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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 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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બોતિક તલજ્ઞાન 

 

1.  રખડંની વાેક્ષ યતભઍબફબરટીન  ંમલૂ્મ 5500 શમ િ િેની ભૅગ્નેટટક વવેપ્ટેબફબરટીન  ંમલૂ્મ .................. 
થળે. 
(A) 5500 ×  107 

(B) 5500 ×  10−7 

(C) 5501 

(D) 5499 

 

2. એકયંગી પ્રકાળ એટરે એલ પ્રકાળ કે જેભા ં................... 

(A) એક જ િયાંગરાંફાઈ શાજય શમ 

(B) એક કયિાાં લધ ુિયાંગરાંફાઈઓ શાજય શમ 

(C) રાર અને જાંફરી પ્રકાળ શમ 

(D) ી અને રાર પ્રકાળ શમ 

 

3. ફે પ્રૉટન , ફે ન્ય ટ્રૉન ને પ્રટૉન-ન્ય ટ્રૉન લચ્ચે રાગિા ન્ય ક્લરમય ફને ન ક્રભે Fpp, Fnn, Fpn લડ ે
દળાાલલાભા ંઅલે િ ફ લચ્ચેન વફંધં...................... છે. 
(A) Fpp χ Fnm  ≈ Fpn 

(B) Fpp ≠ Fnn, યાંત ુFpp = Fpn 

(C) Fpp = Fnn = Fpn 

(D) Fpp ≠ Fnn ≠ Fpn 

 

4. એક તનમતભિ િાયન લયધ 24 Ω છે. િેને લર્ ાાકાય લાલાભા ંઅલે છે િેન કઇ ફે અંત્મબફિંદ ઓ લચ્ચે 
વયકાયક લયધ ................... છે. (GUJCET – 2009) 

(A) 6 Ω 

(B) 12 Ω 

(C) 3 Ω 

(D) 24 Ω 
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5. શાઆડ્રજન યભાણ ની રાઇભન શે્રણીની પ્રથભ યેખાની િયંગરફંાઇ ને શાઇડ્રજન જેલા ફીજા યભાણ ની 
ફાભય શે્રણીની દ્વિિીમ યેખાની િયંગરફંાઇ વભાન શમ િ શાઇડ્રજન જેલા ફીજા યભણ ન યભાણ ક્રભાકં Z 

કેટર શળે ? 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

6. ફે ધાર્  ઓ A ને Bના લકા -પંલળનના મલૂ્મ ન ક્રભે 5.0 eV ને 2.5 eV છે. જ ધાર્   A ભાટે થે્રળલ્ડ 
િયંગરફંાઇ 𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐀

𝐨

  શમ, િ ધાર્   Bની થે્રળલ્ડ િયંગરફંાઇ ............ શળે. 

(A) 3000 A
o

 

(B) 9000 A
o

 

(C) 12,000 A
o

 

(D) 15,000 A
o

 

 

7. પ્રટનનના લેગભાનભા ંp0 જેટર પેયપાય કયલાભા ંઅલે િ િેને ન રૂ દ-બ્રૉગ્રીની િયંગરફંાઇભા ંથિ 
પેયપાય 0.25 % છે િ પ્રટનની મૂ િયંગરફંાઇ ? 
(A) p0 

(B) 100 p0 

(C) 400 p0 

(D) 4 p0 

 

8. વભાન ગતિ-ઉજાા ધયાલિા એક પ્રટન , એક ડય ટેયન ને એક 𝛂 −કણ કઇ વભાન ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રભાં , 
કે્ષત્રને રફંરૂે દાખર થામ િ િેભના લર્ ાાકાય થની તત્રજ્માઓન ગ ણત્તય .............. શળે. 

(A) 1 :   2 :  1 

(B) 1 :   2 :   2 

(C)   2 :  1 :  1 

(D)   2 :   2 :  1 
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9. એક યેટડમ 6 V ડી.વી. ય કામા કયે છે ને િેને 220 Vની એ.વી. ભેઇન્વ ય લગાડલ છે. અ ભાટે જેના 
ગ ણ ગ ૂચંાભા ં18 આંટા છે િેવ  ંટ્રાન્વપૉભાય લાયવ  ંશમ , િ િેના પ્રાથતભક ગ ૂચંાભા ંઆંટાઓની વખં્મા 
............. શલી જઇએ. 
(A) 330 

(B) 660 

(C) 600 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

10.  એક તલદ્ય િ ડાઇરને કઇ બફિંદ લર્ૌ તલદ્ય િબાયના કે્ષત્રભા ંમકેૂર શમ, િ.............. 

(A) િે ડાઈર ય રાગતુાં હયણાભી તલદ્યિુફ શનૂ્મ જ શમ 

(B) િે ડાઈર ય રાગતુાં હયણાભી તલદ્યિુફ શનૂ્મ શઈ ળકે 

(C) િે ડાઈર ય રાગતુાં ટૉકણ શનૂ્મ શઈ ળકે 

(D) િે ડાઈર ય રાગતુાં ટૉકણ શનૂ્મ જ શમ 

 

11. 𝐄
→

 =  𝐄𝟎𝐢
^

 જેટરા વભાન તલદ્ય િકે્ષત્ર ભાટે જ x = 0 ાવે તલદ્ય િસ્થથતિભાન શનૂ્મ શમ , િ x = +x ાવે 
સ્થથતિભાનન  ંમલૂ્મ ..................... શળે. 
(A) xE0  

(B) –xE0 

(C) x2 E0 

(D) –x2 E0 

 

12. નીચેનભાથંી કમ એકભ એ ML2Q-2 ાટયભાબણક સતૂ્ર દળાાલે છે ? (શીં Q = તલદ્ય િબાય) 
(A) Weber (wb) 

(B) Wbm-2 

(C) Henry 

(D) H m-2 
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13. એક ચ ૂફંક 30°ન ઍન્ગર ઑપ ટડ ધયાલિી જગ્માએ 2 secondના અલિાકાથી દરન કયે છે ને જ્મા ં
ઍન્ગર ઑપ ટડ 60° છે ત્મા ં 3 secondના અલિાનકાથી દરન કયે છે િ ઈયલિ ફનેં જગ્માના ટયણાભી 
ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રન ગ ણત્તય .................. 

