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GUJCET યીક્ષાભાટેનીભશત્લનીસચૂનાઓ : 

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 જઇઍ. 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 જગ્માઍ 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 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 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. ઍક ઈરેક્ટ્રન તલદ્યતુબાયની કૅેતવટયની લચ્ચેના બાગભાાં દળાાવ્મા અનવુાય દાખર થામ છે. પ્રેટ ય 
તલદ્યતુબાય ઘનતા 𝛔 છે. પ્રેટ લચ્ચેના તલસ્તાયભાાં તલદ્યતુકે્ષત્ર E છે. Eને રાંફ દદળાભાાં વભાન મલૂ્મનુાં ચ ૂાંફકીમ 
કે્ષત્ર B પ્રલતે છે. ઈરેક્ટ્રૉન E તથા B ફાંનેને રાંફ દદળાભાાં ગતત કયે છે ત આ તલસ્તાયભાાં l અંતય કાલા ભાટે 
રાગત વભમ ................... રાગે. 

 

(A) 
σl

ε0R
 

(B) 
σB

ε0l
 

(C) 
ε0lB

σ
 

(D) 
ε0l

σB
 

 

2. તલદ્યતુચ ૂાંફકીમ તયાંગભાાં તલદ્યતુકે્ષત્ર અને ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર.................... શમ છે. 

(A) ઍકફીજાને રાંફહદળાભાાં અને 1800ન કા િપાલિ ધયાલિા 

(B) ઍકફીજાને વભાાંિય અને 1800ન કા િપાલિ ધયાલિા 

(C) ઍકફીજાને રાંફ અને વભાન કાભાાં 

(D) ઍકફીજાને વભાાંિય અને વભાન કાભાાં 
 

3. નીચેનાભાાંથી કનુાં ધ્રલુીબલન ળક્ય નથી ? (GUJCET – 2009) 

(A)  X-યેહડમ 

(B) ાયજાાંફરી હકયણ 

(C) યેહડમ-િયાંગ 

(D) અલ્રાવૉતનક િયાંગ 
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4. ઍક ટી.લી ટાલયની ઊંચાઈ 150 m છે. તેના દ્વાયા 50 રાખ લસ્તીને આલયી રેલાતી શમ ત ટાલયની 
આવાવ લસ્તી ઘનતા જણાલ. (Re = 6400 km) 

(A) 82.6 km-2 

(B) 800.6 km-2 

(C) 828.6 km-2 

(D) 876.6 km-2 

 

5. પ્રકાળીમ ઘટ્ટ ભાધ્મભભાાંથી ઍક દકયણ પ્રકાળીમ ાતા ભાધ્મભભાાં  i  જેટરા ખણેૂ પ્રલેળે છે. જ યાલતતિત 
દકયણ અને લક્રીભતૂ દકયણ ઍકફીજાને રાંફ શમ, ત ભાધ્મભની આ જડ ભાટે ક્રાાંતતકણ કેટર શળે ? 

(A) sin-1 (tan r) 

(B) sin-1 (tan r’) 

(C) tan-1 (sin r) 

(D) tan-1 (sin i) 

 

6. 10 cm2નુાં આડછેદનુાં કે્ષત્રપ અને  20 cmની રાંફાઈ ધયલતાાં ાઈભાાંથી ફે વભઅક્ષીમ વરેનઈડ 
ફનાલેર છે. આ વરેનઈડભાાં આંટાની વાંખ્મા અનકુ્રભે  300 અને 400 શમ, ત આ તાંત્રનુાં અન્મન્મ 
પે્રયકત્લ......................શળે. 

(A) 4.8 π ×  10−4 H 

(B) 4.8 π ×  10−5 H 

(C) 2.4 π ×  10−4 H 

(D) 4.8 π ×  104 H 

 

𝟕.  𝟏 
𝐍

𝐂
 નુાં તલદ્યતુકે્ષત્ર Y દદળાભાાં અસ્સ્તત્લભાાં છે , ત આ તલદ્યતુકે્ષત્ર XY વભતરભાાં મકેૂરા 1 mની ફાજુલાા 

ચયવભાાંથી વાય થતુાં પરક્ટ્વ..................... શળે. (GUJCET – 2011) 

(A) 1.0 N 
m2

C
 

(B) 10.0 N 
m2

C
 

(C) 2.0 N 
m2

C
 

(D) શનૂ્મ 
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8.  આેરી આકૃતતભાાં X અને Y બફિંદુઓ લચ્ચેન વભતલુ્મ કૅેતવટન્વ ....................... છે. (GUJCET-2008) 

 

(A) 3  μF 

(B)  1 μF 

(C) 2 μF 

(D) 4 μF 

 

9.  વભાન ઊજાા ધયાલતાાં પ્રટૉન અને 𝛂 – કણની દ-બ્રૉગ્રી તયાંગરાંફાઈન ગણુત્તય ................. થામ. 
(A) 2 : 1 

(B) 1 : 2 

(C) 4 :1 

(D) 1 : 4 

 

10. ત્રણ બફિંદુલતૌ તલદ્યતુબાય +q, -q અને +q ને આકૃતતભાાં દળાાવ્મા મજુફ ઍક વભફાજુ તત્રકણના તળયબફિંદુઓ 
P, Q અને R ય મકેૂરા છે. તેભાાંના કઈ ફે તલદ્યતુબાય લચ્ચે રાગતુાં તલદ્યતુફ 𝐅 =  

𝐤𝐪𝟐

𝐫𝟐
 દશમ, ત P યના 

તલદ્યતુબાય ય, Q અને R યના તલદ્યતુબાય લડ ેરાગતુાં દયણાભી ફ..................શળે. 

(A) F, ધન X – હદળાભાાં 

(B) F, ઋણ X – હદળાભાાં 

(C)  2 F, ધન X – હદળાભાાં 

(D)  2 F, ઋણ X – હદળાભાાં 
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11. ઍક નાના ગજજમા ચ ૂાંફકની રાંફાઈ 2 l અને ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા 10 Am2 છે તેના કેંદ્રથી અક્ષ ય z = 0.1 
m અંતયે ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર ળધ. અશીં zના વાેક્ષભાાં l અલગણ્મ છે. 
(A) 2 ×  10−3 T 

(B) 3 ×  10−3 T 

(C) 1 ×  10−3 T 

(D) 4 ×  10−3 T 

 

12. 30 cm અને 5 cm તત્રજ્માના ફે વભકેન્દ્રી લાશક ગરીમ કલચ તલદ્યતુબાદયત કમાા છે. જ ફાહ્ય કલચ ય 
𝟑 𝛍𝐂 અને આંતદયક કલચ ય 0.5  𝛍𝐂 તલદ્યતુબાય શમ, ત ફાહ્ય ગરીમ કલચ યનુાં તલદ્યતુ-સ્સ્થતતભાન કેટલુાં 
શળે ? 

(A) 10.5 ×  104 V 

(B) 9 ×  103 V 

(C) 9 ×  104 V 

(D) 7.5 ×  103 V 

 

13. નીચે આેર દયથન ઈસ્પડન્વ = .............. . 

 
(A) શનૂ્મ 

(B) અનાંિ 

(C) 55 Ω 

(D) 2500 Ω 

 

14. 300 K તાભાને શદુ્ધ અધાલાશકભાાં ઈરેક્ટ્રૉન શર જડકાાંઓની વાંખ્મા 𝟏.𝟓 ×  𝟏𝟎𝟏𝟔 𝐦−𝟑 છે. અશદુ્ધદ્ધ ઉભેયતાાં 
ભૅજૉદયટી ચાર્જ કૅદયમયની ઘનતા  𝟒.𝟓 ×  𝟏𝟎𝟏𝟖 𝐦−𝟑 થામ છે ત ભાઈનૉયીટી ચાર્જ કૅદયમયની ઘનતા .............. 
m-3. 

