ રકયણ દ્વાયા સ્પરટકનુાં પ્રથભ કૃતભ ( n = 1) યાલતાન કૉય એનડ ટફુ દ્વાયા 1.54 𝐀  તયાંગરાંફાઈ 
ધયાલતા તલરકયણ 45° નાાં ખણેૂ થામ છે. આ તલલતાન કયનાયા સ્પરટકનાાં સ્તય લચ્ચેનુાં અંતય કેટલુાં થામ ? 
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(A) 0.1089 nm. 

(B) 0.1089 m 

(C) 10.89 A  

(D) 1.089 × 10-9 m 

 

84. દાથાની સ્પરટક યચનાભાાં વરડમભ યભાણ ુસ્પરટક ઘનનાાં પ્રત્મેક ખણૂા ય , ઑક્ક્વજન યભાણ ુપ્રત્મેક 
ધાયી ય અને ટાંગસ્ટન (W) યભાણ ુઘનનાાં કેન્દ્રભાાં શમ ત, ભતાાં દાથાનુાં અણસુતૂ્ર કયુાં શળે ? 

(A) Na2WO4 

(B) NaWO3 

(C) Na3WO3 

(D) Na2WO3 

 

85. 25° વે. તાભાને સ્વપરરુયક ઍતવડના 200 તભ.ગર. જરીમ દ્રાલણ ભાટે [H3O+] ની વાાંદ્રતાનુાં મવૂમ 1 M શમ 
ત, તેભાાં કેટરા ગ્રાભ વવપરરુયક ઍતવડ ઓગાેર શળે ? 

[H = 1. O = 16, S = 32 ગ્રાભ/ભર] 

(A) 4.9 ગ્રાભ 

(B) 19.6 ગ્રાભ 

(C) 9.8 ગ્રાભ 

(D) 0.98 ગ્રાભ 

 

86. ક્ષાયના દ્રાલણની વાાંદ્રતા લધાયતા નીચેનાાં ૈકી કઈ ઘટના વાચી ફને ?  

(A) ઉત્કરનલફિંદુ અને ફાષ્દફાણ ઘટે. 

(B) ઉત્કરનલફિંદુ અને ફાષ્દફાણ લધે. 

(C) ઠાયલફિંદુ અને ફાષ્દફાણ લધે. 
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(D) ઠાયલફિંદુ લધે અને ફાષ્દફાણ ઘટે. 
 

87. 1 ભર આદળાલાય ુબયેરા એક રીટય ાત્રને શનૂ્માલકાળ ધયાલતા 9 રીટય ાત્ર વાથે જડતાાં એન્ટ્રીભાાં 
થત પેયપાય જણાલ. (R = 1.987 Cal.) 

(A) 0.188 કેરયી કેલ્લીન-1 ભોર-1 

(B) 0.4576 કેરયી કેલ્લીન-1 ભોર-1 

(C) 4.576 કેરયી કેલ્લીન-1 ભોર-1 

(D) 4.366 કેરયી કેલ્લીન-1 ભોર-1 

 

88. આદળા લાય ુબયેરાાં ાત્રનુાં તનમત તાભાને પ્રાયાં ગબક દફાણ લધ ુશમ ત, વાંતરુન અચાાંકનુાં મવૂમ કેટલુાં 
થામ ? 

(A) K = 1.0 

(B) K = 10.0 

(C) K > 1.0 

(D) K < 1.0 

 

89. તગાેરા Cu(NO3)2 અને Al(NO3)3 નાાં જુદા જુદા ફે તલદ્યતુતલબાજન ક શે્રણીફિ કયી તલદ્યતુપ્રલાશ 
વાય કયતાાં 2.7 ગ્રાભ Al તલદ્યતુધ્રલુ ઉય જભા થામ ત્માયે કૉય ધાત ુ(Cu) કેટરી ઉત્ન્ન થળે ? 

[Cu = 63.5 ; Al = 27.0 ગ્રાભ/ભર] 

(A) 190.5 ગ્રાભ 

(B) 9.525 ગ્રાભ 

(C) 63.5 ગ્રાભ 

(D) 31.75 ગ્રાભ 
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90. 25° વે. તાભાને નીચે આેરા તલદ્યતુ યાવામગણક ક ભાટે કઈ પ્રરિમા વાચી છે ? 

