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GUJCET યીક્ષા ભાટેની ભશત્લની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન સુ્તતકાભાાં બોતતક , 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 પ્રાપ્ત થઈ ળકળે. 
2. આ કવટી 3 કરાકની યશળેે. 
3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તય ભાટે આલાભાાં આલેર OMR ઉત્તય તિકાભાાં ભાટેની તનમત જગ્માભાાં પક્ત કાી 

ળાશીલાી ફરેન લડ ે• કયવુાં. 
4. યપ કાભ કયલા ભાટે સુ્તતકાભાાં દયેક ાના ઉય તનમત જગ્મા આલાભાાં આલેરી છે , તે જ જગ્માભાાં યપ 

કાભ કયવુાં. 
5. આ તલમની કવટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે તેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાત વોંલાની 

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તતકા તેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 
6. તભને આેર પ્રશ્ન સુ્તતકાન પ્રકાય (CODE) અને તભને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાન પ્રકાય વયખા 

જ શલા જઇએ. આ અંગે કઈ પેયપાય શમ ત તનયીક્ષકનુાં તાત્કાલરક ધ્માન દયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તતકા અને 
ઉત્તય તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલતી આી ળકામ. 

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

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

9. વ્શાઈટ ઈંક રગાડલા ભાટે યલાનગી નથી. 
10. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડભાાં પ્રલેળ ભાટે ખાંડ તનહયક્ષકને પ્રલેળિ ફતાલવુાં 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 પક્ત વાદુ ગણનમાંિ લાયી ળકળે. 
13. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડ છડયા શરેા ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને વોંી ઉત્તય તિકા યત કમાણ 

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

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભ અને ફડણના નીતત તનમભનુાં ચતુતણે ારન 
કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતતના કેવભાાં ફડણના તનમભ રાગુાં ડળે. 

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

1. મકુ્ત અલકાળભાાં ઍક બફિંદુલતૌ તલદ્યતુબાય Q ના રીધે કઈ ઍક બફિંદુ ાવે ભતુાં તલદ્યતુસ્થથતતભાન  
𝐐 ×  𝟏𝟎𝟏𝟏 લૉલ્ટ છે ત તે બફિંદુઍ તલદ્યતુકે્ષત્ર .................. શળે. 
(A) 4 π ε0 Q ×  1020  V/m 

(B) 12 π ε0 Q ×  1020  V/m 

(C) 4 π ε0 Q ×  1022  V/m 

(D) 12 π ε0 Q ×  1022  V/m 

 

2. f1  અને f2 આવતૃિ ભાટે ધાતનુી વાટી યથી પટ-ઈરેક્રૉન ઉત્વર્જિત થામ છે. જ આ કકયણભાાં ઉત્વર્જિત 
પટ-ઈરેક્રૉનની ભશિભ ગતત-ઊર્જાન ગણુિય 1 : K શમ ત ધાતનુી વાટીની થે્રવલ્ડ આવતૃિ = ............ 

(A) 
f1 −  f2

K −  1
 

(B) 
Kf1 −  f2

K −  1
 

(C) 
Kf2 −  f1

K −  1
 

(D) 
f2 −  f1

K
 

 

3. જે ગ ૂાંચાને 220 V, 50 Hzના વપ્રામ વાથે જડતાાં તેભાાંથી 0.9 Aન ભશિભ તલદ્યતુપ્રલાશ વાય થત શમ, 
ત ગ ૂાંચાનુાં આત્ભ-પે્રયકત્લ કેટુાં શળે ? 

(A) 1.1 H 

(B) 2 H 

(C) 11 H 

(D) 5 H 

 

4. જ્માયે અલકાળભાાં પ્રવયતુાં કઈ તલદ્યતુચ ૂાંફકીમ તયાંગ અલાશક ભાધ્મભભાાં દાખર થામ ત્માયે તે ભાધ્મભભાાંથી 
ફશાય નીકતા તયાંગ ભાટે........... 

(A) આવતૃત્ત વભાન ણ કાંતલતતાય જુદાાં શળે 
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(B) કાંતલતતાય વભાન ણ આવતૃત્ત જુદી શળે 

(C) આવતૃત્ત અને કાંતલતતાય ફાંને વભાન શળે 

(D) આવતૃત્ત અને કાંતલતતાય ફાંને અવભાન શળે 

 

5. X-ray ટયફુને 5 kV જેટર તલદ્યતુસ્થથતતભાનન તપાલત રાગ ુાડતાાં તેભાાંથી 3.2 mA પ્રલાશ વાય થામ 
છે, ત ટયફુના ટાગેટ દ દય વેકન્ડ ેઅથડાતા ઈરેક્રૉનની વાંખ્મા ................... છે.  
(𝐞 =  𝟏. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐂 ર. ) (GUJCET-2010) 
(A) 2 × 1016 

(B) 4 × 1016 

(C) 2 × 10-6 

(D) 1.6 × 106 

 

6. શલારૂી ડાઈ-ઈરેક્ટ્ક્રક ભાધ્મભ ધયાલતાાં ઍક વભાાંતય પ્રેટ કૅેતવટયને V લૉલ્ટના સ્થથતતભાનના તપાલત 
શઠે તલદ્યતુબાકયત કયેર છે. શલે ફૅટયી દૂય કયી અલાશક શનૅ્ડર લડ ેફે પ્રેત લચ્ચેનુાં અંતય લધાયતાાં , તેભની 
લચ્ચે તલદ્યતુસ્થથતતભાનન તપાલત .......... 

(A) લધળે 

(B) ફદરાળે નહશ 

(C) શનૂ્મ થળે 

(D) ઘટળ ે
 

7. ઍક લતુાાકાય ૂની તત્રજ્મા 5 cm છે અને 0.1 A ન પ્રલાશ વાય કયે છે. તેની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા....... 
 A  1.32 ×  10−4 Am2 

 B  2.62 ×  10−4 Am2 

 C  5.25 ×  10−4 Am2 

(D) 7.85 ×  10−4 Am2 

 

8. સમૂાભાાં થતી પ્રટૉન-પ્રટન ચક્રીમ પ્રકક્રમાભાાં ઊંચા તાભાને કેટરા શાઈડ્રજન-ન્યકુ્ક્રમવનુાં વાંકરન થલાથી 
કશબરમભનુાં ન્યકુ્ક્રમવ પ્રાપ્ત થળે ? (GUJCET-2012) 
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(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 10 

 

9. ટી.લી. ટાલયની ઊંચાઈ 150 m છે. આ ટી.લી. ટાલયની આવાવ વયેયાળ લથતી ઘનતા 10 3 km-2 છે, ત 
કેટરા રકને આ ટી.લી. ટાલય દ્વાયા વાાંકી ળકામ ? થૃ્લીની તત્રજ્મા 6.4 × 106 m છે. (GUJCET-2011) 

(A) 60.288 રાખ 

(B) 40.192 રાખ 

(C) 100 રાખ 

(D) 20.228 રાખ 
 

10. વભાન મલૂ્મના ફે અવભાન તલદ્યતુબાય લચ્ચે રાગતુાં તલદ્યતુ આકી ફ F અને તેભની તલદ્યતુ-ડાઈર 
ભૉભેન્ટ p છે. અન્મ ગઠલણીભાાં આ ફે તલદ્યતુબાય લચ્ચેનુાં તલદ્યતુફ 2 F થામ ત્માયે ડાઈર-ભૉભેન્ટ 
...................  શળે. 
(A) 2p 

 B 
p

2
 

 C 
p

4
 

(D) 
p

 2
 

 

11. 200 nmની તયાંગરાંફાઈ ધયાલત અલ્રાલામરેટ પ્રકાળની તાજી ૉબરળ કયેર વાટી ય આાત થામ 
છે. વાટીનુાં લકા  પાંક્ળન 4.71 eV છે, ત થટૉતિંગ ટૅસ્ન્ળમર કેટુાં થળે ? 