(A) 
4 3

7
 

(B) 
4

9 3
 

(C) 
9

4 3
 

(D) 
9

 3
 

 

14. 25 cm2 ન  ંઅડછેદન  ંકે્ષત્રપ ને 20 આંટા ધયાલિા ગ ૂચંાન લયધ 10 Ω  છે. એ ગ ૂચંા વાથે , 
રફંરૂે, વકંામેર ચ ૂફંકીમ કે્ષત્ર , 100 Ts-1 ના દયે ફદરાર્   ંશમ , િ ગ ૂચંાભા ંપે્રટયિ થિ તલદ્ય િપ્રલાશ 
...................... શળે. (GUJCET – 2012) 

(A) 1 A 

(B) 50 A 

(C) 0.5 A 

(D) 5 A 

 

15. એક એ.વી શે્રણી L – C – R ટયથભા ંન નાદ લખિે ઇસ્પડન્વ ................... શળે.  (GUJCET – 2007) 

(A)  R2 +   ωL 2 +   
1

ωC
 

2

 

1

2

 

(B)  R2 +   ωL −  
1

ωC
 

2

 

1

2

 

(C) R 

(D)  R2 +   
1

ωC
 −  ωL 

2

 

1

2

 

 

16. જેભા ંતલદ્ય િકે્ષત્રની િીવ્રિાના વટદળની ટદળા પ્રટૉનના પ્રાયંબબક લેગની ટદળાને ⊥ શમ, િ િેભા ંપ્રટૉનન 
થ.................. શળે. 
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(A) લતુણાકાય 

(B) યલરામાકાય 

(C) અંડાકાય 

(D) સયેુખ 

 

17. એક યેટડમ-ઍક્લટલ િત્લન ધા-જીલનકા 2.5 hours શમ, િ 7.5 hours છી અ િત્લન ................. 
બાગ ફચ્મ શળે. 

(A) 
1

4
 

(B) 
1

6
 

(C) 
1

8
 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 
 

18. કઇ ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રભા ંમ લિ યીિે ટયભ્રભણ કયી ળકે િેભ રટકાલેર ફે ચ ૂફંકના અલિાકાન ગ ણત્તય 2 
: 1 છે. જ િેભની જડત્લની ચાકભાત્રા વભાન શમ , િ િેભની ચ ૂફંકીમ ચાકભાત્રાઓન ગ ણત્તય ................. 
શળે. 
(A) 1 : 2 

(B) 1 : 4 

(C) 2 : 1 

(D) 4 : 1 

 

19. જેના દ્રવ્મન લક્રીબલનારં 1.5 છે િેલા એક દ્વિ-ફટશગો રેન્વની કેન્દ્રરફંાઇ ને લક્રિાતત્રજ્મા f ને R 

શમ, િ ................... 

 A f =  
R

2
 

(B) f =  R 

(C) f =  
3R

2
 

(D) f =  
2R

3
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20. Q ને 9q ક રફં તલદ્ય િબાય લચ્ચેન  ંઅંિય 4 m છે. િેભને જડિી યેખા યના જે બફિંદ એ તલદ્ય િકે્ષત્ર શનૂ્મ 
શમ િે બફિંદ એ તલદ્ય િકે્ષત્ર શનૂ્મ શમ િે બફિંદ એ તલદ્ય િસ્થથતિભાન કેટ  ંશળે ? 

(A) 4 kQ V 

(B) 10 kQ V 

(C) 2 kQ V 

(D) 2.5 kQ V 

 

21. એક િાફંાના િાયન લયધ 20 Ω છે. િેને ખેંચીને િેની રફંાઇભા ં2 % ન લધાય કયિા ંનલ લયધ 
કેટર થામ ? 

(A) 18 Ω 

(B) 20.8 Ω 

(C) 20 Ω 

(D) 40 Ω 

 

22. 10 cmની ચ ૂફંકીમ રફંાઇ ધયાલિા એક ફાય ભૅગ્નેટના ધ્ર લન  ંધ્ર લભાન 12Am છે. અ ભૅગ્નેટની ક્ષ ય, 
િેના ભધ્મબફિંદ થી 20 cm દૂય અલેર, બફિંદ  ાવે ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રની િીવ્રિા ....................... શળે. 

(A) 2.4 ×  10−5 T 

(B) 1.3 ×  10−6 T 

(C) 3.8 ×  10−5 T 

(D) 3.0 ×  10−5 T 

 

23. ૉટૅતળમભ લકા  પંલળન 2 eV શમ, િ િેની પટ-ઇરેક્લટ્રક થે્રળલ્ડ િયંગરફંાઇ ................... છે. 

 𝐡 =  𝟔. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝐉𝐬,  𝟏 𝐞𝐕 =  𝟏. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉,  𝐜 =  𝟑 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦/𝐬  

(A) 618.7 nm 
(B) 1860 nm 

(C) 310.7 nm 

(D) 1240 nm 

 

24. ફે િયંગની િીવ્રિાઓન ગ ણત્તય 9 : 1 છે. િ િેભના કંતલથિાયન ગ ણત્તય ................... શળે. 
(GUJCET – 2008) 

(A) 3 : 1 
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(B) 2 : 1 

(C) 9 : 1 

(D) 1 : 9 

 

25. 4 μF  ને 10 μF  10 V 12 V 4 μF 2.5  

(A) 40 μC 

(B) 80 μC 

(C) 60 μC 

(D) 75 μC 

 

26. ગજજમા ચ ૂફંકની ચ ૂફંકીમ ચાકભાત્રા 𝟓 ×  𝟏𝟎−𝟓 𝐀𝐦𝟐 છે િેને  𝟖𝛑 ×  𝟏𝟎−𝟒 𝐭𝐞𝐬𝐥𝐚  જેટરા ચ ૂફંકીમ કે્ષત્રભા ં
મકૂલાભા ંઅલે છે. ચ ૂફંક 15 secના અલિાકા વાથે દરન કયે િ ચ ૂફંકની જડત્લની ચાકભાત્રા 
..................... થળે. 
(A) 22.5 kgm2 

(B) 11.25 kgm2 

(C) 5.62 kgm2 

(D) 7.16 ×  10−7 kgm2 

 

27. સ્થથય યશરે ઇરેલટ્રૉનને કેટરા તલદ્ય િસ્થથતિભાનન િપાલિ લડ ેપ્રલેબગિ કયલ જઇએ કે જેથી િેની દ-
બ્રૉગ્રી િયંગરફંાઇ 𝟏 𝐀

𝐨

 શમ ? 
(A) 50 V 

(B) 100 V 

(C) 150 V 

(D) 200 V 

 

28. એક કૉભન ઍતભટય ટ્રાક્ન્ઝથટય ઍક્પપ્રપામયભા ંફેઝપ્રલાશન પેયપાય 100 μA છે, િ કરેલટય પ્રલાશભા ંથિ 
પેયપાય .................... છે. 
(A) 5 A 

(B) 5 mA 

(C) 0.5 A 

(D) 50 mA 
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29. ………………. ટ્રાન્વતભળન ને ટયવીલયને જડર્   ંભાધ્મભ છે. 

(A) ટ્રાન્વતભળન ચૅનર 

(B) Fax 

(C) ભૉડભે 

(D) ભાઈક્રપન 

 

30. m દ ને q તલદ્ય િબાય ધયાલિા એક કણને u જેટરા લેગથી તલદ્ય િકે્ષત્ર Eની તલર દ્ધ પેંકલાભા ંઅલે િ િે 
કણ ક્ષણબય ભાટે સ્થથય થામ િે શરેા ંકેટ  ંઅંિય કાળે ? 

