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GUJCET યીક્ષા ભાટેની ભશત્લની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં બોતિક , 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 પ્રાપ્િ થઈ ળકળે. 
2. આ કવટી 3 કરાકની યશળેે. 
3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તય ભાટે આલાભાાં આલેર OMR ઉત્તય તિકાભાાં ભાટેની તનમિ જગ્માભાાં પક્િ કાી ળાશીલાી 

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

કયવુાં. 
5. આ તલમની કવટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે િેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાિ વોંલાની 

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તિકા િેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 
6. િભને આેર પ્રશ્ન સુ્તિકાન પ્રકાય (CODE) અને િભને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાન પ્રકાય વયખા જ 

શલા જઇએ. આ અંગે કઈ પેયપાય શમ િ તનયીક્ષકનુાં િાત્કાલરક ધ્માન દયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તિકા અને ઉત્તય 
તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલિી આી ળકામ. 

7. ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકાભાાં ગ ન ડ,ે િે યીિે વાચલીને ઉત્તય આલા. 
8. ઉત્તય તિકા િથા પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં તનમિ કયેર જગ્મા તવલામ ઉભેદલાયે િેભને પાલેર ફેઠક નાંફય રખલ 

નહશ કે અન્મ કઈ જગ્માએ ઓખ થામ િેલી તનળાની/લચન્શ કયલા નશીં. આવુાં કયનાય ઉભેદલાય વાભે 
ગેયયીતિન કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

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

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

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

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભ અને ફડણના નીતિ તનમભનુાં ચતુિણે ારન 
કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતિના કેવભાાં ફડણના તનમભ રાગુાં ડળે. 

15. કઈણ વાંજગભાાં પ્રશ્ન સુ્તિકા – ઉત્તય સુ્તિકાન કઈ બાગ જુદ ાડલ નશીં. 
16. ઉભેદલાયે િક-01 અને પ્રલેળિભાાં પ્રશ્ન સુ્તિકા અને ઉત્તય સુ્તિકા ઉય છાેર પ્રકાય રખલાન યશળેે. 
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બોતતક તલજ્ઞાન 

1. ‘a’ તિજ્માના લર્તુના રયઘ ય યેખીમ તલદ્યતતબાય ઘનતા λ = λ0 cos2𝛉 છે, ત તેના યન કતર 
તલદ્યતતબાય............ શળે. 

(A) π a λ0 

(B) શનૂ્મ 

(C) 2 π a 

(D) આભાાંથી એકણ નશીં 
 

2. ફે બફિંદતલર્ૌ તલદ્યતતબાય લચ્ચેનતું તલદ્યતતીમ ફ 200 N છે. કઈ એક તલદ્યતતબાયનતું મલૂ્મ 10 % લધાયલાભાું 
આલે અને ફીજા તલદ્યતતબાયનતું મલૂ્મ 10 % ઘટાડલાભાું આલે ત તેટરા જ અંતયે આ ફુંને તલદ્યતતબાય લચ્ચેનતું 
તલદ્યતતફ ...................... શળે. 

(A) 200 N 

(B) 99 N 

(C) 198 N 

(D) 100 N 

 

3. જ 4C ના તલદ્યતતબાયને જે બફિંદતએ સ્થથતતભાન 10 લૉલ્ટ છે. તે બફિંદતથી જે બફિંદતએ સ્થથતતભાન V લૉલ્ટ છે. ત્માું 
રઈ જલા કયર્ તું ડર્ તું કામુ 20 J શમ, ત V નતું મલૂ્મ ળધ. 

(A) 5 લૉલ્ટ 

(B) 15 લૉલ્ટ 

(C) 2 લૉલ્ટ 

(D) 70 લૉલ્ટ 

 

4. દયેકનતું મલૂ્મ q શમ તેલા આઠ તલદ્યતતબાયને શનૂ્માલકાળભાું વભઘનના તળયબફિંદતઓ ય યાખ્મા છે. આ 
વભઘનના કેન્ર ય તલદ્યતત સ્થથતતભાન .......................... શળે. 

(શનૂ્માલકાળ યતભરટતલરટ 𝛆𝟎 છે અને વભઘનની દયેક ફાજતની રુંફાઈ a છે.) 
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(A) શનૂ્મ 

(B) 
 3q

πε0a
 

(C) 
2q

πε0a
 

(D) 
4q

 3πε0a
 

 

5. વભાન તલદ્યતતબાય અને વભાન તિજ્મા ધયાલતા ાણીના 64 નાનાું ટીા બેગા ભીને એક ભટતું ટીતું ફનાલે 
છે, ત ભટા ટીાું અને નાના ટીાુંના કેેતવટન્વન ગતણત્તય ...................... છે. 

(A) 4 : 1 

(B) 1 : 4 

(C) 2 : 1 

(D) 1 : 2 

 

6. આેરી આકૃતતભાું X અને Y બફિંદતઓ લચ્ચેન વભયતલ્મ કેેતવટન્વ ........................ છે. 

 
(A) 3 μF 

(B) 1 μF 

(C) 2 μF 

(D) 4 μ F 
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7. એક તાુંફાના તાયના આડછેદનતું કે્ષિપ 2 mm રુંફાઈની ફાજતલાા ચયવના કે્ષિપ જેટતું છે. જ આ 
તાુંફાન તાય 8A તલદ્યતતપ્રલાશ ખેંચે છે, ત મતક્ત ઈરેક્રનન રિપટ લેગ ળધ. તાુંફાના તાયભાું ઈરેક્રન વુંખ્મા 
ઘનતા 8 × 1028 m-3 છે. 

(A) 1.56 × 10-4 ms-1 

(B) 1.56 × 10-2 ms-1 

(C) 3.12 × 10-3 ms-1 

(D) 3.12 × 10-2 ms-1 

 

8. 4 V emf ના કન આંતરયક અલયધ 0.1 Ω ના અલયધ વાથે જડલાભાું આલે છે. આ કને વભાુંતય 
લૉલ્ટેજ ......................... થળે. 

(A) 0.1 V 

(B) 3.8 V 

(C) 3.9 V 

(D) 2 V 

 

9. એક જ રવ્મભાુંથી ફનેરા વભાન રુંફાઈના ફે લાશક તાયના આડછેદના કે્ષિપન ગતણત્તય 1 : 2 છે. 
તેભનાભાુંથી લશતેા તલદ્યતતપ્રલાશ વભાન શમ ત્માયે આ તાયભાું વય વેકન્ડ ેઉત્ન્ન થતી ઉષ્ભાઓન ગતણત્તય 
................ છે. 

(A) 1 :  2 

(B) 1 : 1 

(C) 1 : 4 

(D) 2 : 1 

 

10. ફે તલદ્યતત ફલ્ફને એક છી લૉરલ્ટેજ V વાથે જડલાભાું આલે છે, ત્માયે અનતક્રભે P1 અને P2 ાલય તેભનાભાું 
લયામ છે. શલે તેભને શે્રણીભાું જડલાભાું આલે અને તે જડાણને V જેટર તલદ્યતત સ્થથતતભાન તપાલત રાગત 
ાડલાભાું આલે ત, લયાત કતર ાલય કેટર શળે ? 
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(A) P1 + P2 

(B)  P1P2 

(C) 
P1P2

P1+ P2
 

(D) P1P2 

 

11. થભોકરભાું ઉદબલતા થભો emf નતું તાભાનની વાેકે્ષ પ્રથભ ક્રભનતું તલકરન ...................... આે છે. 