 𝐡 =  𝟔. 𝟔𝟐𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝐉𝐬,  𝟏 𝐞𝐕 =  𝟏. 𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉,  𝐜 =  𝟑 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦/𝐬−𝟏  

(A) 1.50 V 

(B) 0.5 V 

(C) 2.5 V 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ  
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12. ઍક વરેનઈડની રાંફાઈ 31.4 cm, આડછેદનુાં કે્ષત્રપ 𝟏𝟎−𝟑 𝐦𝟐 અને આંટાઓની કુર વાંખ્મા 103 શમ, 
ત આ વરેનઈડનુાં આત્ભ-પે્રયકત્લ કેટુાં શળે ? (GUJCET-2011) 
(A) 4 mH 

(B) 4 H 

(C) 40 H  

(D) 0.4 H 
 

13. ઍક ટેબરથકના રેન્વન વ્માવ 0.61 m છે. 5000 𝐀
𝟎

 ની તયાંગરાંફાઈલાા પ્રકાળ ભાટે આ ટેબરથકની 
તલબેદનળસ્ક્ત …………… શળે. 

(A) 2 ×  106 

(B) 106 

(C) 2 ×  104 

(D) 2 ×  102 

 

14. ફે તલદ્યતુરૅમ્ (દયેક 40 watt) ઍકફીર્જની વાથે શે્રણીભાાં જડલાભાાં આલે છે , આથી આ જડાણ દ્વાયા 
લયાત ાલય ...... (GUJCET-2006) 

(A) 20 watt 

(B) 100 watt 

(C) 40 watt 

(D) 60 watt 
 

15. 200 mHનુાં આત્ભપે્રયકત્લ ધયાલતા લાશક ગ ૂાંચાભાાં 4 Aન તલદ્યતુપ્રલાશ પ્રથથાતત કયલા ભાટે જરૂયી ઊર્જા 
................ છે. (GUJCET-2010) 
(A) 1.6 J 

(B) 0.40 J 

(C) 0.18 J 

(D) 0.16 J 
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16. ફે તલદ્યતુ-ફલ્ફને ઍક છી ઍક લૉલ્ટેજ V વાથે જડલાભાાં આલે છે ત્માયે અનકુ્રભે P1 અને P2 ાલય 
તેભનાભાાં લયામ છે. શલે તેભને શે્રણીભાાં જડલાભાાં અલે અને તે જડાણને V જેટર તલદ્યતુસ્થથતતભાનન 
તપાલત રાગ ુાડલાભાાં આલે ત, લયાત કુર ાલય કેટર શળે ? 

(A) P1 + P2 

(B)  P1P2  

(C) 
P1 +  P2
P1 +  P2

 

(D) P1P2 

 

17. ફે ચ ૂાંફકના દરનન આલતાકા 2:1 છે . જ તેભની જડત્લની ચાકભાત્રા વભાન શમ , ત તેભની ચ ૂાંફકીમ 
ચાકભાત્રાન ગણુિય = ............... 
(A) 1 : 2 

(B) 1 : 4 

(C) 2 : 1 

(D) 4 : 1 

 

18.  તલદ્યતુપ્રલાશધાકયત ઇન્ડક્ટયભાાં ઊર્જાન વાંગ્રશ ........ . (GUJCET-2006) 

(A) ચ ૂાંફકીમ ક્ષેિભાાં થામ છે. 

(B) તલદ્યતુક્ષેિભાાં થામ છે. 

(C) (A) અને (B) ફાંનેભાાં થામ છે. 

(D) કશી ળકામ નહશ. 
 

19. 90 % જેટરી કામાક્ષભતા ધયાલતુાં ઍક રાન્વપૉભાય 200 V, 3 kWના ાલય વપ્રામ ય કામાાંતલત છે. જ 
ગોણ ગ ૂાંચાભાાં લૉલ્ટેજ અને પ્રાથતભક ગ ૂાંચાભાાં તલદ્યતુપ્રલાશ .................. શળે. (AIPMT-2014) 
(A) 300 V, 15 A 

(B) 450 V, 15 A 

(C) 450 V, 13.5 A 

(D) 600 V, 15 A 
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20. ઍક શીટય કૉઈર લડ ેઆેર જથ્થાનુાં ાણી t1 વભમભાાં ઉકલા રાગે છે. ફીજી શીટય કૉઈર લડ ેઆટુાં 
જ ાણી t2 વભમભાાં ઉકલા રાગે છે. શલે જ ફાંને કૉઈરને શે્રણીભાાં જડી આટુાં જ ાણી ઉકાવુાં શમ , ત 
રાગત વભમ ........ શળે. (દયેક લખતે ઍક જ લૉલ્ટેજ પ્રાક્પ્તથથાનન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે) 

(A)  t1t2 

(B) 
1

2
  t1 +  t2  

(C) 
t1 · t2

t1 +  t2
 

 D  t1 +  t2 

 

21. ઍક તલદ્યતુચ ૂાંફકીમ તયાંગભાાં તલદ્યતુકે્ષત્રનુાં ભશિભ મલૂ્મ 60 Vm-1 છે. ત આ તયાંગ વાથે વાંકામેર ચ ૂાંફકીમ 
કે્ષત્રની વયેયાળ ઊર્જા ઘનતા કેટરી શળે ? (GUJCET-2012) 

𝛍𝟎 =  𝟒 𝛑 ×  𝟏𝟎−𝟕 𝐍/𝐀𝟐,  𝐜 =  𝟑 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦𝐬−𝟏 

(A) 2π ×  10−7 J/m2 

(B) 4π ×  10−7 J/m2 

(C) 
1

2π
× 10−7 J/m2 

 D 
1

4π
×

10−7 J

m2  

 

22. અનાંત રાંફાઈના ફે વભાાંતય સયેુખ તાય ય તલદ્યતુબાયની યેખીમ ઘનતાઓ અનકુ્રભે 𝛌𝟏 અને 
𝛌𝟐 છે.  તેભને એકફીજાથી R અંતયે મકૂતાાં, કઈ ઍક તાયની ઍકભ રાંફાઈ દીઠ રાગતુાં તલદ્યતુફ ......... શળે. 

(A) 
k  2λ1λ2 

R
 

(B) 
k  λ1λ2 

R2  

(C) 
k  λ1λ2 

R
 

(D) 
k  2λ1λ2 

R2  

 

23.  નીચે આેર રૉર્જજક ગેટનુાં આઉટટુ .............. . (AIPMT-2013) 
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 A  X =  A ∙ B  

(B) X =  A ∙ B        

(C) X = A·B 

(D) X =  A + B        

 

24. ફે R અને 2R તત્રજ્માની વભકેન્રીમ ૂ અનકુ્રભે 2I અને I પ્રલાશ ઍકફીર્જથી તલરુદ્ધ કદળાભાાં વાય કયે છે. 
(ઍકભાાં વભઘડી કદળાભાાં અને ફીર્જભાાં તલભઘડી કદળાભાાં) ત તેભના વાભાન્મ કેન્ર ય કયણાભી તલદ્યતુકે્ષત્ર 
= ..................... થળે. 

