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મહત્વની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન પસુ્તિકામાાં ભૌતિક, રસાયણ અને જીવ તવજ્ઞાનના કુલ મળી 120 બહતુવકલ્પીય પ્રશ્નો આપેલા છે. પ્રત્યેક 
પ્રશ્નનો 1 ગણુ છે. 1 સાચા પ્રત્યતુ્તરનો 1 ગણુ મળશે. પ્રત્યેક ખોટા પ્રત્યતુ્તર માટે 1

4
 ગણુ કાપવામાાં આવશે. વધમુાાં 

વધ ુ120 ગણુ પ્રાપ્િ થઈ શકશે. 
2. આ કસોટી 3 કલાકની રહશેે. 
3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તર માટે આપવામાાં આવેલ OMR ઉત્તર પતિકામાાં માટેની તનયિ જગ્યામાાં ફક્િ કાળી શાહીવાળી 

બોલપેન વડ ે• કરવુાં. 
4. રફ કામ કરવા માટે પસુ્તિકામાાં દરેક પાના ઉપર તનયિ જગ્યા આપવામાાં આવેલી છે, િે જ જગ્યામાાં રફ કામ 

કરવુાં. 
5. આ તવષયની કસોટી પણૂણ થયા બાદ ઉમેદવારે િેમની ઉત્તર પતિકા ખાંડ તનરીક્ષકને ફરજીયાિ સોંપવાની રહેંશે. 

ઉમેદવારે કસોટી પણૂણ થયા બાદ પ્રશ્ન પસુ્તિકા િેમની સાથે લઈ જઈ શકશે. 
6. િમને આપેલ પ્રશ્ન પસુ્તિકાનો પ્રકાર (CODE) અને િમોને આપવામાાં આવેલ ઉત્તર પતિકાનો પ્રકાર સરખા જ 

હોવા જોઇએ. આ અંગે કોઈ ફેરફાર હોય િો તનરીક્ષકનુાં િાત્કાલલક ધ્યાન દોરવુાં, જેથી પ્રશ્ન પસુ્તિકા અને ઉત્તર 
પતિકા સરખા પ્રકાર ધરાવિી આપી શકાય. 

7. ઉમેદવારે ઉત્તર પતિકામાાં ગળ ન પડ,ે િે રીિે સાચવીને ઉત્તરો આપવા. 
8. ઉત્તર પતિકા િથા પ્રશ્ન પસુ્તિકામાાં તનયિ કરેલ જગ્યા તસવાય ઉમેદવારે િેમને ફાળવેલ બે ક નાંબર લખવો 

નહહ કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ ઓળખ થાય િેવી તનશાની/લચન્હો કરવા નહીં. આવુાં કરનાર ઉમેદવાર સામે 
ગેરરીતિનો કેસ નોંધવામાાં આવશે. 

9. વ્હાઈટ ઈંક લગાડવા માટે પરવાનગી નથી. 
10. દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંડમાાં પ્રવેશ માટે ખાંડ તનહરક્ષકને પ્રવેશપિ બિાવવુાં જરૂરી છે. 
11. કોઈપણ ઉમેદવારને અપવાદ રૂપ સાંજોગો તસવાય પરીક્ષાખાંડ છોડવાની પરવાનગી મળશે નહહ. આ અંગેની 

પરવાનગી ખાંડ તનરીક્ષક-તથળ સાંચાલક સાંજોગોને ધ્યાનમાાં લઈને આપશે. 
12. ઉમેદવાર ફક્િ સાદુ ગણનયાંિ વાપરી શકશે. 
13. દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંડ છોડયા પહલેા ઉત્તર પતિકા ખાંડ તનરીક્ષકન ેસોંપી ઉત્તર પતિકા પરિ કયાણ બદલની 

સહી પિક – 01માાં કરવાની રહશેે. જે ઉમેદવારે ઉત્તર પતિકા આપ્યા બદલની સહી પિક-01 માાં કરેલ નહહ 
હોય, િો ઉત્તર પતિકા આપેલ નથી િેમ માનીને ગેરરીતિનો કેસ નોંધવામાાં આવશે. 

14. દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષા માટેના બૉડે બહાર પાડલે તનયમો અને બોડણના નીતિ તનયમોનુાં ચતુિપણે પાલન કરવાનુાં 
રહશેે. દરેક પ્રકાર ના ગેરરીતિના કેસોમાાં બોડણના તનયમો લાગુાં પડશે. 

15. કોઈપણ સાંજોગોમાાં પ્રશ્ન પસુ્તિકા – ઉત્તર પસુ્તિકાનો કોઈ ભાગ જુદો પાડવો નહીં. 
16. ઉમેદવારે પિક-01 અને પ્રવેશપિમાાં પ્રશ્ન પસુ્તિકા અને ઉત્તર પસુ્તિકા ઉપર છાપેલ પ્રકાર લખવાનો રહશેે. 

http://www.zigya.com/


 

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

 

  

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.z igya.com 

 

 Page 2 of 36 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2010 

 

1. હૃદયના ધબકારા વધી જવા, પરસેવો થઈ જવો, ધ્રજુારી અનભુવવી, ફિટ આવવી વગેરે કઈ માનસસક બીમારીના 
લક્ષણો છે ? 

(A) બેધ્યાનપણાની સમતયા 

(B) સ્તકઝોફે્રતનયા 

(C) લચિંિા વિણન સમતયા 

(D) વળગણ ફરજાત્મક સમતયા 
 

2. જીવસવજ્ઞાનની કઈ શાખાની દ્રષ્ટટએ વસસિ એટલે એક જાસિના એવા સજીવોનુું જૂથ જે આંિર પ્રજનન કરી 
શકે અને અન્ય િેવી વસસિથી અલગ વસે ? 

(A) ગભણતવદ્યા 

(B) જનીનતવદ્યા 

(C) પયાણવરણ તવદ્યા 

(D) પહરસ્તથતિ તવદ્યા 
 

3. નીચેનામાુંથી શેનાું સુંપણૂણ ગેરહાજરીમાું પક્વાશયમાું જઠરપાકમાુંના પ્રોફટનનુું પાચન શક્ય નથી ? 

(A) માંદ HCl 

(B) ગેતરીન 

(C) એન્ટરોકાયનેઝ 

(D) આપેલ િમામ 

 

4. સ્વજાિની પરખ ધરાવિા B કોષો અને T કોષો પવૂણ સનધાણફરિ સમયાનસુાર મતૃ્ય ુપામે છે. િે કયા સસદ્ાુંિ 
પ્રમાણે સાચુું ગણાય ? 

(A) પ્રાયોજજિ જીણણિા તસદ્ાાંિ 

(B) દૈહહક તવકૃતિ તસદ્ાાંિ 

(C) રોગ પ્રતિકારકિા તસદ્ાાંિ 
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(D) વપરાશ ધસારાનો તસદ્ાાંિ 

5. આપેલી આકૃસિઓમાુંથી કઈ આકૃસિ મનટુયમાું રુસધર પફરવહનનો સાચો માગણ દશાણવે છે ? 

 

                                                   

             

(A) આકૃતિ નાં.3 

(B) આકૃતિ નાં.4 

(C) આકૃતિ નાં.1 

(D) આકૃતિ નાં.2 

 

6. કેબ્સચક્રની નીચેનામાુંથી કઈ ફક્રયા ડીકાબોક્ક્સલેશન અને ડીહાઈડ્રોજીનેશન બુંને સાથે સુંકળાયેલ છે ? 

(A) મેલેટ → ઓક્ઝલેોએતસટેટ ; સસ્ક્સનેટ → ફયમેુરેટ 

(B) સસ્ક્સનેટ → ફયમેુરેટ ; ફયમેુરેટ → મેલેટ 

(C) આઈસોસાઈરેટ → α – કીટોગ્લટેુહરક એતસડ ; α – કીટોગ્લટેુહરક એતસડ → સસ્ક્સનેટ 

(D) α – કીટોગ્લટેુહરક એતસડ → સસ્ક્સનેટ ; મેલેટ → ઓક્ઝલેોએતસટેટ 
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7. અગ્રસ્થ કોષોને 16 કોષોમાું િેરવવા માટે જરૂરી સવભાજનોનો સાચો ક્રમ દશાણવિો સવકલ્પ કયો ? 

