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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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બોતિક તલજ્ઞાન 

1. આેરા રયથભાાં અલયધ Rના કમા મલૂ્મ ભાટે ગૅલ્લેનતભટયન ાં અલરકન શનૂ્મ થળે ? ફાંને ફૅટયીન 
આંિરયક અલયધ અલગણ્મ છે. (GUJCET – 2012) 

 

(A) 10 Ω 

(B) 100 Ω 

(C) 500 Ω 

(D) 200 Ω 

 

2. એક અનાંિ રાાંફા વળમાથી 10 cm  દૂય ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રની િીવ્રિા  𝟏𝟎−𝟓 𝐖/𝐦𝟐 છે િ 10 cm લાશકભાાંથી 
લશિેા પ્રલાશન ાં મલૂ્મ ........................ થળે. 

(A) 5 ઍસ્પમય 

(B) 10 ઍસ્પમય 

(C) 500 ઍસ્પમય 

(D) 1000 ઍસ્પમય 

 

3. શટટઝના પ્રમગભાાં .................. કૅેતવટય િયીકે લિે છે ? 

(A) ધાતનુા વલમા 

(B) ધાતનુા ગાઓ 

(C) વલમાઓ લચ્ચેન ગૅ 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

4. 
𝟏𝟑
𝟔

 𝐂 અને 𝟏𝟒
𝟕

 𝐍 એકફીજાના ................... છે. 

(A) આઈવફાય 
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(B) આઈવટપ્વ 

(C) આઈવભય 

(D) આઈવટન 

 

5. એક ઈરેક્ટ્રિક પેનની ભટયન ાં આત્ભ-પે્રયકત્લ 10 H છે. િેને 50 Hzની આવતૃિએ ભશિભ ાલય આલા ભાટે 
િેની વાથે .............. μF કેેતવટન્વન ાં કૅેતવટય જડવ ાં જઈએ. 
(A) 4 

(B) 8 

(C) 1 

(D) 2 

 

6. શાઈગેન્વના તવદ્ાાંિની ભદદથી ................. થી ભારશિી ભે છે. 

(A) તયાંગની ઝડ 

(B) તયાંગન કાંતલતતાય 

(C) તયાંગની તયાંગરાંફાઈ 

(D) તયાંગઅગ્રનુાં પ્રવાયણ 

 

7. 𝟐. 𝟐𝟓 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦/𝐬 ના લેગથી ગતિ કયિા કણની દ-બ્રૉગ્રી િયાંગરાંફાઈ પટનની િયાંગરાંફાઇને વભાન છે 
િ કણની ગતિ-ઊત્જા અને પટનની ગતિ-ઊજાટન ગ ણિય = .................. 

(A) 
1

8
 

(B) 
3

8
 

(C) 
5

8
 

(D) 
7

8
 

 

8. આકૃતિભાાં દળાટવ્મા મ જફ એક r તત્રજ્માની લાશક રયિંગને વભમ વાથે 𝐁 =  𝐁𝟎 +  𝛂𝐭 અન વાય ફદરાિા 
ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં મકેૂર છે ; અશીં 𝐁𝟎 અને 𝛂 એ ધન અચાાંક છે. રયિંગભાાં પે્રરયિ થત ાં emf = …………… 

(GUJCET – 2008) 
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(A) −πα2r2 

(B) −παr2 

(C) −παr 

(D) −2παr 

 

9. શાઈડ્રજન યભાણ ની પ્રથભ ઉિેજજિ અલસ્થાભાાં ઈરેરિૉનની ઊજાટ  -3.4 eV છે. િ આ જ ઉિેજજિ 
અલસ્થાભાાં ઈરેરિૉનની ગતિ-ઊજાટ કેટરી શળે ?  
(A) 6.8 eV 

(B) 3.4 eV 

(C) -3.4 eV 

(D) -6.8 eV 

 

10. 0.5 eVન ાં લકટ -પાંરળન ધયાલિી ધાત  ની વાટી ય લાયાપયિી 1 eV અને 2.5 eV ઊજાટ ધયાલિા પટન્વ 
આાિ થામ, િ ફાંને રકસ્વાભાાં ઉત્વજાટિા પટ ઈરેરિૉન્વની ભશિભ ઝડન ગ ણિય ................. શળે. 
(A) 1 : 1 

(B) 1 : 2 

(C) 1 : 4 

(D) 1 : 5 

 

11. આકૃતિભાાં દળાટલેર દયેક પ્રેટન ાં કે્ષત્રપ A અને ક્રતભક પ્રેટ લચ્ચેન ાં અંિય  d છે િ A અને B ળફિંદ ઓ 
લચ્ચેન ાં વભત લ્મ કૅેતવટન્વ કેટલ ાં શળે ? 
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(A) 
5

2
 
ε0A

d
 

(B) 3 
ε0A

d
 

(C) 
2ε0A

d
 

(D) 
3

2

ε0A

d
 

 

12. 0.04 Hન ાં આત્ભ-પે્રયકત્લ અને 12 Ωન અલયધ ધયાલિી એક કૉઈરને  220 V, 50 Hzના વપ્રામ વાથે 
જડિાાં કૉઈરભાથી લશિે તલદ્ય િપ્રલાશ............... શળે.  (GUJCET – 2009) 

(A) 10.7 A 

(B) 11.7 A 

(C) 14.7 A 

(D) 12.7 A 

 

13. જ પટનન ાં લેગભાન p શમ, િ િેની આવતૃિ ............... થળે. 