(A) μ0 
I

4 R
 

(B) μ0 
5I

4 R
 

(C) μ0 
3I

4 R
 

(D) μ0 
I

2 R
 

 

25. નીચેનાભાાંથી કણ તલદ્યતુચ ૂાંફકીમ લણાટન કશથવ નથી ? 

(A) α - હકયણ 

(B) γ - હકયણ 

(C) X - હકયણ 

(D) દ્રશ્મભાન પ્રકાળ 

 

26. જ્માયે P-N જ ાંક્ળન ડામડભાાં પૉયલડા લૉલ્ટેજ 0.5 Vથી લધાયીને 0.7 V કયલાભાાં આલે છે ત્માયે પૉયલડા 
પ્રલાશભાાં 2 mAન પેયપાય થામ છે, ત ડામડન પૉયલડા ડામનેતભક અલયધ  𝐫𝐟𝐛  ................ શળે. 
(A) 10 Ω 

(B) 1 Ω 

(C) 1 kΩ 

(D) 100 Ω 
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27. ઍક તલદ્યતુ-ડાઈરને અવભાન તલદ્યતુકે્ષત્રભાાં ઍલી યીતે મકૂલાભાાં આલે છે કે જેથી 𝐩→ અને 𝐄
→
 લચ્ચેન કણ 

180 °  ન શમ, આથી તેના ય.............. . (GUJCET-2006) 

(A) ટકણ અને હયણાભી ફ ફાંને રાગે છે. 

(B) ભાિ ટૉકણ રાગે છે, હયણાભી ફ રાગતુાં નથી. 

(C) ટકણ અને હયણાભી ફ રાગતાાં નથી. 

(D) ભાિ ફ રાગે છે, યાંત ુટકણ રાગતુાં નથી. 
 

28. ઍક અંતગો અયીવા લેડ કઈ લથતનુ ુાં વાચુાં અને ઊરટુાં પ્રતતબફિંફ અયીવાથી 30 cm દૂય ભે છે. જ તેની 
ભટલણી 2 શમ, ત લાથતતુ અંતય ............ શળે. 

(A) -30 cm 

(B) 30 cm 

(C) -15 cm 

(D) 15 cm 
 

29. ઍક કૅકયમય તયાંગની આવતૃિ 10 Mhz અને ઌક્મ્પ્રટયડુ 20 V છે. તેનુાં 5 kHz આવતૃિ અને 6 V 
ઌક્મ્પ્રટયદુ ધયાલતાાં તયબ્ગ દ્વાયા ઌક્મ્લ્ટયડુ ભૉડયરેુળન થામ છે ત ભૉડયરેુળન-અંક જણાલ. ( GUJCET-
2013) 
(A) 0.3 

(B) 0.5 

(C) 0.4 

(D) 0.6 

 

30. જ fm ઍ FM ભાટે ભૉડયરેુળન આવતૃિ શમ ત ભૉડયરેુળન-અંક ............... ના વભપ્રભાણભાાં શમ છે. 
(A) fm  

(B) fm
2  

(C) 
1

fm
 

(D) 
1

fm
2  
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31. આકૃતતભાાં તનમતભત ટ્કણના તળયબફિંદુઓ ય તલદ્યતુબાય મકેૂર છે ત કઈ ગઠલણભાાં ટ્કણના કેન્ર 
ાવે તલદ્યતુકે્ષત્ર શનૂ્મ નકશ થામ ? 
 

(A)                       (B)  

(C)                         (D)  

 

32. કઈ ઍક થથ ભાટે ઌન્ગરનુાં મલૂ્મ 40.6°  છે અને થૃ્લીના ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રના ઊધ્લાઘટકનુાં મલૂ્મ 6 × 10-5 

T છે ત આ થથ ાવે થૃ્લીના ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રનુાં કુર મલૂ્મ = ..................... . 

(A) 7 × 10-5 T 

(B) 6 × 10-5 T 

(C) 5 × 10-5 T 

(D) 9.2 × 10-5 T 

 

33. 2 H, 3 H અને 6 Hના ત્રણ ઈન્ડક્ટય લડ ેભેલી ળકાત ુાં રઘિુભ ઈન્ડક્ટન્વ = ................... 

(A) 
1

6
 H 

(B) 
1

3
 H 

(C) 1 H 

(D) 11 H 

 

34. 𝟏𝟎𝟎 𝛑 યેકડમન જેટર કા-તપાલત = .............. થ-તપાલત. 
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(A) 100 λ 

(B) 50 λ 

(C) 25 λ 

(D) 10 λ 

 

35. 11Na23 ના ન્યકુ્ક્રમવના પ્રટન અને ઈરેક્રૉનની વાંખ્માઓ અનકુ્રભે ........................ છે. 
(A)11, 12, 0 

(B) 23, 12, 11 

(C) 12, 11, 0 

(D) 23, 11, 0 

 

36. અધાલાશક ડામડની P ફાજુ અતથિંગ કયેર છે અને N ફાજુ -2 Vન સ્થથતતભાન રાગ ુાડરે છે. આથી 
ડામડભાાંથી ................. . 

(A) પ્રલાશ લધે છે. 

(B) પ્રલાશ લશતે નથી. 

(C) અંળતઃ પ્રલાશનુાં લશન કયે છે. 

(D) બ્રેકડાઉન થામ છે. 
 

37. ઍક તાાંફાના તાયના આડછેદનુાં કે્ષત્રપ 2 mm રાંફાઈની ફાજુલાા ચયવના કે્ષત્રપ જેટુાં છે. આ 
તાાંફાન તાય 8 A તલદ્યતુપ્રલાશ ખેંચે છે , ત મકુ્ત ઈરેક્રૉનન કડ્રફ્ટલેગ ળધ. તાાંફાના તાયભાાં ઈરેક્રૉન 
વાંખ્મા ઘનતા 𝟖 ×  𝟏𝟎𝟐𝟖 𝐦−𝟑 છે. 

(A) 1.56 ×  10−2 ms−1 

(B) 1.56 ×  10−4 ms−1 

(C) 3.12 ×  10−2 ms−1 

(D) 3.12 ×  10−3 ms−1 

 

38. ફૉશયના તવદ્ધાાંત મજુફ, ઈરેક્રૉનની ભ્રભણકક્ષાની તત્રજ્મા r, મખુ્મ ક્લૉન્ટભ નાંફય n અને યભાણ ુક્રભાાંક Z 
ય આધાકયત શમ ત તે ............. ના વભપ્રભાણભાાં શમ છે. 

(A) Z2 n2 
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(B) 
n2

Z
 

(C) 
Z2

n
 

(D) 
n2

Z2  

 

39. ક-ઌસ્ક્વઅર કેફર તાંત્રની ફૅન્ડલીડ્થ .............. MHz શમ છે. 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 250 

(D) 1000 

 

40. તલદ્યતુબાય તલતયણની રીધે તલદ્યતુકે્ષત્રની ગણતયી કયલા ભાટે કેવુાં ગાઉતવમન ષૃ્ઠ રેલાભાાં આલે છે ? 

(A) તલદ્યતુબાય તલતયણની નજીકનુાં કઈ ણ ફાંધ ષૃ્ઠ 

(B) શાંભેળા ગરીમ ષૃ્ઠ 

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

(D) આેર ૈકી એક ણ નશીં. 