(A) િટતથ િાભાન 

(B) થભો ઈરેક્ટ્ક્િક ાલય 

(C) પ્રતિ િાભાન 

(D) થમ્વન ગણુાાંક 

 

12. 12 Ω અલયધલાા ળન્ટને જડલાથી ચરકતુંડરી ગેલ્લેનભીટયનતું કણાલતુન 50 કાાભાુંથી ઘટીને 10 
કાાું થામ ત ગેલ્લેનભીટયના ગ ૂુંચાન અલયધ .................... થળે. 

(A) 6 Ω 

(B) 48 Ω 

(C) 24 Ω 

(D) 12 Ω 

 

13. L ભીટય રાુંફા તાયભાું 1 તલદ્યતતપ્રલાશ લશ ેછે. તેને લાીને લર્તુ ફનાલતાું ચ ૂુંફકીમ ડાઈર ભભેન્ટનતું 
મલૂ્મ ...................... થળે. 

(A) 
12L

4π
 

(B) 
12L2

4π
 

(C) 
IL2

4π
 

(D) 
IL

4π
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14. થૃ્લી યના આેરા થથે , ચ ૂુંફકીમ ભેરયરડમન અને બોગબરક ભેરયરડમન લચ્ચેના ખણૂાને ................... 
કશ ેછે. 

(A) ચ ૂાંફકીમ અક્ષાાંળ 

(B) ભેગ્નેટીક ડી 

(C) ચ ૂાંફકીમ યેખાાંળ 

(D) ભેગ્નેટીક ડકે્ક્રનેળન 

 

15. A.C. રયથભાું, R ઓશભના અલયધને L જેટતું આત્ભપે્રયકત્લ ધયાલતા ઈન્ડક્ટય વાથે શે્રણીભાું જડલાભાું 
આલેર છે. જ લૉલ્ટેજ અને પ્રલાશ લચ્ચેની કા 45 ° શમ, ત ઈન્ડક્ક્ટલ યીએક્ટન્વનતું ભાન .................. જેટતું 
થામ. 

(A) 
R

4
 

(B) 
R

2
 

(C) R 

(D) 
R

8
 

 

16. આકૃતતભાું દળાુવ્મા પ્રભાણે ચ ૂુંફકન ઉત્તય ધ્રતલ ધાર્ તની યીંગ ય તન કયે છે , ત આ યીંગભાું ઉયથી 
જતાું પે્રરયત તલદ્યતતપ્રલાશની રદળા ...................... 

 
(A) તલભ ઘડી શળ.ે 

(B) વભઘડી શળ.ે 

(C) વભઘડી કે તલભ ઘડી િેન આધાય યીંગની ધાત ુય છે. 

(D) પ્રેહયિ પ્રલાશ ન ભે. 
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17. એક A.C. જનયેટયના લૉલ્ટેજ t = 0 second વભમે 0 V થી ળરૂ કયી 𝐭 =  
𝟏

𝟏𝟎𝟎 𝛑
 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 ભાું 2 V થામ છે. આ 

લૉલ્ટેજ 100 V સતધી લધે છે અને ત્માયફાદ ઘટલાનતું ળરૂ થામ છે, ત આ જનયેટયની આવતૃત્ત ળધ. 

(A) 100 Hz 

(B) 1 Hz 

(C) 2 Hz 

(D) 5 Hz 

 

18. X અને Y ધાર્ તની ફે કઇરને એલી યીતે ગઠલી છે કે જેથી X કઈરભાું લશતે સ્થથય પ્રલાશ 4 A શમ ત્માયે Y 

કઈર વાથે વુંકામેર ચ ૂુંફકીમ પરક્વ 0.4 Wb છે, ત આ કઈરના તુંિનતું અન્મન્મ પે્રયકત્લ..................... H 

છે. 

(A) 0.8 

(B) 0.1 

(C) 0.2 

(D) 5 

 

19. r તિજ્માની લાશક યીંગને આકૃતતભાું દળાુવ્મા પ્રભાણે, B = B0 + 𝛂tથી અાતા ચ ૂુંફકીમ કે્ષિને રુંફરૂે મકેૂર 
છે. B0 અને 𝛂 ધન અચાુંક છે. આ યીંગભાું ઉત્ન્ન થર્તું emf ળધ. 

 
(A) –  π α2 r2 

(B) –  π α2 r 

(C) –  π α r2 

(D) –  π α r 
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20. ેયા ભેગ્નેટીક ક્ષાય ( salt) ભાું 2.0 × 1024 અણતકીમ ડાઈર છે , તે દયેકની ડાઈર ભભેન્ટ 1.5 × 10-23 

Am2  છે. આ નમનૂાભાું ભશત્તભ ભેગ્નેટાઇઝેળન ળધ. 

(A) 20 Am2 

(B) 30 Am2 

(C) 200 Am2 

(D) 50 Am2 

 

21. કમા આાતકણે કાચના થરેફ યથી યાલતતિત પ્રકાળ વુંણુૂ તરધ્રતલીભતૂ ફને ? આ આાતકણે , 

લક્રીભતૂકણ 33.6° છે. 

(A) 56.4° 

(B) 46.4° 

(C) 90° 

(D) 0° 

 

22. ાણીભાું ગતત કયર્તું પ્રકાળનતું રકયણ ાણીભાું ડફૂાડરે ગ્રાવ પ્રેટ ય આાત થામ છે. જ્માયે આાતકણ 
51° ન ફને છે, ત્માયે યાલતતિત રકયણ વુંણુૂ  તરધ્રતલીભતૂ ફને છે, ત કાચન લક્રીબલનાુંક કેટર થળે ? 

(ાણીન લક્રીબલનાુંક = 1.3 અને tan 51° = 1.235) 

(A) 1.605 

(B) 1.305 

(C) 1.33 

(D) 1.805 

 

23. એક સ્થરટ લડ ેથતાું ફ્રનશપય તલલતુનભાું 9000 𝐀  તયુંગરુંફાઈન પ્રકાળ આાત કયતાું પ્રથભ  ક્રભનતું 
ન્યનૂતભ જે કણે યચામ છે, તે જ કણે λ’ તયુંગરુંફાઈના પ્રકાળને આાત કયતાું પ્રથભ ક્રભનતું અતધકતભ યચામ 
છે, તે λ’ = ………………. 

(A) 6000 A  
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(B) 4000 A  

(C) 8000 A  

(D) 2000 A  

 

24. મુંગના પ્રમગભાું ફે સ્થરટ લચ્ચેનતું અંતય અડધતું કયલાભાું આલે અને સ્થરટ તથા ડદા લચ્ચેનતું અંતય િણ 
ગણતું કયલાભાું આલે, ત ળરાકાની શાઈ.................... 

(A) છ ગણી થામ છે. 

(B) ચાય ગણી થામ છે. 

(C) અડધી થામ છે. 

(D) ફદરાિી નથી. 
 

25. ફે તયુંગની તીવ્રતાઓન ગતણત્તય 9:1 શમ , ત આ ફુંને તયુંગના કુંતલથતાયન ગતણત્તય .................... 
છે. 

(A) 3 : 1 

(B) 2 : 1 

(C) 9 : 1 

(D) 1 : 9 

 

26. નીચેનાભાુંથી વોથી લધત તલલતુન કનતું થામ છે ? 