𝐩𝐭/𝐁𝐫𝟐(𝐠)/𝐁𝐫(𝐚𝐪)
− // 𝐂𝐥(𝐚𝐪)

− /𝐜𝐥𝟐(𝐠)/𝐏𝐭 

(A) 2Br(aq )
−  + Cl2(g)  → 2Cl(aq )

−  + Br2(g) 

(B) Br2(g) +  2Cl(aq )
−  → 2Br(aq )

− +  Cl2(g) 

(C) Br2(g) +  Cl2(g)  → 2Br(aq )
− +  2Cl(aq )

−  

(D) 2Br aq 
−  + 2Cl aq 

−  → Br2 g  + Cl2 g  

 

91. Cuso4 નાાં જરીમ દ્રાલણનુાં ગે્રપાઈટનાાં તલદ્યતુ ધ્રલુ લડ ેતલદ્યતુ તલબાજન કયતાાં તલબાજન કનાાં જરીમ 
દ્રાલણન pH કેટર શળે ? 

(A) pH = 14.0 

(B) pH > 7.0 

(C) pH < 7.0 

(D) pH = 7.0 

 

92. પ્રથભ િભની એક પ્રરિમા ભાટે પ્રરિમકની ળરૂઆતની વાાંદ્રતા 0.05 M છે. 45 તભતનટ છી તેની વાાંદ્રતાભાાં 
0.05 M જેટર ઘટાડ થામ છે. ત પ્રરિમાન અધા આયષુ્મ વભમ ળધ. 

(A) 87.42 તભતનટ 

(B) 25.90 તભતનટ 

(C) 78.72 તભતનટ 

(D) 77.20 તભતનટ 

 

93. (n – 1) િભની પ્રરિમા ભાટે અધા પ્રરિમા વભમ અને ળરૂઆતની વાાંદ્રતા લચ્ચેન વાંફાંધ કમ છે ? 
(A) 𝑡1

2
  ∝ [𝑅]0

 

(B) 𝑡1

2
 ∝ [𝑅]0

2−𝑛  

(C) 𝑡1

2
 ∝ [𝑅]0

𝑛+1  
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(D) 𝑡1

2
 ∝ [𝑅]0

𝑛−2  

 

94. નીચેનાાં ૈકી કમાાં વાંમજનની પેરયક શાઈડ્રક્વાઈડ વર વાથે ભશત્તભ સ્કાંદન ળક્ક્ત ધયાલે છે ? 

(A) ક્રામોરાઈટ 

(B) K2C2O4 

(C) K3[Fe(CN)6] 

(D) K4[Fe(CN)6] 

 

95. ગામ, બેંવ જેલા પ્રાણીઓભાાં કાગ, કાડ લગેયે વાંમજનનાાં ાચન ભાટે કમ ઉત્વેચક શમ છે ? 

(A) યયેુઝ 

(B) વેલ્યરુેઝ 

(C) તવલરકોન્વ 

(D) સકેુ્રઝ 

 

96. Na5P3O10 નાાં વાંશ્રેણ પ્રરિમા ભાટે વરડમભ ડામ શાઈડ્રજન ઓથોપસ્પેટ અને વરડમભ શાઈડ્રજન 
ઓથોપસ્પેટનુાં તત્લ મગતભતતમ ગણુત્તય પ્રભાણ કમ છે ? 

(A) 1.5 : 3 

(B) 3 : 1.5 

(C) 1 : 1 

(D) 2 : 3 

 

97. XeF6, XeF4 અને XeF2  અણઓુભાાં Xe ય યશરેી અફાંધકાયક ઈરેક્ટ્રનની જડીની વાંખ્મા અનિુભે 
................ 
(A) 6, 4, 2 

(B) 1, 2, 3 

(C) 3, 2, 1 

(D) 0, 3, 2 
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98. કૉય તેનાાં સ્થામી વાંમજન ભાત્ર +2 ઑક્ક્વડળેન અલસ્થાભાાં જ આે છે. 