(A) 
mu2

2qE
 

(B) 
mu

2qE
 

(C) 
mu2

qE
 

(D) 
2mu2

qE
 

 

31. અકૃતિભા ંકઇ તલદ્ય િબાટયિ દાથા ભાટે તલદ્ય િકે્ષત્ર E(r) તલર દ્ધ કઇ બફિંદ ના િે દાથાના કેન્દ્રથી અંિય ( r) 
ભાટેર અરેખ છે. િેથી ................... . (GUJCET – 2012) 

 

(A) આ લતત ુતલદ્યિુબાહયિ લાશક નક્કય ઘન શલ જઈએ. 

(B) આ લતત ુવભાન કદ તલદ્યિુબાય ઘનિા ધયાલિ નક્કય ગ શલ જઈએ. 

(C) આ લતત ુવભાન અક્દ તલદ્યિુબાય ઘનિા ધયાલિ ગીમ કલચ શલ જઈએ. 

(D) આેર ૈકી એક ણ નશીં 
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32. 10 Ω લયધલા એક િાય અકૃતિભા ંદળાાવ્મા પ્રભાણે લર્ ા અકાયભા ંલાેર છે. િાયન 1 m રફંાઇ 
દીઠ લયધ 1 Ω છે. જ A ને B લચ્ચે વભર્ લ્મ લયધ 2.4 Ω શમ, િ નાની ચાની રફંાઇ ............ 
m શળે. 

 

(A) 2.4 

(B) 4 

(C) 4.8 

(D) 6 

 

33. I જેટર તલદ્ય િપ્રલાશધાટયિ િાય એક લાશક ટયિંગના કેન્દ્રભાથંી ટયિંગના વભિરને રફંરૂે , વાય થામ છે. 
જ્માયે પ્રલાશ I એ વભમ વાથે ચ દયે ઘટિ શમ, ત્માયે ટયિંગભા ંપે્રટયિ પ્રલાશની ટદળા કઇ શળે ? 

 

(A) વભઘડી 

(B) તલભઘડી 

(C) લાયાપયિી વભઘડી અને તલભઘડી 

(D) હયિંગભાાં પ્રેહયિ પ્રલાશ ઉદબલળે જ નહશ 

 

34. એ.વી. ટયથભા ંજડરેા અદળા કૅેતવટયભા ંવ્મતિિ થિ વયેયાળ ાલય કેટર શમ ? (GUJCET – 

2009) 

(A) શનૂ્મ 
(B)2 CV2 

(C) CV2 
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(D) 
1

2
 CV2 

 

35. ટંગથટન ને વટડમભ ધાર્   ભાટે લકા  પંલળનના મલૂ્મ ન ક્રભે 4.5 eV ને 2.3 eV છે. જ વટડમભ ધાર્   
ભાટે થે્રળલ્ડ િયંગરફંાઇ 𝟓𝟒𝟔𝟎 𝐀

𝐨

 શમ, િ ટંગથટન ધાર્   ભાટે થે્રળલ્ડ િયંગરફંાઇ ................ થામ. 

(A) 5893 A
o

 

(B) 10683 A
o

 

(C) 2791 A
o

 

(D) 528 A
o

 

 

36.  તલટકયણની િીવ્રિાન  ંાટયભાબણક સતૂ્ર ................... છે. (GUJCET – 2007) 

(A) M1L2T-2 

(B) M1L2T-3 

(C) M1L0T-3 

(D) M1L0T-3 

 

37. જ શાઇડ્રજન યભાણ ભા ંયશરેા ઇરેલટ્રૉનની તલદ્ય િ સ્થથતિ-ઉજાા −𝐤𝐞𝟐

𝐫
 શમ, િ િેની ગતિ-ઉજાા કેટરી ભે 

? 

(A) 
−ke2

2r
 

(B) 
−ke2

r
 

(C) 
ke2

2r
 

(D) 
ke2

r
 

 

38. જે યચનાની ભદદથી વભાન તલદ્ય િકે્ષત્ર ભેલી ળકામ છે િે ................ છે. 

(A) અતિરાાંફ તલદ્યિુબાહયિ િાય 

(B) ખફૂ જ ભટા હયભાણલાળાં તલદ્યિુબાહયિ વભિર 

(C) તલદ્યિુબાહયિ ગ 
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(D) તલદ્યિુબાહયિ હયિંગ 

 

39. મગંના પ્રમગભા ંજ શે્વિપ્રકાળ લાયલાભા ંઅલે , િ ભધ્મભાન ળરાકા ................. શળે ને િેના િયિ 
જ છી ળરાકા................... શળે. 

(A) શ્વિે, રાર 

(B) શ્વિે, જાંફરી 

(C) રાર, લાદી 

(D) જાંફરી, રાર 

 

40. સ્થથય પ્રલાશ વાય કયિા િેભજ વભાન a તત્રજ્માલાળં અડછેદન  ંકે્ષત્રપ ધયાલિા ંલાશકભા ંચ ૂફંકીમ 
કે્ષત્રન અરેખ .............. 

(A)                                       (B)  

(C)                                        (D)  

 

 

યવામણ તલજ્ઞાન 

 

41. ટટયબરન કમા લગાન મ ખ્મ ૉબરભય છે ? 

(A) ૉલર એભાઈડ 
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(B) ૉલરએતટય 

(C) ૉલરતટામહયન 

(D) ૉલરથીન 

 

42. BIS િાયા 65 કે િેથી લધ  ણ 76થી ઓછા TFM ધયાલિા વાબ ને કમ ગે્રડ અલાભા ંઅવ્મ છે ? 

(A) ગ્રેડ - 1 

(B) ગ્રેડ - 2 

(C) ગ્રેડ - 3 

(D) ગ્રેડ - 4 

 

43. ઘનની ધાયરફંાઇ 400 pm છે, અંિઃથથ ટકયણ ................ શળે. (AFMC – 2008)  

(A) 566 pm 

(B) 600 pm 

(C) 500 pm 

(D) 693 pm  

 

44. ન ચ ૂફંકીમ અસ્વલમ ઘન દાથા કમ છે ? 

(A) યશમ્બફક વલ્પય 

(B) નાઈટ્રજન 

(C) ઑસ્ક્વજન 

(D) પૉતપયવ 

 

45. pH = 0 મલૂ્મ ધયાલિા જરીમ H2SO4 ના 250 તભરી દ્રાલણની વપ્રભાણિા કેટરી શળે ? (GUJCET – 2010, 

2012) 
(A) 2 N 

(B) 1 N 

(C) 0.5 N 

(D) 0.25 N 
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46. તનમિ િાભાને નીચેના ૈકી કમા દ્રાલણન  ં ફાષ્દફાણ 0.3 M ગ્ કઝના ફાષ્દફાણ જેટ  ંશળે ? 