યવામણ તલજ્ઞાન 

 

41.  ચાભડા જેલા ગયખાાં ફનાલલા ભાટે કમ ૉબરભય ઉમગી છે ? 

(A) ૉલરથીન 

(B) ૉલરતલનાઈર ક્રયાઈડ 

(C) ૉલરતટામયીન 

(D) ટૅફ્રન 

 

42.  જન્ભતનમાંત્રણ ભાટે કમા દાથાની ગી ઉમગભાાં રેલામ છે ? 

(A) ટેટ્રાવામક્ક્રન 

(B) તભપેતપ્રતટન 
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(C) શભેાઈવીન 

(D) વલ્પાડામેલઝન 
 

43. વાદા ઘનભાાં શાજય યભાણઓુ દ્વાયા ગ્રશણ થમેર કદ ................ છે. (AIPMT – 2007) 

 A  
π

6
 

 B  
π

3 2
  

 C  
π

4 2
 

(D) 
π

4
 

 

44. KBr અને AgCl થપકટકભાાં શનૂ્મ કૅક્લ્લન તાભાને કઈ ખાભી અનકુ્રભે જલા ભે છે ? 

(A) ળટ્કી અને ફે્રન્કર ખાભી 

(B) ફાંનેભાાં ળટ્કી ખાભી 

(C) ફાંનેભાાં ફે્રન્કર ખાભી 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ. 

 

45. K3 [Fe(CN)6]ના ભાંદ રાલણ ભાટે લૉન્ટશૉપ અલમલ (i)નુાં મલૂ્મ કેટુાં શળે ? 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

 

46. રાવ્મનુાં વાંયગુ્ભન થામ ત્માયે લૉન્ટશૉપ અલમલ (i)નુાં મલૂ્મ કેટુાં શળે ? (GHSEB – 2007) 

(A) એક કયતાાં લધાયે 

(B) શનૂ્મ 

(C) એક 
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(D) એક કયતાાં ઓછાં 
 

47. ઍક તનફા ઌતવડ HXના 0.2 m જરીમ રાલણન આમનીકયણ–અંળ 0.3 છે. ાણી ભાટે Kf = 1.85 શમ ત 
આ રાલણનુાં ઠાયબફિંદુ રગબગ કેટુાં શળે ? 
(A) -0.360o C 

(B) – 0.206o C 

(C) +0.480o C 

(D) -0.480o C 

 

48. તગાેરા Cu(NO3)2  અને  Al(NO3)3 ના જુદા જુદા ફે તલદ્યતુ-તલબાજન ક શે્રણીફદ્ધ કયી તલદ્યતુપ્રલાશ 
વાય કયતાાં 2.7 ગ્રાભ Al તલદ્યતુધ્રલુ ઉય જભા થામ ત્માયે કેટરી કૉય (Cu) ઉત્ન્ન થામ ? (Cu = 63.5, Al = 

27.0 ગ્રાભ/ભર) 

(A) 190.5 ગ્રાભ 

(B) 9.525 ગ્રાભ 

(C) 63.5 ગ્રાભ 

(D) 31.75 ગ્રાભ 
 

49. 25o C તાભાને નીચે આેરા તલદ્યતુયાવામબણક ક ભાટે કઈ પ્રકક્રમા વાચી છે ? 

𝐏𝐭 | 𝐁𝐫𝟐(𝐠) | 𝐁𝐫(𝐚𝐪)
−  | 𝐂𝐥(𝐚𝐪)

−  | 𝐂𝐥𝟐(𝐠) | 𝐏𝐭 
(A) 2 Br(aq )

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

(B) Br2(g) +  2 Cl(aq )
−  →  +  2 Br(aq )

−  +  Cl2(g) 

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

−  

(D) 2 Br(aq )
−  +  2 Cl(aq )

−  →  Br2(g) +  Cl2(g) 

 

50. CuSo4 ના જરીમ રાલણનુાં ગૅ્રપાઈટના તલદ્યતુદ્રલુ લડ ેતલદ્યતુતલબાજ્ન કયતાાં તલદ્યતુતલબાજન કના જરીમ 
રાલણન pH કેટર શળે ? (GUJCET – 2011) 
(A) pH=  14 

(B) pH > 7.0 

(C) pH < 7.0 
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(D) pH = 7.0 

 

51. નીચેનાભાાંથી કઈ કાચી ધાતનુ વેટ કાફોનેટયકુ્ત છે ? 

(A) તવડયેાઈટ, ભૅગ્નેટાઈટ, લઝિંકાઈટ 

(B) ભેરેકાઈટ, કેરેભાઈન, આમનણ ાઈયાઈટ્વ 

(C) કૉય ગ્રાવ, ભૅગ્નેટાઈટ, તવડયેાઈટ 

(D) ભેરેકાઈટ, કેરેભાઈન, તવડયેાઈટ 
 

52. નીચેનાભાાંથી કમ ગણુધભા “પક્ટ્થપન” ભાટે મગ્મ નથી ? 

(A) તે યાંગતલશીન છે. 

(B) તે વડરેી ભાછરી જેલી દુગંધ ધયાલે છે. 

(C) તે ાણીભાાં સદુ્રાવ્મ છે. 

(D) તે અત્માંત ઝેયી લાય ુછે. 
 

53. S6  વલ્પયભાાં તેની અણયુચના કેલી જલા ભળે ? 

(A) ક્રાઉન 

(B) ચેય 

(C) યેખીમ 

(D) ફટ 
 

54. વમશૂ-17ના તત્લના ઑક્વાઈડની થથાતમતાન મગ્મ ક્રભ કમ છે ? 

(A) I > Cl > Br 

(B) I < Cl > Br 

(C) Br < Cl < I 

(D) I < Br < Cl 
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55. , પ્રકક્રમાભાાં ઉત્ન્ન થતી મખુ્મ નીજ કઈ છે ? 

(A)                                                  (B)  

 

(C)                                                    (D)  

 

 

56. નીચેનાભાાંથી કમ પ્રકક્રમક આલ્કશૉરભાાંથી આલ્કાઈર ક્રયાઈડ ફનાલલા ભાટે લધ ુઉમગભાાં રેલાભાાં 
આલે છે ? 
(A) PCl3 

(B) PCl5 

(C) SOCl2  

(D) આેર તભાભ 

 

57. નીચેના ૈકી કયુાં વાંમજન કકયાર નથી ? (AIEEE – 2004)  

(A) 1 - ક્રયેન્ટેન 

(B) 2 - ક્રયેન્ટેન 

(C)1 - ક્રય - 2 - તભથાઈર ેન્ટન 

(D) 3 - ક્રય - 2 - તભથાઈર ેન્ટન 

 

58. કપનૉરના ઑસ્ક્વડળેનથી પ્રાપ્ત થતી નીજનુાં IUPAC નાભ જણાલ. (GHSEB – 2012)  

(A) 1, 4 – ફેન્ઝસ્ક્લનન 
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(B) 1, 2 – ફેન્ઝકેટેકર 

(C) વાઈક્ર શકે્ઝા – 2, 5 – ડામઈન  - 1 , 4 – ડામઓન 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 
 

59. નીચેનાભાાંથી કણ લધ ુઌતવકડક છે ? 

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

 

 

60.  નીચેનાભાાંથી કમ પ્રકક્રમક લડ ેઈથેનર અને તભથેનર લચ્ચે બેદ દળાાલે છે ? 