(A) 
ph

c
 

(B) 
pc

h
 

(C) 
mh

c
 

(D) 
mc

h
 

 

14. 100 W, 220 Vન ાં યેરટિંગ ધયાલિા એક ફલ્ફને  110 Vના વપ્રામ વાથે જડિાાં િેભાાં લયાિ ાલય 
.................... શળે. 
(A) 25 W 

(B) 50 W 

(C) 75 W 
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(D) 90 W 

 

15. એક રાાંફા ાિા રા નાકાયની તત્રજ્મા R છે. િ નીચે આેર આરેખભાાંથી કમ આરેખ િેની અક્ષથી 
અંિય r વાથે ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં થિા પેયપાય ભાટેન વાચ આરેખ છે ? 

(A)                      (B)  

(C)                       (D)  

 

16. એક િાજા ફનાલેર યેરડમ-ઍક્ટ્રટલ વૅમ્રની ઍક્ટ્રટતલટી વરાભિ રેલર કયિાાં 128 ગણી છે. આ વૅમ્રન ાં 
અધટ-આય  1 hr છે. આ વૅમ્ર ઓછાભાાં ઓછા કેટરા વભમ ફાદ વરાભિ યીિે લાયી ળકાળે ? 
(A) 14 hr 

(B) 7 hr 

(C) 128 hr 

(D) 256 hr 

 

17. કૉકભ ફેઝ ઍમ્પમ્પ્રપામયભાાં ઇન ટ લૉલ્ટેજ અને આઉટ ટ લૉલ્ટેજ લચ્ચે કા-િપાલિ ............... શમ છે.  

(A) શનૂ્મ 

(B) 
π

4 

(C) 
π

2 

(D) π 
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18. અનાંિ તલસ્િાયના ત્રણ તલદ્ય િબારયિ વભિર ફાજ ની આકૃતિભાાં દળાટવ્મા છે. ળફિંદ  P ાવે રયણાભી 
તલદ્ય િકે્ષત્ર ...................... શળે. 

(A) 
2σ

ε0
 k
^

 

(B) −
σ

ε0
 k
^

 

(C) 
4σ

ε0
 k
^

 

(D) −
4σ

ε0
 k
^

 

 

19. એક ક્ટ્સ્ટરથી થિા ફ્રનશપય તલલિટનભાાં ડદા યના જે ળફિંદ એ 9000 𝐀
𝐨

 િયાંગરાંફાઇના પ્રકાળ ભાટે પ્રથભ 
ન્યનૂિભ ભે છે ત્માાં જ λ’ િયાંગરાંફાઈના પ્રકાળ ભાટે ભશિભ ભત ાં શમ , િ λ’ = ……….. (GUJCET – 

2008) 

(A) 6000 A
o

 

(B) 4000 A
o

 

(C) 8000 A
o

 

(D) 2000 A
o

 

 

20. આકૃતિભાાં એક ગાકાય ગાઉતવમન ષૃ્ઠ અને ત્રણ તલદ્ય િબાયન ાં તલિયણ દળાટલેર છે. આ તલદ્ય િબાયના 
તલદ્ય િકે્ષત્રથી ગાઉતવમન ષૃ્ઠ વાથે તલદ્ય િપરરવ ળધલા ........... તલદ્ય િબાયને ધ્માનભાાં રેલા ડ.ે 

 

(A) ભાિ +q3  

(B) +q1 અન ે +q3 

(C) +q1 , -q2  અન ે+q3 

(D) +q1 અન ે-q2   
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21. થૃ્લીના ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રના વભળક્ષતિજ ઘટકન ાં મલૂ્મ 0.22 ગાઉવ િથા ક ર ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રન ાં મલૂ્મ 0.4 ગાઉવ 
છે, િ રડ ઍન્ગરન ાં મલૂ્મ = ........... 
(A) tan−1  1  

(B) tan−1  ∞  

(C) tan−1  1.518  

(D) tan−1  π  

 

22. 0.01 m2 જેટર આડછેદ ધયાલિી એક પ્રલાશ-લૂને 0.1 T ના વભાન ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રને રાંફરૂે યાખીને 
િેભાાંથી 10 A પ્રલાશ વાય કયલાભાાં આલે, ત્માયે િેના ય રાગત ાં ટૉકટ  ............ Nm શમ. 
(A) 0 

(B) 0.001 

(C) 0.01 

(D) 1.1 

 

23. આકૃતિભાાં દળાટવ્મા મ જફ દાદયાના આકાયન ાં એક કૅેતવટય ફનાલેર છે. જ િેના ામાન ાં કે્ષત્રપ A શમ, 
િ આ યચનાન ાં કૅેતવટન્વ ............... શળે. 

 

(A) 
Aε0

d
 

(B) 
3 Aε0

2d
 

(C) 
5 Aε0

9d
 

(D) 
11 Aε0

18d
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24. માંગના ફે સ્સ્રટના એક પ્રમગભાાં યચાિી વ્મતિકયણ બાિભાાં ભશિભ િીવ્રિા I અને રઘ િભ િીવ્રિા શનૂ્મ 
શમ, િ જે ળફિંદ  ાવે થ-િપાલિ 𝛌

𝟒
 શમ, ત્માાં િીવ્રિા કેટરી શળે ? 