(A) γ − હકયણ 

(B) ાયજાંફરી હકયણ 

(C) ાયયક્િ પ્રકાળ 

(D) યેહડમ િયાંગ 
 

27. એક ટેબરથકના રેન્વન વ્માવ 0.61 m છે. પ્રકાળની તયુંગરુંફાઈ 5000 𝐀  છે, ત ટેબરથકની તલબેદન 
ળસ્ક્ત ...................... છે. 



 

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 10 of  36 

 

GUJCET 

GSEB 

 

Zigya               

Paper 

 

(A) 2 × 106 

(B) 106 

(C) 2 × 104 

(D) 2 × 102 

 

28. ટેતળમભનતું લકુ પુંક્ળન 2 eV શમ ત, તેની પટ ઈરેક્ક્રક થે્રવલ્ડ તયુંગરુંફાઈ ..................... છે. 

(h = 6.6 × 1034 J s ; 1 eV = 1.6 × 1019  J ; C = 3 × 108  ms-1) 

(A) 4.2 eV 

(B) 2.8 eV 

(C) 1.4 eV 

(D) 0.8 eV 

 

29. 1.6 × 1015 ની થે્રવલ્ડ આવતૃત્ત અને 8 eV ઊજુા ધયાલર્તું પટન ધાર્ તની વાટી ય આાત થામ ત્માયે 
ઉત્વજીત પટ ઈરેક્રન્વની ભશત્તભ ગતત ઊજુા ............... છે. 

(h = 6.6 × 1034 J s ; 1 eV = 1.6 × 1019  J) 

(A) 4.2 eV 

(B) 2.8 eV 

(C) 1.4 eV 

(D) 0.8 eV 

 

30. જ શાઈિજન યભાણતની દ્વિતીમ કક્ષાભાું ઈરેક્રનનતું કણીમ લેગભાન L શમ ત તેનતું ચર્ તથુ કક્ષાભાું 
કણીમ લેગભાન કેટતું થળે ? 

(A) 
2

3
 L 

(B) 
L

2
 

(C) 2 L 
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(D) 
3

2
 L 

 

31. એક આલ્પા કણ અને એક ડયતટેયન અનતક્રભે v અને 2 v લેગથી ગતત કયે છે. તેભની ડી-બ્રગ્રી 
તયુંગરુંફાઈઓન ગતણત્તય કેટર થળે ? 

(A) 1 :  2 

(B) 2 : 1 

(C) 1 : 1 

(D)  2 : 1 

 

32. 200 nm ની તયુંગરુંફાઈ ધયાલત અલ્રાલામરેટ પ્રકાળ Feની તાજી ૉબરળ કયેર વાટી ય આાત 
થામ છે. વાટીનતું લકુ પુંક્ળન 4.71 eV છે, ત થટતિંગ ટેસ્ન્ળમભ કેટતું થળે ? 

(h = 6.626 × 10-34 J s ; 1 eV = 1.6 × 10-19  J ; C = 3 × 108  ms-1) 

(A) 1.5 V 

(B) 2.5 V 

(C) 0.5 V 

(D) આભાાંથી એકણ નશીં 
 

33. 60 W ના એક તલદ્યતત ફલ્ફભાુંથી દય વેકન્ડ ેઉત્વજીત થતાું પટનની વુંખ્મા .................. છે. પટનની 
તયુંગરુંફાઈ 660 nm છે. 

(h = 6.6 × 1034 J s) 

(A) 2 × 10-20 

(B) 2 × 1020 

(C) 3 × 10-20 

(D) 1.5 × 1020 
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34. નીચે આેર ન્યતક્ક્રમય યીએક્ળન ણુૂ કય. 

4Be9 + 2He4 → 6C12 + …………….. 

(A) p (Proton) 

(B) e (electron) 

(C) n (nrutron) 

(D) v (neutrino) 

 

35. એક ટી.લી ટાલયની ઊંચાઈ 75 m. છે. તેનાથી લધતભાું લધત કેટરા અંતય સતધી T.V. પ્રવાયણ ભેલી ળકામ 
?  (થૃ્લીની તિજ્મા = 6.4 × 106 m) 

(A) 40.98 km 

(B) 50.98 km 

(C) 30.98 km 

(D) 38.98 km 

 

36. નીચેના રજજક રયથ ભાટે ર્ તથ ટેફરભાું આેર એન્રીભાુંથી કઈ એક વાચી છે ? 

                              
(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

37. ઑરડમ ઍનરગ તવગ્નરની આવતૃત્તન તલથતાય ........................... લચ્ચેન છે. 
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(A) 20 Hz થી 20 MHz 

(B) 20 Hz થી 20 KHz 

(C) 20 KHz થી 20 MHZ 

(D) 12 Hz થી 20 MHz 

 

38. ફે તાયની રાન્વતભળન રાઈન અથલા ક-ઍસ્ક્વઅર કૅફરના વાેક્ષભાું ઑક્પ્ટકર પામફય કમ્યતતનકેળનના 
પામદાઓ ................. છે. 

(A) ભટી ફેન્ડ લીડ્થ, ઓછ િાન્વતભળન રૉવ 

(B) ઓછી ફેન્ડ લીડ્થ, લધ ુિાન્વતભળન રૉવ 

(C) ઓછી ફેન્ડ લીડ્થ, ઓછ િાન્વતભળન રૉવ 

(D) ભટી ફેન્ડ લીડ્થ, લધ ુિાન્વતભળન રૉવ 

 

39. શતદ્ધ Ge ના અધુલાકશભાું Al ની અશતદ્વદ્ધ ઉભેયલાભાું આલેર છે. તેભાું ગ્રાહ્ય યભાણતઓની વુંખ્મા ઘનતા 
રગબગ 1021 m-3 છે. જ શતદ્ધ અધુલાશકભાું ઈરેક્રન-શર જડકાની વુંખ્મા ઘનતા રગબગ 10 19 m-3 શમ ત, 
આ નમનૂાભાું ઈરેક્રનની વુંખ્મા ઘનતા .................. છે. 

(A) 1017 m-3 

(B) 1015 m-3 

(C) 104 m3 

(D) 102 m-3 

 

40. AND ગૅટ અને NOT ક્રભભાું શે્રણીભાું જડલાભાું આલેર છે. તેના A અને B ફે ઈનતટ અને આઉટતટ Y ભાટે 
બતરીમન વભીકયણ ....................... છે.  

(A) A·B 

(B) A + B 

(C) A + B        

(D) A − B        
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યવામણતલજ્ઞાન 

41. ટેતળમભ ડાઈક્રભેટના ઉમગ જણાલ. 

(A) પેયવ આમનનુાં એતવહડક ભાધ્મભભાાં પેહયક 

(B) જ ાંતનુાળક િયીકે આમનભાાં ફૃાાંિય કયલા ઓસ્ક્વડળેનકિાણ િયીકે 

(C) ઈરેક્િપ્રેટીંગભાાં 

(D) હયડક્ળનકિાણ િયીકે 

 

42. પેયેડના ફીજા તનમભ પ્રભાણે કેથડ ય પ્રાપ્ત થતી ધાર્ તઓના ભર (Cu : Ni : Ag)નતું પ્રભાણ દળાુલ. 

(A) 1 : 2 : 2 

(B) 1 : 1 : 2 

(C) 1 : 2  :1 

(D) 2 : 2 : 1 

 

43. નીચેના ૈકી કયતું તત્લ p બ્રકનતું નથી ? 

(A) Sr 

(B) Po 

(C) As 

(D) Ga 

 

44. ન્યતક્ક્રક અતવડભાું અઈઝ-સતગય પથપેટ એકભને શતું કશ ેછે ? 