(A) I2 + HCl 

(B) H2O 

(C) I2 + NaOH 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

61. પ્રકક્રમાની વકક્રમકયણ-ઊર્જા 2303 જૂર છે. ત 𝐥𝐨𝐠 𝐊 →  
𝟏

𝐓
  ના આરેખભાાં ઢાનુાં મલૂ્મ દળાાલ. (GHSEB – 

2013) 

(A) -120.28 જૂર 

(B) -503.27 જૂર 

(C) -12195.12 જૂર 

(D) -239.0 જૂર 

 

62. પ્રથભ ક્રભની ઍક પ્રકક્રમાભાાં ળરૂઆતની વાાંરતા 0.8 M થી ઘટીને 0.1 M થલા ભાટે 60 તભતનટની જરૂય ડ ે
છે, ત અધાપ્રકક્રમા વભમ  𝒕𝟏

𝟐

  નક્કી કય. (GHSEB – 2009) 

(A) 20 તભતનટ 
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(B) 30 તભતનટ 

(C) 40 તભતનટ 

(D) 15 તભતનટ 
 

63. 𝐀𝐁 →  𝐀 +  𝐁  શનૂ્મ ક્રભની પ્રકક્રમા છે. જ 𝐊 =  𝟒 ×  𝟏𝟎−𝟒  ભર બરટય -1  વેકન્ડ-1 શમ, ત Aના 
ઉત્ાદનન લેગ કેટરા ભર બરટય-1 વેકન્ડ-1 શળે ? 
(A) 2 ×  10−4 

(B) 4 ×  10−4 

(C) 1.6 ×  10−3 

 D  2 ×  10−2 

 

64. નીચેના ૈકી કયુાં વાંમજન પેકયક શાઈડ્રક્વાઈડ વર વાથે વોથી ભશત્ત્ભ થકાંદનળસ્ક્ત ધયાલે છે ? (GUJCET – 

2011) 
(A) ક્રામરાઈટ 

(B) K2C2O4 

(C) K3[Fe(CN)6 

(D) K4[Fe(CN)6 

 

65. ેપ્ટાઈઝેળન પ્રકક્રમાભાાં.................. (GUJCET – 2007) 

(A) અલક્ષે ઓગીને વાચુાં દ્રાલણ ફનાલે છે. 

(B) આરાંલફત કણભાાંથી વાચુાં દ્રાલણ ફનાલે છે. 

(C) અલક્ષેનુાં કલરરભાાં રૂાાંતય થામ છે. 

(D) કલરરનુાં અલક્ષેભાાં રૂાાંતય થામ છે. 
 

66. Mn2+ ના વાંકીણા ક્ષાયની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રાનુાં પ્રામબગક મલૂ્મ 5.96 BM છે, તે સચૂલે છે કે ....... (GUJCET – 

2011) 

(A) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં કક્ષકીમ ભ્રભણ અને ધયાભ્રભણ એક જ હદળાભાાં છે 

(B) ઈરેક્ટ્રૉનનુાં કક્ષકીમ ભ્રભણ અને ધયાભ્રભણ તલરુદ્ધ હદળાભાાં છે 
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(C) ઈરેક્ટ્રૉન કક્ષકીમ ભ્રભણ ધયાલતાાં નથી, તે ભાિ ધયાભ્રભણ ધયાલે છે. 

(D) ઈરેક્ટ્રૉન ધયાભ્રભણ ધયાલતત નથી, ભાિ કક્ષકીમ ભ્રભણ ધયાલે છે. 
 

67. કૉય તેના થથામી વાંમજન +2 ઑસ્ક્વડળેન-અલથથાભાાં જ આે છે , કાયણ કે ................ (GUJCET – 

2011) 

(A) +2 અલતથાભાાં કૉય વાંક્રાાંતત ધાત ુછે 

(B) કૉયના +2 વાંમજન ઉષ્ભાક્ષેક પ્રહક્રમા દ્વાયા ફને છે. 

(C) +2 અલતથાભાાં કૉયન ઈરેક્ટ્રૉન-તલન્માવ  [Ar] 3d9 4s0 છે. 

(D) +2 અલતથાભાાં કૉય યાંગીન વાંમજન આે છે. 
 

68. Mnની વોથી લધ ુથથામી ઑસ્ક્વડળેન-અલથથા ધયાલતુાં વાંમજન જણાલ. 
(A) KMnO4 

(B) K2MnO4 

(C) Mn2O3 

(D) MnO 

 

69. નીચે ૈકી કયુાં વાંકીણા આમન પ્રકાળ વભઘટકતા ધયાલતુાં નથી ? (PMT – 2009) 

(A) [Co(en)(NH3)4]2+ 

(B) [Co(H2o)4(en)]+3 

(C) [Co(en)2(NH3)2]2+ 

(D) [Co(NH3)3Cl3]+ 

 

70. નીચેના ૈકી કયુાં વાંમજન દ્વદ્વક્ષાય છે ? 

(A) ટૅતળમભ પેયવાઈનાઈડ 

(B) ટૅતળમભ પેહયવાઈનાઈડ 

(C) પેયવ એભતનમભ વલ્પેટ 

(D) બ્રીલચિંગ ાઉડય 
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71. નીચેનાભાાંથી કયુાં વાંકીણા BaCl2ના રાલણ વાથે BaSO4ના વપેદ અલકે્ષ આળે ? 

(A) [Co(NH3)4·SO4] Cl 

(B) [Ni(CN)4] SO4 

(C) [Cr Cl2(SO4)2]2- 

(D) [Mn(SO4)3]4- 

 

72. નીચેના ૈકી કમ તલકલ્ ઌતવડની પ્રફતાન વાચ ક્રભ દળાાલે છે ? 
 A  CH ≡  C −  COOH >  CH2 =  CH −  COOH >  C6H5COOH >  CH3 –  COOH 

 B  CH ≡  C −  COOH >  C6 H5 −  COOH >  CH3COOH >  CH2 =  CH –  COOH 

 C  C6H5 −  COOH >  CH3COOH >  CH2 =  CH −  COOH >  𝐶𝐻 ≡  𝐶 –  COOH 

(D) CH ≡  C −  COOH >  C6H5 −  COOH >  CH2 =  CHCOOH >  CH3COOH 

 

73. કેન્રાનયુાગી મગળીર પ્રકક્રમાની વકક્રમતાન વાચ ક્રભ કમ છે ? 

(A) HCHO >  CH3CHO >  C6H5 −  CHO >  CH3 –  
C
||
O

 –  CH3 

(B) HCHO >  C6H5CHO >  CH3CHO >  CH3 −  
C
||
O

 −  CH3 

 (C) HCHO >  CH3CHO >  CH3 −  
C
||
O

 −  CH3 >  C6 H5 –  CHO 

(D) HCHO >  CH3 −  
C
||
O

 −  CH3 >  CH3CHO >  C6H5 −  CHO 

    

74. નીચેનાભાાંથી કનુાં કયડક્ળન ફેન્ઝાક્ટ્લ્ડશાઈડ લડ ેથઈ ળકે છે ? 

(A) ટૉરેન્વ પ્રહક્રમક 

(B) KMnO4 નુાં દ્રાલણ 

(C) (A) અન ે(B) ફાંન ે

(D) આેર તભાભ 
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75.   