(A) શનૂ્મ 

(B) 
I

2
 

(C) 2I 

(D) 
I

4
 

  

25. આેર રયથભાાં A અને B ળફિંદ ઓ લચ્ચે વભત લ્મ અલયધ કેટર શળે ? (GUJCET – 2010) 

 

(A) 
3

8
 Ω 

(B) 
8

3
 Ω 

(C) 2 Ω 

(D) 4 Ω 

 

26. કઈ ન્ય મ્પરરમવભાાંથી જ્માયે ઈરેરિૉન  𝛃− ન ાં ઉત્વજૉન થામ ત્માયે િે ન્ય મ્પરરમવભાાં ન્ય િૉન અને પ્રટૉનન 
ગ ણિય .................. 

(A) લધળે 

(B) ઘટળ ે

(C) અચ યશળેે 

(D) કાંઈ કશી ળકામ નહશ 
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27. વેભીકન્ડરટવટભાાં ઈરેરિૉન અને શૉરની ભૉળફળરટી અન ક્રભે 𝛍𝐞 અને 𝛍𝐡 શમ, િ નીચેનાભાાંથી કય ાં વાચ ાં છે 
? 

(A) μe  >  μh  

(B) μe  =  μh  

(C) μe  <  μh  

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

28. જ A = 1, B = 0 શમ, િ બ ળરમન ફીજગળણિ મ જફ 𝐀  +  𝐁 =  . . . . . . . . . .. 
(A) A 

(B) B 

(C) B + A 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 
 

29. નીચેના ૈકી કમ લીજઘોંઘાટ ક દયિી નથી ? 

(A) લીજીના ઝફકાયા  

(B) સમૂણભાાંથી આલતા તલહકયણ 

(C) તાયાઓભાાંથી આલતુાં તલહકયણ 

(D) ટફુરાઈટના ઝફકાયાથી ઉદબલતુાં તલહકયણ 

 

30. L – C ઓસ્સ્વરેટય રયથભાાં કૅેતવટયન ાં મલૂ્મ ફભણ ાં કયિાાં આઉટ ટભાાં ભિા તવગ્નરની આવતૃિ 
................. 

 A  
1

 2
જેટરી ઘટળ ે

 B  
1

2
 જેટરી ઘટળ ે

(C)  2  જેટરી ઘટળ ે

(D) 2 ગણી 
 

 

 



 

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 11 of  35 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

31. આકૃતિભાાં દળાટવ્મા પ્રભાણે તલદ્ય િબાય Qને a ફાજ લાા તનમતભિ ટ્કણ ABCDEFના કેન્ર O ય મકેૂર 
છે િ શલે ફીજા q તલદ્ય િબાયને િેના તળયળફિંદ  Aથી તળયળફિંદ  B ય રઈ જલા કયવ ાં ડત  ાં કામટ કેટલ ાં થળે ? 

 

 

(A) 
kQq

a
 

(B) 
kQq

a2  

(C) શનૂ્મ 

(D) 
 2kQa

a
 

 

32. કમા િાભાને િાાંફાના લાશકન અલયધ િેના 0 ° C િાભાનના અલયધ કયિાાં ફભણ થળે ? િાાંફા 
ભાટે 𝛂 =  𝟑. 𝟗 ×  𝟏𝟎−𝟑 °𝐂−𝟏 
(A) 256.4 °C 

(B) 512.8 °C 

(C) 100 °C 

(D) 256.4 K 

 

33. એક ઈરેરિૉન r તત્રજ્માના ભાગટ ય અચ ઝડ v વાથે ગતિ કયે છે િ ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા = ............... 
(e = ઈરેરિૉનન તલદ્ય િબાય) 

(A) evr 

(B) 
1

2
 evr 

(C) π r2 ev 

(D) 2πrev 

 

34. રૅન્ઝન તનમભ ................... આે છે. 

(A) પ્રેહયત emfની હદળા 
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(B) પ્રેહયત emfનુાં મલૂ્મ 

(C) પે્રહયત પ્રલાશનુાં મલૂ્મ 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

35. દયેક +q જેટર તલદ્ય િબાય ધયાલિા ફેન નાનના ગાઓ એક 2 a રાંફાઈની અલાશક દયીથી જડરેાાં છે 
િ દયીભાાં િણાલફ કેટલ ાં શળે ? (GUJCET – 2012) 

(A) 
q2

4πε0a2
 

(B) 
q2

8πε0a2
 

(C) 
q2

16πε0a2
 

(D) 
q2

32πε0a2
 

 

36. એક એ.વી. રયથભાાં જડરે કૉઈરન ાં રયઍરટન્વ 20 Ω અને િે કૉઈરન ાં આત્ભ-પે્રયકત્લ 50 mH છે િ િે 
વરકિટભાાંથી વાય થિા તલદ્ય િપ્રલાશની કણીમ આવતૃિ ....................... શળે. 
(A) 400 rad/sec 

(B) 1 rad/sec 

(C) 2.5 rad/sec 

(D) 0.2 rad/sec 

 

37. નીચેનાભાાંથી કય ાં તલદ્ય િચ ૂાંફકીમ િયાંગ નથી ? 