(A) 5 ×  109 

(B) 5 ×  1020 
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(C) 5 ×  1013  

(D) 3 ×  1017  

 

15. ફૉશય ભૉડરે મજુફ શાઇડ્રજન યભાણભુાાં દ્ધદ્વતીમ કક્ષાભાાં ભ્રભણ કયતાાં ઈરેક્ટ્રૉનના યેખીમ લેગભાનની 
ચાકભાત્રા ................... છે. 
(A) 2πh 

(B) πh 

(C)
h

π
 

(D)
2h

π
 

 

16. ઍક પ્રકાયની ઊજાાનુાં ફીજી પ્રકાયની ઊજાાભાાં રૂાાંતય કયનાય વાધન ઉકયણને ................ કશ ેછે. 

(A) રાન્વન્ડય 

(B) રાન્વડયવૂય 

(C) હયવીલય 

(D) રાન્વતભટય 
 

17. અશીં વભાન મલૂ્મના ત્રણ અલયધના ચાય અરગ-અરગ જડાણ ફતાલેર છે ત દયેક જડાણભાાં ખચાાત 
કુર ાલય લધતા ક્રભભાાં ..................... શળે. 

(I)                      (II)   

 

(III)                                     (IV)  

(A) II < III < IV < I 

(B) I < IV < III < II 

(C) I < III < II < IV 

(D) III < II < IV < I 
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18. વરેનઈડનુાં આત્ભપે્રયકત્લ ……………… ના ................... પ્રભાણભાાં શમ છે. (GUJCET – 2006) 

(A) તલદ્યિુપ્રલાશ, વભ 

(B) રાંફાઈ, વભ 

(C) આડછેદના ક્ષેિપ, વભ 

(D) આડછેદના ક્ષેિપ, વ્મતિ 
 

19. કઈ ઍ.વી. દયથભાાં r.m.s. પ્રલાશ 10 A શમ, ત તે દયથભાાં લશતેા તલદ્યતુપ્રલાશનુાં ભશત્તભ મલૂ્મ 
.................... શળે. (GUJCET – 2007) 

(A) 10 A 

(B) 5 A 

(C) 14.14 A 

(D) 0.707 A 

 

20. માંગના ફે સ્સ્રટના ઍક પ્રમગભાાં ડદા યના કઈ બફિંદુ P ાવે ભતી તીવ્રતા ઍ વ્મતતકયણ બાતભાાં 
ભતી ભશત્તભ તીવ્રતા કયતાાં અડધી છે. જ પ્રમગભાાં લયામેર પ્રકાળની તયાંગરાંફાઈ λ અને સ્સ્રટ લચ્ચેનુાં 
અંતય d શમ, ત ભધ્મસ્થ પ્રકાતળત ળરાકા અને બફિંદુ P લચ્ચેનુાં કણીમ સ્થાન કેટલુાં શળે ? 

(A) sin−1  
λ

d
  

(B) sin−1  
λ

2d
  

(C) sin−1  
λ

3d
  

(D) sin−1  
λ

4d
  

 

21. તભને n અલયધ આેરા છે. દયેકન અલયધ r Ω છે. પ્રથભ તેભને ળક્ય રઘતુભ અલયધ ભેલલા 
ભાટે જડલાભાાં આલે છે અને ત્માયફાદ તેભને ળક્ય ભશત્તભ અલયધ ભેલલા ભાટે જડલાભાાં આલે છે. આ 
યીતે ભેલેર રઘતુ્તભ અને ભશત્તભ અલયધન ગણૂત્તય ................. છે. 
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(A) 
1

n
 

(B) n 

(C) n2 

(D) 
1

n2
 

 

22. q તલદ્યતુબાય ધયાલતા m દ્રવ્મભાનના કણને V તલદ્યતુસ્સ્થતતભાન લડ ેપ્રલેબગત કયલાભાાં આલે છે. તે કણ B 
જેટરા વભાન ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રલાા તલસ્તાયભાાં રાંફરૂે દાખર થામ છે અને R તત્રજ્માભાાં દયઘ ય લતુાાકાય 
ગતત કયે છે ત 𝐪

𝐦
 કેટરી શળે ? 

(A) 
2v

B2R2
 

(B) 
v

2BR
 

(C) 
vB

2R
 

(D) 
mv

BR
 

 

23. જ કણની ગતત-ઊજાા 16 ગણી લધાયલાભાાં આલે , ત કણની દ-બ્રૉગ્રી તયાંગરાંફાઈભાાં કેટરા પ્રતતળત 
પેયપાય થામ ? 
(A) 25 % 

(B) 75 % 

(C) 60 % 

(D) 50 % 

 

24. આકૃતતભાાં કન આંતદયક અલયધ ભાલા ભાટે લયાતી ૉટૅસ્ન્ળમતભટયન દયથ દળાાલેર છે. જ્માયે 
ક S ખલુ્રી શમ ત્માયે તટસ્થ બફિંદુ AJ = 60 cm અંતયે ભે છે , જ્માયે ક S ફાંધ કયલાભાાં આલે છે અને 
Rનુાં મલૂ્મ 5 Ω શમ, ત્માયે તટસ્થ બફિંદુ AJ’ = 50 cm અંતયે ભે છે , ત ક C’ન આંતદયક અલયધ કેટર 
શળે ? 
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(A) 0.5 Ω 

(B) 1 Ω 

(C) 1.5 Ω 

(D) 0.1 Ω 

 

25. તલખાંડનની પ્રદક્રમાભાાં ઉત્ન્ન થતા ન્યરુૉન્વ શાંભેળા .................. શમ છે. 

(A) ધીભા 

(B) ઝડી 

(C) સ્તથય 

(D) ખફૂ જ સ્તથય 
 

26. લૉલ્ટતભટયન અલયધ G Ω છે અને તેની લૉલ્ટેજ ક્ષભતા V લૉલ્ટ છે. આથી તેને nV લૉલ્ટ ક્ષભતાલાા 
લૉલ્ટતભટયભાાં રૂાાંતય કયલા ભાટે શે્રણીભાાં જડલ ડત અલયધ કેટર ? (GUJCET – 2006) 
(A) (n – 1) G 

(B) Ng 

(C) 
G

n
 

(D) 
G

n −  1
 

 

27. X – ray પ્રમગ ફાદ ભઝેરેઍ સચૂવ્યુાં છે કે તત્લની ગઠલણી તેભના ................. પ્રભાણે થલી જઈઍ. 

(A) યભાણકુ્રભાાંક 

(B) યભાણબુાયાાંક 

(C) ન્યરુૉન-આંક 

(D) ઈરેક્રૉનની વાંખ્મા 
 

28. ઍક ઍ.વી. દયથભાાં તાત્ક્ષબણક તલદ્યતુપ્રલાશનુાં સતૂ્ર 𝐈 =  𝟐 𝐬𝐢𝐧  𝟏𝟎𝟎 𝛑𝐭 +  
𝛑

𝟑
  𝐀 છે. શનૂ્મથી ળરૂ કયીને 

પ્રથભ લખત ભશત્તભ થલા ભાટે રાગત વભમ............. શળે. 

(A) t =  
1

100
 s 
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(B) t =  
1

200
 s 

(C) t =  
1

300
 s 

(D) t =  
1

400
 s 

 

29. ઍક X-ray ટફુભાાં ઈરેક્ટ્રૉનને 20 keV તલદ્યતુસ્સ્થતતભાનન તપાલત શઠે પ્રલેબગત કયી ટાગેટ ય 
આાત કયલાભાાં આલે છે. આ સ્સ્થતતભાાં ઉત્વજર્જત થતા X-rayની ઝડ...................... શળે. 