 

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

 

76. C4H11N અણસુતૂ્ર ધયાલતા પ્રાથતભક ઍભાઈનના વભઘટકની વાંખ્મા .................. છે. 
(A) 1 

(B) 2 

(C) 4 

(D) 3 

 

77. ળાભાાં ગ્કુઝનુાં થટાચાભાાં રૂાાંતય થામ છે ? 

(A) ભકાઈ 

(B) ઘઉં 

(C) ચખા 

(D) ફટાટા 
 

78. ગ્રામવીનન ઍતભન વમશૂ, ઍરેનાઈનના કાફોસ્ક્વર વમશૂ વાથે જડામ ત્માયે શુાં ભે છે ? 

(A) ગ્રામવાઈર એરેનાઈન 

(B) ગ્રામવાઈર ગ્રામવીન  

(C) એરેનાઈર એરેનાઈન 

(D) એરેનાઈર ગ્રામવીન 
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79. 15 વેભી રાાંફી ૉરાયીતભટય નીની ભદદથી 6.25 ગ્રાભ ખાાંડ ધયાલતા 25 તભરી જરીમ રાલણનુાં તલતળષ્ટ 
કયભ્રભણ +66.5 ભાભૂ ડયુાં ત ખાાંડના રાલણનુાં અલરકેુાં કયભ્રભણ કેટુાં ? 
(A) 24.9 

(B) 13.3 

(C) 66.5 

(D) 28.5 

 

80. નીચેના ૈકી ભાનલતનતભિત ૉબરભય કમ નથી ? 

(A) યેવાઓ 

(B) તટાચણ 

(C) યફય 

(D) પ્રાસ્તટક 

જીલ તલજ્ઞાન 

 

81. કૉરભ – I અને કૉરભ – II ભાટે વાચી જડીઓ ફનાલ. 

કૉરભ – I કૉરભ – II 

(a) શ્વવનવાટીઍ યક્તકણભાાં (i) NaHCO3 નુાં તનભાાણ 

(b) ેળીક ાવે યક્તકણભાાં (ii) NaCl નુાં તનભાાણ 

(c) શ્વવનવાટીઍ રુતધયયવભાાં (iii) KHbO2 નુાં તનભાાણ 

(d) ેળીક ાવે રુતધયયવભાાં (iv) KHCO3 નુાં તનભાાણ 

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

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

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

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

 

82. આકૃતતભાાં a, b, c, d બાગ ભાટે વાચ તલકલ્ ળધ. 
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(A) (a) – ગાાંઠેળી,  (b) – કણણક-ક્ષેક લાલ્લ,  (c) – આંતય-ક્ષેક ખાાંચ,  (d) – થ્રમ્ફવ 

(B) (a) – SA ગાાંઠ, (b) – હૃદમધભની,  (c) – એમ્ફરવ,  (d) – ડાફા ક્ષેકની દીલાર 

(C) (a) – SA ગાાંઠ, (b) – શીવ તનાયજૂુથ,  (c) – AV ગાાંઠ, (d) – યહકન્જે તાંત ુ

(D) (a) – AV ગાાંઠ, (b) – શીવ તનાયજૂુથ,  (c) – SV ગાાંઠ, (d) – યહકન્જે તાંત ુ

 

83. કાઉન્ટયકયન્ટ તાંત્રન અથા શુાં છે ? 

(A) ાણીનુાં લધનેુ લધ ુનુઃળણ 

(B) મિૂને લધનેુ લધ ુભાંદ કયવુાં 

(C) યહુયમાન લધનેુ લધ ુસ્ત્રાલ 

(D) ગ્લકુઝનુાં લધનેુ લધ ુનુઃળણ 
 

84. વીફભ નીચેના કમાાં રવ્મન વાંયકુ્ત સ્ત્રાલ છે ? 

(A) ભીણ, સ્તટયલ્વ, રૅસ્ક્ટક ઍતવડ, યહુયક ઍતવડ 

(B) NaCl, H2O, ભીણ, સ્તટયર 

(C) ભીણ, સ્તટયલ્વ, પટૅી ઍતવડ, શાઈડ્રકાફણન 

(D) ક્ષાય, યહુયમા, પટૅી ઍતવડ, શાઈડ્રકાફણન 
 

85. કૉરભ-  I અને કૉરભ – IIને મગ્મ યીતે જડ. 
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કૉરભ-  I કૉરભ – II 

(a) ભધ્મકણાના અસ્થથ (i) 22 

(b) ચશયેાનાાં અસ્થથ (ii) 3 

(c) ભથતકનાાં અસ્થથ (iii) 1 

(d) ખયીનાાં અસ્થથ (iv) 80 

(e) દ્વદ્વતવાધનનાાં અસ્થથ (v) 120 

(f) અક્ષીમ કાંકાર (vi) 8 

(g) ઉાાંગીમ કાંકાર (vii) 6 

(h) ભેખરા (viii) 14 

(A)   

a b c d e f g h 

ii viii iii i vi iv v vii 

(B)  

a b c d e f g h 

ii viii vi i iii iv v vii 

(C) 

a b c d e f g h 

vi v i ii iv iii vii viii 

(D) 

a b c d e f g h 

iii iv ii i v vi viii vii 

 

86. કૉરભ – I, કૉરભ -  II, કૉરભ -  III અને કૉરભ -  IVને મગ્મ યીતે જડ. 
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કૉરભ - I કૉરભ -  II કૉરભ -  III કૉરભ -  IV 

(a) + (i) - (p) યથયતા (w) ફાંનેને રાબકાયક 

(b) + (ii) - (q) પ્રતતજીલન (x) ઍક ર્જતત અવયગ્રથત, જ્માયે ફીજીને અવય થતી નથી. 

(c) - (iii) + (r) યબક્ષણ (y) Aને રાબકતાા 

(d) - (iv) O (s) થધાા (z) ઍક જે ફીર્જને નકુવાનકાયક 

 

(A)  

a iii p w 

b ii r z 

c iv s x 

d i q y 

(B)  

a ii q x 

b iv r w 

c i p y 

d iii s w 

(C)  

a iv r z 

b iii s x 

c i q w 

d ii p y 

(D)  

a iii p w 

b i r y 

c ii s z 

d iv q y 

 

87. ટેન્થરીઍ તનલવનતાંત્ર ળબ્દ ક્યાયે પ્રમજ્મ ? 

(A) 1960 

(B) 1900 
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(C) 1935 

(D) 1945 

 

88. મગ્મ જડ ભેલ. 

કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) અન્નાભરાઈ અબમાયણ્મ (i) ઓકયથવા 

(b) જરડાાયા અબમાયણ્મ (ii) કશભાચર પ્રદેળ 

(c) બચલ્કાક્ષી અબમાયણ્મ (iii) તિભ ફાંગા 

(d) તળકાયીદેલી અબમાયણ્મ (iv) તતભરનાડુ 

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

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

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

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

 

89. ઊંચી ઉત્ાદકતા યક્ષ યીતે ઊંચી તલતલધતા પ્રાપ્ત કયલાભાાં કયણભે છે. આ વભજૂતી ળાભાાં સચૂલામ છે 
? 
(A) જાતતતનભાણણ તવદ્ધાાંત 

(B) જાતત-ઊજાણ તવદ્ધાાંત 

(C) જાતતતલતતાય વાંફાંધ તવદ્ધાાંત 

(D) આેર ૈકી એકણ નહશ 
 

90. ગટયના ાણીભાાં BODના વાંદબાભાાં કયુાં તલધાન મગ્મ છે ? 