(A) કૉસ્તભક હકયણ 

(B) ગૅભા હકયણ 

(C) β – હકયણ 

(D) X-હકયણ 
 

38. ……………………… ના લણટટભાાં રફ્રનશપય યેખાઓ જલા ભે છે. 
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(A) શાઈડ્રજન હડતચાજૉ ટફુ 

(B) કાફણન તાકણ  

(C) સમૂણ 

(D) વહડમભ લેય રૅપ 

 

39. ફે સ વાંફદ્ ઉદગભની િીવ્રિા ળબન્ન છે અને િેભાાંથી ઉત્વજજૉિ થિાાં િયાંગન ાં વ્મતિકયણ થામ છે. 
વ્મતિકયણભાાં ભશિભ અને ન્યનૂિભ િીવ્રિાઓન ગ ણિય 25 છે , િ ઉદગભની િીવ્રિાઓન ગ ણિય 
....................શળે. 
(A) 5:1 

(B) 9 : 4 

(C) 25 : 16 

(D) 25 : 1 

 

40. 4 eV લકટ  પાંરળન ધયાલિા એક ધાત  ની વાટી ય 6 eV ઊજાટલાા પટનને આાિ કયિાાં , ઉત્વજાટિા 
પટ-ઈરેરિૉનની રઘ િભ ગતિ-ઊજાટ ....................... થળે. 
(A) 0 eV 

(B) 1 eV 

(C) 2 eV 

(D) 10 eV 

 

યવામણ તલજ્ઞાન 
 

41.  નીચેનાભાાંથી કમ ૉળરભય જાીદાય યચના ફનાલે છે ? (GUJCET – 2014) 

(A) બ્યટુાઈર યફય 

(B) ૉલરથીન 

(C) ૉલરતટામહયન 

(D) ભેરેભાઈન ૉલરભય 
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42. ઔધ કે જે કૅતભકર ભૅવેન્જયના સ્થાને રયવેપ્ટય વાથે જડાઈને કૉમ્ય તનકેળન યકે છે િેને શ ાં કશ ેછે ? 

(A) ઍગતનત્વ 

(B) ઍન્ટાગતનત્વ 

(C) કૉસ્પહટહટલ ઈન્ન્શફીટવણ 

(D) ઍન્ન્ટહશતટાભાઈન્વ 
 

43. ૉટેતળમભ અંિઃકેક્ટ્ન્રિ ક્ય ળફક સ્પરટકભાાં સ્પરટકીકયણ ાભે છે. ૉટેતળમભના 4.0 ગ્રાભભાાં એકભકની 
વાંખ્મા આળયે શ ાં છે ? (યભાસ્ણ્લમ દ K = 39) 
(A) 2.03 ×  1020  

(B) 3.09 ×  1022 

(C) 6.022 ×  1023  

(D) 4.08 ×  1021 

 

44.  નીચેના ૈકી કમ ધન અલસ્થાભાાં વશવાંમજક સ્પરટક સ્લરૂે અસ્સ્િત્લભાાં છે ? 

(A) તવલરકન 

(B) વલ્પય 

(C) પૉતપયવ 

(D) આમહડન 

 

45. 6 N HCl ન ાં 1 ળરટય રાલણ ફનાલલા 4 N HCl અને 10 N HClના અન ક્રભે કેટરા કદના રાલણની જરૂય ડ ે? 

(A) 0.25 લરટય અને 0.75 લરટય 

(B) 0.67 લરટય અને 0.33 લરટય 

(C) 0.82 લરટય અને 0.18 લરટય 

(D) 0.5 લરટય અને 0.5 લરટય 

 

46. આદળટ રાલણ લડ ેનીચેનાભાાંથી કઈ ળયિન ાં ારન થત ાં નથી ? 

(A) ∆Hદ્રાલણ =  0 
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(B) ∆Vદ્રાલણ =  0 

(C) યાઉલ્ટન તનમભ 
(D) ∆Sદ્રાલણ =  0 

 

47. તનમિ િાભાને એક અજ્ઞાિ દાથટન ાં 5.25 % રાલણ , 1.5 % ય રયમાના રાલણ વાથે વભળબવાયી છે. જાઉં 
ફાંને રાલણભાાં રાલક એક જ શમ િથા ફાંને રાલણની ઘનિા 1 ગ્રાભ વેભી -3 શમ િ અજ્ઞાિ દાથટન ાં આસ્ણ્લમ 
દ ..................... થળે. (AIEEE – 2007) 

(A) 90 ગ્રાભ ભર-1 

(B) 115 ગ્રાભ ભર-1 

(C) 105 ગ્રાભ ભર-1 

(D) 210 ગ્રાભ ભર-1 

 

48. 𝐙𝐧 𝐬  | 𝐙𝐧(𝟏𝐌)
𝟐+  || 𝐀𝐠(𝟏𝐌)

+  | 𝐀𝐠 𝐬  કભાાં ક્ષાયવેત  ભાાં કય ાં રાલણ બયી ળકાત  ાં નથી ? 