(GUJCET – 2012) 

(A) 0.1 M Na3 [Co(NO2)6] 

(B) 0.1 M Na2 [Co(H2O) (NO2)5] 

(C) 0.1 M [Co(H2O)3 (NO2)3] 

(D) 0.1M Na [Co(H2O)2 (NO2)4] 

 

47. 0.6 ગ્રાભ ય ટયમાને 200 ગ્રાભાણીભા ંદ્રાવ્મ કયલાથી િેના ઈત્કરન-બફિંદ ભા ં 0.5° 𝐂 ન લધાય થામ િ 
દ્રાલણન ભરર ઈન્નમન-ચાકં ળધ. (GUJCET – 2009) 

(A) 1.0 K હકગ્રાભર-1 

(B) 10 K હકગ્રાભર 

(C) 10 K હકગ્રાભર-1 

(D) 10 K હકગ્રાભર-1 

 

48. MgSO4 ના જરીમ દ્રાલણભા ં1 પયૅાડ ેતલદ્ય િજથ્થ વાય કયિા ંકૅથડ ય કેટરા ભર Mg ભળે ? 
(A) 2 

(B) 0.5 

(C) 1 

(D) 0 

 

49. 90 ગ્રાભ ાણીન  ંવંણૂા તલદ્ય િતલબાજન Pt ધ્ર લની શાજયીભા ંકયલાથી કેટર O2 ભળે ? 

(A) 5 ભર 

(B) 2.5 ભર 

(C) 3 ભર 

(D) 1.5 ભર 

 

50.  ફિણ કની ક્ષભિા ભાટેન  ંવાચ  ંવભીકયણ .................. (CBSE PMT – 2007) 

(A) 
∆G

∆S
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(B) 
∆G

∆H
 

(C) 
∆S

∆G
 

(D) 
∆H

∆G
 

 

51. ઝન શ દ્વદ્ધકયણ દ્ધતિ લડ ેકમા િત્લના શ દ્વદ્ધકયણ થઇ ળકે છે ? 
(A) B, Ga, Si 

(B) Ba, Ga, Sn 

(C) Be, Ga, Se 

(D) B, Ga, Se 

 

52. નાઇટટ્રક ઍતવડ કઇ ધાર્  ઓ તવલામની ન્મ ધાર્  ઓ વાથે ત્લટયિ પ્રટક્રમા ન બલે છે ? 
(A) Mn, Cr 

(B) Au, Pt 

(C) Al, Cu 

(D) Zn, Fe 

 

53. 𝟑 𝐂𝐮 𝐬  +  𝟖 𝐇𝐍𝐎𝟑 𝟏𝟎 − 𝟑𝟎%  →  𝟑 𝐂𝐮  𝐍𝐎𝟑 𝟐 +  𝟐𝐱 𝐠  +  𝟒 𝐇𝟐𝐎 𝐥  ભા ંX િયીકે કમ લાય  ભળે ? 

(A) N2O 

(B) NO2 

(C) NO 

(D) N2O5 

 

54. ડામલરટયન લાય ના ઈમગની ફાફિભા ંકય  ંતલધાન ફધંફેવર્  ંનથી ? 

(A) રાકડાના ભાલાને બ્રીચ કયલા લયામ છે. 

(B) િેર, ચયફી, ઊન અને યેળભને બ્રીચ કયલા લયામ છે. 

(C) વનુાં અને પ્રૅહટનભના તનષ્કણણભાાં લયામ છે. 

(D) દલા, યાંગક અને કાફણતનક વાંમજનની ફનાલટભાાં લયામ છે. 
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55. નીચેના વમંજનભાથંી બ્રભીન વાથે કની પ્રટક્રમા થિી નથી ? 

(A) ઈતથન 

(B) હપનૉર 

(C) ક્રયપૉભણ 

(D) અતનરીન 

 

56. તભથાઇર વમંજનભાથંી બ્રભીન વાથે કની પ્રટક્રમા થિી નથી ? 

(A) CH3 – F < CH3 – Cl < CH3 – Br < CH3 - I 

(B) CH3 – F > CH3 – Cl > CH3 – Br > CH3 - I 

(C) CH3 – F > CH3 – Cl < CH3 – Br = CH3 - I 

(D) CH3 – F > CH3 – Cl = CH3 – Br > CH3 - I 

 

57. તનમ ેન્ટાઇર બ્રભાઇડ .............. શરેાઇડન  ંઈદાશયણ છે ? 
(A) 1° 

(B) 2° 

(C) 3° 

(D) એરાઈલરક 
 

58. X ને Y ઓખ. 

(A) લઝિંક હપનૉક્વાઈડ, નાઈટ્રફેમ્ન્ઝન 

(B) ફેમ્ન્ઝન, નાઈટ્રફેમ્ન્ઝન 

(C) ફેમ્ન્ઝન, o – નાઈટ્રહપનૉર 

(D) ફેમ્ન્ઝન, p – નાઈટ્રહપનૉર 

 

59. 𝐂𝐇𝟑 𝐂𝐇𝟐 −  𝐎 −  𝐂𝐇𝟐 𝐂𝐇𝟑 +  𝟐𝐇𝐥 →
−𝐇𝟐𝐎

∆
 𝐗 +  →

ઇથય
𝟐𝐍𝐚

 Y  
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નીજ Y જણાલ. 

(A) ઈથાઈર આમડાઈડ 

(B) ઈતથન 

(C) n – બ્યટેુન 

(D) ઈથેનર + ઈથાઈર આમડાઈડ 

 

60. ટપનૉરની CHCl3 ને NaOH વાથેની પ્રટક્રમાભા ંભિી નીજને ઍતવટડક કયિા ંવેબરવાક્લ્ડશાઇડ ભે છે , 
િ અ પ્રટક્રમાભા ંકમ ભધ્મથથી વકંામેર છે ? (IIT JEE – 1995) 

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

 

 

61.  પ્રટક્રમાના પ્રટક્રમાક્રભ અંગે નીચેનાભાથંી કય  ંતલધાન ખટ ં છે ? (CBSE PMT – 2011) 

(A) પ્રહક્રમાન ક્રભ પ્રામલગક યીિે જ નક્કી થઈ ળકે. 

(B) પ્રહક્રમાક્રભને પ્રહક્રમકના િત્લમગતભિીમ ગણુાાંક વાથે કઈ વાંફાંધ નથી. 

(C) પ્રહક્રમાન ક્રભ એ પ્રહક્રમાલેગના વભીકયણભાાં દળાણલેર પ્રહક્રમકની વાાંદ્રિાના ઘાિાાંકના વયલાા જેટર 
શમ છે. 

(D) પ્રહક્રમાક્રભ શાંભેળા ણૂાાંક વાંખ્માભાાં શમ છે. 
 