(A) ઉયક્િ ૈકી કઈ નશીં. 

(B) ન્યકુ્ક્રઓટાઈડ 

(C) ન્યકુ્ક્રઓવાઈડ 

(D) પતપટાઈડ 
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45. રકરેટ બચરકત્વા દ્ધતત િાયા ળયીયભાું જ રેડ ધાર્ તનતું ઝેય શમ તેને કમા બરગેન્ડ િાયા દૂય કયલાભાું આલે છે 
? 

(A)                          (B) AsO 
3
4

−

 

(C)                                                                            (D) CH3COO- 

 

46. રૅગ્મ્યતય અતધળણ વભતાીભાું કન આરેખ વીધી યેખા આે છે ? 

(A) log10  
x

m
 → 

1

p
 

(B)  log10  
x

m
 → p 

(C) 
x

m
 → 

1

p
 

(D) 
m

x
 → 

1

p
 

 

47. કેઓબરનને ઊંચા તાભાને ગયભ કયલાથી કમ દાથુ ભે છે ? 

(A) વહડમભ શાઈડ્રવલ્પાઈટ 

(B) વડહડમભ ભેટા ફામવલ્પાઈટ 

(C) તવયેતભક્વ 

(D) એલરટેભ 

 

48. વભચર્તથપરીમ K2 [NiCl4] વુંકીણુ વુંમજનભાું 3d કક્ષકભાું યશરેા ઈરેક્રનની વુંખ્મા કેટરી છે ? 

(A) 7 ઈરેક્િન 

(B) 8 ઈરેક્િન 

(C) 6 ઈરેક્િન 

(D) 10 ઈરેક્િન 
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49. ખાુંડના રાલણભાુંથી યુંગીન રવ્મને ચાયકર લડ ેદૂય કયલાની ઘટનાન પ્રકાય કમ છે ? 

(A) અલયણ 

(B) અલળણ અને અતધળણ ફાંન ે

(C) અતધળણ 

(D) ઉયક્િ ૈકી એકણ નશીં 
 

50. તલટાતભન B12 નતું યાવામબણક નાભ કયતું છે ? 

(A) વામનકફાર એભાઈન 

(B) તહયડસ્ક્વન 

(C) હયફફ્રેતલન 

(D) થામાતભન 

 

51. રપનર ભાટે નીચેનાભાુંથી કમા ફે તલધાન વાચાું છે ? 

(1) રપનર આલ્કશર કયતાું લધત ઍતવરડક છે. 

(2) રપનરભાુંથી ભેરેભાઈન પ્રાક્થટકનતું ઉત્ાદન થામ છે. 

(3) રપનર તટથથ પેરયક ક્રયાઈડ વાથે જાુંફરી અંગ આે છે. 

(4) રપનરને એતવટાઈર ક્રયાઈડ વાથે ગયભ કયતાું પેતનટર ફનાલે છે. 

(A) તલધાન (3) અને (4) 

(B) તલધાન (1) અને (4) 

(C) તલધાન (2) અને (3) 

(D) તલધાન (1) અને (3) 

 

52. સતક્રઝ ભાટે નીચેનાભાુંથી કયતું તલધાન વાચતું નથી ? 

(A) િેના જતલબાજનથી D-ગ્કુઝ અને D-ક્રુકટઝ વભપ્રભાણભાાં ભે છે. 

(B) િેને 210°C િાભાને પયભ કયિાાં એતાટેભ આે છે. 



 

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 17 of  36 

 

GUJCET 

GSEB 

 

Zigya               

Paper 

 

(C) િે ળેયીભાાંથી ભેલલાભાાં આલે છે. 

(D) િે હયડયતુવિંગ ળકણયા નથી. 
 

53. ઉષ્ભાગતતળાસ્ત્ર વુંર્ તરનભાું ળેન વભાલેળ થામ છે ? 

(A) ઉયના ફાંધાાં જ 

(B) ઉષ્ભીમ વાંતરુન 

(C) દફાણ વાંતરુન 

(D) યાવામલણક વાંતરુન 

 

54. તવટાઈર રામતભથાઇર એભતનમભ ક્રયાઈડ કમા પ્રકાયન રડટયજન્ટ છે ? 

(A) ફામ વપટ 

(B) લફનઆમતનક 

(C) કેટામતનક 

(D) એનામતભક 

 

55. 𝟐𝟒𝟒
𝟗𝟒

 M ભાુંથી ફે 𝛂 કણ અને 𝛃 કણ ઉત્વજિત થામ ત, નલા યચાતા તત્લભાું ન્મરનની વુંખ્મા કેટરી શળે ? 

(A) 150 

(B) 148 

(C) 146 

(D) 145 

 

56. નીચેનાભાુંથી કમ શભ બરભય નથી ? 

(A) બ્યનુા - S 

(B) ફેકેરાઈટ 

(C) બ્યટુાઈર યફય 
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(D) ડકૅ્રન 

 

57. નીચેની પ્રરક્રમા શે્રણીની અંતતભ નીજ જણાલ. 

 

(A) CH3COONH4 

(B) CH3CN 

(C) CH3OH 

(D) CH4 

 

58. વભદાફી પ્રક્રભ ભાટે નીચેના ૈકી કયતું વાચતું શમ ? 

(A) ∆ H = 0 

(B) ∆ E = 0 

(C) ∆ P = 0 

(D) ∆ q = 0 

 

59. ટેપરનન ભનભય જણાલ. 

(A)  

(B) CH= CH·CN 

(C) CF2 = CF2 

(D) CH2 = CH·Cl 

 

60. કાફુતનક વમજન A નતું Na2Cr2O7 અને H2SO4 વાથેની પ્રરક્રમા કયતા વુંમજન B ભે છે અને વુંમજન B નતું 
તનકર ઉરિકની શાજયીભાું H2 લડ ેરયડક્ળન કયતાું ઈથાઈર આલ્કશર ભે છે, ત વુંમજન A નતું નાભ જણાલ. 

(A) ઉથેનઈક એતવડ 
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(B) ઈથીન 

(C) ઈથેનાર 

(D) ઈથેનર 

 

61. શનૂ્મ ક્રભની પ્રરક્રમા ભાટે વાુંરતા → વભમના આરેખભાું ઢાનતું મલૂ્મ ................... ભે. 

(A) - K 

(B) −
Eα

2.303 R
 

(C) −
K

2.303
 

(D) – 2.303 × K 

 

62. કમ વેન્ડભેમય પ્રરક્રમક નથી ? 

(A) Cu2I2 + KI 

(B) Cu2(CN)2 + KCN 

(C) CU2Br2 + BHr 

(D) Cu2Cl2 + HCl 

 

63. 27° C તાભાને 0.25 M યતરયમાના જરીમ રાલણનતું અબબવયણ દફાણ ળધ. 

(R = 0.082 બર.લા / ભ.કે., R = 1.987 કેરયી) 

(A) 0.0615 લાિાલયણ 

(B) 61.5 લાિાલયણ 

(C) 6.15 લાિાલયણ 

(D) 0.615 લાિાલયણ 

 

64. રેન્થેનાઈડ તત્લભાું ઓસ્ક્વડળેન અલથથાની સ્થથયતા કઈ ફાફત ય આધાય યાખે છે ? 