(A) NH4NO3 

(B) KCl 

(C) KNO3 

(D) NaNO3 

 

49. 298 K િાભાને રડતનમર ક 𝐙𝐧 | 𝐙𝐧𝐒𝐎𝟒 𝟎.𝟎𝟏 𝐌  || 𝐂𝐮𝐒𝐎𝟒 𝟏.𝟎 𝐌  | 𝐂𝐮 emf E1 છે. ZnSO4 ન ાં રાલણ 1 M 

િથા CuSO4 ન 6 વાાંરણ 0.01 M રેલાભાાં આલે િ emf ફદરાઈને E2 થામ છે. E1 અને E2 લચ્ચેન વાંફાંધ જણાલ. 
(CBSE PMT – 2003, AIIMS – 2008) 

(A) E1 > E2 

(B) E1 < E2 

(C) E1 = E2 

(D) E2 = 0 

 

50. કૉયના િાયભાાં 1 વેકન્ડભાાં 10-6 ઍસ્મ્મય પ્રલાશ વય કયિાાં કેટરા ઈરેરિૉન વાય થળે. 
(A) 1.6 ×  10−19 

(B) 6.24 ×  10−35 

(C) 6.24 ×  10−16 
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(D) 6.24 ×  1012 

 

51. નીચે ચાય વભીકયણ આપ્મા છે . િેઓ વાચી યીિે વાંત  ળરિ છે કે કેભ િે નક્કી કય. ( T = વાચ ાં અને F = 
ખટ ાં) (GHSEB – 2012) 

(𝐈) 𝐌𝐱𝐎𝐲 +  𝐘𝐂 →  𝐱 𝐌 +  𝐘𝐂𝐎 

(𝐈𝐈) 𝟐𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 +  𝟑𝐂 →  𝟒𝐀𝐥 +  𝟑𝐂𝐎𝟐 

(𝐈𝐈𝐈) 𝐅𝐞𝐎 +  𝐒𝐢𝐎𝟐 →  𝐅𝐞𝐒𝐢𝐎𝟑 

(𝐈𝐕) 𝐂𝐮𝟐𝐒 +  𝟐𝐂𝐮𝟐𝐎 →  𝟔𝐂𝐮 +  𝐒𝐎𝟐 

(A) T T T F 

(B) T T  T T  

(C) T F T F 

(D) T T F T 

 

52. A : H3PO3 એ ડામફેળઝક ઍતવડ છે. 

B :  P  વાથે ફે  H યભાણ ઓ વીધા જડામેરા શમ છે. 

(A) A અને R ફાંને વાચા છે અને R એ Aની વભજૂતી છે. 

(B) A અને R ફાંને વાચા છે, યાંત ુR એ Aની વભજૂતી નથી. 

(C) A વાચુાં અને R ખટુાં છે. 

(D) A અને R ફાંને ખટા છે. 
 

53. નીચે આેર ફાંધાયણ વલ્પયના કમા ઑરવ-ઍતવડન ાં છે ? 

 

(A) ામય વલ્પરહુયક ઍતવડ 

(B) વલ્પરયુવ ઍતવડ 

(C) વલ્પરહુયક ઍતવડ 
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(D) ૅયક્વ ડામવલ્પરહુયક ઍતવડ 

 

54. વમશૂ – 16ના િત્લ ભાટે M – H ફાંધ ઍન્થાલ્ી ભાટેન વાચ ક્રભ જણાલ. (GHSEB – 2012) 

(A) H2Se >  H2Te >  H2S >  H2O 

(B) H2S <  H2O <  H2Se <  H2Te 

(C) H2S >  H2O >  H2Te >  H2Se 

(D) H2O >  H2S >  H2Se >  H2Te 

 

55. નીચેનાભાાંથી કય ાં વાંમજન ચેનાળક ઔળધ િયીકે લયામ છે ? 
(A) CCl2F2 

(B) CHl3 

(C) CH2Cl2 

(D) CHCl3 

 

56. ઈરેરિૉન આકટક વમશૂ (-NO2) રરયફેમ્પન્ઝનના ઑથો અને ેયા ફાંને સ્થાનભાાં શમ ત્માયે Cl- ન ાં : OH- 

લડ ે 368 K ઊંચા િાભાને તલસ્થાન કયિાાં કેટરા પ્રભાણભાાં નીજ પ્રાપ્િ થળે ? (GHSEB – 2012) 

(A) 45 % 

(B) 76 % 

(C) 93 % 

(D) 55 % 

 

57. તલળરમભવન વાંશ્રેણ .................... છે. (GHSEB – 2012) 

(A) SN પ્રહિમા 

(B) SN1 પ્રહિમા 

(C) SN2 પ્રહિમા 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

58. ઇથયના ઈરેરિૉનીમ ફાંધાયણભાાં કાફટન અને ઑસ્રવજનન ાં વાંકયણ કય ાં છે ? (GUJCET – 2009) 

(A) sp3  અન ેsp3   
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(B) sp2  અન ેsp2   

(C) sp3   અન ેsp2   

(D) sp   અન ેsp 

 

59. નીચેના ૈકી કય ાં વાંમજન ઈરેરિૉન-અન યાગી પ્રરક્રમક વાથે વયિાથી પ્રરક્રમા આળે ?  (CBSE PMT – 

1989) 

(A) ક્રયફેન્ન્ઝન 

(B) ફેન્ન્ઝન 

(C) હપનૉર 

(D) ટૉલ્યઈુન 

 

60. નીચેનાભાાંથી ાણીભાાં કની રાવ્મિા વોથી લધ  છે ? 