62. પ્રથભ ક્રભની પ્રટક્રમા ભાટે પ્રટક્રમાલેગ → વાદં્રિાન અરેખ કમ વાચ છે ? 

(A)      (B)         (C)       (D)  
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𝟔𝟑.  𝐍𝟐𝐎𝟓(𝐠) →  𝟐 𝐍𝐎𝟐(𝐠) +  
𝟏

𝟐
 𝐎𝟐 𝐠  ·  𝟕𝟓 % પ્રટક્રમા 24 તભતનટભા ંણૂા થામ છે . 1 કરાકના અંિે N2O5ની 

વાદં્રિા કેટરી ફાકી શળે ? 
(A) 3 % 

(B) 25 % 

(C) 12.5 % 

(D) 6.25 % 

 

64. તલભાગં ઈદ્દીન અધાટયિ અધ તનક ઔદ્યબગક પ્રક્રભભા ંપ્રટક્રમક િયીકે ઇતથરીનભાથંી ૉબરથીનરીન 
ફનાલલા ભાટે નીચેના ૈકી કમ ઈદ્દીક લયામ છે ? (GHSEB – 2013) 
(A) [ Rh(CO)2I2]- 

(B) લફતભથ 

(C) તવલ્લય 

(D) ઓગેનક્રતભમભ અને હટટેતનમભ 

 

65. કમ તલદ્ય િતલબાજ્મ ગલ્ડ વરના થકંદન ભાટે વોથી લધ  વયકાયક છે ? 

(A) MgCl2 

(B) K4[Fe(CN)6] 

(C) NaNO3 

(D) Na3PO4 

 

66. MnO2 ન  ંKOH વાથે તગબરિ કયિા ંયંગીન વમંજન ફને છે િે નીજ િથા યંગ જણાલ. (IIT 2003, AMU 

Engg – 2011) 

(A) K2MnO4, રીર 

(B) KMnO4, જાંફરી 

(C) Mn2O3, ફદાભી 

(D) Mn3O4,  કા 
 

67. 1 ભર પેયવ ઑલઝેરેટ (FeC2O4)ન  ંઑસ્લવડળેન કયલા ભાટે કેટરા ભર ઍતવટડક KMnO4 ની જરૂય ડ ે? 
(A) 5 
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(B) 3 

(C) 0.6 

(D) 1.5 

 

68. Gd3+ અમનની સ્થથયિા ભાટેન  ંકાયણ જણાલ.  (Tamilnadu CET – 2002) 

(A) 4f – કક્ષક ણૂણ બયામેર છે. 

(B) 4f – કક્ષક ણૂણ બયામેર છે. 

(C) તનષ્ક્રીમ લાય ુજેલી ઈરેક્ટ્રૉન યચના ધયાલે છે. 

(D) 4f -  કક્ષક વાંણૂણ ખારી છે. 
 

69. 1 ભર Co(NH3)5Cl3 વકંીણાને ાણીભા ંઓગાિા ંત્રણ ભર અમન અે છે. અ જ વકંીણાના 1 ભરની 2 
ભર AgNO3 વાથે પ્રટક્રમા થિા ંફે ભર AgCl(s) ભે છે, િ િે વકંીણાન  ંફધંાયણ કય  ંશળે ? (AIEEE – 2003) 

(A) [ Co(NH3)3 Cl2] 2NH3 

(B) [ Co(NH3)4 Cl2] Cl NH3 

(C) [Co (NH3)5 Cl] Cl2 

(D) [ Co (NH3)4 Cl] Cl2 NH3 

 

70. Cr2+ , Mn2+ , Fe2+ ને Ni2+ ની d ઇરેલટ્રૉન યચના ન ક્રભે 3d4, 3d5, 3d6  ને 3d8  છે. નીચેના ૈકી કય  ં
ઍલલા વકંીણા રઘ િભ ન ચ ૂફંકીમ લિાણકૂ દળાાલળે ? (PMT – 2007) 

(A) [Fe(H2O)6]2+ 

(B) [Ni(H2O)6]2+ 

(C) [ Cr (H2O)6]2+ 

(D) [Mn(H2O)6]2+ 

 

71. નીચેના ૈકી કય  ંવમંજન પ્રકાળ – વભઘટકિા દળાાલે છે ? (AIEEE – 2005) 

(A) [Co(CN)6]3- 

(B) [Cr(C2O4)3]3+ 

(C) [ZnCl4]2- 

(D) [Cu(NH3)4]2+ 
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72. નીચેનાભાથંી કય  ંવમંજન એથટય છે ? 

(A) વહડમભ એતવટેટ 

(B) વહડમભ સ્તટમયેટ 

(C) અભતનમભ એતવટેટ 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

73. – COOH વમશૂ ધયાલર્  ંવમંજન કય  ંછે ? 

(A) તહક્રક ઍતવડ 

(B) ઍસ્તહયન 

(C) ઍતકલફિક ઍતવડ 

(D) ફાલફિટયહુયક ઍતવડ 

 

74. લેરેયાક્લ્ડશાઇડન  ંફધંાયણીમ સતૂ્ર અ. 
(A) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CHO 

(B) CH3 −  CH
|

CHO

 −  CH2 −  CH3 

(C) CH2 = CH - CHO 

(D) CH3 −  CH2 −  CH2  −  CH2 −  C

O
||

 −  H 

 

75. નીચેના ૈકી કય  ંતલધાન વાચ  ંછે ? (CBSE PMT – 1988) 

(A) તભથાઈર એભાઈન એ દ્વિિીમક એભાઈન છે. 

(B) એભતનમા કયિાાં તભથાઈર એભાઈન ઓછ ફેલઝક છે. 

(C) એભતનમા કયિાાં તભથાઈર એભાઈન પ્રફ ફેઈઝ છે. 

(D) તભથાઈર એભાઈન આલ્કરી વાથે ક્ષાય ફનાલે છે. 
 

76. કન  ંpKb ન  ંમલૂ્મ વોથી લધાયે છે ? 
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(A) R3C – NH2 

(B) R2NH 

(C) RNH2 

(D) NH3 

 

77. ગ્ કઝની (CH3CO)2O વાથેની પ્રટક્રમાથી ગ્ કઝ ેન્ટા એતવટેટ વ્ય ત્ન્ન ભે છે જે કની શાજયી દળાાલે છે 
? 

(A) એક – CHO વમશૂ 

(B) એક પ્રાથતભક – OH વમશૂ 

(C) એક દ્વિિીમક – OH વમશૂ 

(D) ાાંચ – OH વમશૂ 

 

78. કમા વમંજનન ગણ-આંક 173 છે ? 

(A) સકુ્રઝ 

(B) ફ્રુક્ટઝ 

(C) ગ્લકુઝ 

(D) રૅક્ટઝ 

 

79. ગ્ ટાભીનન  ંતત્ર-ક્ષયી પ્રિીક નાભ કય  ંછે ? 