(A) જમજન ળસ્ક્િ અને આમનીકયણ ળસ્ક્િન વભન્લમ 
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(B) ઈરેક્િતનક ફાંધાયણ 

(C) એન્થાલ્ી 

(D) આંિહયક ળસ્ક્િ 

 

65. CH3NC નતું કયતું વાચતું નથી ? 

(A) તભથાઈર કાફોઈર એભાઈન 

(B) તભથાઈર આઇવનાઈિાઈર 

(C) અતવટ આઈવનાઈિાઈર 

(D) તભથાઈર આઈવવામનાઈડ 

 

66. જ પ્રરક્રમાન લેગ T1 K થી T2 K તાભાન લધાય કયતાું ફભણ થામ છે , ત વરક્રમકયણ ઊજુા ળધલા 
ભાટેનતું વભીકયણ કયતું શઈ ળકે ? 

(A) log10  
1

2
=  

Eα

2.303
  

1

T2
−  

1

T1
  

(B) log10 2 = 
Eα

2.303 R
  

1

T2
−  

1

T1
  

(C) log10  
K1

K2
=  

Eα

2.303 R
  

1

T2
−  

1

T1
  

(D) log10  
K2

K1
=  

Eα

2.303 R
  

1

T2
−  

1

T1
  

 

67. વરડમભ ક્રયાઈડના થપરટક ઘનભાું થપ્ી (ગુંજી)ની બાત કમા પ્રકાયની શળે ? 

(A) આ ૈકી એક ણ નશીં 

(B) a – b – c – a – b – c 

(C) a – b – a – b  

(D) a – a – b  

 

68. નીચે દળાુલેર બફનપ્રભાબણત તલદ્યતઅત યાવામબણક કન ટેસ્ન્ળમર ળધલા ભાટેનતું નનુથટનતું વાચતું 
વભીકયણ કયતું છે ? 

𝐅𝐞(𝐬)/𝐅𝐞𝟐+
(aq, X M)//I-(aq)/I2(s)/Pt 
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(A) Ecell = E°cell  - 
0.0592

𝑛
 log10 [Fe2+] [I-] 

(B) Ecell = E°cell  - 
0.0592

nF
 log10  

 Fe 2+ 

 Fe  
 
 I− 2

 I2 
  

(C) Ecell = E°cell  - 
0.592

n
 log10 [Fe2+] I− 2 

(D) Ecell = E°cell  - 
0.0592

𝑛
 log10 [Fe2+]/ I− 2 

 

69. 2, 3, 4 રામ ક્રય ેન્ટેનઈક એતવડના ળક્ય તલન્માવ વભઘટકની વુંખ્મા કેટરી શળે ? 

(A) 16 

(B) 4 

(C) 8 

(D) 12 

 

70.  500 તભ.બર. રાલણભાું 9.8 ગ્રાભ H2SO4 રાવ્મ થામ ત ફનતા રાલણની વપ્રભાણતા ળધ. 

(A) 4.0 

(B) 0.8 

(C) 0.2 

(D) 0.4 

 

71. જ 200 ગ્રાભ લજનના રક્રકેટના દડાને 3 × 103 વે.ભી/વેકન્ડના લેગથી પેંકલાભાું આલે ત , તેની વાથે 
વુંકામેરી તયુંગની તયુંગરુંફાઈ કેટરી શળે ? 

(A) 1.104 × 10-27 વે.ભી. 

(B) 1.104 × 10-33 વે.ભી. 

(C) 2.2 × 10-27 વે.ભી. 

(D) 1.104 × 10-32 વે.ભી. 
 

72. ક્ષમ અચાુંક 2.25 × 10-4 લુ-1 ધયાલતા 𝟏𝟒
𝟔

 C ન અધુ આયતષ્મ વભમ કેટર શળે ? 
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(A) 5780 લણ  

(B) 5730 લણ 

(C) 3080 લણ 

(D) 3000 લણ 
 

73. ફેરયર એ કમા પ્રકાયનતું તવબરકેટ વુંમજન છે ? 

(A) ડામ તવલરકેટ 

(B) તિયીમ તવલરકેટ 

(C) ચક્રીમ તવલરકેટ 

(D) શૃાંખરા તવલરકેટ 

 

74. ઓક્ટાશિેર ભેટા ય-આમરડક એતવડભાું આમરડન યભાણત કેલી યીતે જડામેર શમ છે ? 

(A) ફે 'O' િથા િણ 'OH' વમશૂ વાથે. 

(B) એક 'O' િથા ાાંચ 'OH' વમશૂ વાથે. 

(C) ફે 'O' િથા ાાંચ 'OH' વમશૂ વાથે. 

(D) એક 'O' િથા ચાય 'OH' વમશૂ વાથે. 
 

75. એતવટનભાુંથી વામેનશાઈિીન ફનાલલાની પ્રરક્રમા કમા પ્રકાયની પ્રરક્રમા છે ? 

(A) કેન્ર અનયુાગી મગળીર 

(B) કેન્ર અનયુાગી તલતથાન 

(C) ઈરેક્િન અનયુાગી તલતથાન 

(D) ઈરેક્િન અનયુાગી તલતથાન 

 

76. પથપયવ યભાણતભાું યશરેા િણ અયતસ્ગ્ભત ઈરેક્રનની શાજયી કમા તવદ્ધાુંતથી વભાજાલી ળકામ છે ? 

(A) હનૂ્ડન તનમભ 
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(B) શાઈઝેનફગણ તવદ્ાાંિ 

(C) આઉપફાઉ તવદ્ાાંિ 

(D) ોરીન તનેધ તવદ્ાાંિ 

 

77. નીચેનાભાુંથી કમ અલકાળ તલન્માવ યક્તલારશનીઓના વુંકચન ભાટે લધત વક્રીમ છે ? 

(A) (-) થામયસ્ક્વન 

(B) S - ઈબ્ર ુપ્રપીન 

(C) (+) એહડ્રનારીન 

(D) (-) તનકટીન 

 

78. એથટયીકયણની પ્રરક્રમાન પ્રરક્રમા ક્રભ ................... છે. 

(A) દ્વિેીમ ક્રભ 

(B) આબાવી પ્રથભ ક્રભ 

(C) શનૂ્મ 

(D) પ્રથભ 

 

79. પભાુક્લ્ડશાઈડની ઈથાઈર ભૅગ્નેતળમભ આમડાઈડ વાથેની બગ્રગ્નાડુ પ્રરક્રમાથી કઈ નીજ ભળે ? 

(A) 2 - તભથાઈર, 2 - પ્રેનર 

(B) ઈથેનર 

(C) 1 - પ્રેનર 

(D) 2 – પ્રેનર 

 

80. ભનક્ક્રનીક અયરૂભાું વલ્પયના કેટરા યભાણતઓ ચક્રીમ થલરૂે ગઠલામેરા શમ છે ? 

(A) 2 

(B) 10 
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(C) 8 

(D) 6 

જીલતલજ્ઞાન 

81. કે્ષકના તવથટર લખતે શતું થામ છે ? 

(A) O2 યકુ્િ રુતધય ફુપ્ફુવ તળયાભાાં અને O2 તલશીન રુતધય ફુપ્ફુવ ધભનીભાાં ધકેરામ. 

(B) O2 યકુ્િ રુતધય ફુપ્ફુવ ધભનીભાાં અને O2 તલશીન રુતધય ધભનીકાાંડભાાં ધકેરામ. 

(C) O2 યકુ્િ રુતધય ધભનીકાાંડભાાં અને O2 તલશીન રુતધય ફુપ્ફુવકાાંડભાાં ધકેરામ. 