(A) +2 અલતથાભાાં કૉય વાંક્રાાંસ્ન્ત ધાત ુછે. 

(B) કૉયના +2 વાંમોજનો ઉષ્ભાક્ષેક પ્રહક્રમા િાયા ફને છે. 

(C) +2 અલતથાભાાં કૉયનો ઈરેક્ટ્રૉન તલન્માવ [Ar]3d94s0 છે. 

(D) +2 અલથાભાાં કૉય યાંગીન વાંમોજનો આે છે. 
 

99. ટેતળમભ િભેટનાાં જરીમ દ્રાલણભાાં ભાંદ H2SO4 ઉભેયતાાં દ્રાલણનાાં ીા યાંગનુાં નાયાંગી રયલતાન થામ 
છે. જે સચૂલે છે કે ............. 

(A) ક્રોભેટ આમનનુાં હયડક્ળન થામ છે. 

(B) ક્રોભેટ આમનનુાં ઑસ્ક્વડળેન થામ છે. 

(C) એક કેક્ન્દ્રમ વાંહકણણનુાં કેક્ન્દ્રમ વાંકીણણભાાં રૂાાંતયણ થામ છે. 

(D) ક્રોભેટ આમનભાાંથી ઑસ્ક્વજન દૂય થામ છે. 

 

100. જભાન તવવલય તભશ્ર ધાતનુાાં ઘટક કમાાં છે ? 

(A) લઝિંક, તવલ્લય અને કૉય 

(B) તનકર, તવલ્લય અને કૉય 

(C) જભેતનમભ, તવલ્લય અને કૉય 

(D) લઝિંક, તનકર અને કૉય 

 

101. ભધ્મસ્થ ધાત્લીમ આમનન વલગાાંક 6 ધયાલતા વાંકીણા FeCl3.4NH3 ભાાંથી એભતનમા લાય ુદૂય થત 
નથી. યાંત ુAgNO3 નાાં જરીમ દ્રાલણ વાથે વપેદ અલકે્ષ આે છે. ત તે વાંકીણાનુાં IUPAC નાભ કયુાં શળે ? 

(A) એતભતનમભ ટ્રામક્રોયો ટ્રામએભાઈન પેયભ (III) 

(B) ટેટ્રા એભાઈન પેયભ (III) ક્રોયાઈડ 

(C) ડામ ક્રોયોટેટ્રા એભાઈન પેયેટ (II) ક્રોયાઈડ 
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(D) ડામ ક્રોયો ટેટ્રા એભાઈન પેયભ (III) ક્રોયાઈડ 

 

102. Mn+2 નાાં વાંકીણા ક્ષાયની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રાનુાં પ્રામગગક મવૂમ 5.96 B.M. છે . તે સચૂલે છે કે ......... 

(A) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં કક્ષકીમ ભ્રભણ અને ધયા ભ્રભણ એક જ હદળાભાાં છે. 

(B) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં કક્ષકીમ ભ્રભણ અને ધયા ભ્રભણ તલરુદ્ધ હદળાભાાં છે. 

(C) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં કક્ષકીમ ભ્રભણ ધયાલતો નથી. તે ભાિ ધયા ભ્રભણ ધયાલે છે. 

(D) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં ધયા ભ્રભણ ધયાલતો નથી. તે ભાિ કક્ષકીમ ભ્રભણ ધયાલે છે. 

 

103. યેરડમ એપ્ક્ટલ જનક તત્લભાાં ન્યટુ્રન કયતાાં પ્રટનની વાંખ્મા ઓછી શમ ત્માયે જનીક તત્લની ક્સ્થયતા 
ભાટે કમ ગણુત્તય યશળેે ? 

(A) 
N+1

Z+1
 

(B) 
N−1

Z+1
 

(C) 
N−1

Z−1
 

(D) 
N+1

Z−1
 

 

104. 
𝟕
𝟑

 𝐋𝐢 + 𝐀 →  
𝟒
𝟐

 𝐇𝐞 + 𝐁 ત A અને B અનિુભે .............. 