(A) આયામ તવભાજન → પ્રથમ તવભાજનને કાટખણૂ ેઆયામ તવભાજન → અગાઉના બાંને તવભાજનોને કાટખણૂ ે
તવભાજન → પહરઘવિી તવભાજન 

(B) આયામ તવભાજન → અનપુ્રતથ તવભાજન → અગાઉના બાંને તવભાજનોને કાટખણૂે તવભાજન → પહરઘવિી 
તવભાજન 

(C) આયામ તવભાજન → પ્રથમ તવભાજનને કાટખણૂે આયામ તવભાજન → અનપુ્રતથ તવભાજન → પહરઘવિી 
તવભાજન 

(D) આયામ તવભાજન → અનપુ્રતથ તવભાજન → પહરઘવિી તવભાજન 

 

8. નીચે આપેલામાુંથી કયુું લક્ષણ રુસધર ગભણપોષક જરાયનુ ુું નથી ? 

(A) જરાય ુદ્વારા ભ્રણુ માિાના શરીરમાાંથી પોષક દ્રવ્યો િથા એન્ટીબોડી મેળવે છે. 

(B) ભ્રણુમાાંથી અને અન્ય ઉત્સગણદ્રવ્યો માિાના શરીરમાાં પસાર થાય. 

(C) િે ભ્રણુને આંચકાઓ સામે રક્ષણ આપ ેછે. 

(D) ગભણપોષક રસાાંકુરો માતપેૃશીના રુતધર કોટરોથી છવાયેલા હોય. 
 

9. 15 RuBP ના સર્જન માટે PGAL ના કેટલા અણ ુજરૂરી છે ? 

(A) 25 

(B) 30 

(C) 20 

(D) 15 

 

10. નીચેનામાુંથી કઈ પફરક્સ્થસિમાું એઈડ્સનો ચેપ લાગિો નથી ? 

(A) એઈડ્સની દદીએ ઉપયોગમાાં લીધેલ વસ્ત્રોના વપરાશથી 

(B) એઈડ્સની દદીએ ઉપયોગમાાં લીધેલ તસહરિંજના વપરાશથી 

(C) એઈડ્સની રોલગષ્ટ માિા દ્વારા બાળકને તિનપાન કરાવવાથી 
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(D) એઈડ્સની રોલગષ્ટ માિાના ગભણતથ તશશનેુ 

11. 2 NADH2  અને 3 FADH2 ના ઓક્ક્સડટેીવ િોસ્િોરીકરણ દરસમયાન કેટલા ATP બને ? 

(A) 24 

(B) 15 

(C) 12 

(D) 6 

 

12. સવઘટન પામિા રક્િકણોના સ્થાને નવા રક્િકણો ઉમેરાવાની ફક્રયા સાથે આ સવકલ્પ સુંગિ નથી ? 

(A) આરલક્ષિ કોષો દ્વારા વદૃ્ધદ્ 

(B) અતવભેહદિ તવતશષ્ટ કોષો દ્વારા વદૃ્ધદ્ 

(C) તવતશષ્ટ કોષી વદૃ્ધદ્ 

(D) તવભાજનાત્મક વદૃ્ધદ્ 

 

13. રોગસનદાનની કઈ આધસુનક પદ્સિમાું X-ray નો ઉપયોગ થિો નથી ? 

(A) MRI અને CT તકેન 

(B) MRI અને સોનોગ્રાફી 

(C) DSA અને MRI 

(D) CT તકેન અને સોનોગ્રાફી 
 

14. કયા પ્રાણીમાું કોષીય િેમજ કોષબાહ્ય એમ બુંને પ્રકારનુું પાચન જોવા મળે છે ? 

(A) અળતસયુાં 

(B) હાઈડ્રા 

(C) પેરાતમતશયમ 

(D) સિૂકૃતમ પ્રાણીઓ 
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15. નીચેનામાુંથી કયુું લક્ષણ પાણીના અભાવ અને ઊંચા િાપમાન સુંબુંસધિ અનકૂલૂનો દશાણવિી વનસ્પસિમાું 
જોવા મળતુું નથી. 

(A) મળૂિાંિ અલ્પ તવકતસિ હોય 

(B) પ્રકાાંડ માાંસલ બની પાણીનો સાંગ્રહ કરે 

(C) પ્રતિકળૂ ઋત ુબીજ તવરૂપે સષુપુ્િ બનીને ગાળે છે. 

(D) પણણ ખેરવી નાાંખે. 
 

16. આપેલ આકૃસિમાું ‘a’ થી દશાણવેલ ભાગ શુું સચૂવે છે ? 

 

(A) સાઈનસ 

(B) શ્વિેપલ્પ 

(C) બાહ્યક 

(D) મજ્જક 

 

17. C4 પથ માટે કયુું સવધાન સાચુું કહવેાય? 

(A) મધ્યપણણના કોષોમાાં કાબણન તથાપન થાય. 

(B) પલુકાંચકુના કોષોમાાં પ્રકાશ પ્રહિયા થાય. 

(C) મધ્યપણણના કોષોમાાં પ્રકાશશ્વસન થાય. 

(D) મધ્યપણણના કોષોમાાં પ્રકાશ પ્રહિયા થાય. 
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18. અમેફરકા દ્વારા જનીન સુંવસધિિ જાસિ દ્વારા ખાુંડના ઉત્પાદન માટે નીચેનામાુંથી કઈ સવગિ સુંપણૂણ સાચી 
ગણાય ? 

(A) મધનાસી નામની વનતપતિમાાંથી મળિા બ્રાઝીનનો મકાઈમાાં ઉપયોગ કયો. 

(B) બેક્ટેહરયાના જનનરસનો પેટાંટ મેળવ્યો. 

(C) આહફ્રકાની વનતપતિમાાંથી મળિા બ્રાઝીન પ્રોટીનનો મકાઈમાાં ઉપયોગ કયો. 

(D) આહિકાની લેન્ટાના નામની વનતપતિમાાંથી મળિા પ્રોટીનનો મકાઈમાાં ઉપયોગ કયો. 
 

19. સનમજ્જિિ જલોદભભદ અવસ્થાની અપટુપી વનસ્પસિ છે - 

(A) સેરેટોફાયલમ 

(B) વેલીતનેહરયા 

(C) હાઈડ્રીલા 

(D) કારા 
 

20. કોલમ A અંિઃસ્ત્રાવનુું ઉત્પસિ સ્થાન દશાણવે છે અને કોલમ B અંિઃસ્ત્રાવની અસર/કાયણ દશાણવે છે. કોલમ A 

અને કોલમ B ની સાચી જોડ બનાવિો સવકલ્પ કયો ? 

કોલમ A કોલ્મ B 

(i) પર્શ્ણ સપટયટુરી (a) અક્સ્થ સવનાશક કોષની પ્રવસૃિ ઉિેજે. 

(ii) પેરાથાઈરોઈડ (b) સુંભચિ ખોરાકનુું કલ સવચ્છેદન ઉિેજે. 

(iii) સ્વાદુસપિંડમાુંના 𝛃 કોષો (c) મતૂ્રસપિંડ નભલકા દ્વારા પાણીનુું પનુઃશોષણ 

(iv) સ્વાદુસપિંડમાુંના 𝛂 કોષો (d) ચરબી અને પ્રોટીનનુું સુંશ્લેષણ ઉિેજી િેમનો 
શક્ક્િસ્ત્રાવ િરીકેનો ઉપયોગ અટકાવે. 

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

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

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

(D) (i – c), (ii – a), (iii – d), (iv – b) 
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21.  પણણરુંધ્ર ખલુવા માટે કયુું પફરબળ જવાબદાર છે? 

(A) રક્ષકકોષોની તછદ્ર િરફની જાડી હદવાલ વધ ુિણાવ અનભુવે આથી અંિવણલન પામે – તછદ્ર ખલૂે. 