(A)  
20,000

M
 

(B)  
20,000

M
 (Ze) 

(C) 3 ×  108 m s−1 

(D)  60 ×  108 m s−1 

 

30. ઉતે્તજજત શાઈડ્રજન યભાણ ુતેની ધયાસ્સ્થતતભાાં આલે ત્માયે λ તયાંગરાંફાઈલાા પટનનુાં ઉત્વર્જન કયે છે 
ત ઉતે્તજજત અલસ્થાન ક્ટ્લૉન્ટભ અંક કમ શળે ? 

(A)  
λR −  1

λR
  

(B)  
λR

λR −  1   

(C)  λR (R −  1) 

(D) λR (R −  1) 

 

31.  યેદટનાભાાં યશરે Rods નાભના કની ભદદથી .................. ભેલી ળકામ છે. 

(A) ઓછી િીવ્રિાલાા પ્રકાળની વાંલેદના 

(B) લધ ુિીવ્રિાલાા પ્રકાળની વાંલેદના 

(C) યાંગની વાંલેદના 

(D) દુુઃખની વાંલેદના 
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32. ઍક L – C – R દયથભાાં C = 25 μF,  L = 0.1 H અને R = 25 Ω છે. આ દયથભાાં E = 310 sin 314 t લૉલ્ટ 
રગાડલાભાાં આલે છે. આ દયથન ઈસ્પડન્વ .................... શળે. 
(A) 57.32 Ω 

(B) 79.48 Ω 

(C) 89.5 Ω 

(D) 99.2 Ω 

 

33.  -8.0 μC અને 2.0 μC ના ફે બફિંદુલતૌ તલદ્યતુબાયને અનકુ્રભે બફિંદુ A અને B ય સ્સ્થત કયેર છે. જ તેભના 
કઈ ત્રીજા તલદ્યતુબાય ય રાગતુાં દયણાભી ફ શનૂ્મ શમ , ત ત્રીજા તલદ્યતુબાય A અને B ને જડતી યેખા 
.................. મકેૂર શળે. 

(A) A અન ેBની લચ્ચ,ે  Aથી દૂય યાંત ુ Bની નજીક 

(B) A અન ેBની લચ્ચ,ે  Aની નજીક યાંત ુBથી દૂય 

(C) A અન ેBની લચ્ચ ેનશીં, યાંત ુAથી દૂય અને Bની નજીક 

(D) A અન ેBની લચ્ચે નશીં, યાંત ુAની નજીક અને Bથી દૂય 

 

34. 20 cm2 નુાં કે્ષત્રપ ધયાલતી ઍક અયાલત્કા  વાટી ય  18 W cm-2 તીવ્રતાનુાં તલદકયણ રાંફરૂે આાત 
થતુાં શમ, ત 30 તભતનટભાાં કતથત વાટી ય રાગતુાં વયેયાળ ફ ............. N શળે. 
(A) 10-4 

(B) 1.2 ×  10−6 

(C) 2.4 ×  10−6 

(D) 3.6 ×  10−6 

 

35. ફે સ્સ્રટના ઍક પ્રમગભાાં 500 nmન પ્રકાળ લાયલાભાાં આલે છે. શલે ફેભાાંથી કઈ ઍક દકયણના ભાગાભાાં 
1.5 લક્રીબલનાાંક ધયાલતાાં ાયદળાક દ્રવ્મની 2 μm જાડાઈની પ્રેટ દાખર કયલાભાાં આલે , ત ભધ્મસ્થ 
પ્રકાતળત ળરાકા..................... 

(A) લફરકુર ખવળે નહશ 

(B) ફે ળરાકાઓ જેટરી ખવળ ે

(C) ચાય ળરાકાઓ જેટરી ખવળ ે
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(D) દવ ળરાકાઓ જેટરી ખવળ ે
 

36. ઍક યેદડમ-ઌક્ક્ટ્ટલ વભસ્થાતનક Xન અધાઆય ુ𝟏.𝟒 ×  𝟏𝟎𝟗 લા છે જે ક્ષમ ાભીને Yભાાં રૂાાંતય ાભે છે 
જે સ્થામે છે. ઍક ગપુાના થ્થયભાાં X અને Yન ગણુત્તય 1 : 7 ભે છે ત તેનુાં આયષુ્મ કેટલુાં શળે ? (AIPMT 
– 2013, 2014) 

(A) 1.96 ×  109 લણ 

(B) 3.92 ×  109 લણ 

(C) 4.20 ×  109 લણ 

(D) 8.40 ×  109 લણ 
 

37. આકૃતતભાાં દળાાવ્મા મજુફ ઍક ગજજમ ચ ૂાંફક , તેન ઉત્તય ધ્રલુ નીચે તયપ યશ ેતે યીતે , ધાતનુી ઍક દયિંગ 
ય ડ ેછે. દયણાભે ઉદબલતા પે્રદયત તલદ્યતુપ્રલાશની દદળા ................. શળે. (GUJCET – 2008) 

(A) તલભઘડી હદળાભાાં 

(B) વભઘડી હદળાભાાં 

(C) વભઘડી કે તલભઘડી હદળાન આધાય હયિંગની ધાતનુા પ્રકાય ય યશરે છે 

(D) પે્રહયિ તલદ્યિુપ્રલાશ ઉત્ન્ન જ નહશ થામ 
 

38.  તવબરકનભાાં જ આવેતનક અશદુ્ધદ્ધ ઉભેયલાભાાં આલે ત કમા પ્રકાયન લાશક ભે ? 

(A) N – પ્રકાયન લાશક 

(B) N – પ્રકાયન અધણલાશક 

(C) P – પ્રકાયન લાશક 

(D) P – પ્રકાયન અધણલાશક 
 

39. ફે તાાંફાના ગાઓભાાંન x ર છે અને y નક્કય છે. આ ગાઓના દયણાભ વયખાાં છે. તેભને વભાન 
તલદ્યતુસ્સ્થતતભાને તલદ્યતુબાદયત કયતાાં ફાંને ગા યના તલદ્યતુબાય તલધે શુાં કશી ળકામ ? (GUJCET – 2009) 

(A)  x ગા ય તલદ્યિુબાય લધ ુશળે. 
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(B) y ગા ય તલદ્યિુબાય લધ ુશળે. 

(C) ફાંને ગા ય વભાન તલદ્યિુબાય શળે. 

(D) ફાંને ગા ય તલદ્યિુબાય શનૂ્મ શળે. 
 

40. 3 વેભી રાંફાઈ ધયાલતા ઍક ગજજમા ચ ૂાંફકની અક્ષ ય ચ ૂાંફકની ફાંને તલરુદ્ધ ફાજુઍ 24 વેભી અને 48 
વેભી અંતયે આલેરાાં બફિંદુઓ આગ ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રની તીવ્રતાન ગણુત્તય = ........... 
(A) 8 

(B) 
1

2 2
 

(C) 3 

(D) 4 

 

યવામણ તલજ્ઞાન 

 

41.  બનુા – Nન ઉમગ ળેભાાં થામ છે ? 

(A) ઑઈર-વીરભાાં 

(B) શવાઇના આલયણભાાં 

(C) ટૅન્કના આલયણભાાં 

(D) આેર િભાભ 

 

42. નીચેના ૈકી કમા ફે તલકલ્ વાચા છે ? 