(A) CH3 −  CH2 −  CH2  −  CH2 –  OH 

(B) CH3 −  CH
|

OH

 −  CH2 −  CH3 

(C) CH3 −  C
|

OH

CH 3

|

 −  CH3 

(D) CH3 −  CH
|

CH 3

 −  CH2 –  OH 

 

61. 2A + B → C પ્રરક્રમા ભાટે લેગ વભીકયણ નીચે મ જફ છે :  

લેગ = K [A] [B]  

આ પ્રરક્રમાના વાંદબટભાાં વાચ ાં તલધાન જણાલ. (AIEEE – 2004) 

(A) Kન એકભ s-1 છે. 

(B) પ્રહિમાન અધણ આયષુ્મ વભમ અચ છે. 

(C) A ના લયાલાના દય કયતાાં Cન ઉત્ન્ન થલાન દય ફભણ છે. 

(D) Kનુાં મલૂ્મ A અને Bની ળરૂઆતની વાાંદ્રતાથી તલતાંિ છે. 
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62. A → B પ્રથભ ક્રભની પ્રરક્રમા ભાટે લેગ-અચાાંક K િથા પ્રરક્રમક Aની પ્રાયાં ળબક વાાંરિા 0.5 M શમ િ 
પ્રરક્રમાન અધટ આય ષ્મ વભમ કેટર થળે ?(PMT – 2007) 

 A  
log 2

K
 

 B  
log 2

K  0.5
 

 C  
ln 2

K
 

(D) 
0.693

K
 

 

63. યાવામળણક પ્રરક્રમાન અધટ આય ષ્મ વભમ પ્રરક્રમકની ળરૂઆિની વાાંરિાના લગટના વ્મસ્િ પ્રભાણભાાં છે. 
પ્રરક્રમાક્રભ કેટર થળે ? 

(A) શનૂ્મ િભ 

(B) પ્રથભ િભ 

(C) દ્વિતીમ િભ 

(D) તતૃીમ િભ 

 

64.  નીચેનાભાાંથી કમ લાય  વોથી ઊંચ ાં ક્રાાંતિક િાભાન ધયાલે છે ? (KERALA PET – 2012) 

(A) N2 

(B) He 

(C) O2 

(D) CO2 

 

65. વભાન િાભાન અને દફાણે કમા લાય ન ાં અતધળણ લધ  પ્રભાણભાાં શળે ?  (GHSEB – 2014) 

(A) H2 

(B) NH3 

(C) Cl2 

(D) N2 

 

66. નીચેનાભાાંથી કમાાં િત્લના M કળાભ 11  ઈરેરિૉન છે ? (GHSEB – 2011) 
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(A) તકેન્ન્ડમભ 

(B) ટીટાતનમભ 

(C) લૅનેહડમભ 

(D) િતભમભ 

 

67.  સ્મતૃિન અદભ િ ગ ણ ધયાલિી તભશ્ર ધાત  ભાાં ઘટકિત્લન ાં પ્રભાણ કય ાં છે ? (GHSEB – 2010) 

(A) 45 % Ti અન ે55 % Ni 

(B) 8 % ni, 18 % Cr, ફાકીનુાં Fe 

(C) 67 % થી 70 % Ni, ફાકીનુાં Cu 

(D) 60 % Ni અન ે40 % Cr 

 

68. ફેઈઝ િયીકેની પ્રફિાન ઊિયિ ક્રભ જણાલ. 
(A) Pm (OH)3 < Yb (OH)3 < Ce (OH)3 < Nd (OH)3 

(B) Yb (OH)3 < Pm (OH)3 < Pr (OH)3 < Ce (OH)3 

(C) Nd (OH)3 < Pr (OH)3 < Ce (OH)3 < Nd (OH)3 

(D) Eu (OH)3 < Tb (OH)3 < Sm (OH)3 < Eu (OH)3 

 

69. નીચેનાભાાંથી કય ાં તલધાન Fe4[Fe(CN)6]3 અંગે ખટ ાં છે ? 

(A) તેનુાં IUPAC નાભ પેહયક શકે્ઝાવાઈનપેયેટ (II) છે. 

(B) કેન્દ્રતથ Fe ની પ્રાથતભક વાંમજકતા 2 છે અને દ્વિતીમ વાંમજકતા 6 છે.  

(C) તેના આમનીકયણથી 4 Fe3+ આમન અને 3[Fe(CN)6]4  આમન ઉત્ન્ન થામ છે. 

(D) ફાંન ેFe ઑહકતડળેન-અલતથા +3 છે. 
 