(B) રક્ષકકોષોની પાિળી હદવાલ વધ ુિણાવ અનભુવે આથી તછદ્ર િરફની હદવાલ બહહવણલન પામે – તછદ્ર ખલૂ.ે 

(C) રક્ષકકોષોની તછદ્ર િરફની જાડી હદવાલ ઓછો િણાવ અનભુવે આથી અંિવણલન પામે – તછદ્ર ખલૂે. 

(D) રક્ષકકોષોની પાિળી હદવાલ ઓછો િણાવ અનભુવે આથી તછદ્ર િરફની હદવાલ અંિવણલન પામે – તછદ્ર ખલૂે. 
 

22. નીચેનામાુંથી કયા પ્રકારના જ ુંગલમાું સમગ્ર જ ુંગલ ક્યારેય પણણહીન થતુું નથી ? 

(A) ઉષ્ણકહટબાંધના જ ાંગલો 

(B) ઉષ્ણકહટબાંધના પાનખર જ ાંગલો 

(C) સમશીિોષ્ણ કહટબાંધના જ ાંગલો 

(D) સમશીિોષ્ણ કહટબાંધના પાનખર જ ાંગલો 
 

23. કઈ મક્સ્િટક ચેિા ઉરસીય અને ઉદરીય પ્રદેશના અંગોનુું ચેિાકરણ કરે છે ? 

(A) તિજી 

(B) દસમી 

(C) બીજી 

(D) નવમી 
 

24. વનસ્પસિ કોષો વચ્ચેની ફદવાલ જેને મધ્યપટલ કહ ેછે િેના બુંધારણ માટે જરૂરી ખનીજ િત્વનુું મહત્વ કયુું? 

(A) પ્રકાશસાંશ્લેષણ દરતમયાન H2O ના તવઘટન માટે જરૂરી. 

(B) કોષ તવભાજન દરતમયાન દ્ધદ્વધ્રવુીય િાકમાાં સાંકળાય. 

(C) રીબોઝોમના બાંધારણની જાળવણી 

(D) કેલ્લ્શયમના શોષણ અને વપરાશ માટે જરૂરી 
 

 

http://www.zigya.com/


 

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

 

  

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.z igya.com 

 

 Page 9 of 36 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2010 

 

25. નીચેનામાુંથી કોણ પણણ પિન સાથે સુંકળાયેલ ફક્રયા દશાણવે છે ? 

(A) પણણમાાં ઓસ્ક્સન અને ABA બાંનેનુાં સાંકેન્દ્રણ વધે. 

(B) પણણમાાં ઓસ્ક્સન અને ABA બાંનેનુાં સાંકેન્દ્રણ ઘટે. 

(C) પણણમાાં ઓસ્ક્સનનુાં સાંકેન્દ્રણ ઘટે અને ABA નુાં વધે. 

(D) પણણમાાં ઓસ્ક્સનનુાં સાંકેન્દ્રણ વધે અને ABA નુાં ઘટે. 
 

26. કયો પ્રદુષક નીચેની અસરો દશાણવે ? 

અસરો – (i) ચેિા કોષોને હાસન કરે. (ii) ગળાની શટુકિા પે્રરે.  (iii) માથાનો દુખાવો અને ધ ૂુંધળી દ્રષ્ટટ થાય. 

(A) હાઈડ્રોજન સલ્ફાઈડ્ઝ 

(B) હાઈડ્રોકાબણન્સ 

(C) હાઈડ્રોજન સોયેનાઈડ્ઝ 

(D) હાઈડ્રોઝન ફ્લોરાઈડ્ઝ 

 

27. નીચેનામાુંથી કઈ બાબિ આપેલ આકૃસિમાું ‘a’ થી સનદેસશિ ભાગ સાથે સુંબુંસધિ છે ? 

 

 

(A) િેમાાં બ ેકોટરો હોય 

(B) શીષણના હલન ચલન સાથે િેમના તથાનફેરને કારણ ેસાંવેદન થાય. 

(C) શરીરનુાં સમિોલન 

(D) િેમાાં િણ નલલકાર માગણ હોય 
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28. નીચેનામાુંથી કોલમ A, કોલમ B અને કોલમ C માટે સાચી જોડ કઈ ? 

કોલમ A – ખનીજ િત્વ કોલમ B – ત્રટુી જન્ય અસર કોલમ C-  મહત્વ 

(a) પોટેસશયમ (i) પણો ઘેરા લીલા બને (I) વાયરુુંધ્રના કદનુું સનયમન 

(b) સલ્િર (ii) જાુંબલી રુંગના રુંજક દ્રવ્યનો ભરાવો (II) ક્લોરોિીલના બુંધારણમાું 

(c) મેગ્નેસશયમ (iii) પણો કરમાઈને ખરી પડ ે (III) ઓક્ક્સડશેન-ફરડક્શન 
ઉત્સેચકોની સફક્રયિા માટે 

(d) કોપર (iv) જૂના પણો મરવા માુંડ ે (IV) કાબોક્ક્સલેઝ ઉત્સેચકો માટે 
જરૂરી 

 (v) આંિર ગાુંઠો ટૂુંકી થાય (V) થીયામીનના બુંધારણમાું 

(A) (a – v – I), (b – ii – V), (c – iv – II), (d – iii – III) 

(B) (a – v – II), (b – ii – V), (c – iii – IV), (d – iv – II) 

(C) (a – iv – II), (b – v – I), (c – i – V), (d – iii – IV) 

(D) (a – iv – IV), (b – iii – I), (c – ii – V), (d – v – IV) 

 

29.  વનસ્પસિમાું પ્રચલનરૂપ હલનચલનના અનસુુંધાનમાું કયો સવકલ્પ અસુંગિ છે ? 

(A) સકુોઝ દ્વારા નર જન્યઓુનુાં પ્રચલન 

(B) હાઈડ્રીલાના પણણના કોષરસનુાં ચિભ્રમણ કે પહરભ્રમણ 

(C) ક્લેતમડોમોનાસનુાં િીવ્ર પ્રકાશથી સરૂ જવુાં 

(D) શ્લેષ્મી ફૂગનુાં કેશિાંતમુય પ્રચલન 

 

30. ચીમનીઓના ધમુાડામાું રહલેા કણમય પ્રદૂષકો દૂર કરવા કઈ પદ્સિનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(A) સકૂી પદ્તિઓ 

(B) બળિણ પદ્તિ 

(C) ભીની પદ્તિઓ 

(D) ઈલેક્રોતટેહટક પે્રતસપેટેટસણ 
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31. સુંરક્ષણાત્મક અભભગમ હઠેળ વનને થયેલી હાસન દૂર કરવા માટે કયા પગલાું લઈ શકાય ? 

(A) કુદરિી વનતવતિારોમાાં કટાઈ કરવામાાં આવિી નથી. 

(B) અભ્યારણ્યો અને રાષ્રીય ઉદ્યાનોના તવતિારો તનધાણહરિ કરીને વનતવતિારને કુદરિી રીિે પનુઃ પ્રતથાતપિ 
થવા દેવામાાં આવે. 

(C) કૃતષ વનીકરણ કરવામાાં આવે. 

(D) સામાજીક વનીકરણ કરવામાાં આવે. 
 

32. સ્નાય ુસુંકોચન દરસમયાન બનિી ક્રસમક ઘટનાઓનો સુંપણૂણ સાચો ક્રમ દશાણવિો સવકલ્પ કયો ? 

(A) ચેિોપાગમ જોડાણમાાં એતસટાઈલ કોલાઈનનો સ્ત્રાવ થાય → Ca++ માયોસીનમાાંથી મકુ્િ થાય → T-િાંિ 
ઉત્તજેીિ થાય → તનાય ુસાંકોચન શરૂ થાય. 

(B) Ca++ સાંચય તથાનોમાાં આવેલા ચેિા પ્રેષક દ્વારા અતસટાઈલ કોલાઇનનો સ્ત્રાવ થાય → મકુ્િ Ca++ T-િાંિ 
ઉત્તજેીિ થાય → તનાય ુસાંકોચન શરૂ થાય. 