(I) જીલાણનુાળી : ડટેર, પરયુાતવન, વફ્રાભામતવન 

(II) વાંક્રભણકાયક : 0.3 ppm વાાંદ્રતાલાળાં ક્ટ્રદયનનુાં જરીમ દ્રાલણ, 0.2 % વાાંદ્રતાલાળાં દપનૉરનુાં જરીમ દ્રાલણ 

(III) લેદનાશય ઔધ : ઌસ્સ્દયન, ૅયાતવટાભર, સ્ક્ટ્લનાઈન 

(IV) તનદ્રાકાયી દાથો : લેયનાર, ઍભામટાર 

(A) (I) અન ે(II)  

(B) (II) અન ે(III) 
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(C) (III) અને (IV) 

(D) (I) અને (IV) 

 

43. ReO3વાંમજનની તલદ્યતુલાશકતા કમા તત્લને ભતી આલે છે ? 

(A) કૉય 

(B) લઝિંક 

(C) આમનણ 

(D) ઌલ્યતુભતનમભ 
 

44. સ્પદટક રેટાઈવભાાં ઍકભકના કુર 6 ખણૂાઓ ઉય X-પ્રકાયના યભાણઓુ છે અને દયેક પરકની ભધ્મે 
Y-પ્રકાયના યભાણઓુ ગઠલામેર છે ત વાંમજનનુાં અણસુતૂ્ર કયુાં ફને ? 

(A) X4Y 

(B) XY4 

(C) X2Y3 

(D) X7Y24 

 

45. 300 કૅલ્લ્લન તાભાન ઈથેનર તથા પ્રેનરના તભશ્રણનુાં ફાષ્દફાણ 290 તભભી છે. જ 300 કૅલ્લ્લન 
તાભાને પ્રેનરનુાં ફાષ્દફાણ 200 તભભી શમ તથા ઈથેનરના ભર-અંળ 0.6 શમ ત તેટરા જ તાભાને 
ઈથેનરનુાં ફાષ્દફાણ કેટલુાં શળે ? (AIEEE – 2007) 

(A) 350 તભભી 

(B) 300 તભભી 

(C) 700 તભભી 

(D) 360 તભભી 
 

46. વભાન કદના દ્રાલણભાાં દ્રાવ્મના કણની વાંખ્મા વભાન શમ તેલાાં દ્રાલણના અબબવયણ-દફાણ વભાન શમ 
તે તલધાન કમા તનમભનુાં તનરૂણ કયે છે ? (GHSEB – 2009) 

(A) ફૉઈર-લૉન્ટશૉપ તનમભ 
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(B) યાઉલ્ટન તનમભ 

(C) શને્રીન તનમભ 

(D) ઌલગેડ્ર-લૉન્ટશૉપન તનમભ 
 

47. તનમત તાભાનને ઍક અજ્ઞાત દાથાનુાં 5.25 % દ્રાલણ,  1.5 % યદુયમા ના દ્રાલણ વાથે વભ-અબબવાયીમ છે. 
જ ફાંને દ્રાલણભાાં દ્રાલક ઍક જ શમ તથા ફાંને દ્રાલણની ઘનતા  1 ગ્રાભ/વેભી3 શમ ત અજ્ઞાત દાથાન 
અણબુાય ગણ. (AIEEE – 2007) 

(A) 90.0 ગ્રાભ ભર-1 

(B) 115.0 ગ્રાભ ભર-1 

(C) 105.0 ગ્રાભ ભર-1 

(D) 210.0 ગ્રાભ ભર-1 
 

48. તલદ્યતુતલબાજનન ઉમગ ળાભાાં થત નથી ?  (GUJCET – 2009) 

(A) ધાતઓુના શદુ્ધિકયણભાાં 

(B) Cl2 લાયનુી ફનાલટભાાં 

(C) NaOH િથા KOHના ઉત્ાદનભાાં 

(D) H2Oના ઉત્ાદનભાાં 
 

49.  આેરા કભાાં થતી પ્રદક્રમા ભાટે કયુાં નસ્ટા  વભીકયણ વાચુાં છે ? 

𝐌𝐠(𝐬) | 𝐌𝐠(𝐚𝐪)
𝟐+  || 𝐂𝐥(𝐚𝐪)

−  | 𝐂𝐥𝟐(𝐠),  (𝟏 લાિા. ) | 𝐩𝐭        (GUJCET – 2007) 

(A) Ecell  =  Ecell
0  −  

0.059

n
 log 

 Cl− 2

 Mg2+ 
 

(B) Ecell  =  Ecell
0  −  

0.059

n
 log 

 Mg2+ 

 Cl− 2
 

(C) Ecell  =  Ecell
0  −  

0.059

n
 log  Mg2+   Cl− 2 

 (D) Ecell  =  Ecell
0  −  

0.059

n
 log 

 Mg2+ 

 Cl− 
 



 

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 16 of  36 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

50. 2.5 ભર 𝐂𝐫𝟐𝐎𝟕𝟐
−  નુાં 𝐂𝐫𝟑+ ભાાં દયડક્ટ્ળન કયલા કેટરી પયૅાડનેી જરૂય ડ ે? (GUJCET – 2007) 

(A) 15 

(B) 12 

(C) 6 

(D) 3 

 

51. પીણપ્રલન દ્ધતતભાાં Zns અને Pbs ધયાલતી કાચી ધાતભુાાં કમા દાથાન અલવાદક તયીકે ઉમગ થામ 
છે ? 

(A) Na3AlF6 

(B) NaCN 

(C) KCN 

(D) આેર િભાભ 
 

52. પ્રમગળાાભાાં 𝐍𝐎𝟑
− ની યખ ભાટેની લીંટી કવટીભાાં કથ્થાઈ યાંગની લીંટી કમાાં વાંકીણાને કાયણે ભે છે ? 

(A) [Fe(NH3)5CO]3+ 

(B) [Fe(CN)5NO]2- 

(C) [Fe(H2O)5(NO)]3+ 

(D) [Fe(H2O)5NO2]2+ 

 

53. ેન્ટાઝનર દ્ધદ્વ-તયાતભડ ફાંધાયણ ધયાલતાાં ઇન્ટયશરેજન્વન પ્રકાય કમ છે ? 
(A) XX’ 

(B) XX’3 

(C) XX’5 

(D) XX’7 

 

54. વલ્પયના ઑક્ટ્વઌતવડના વાભાન્મ સતૂ્ર H2SXO6  ભાાં X તયીકે શુાં રઈ ળકામ ? 

(A) 2 થી 5 

(B) 4 થી 6 

(C) 1 થી 4 
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(D) 3 થી 6 

 

55. સ્લાટઝા પ્રદક્રમાભાાં લયાત પ્રદક્રમક કમ છે ? 

(A) ASF3 

(B) AgF 

(C) HgF2 

(D) આેર િભાભ 

 

56. આલ્કેન શાઈડ્રકાફાનની ક્ટ્રદયનેળન પ્રદક્રમાભાાં Cl2 કમા પ્રકાયના શાઈડ્રજનનુાં લધ ુઝડી તલસ્થાન કયી 
ળકે છે ? 

(A) 3o 

(B) 2o 

(C) 1o 

(D) આેર િભાભ 
 

𝟓𝟕. 𝐂𝐇𝟑 − 𝐂𝐇𝟐 − 𝐂𝐇 − 𝐂𝐇𝟑

|

𝐁𝐫

 →
(−𝐊𝐁𝐫)

આલ્કશૉલરક
 𝐀, મખુ્મ નીજ A જણાલ. 

(A) બ્યટુ – 1 –ઈન 

(B) રાન્વ – બ્યટુ – 2 – ઈન 

(C) તવવ – બ્યટુ – 2 – ઈન 

(D) બ્યટુ – 2 – ઓર 

 

58. CH3CH2OH → CH3CHO પ્રદક્રમા ભાટે મગ્મ ઉદ્દીક કમ છે ? 
(A) KMnO4/KOH 

(B) CrO3 

(C) PCC 
(D) આેર િભાભ 

 

 



 

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 18 of  36 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

59. લ્યકુાવ પ્રદક્રમક નીચેનાભાાંથી કની વાથે વોથી ઝડી પ્રદક્રમા આે છે ? 