(A) Gln 

(B) Glu 

(C) Gly 

(D) Glm 

 

80. નીચેના ૈકી કય  ંયેખીમ ૉબરભય નથી ? 

(A) રૂ 

(B) ઊન 
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(C) નામરૉન 6,6 

(D) PAN 

 

જીલ તલજ્ઞાન 

 

81. દાફગાણભા ંકમા દાથો ર તધયકેતળકાગ ચ્છભાથંી ગામ છે ? 

(A) ગ્લકુઝ, એતભન ઍતવડ, યહુયમા, ક્ષાય 

(B) ગ્લકુઝ, ાણી, શાઈડ્રજન આમન, યહુયમા 

(C) એભતનમા, એતભન ઍતવડ, હક્રએટીનાઈન, ેતનતવલરન 

(D) હક્રએટીનાઈન, એભતનમા, ેતનતવલરન, ક્ષાય 
 

82. મતૂ્રતડનબરકાના કમા બાગ વટડમભ-ટૅતળમભન  ંવભિરન જાલલાભા ંઈમગી છે ? 

(I) તનકટલિી ગ ૂચંળં 

(II) શને્રેન અયશી બાગ 

(III) શને્રેન લયશી બાગ 

(IV) દૂયથથ ગ ૂચંળં 

(V) વગંયશણનબરકા 

(VI) બફરીની નબરકા 

(VII) મતૂ્રતિંડતનલા 

(A) (I), (IV), (V) 

(B) (II), (III), (VII) 

(C) (I), (II), (V) 

(D) (III),  

 

83. કૉરભ – I ને કૉરભ – II ને મગ્મ યીિે જડ. 
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કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) કયડથિબં (i) 2, 3, 3, 3, 3 

(b) ગ્ર-ઈાગંાસ્થથ (ii) 1, 1, 2, 7, 5, 14 

(c) અંગ લ્માસ્થથ (iii) 7, 12, 5, 5,4 

(d) શ્ચ ઈાગંાસ્થથ (iv) 1, 2, 8, 5, 14 

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

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

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

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

 

84. નીચેનાભાથંી કમા તલકલ્ થનાય વકંચનની પ્રટક્રમાના ળરૂથી અંિ સ ધીના કેટરાકં િફક્કાઓન વાચ ક્રભ 
દળાાલે છે ? 

(A) ઉત્તેજના → ચેિાપ્રેક દ્રવ્મન સ્ત્રાલ → CA+2 મકુ્િ થામ → વેતઓુ ફને → T િાંિ ઉત્તેજજિ થામ → 
ઍસ્ક્ટન િાંતઓુ વયકે 

(B) ઉત્તેજના → ચેિાપ્રેક દ્રવ્મન સ્ત્રાલ → T િાંિ ઉત્તેજજિ થામ → Ca+2 મકુ્િ થામ → વેતઓુ ફને → 
ઍસ્ક્ટનના િાંતઓુ વયકે → H પ્રદેળ અદ્ર્શ્મ ફને. 

(C) ઉત્તેજના → ચેિાપ્રેક દ્રવ્મન સ્ત્રાલ → વેતઓુ ફને → ઍસ્ક્ટનના િાંતઓુ વયકે → H પ્રદેળ અદ્ર્શ્મ ફને. 

(D) ઉત્તેજના → ચેિાપ્રેક દ્રવ્મન સ્ત્રાલ → વેતઓુ ફને → T િાંિ ઉત્તેજજિ થામ → ઍસ્ક્ટનના િાંતઓુ વયકે 

 

85. નીચેનાભાથંી કમ તલકલ્ ન ક્રભણના વાભાન્મ ઈત્ક્રાતંિ પ્રક્રભ ભાટે સ વગંિ છે ? 

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

(B) ામાની અલતથા → તનબભજ્જિિ જરદલબદૌ  અલતથા → શાંગાભી વયલય → િરુણાલતથા → જ ાંગર 

(C) ામાની અલતથા – તનભજ્જિિ જરહિદ અલતથા → િરુણાલતથા → શાંગાભી વયલય → જ ાંગર 

(D) ામાની અલતથા → િરુણાલતથા → જ ાંગર → શાંગાભી વયલય 
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86. ગ જયાિના કઇ એક ગાભની લવતિ ફે રાખ છે. ાચ લા ફાદ િે લવતિન જન્ભદય 20 ,000, મતૃ્ય દય 
15,000, અમાિ વજીલ 7,000 ને તનમાાિ વજીલ 2,000 શમ િ િેની લવતિવખં્મા કેટરી થળે ? 

(A) 10,000 

(B) 15,000 

(C) 44,000 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

87. જભીનભાથંી પૉથપયવન વ્મમ કઇ ટક્રમાને ટયણાભે થામ છે ? 

(A) ાણીન પ્રલાશ અને ધલાણ િાયા 

(B) પ્રાણીજ ઉત્વગણદ્રવ્મ ભાયપિ ે

(C) લનતતિ દ્રવ્મ ભાયપિ ે

(D) આેર િભાભ 

 

88. તનકે્ષદ્રવ્મ અશાયશૃખંરાભા ંતનયેક્ષ એટરે શ  ં? 

(A) ઉબગીઓ 

(B) મિૃ અકાફણતનક દ્રવ્મ 

(C) મિૃ કાફણતનક દાથો 

(D) રીરી લનતતિઓ 

 

89. ક્રતભક યીિે ફદરાિા લવલાટભા ંફદરાિા જાતિપ્રકાયને કેલી તલતલધિા કશલેામ ? 

(A) ગાભા તલતલધિા 

(B) ફીટા તલતલધિા 

(C) આલ્પા તલતલધિા 

(D) ડલે્ટા તલતલધિા 
 

90. ઓઝનથિયની જાડાઇ ભાલા ભાટેન એકભ કમ છે ? 
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(A) db 

(B) bd 

(C) UD 

(D) DU 

 

91. ચેિાકની સકૂ્ષ્ભ વયંચના જિા ંિેભા ંમ ખ્મ કેટરા બાગ જલા ભે છે ? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

92. કૉરભ – I ને કૉરભ – IIભાથંી મગ્મ તલકલ્ વદં કય. 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

 a  ‘S’ અકાય (i) કણાટર 

(b) વાાકાય (ii) ેંગડ ં 

(c) ટ્ટાકાય (iii) ળબંખકા 

(d) અંડાકાય (iv) કણાલ્રલ 

(e) ગણી અકાય (v) કણાનબરકા 

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

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

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

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

 

93.  ખ્િ લમનાભા ંથાઇયૉસ્લવનની ખાભીને કાયણે થલાથથ્મભા ંખાભી શલી િે 

(i) ધીભ ચમાચમન દય 

(ii) ળયીયના લજનભા ંલધાય 

(iii) ેળીઓભા ંાણીન વગં્રશ થામ િેવ  ંલરણ િે ............... દળાાલે છે. 