(C) ચેિોપાગમ તવતિારમાાં એતસટાઈલ કોલાઈનનો સ્ત્રાવ થાય → આવી ઉત્તજેના T-િાંિ દ્વારા તનાયિુ ાંતનુા 
કોષરસમાાં ઊંડ ેસધુી પ્રસરે છે અને Ca++ મકુ્િ થાય છે. → તનાય ુસાંકોચન શરૂ થાય છે. 

(D) તનાયકુોષરસના ઊંડાણમાાં એતસટાઈલ કોલાઇનનો સ્ત્રાવ થાય. → T-િાંિ દ્વારા ઉત્તજેના તનાયિુ ાંતપુડમાાં પ્રસરે 
અને Ca++ મકુ્િ થાય → તનાય ુસાંકોચન શરૂ થાય છે. 
 

33. જેમના લપુ્િ થવાની સુંભાવના વધ ુછે િે જાસિઓમાું કોનો સમાવેશ કરવામાું આવે છે ? 

(A) લપુ્િિાના આરે ઊભેલી જાતિઓ 

(B) નાશ પામવાની સાંભાવનાયકુ્િ જાતિઓ 

(C) નાશ-પ્રાય જાતિઓ 

(D) આપેલ િમામ 

 

34. નીચે આપેલામાુંથી ઉત્સ્વેદનની નકારાત્મક અસર કઈ ? 

(A) ખનીજ િત્વોનુાં શોષણ વધે 

(B) જલિાણ સજાણય 

http://www.zigya.com/


 

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

 

  

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.z igya.com 

 

 Page 12 of 36 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2010 

 

(C) શીિળિા પે્રરે 

(D) પણોના િાપમાન જળવાય 

 

35. હૃદયની આંિફરક રચના માટે નીચેનામાુંથી કયુું સાચુું છે ? 

(A) િણ પડદાનો બનેલો તમિલ વાલ્વ જમણા કણણક અને જમણા ક્ષેપકને અલગ કરે છે. 

(B) બે પડદાનો બનેલો તમિલ વાલ્વ ડાબા કણણક અને જમણા ક્ષેપકને અલગ કરે છે. 

(C) િણ પડદાનો બનેલો તમિલ વાલ્વ ડાબા કણણક અને ડાબા ક્ષેપકને અલગ કરે છે. 

(D) બે પડદાનો બનેલો તમિલ વાલ્વ ડાબા કણણક અને ડાબા ક્ષેપકને અલગ કરે છે. 
 

36. માતકૃોષમાું અસુંખ્ય એકકોષી એકકોષકેન્દ્રી સુંિસિ સજાણય િેને કયા પ્રકારનુું અભલિંગી પ્રજનન કહવેાય ? 

(A) અસાંયોગી જનન 

(B) બહભુાજન 

(C) બીજાણ ુતનમાણણ 

(D) અવખાંડન 

 

37. આરભક્ષિ જૈવાવરણનો િે અંિરાળ સવસ્િાર છે, કુદરિી પયાણવરણ જેમ છે િેમ જાળવવામાું આવે છે. ત્યાનુું 
જૈવ વૈસવધ્ય અને જનીન સુંકુલ કાયદા વડ ેસરુભક્ષિ થાય છે િથા માનવ પ્રવસૃિ સનધેષ હોય છે. 

(A) નાલભ પ્રદેશ 

(B) સાંિાાંતિ પ્રદેશ 

(C) બફર પ્રદેશ 

(D) આપેલ િમામ 

 

38. યરુીયાના 8 અણ ુબનાવવા માટે એસમસનયાના કેટલા અણ ુજોઈશે ? 

(A) 8 

(B) 24 
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(C) 4 

(D) 16 

 

39. ભાુંગ માટે આપેલા સવધાનો ‘X’, ‘Y’ અને ‘Z’ ના સુંદભણમાું કયો સવકલ્પ સુંપણૂણ સાચો ગણાય ? 

સવધાન ‘X’ : પટુ પો આકષણક રુંગ િથા વાસ ધરાવે. 

સવધાન ‘Y’ : પરાગરજ નાની સકૂી અને હલકી હોય છ. 

સવધાન ‘Z’ : ભુંગ પવન પરાભગિ વનસ્પસિ છે. 

(A) તવધાન ‘X’ ખોટુાં છે અને તવધાન ‘Y’ સાચુાં છે. તવધાન ‘Z’ એ તવધાન ‘Y’ માટેનુાં સાચુાં કારણ છે. 

(B) તવધાન ‘X’ અને તવધાન ‘Y’ બાંને ખોટા છે. તવધાન ‘Z’ ને ‘X’ અને ‘Y’ સાથે કોઈ સાંબાંધ નથી. 

(C) તવધાન ‘X’ અને તવધાન ‘Y’ બાંને સાચા છે. તવધાન ‘Z’ એ તવધાન ‘Y’ માટેનુાં સાચુાં કારણ છે. 

(D) તવધાન ‘X’ સાચુાં છે અને તવધાન ‘Y’ ખોટુાં છે. તવધાન ‘Z’ એ તવધાન ‘X’ માટેનુાં સાચુાં કારણ છે. 
 

40. અળસસયામાું ર્શ્સન માટે કયો સવકલ્પ સાચો ગણાય ? 

(A) O2 નાાં વહનમાાં રૂતધરનુાં કોઈ મહત્વ નથી. 

(B) વાિાવરણમાાંથી પ્રસરેલો O2 રૂતધરરસમાાં હહમોગ્લોબીન સાથે જોડાય. 

(C) વાિાવરણમાાંથી પ્રસરેલો O2 .રક્િકણમાાં હહમોગ્લોબીન સાથે જોડાય. 

(D) અજારક શ્વસન કરે. 
 

41. 100 𝛑 કળા િિાવિ  = .................. પુંચ િિાવિ 

(A) 50 λ 

(B) 100 λ 

(C) 10 λ 

(D) 25 λ 
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42. 500 nm િરુંગલુંબાઇવાળા પ્રકાશ દ્વારા 0.50 nm પહોળાઈની ક્સ્લટ દ્વારા ફ્રોનહોિર સવવિણનમાું પ્રથમ ક્રમના 
મહિમનો સવવિણન કોણ કેટલો ? 

(A) 1.5 × 10-4 રેહડયન 

(B) 1.5 × 10-3 રેહડયન 

(C) 1 × 10-3 રેહડયન 

(D) 3 × 10-3 રેહડયન 

 

43. m માું ક્રમની ન્યનુિમની સવવિણન માટેની શરિ ..................... છે. 

(A) d sin θ m = (m+1) λ

2
,  m = 1, 2, 3….. 

(B) d sin θ m = (m-1) λ

2
,  m = 1, 2, 3….. 

(C) d sin θ m = mλ,  m = 1, 2, 3….. 

(D) d sin θ m = 
mλ

2
,  m = 1, 2, 3….. 

 

44. ઉદભવસ્થાનમાુંથી 8.196 × 106 Hz આવસૃિના સવદ્યિુચ ૂુંબકીય િરુંગો પ્રસરે છે. િો આ સવદ્યિુ ચ ૂુંબકીય 
િરુંગોની િરુંગ લુંબાઈ કેટલી થાય ? 

(A) 4230 cm 

(B) 3660 cm 

(C) 5090 cm 

(D) 4050 cm 

 

45. 𝟏

𝛍𝟎 𝐞𝟎

 નુું પાફરમાભણક સતૂ્ર ................... છે. 

(A) M0 L1 T-1 

(B) M0 L2 T-2 

(C) M0 L1 T-2 

(D) M0 L-2 T-2 
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46.  િોટોઈલેષ્ક્િક અસર દશાણવે છે કે, 

(A) પ્રોટોન િરાંગ તવરૂપ ધરાવે છે. 

(B) ઈલેક્રોન િરાંગ તવરૂપ ધરાવે છે. 

(C) પ્રકાશ કણ તવરૂપ ધરાવે છે. 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં. 
 

47. નીચેની સુંક્રાુંસિઓ પૈકી કઈ હાઈડ્રોજન પરમાણનુી સુંક્રાુંસિમાું મહિમ આવસૃિ ધરાવિી વણણપટ્ટ રેખા મળે ? 