(A) BODનુાં મલૂ્મ 1 શવુાં 

(B) BODનુાં મલૂ્મ 1 થી ઓછાં શવુાં 

(C) BODનુાં મલૂ્મ 1 થી લધ ુશવુાં 

(D) BODનુાં મલૂ્મ ‘0’ શવુાં 
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91. નેત્રટર કમા થથાને વોથી લધ ુવાંલેદનળીર શમ છે ? 

(A) દ્રસ્ષ્ટ તકતી 

(B) હયઘ 

(C) તત્તલફિંદુ 

(D) અંધલફિંદુ 
 

92. ચેતાતાંતભુાાં ઊતભિલેગના લશન ભાટે વાચ તલકલ્ કમ છે ?  

(A) ઉત્તેજના – Na+ ચેતાયવતતયની ફશાય વાંકેસ્ન્દ્રત – કરાલીજસ્તથતતભાનન લધાય – નજીકના પ્રદેળભાાં 
કરાલીજસ્તથતતભાન ઘટે – અનતુ્તેજજત પ્રદેળના Na+ ભાગણ ખલુ્રા – K+ ભાગણ ખલુ્રા – આમન વભતરુા – Na – 
K ાં કામણયત – ધ્રલુીકયણ અને નુઃતલધ્રતુલકયણ ચક્ર આગ લધે. 

(B) ઉત્તેજના – Na+ ચેતાયવતતયની અંદય – કરાલીજસ્તથતતભાનન લધાય – નજીકના પ્રદેળભાાં 
કરાલીજસ્તથતતભાન ઘટે – ઉત્તેજજત પ્રદેળના Na+ ભાગણ ખલુ્રા –  આમન અવભતરુા – Na – K ાં કામણયત – 
તલધ્રલુીકયણ અને નુઃતલધ્રતુલકયણ ચક્ર આગ લધે. 

(C) ઉત્તેજના – આમન ભાગણ લીજસ્તથતતભાન જાલે - ધ્રલુીકયણ અને તલધ્રતુલકયણ ચક્ર આગ લધે - Na+ 

ભાગણ ખલુ્રા – K+ ભાગણ ફાંધ – આમન વભતરુા – Na – K ાં કામણયત 

(D) ઉત્તેજના – Na+ ભાગણ ખલુ્રા – K+ ભાગણ ખલુ્રા – લીજસ્તથતતભાનની જાલણી - Na – K ાં કામણયત – 
ATP મકુ્ત થામ - Na+ ભાગણ ફાંધ - K+ ભાગણ ખલુ્રા – ધ્રલુીકયણ અને તલધ્રતુલકયણ ચક્ર આગ લધે. 
 

93. ઍતભન જૂથના દાતા તયીકે લતાત ઍતભન ઌતવડ કમ છે ? 

(A) Gin 

(B) Gly 

(C) Glu 

(D) આેર તભાભ 

 

94. IAA ના વાંશ્રેણ ભાટે ............... જલાફદાય છે. 
(A) Cu2+ 

(B) CO2+ 

(C) Zn2+ 
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(D) Cl- 

 

95. આયણ દ્ધતતભાાં કઈ ેળીની શાજયી અતનલામા છે ? 

(A) જરલાશક 

(B) દ્રઢતક 

(C) મદુૃતક 

(D) એધા 
 

96. ભયીભાાં ફીજદેશ ળે ઍ કમ બાગ છે ? 

(A) અંડકાલયણ 

(B) અંડતર 

(C) પ્રદેશ 

(D) અંડનાર 
 

97. દળાાલેરી આકૃતતભાાં ‘a’ યચના કઈ છે ? 

 

(A) દરચક્ર 

(B) ષુ્ાવન 

(C) ફાહ્ય પરાલયણ 

(D) લજ્રચક્ર 
 

98. ભકાઈ ફીર્જાંકુયણભાાં ભ્રણુમૂન તલકાવ કયુાં આલતાન દળાાલે છે ?  
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(A) થભોટ્રૉતઝભ 

(B) જજઓટ્રૉતઝભ 

(C) પટટ્રૉતઝભ 

(D) શાઈડ્રટ્રૉતઝભ 
 

99. શકુ્રકજનનના કમા તફક્કાભાાં કકેન્ર લધ ુક્રભેકટનયકુ્ત શમ છે ? 

(A) ગણુન તફક્ક 

(B) વદૃ્ધદ્ધ તફક્ક 

(C) શકુ્રકામાન્તયણ 

(D) હયક્લન તફક્ક 
 

100. નીચે આેરા અલથથાનુાં નાભ જણાલ. 

 

(A) ભરુરા ગબણ 

(B) ગબણકષ્ઠ કથી 

(C) પ્રથભ તલખાંડન 

(D) પ્રાથતભક લૂણ અંડક 
 

101. ઋતચુક્રના કમા કદલવભાાં થત ુાં વભાગભ ગબાધાયણની ળક્યતા લધાયે છે ? 

(A) 10 થી 17 હદલવ 

(B) 1 થી 5 હદલવ 
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(C) 5 થી 10 હદલવ 

(D) 20 થી 28 હદલવ 

 

102. વીયભ કવટીભાાં દાતા રુતધયજૂથભાાં વીયભ ઌક્ટ્ન્ટફૉડી ગેયશાજય શમ ત તે કઈ વ્મસ્ક્તને રુતધય આી ળકે 
? 

(A) O, A, B, AB 

(B) O, A 

(C) O, AB 

(D) AB 

 

103. નીચેની આકૃતત કમા પ્રકાયની તલકૃતતની ઘટના દળાાલે છે ? 

 
(A) ર 

(B) દ્ધદ્વકૃતત 

(C) ઉત્ક્રભણ 

(D) તથાાંતયણ 
 

104. રાન્વરકેઝ ઉત્વેચક કઈ પ્રકક્રમા ભાટે અગત્મન છે ? 

(A) DNA તલમાંજનન 

(B) RNA વાંશ્રેણ 

(C) પ્રટીનવાંશ્રેણન પ્રાયાંબ 

(D) પ્રટીનવાંશ્રેણન પ્રરાંફન ભાટે 

 

105. મગ્મ જડકા જડ. 
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કૉરભ - I કૉરભ – II 

(a) (i) કયફઝમ્વનુાં તનભાાણ 

(b) (ii) કયફઝમ્વ 

(c) (iii) DNA ૉબરભયેઝ 

(d) (iv) પ્રથથાતત પ્રણારી 

 (v) કણાબસતૂ્ર 

 

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

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

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

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

 

106. રેભાકાલાદન આંતળક યીતે વાચ મદુ્દ કમ છે ? 

(A) વજીલના અંગના કદભાાં વતત લધાય થામ છે. 

(B) માણલયણના દફાણ શઠે અંગન તલકાવ થામ છે. 

(C) વતત લયાતા અંગન તલકાવ વતત થામ અને ન લયાતાાં અંગ દૂય થામ. 

(D) વજીલ ઉાજિત રક્ષણ લાયવાભાાં આે. 
 

107. નીચેનાભાાંથી કયુાં જડકુાં વાચુાં છે ? 

(A) ભાછરી અને લશરેના ભીનક્ષ = વભમરૂક અંગ 

(B) ભત્તમ અને ઉબમજીલીની જડતી કડી = ફારાનગ્રવવ 

(C) ઑસ્તટ્રલરમન ભાસુણતલરમવ = ખાંડીમ અનકુલૂરત પ્રવયણ 

(D) આેર તભાભ 
 

108. તલદ્યતુતછરતા ળેભાાં ઉમગી છે ? 