(A) પક્િ ગૉઈટય 



 

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 26 of  34 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

(B) તભક્વહડભા 

(C) હક્રહટતનઝભ 

(D) શાઈથાઈયૉહડઝભ 

 

94. ઍક્ન્ટડાય યેટટક શભોન્વની ઉણને કાયણે થિ યગ કમ છે ? 

(A) ડામાલફટીવ ઈસ્ન્વતહડવ 

(B) ડામાલફટીવ ભેલરટ્વ 

(C) ગઈટય 

(D) ભશાકામિા 
 

95. શંગાભી કયવીમ વેર્   િાયા નય જન્ય  ને ભાદા જન્ય ઓની દરાફદરી ............. ભા ંથામ છે. 

(A) અભીફા 

(B) શાઈડ્રા 

(C) મીતટ 

(D) ેયાતભતળમભ 

 

96. કૉરભ – I ને કૉરભ – IIને જડિ વાચ તલકલ્ કમ છે ? 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) ાથેનતિક (i)  ષ્કબરકાભાથંી યાગાવનને દૂય કયલાની ટક્રમા 

(b) એતભસ્લવવ (ii)  ષ્કબરકાભાથંી યાગાળામને દૂય કયલાની ટક્રમા 

(c) આભેથય રેળન (iii) પરન લગય ફીજન  ંતનભાાણ 

 (iv) પરન લગય પન  ંતનભાાણ 

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

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

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

(D) (a) – (iii), (b) – (i), (c) – (iv) 
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97. યાગાળમન  ંથપટન કયલાભા ંભદદરૂ થિી યચના કઇ છે ? 

(A) યાગાળમનુાં અતધતિય 

(B) એન્ડથેતવમભ 

(C) ભધ્મતિય 

(D) કતિય 

 

98. કાવના પિનને પે્રયિ લનથતિ અંિઃસ્ત્રાલ કમ છે ? 

(A) IAN 

(B) IAA 

(C) INA 

(D) ABA 

 

99. ફીજ જ્માયે ાણી કે લાય તલતનભમ ભાટે પ્રલેળળીર શમ િે શ ષ પ્િિાન પ્રકાય જણાલ. 

(A) માાંતિક સષુપુ્િિા 

(B) યાવામલણક સષુપુ્િિા 

(C) દેશધાતભિક શષુપુ્િિા 

(D) બોતિક સષુપુ્િિા 
 

100. અંડિન છી ગબાધાયણન વભમ કેટર શમ છે ? 

(A) 280 હદલવ 

(B) 40 અઠલાહડમા 

(C) 266 હદલવ 

(D) 268 હદલવ 

 

101. ય ગ્ભી વશામક પ્રજનન ગ્રતંથન  ંથથાન જણાલ. 

(A) મિૂાળમના ામાના બાગ ે
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(B) મિૂાળમના શ્ચ પ્રદેળ 

(C) પ્રતટેટગ્રાંતથની શઠે 

(D) શકુ્રતિંડના અગ્રબાગ ે

 

102. IUDs એ શ  ંછે ? 

(A) ગબણાિની દ્ધતિ 

(B) કુટુાંફતનમજન દ્ધતિ 

(C) અપદ્રુિા દૂય કયલાની દ્ધતિ 

(D) યગતનદાનની દ્ધતિ 

 

103. ભાિા વભય ગ્ભી B ર તધયજૂથ ધયાલે છે ને તિા A ર તધયજૂથ ધયાલે છે િ ફાકના ળક્ય રૂતધયજૂથ 
કમા શઇ ળકે ? 

(A) AB અન ેB 

(B) AB અન ેA 

(C) A અન ેB 

(D) O 

  

104. તલધાન A : ફ્રેજજરેટયમાભા ંભાદા તલભય ગ્ભી ને નય વભય ગ્ભી શમ છે. 

તલધાન R : ટડથકટયમા વીન રેટાભા ંભાદા વભય ગ્ભી ને નય તલભય ગ્ભી શમ છે. 

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

(B) તલધાન A અને R વાચા છે, યાંત ુR એ Aની વભજૂિી નથી. 

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

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

105. તલધાન A : બાાિંય દયતભમાન તલતલધ પ્રકાયના એતભન ઍતવડન  ંલશન t-RNA િાયા થામ છે. 

તલધાન R : બાાિંય દયતભમાન એતભન ઍતવડના લશન ભાટે જરૂયી ઈત્વેચક t – RNA તવન્થેટેઝ છે. 
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(A) તલધાન A અને R વાચાાં છે, યાંત ુR એ Aનુાં કાયણ નથી. 

(B) તલધાન A અને R વાચા છે અને R એ Aનુાં કાયણ છે. 

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

(D) તલધાન A અને R ખટાાં તલધાન છે. 
 

106. ન્ય ક્લરઓવાઇડ શ  ંધયાલે છે ? 

(A) નાઈટ્રજન ફેઈઝ + ળકણયા 

(B) નાઈટ્રજન ફેઈઝ + ળકણયા + પૉતપેટ 

(C) ળકણયા + પૉતપેટ 

(D) નાઈટ્રજન ફેઈઝ + પૉતપેટ 

 

107. ડાતલિન ટપન્ચ એ કાફાતનક ઈદતલકાવન  ંશે્રષ્ઠ ઈદાશયણ રૂ ં  ાડ ેછે િે ળેના વાથે વકંામે  ંદ્રષ્ટાિં છે ? 

(A) ભ્રણુતલદ્યાના યુાલા 

(B) અસ્્ભતલદ્યાના યુાલા 

(C) અંિઃતથતલદ્યાના યુાલા 

(D) જૈતલક તલિયણ 

 

108. શભ ઇયેલ્વ ભાટે વગંિ તલધાન ળધ. 

(A) ગપુાલાવી જીલન જીલિા શિા 

(B) િેઓ આગ અને ઓજયન ઉમગ કયિા. 

(C) ભ્રભય બાયે અને ફશાય ઉવેરી 

(D) ચશયે શડચી લગયન 
 

109. તલધાન A : ન પ્રલટશિ વળંાધનભા ંનીજન & થૃક્કયણ ને શ દ્વદ્ધકયણ કયલાભા ંઅલે છે. 

તલધાન R : ઇક્ચ્છિ નીજ મગ્મ વયકાયકિા ને શ દ્ધિા ધયાલિી શમ છે. 
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(A) તલધાન A અને R ફાંને વાચાાં છે અને R એ Aની વભજૂિી છે. 

(B) તલધાન A વાચુાં અને R ખટુાં છે. 

(C) તલધાન A અને R વાચા છે, યાંત ુR એ Aની વભજૂિી નથી. 

(D) તલધાન A અને R ખટાાં છે. 
 

110. જૈલ વરાભિીના પ્રશ્ન ફાફિે વાચ  ંતલધાન વદં કય. 