70. K4[Ni(CN)4]ભાાં યશરેા વાંક્રાાંતિ ધાત  આમનભાાં કેટરા અય સ્ગ્ભિ ઈરેરિૉન શમ છે ? 

(A) ફ ે

(B) એક 
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(C) શનૂ્મ 

(D) િણ 

 

71. [Co(NO3) (NH3)5] Cl વાંકીણટ કઈ વભઘટકિા ધયાલે છે ? (GHSEB – 2012) 

(A) ફાંધનીમ વભઘટકતા 

(B) બોતભતતક વભઘટકતા 

(C) આમનીમ વભઘટકતા 

(D) પ્રકાળીમ વભઘટકતા 
 

72. નીચેનાભાાંથી કણ પેશળરિંગ રાલણન ાં રયડરળન કયી ળકિા નથી ? 

(A) ઍતવટાન્લ્ડશાઈડ 

(B) ફેન્ઝાન્લ્ડશાઈડ 

(C) પ્રેનર 

(D) આેર ૈકી એક ણ નહશ 

 

73. પ્રેનનની ભાંદ NaOH વાથેની પ્રરક્રમાથી કઈ નીજ ભળે. 
(A) CH3 −  CH

OH
|

 −  CH2 −  C

O
||

 −  CH3 

(B) CH3 −  C
||
O

 −  CH2 −  CH −  C
||
O

CH 3

|

 −  CH3 

 (C) CH3 −  

CH3

|
C
|

OH

 −  

CH3

|
C
|

OH

 −  CH3 

(D) CH3 −  

CH3

|
C
|

OH

 −  CH2  −  C
||
O

 −  CH3 
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74. નીચેનાભાાંથી કય ાં કાફોતનર વાંમજન છે ? 
(A) CH3CHO 

(B) CH3CH2COOH 

(C) C6H5-COCH3 

(D) આેર તભાભ 
 

75. પ્રીન વાઈનાઈડભાાં યશરે 𝝈 અને 𝝅 – ફાંધની વાંખ્મા અન ક્રભે ................ અને ............... થળે. 

(A) 9 σ,  4 π 

(B) 8 σ,  5 π 

(C) 8 σ,  3 π 

(D) 9 σ,  3 π 

 

𝟕𝟔.  𝐂𝟐𝐇𝟓𝐍𝐇𝟐 →
𝐇𝐍𝐎𝟐

 𝐀 →
𝐏𝐂𝐥𝟑

 𝐁 →
𝐍𝐇𝟑

 𝐂 ભે છે, િ ભિ દાથટ C કમ શળે ? (GUJCET – 2010) 

(A) અતવટેભાઈડ 

(B) ઈથાઈર એભાઈન 

(C) તભથાઈર એભાઈન 

(D) પ્રેન નાઈટ્રાઈર 

 

77. નીચેનાભાાંથી કઈ ળકટયા પેશળરિંગના રાલણ વાથે ગયભ કયિાાં રાર અલકે્ષ આળે નશીં ? 

(A) સિુઝ 

(B) ગ્લકુઝ 

(C) રૅક્ટઝ 

(D) વેરફામઝ 

 

78. નીચેનાભાાંથી કમ એતભન ઍતવડ િટસ્થ છે ? (GUJCET – 2014) 

(A) એતાહટિક ઍતવડ 

(B) ગ્રામવીન 
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(C) રાઈવીન 

(D) આજીનીન 

 

79. કમા તલટાભીનન પ્રામ્પપ્િસ્ત્રિ મકૃિ નથી ? (GHSEB – 2014) 

(A) B12 

(B) B6 

(C) B2 

(D) H 

 

80. નીચેના ૈકી કમ ૉળરભય વાંઘનન ૉળરભય છે ? (JEE Mains – 2014) 

(A) ડિેન 

(B) તનઓતપ્રન 

(C) ટૅપરન 

(D) એહિરનાઈટ્રાઈર 

 

જીલ તલજ્ઞાન 

 

81. SA  ગાાંઠ ‘ેવભેકય’ કશલેામ છે, કાયણ કે .................. 

(A) હૃદમના ધફકાયાની હિમાન આયાંબ કયે છે. 

(B) દય 0.80 વેકન્ડ ેકણણકના વાંકચન પે્રયતા ઉત્તેજક વાંદેળા ાઠલે છે. 

(C) હૃદમના ધફકાયાને તનમતભત અને તારફદ્ધ યાખે છે. 

(D) આેર તભાભ 

 

82. કમા પ્રકાયના શે્વિકણ પ્રતિ mm3 ર તધયભાાં અન ક્રભે વોથી લધાયે પ્રભાણભાાં અને વોથી ઓછા પ્રભાણભાાં શમ 
છે ? 

(A) ન્યટુ્રૉહપલ્વ અને ઈઓતવનહપલ્વ 

(B) ન્યટુ્રૉહપલ્વ અને ફેઝહપલ્વ 
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(C) ઇઓતવનહપલ્વ અને ફેઝહપલ્વ 

(D) ફેઝહપલ્વ અને લરપપવાઈ્વ 

 

83. નીચેનાભાાંથી કમ ગ્રાપ ાણીના ળણ ભાટે વાચ છે ? 

સચૂના : ગ્રાપભાાં p = વાંગ્રશણનળરકા, q = શને્રેના ાળ, r = દૂયસ્થ ગ ૂાંચળાં, s = તનકટલિી ગ ૂાંચળાં 
 

(A)                           (B)  

(C)                           (D)  

 

84. કાઉન્ટયકયન્ટ રક્રમાતલતધ ભાટે શ ાં વાચ ાં છે ? 