(A) બ્યટેુન – 1 – ઓર 

(B) બ્યટેુન – 2 – ઓર 

(C) 2 – તભથાઈર – પ્રેન – 2 – ઓર 

(D) 2 – તભથાઈર – પ્રેન – 1 – ઓર 

 

60. નીચેનાભાાંથી કણ વોથી લધ ુઌતવદડક ગણુધભા ધયાલે છે ? 

(A)                  (B)                      (C)                         (D)  

 

61. આશતેનિમવ વભીકયણ 𝐊 =  𝐀𝐞−𝐄𝐚/𝐑𝐭 ના વાંદબાભાાં કયુાં તલધાન વાચુાં છે ? (AIEEE – 2003) 

(A) A અતધળક ગણુક છે. 

(B) Ea  વહક્રમકયણ-ઊજાણ છે. 

(C) R હયડફગણ અચાાંક છે. 

(D) K વાંતરુન અચાાંક છે. 
 

62. પ્રદક્રમકની મૂ વાાંદ્રતા ફભણી કયલાથી પ્રદક્રમાન અધા-આયષુ્મ વભમ અડધ થામ છે ત પ્રદક્રમાન ક્રભ 
કમ શળે ? (Orissa  JEE – 2003) 

(A) 0.5 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 0 

 

63. પ્રથભ ક્રભની પ્રદક્રમાભાાં પ્રસ્ક્ટ્તમકન 1/8 જથ્થ ઘટલા ભાટે રાગત વભમ 24 તભતનટ છે ત પ્રદક્રમાન લેગ-
અચાાંક કેટર થળે ?  (Kerala MEE – 2001) 
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(A) 1/24 તભતનટ-1 

(B) 0.693/24 તભતનટ-1 

(C) 2.303/24 log (1/8) તભતનટ-1 

(D) 2.303/24 log (8) તભતનટ-1 

 

64.  નીચેના ૈકી કઈ ઘટના ષૃ્ઠ ઘટના નથી ? (GUJCET – 2009) 

(A) ફાંધાિભાાં ાણી અને િેની ફાષ્ 

(B) તલભાાંગ ઉદ્દીન 

(C) તપટેકીકયણ 

(D) ક્ષાયણ 

 

65. નીચેના ૈકી કમા લાયરુૂ અણનુી બોતતક અતધળણ ઌન્થાલ્ીનુાં મલૂ્મ વોથી લધ ુછે ? 

(A) C2H6 

(B) Ne 

(C) H2O 

(D) H2 

 

66. વૈદ્ધાાંતતક ચાકભાત્રાન વાચ ક્રભ જણાલ. (AIEEE – 2004) 

(A) [MnCl4]2− >  [CoCl4]2− >   Fe(CN)6 
4− 

(B) [MnCl4]2− >   Fe(CN)6 
4− >  [CoCl4]2− 

(C)  Fe(CN)6 
4− >   [MnCl4]2− >  [CoCl4]2− 

(D)   Fe(CN)6 
4− >  [CoCl4]2− >  [MnCl4]2− 

 

67. કઈ ધાતઓુનુાં તભશ્રણ દાાંતના રાણ યૂલા ભાટે લયામ છે ? (GHSEB – 2013) 
(A) Hg, Al, Sn, Cu, Zn 

(B) Hg, Au, Sn, Cu, Ni 

(C) Hg, Ag, Sn, Cu, Ni 

(D) Hg, Ag, Sn, Cu, Zn 
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68. KMnO4 અંગે કયુાં તલધાન વાચુાં છે ? 

(A) િે યાંગીન અને પ્રતિચ ૂાંફકીમ છે. 

(B) િે ફહકેુન્રીમ અને અષ્ટપરકીમ છે. 

(C) િે યાંગતલશીન અને પ્રતિચ ૂાંફકીમ છે. 

(D) િે અતિ તનફણ અને ઑસ્ક્વડળેનકિાણ છે. 
 

69. કમા વાંકીણાનુાં જરીમ દ્રાલણ વોથી લધ ુલાશકતા ધયાલતુાં શળે ? 

(A) શકે્ઝાઍભાઈનકફાલ્ટ (III) ક્રયાઈડ 

(B) ટેરાઍભાઈન ડામક્રયાઈડકફાલ્ટ (III) ક્રયાઈડ 

(C) ેન્ટાઍભાઈનક્રયાઈડકફાલ્ટ (III) ક્રયાઈડ 

(D) રામઍભાઈન રામક્રયાઈડકફાલ્ટ (III) 

 

70. ટ્દાંતીમ ઋણ આમન બરગેન્ડ (EDTA)ભાાં વાંલગા સ્થતનદેળ અને લીજબાયની વાંખ્મા ક્રભળઃ કેટરી શમ છે 
? 

(A) 6, +4 

(B) 2, -4 

(C) 4, -4 

(D) 6, -4 

 

71. ઌક્ન્ટકૅન્વય ઔધ તવવપ્રૅદટનભાાં કમા બરગેન્ડ છે.  (AIIMS – 2006) 
(A) NH3, Cl 

(B) NH3, H2O 

(C) Cl, H2O 

(D) NO, Cl 

 

72. ઌતવટાક્લ્ડશાઈડની ઈથેનર અને શષુ્ક HCl વાથેની પ્રદક્રમાથી કઈ નીજ ભળે ? 

(A) 1, 1 – ડામઈથૉસ્ક્વ ઈથેન 
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(B) તનાકર 

(C) 1, 2 – ડામઈથૉસ્ક્વ તભથેન 

(D) 1, 2 – ડામઈથૉસ્ક્વ ઈથેન 

 

73. નીચેનાભાાંથી કયુાં વાંમજન સ્લમવાંઘનન પ્રદક્રમા ઠાંડા ભાંદ આલ્કરી વાથે દળાાલળે ? 

(A)  CH3CH2 - CHO 

(B) C6H5 - CHO 

(C) CH2 = CH - CHO 

(D) આેર િભાભ 
 

74. અતવટન ફનાલલા ભાટે નીચેનાભાાંથી કઈ પ્રદક્રમા કયલી મગ્મ છે ?  

(A) 1 –  પ્રેનરનુાં  K2Cr2O7
H2SO4

 લડ ેઑસ્ક્વડળેન કયવુાં. 

(B) 2 – પ્રેનરને ગયભ િાાંફા ઉયથી વાય કયવુાં. 

(C) પ્રતનની ભાંદ H2SO4 વાથે પ્રહક્રમા કયલી. 

(D) પ્રાઈનની H2SO4
HgSO4

 વાથ ેપ્રહક્રમા કયલી. 

 

75. નીચેનાભાાંથી કણ વોથી લધ ુફેબઝક છે ? 

(A)  

(B) C6H5NH – CH3 

(C) C6H5NH2 

(D) (C6H5)2NH 

 

76.  p – ટૉલ્યડુીનની ક્ટ્રયપૉભાના આલ્કશૉબરક KOHભાાં ફનાલેરા દ્રાલણ વાથે પ્રદક્રમા કયતાાં ............ ભળે. 
(AIEEE – 2003) 

(A)  

(B)  
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(C)  

(D)  

 

77. DNAભાાં ઍક શૃાંખરાભાાં ATGCTTA શમ ત ફીજી શનૃ્ખરાન ક્રભ જણાલ. 
(A) TACGAAU 

(B) TACGAAT 

(C) UACGUAC 

(D) TACGTAU 

 

78. વેલ્યરુઝભાાં આળયે કેટરા ગ્લકુઝ ઍકભ શમ છે ? 

(A) 100 થી 200 

(B) 300 થી 600 

(C) 1800 થી 3000 

(D) 500 થી 1800 

 

79. નીચેના ૈકી કમ પેયપાય થડા વભમ ભાટે ણ કયલાથી પ્રટીનભાાં તલકૃતત વજ ેછે ? 