(A) (D,α) 

(B) (α, n) 

(C) (n, α) 

(D) (P, α) 

 

105. અણ ુકણાત્ભક વભઘટકતા નીચે ૈકીના કમાાં વાંમજનભાાં શમ છે ? 

(A) 2 – બ્ટ્યટુીન 

(B) ભેલરક ઍતવડ 

(C) બ્ટ્યટેુન 
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(D) પરભેુહયક ઍતવડ 

 

106. કમાાં વાંમજનનુાં બ્રભીનેળન કયતાાં ભેવ, 2, 3 ડામબ્રભબ્યટેુન ભે છે ? 

(A) વીવ 2 – બ્ટ્યટુીન 

(B) આમવોબ્ટ્યટેુન 

(C) બ્ટ્યટેુન 

(D) ટ્રાાંવ 2 – બ્ટ્યટુીન 

 

107. રપનરભાાં યશરેા C અને –OH વમશૂનાાં ઑક્ક્વજનભાાં થત ુાં વાંકયણ અનિુભે કયુાં છે ? 

(A) sp2, sp2 

(B) sp3, sp3 

(C) sp, sp2 

(D) sp2, sp3 

 

108. ક્રયફેલ્ન્ઝન 𝐗 પ્રહક્રમા
→

 રપનર 𝐘 પ્રહક્રમા
→

 વેગરવાવડીશાઈડ ત X અને Y અનિુભે કઈ પ્રરિમા છે ? 

(A) પાઈવ નુઃ તલન્માવ અને કોલ્ફેસ્તભથ 

(B) ક્યભુીન અને હયભય-હટભાન 

(C) ડાઊ અને હયભય-હટભાન 

(D) ડાઊ અને હિડર ક્રાફ્ટ 

 

109. એતવટનભાાંથી વભાન કાફાન વાંખ્મા ધયાલતા શાઈડ્રકાફાન વાંમજન કઈ પ્રરિમા દ્વાયા ફને છે ? 

(A) વલૃ્પ હકશ્નય 

(B) શૉપભેન 
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(C) લગ્રગ્નાડણ 

(D) LiAlH4 લડ ેહયડક્ળન 

 

110. એતવટેભાઈડને તનર્જર પસ્પયવ ેન્ટક્વાઈડ વાથે પયભ કયતાાં ભતી નીજનુાં IUPAC નાભ કયુાં છે ? 

(A) ઈથાઈર એભાઈન 

(B) પ્રોેન નાઈટ્રાઈર 

(C) વામેનો તભથેન 

(D) ઈથેન નાઈટ્રાઈર 

 

111. નીચેનાાં ૈકી કેન્દ્રાનયુાગી મગળીર પ્રરિમા કઈ છે ? 

(A) ઈથાઈર ક્રોયાઈડનુાં NaOH િાયા જર તલબાજન 

(B) એતવટાલ્ડીશાઈડનુાં NaHSO3 િાયા શદૂ્વદ્ધકયણ 

(C) એનીવોરનુાં આલ્કીરેળન 

(D) એતવહટક એતવડનુાં હડ-કાફોસ્ક્વરેળન 

 

112. વભઘટકીમ આવકીર એભાઈનનાાં ઉત્કરનગફિંદુની તરુના કય. 

(A) 1° > 2° > 3° 

(B) 1° > 2< 3° 

(C) 1° < 2° < 3° 

(D) 1° < 2° > 3° 

 

113. ફેલ્ન્ઝન નાઈટ્રાઈરભાાં યશરેા 𝛔 (Sigma) અને 𝛑 (Pi) વશવાંમજક ફાંધની વાંખ્મા અનિુભે .......... 
(A) 5, 13 

(B) 15, 3 
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(C) 13, 5 

(D) 16, 2 

 

114. ફેકેરાઈટ કમાાં પ્રકાયનુાં રીભય છે ? 