(A) n = 3 to n = 10 

(B) n = 10 to n = 3 

(C) n = 1 to n = 2 

(D) n = 2 to n = 1 

 

48. 92U
235 ના ન્યકુ્લીયસમાું પ્રોટોન કરિાું ન્યિુોન વધારે હશે ? 

(A) 51 

(B) 143 

(C) 54 

(D) 49 

 

49. ....................... સમઘટકની એક જોડ ધરાવે છે. 

(A) 6C12, 6C13 

(B) 36Kr86, 37Rb87 

(C) 92U235 

(D) . 35Br80 
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50. પરમાણબુોમ્બના સવસ્િોટમાું ઉદભવિી ઊજાણ મખુ્યત્વે શાને કારણે મળે? 

(A) તનયાંતિિ ન્યલુ્ક્લયર શૃાંખલા પ્રહિયા 

(B) ન્યલુ્ક્લયર તવખાંડન 

(C) ન્યલુ્ક્લયર સાંલયન 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં 
 

51. X-ray ટયબુને 5 kV જેટલો સવદ્યિુક્સ્થસિમાનનો િિાવિ લાગ ુપાડિાું િેમાુંથી 3.2 mA પ્રવાહ પસાર થાય 
છે, િો ટયબુના ટાગેટ પર દર સેકુંડ ેઅથડાિા ઈલેક્િોનની સુંખ્યા ..................... છે. 

(e = 1.6 × 10-19 લો.) 

(A) 4 × 1016 

(B) 2 × 1016 

(C) 1.6 × 1016 

(D) 2 × 1016 

 

52. બોહર હાઇડ્રોજન પરમાણનુી દ્વદ્વિીય કક્ષામાું રહલે ઈલેક્િોનની રેખીય વેગમાનની ચાકમાત્રા .................. 
છે. 

(A) 
2h

π
 

(B) 
h

π
 

(C) nπ 

(D) 2 π h 

 

53. િાન્ન્ઝસ્ટરના કોમન બેઝ જોડાણમાું પ્રવાહ ગેઈન 0.9 છે. આ પફરપથમાું એમીટર પ્રવાહમાું 5 mA જેટલો 
િેરિાર કરિાું કલેક્ટર પ્રવાહનો િેરિાર ...................... થાય. 

(A) 5.6 mA 

(B) 0 mA 
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(C) 4 mA 

(D) 4.5 mA 

54. N – P – N િાન્ન્ઝસ્ટરના CE પફરપથમાું એમીટર પ્રવાહ 

(A) બેઝ પ્રવાહ કરિા ઓછો હોય છે. 

(B) કલેક્ટર પ્રવાહ અને બઝે પ્રવાહના િફાવિ જેટલો હોય છે. 

(C) કલેક્ટર પ્રવાહ કરિાાં વધ ુહોય છે. 

(D) કલેક્ટર પ્રવાહ કરિાાં ઓછો હોય છે. 
 

55. કયુું full duplex પ્રસારણ િુંત્ર છે ? 

(A) ટેલલફોન 

(B) વોકી-ટોકી 

(C) T.V. 

(D) રેહડયો 
 

56. આયનોસ્િીયર માટે મહિમ ઈલેક્િોન ઘનિા Nmax અને ક્રાુંસિક આવસૃિ fe વચ્ચેનો સુંબુંધ ............... વડ ે
આપી શકાય છે. 

(A) fe = 9 √Nmax 

(B) fe = √9  Nmax 

(C) fe = √9 Nmax 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં. 
 

57. એક અધણવાહક પર મહિમ 6000 �̇� ની િરુંગલુંબાઈવાળો પ્રકાશ આપાિ કરિાું ઈલેક્િૉન હોલના જોડકાું 
ઉદભવે છે. આ અધણવાહકની બેન્ડગેપ ઊજાણ કેટલી હશે ? (h = 6.62 × 10-34 Js) 

(A) 2.07 × 10-19 J 

(B) 2.07 J 
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(C) 3.31 × 10-19 J 

(D) 3.07 × 10-19 J 

 

58.  કો-એક્ષીઅલ કેબલનો લાક્ષભણક ઈક્મ્પડન્સનો સવસ્િાર કેટલો છે? 

(A) 0 Ω થી 50 Ω વચ્ચ ે

(B) 100 Ω થી 150 Ω વચ્ચ ે

(C) 150 Ω થી 600 Ω વચ્ચ ે

(D) 50 Ω થી 70 Ω વચ્ચ ે

 

59. અલગ કરેલા R સત્રજ્યાના વાહક ગોળાનુું કેપેસસટન્સ શાના સમપ્રમાણમાું હોય છે ? 

(A) R-2 

(B) R 

(C) R-1 

(D) R2 

 

60. બે પ્લેટો એકબીજાથી 20 cm દૂર છે. િેમની વચ્ચે સવદ્યિુક્સ્થસિમાનનો િિાવિ 10 volt છે, િો બે પ્લેટો 
વચ્ચે સવદ્યિુકે્ષત્ર .................. 

(A) 0.5 Vm-1 

(B) 20 Vm-1 

(C) 50 Vm-1 

(D) 500 Vm-1 

 

61. સમબાજુ સત્રકોણના ત્રણે સશરોભબિંદુઓ પર q જેટલો સમાન સવદ્યિુભાર છે. િો સત્રકોણના મધ્યકેન્દ્ર પર 
સવદ્યિુકે્ષત્ર ................ છે. 

(A) 
kq

√2 r2 
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(B) 
3 kq

r2  

(C) શનૂ્ય 

(D) 
√2 kg

r2  

 

62. એક કેપેસસટરને સવદ્યિુભાફરિ કરિાું િેમાું u જેટલી ઊજાણ સુંગ્રફહિ થાય છે. ચાર્જ િંગ બેટરીને છૂટી પાડયા બાદ 
આ કેપેસસટરને િેના જ જેવા બીજા કેપેસસટર સાથે સમાુંિર જોડવામાું આવે છે, િો કેપેસસટરોના આ િુંત્રની કુલ 
ઊજાણ .................... છે. 

(A) 
3u

2
 

(B) 
3u

4
 

(C) 
u

4
 

(D) 
u

2
 

 

63. સવદ્યિુ ડાઈપોલના કેન્દ્રથી અક્ષ પર ‘r’ અંિરે સવદ્યિુકે્ષત્રની િીવ્રિાસન અંિર ‘r’ સાથેનો સુંબુંધ ............... 
(જ્યાું r > > 2a) 

(A) E α 
1

r4 

(B) E α 
1

r3 

(C) E α 
1

r
 

(D) E α 
1

r2 

 

64. બે િાુંબાના ગોળાઓમાુંનો x ગોળો પોલો છે અને y ગોળો નક્કર છે. આ ગોળાઓના પફરણામો સરખા છે. 
િેમને સમાન સવદ્યિુ ક્સ્થસિમાને સવદ્યિુભાફરિ કરિાું બુંને ગોળા પરના સવદ્યિુભાર સવધે શુું કહી શકાય ? 

(A) y ગોળા પર વધ ુતવદ્યિુભાર હશે. 

(B) x ગોળાપર વધ ુતવદ્યિુભાર હશે. 

(C) બાંને ગોળા પર તવદ્યિુભાર શનૂ્ય હશે. 

(D) બાંને ગોળા પર સમાન તવદ્યિુભાર હશે. 
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65. આપેલ પફરપથમાું A અને B ભબિંદુઓ વચ્ચે સમતલુ્ય અવરોધ કેટલો હશે ? 

 

 

 

(A) 
8

3
 Ω 

(B) 
3

8
 Ω 

(C) 4 Ω 

(D) 2 Ω 

 

66. સમાન ગસિઊજાણ ધરાવિા એક પ્રોટોન, એક ડયટેુરોન અને એક 𝛂 – કણ સનયસમિ ચ ૂુંબકીય કે્ષત્રમાું કે્ષત્રને 
લુંબરૂપે દાખલ થાય છે િો િેમની વતુણળાકાર ગસિપથની સત્રજ્યાઓનો ગણુોિર .............. 