(D) O2 યકુ્િ રુતધય ડાફા ક્ષેકભાાં અને O2 તલશીન રુતધય જભણા ક્ષેકભાાં ધકેરામ. 
 

82. મગ્મ તલકલ્ વુંદ કય. 

કૉરભ - I કૉરભ – II કૉરભ – III 

(a) ફેઝરપલ્વ (i) 1 થી 4 % (p) સકૂ્ષ્ભજીલન નાળ 

(b) રતવકાકણ (ii) 40 થી 70 % (q) વરક્રમ બક્ષક 

(C) ન્યતરૉરપલ્વ (iii) 20 થી 45 % (r) એરજીપે્રયક 

(d) અમ્રયાગી કણ (iv) 9 થી 1 % (s) યગપ્રતતકાયકતા 

(A) (a) – (iv) – (r), (b) – (iii) – (s), (c) – (ii) – (q), (d) – (i) – (p) 

(B) (a) – (iv) – (q), (b) – (iii) – (r), (c) – (i) – (p), (d) – (ii) – (s) 

(C) (a) – (i) – (q), (b) – (ii) – (s), (c) – (iii) – (r), (d) – (iv) – (p) 

(D) (a) – (iii) – (p), (b) – (ii) – (r), (c) – (iv) – (s), (d) – (i) – (q) 

 

83.  મગ્મ જડકાુંન વાચ તલકલ્ વુંદ કય. 
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કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) મિૂાળમ (i) મિૂભાગુભાું ખરેૂ છે. 

(b) મિૂતિંડનબરકા (ii) મિૂલારશનીભાું ખરેૂ છે. 

(c) મિૂતિંડતનલા (iii) મિૂાળમભાું ખરેૂ છે. 

(d) મિૂલારશની (iv) મિૂતિંડતનલાભાું ખરેૂ છે. 

(A) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (i) 

(B) (a) – (i), (b) – (ii), (c) – (iii), (d) – (iv) 

(C) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii) 

(D) (a) – (i), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (iii) 

 

84. લધત વુંકેક્ન્રત મિૂના તનભાુણ ભાટે નીચે ૈકી કમ તલકલ્ મગ્મ છે ? 

(A) તનકટલિી ગ ૂાંચાની રાંફાઈ લધ ુશલી જઈએ. 

(B) શને્રેના ાળની રાંફાઈ લધ ુશલી જઈએ. 

(C) તનકટલિી ગ ૂાંચાની રાંફાઈ ઓછી શલી જઈએ. 

(D) શને્રેના ાળની રાંફાઈ ઓછી શલી જઈએ. 
 

85. નીચેની આકૃતતભાું ATPનતું જડાણથથાન કયતું છે ? 

 
(A) p 

(B) q 

(C) r 
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(D) s 

 

86. કૉરભ – I, કૉરભ – II અને કૉરભ – IIIને મગ્મ યીતે જડ. 

કૉરભ - I કૉરભ – II કૉરભ – III 

(a) સકૂ્ષ્ભ લનથતતજાત (i) ઈતડીઓ (p) 200 ભાઈક્રનથી 1 વેભી 

(b) સકૂ્ષ્ભ પ્રાણીજાત (ii) છછુંદય (q) 1 વેભીથી લધત 

(c) તભવપના (iii) બ્ ૂગ્રીન આલ્ગી (r) 20 થી 200 ભાઈક્રન 

(d) ભેક્રપના (iv) કીટકીમ ગ્રીનરડમ્ફ (s) 20 ભાઈક્રનથી 

(A) (a) – (iv) – (q), (b) – (ii) – (q), (c) – (iii) – (q), (d) – (i) – (p) 

(B) (a) – (ii) – (r), (b) – (iii) – (p), (c) – (ii) – (r), (d) – (iii) – (r) 

(C) (a) – (i) – (p), (b) – (iv) – (s), (c) – (i) – (s), (d) – (iv) – (s) 

(D) (a) – (iii) – (s), (b) – (i) – (r), (c) – (iv) – (p), (d) – (ii) – (q) 

 

87. A : યણભાું કાુંગારૂ ઉંદય તેની ાણીની પ્રાપ્મ જરૂરયમાત આંતરયક બરતડના ઑસ્ક્વડળેન િાયા ભેલલા 
ળસ્ક્તભાન શમ છે. 

R : ભટાબાગના પ્રાણીઓભાું ભશત્તભ કક્ષાએ ચમાચમ રક્રમાઓ ઇષ્ટતભ તાભાન 45°C થતી શમ છે. 

(A) A અને R ફાંને વાચા છે, જ્માયે R એ Aની વભજૂિી છે. 

(B) A અને R વાચુાં છે, જ્માયે Rએ Aની વભજૂિી નથી. 

(C) A તલધાન વાચુાં છે, જ્માયે R તલધાન ખટુાં છે. 

(D) A તલધાન ખટુાં છે, જ્માયે R તલધાન વાચુાં છે. 
 

88. કઈ લનથતતઓભાું ણુયુંધ્ર રદલવ દયતભમાન ફુંધ શમ છે ? 

(A) CAM લનતતિઓભાાં 

(B) C3 લનતતિઓભાાં 

(C) C4 લનતતિઓભાાં 
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(D) આેર િભાભ’ 

 

89. MABન અથુ ................ 

(A) ભનષુ્મ અને જીલાણ ુ

(B) ભનષુ્મ અને લનતતિતલદ્યા 

(C) ભનષુ્મ અને અજૈતલક વભાજ 

(D) ભનષુ્મ અને જૈલાલયણ 

 

90. તલધાન P : તલશ્વની વોથી ભટી વભથમા સતતકતાયક છે. 

તલધાન Q : વભગ્ર તલશ્વભાું શતદ્ધ શલાનતું પ્રદૂણ ખતયનાક માુલયણીમ વભથમા છે. 

તલધાન R : ટૅયય ઑપ ફૅંગાર એટરે લૉટય શામેતવન્થ. 

(A) તલધાન P, Q, R ખટા છે. 

(B) તલધાન P, Q ખટા R વાચુાં છે. 

(C) તલધાન P ખટુાં Q, R વાચા છે. 

(D) તલધાન P, Q, R વાચા છે. 
 

91. નીચેનાભાુંથી યશડક્પ્વન ભાટે શતું વાચતું છે ? 

(A) િીવ્ર પ્રકાળભાાં તલઘટન ાભે, ભાંદ પ્રકાળભાાં વશ્રેણ ાભે અને અંધકાયભાાં કામણયિ. 

(B) િીવ્ર પ્રકાળભાાં નાળ, ભાંદ પ્રકાળભાાં નુઃવાંશ્રેણ અને કામણયિ થામ. 

(C) િીવ્ર પ્રકાળભાાં તલઘટન, અંધકાયભાાં નુઃવાંશ્રેણ અને કામણયિ થામ. 

(D) િીવ્ર પ્રકાળભાાં તનષ્ક્રીમ, ભાંદ પ્રકાળભાાં કામણયિ અને અંધકાયભાાં તલઘટન. 
 

92. નીચેનાભાુંથી અવુંગત જડકતું કયતું છે ? 

(A) બશૃદભસ્તિષ્ક : માદળસ્ક્િ 

(B) અનભુસ્તિષ્ક : વભતરુાની જણલણી 
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(C) ધ્રાણખાંડ : લાવન અનબુલ 

(D) રાંફભજ્જજ : િાભાનની જલણી 
 

93. ઈથરજનના રયવેપ્ટય 𝐱 અને FSHના રયવેપ્ટય 𝐲 સ્થથત જલા ભે છે. 