(A) મોગળીર ોરીભય 

(B) શોભો ોરીભય 

(C) વાંઘનન ોરીભય 

(D) ફામો ોરીભય 

 

115. ધ્રલુ પ્રદેળભાાં ગયખાાંની ફનાલટ ભાટે કુદયતી યફયન ઉમગ થત નથી કાયણ કે ........... 

(A) કુદયતી યફય 10° વે. થી નીચા તાભાને ોચ ુફને છે. 

(B) કુદયતી યફય 10° વે. થી નીચા તાભાને ફયડ ફને છે. 

(C) કુદયતી યફય 10° વે. થી નીચા તાભાને ીગી જામ છે. 

(D) કુદયતી યફય 10° વે. થી નીચા તાભાને ભજબતૂ ફને છે. 

 

116. ગ્લકૂઝ અને ક્રુકટઝ લચ્ચે કમ વાંફાંધ છે ? 

(A) હક્રમાળીર વમશૂ વભઘટકતા 

(B) યોટાભવણ 

(C) તથાનબેદ વભઘટકતા 

(D) બૌતભતતક વભઘટકતા. 

 

117. ગ્લકુઝને તભે ચિીમ વાંમજન વાથી કશી ળક ? 

(A) ગ્લકુોઝ ટોરેન્વ પ્રહક્રમા આે છે. 

(B) ગ્લકુોઝ હપનાઈર શાઈડ્રલેઝન વાથે પ્રહક્રમા કયે છે. 
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(C) ગ્લકુોઝ વોહડમભ શાઈડ્રોજન વલ્પાઈટ વાથે પ્રહક્રમા આત ુનથી. 

(D) ગ્લકુોઝ નાઈહટ્રક ઍતવડ વાથે પ્રહક્રમા કયે છે. 

 

118. પ્રજેસ્ટેયન સ્ત્રાલ કઈ ગ્રાંતથભાથી થામ છે ? 

(A) થામયૉઈડ 

(B) અંડાળમ 

(C) એહડ્રનર 

(D) વૃણ 

 

119. નીચેનાાં ૈકી કયુાં વાંમજન રપયભન છે ? 

(A) લરનાલરુ 

(B) હડવાયલયેૂ 

(C) BHA 

(D) એલરટેભ 

 

120. એગરઝાયીનની શાજયીભાાં ઘાત ુઆમન અને યાંગની મગ્મ જડ ફનાલ. 

તલબાગ - 1 તલબાગ – 2 

(I) Sr+2 (a) ભયૂ 

(II) Mg+2 (b) ગરુાફી 

(III) Al+3 (c) જાાંફરી 

(IV) Ba+2 (d) રાર 

 

(A) I – a,  II – d,  III – c,  Iv - b 
(B) I – b,   II – 1.   III – d,   IV - c 
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(C) I – c,   II – b,   III – a,   IV - d 

(D) I – d,   II – c,   III – b,   IV - a 
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Answer Key 

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

1 C 41 A 81 C 

2 D 42 C 82 A 

3 B 43 C 83 B 

4 C 44 D 84 C 

5 A 45 A 85 A 

6 C 46 C 86 C 

7 B 47 B 87 D 

8 C 48 C 88 B 

9 B 49 D 89 B 

10 C 50 D 90 A 

11 D 51 D 91 C 

12 B 52 C 92 A 

13 C 53 D 93 B 

14 B 54 B OR D 94 D 

15 C 55 A 95 B 

16 B 56 B 96 A 

17 B 57 A 97 B 

18 B 58 C 98 B 

19 B 59 A 99 C 

20 B 60 B 100 D 

21 C 61 A 101 D 

22 C 62 D 102 A 

23 C 63 A 103 B 

24 A 64 B 104 D 

25 D 65 C 105 C 

26 B 66 B 106 D 

27 C 67 A 107 D 

28 D 68 C 108 C 

29 C 69 B 109 A 

30 D 70 C 110 D 

31 B 71 A 111 B 

32 A 72 D 112 A 

33 B 73 A 113 C 

34 D 74 B 114 C 

35 D 75 C 115 B 

36 D 76 B 116 A 

37 D 77 C 117 C 

38 D 78 B 118 B 

39 D 79 A 119 B 

40 B 80 A 120 D 

 