(A) pH 

(B) િાભાન 

(C) રાલક વાંઘટન 

(D) આેર િભાભ 

 

80. ઓરોનન ભૉનભય ઍકભ ................... છે. 

(A) ઍક્રાઈર વામનાઈડ 

(B) તલનાઈર ક્રયાઈડ 

(C) તલનાઈર વાઈનાઈડ 

(D) આઈવતપ્રન 
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જીલ તલજ્ઞાન 

 

81. શે્વતકણભાાં યશરે કકેન્દ્રની તલતળષ્ટતાને આધાયે જડકાન મગ્મ તલકલ્ વાંદ કય. 

કૉરભ - I કૉરભ - II 

(a) દ્ધદ્વખાંડી કકેન્દ્ર (i) ઍકકેન્દ્રી કણ 

(b) 2 થી 3 ખાંડયકુ્ટ્ત કકેન્દ્ર (ii) રતવકાકણ 

(c) 3 થી 7 ખાંડયકુ્ટ્ત કકેન્દ્ર (iii) તટસ્થકણ 

(d) કની વયખાભણીભાાં ખફૂ ભટુાં કકેન્દ્ર (iv) અલ્કરયાગી કણ 

(e) ઘડાની ના જેવુાં કકેન્દ્ર (v) અપરયાગી કણ 

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

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

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

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

 

82. હૃદમભાાં થતી ઉતે્તજનાન લશનભાગા જણાલ ? 

(A) કણણક - ક્ષેક - યહકન્જે િાંતઓુ - શીવ તનાયજૂુથ 

(B) કણણક - ક્ષેક - શીવ તનાયજૂુથ - યહકન્જે િાંતઓુ 

(C) જભણ ુકણણક - જભણ ુક્ષેક - શીવ તનાયજૂુથ - યહકન્જે િાંતઓુ 

(D) ફાંને કણણક - ફાંને ક્ષેક - હૃદમની દીલાર - શીવ તનાયજૂુથ 
 

83. મતૂ્રતનભાાણની કઈ દક્રમા કમા બાગભાાં થામ છે તે જણાલ. 
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કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) દાફગાણની દક્રમા (i) શને્રેન ાળ 

(b) નુઃળણની દક્રમા (ii) ભાલ્લ્તધમનકામ 

(c) નબરકાભાાં સ્ત્રાલની દક્રમા (iii) તનકટલતી ગ ૂાંચળાં 

(d) ાણીના ળણની દક્રમા (iv) દૂયસ્થ ગ ૂાંચળાં 

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

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

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

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

 

84. તલધાન 1. A-બફિંફ ઍ ઘેય બફિંફ છે, જેભાાં ભામવીન શાજય છે. 

2. I-બફિંફ ઍ ઝાાંખ બફિંફ છે, જેભાાં ઌક્ક્ટ્ટન શાજય છે. 

3. સ્નાયવુાંકચન લખતે A-બફિંફ ણ વાંકચામ છે. 

4 . ફે ક્રતભક Z યેખા લચ્ચેના બાગને સ્નાયતુાંતકુ ખાંડ કશ ેછે. 

5. ાતા તાંત ુલચ્ચેના બાગ કે જે જાડા તાંતઓુ લડ ેઆચ્છાદદત શમ નથી તેને H-બફિંફ કશ ેછે. 

(A) તલધાન 1, 2, 3 વાચા છે, જ્માયે 4 અને 5 ખટા છે. 

(B) તલધાન 1, 3, 5 વાચા છે, જ્માયે 2 અને 4 ખટા છે. 

(C) તલધાન 1, 2 વાચા છે, જ્માયે 3, 4, 5 ખટા છે. 

(D) તલધાન 1, 2, 4 વાચા છે, જ્માયે 3, 5 ખટા છે. 
 

85. નીચેના તલધાનને વાચા (T) અને ખટા (F) તલધાન અનકુ્રભે દળાાલ. 

1. તાભાનન ઘટાડ લનસ્તતભાાં ઉત્સ્લેદન, પ્રકાળવાંશ્રેણ અને શ્વવનદય લધાયે છે. 

2. પ્રકાળની તીવ્રતા પ્રાણીઓના ચમાચમ દય ય અવય કયે છે. 

3. ભીઠાાં ાણીના પ્રાણીઓભાાં દેશપ્રલાશી દય ય અવય કયે છે. 
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4. થૃ્લી યના તલતલધ કે્ષત્રના લનસ્તત-જૂથ જેલાાં કે તલષલુવતૃીમ જ ાંગર , ઉષ્ણ કદટફાંધીમ, ળાંકુદ્રભુ જ ાંગર 
તાભાનના તપાલત ય આધાદયત છે. 
(A) F T F T 

(B) T T T F 

(C) F F F T 

(D) T F T F 

 

86.  નીચેનાભાાંથી કમ તલકલ્ અનકુ્રભણના વાભાન્મ ઉત્ક્રાાંતત પ્રક્રભ ભાટે સવુાંગત છે ? 

(A) િરુણાલતથા - જ ાંગર - ામાની અલતથા - ચયભાલતથા 

(B) ામાની અલતથા - તનભજ્જિિ જરદલબદૌ  અલતથા - શાંગાભી વયલય - િરુણાલતથા - જ ાંગર 

(C) ામાની અલતથા - તનભજ્જિિ જરદલબદૌ  અલતથા - શાંગાભી વયલય - જ ાંગર 

(D) ામાની અલતથા - િરુણાલતથા - જ ાંગર - શાંગીભી વયલય 

 

87. શદુ્ધ શલાભાાં ઑસ્ક્ટ્વજન ભાત્રા કેટરી શમ છે ? 

(A) 10 – 15 % 
(B) 19 – 21 % 

(C) 25 – 31 % 

(D) 40 – 45 % 

 

88. તનલવનતાંત્રના ફાંધાયણભાાં જીલન જીલલાની દયસ્સ્થતતના ઢાાંળ કે લશેંચણીભાાં ................ વભાલેળ ાભે 
છે. 

(A ) પ્રકાળ 

(B) ાણી 

(C) કરવ્મ 

(D) આેર િભાભ 

 

89.  'યેડ ડટેા બકુ' ળેની ભાદશતી આે છે ? 

(A) રાર દહયમાની ભાહશિી 
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(B) પ્રકાળવાંશ્રેણ ઉય રાર પ્રકાળની અવય 

(C) રાર યાંજકરવ્મલાી લનતતિ 

(D) બમજનક જાતિઓ 
 

90. નીચેનાભાાંથી વાચુાં તલધાન ળધ.   

(A) ફીટી કાવભાાં યશરે Bt-જનીન દળાણલે છે કે િે જનીન હયલતિિિ વજીલ છે. 

(B) ઇચ્ચ્છિ જનીન ભેલલા ભાટે ફે વભાન જનીનફાંધાયણ ધયાલિાાં વજીલના જેનીનને જડલાભાાં આલે છે. 

(C) તલમાંજનન ઉત્તત્તતથાન ઍ વાંદગીભાન યેખક િયીકે લિે છે. 

(D)  PBR 322 પ્રાસ્તભડ િણ ક્રતનિંગ જગ્મા ધયાલે છે. 

 

91. SPMને ળેભા દળાાલલાભાાં આલે છે ? 

(A) ભાઇક્રગ્રાભ / m3 

(B) તભરીગ્રાભ / m2 

(C) તભરીગ્રાભ / m3 

(D) તભરીગ્રાભ / cm2 

 

92.   નીચેના તલધાન ૈકી ખટાાં તલધાન ધયાલતાાં તલકલ્ વાંદ કય. 

(i) CNS મખુ્મત્લે ભગજ અને કયડયજ્જુનુાં ફનેલુાં છે. 