(A) x = ઈતિજન ગબાણળમના કના ભેમ્રેન ફાઉન્ડ હયવેપ્ટયભાાં 

    y = અંડતડીમ ભેમ્રેન ફાઉન્ડભાાં 

(B) x = ઈતિજન ગબાણળમના કાાંિયીમ હયવેપ્ટયભાાં 

    y = અંડતડીમ કયવીમ ફાઉન્ડભાાં 

(C) x = ઈતિજન ગબાણળમના કના ભેમ્રેન ફાઉન્ડ હયવેપ્ટયભાાં 

    y = અંડતડીમ કયવભાાં 

(D) x = ઈતિજન ગબાણળમના કની કકેંરીમ હયવેપ્ટયભાાં 

    y = અંડતડીમ ભેમ્રેન ફાઉન્ડભાાં 
 

94. નીચેનાભાુંથી કયતું રક્ષણ ઍક્વથેરતભક ગૉઇટયભાું જલા ભે છે ? 

(A) આંખના ડાાં ફૂરલા-હૃદમના ધફકાયા ઝડી ફનલા 

(B) આંખના ડાાં વાંકચાલા-હૃદમના ધફકાયા ઝડી ફનલા 

(C) આંખના ડાાં ફૂરલા-હૃદમના ધફકાયા ભાંદ ડલા 

(D) આંખના ડાાં ફૂરલા-હૃદમના ધફકાયા તનમતભિ યશલેા 
 

95. ...................... યાગયજ અંકરૂયત થામ છે. 

(A) યાગાળમભાાં શમ ત્માયે જ 

(B) યાગાવન ય તથાતિ થામ છી 

(C) યાગલાહશનીભાાં 

(D) ફીજળમભાાં 
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96. 5 MMCભાુંથી કેટરા ભશાફીજાણત તલકાવ ાભે ? 

(A) 20 

(B) 10 

(C) 5 

(D) 1 

 

97. ઘાવના કતના ફીજિને .................. કશ ેછે. 

(A) ભ્રણુાગ્રચર 

(B) લરુતથકા 

(C) તુ 

(D) અતધચ્છદીમ તિય 

 

98. તલધાન P : પ્રકાળ-અલતધના પ્રતતચાય ભાટે પ્રકાળપ્રાક્પ્તના અને તેને અનતવયતા અંધકાયના વભમગાાનાું 
વાતત્મ અતનલામુ છે. 

તલધાન Q : દીઘુરદલવી લનથતતના અંદકાય વભમગાાભાું ક્ષબણક પ્રકાળ વજુામ કે રઘતરદલવી લનથતતના 
પ્રકાળ વભમગાાભાું ક્ષબણક અંધકાય વજુામ ત તેઓના તષ્વિનન પ્રતતચાય જલા ભત નથી.  

(A) તલધાન P અને Q ફાંને વાચા છે ; કાયણ કે તલધાન Q એ Pનુાં કાયણ છે. 

(B) તલધાન P વાચુાં છે, તલધાન Q ખટુાં છે, કાયણ કે તલધાન Q એ Pનુાં કાયણ નથી. 

(C) તલધાન P ખટુાં છે અને તલધાન Q વાચુાં છે. 

(D) તલધાન P અને Q ફાંને ખટા છે. 
 

99. મતખજારીભાું કમા પ્રકાયનતું અનતકતુંચન જલા ભે છે ? 

(A) તળાણનકુુાંચન 

(B) જરાકુાંચન 

(C) િાભાનકુુાંચન 



 

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 30 of  36 

 

GUJCET 

GSEB 

 

Zigya               

Paper 

 

(D) આેર ૈકી એક ણ નશીં 
 

100. નલથતન્મ દૂધ એટરે શતું ? 

(A) ચયફીમકુ્િ દૂધ 

(B) શગુય ફ્રી દૂધ 

(C) ઍક્ટ્ન્ટફૉડીયકુ્િ દૂધ 

(D) પ્રટીનયકુ્િ દૂધ 

 

101. ગબુથથાનભાું ગબુને ભદદ કયતી યચના કઈ છે ? 

(A) જયાય ુ

(B) ગબણકતિય 

(C) ઉના 

(D) ગબણના 

 

102. નીચેનાભાુંથી કઈ દ્ધતત અવુંગત છે ? 

(A) ART 

(B) IVF 

(C) IUD 

(D) ZIFT 

 

103. ટનુવ તવિંિૉભને કઈ યીતે દળાુલી ળકામ ? 

(A) XO 

(B) XXY 

(C) XXX 

(D) XYY 
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104. નીચેનાભાુંથી કયતું તલધાન રશભરપબરમા ભાટે વાચતું છે ? 

(A) િેના ભાટે જલાફદાય પ્રચ્છન્ન જનીન X-વાંગસિૂ ય આલેુાં શમ છે. 

(B) િેના ભાટે જલાફદાય પ્રબાલી જનીન X-યાંગસિૂ ય આલેુાં શમ છે. 

(C) િેના ભાટે જલાફદાય પ્રચ્છન્ન જનીન Y-વાંગસિૂ ય આલેુાં શમ છે. 

(D) િેના ભાટે જલાફદાય પ્રબાલી જનીન દૈહશક યાંગસિૂ ય આલેુાં શમ છે. 
 

105. તલધાન A : થલમુંજનન અને પ્રત્માુંકન કકેન્રભાું થામ છે, યુંર્ ત બાાુંતય કયવભાું થામ છે. 

તલધાન R : m-RNAનતું થથાાુંતયણ કકેંરભાુંથી કયવભાું થામ છે જ્માું પ્રટીનવુંશ્રેણ ભાટેના એતભન ઍતવડ 
અને રયફઝમ્વ આલેરા શમ છે. 

(A) A, R – વાચા તલધાન ચેન અને R એ Aનુાં કાયણ છે. 

(B) A,R – વાચા તલધાન છે, યાંત ુRએ Aનુાં વાચુાં કાયણ નથી. 

(C) A,R ખટા તલધાન છે. 

(D) A-વાચુાં તલધાન છે, R-ખટુાં તલધાન છે. 
 

106. જનીનવુંકેતને અલનત વુંકેત કેભ કશ ેછે ? 

(A) જનીનવાંકેિ ત્લહયિ અલનિ થામ છે. 

(B) એક એતભન ઍતવડ કયિાાં લધ ુજનીનવાંકેિ ધયાલે છે. 

(C) એક જનીનવાંકેિ એક કયિાાં લધ ુએતભન ઍતવડ ધયાલે છે. 

(D) આેર ૈકી એક ણ નશીં. 
 

107. મગ્મતભની બચયુંજીતલતા એટરે શતું ? 

(A)રક્ષણભાાં થિ આકસ્તભક પેયપાય 

(B) ઉદતલકાવીમ ફ 

(C) લબન્નિાઓ વજી માણલયણન ભશત્તભ ઉમગ 

(D) આેર િભાભ 
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108. “યાવામબણક ઘટકની આંતયરક્રમાથી જીલન ઉદબલ થમ શળે” એવતું તનરૂણ કયનાય લૈજ્ઞાતનક કમા શતા ? 

(A) શકેેર 

(B) ઓેયીન અને શાલ્ડને 

(C) એપ.યેડી 

(D) કુતલમય 

 

109. જ ઈ.કરાઈ ફૅક્ટેરયમાના પ્રાસ્થભડ PBR-322ભાું Bam H-1 રયક્થરક્ળન ઉત્વેચક લાયલાભાું આલે ત તે 
કેલા ભાધ્મભભાું ઉછેયલાભાું આલે છે ? 