(A) √2 ∶ 1 ∶ 1 

(B) √2 : √2 : 1 

(C) 1 : √2 : √2 

(D) 1 : √2 : 1 

 

67. એક આપેલી લુંબાઈના િારનુું વત ુણળ બનાવી િેમાુંથી પ્રવાહ પસાર કરિા વતુણળના કેન્દ્ર પાસે ચ ૂુંબકીય કે્ષત્ર 
B છે. જો આજ િારમાુંથી બે આંટાવાળું વતુણળ બનાવી િેટલો જ પ્રવાહ પસાર કરીએ િો હવે આ વતુણળના કેન્દ્ર 
પર ચ ૂુંબકીય કે્ષત્ર .............. હશે. 

(A) 
B

2
 

(B) 16 B 

(C) 4 B 

(D) 
B

4
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68. બે બલ્બ પર અનકુ્રમે 25 W, 220 V અને 100 W, 220 V લખાણ છે. િેમને શે્રણીમાું 440 V નો સપ્લાય 
આપિાું કયો બલ્બ ઉડી જશે ? 

(A) બાંને બલ્બ 

(B) એકપણ નહીં. 

(C) 25 Wનો બલ્બ 

(D) 100 W નો બલ્બ 

 

69. Cu-Fe થમોકપલ માટે િટસ્થ િાપમાન tn = 2850 C જેટલુું સનસિિ હોય છે, જ્યારે િેનુું ઠુંડુ જ ુંક્શન 00 C 

િાપમાને હોય ત્યારે પ્રસિિાપમાન ti = 5700 C મળે છે, પણ જો ઠુંડુ િાપમાન 100 C િાપમાને હોય, િો 
પ્રસિિાપમાન........... થશે. 

(A) 5700 C 

(B) 5800 C 

(C) 5500 C 

(D) 5600 C 

 

70. ચ ૂુંબકીય ચાકમાત્રામો એકમ ................... છે. 

(A) Am-2 

(B) Am-1 

(C) TJ-1 

(D) JT-1 

 

71. 2 Ω ના અવરોધ સાથે બે એકસમાન કોષોને શે્રણીમાું કે સમાુંિરમાું જોડિા જો 2 Ω ના અવરોધમાુંથી વહિેો 
પ્રવાહ સરખો હોય િો દરેક કોષનો આંિફરક અવરોધ = ................... 

(A) 0.5 Ω 

(B) 1.5 Ω 

(C) 1 Ω 
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(D) 2 Ω 

 

72. L = 200 mH જેટલુું આત્મપે્રરકત્વ ધરાવિા ગ ૂુંચળામાું 4A જેટલો સવદ્યિુપ્રવાહ સ્થાસપિ કરવા.......... ઊજાણ 
જોઇએ. 

(A) 0.40 J 

(B) 1.6 J 

(C) 0.16 J 

(D) 0.18 J 

 

73. આદશણ િાુંસકોમણરમાું ઇનપટુની સાપેક્ષમાું કઈ રાસશ આઊટપટુમાું બદલાિી નથી ? 

(A) આવતૃત્ત 

(B) પ્રવાહ 

(C) વોલ્ટેજ 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં. 
 

74. R = 6 Ω નો અવરોધ, L = 1 H નુું ઇન્ડક્ટર અને C = 17.36 μF નુું કેપેસસટર A.C. પ્રાન્પ્િસ્થાન સાથે શે્રણીમાું 
જોડવામાું આવેલ છે, િો Q-િેક્ટર શોધો. 

(A) 2.37 

(B) 80 

(C) 3.72 

(D) 40 

 

75. એક પણૂણ ચક્ર પર A.C. વોલ્ટેજનુું સરેરાશ મલૂ્ય કેટલુું થાય ? 

(A) 
2 Vmax

π
 

(B) 
 Vmax

2
 

(C) શનૂ્ય 
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(D) Vmsx 

 

76. એક નાના ગર્જયા ચ ૂુંબકની લુંબાઈ 2l અને ચ ૂુંબકીય ચાકમાત્રા 10 Am2 છે. િેના કેન્દ્રથી અક્ષ પર a = 0.1 

m અંિરે ચ ૂુંબકીય કે્ષત્ર શોધો. અહીં z ના સાપેક્ષમાું l અવગન્ય છે. 

(A) 1 × 10-3 T 

(B) 4 × 10-3 T 

(C) 2 × 10-3 T 

(D) 3 × 10-3 T 

 

77. એક ટૂુંકા ગર્જયા ચ ૂુંબકને 0.32 T ના સમાન ચ ૂુંબકીય કે્ષત્રમાું િેની સાથે 300 નાનો ખણૂો બનાવે િેમ મકૂિાું 
0.464 J ટોકણ  અનભુવે છે. આથી આ ચ ૂુંબકની ચ ૂુંબકીય ચાકમાત્રા ................. છે. 

(A) 6 Am2 

(B) 4 Am2 

(C) 2 Am2 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં. 
 

78. આકૃસિમાું દશાણવ્યા પ્રમાણે O કેન્દ્ર ધરાવિા બે સમકેન્દ્રી અને અમિલીય વતુણળાકાર વાહક A અને B ની 
સત્રજ્યાઓ અનકુ્રમે r અને R છે. અહીં r <<< R છે. આ વાહકોનાું િુંત્રનુું અન્યોન્ય પે્રરકત્વ ......................... વડ ે
આપી શકાય છે. 

 

(A) 
π R2

μ0 r
 

(B) 
μ0 π r

2 R
  

(C) 
μ0 π r2

2 R
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(D) 
μ0 π R2

2 r
 

 

79. ટેભલસ્કોપની સવવધણન શક્ક્િ m છે. જો આઈપીસની કેન્દ્રલુંબાઈ અડધી કરવામાું આવે િો િેની સવવધણન 
શક્ક્િનુું મલૂ્ય ........... થશે. 

(A) 
1

2m
 

(B) 4m 

(C) 2m 

(D) 
m

2
 

 

80. સમિલ અરીસાની મોટવણી m = …………………….. છે. 

(A) શનૂ્ય 

(B) અનાંિ 

(C) -1 

(D) +1 
 

81. દ્વદ્વિીયક અને તિૃીયક એમાઈન કાબાણઈલએમાઈન કસોટી આપિા નથી. કારણ કે ................ 

(A) એમાઈન સમહૂના N-પરમાણ ુપર પયાણપ્િ માિામાાં H-પરમાણ ુનથી. 

(B) આપેલા બધા જ કારણો સાચા છે. 

(C) આ પદાથો CHCL3 સાથ ેજોડાઈને તથાયી પદાથણ આપે છે. 

(D) આ પદાથો આલ્કોહોલલય KOH સાથે પ્રહિયા આપે છે. 
 

82. આપેલ સ્િસિક રચના કયા પ્રકારની ખામી દશાણવે છે ? 
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(A) શોત્કી અને ફ્રેંકલ ખામી 

(B) તવતથાપનીય અવ્યવતથા 

(C) શોત્કી ખામી 

(D) ફ્રેંકલ ખામી 
 

83. શાનુું બહલુીકરણ કરવાથી સનયોપ્રીન મળે છે? 

(A) Cl2C = C·Cl2 

(B) F2C = CF2 

(C) CH2 = CHCl 

(D) CH2 = C·Cl – CH = CH2 

 

84.  આપેલા H3PO2, H3PO3, H3PO4 અને H4P2O7 ઓક્ક્સએસીડો પૈકી કયો ઓક્ક્સએસીડ ક્ષારની બે શે્રણી 
બનાવશે? 

(A) H3PO4 

(B) H4P2O7 

(C) H3PO3 

(D) H3PO2 

 

85. ઈલેક્િોન રચના 1s2, 2s2, 2p5, 3s1 શુું શચૂવે છે ? 