(A) તલાયી અથલા ઍરજજૉક ચમાચમકનુાં ઉત્ાદન 

(B) અનઅેલક્ષિ યગકાયક ભાટે નલી તલીકૃતિ 

(C) જહય વાંફાંતધિ પયીપ નીદાભણ જતિઓભાાં નલી જિનુાં લશન 

(D) આેર િભાભ 

 

111. યવાયશણ એ .................... છે. 

(A) લનતતિભાાં ાણીનુાં ઉયની િયપ લશન 

(B) કાફણતનક દાથોનુાં નીચે િયપ લશન 

(C) લનતતિભાાં ાણીનુાં ઉય અને નીચે િયપ લશન 

(D) લનતતિભાાં અકાફણતનક ઘટકનુાં નુઃતલિયણ 

 

112. વાભાન્મ બોતિક તવદ્ધાિં ન વાય ળણ થર્  ંભ શમ િલી ટક્રમા કઇ છે ? 

(A) જર આસતૃિ 

(B) આમનની પેયફદરી  

(C) વક્રીમ લશન તવદ્ધાાંિ 

(D) વામહૂશક લશન તવદ્ધાાંિ 

 

113. ેટ્રર, ડીઝર, કરવ એ નીચેના ૈકી ળાની ેદાળ છે ? 

(A) શ્વવન 
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(B) પ્રકાવવા્ં રેણ 

(C) ઉત્તલેદન 

(D) (A) અને (B) ફાંન ે

 

114. દયેક વજીલના કભા ંજ દા-જ દા પ્રકાયની જૈતલક ટક્રમાઓ ચારિી શમ છે. અ ફધી જ ટક્રમાઓને વામટૂશક 
યીિે .................. કશ ેછે. 

(A) શ્વવન 

(B) પ્રકાવવા્ં રેણ 

(C) દેશધાતભિક હક્રમાઓ 

(D) ળસ્ક્િગ્રાશી હક્રમા 
 

𝟏𝟏𝟓.  ચયફી →  
 રાઈેઝ

 𝐗 +  𝐘 ? 

(A) X →ડામમ્ગ્રવયાઈડ,  Y → ભૉન ન્યમુ્ક્રઓટાઈડ 

(B) X → પટૅી ઍતવડ, Y → એતભન ઍતવડ 

(C) X → ડામેપ્ટાઈડ, Y → ેપ્ટાઈડ 

(D) X → પટૅી ઍતવડ, Y → મ્ગ્રવયર 

 

116. વાચી જડ ફનાલ. 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) ફામકાફોનેટ (i) મકૃિ 

(b) એન્ટેયકાઇનેઝ (ii) થલાદ તિંડ 

(c) કૉરેથટેયર (iii) રા 

(d) રામવઝાઇભ (iv) આંત્રીમ શ્રેષ્ભથિય 

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

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

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

 

117. CO2+  Hb ·NH2 → ……………. 

(A) Hb · NH · COOH 

(B) Hb · NH2 · CHO 

(C) Hb · NH · CHO 

(D) Hb · HCO · NH2 

 

118. નીચે અેરા તલધાન ભાટે કમ તલકલ્ વાચ છે ? 

(i) CO2 ની લધાયે દ્રાવ્મિા શલાથી ર તધય િાયા વયિાથી લશન ાભે છે. 

(ii) રગબગ 8 – 9 % CO2 ર તધયયવભા ંદ્રાવ્મ થલરૂે લશન ાભે છે. 

(iii) કભા ંવજાાિ CO2 વાભાન્મ તનષ્ક્રીમ લશનથી ર તધયકેતળકાના ર તધયભા ંને ત્માથંી યલિકણભા ંપ્રલેળી  

H2O વાથે જડાઇને H2CO3 ફનાલે છે. 

(iv) યલિકણભા ંઑસ્લવટશભગ્રફીન ફેબઝક છે. 

(v) ર તધયભાથંી Cl-  યલિકણભા ંપ્રલેળી અમતનક-વરં્  રન જાલે છે. 

(A) પક્િ (i), (iii) અન ે(v) વાચા છે. 

(B) (ii), (iv) અન ે(v) વાચા છે. 

(C) (i), (ii) અને (iv) વાચા છે. 

(D) (ii), (iii) અને (iv) વાચા છે. 
 

119. નીચે અેરા તલધાન ભાટે કમ તલકલ્ વાચ છે ? 

(i) ર તધયયવ કફાહ્ય પ્રલાશી છે. 

(ii) ર તધય પ્રલાશી વમંજક ેળી છે. 

(iii) રતવકા રતવકાલાટશનીઓભા ંલશ ેત્માયે ેળીમ જ િયીકે ઓખામ છે. 

(A) (i) અન ે(ii) વાચા છે. 

(B) (ii) અન ે(iii) વાચા છે. 

(C) (i) અને (iii) વાચા છે. 
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(D) (i) અને (ii) ખટા છે. 
 

120. હૃદમને ફેલડા ં િયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે, કાયણ કે.......... 

(A) હૃદમહક્રમા ભાટે ફે ગાાંઠેળી આલેરી છે. 

(B) િેના જભણી િયપના ખાંડ રુતધયને પેપવાભાાં અને ડાફી િયપના ખાંડ રુતધયને અંગભાાં ધકેરે છે. 

(C) િેભાાં કણણક અને ક્ષેક ટર િેભજ લાલ્લથી અરગ યશરેા છે. 

(D) હૃદમચક્ર લખિે હૃદમના દયેક ખાંડ ફે લખિ તવતટર અને ફે લખિ ડામેતટર ાભે છે. 
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Answer Key 

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

1 D 41 B 81 A 

2 A 42 B 82 A 

3 C 43 D 83 D 

4 A 44 C 84 B 

5 B 45 B 85 C 

6 C 46 B 86 A 

7 C 47 D 87 A 

8 A 48 D 88 C 

9 B 49 B 89 B 

10 C 50 B 90 D 

11 B 51 A 91 C 

12 C 52 B 92 A 

13 C 53 C 93 B 

14 C 54 B 94 A 

15 C 55 C 95 D 

16 B 56 B 96 B 

17 C 57 A 97 B 

18 B 58 B 98 D 

19 B 59 C 99 D 

20 A 60 B 100 C 

21 B 61 D 101 B 

22 B 62 A 102 B 

23 A 63 A 103 A 

24 A 64 C 104 B 

25 B 65 A 105 A 

26 D 66 A 106 A 

27 C 67 C 107 D 

28 B 68 B 108 C 

29 A 69 C 109 A 

30 A 70 B 110 D 

31 B 71 B 111 D 

32 B 72 D 112 C 

33 D 73 B 113 B 

34 A 74 D 114 C 

35 C 75 C 115 D 

36 D 76 D 116 B 

37 C 77 D 117 A 

38 B 78 B 118 A 

39 B 79 A 119 A 

40 A 80 D 120 B 

 