(A) એસ્મ્તવલરન ધયાલિા  અગય-અગય ભાધ્મભભાાં 

(B) ટેિાવામક્ક્રન ધયાલિા અગય-અગય ભાધ્મભભાાં 

(C) ફાંને ધયાલિા અગય-અગય ભાધ્મભભાાં 

(D) એક ણ ઍક્ટ્ન્ટફામૉહટક લગયના ભાધ્મભભાાં ઉછેયલાભાાં આલે છે. 
 

110. તલધાન A : રક્રથટર પ્રટીન કીટકના ળયીયભાું ળેાુંિના અતધચ્છદીમ કભાું જભા થામ છે. 

તલધાન R : અલ્કરીમ pH તેને વક્રીમ ફનાલે છે અને કીટકન નાળ કયે છે. 

(A) તલધાન A અને R વાચાાં છે અને R એ Aની વભજૂિી છે. 

(B) તલધાન A વાચુાં અને R ખટુાં છે. 

(C) તલધાન A ખટુાં અને R વાચુાં છે. 

(D) તલધાન A અને R વાચાાં છે અને R એ Aની વભજૂિી નથી. 
 

111. નીચેના ૈકી મૂભાું ાણીના શરનચરનના થન વાચ ક્રભ કમ છે ? 

(A) અતધતિય → ફાહ્યક → અંિઃતિય → રુચક્ર → જરલાશક ેળી 

(B) અતધતિય → અધઃતિય → હયચક્ર → ફાહ્યક → જરલાશક ેળી 

(C) અતધતિય → ફાહ્યક → હયચક્ર → અંિઃતિય → જરલાશક ેળી 

(D) અધઃતિય → ફાહ્યક → અંિઃતિય → હયચક્ર → જરલાશક ેળી 
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112. કૉરભ – I અને કૉરભ – IIને જડત વાચ તલકલ્ કમ છે ? 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) આમનની પેયફદર (i) તેભનતું ળણ વુંકેન્રણ ઢાની તલરતદ્ધ રદળાભાું થામ છે. 

(b) ડનન વુંર્ તરન (ii) તેભનતું ળણ વુંકેન્રણ ઢાની રદળાભાું થામ છે. 

(c) વામરૂશક લશન તવદ્ધાુંત (iii) જેભ ળણદાફ લધે તેભ આમનનતું ળણ લધે છે. 

(A) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (i) 

(B) (a) – (ii), (b) – (i), (c) – (iii) 

(C) (a) – (i), (b) – (ii), (c) – (iii) 

(D) (a) – (iii), (b) – (ii), (c) – (i) 

 

113. લનથતતભાું આમન વુંર્ તરન ભાટે જલાફદાય જૂથ કયતું છે ? 

(A) Cl−,  SO42−,  K+ 

(B) Mg2+,  Mn2+,  K+ 

(C) K+,  Cl−,  CO2+ 

(D) NO42−,  Fe3+,  Cl− 

 

114. પટબરતવવભાું એકવાથે ાણીના કેટરા અણતનતું તલઘટન થામ છે ? 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

 

115. C4 લનથતતઓ પ્રકાળવુંશ્રેણ ભાટે કઈ સ્થથતતએ વુંર્પૃ્તતા દળાુલે છે ? 

(A) 360 - μ·L 

(B) 450 - μ·L 

(C) 460 - μ·L 



 

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 34 of  36 

 

GUJCET 

GSEB 

 

Zigya               

Paper 

 

(D) 380 - μ·L 

 

116. કણાબસિૂીમ ટરભાું પ્રટૉનના લશનની ચૅનર કના િાયા યચામ છે ? 

(A) ATPaseના F0 બાગ 

(B) ATPaseના F1 બાગ 

(C) ATPaseના F2 બાગ 

(D) ATPaseના F3 બાગ 

 

117. ગ્તકઝના 25 અણતના જાયક શ્વવનને અંતે કતર કેટરા O2 ઓ ઉમગ થળે ? 

(A) 25 

(B) 50 

(C) 100 

(D) 150 

 

118 આકૃતત a,b,c નતું વાચતું નાભતનળુન દળાુલત તલકલ્ કમ છે ? 

 
(A) a – ક્લકી અંકુયક , b – િાંતભુમ અંકુયક, c – લત ૂણીમ અંકુયક 

(B) a – વય અંકુયક, b – િાંતફુૃ અંકુયક, c – લતુણીમ અંકુયક 

(C) a – લતુણીમ અંકુયક, b-  વય અંકુયક, c – હયલબતત્તક અંકુયક 

(D) a – ક્લકી અંકુયક, b – વય અંકુયક, c – લતુણીમ અંકુયક 
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119. મતરરકા થનાયત ક્યાું આલેરા છે ? 

(A) અન્નની જઠયભાાં ખરૂે છે, િે તછરની આવાવ 

(B) તનજઠય નાના આંિયડાભાાં ખરૂે છે, િે તછરની આવાવ 

(C) ભાળમ ળયીયની ફશાય ખરૂે છે, િે ભદ્વાયની આવાવ 

(D) આેર િભાભ 

 

120. લાયતના ભાગુવુંફુંધી નીચેના જડકાુંન મગ્મ તલકલ્ વુંદ કય. 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) લાયતને ભાગુ આે. (i) સકૂ્ષ્ભ શ્વાવલારશકાઓ 

(b) શ્વાવલારશની તયપ લાયતને ભાગુ આે. (ii) લાયતની 

(c) પેપવાું તયપ લાયતને ભાગુ આે. (iii) શ્વાવનીનતું મતખ 

(d) લાયતકષ્ઠ તયપ લાયતને ભાગુ આે. (iv) શ્વાવલારશની 

(A) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (iv), (d) – (i) 

(B) (a) – (iii), (b) – (ii), (c) – (iv), (d) – (i) 

(C) (a) – (i), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (iv) 

(D) (a) – (iv), (b) – (i), (c) – (iii), (d) – (ii) 
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Answer Key 

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

1 A 41 A 81 C 

2 C 42 B 82 A 

3 B 43 A 83 D 

4 D 44 B 84 B 

5 A 45 A 85 C 

6 D 46 D 86 D 

7 A 47 C 87 C 

8 C 48 B 88 A 

9 D 49 D 89 D 

10 C 50 A 90 B 

11 B 51 D 91 A 

12 B 52 B 92 D 

13 C 53 A 93 D 

14 D 54 C 94 A 

15 C 55 D 95 B 

16 B 56 D 96 C 

17 B 57 B 97 B 

18 B 58 C 98 A 

19 C 59 C 99 A 

20 B 60 D 100 C 

21 A 61 A 101 B 

22 A 62 A 102 C 

23 A 63 C 103 A 

24 A 64 A 104 A 

25 A 65 B 105 A 

26 D 66 B 106 B 

27 B 67 B 107 C 

28 D 68 D 108 A 

29 C 69 C 109 A 

30 C 70 D 110 A 

31 C 71 D 111 A 

32 A 72 C 112 B 

33 B 73 C 113 A 

34 C 74 A 114 B 

35 C 75 A 115 A 

36 C 76 A 116 A 

37 B 77 C 117 D 

38 A 78 A 118 A 

39 A 79 C 119 D 

40 A 80 C 120 B 

 