(ii) CNSભાાં મખુ્મત્લે શે્વત દ્વવ્મ ભખૂરુાં દ્વવ્મ ઍકભ ઍભ ફે ચેતાદ્વવ્મ શમ છે. 

(iii) ANS ઍ CNSથી સ્લતાંત્ર કામા કયે છે. 

(iv) PNS  ઍ CNSથી સ્લતાંત્ર યીતે કામા કયે છે. 

(v) CNS પયતે પક્ટ્ત ભધ્મ તતનકા રુતધયકેતળકાયકુ્ટ્ત શમ છે. 
(A)  (i), (iii), (iv) 

(B) (ii), (iv) 
(C) (iii), (v) 
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(D) (iii), (iv), (v) 

 

 93.   

 

(A) a → દૈહશક ચેિાિાંિ, b → કષ્ઠાાંિય તનાયઓુ, c → અતનચ્છાલિી અંગ 

(B) a → તલમાંલિી ચેિાિાંિ, b → અતનચ્છાલિી અંગ , c → કષ્ઠાાંિય તનાયઓુ 

 

(C) a → તલમાંલિી ચેિાિાંિ,  b→  કષ્ઠાાંિય તનાયઓુ, c → અયેલખિ તનાયઓુ 

(D) a → દૈહશક ચેિાિાંિ, b → ભસ્તિષ્ક ચેિાઓ, c → કયડયજ્જુ ચેિાઓ 
 

94.  નીચેનાભાાંથી કમા તલધાન અવત્મ છે ? 

(i) વેક્ટ્વકદટિકઇડ ઌક્ન્ટઌરજી અને ઌક્ન્ટન્પરેભૅટયી ય અવય કયે છે. 

(ii) મતૂ્રતિંડભાાં આલેરાાં જેક્ટ્સ્ટા ગ્રભેરુરય ક ઍદયથ્રઇટીનન સ્રાલ કયે છે. 

(iii) ભેપબે્રન ફાઉન્ડ દયવેપ્ટય રક્ષ્મકની અંદય ભી આલે છે. 

(iv) ડામાબફટીવ ઇસ્ન્વતદડવ દયતભમાન ફશાય નીકાતા મતૂ્રના જથ્થાનુાં પ્રભાણ લધે છે. 

(v) કેટકરેભાઇન ગ્મામકજનના તલઘટનને વદક્રમ કયીને રુતધયભાાં ગ્લકુઝનુાં પ્રભાણ લધાયે છે. 
(A) (ii), (v) 

(B) (i), (iv), (v) 

(C) (i), (iii) 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નશી 
 

95.   શાઇયગ્મામવેતભમા ઍટરે શુાં ? 

(A) રુતધયભાાં ગ્કુઝનુાં પ્રભાણ લધતુાં. 

(B) રુતધયભાાં ળકણયાનુાં પ્રભાણ લધવુાં. 

(C)રુતધયભાાં ગ્કુઝનુાં પ્રભાણ ઘટવુાં. 
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(D) રુતધયભાાં ળકણયાનુાં પ્રભાણ ઘટવુાં. 
 

96. કૉરભ-I ભાાં લનસ્તતનુાં નાભ અને કૉરભ- II ભાાં તે લનસ્તતના જન્યભુાાં યશરે યાંગસતૂ્ર દળાાલે છે , તેભને 
જડત વાચ તલકલ્ કમ છે ? 

કૉરભ-I કૉરભ-II 

(a) ફટાકા 

 (b) ડુાંગી 

(c) ચખા 

(d) ભકાઇ 

(i) 10 

(ii)  12 

(iii)  16 

(iv)  17 

(v)  24 

(A) (a) → (iii), (b) → (v), (c) → (iv), (d) → (i) 

(B) (a) → (v), (b) →(iii), (c) →(ii), (d) →(i) 

(C) (a) → (iv), (b) →(i), (c) →(ii), (d) →(c) 

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

 

97. ક્ષી યાબગત લનસ્તત ભાટે કમ તલકલ્ અવાંગત છે  ? 

(A) ળીભ  

(B) કુાંલયાઠુાં 

(C) ીી કયેણ 

(D) કાઇજેલરમા 
 

98. અધીકયણ ાપમા તલનાના અને અપબરત અંડકભાાંથી તલકતવત લનસ્તત કેલી શમ છે ? 

(A) ઍકકીમ 

(B) દ્ધિકીમ 

(C) તિકીમ 

(D) ફહભુ્રણુિા ધયાલિી 
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99.  સષુપુ્ત ફીજભાાં .............. ગેયશાજય અને ................ વદક્રમ શમ છે. 

(A) ABA, જીફયેરીન 

(B) IAA, ઇતથરીન 

(C) ABA, વાઇહટકામનીન 

(D) જીફયેરીન, ABA 

 

100.  લનસ્તતવદૃ્ધદ્વન પ્રાયાંબ ળાનાથી થામ છે ? 

(A) ષુ્વર્જન 

(B) કતલબેદન 

(C) ફીજાાંકુયણ 

(D) કતલતિયણ 
 

101.  અંડતિંડ અનકુ્રભે કેટરી રાંફાઈ અને શાઇ ધયાલે છે ? 

(A) 3 cm, 2 cm 

(B) 2 cm, 3 cm 

(C) 4 cm, 2 cm 

(D) 2 cm, 4 cm 

 

102.   ગબાાળમનુાં ળસ્ક્ટ્તળાી વાંકચન કયત જયાયનુ અંત:સ્ત્રાલ કમ છે ? 

(A) પ્રતટાગ્રેન્ન્ડન્વ  

(B) ઑસ્ક્વટવીન 

(C) FSH 
(D) LH 

 

103.   અટકાલ ઍ ઇરાજ કયતાાં વાય છે તે નીચેના કમા તલધાન ઉયથી કશી ળકામ ? 

(A) ક્ષબજનક રાગિા હકતવાભાાં ડૉક્ટયન વાંકણ  
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(B) અજાણ્મા વાથી વાથેન જાિીમ વાંફાંધ ટા 

(C) વાંલનન દયતભમાન શાંભેળાાં નયધન ઉમગ 

(D) આેર િભાભ 
 

104.  ડાઉન્વ તવન્ડ્રૉભ થલાનુાં કાયણ કયુાં છે ? 

(A) દૈહશક યાંગસિૂની રામવભી 

(B) દૈહશક યાંગસિૂની નરીવભી 

(C) દૈહશક યાંગસિૂની ટેરાવભી 

(D) દૈહશક યાંગસિૂની ભનવભી 
 

105. ભેન્ડરના કામા અંગે વાચાાં અને ખટાાં તલધાન કમાાં શઈ ળકે  ? 

(P) ભેન્ડરેે ળધેર તનમભ અસ્લીકામા ફનલા ભાટેનુાં કાયણ વાંચાયવ્મલશાયની અતનમતભતતા શતી. 

(Q) આનલુાંતળકતા દળાાલતા ઘટક કભાાં યશરેા જનીન (કયક) શમ છે. 

(R) આનલુાંતળકતાની ઘટનાનુાં આંકડાકીમ થૃક્કયણ કયી દળાાવ્યુાં. 

(S) કતલબાજનભાાં કકેન્દ્રન પા દળાાલ. 

(A) (P), (Q), (R) વાચાાં, (S) ખટુાં 

(B) (P), (Q), (R), (S) વાચાાં 

(C) (P), (S) વાચાાં (Q), (R) ખટાાં 

(D) (P), (Q), (R), (S) અવભથણક તલધાન છે. 
 

106. નીચેનાભાાંથી કઈ પ્રદક્રમાભાાં RNA ટૅપપ્રેટ તયીકે લતી DNAનુાં તનભાાણ કયે છે ? 