(A) તનયોનની ઉત્તેજજિ અવતથા 

(B) O2 આયનની ઉત્તેજીિ અવતથા 

(C) ફ્લોરીનની ધરા અવતથા 

(D) ફ્લોરીનની ઉત્તજેીિ અવતથા 
 

86. જો રેફડયો એક્ટીવ પદાથણનો 𝟑

𝟒
  ભાગ ક્ષપ થવા માટે 2 કલાકનો સમય લાગિો હોય, િો િેનો અધણ આયટુય 

સમય કેટલો હશે ? 

http://www.zigya.com/


 

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

 

  

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.z igya.com 

 

 Page 26 of 36 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2010 

 

(A) 30 તમતનટ 

(B) 15 તમતનટ 

(C) 60 તમતનટ 

(D) 45 તમતનટ 

 

87. એસમનો ઍસસડના ઉભયગણુધમી આયનનુું સમસવભવ ભબિંદુ સામાન્ય રીિે કયા pOH મલૂ્યોમાું મળે છે ? 

(A) 7.7 થી 8.5 

(B) 9.0 થી 10.7 

(C) 5.5 થી 6.3 

(D) 2.5 થી 5.0 

 

88. મસ્યરુસ ક્લોરાઈડની બનાવટ માટે નીચેના પૈકી કઈ રાસાયભણક પ્રફક્રયા દ્વારા મેળવી શકાય છે ? 

(A) HgCl2 + SnCl2 → 

(B) A અને C બાંને 

(C) HgCl2 + Hg 
∆
→

 

(D) hg + Cl2 → 

 

89. પ્રોપેનોલ કરિાું ગ્લીસરોલની ઘનિા વધ ુછે. કારણ કે ............... 

(A) આયોતનક બાંધ 

(B) વધ ુસાંખ્યામાાં રહલેા સહસાંયોજક બાંધ 

(C) વાન્ડર વાલ્સ આકષણણ 

(D) હાઈડ્રોજન બાંધ 

 

90. નીચેના પૈકી કઈ ∆𝐆 
𝟎
𝐟

 ને વ્યાખ્યાસયિ કરે છે ? 

(A) H4P2O7 + H2O → 2H3PO4 
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(B) SO2(g)  + 1

2
 O2(g) → SO3(g) 

(C) C(diamond) + O2(g)  → CO2(g) 

(D) 
1

2
 H2(g)  + 1

2
 F2(g)  → HF(g) 

 

91. C2H5·NH2 
𝐇𝐍𝐎𝟐

→
 𝐀 

𝐏𝐂𝐥𝟑

→
 + B 

𝐍𝐇𝟑

→
 C મળે છે, િો મળિો C પદાથણ કયો હશે? 

(A) ઈથાઈલએમાઈન 

(B) એસીટામાઈડ 

(C) પ્રોપેનનાઈરાઈલ 

(D) તમથાઈલએમાઈન 

92. અચળ િાપમાને નીચેના પૈકી કયા જલીય દ્રાવણનુું બાટપદબાણ મહિમ હશે ? 

(અણભુાર : NaCl 58.5 , H2SO4 98.0 ગ્રામ. મોલ-1) 

(A) 1 મોલલ H2SO4(aq) 

(B) 1 મોલર H2SO4(aq) 

(C) 1 મોલલ NaCl(aq)  

(D) 1 મોલર NaCl(aq) 

 

93. નીચે આપેલા 0.1 M સુંફકણણ સન્યોજનોના દ્રાવણો પૈકી કયા દ્રાવણની સવદ્યિુવાહકિા સૌથી ઓછી હશે ? 

(A) ડાયક્લોરો ટેરાએમાઈન પ્લેટીનમ (IV) ક્લોરાઈડ 

(B) રાયક્લોરો રાયએમાઇન પ્લેટીનમ (IV) ક્લોરાઈડ 

(C) હકે્ઝાએમાઈન પ્લેટીનમ (IV) ક્લોરાઈડ 

(D) ક્લોરોપેન્ટાએમાઈન પ્લટેીનમ (IV) ક્લોરાઈડ 

 

94. નીચેના પૈકી કયુું ટેિલોનનુું મોનોમર છે ? 

(A) ટેરાક્લોરોઈથેન 
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(B) રાયક્લોરોઈથેન 

(C) ડાયફ્લોરોઈથેન 

(D) આપેલામાાંથી એકપણ નહીં 
 

95. આપેલા O2, O2
+1, O2

+2 અને O2
-2 માું બુંધ ક્રમાુંકનો કયો ચઢિો ક્રમ સાચો છે ? 

(A) O2
+2 < O2 < O2

+1 < O2
-2 

(B) O2
+1 < O2-2 < O2 < O2

+2 

(C) O2 < O2
-2 < O2

+2 < O2
+1 

(D) O2
-2 < O2 < O2

+1 < O2
+2 

 

96. નીચેના પૈકી કયુું સુંયોજન SO2 સાથે એસીડીક માધ્યમમાું ક્લોરીન ડાયોક્સાઈડ આપે છે ? 

(A) સોડીયમ પરફ્લોરેટ 

(B) સોહડયમ ક્લોરાઈટ 

(C) સોડીયમ ક્લોરાઈડ 

(D) સોડીયમ ફ્લોરેટ 

 

97. 250 સે િાપમાને આપેલા સવદ્યિુ રાસાયભણક કોષનો કોષ પોટેક્ન્શયલ 1.92 V છે. િો x M = …………..  

Mg(g) | Mg 
+𝟐

(𝐚𝐪)
 𝐱 𝐌 || Fe 

+𝟐
(𝐚𝐪)

 0.01 M | Fe(s) 

E0 Mg / Mg 
+𝟐

(𝐚𝐪)
 = 2.37 V, E0  Fe / Fe

+𝟐
 (𝐚𝐪)

 = 0.45 V 

(A) x > 0.01 M 

(B) x ની પણૂણ ધારણા થઈ શકે નહીં 
(C) x = 0.01 M 

(D) x < 0.01 M 

 

98. સમથેનાલ અને સમથેનોઈક એસસડમાું કાબણનનો ઓક્ક્સડશેન આંક અનકુ્રમે............ 

http://www.zigya.com/


 

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

 

  

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.z igya.com 

 

 Page 29 of 36 

GUJCET 

GSEB 

 

Exam Year       

2010 

 

(A) +1 અને +2 

(B) +1 અને +3 

(C) 0 અને 0 

(D) 0 અને +2 

 

99. Au (sol.) મેળવવા માટેની પ્રફક્રયા કયા પ્રકારની છે ? 

પ્રફક્રયા : 2 AuCl3 + 3 HCHO + 3H2O → 2 Au (sol) + 3 HCOOH + 6 HCl 

(A) હરડક્શન 

(B) દ્ધદ્વ-તવઘટન 

(C) જળતવભાજન 

(D) ઓસ્ક્સડશેન 

 

100. એક સમભલગ્રામ વજનનો એક કણ 3600 ફક.મી / કલાકની ઝડપ પ્રાપ્િ કરે ત્યારે િેની સાથે સુંકળાયેલ 
િરુંગલુંબાઈ કેટલી હશે ? (h = 6.626 × 10-27 અગણ સેકન્ડ) 

(A) 6.626 × 10-30 

(B) 6.626 × 10-31 

(C) 6.626 × 10-28 

(D) 6.626 × 10-29 

 

101. 𝟐𝟑𝟖
𝟗𝟐

 𝐔 માુંથી એક 𝛂 – કણ ઉસણર્ર્જિ થાય િો, નવો ન્યિુોન-પ્રોટોન ગણુોિર કેટલો થશે ? 

(A) 146 / 90 

(B) 144 / 90 

(C) 146 / 92 

(D) 144 / 92 
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102. 1N CH3COOH નો અવરોધ 250 ઓહમ છે વાહકિા કોષનો કોષ અચળાુંક 1.15 સેમી-1 છે, િો 1N CH3COOH 

ની તલુવાહકિા કેટલી થશે ? 

(A) 9.2 

(B) 18.4 

(C) 2.3 

(D) 4.6 

 

103. ભૌસિક અસધશોષણ માટે નીચેના પૈકી કયુું સવધાન ખોટુું છે ? 

(A) અતધશોષણ ઊજાણનુાં મલૂ્ય ઓછાં હોય છે. 

(B) નીચા િાપમાને થિી પ્રહિયા છે. 

(C) પ્રતિવિી પ્રહિયા છે. 