(A) તે પ્રાસ્તભડને ફૅક્ટેહયમર ક કે પ્રાણીકભાાં વયતાથી દાખર કયાલતી દ્ધતત છે. 
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(B) તે DNA તલમાંજનનભાાં ઉમગી છે. 

(C) તે RNA તલમાંજનનભાાં ઉમગી છે. 

(D) તે લનતતતકભાાં DNAને દાખર કયલા લયામ છે. 
 

109. ફામૉટૅકનરૉજી કમા યગની વાયલાય ભાટેની બચકકત્વાદ્ધતતભાાં ઉમગી નથી ? 

(A) હશેટાઈવ - B 

(B) કૅન્વય 

(C) ડામાલફટીવ 

(D) ટાઈપૉઇડ 
 

110. નીચેનાભાાંથી કઈ મીથટને “લાઈન મીથટ” કશ ેછે ? 

(A) વેકેયભાઈવીવ વેયેતલવી 

(B) વેકેયભાઈવીવ એલરપ્વઈડ્વ 

(C) વેકેયભાઈવીવ વેકી 

(D) વેકેયભાઈવીવ ાઈયેપૉતભિવ 
 

111. શદુ્ધ ખલુ્રા ાણીભાાં ψpનુાં મલૂ્મ કેવુાં શમ છે ? 

(A) ‘0’ 

(B) 1 થી લધ ુ
(C) 1 

(D) 2 થી લધ ુ

  

112. કૉરન – I અને કૉરભ – II મગ્મ તલકલ્થી જડ. 
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કૉરભ – I (અગત્મતા) કૉરભ – II (ખનીજતત્લ) 

(a) ઈરેક્રૉન લાશકના વકક્રમ થથાનભાાં (i) Na 

(b) રશતત્લની ળણની કક્રમાતલતધ ભાટે (ii) B 

(c) કદીલારના ફાંધાયણભાાં બાગ બજલે (iii) Ni 

(d) પ્રાણીઓભાાં આસતૃત તનમભન (iv) Fe 

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

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

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

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

 

113. ભતૂભભાાં નાખલાભાાં આલતા ખાતયભાાં નાઈરજન કમા થલરૂે શમ છે ? 
(A) NH3

+,  NH4
+  

(B) NH2
+,  NH4

+  

 C  NH3
+,  NO2

−  

(D) NH4
+,  NO3

−  

 

114. C4 – ચક્રભાાં રુકાંચકુના કભાાં કૅક્લ્લનચક્ર દયતભમાન કમ દાથા તનભાાણ થામ છે ? અને તેનુાં લશન 
કના દ્વાયા થામ છે ? 

(A) ગ્લકુઝ, લાશકેળી 

(B) સકુ્રઝ, દ્રઢતક ેળી 

(C) સકુ્રઝ, લાશકેળી 

(D) ગેરૅક્ટઝ, તથરૂકણક ેળી 
 

115. કૅક્લ્લનચક્રભાાં CO2 ના 24 અણઓુના થથાનભાાં કુર કેટરા ATP ન ઉમગ થામ છે ? 
(A) 24 ATP 

(B) 48 ATP 

(C) 72 ATP 

(D) 36 ATP 
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116. કભાાં ઑસ્ક્વડળેનની કક્રમા થામ ત્માયે નીચેનાભાાંથી કઈ ઘટના થામ ? 

(A) C – C ફાંધનુાં વાંતમજન તટેૂ 

(B) ળસ્ક્ત મકુ્ત થામ 

(C) H – H ફાંધ તટેૂ 

(D) (A) અન ે(B) ફાંન ે
 

117. 𝛂 – કીટગ્ટેુકયક ઌતવડનુાં વસ્ક્વતનક ઌતવડભાાં રૂાાંતય થામ ત્માયે નીચેના ૈકી કઈ ફે કક્રમાઓ થામ છે ? 

(A) ઑસ્ક્વડળેન, હડકાફોસ્ક્વરેળન 

(B) ઑસ્ક્વડળેન, હડશાઈડ્રજજનેળન 

(C) હડકાફોસ્ક્વરેળન, હડશાઈડ્રજજનેળન 

(D) હડકાફોસ્ક્વરેળન, શાઈડ્રજજનેળન 
 

118. અવાંગત પ્રકક્રમા ળધ. 

(A) સકુ્રઝ →  
ઈન્લટેઝ ગ્લકુઝ +  ફ્રુક્ટઝ 

(B) રૅક્ટઝ →  
રૅક્ટેઝ ગ્લકુઝ +  ગેરેક્ટઝ 

(C) ેક્પ્વન →
HCl

 ેક્પ્વનજન 

(D) ભાલ્ટઝ →
ભાલ્ટેઝ

 ગ્લકુઝ +  ગ્લકુઝ  

 

119. મકૃતભાાં ઉત્ન્ન થતા તિયવન ક્લાળમ સધુીન લશનભાગા ભાટે વાચ તલકલ્ વાંદ કય. 

(A) મકૃતનલરકા → તત્તાળમ → તત્તની → વાભાન્મ તત્તની → મકૃત → તલાદુતિંડનલરકા 

(B) તત્તની → તત્તાળમ → મકૃતનલરકા → વાભાન્મ તત્તની → મકૃત → તલાદુતિંડનલરકા 

(C) તત્તની → તત્તાળમ → મકૃતનલરકા → મકૃત → તલાદુતિંડનલરકા → વાભાન્મ તત્તની 

(D) મકૃતનલરકા → તત્તાળમ → તત્તની → મકૃત → તલાદુતિંડનલરકા → વાભાન્મ તત્તની 
 

120. ડાફી શ્વાવલાકશની કયતાાં જભણી શ્વાવલાકશની ..................... 



 

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 35 of  36 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

(A) લધ ુવીધી, રાાંફી અને શી શમ છે. 

(B) લધ ુવીધી, ટુાંકી અને શી શમ છે. 

(C) લધ ુવીધી, રાાંફી અને વાાંકડી શમ છે. 

(D) લધ ુિાાંવી, રાાંફી અને વાાંકડી શમ છે. 
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Answer Key 

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

1 C 41 B 81 B 

2 B 42 B 82 C 

3 A 43 A 83 C 

4 A 44 D 84 C 

5 A 45 D 85 B 

6 A 46 D 86 D 

7 D 47 D 87 C 

8 C 48 B 88 D 

9 A 49 A 89 B 

10 D 50 C 90 C 

11 A 51 D 91 C 

12 A 52 C 92 B 

13 B 53 B 93 D 

14 A 54 A 94 C 

15 A 55 D 95 D 

16 C 56 C 96 C 

17 B 57 A 97 B 

18 A 58 C 98 B 

19 B 59 C 99 B 

20 D 60 C 100 B 

21 D 61 A 101 A 

22 A 62 A 102 D 

23 C 63 B 103 C 

24 C 64 D 104 D 

25 A 65 C 105 C 

26 D 66 A 106 C 

27 A 67 B 107 C 

28 C 68 D 108 A 

29 A 69 D 109 D 

30 C 70 C 110 A 

31 B 71 B 111 A 

32 D 72 D 112 B 

33 C 73 A 113 B 

34 B 74 D 114 C 

35 A 75 D 115 
 36 A 76 C 116 D 

37 B 77 A 117 C 

38 B 78 D 118 C 

39 B 79 A 119 A 

40 C 80 B 120 B 

 

 