(A) હયલવણ રાન્વહક્રપ્ળન 

(B) રાન્વરેળન 

(C) રાન્વ ઍતભનેળન 

(D)  હયલવણ યૅચ્પ્રકેળન 
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107.  પ્રતતવાંકેત ક્યાાં આલેરા શમ છે ? 

(A) r-RNA 

(B) t-RNA 

(C) m-DNA 

(D) m-RNA 

 

108.  નીચેનાભાાંથી કયુાં વજીલ ક્ષીઓન તલકાવ વયીસૃભાાંથી થમ શલાનુાં યુલાય કયે છે ? 

(A) ડડ 

(B) આહકિમટેહયક્વ 

(C) તરથીઓ 

(D) આહકિઓયનીવ 
 

109. નીચેનાભાાંથી કમા પ્રકાયનુાં અનકુરૂ ડાતલિન દપન્ચની ચાાંચભાાં જલા ભતુાં નથી ? 

(A) કીટાશાયી ચાાંચ 

(B) શષુ્ક દાથોને ગયશ કયિી ચાાંચ 

(C) તલતલધ ઉકયણન ઉમગ કયિી ાાંચ 

(D) રાકડાભાાં તછર ાડિી ચાાંચ 
 

110.  તલધાન A : લાંધ્મ દયસ્સ્થતતની જાલણીભાાં ભાત્ર સકુકેક્ન્દ્રકન ઉછેય કયલાભાાં આલે છે. 

              R : જનીન ઇજનેદયતલદ્યાની દ્વતતભાાં સકુકેક્ન્દ્રકભાાં ઇલ્ચ્છત જતનન દાખર કયલાભાાં આલે છે. 

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

(B)  તલધાન A ખટુાં અને  R વાચુાં તલધાન છે. 

(C) તલધાન A અને R ખિાાં તલધાન છે. 

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

 

111. કૉરભ - I અને કૉરભ - II ને જડત વાચ તલકલ્ કમ છે ? 
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કૉરભ - I કૉરભ - II 

(a) તડબચૂ (i) 60 % ાણી 

(b) કયવ (ii) 98 %  ાણી 

(c) જરદબબદૌ  લનસ્તત (iii) 92 % ાણી 

(d) શષુ્કદબબદૌ  લનસ્તત (iv) 75 % ાણી 

 (v) 15 % ાણી 

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

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

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

(D) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (v) 

 

112. નીચેના ૈકી કઈ દક્રમાને દયણાભે ાણી મૂયભભાાં પ્રલેળે છે ? 

(A) પ્રવયણ 

(B) આસતૃિ 

(C) યવવાંકચન 

(D) અંિુઃચૂણ 

 

113. નાઈરજજનેઝ ઉત્વેચકની દક્રમાળીરતા લધાયત ુાં ખનીજતત્લ કયુાં છે ? 

(A) V 

(B) Si 

(C) Na 

(D) Ni 

 

114. ફે ણાના પ્રમગની ભદદથી કમા કાફાતનક દાથાની શાજયી વાબફત કયી ળકામ ? 

(A) ગ્કુઝ 



 

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 33 of  36 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

(B) ભાલ્ટઝ 

(C) સકુ્રઝ 

(D) તટાચણ 
 

115. ઍક ભર ગ્લકુઝ અને 6O2 અણઓુનુાં તનભાાણ કયલાભાાં કેટરા ઈરેક્ટ્રૉન લયામ છે ? 

(A) 6  

(B) 12 

(C) 18 

(D) 24 

 

116. ઌક્પપફબરક થભાાં પદૅટઌતવડના અણનુા તલઘટનથી કૅ્રબ્વચક્રભાાં પ્રલેળતા વાંમજનના ફાંધાયણભાાં કાફાન 
યભાણનુી વાંખ્મા કેટરી શમ છે ? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 6 

 

117. વોથી ઓછ શ્વવનાાંક કમા વાંમજનન છે ? 

(A) અતભન ઌતવડ 

(B) રામાતભહટન 

(C) ફ્રુકટઝ 

(D) ગ્કુઝ 
 

118. અન્નભાગાભાાં સ્ત્રાલતાાં અંતઃસ્ત્રાલના તલતલધ કામો દળાાલત મગ્મ તલકલ્ વાંદ કય. 
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કૉરભ - I કૉરભ - II 

(a) ગૅક્સ્રન (i) જઠયની લરલણી અટકાલે. 

(b) કબરતવસ્ટકાઈતનન (ii) સ્લાદુયવન સ્ત્રાલ અલયધે. 

(c) GIP (iii) તત્તયવબુાં ક્ટ્લાળમ તયપ લશન કયે. 

(d) તવદક્રટીન (iv) જઠયયવન સ્ત્રાલ અટકાલે. 

 (v) તત્તયવ ઉત્ન્ન કયે. 

 (vi) જઠયયવન સ્ત્રાલ પે્રયે. 

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

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

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

(D) (a) – (v), (b) – (vi), (c) – (iii), (d) – (i) 

 

119. નીચે આેર કૉરભ - I, કૉરભ - II તથા કૉરભ - IIIને જડત કામ તલકલ્ વાચ છે ? 

કૉરભ - I (ઉત્વેચક) કૉરભ - II (સ્થાન) કૉરભ - III (કામા) 

(a) યેતનન (i) નાનુાં આંતયડુાં (p) ૉબરવેકેયાઈડ – ડામવેકેયાઈડ 

(b) ઍભામરેઝ (ii) મખુગશુા (q) પ્રદટનનુાં ાચન 

(c) કામભદરલ્પ્વનજન (iii) જથય (r) કેવીન - ેયાકેવીન 

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

(B) (a) – (iii) – (r), (b) – (ii) - (q), (c) – (i) – (p) 

(C) (a) – (ii) – (r), (b) – (i) - (q), (c) – (iii) – (p)  

(D) (a) – (iii) – (r), (b) – (ii) - (p), (c) – (i) – (q) 
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120. દળાાલેર આકૃતત ભાટે મગ્મ તલકલ્ કમ છે ? 

 
(A) ઉયદયટર ઉય ધકેરામ, પેપવાભાાં શલાનુાં આંતળક દફાણ ઘટે.  

(B) ઉયવીમ ગશુાબુાં કદ લધે, પેપવાભાાં શલાનુાં આંતળક દફાણ ઘટે. 

(C) ઉયવીમ ગશુાનુાં કદ ઘટે, પેપવાભાાં શલાનુાં આંતળક દફાણ ઘટે. 

(D) ઉયદયટર વાભાન્મ આયાભની અલતથાભાાં છે. 
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Answer Key 

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

1 C 41 D 81 C 

2 C 42 D 82 B 

3 D 43 AB 83 D 

4 C 44 A 84 D 

5 A 45 D 85 A 

6 C 46 D 86 C 

7 A 47 D 87 B 

8 D 48 D 88 A 

9 A 49 C 89 D 

10 B 50 A 90 A 

11 A 51 B 91 A 

12 A 52 C 92 D 

13 B 53 D 93 B 

14 A 54 A 94 C 

15 C 55 D 95 B 

16 B 56 A 96 B 

17 A 57 B 97 D 

18 C 58 C 98 B 

19 C 59 C 99 D 

20 D 60 C 100 C 

21 D 61 B 101 A 

22 A 62 C 102 A 

23 B 63 D 103 D 

24 B 64 A 104 A 

25 B 65 C 105 A 

26 A 66 A 106 A 

27 A 67 D 107 B 

28 D 68 A 108 B 

29 C 69 A 109 D 

30 B 70 D 110 C 

31 A 71 A 111 C 

32 D 72 A 112 A 

33 C 73 A 113 A 

34 B 74 B 114 D 

35 B 75 A 115 B 

36 C 76 C 116 A 

37 A 77 B 117 B 

38 B 78 C 118 A 

39 C 79 D 119 A 

40 A 80 C 120 D 

 