(D) પ્રહિયા માટે સિીયકરણ ઊજાણની જરૂર રહ ેછે. 
 

104. નીચેના પૈકી કયા ફડટરજન્ટનો ઉપયોગ સૌંદયણ પ્રસાધનોમાું થાય છે ? 

(A) સીટાઈલરાયતમથાઈલએમોતનયમ ક્લોરાઈડ 

(B) LAS 

(C) DDBS 

(D) પોલીઈથીલીન ગ્યાયકોલ 

 

105. 𝛃 – હાઈડ્રોક્સી ફકટોન કઈ પ્રફક્રયા દ્વારા મેળવી શકાય છે ? 

(A) િોસ આલ્ડોલ સાંઘનન 

(B) કેનીઝારો પ્રહિયા 

(C) સઘનન પ્રહિયા 

(D) આલ્ડોલ સાંઘનન 
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106. આ આકૃસિ કયાું પ્રકારનો સીલીકેટ છે ? 

 

(A) મેટા સીલીકેટ 

(B) પાયરો સીલીકેટ 

(C) ઓથો સીલીકેટ 

(D) આપેલા પૈકી એકપણ નહીં 
 

107. સાઇકલો આલ્કેન પદાથો કયા પદાથોના સમઘટકો છે ? 

(A) આલ્કાઈન પદાથો 

(B) એરીન પદાથો 

(C) આલ્કેન પદાથો 

(D) આલ્કીન પદાથો 
 

108. પ્રત્યેક 10K િાપમાનના વધારા સાથે પ્રફક્રયાનો વેગ બમણો થાય છે. જ્યારે િાપમાન 308 K થી 353 K 

સધુી વધારવામાું આવે િો પ્રફક્રયાનો વેગ કેટલા ગણો મળશે ? 

(A) 16 

(B) 32 

(C)  4 

(D) 8 
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109. િોસ્િરસ પેન્ટોક્સાઈડ શાના માટે ઉપયોગી છે ? 

(A) ઓક્સીડાઇલઝિંગ એજન્ટ 

(B) રીડયતુસિંગ એજન્ટ 

(C) બ્લીચીંગ એજન્ટ 

(D) ડીહાઈડ્રટેીંગ એજન્ટ 

 

110. નીચેના પૈકી કયા પદાથણને 483 K િાપમાને ગરમ કરવાથી િેનુું કેરેમલમાું રૂપાુંિર થાય છે ? 

(A) ક્રુકટોઝ 

(B) લેક્ટોઝ 

(C) ગ્લકુોઝ 

(D) સિુોઝ 

111. pH = 0.00 મલૂ્ય ધરાવિા જલીય H2SO4  ના 250 ml દ્રાવણની નોમીભલટી કેટલી હશે? 

(A) 1 N 

(B) 2 N 

(C) 0.25 N 

(D) 0.50 N 

 

112. Na2S2O3 િેના કયા ગણુધમણના કારણે િોટોગ્રાિીમાું ઉપયોગી છે? 

(A) ઓસ્ક્સડશેનકિાણ 

(B) હરડક્શનકિાણ 

(C) ફોટોકેતમકલ ગણુધમણ 

(D) સાંકીણણ રચવાનો ગણુધમણ 
 

113. નીચેનામાુંથી કઈ ઘટનામાું એન્િોપી ઘટે છે ? 

(A) કપરૂનુાં ઊધ્વણપાિન 
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(B) લોખાંડ ઉપર કાટ લાગવાની હિયા 

(C) દ્રાવણમાાંથી સિુોઝનુાં તફહટહકકરણ 

(D) બરફનુાં ગલન 

 

114. સવટામીન (ભાગ- I) અને િેના ઉણપથી થિા રોગ (ભાગ-II) સરખાવો. 
  

ભાગ - I ભાગ – II 

I. તવટાતમન B12 a. નપુાંસકિા 

II. તવટાતમન B6 b. રક્િસ્ત્રાવ 

III. તવટાતમન E c. તવનાશી રક્િ અલ્પિા 

IV. તવટાતમન K d. ચમણરોગ 

 

(A) I-c, II-d, III-a, IV-b 

(B) I-c, II-d, III-b, IV-a 

(C) I-a, II-b, III-c, IV-d 

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

 

115. નીચેના પૈકી ફિનાઈલ ઈથેનોએટ કયુું છે? 

(A)  

 

 

(B)  

(C)  
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(D)  

 

 

116. |Co (H2O)4 SO3|·Cl સુંકીણણમાું ધાત ુઆયનનો સવણગાુંક ઓક્ક્સડશેન આંક, d-કક્ષકમાું ઈલેક્િોનની સુંખ્યા, d-

કક્ષકમાું અયગુ્મીિ ઈલેક્િોનની સુંખ્યા અનકુ્રમે .............. 

(A) 5, 3, 6, 4 

(B) 5, 3, 6, 0 

(C) 6, 3, 6, 4 

(D) 6, 3, 6, 0 

 

117. સનટક્રીય ધ્રવુો વડ ેMgSO4 ના જલીય દ્રાવણનુું સવદ્યિુ સવભાજન કરવાથી કેથોડ અને એનોડ ઉપર અનકુ્રમે 
કઈ નીપજ મળે છે ? 

(A) O2(g) અને Mg(s) 

(B) O2 અને SO2 વાય ુ

(C) H2 અને O2 વાય ુ

(D) O2 અને H2 વાય ુ

118. નાયલોન અને પોભલએસ્ટરના રેસાઓ ઉપર રુંગકામ માટે કયા પ્રકારના રુંગકો વપરાિા નથી ? 

(A) તવક્ષેતપિ રાંગકો 

(B) અદ્રાવ્ય રાંગકો 

(C) વાટ રાંગકો 

(D) બેલઝક રાંગકો 
 

119. વાયરુૂપ પદાથો વચ્ચેની પ્રફક્રયા માટે પ્રફક્રયાનો વેગ = K [A] [B], જો પાત્રનુું કદ પ્રારું ભભક કદના ¼ જેટલુું 
કરવામાું આવે િો મળિો વેગ પ્રારું ભભક વેગ કરિા કેટલા ગણો હશે ? 

(પ્રફક્રયા 2A + B → C + D) 

(A) 1/8 ગણો 
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(B) 1/16 ગણો 

(C) 16 ગણો 

(D) 4 ગણો 
 

120. D-ગ્લીસરાલ્ડીહાઈડમાું સમોહોનો અભગ્રમિા ક્રમ સાચો કયો છે? 

(A) CH2OH(1), CHO(2), OH(3) અને H(4) થશે. 

(B) CHO(1), OH(2), CH2OH(3) અને H(4) થશે. 

(C) OH(1), CHO(2), CH2OH(3) અને H(4) થશે. 

(D) OH(1), CH2OH(2), CHO(3) અને H(4) થશે. 
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Answer Key 

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

1 C 41 A 81 A 

2 B 42 B 82 C 

3 C 43 C 83 D 

4 A 44 B 84 D 

5 A 45 B 85 A 

6 C 46 C 86 C 

7 A 47 D 87 A 

8 C 48 A 88 B 

9 A 49 D 89 D 

10 A 50 B 90 D 

11 C 51 B 91 A 

12 D 52 B 92 C 

13 B 53 D 93 B 

14 B 54 C 94 D 

15 A 55 A 95 D 

16 A 56 A 96 D 

17 D 57 C 97 C 

18 C 58 D 98 D 

19 D 59 B 99 A 

20 D 60 C 100 D 

21 C 61 C 101 B 

22 D 62 D 102 D 

23 B 63 B 103 D 

24 A OR B 64 D 104 A 

25 C 65 A 105 D 

26 C 66 D 106 A 

27 D 67 C 107 D 

28 A 68 C 108 B 

29 D 69 D 109 D 

30 D 70 D 110 D 

31 B 71 D 111 A 

32 C 72 B 112 D 

33 D 73 A 113 C 

34 B 74 D 114 A 

35 D 75 C 115 A 

36 B 76 C 116 C 

37 A 77 B 117 C 

38 D 78 C 118 C 

39 A 79 C 119 B 

40 B 80 D 120 C 
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