(A) શને્રેના ાળના આયશી-અલયશી બાગભાાં ગાણન પ્રલાશ તલરુદ્ધ હદળાભાાં શમ છે. 

(B) લાવાયેક્ટભભાાં રુતધયન પ્રલાશ તલરુદ્ધ હદળાભાાં શમ છે. 

(C) NaCl અને યયુીમા ઢાાંળનુાં વજૉન કયે છે. 

(D) આેર તભાભ 

 

85. જ્માયે સ્નાય ઓ થાકી જામ છે ત્માયે ................ 

(A) લધ ુATP, ગ્રામકજનન અબાલ, રૅન્ક્ટક ઍતવડન અબાલ 

(B) થડાાં ATP, લધ ુગ્રામકઝન ણ થડાક લધ ુરૅન્ક્ટક ઍતવડ 

(C) ઓછાાં ATP અને ગ્રામકઝન ણ લધ ુરૅન્ક્ટક ઍતવડ 
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(D) ઓછાાં ATP, લધ ુગ્રામકઝન અને રૅન્ક્ટક ઍતવડ 

 

86. તલધાન X : િભામવીન દાંડ આકાયના િાંત  ભમ પ્રટીન છે. 

Y : િનીન જરટર નાના ગ્રબ્ય રય પ્રટીન છે. 

Z : ઍક્ટ્રટનન ાં ગાકાય ળીટ રક્રમાળીર ATP છે. 

આેરા તલધાન X, Y, અને Z ભાટે કામ તલકલ્ વાચ છે ? 

(A) તલધાન X, Y વાચાાં છે અને Z ખટુાં છે. 

(B) તલધાન Y, Z વાચાાં છે અને X ખટુાં છે. 

(C) તલધાન X, Z વાચાાં છે અને Y ખટુાં છે. 

(D) તલધાન X, Y અને Z વાચાાં છે. 
 

87. નીચે આેર કૉરભ – Iભાાં યજીલીન પ્રકાય છે અને કૉરભ – IIભાાં પ્રાણીન ાં ઉદાશયણ છે િ મગ્મ 
તલકલ્ કમ છે ? 

કૉરભ – I કૉરભ – II 

(a) કામભી (i) પ્રાઝભરડમભ 

(b) શાંગાભી (ii) જ 

(c) ફાહ્ય (iii) રડમ્બાલસ્થા 

(d) અંિઃ (iv) ટ્ટીકીડ 

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

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

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

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

 

88. નીચે દળાટલેરી આકૃતિભાાં a, b શ ાં દળાટલે છે ? 
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(A) a – તનલવનતાંિ         b – જૈતલક ઘટક  

(B) a -  તલતનભમતથાન    b – જૈલવભાજ 

(C) a -  જૈલવભાજ        b – ઉત્ાદક 

(D) a -  વાંચમતથાન        b – તલતનભમતથાન 

 

89. આણા દેળના કમા તલસ્િાય જૈલતલતલધિાથી વમદૃ્ છે ? 

(A) તિભ ફાંગા અને ઉત્તય પ્રદેળ 

(B) તિભઘાટ અને ઉત્તયાાંચર 

(C) તિભઘાટ અને ઉત્તય-લૂણ હશભારમ 

(D) તિભ બાયત અને લૂણઘાટ 

 

90. ઔદ્યળગક એકભભાાં SO2 ને દૂય કયલા કઈ દ્તિ ઉમગભાાં રેલાભાાં આલે છે ? 

(A) ગાણ 

(B) તિફવણ 

(C) તનતમાંહદત 

(D) ઈરેક્ટ્રૉતટેહટક પે્રતવતટેટવણ 
 

91. ળયીયન ાં વભિરન જાલવ ાં એ કમાાં અંગન ાં કામટ છે ? 

(A) શાથ 

(B) ગ 

(C) કાન 
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(D) નાક 

 

92. તલધાન A : ચેિાગભભાાં ઊતભિલેગ લશન અક્ષિાંત  ના સ્ત્રાલી છેડાથી તળખાિાંત  ના ગ્રાશી છેડા િયપ જ થામ 
છે. 

R : તળખાિાંત  ઓ ચેિાક રવ્મન સ્ત્રાલ કયી ઊતભિલેગન ાં લશન કયે છે. 

(A) A અને R ફાંને વાચા છે અને R એ Aની વાચી વભજૂતી છે. 

(B) A અને R ફાંને વાચા છે, યાંત ુR એ Aની વાચી વભજૂતી નથી. 

(C) A વાચુાં છે અને R ખટુાં છે. 

(D) A અને R ફાંને ખટાાં છે. 

 

93. કેરવભકામની નીચે જલા ભિી અંિઃસ્ત્રાલી ગ્રાંતથન ાં નાભ શ ાં છે ? 

(A) થાઈભવ ગ્રાંતથ 

(B) થાઈયૉઈડ ગ્રાંતથ 

(C) તતનમર ગ્રાંતથ 

(D) ઍહડ્રનર ગ્રાંતથ 

 

94. અંિઃસ્ત્રાલી િાંત્રના વાંદબટભાાં નીચેનાભાાંથી કય ાં લાક્ય વાચ ાં છે ? 

(A) એહડનશાઈપાઈતવવ એ શાઈથેરેભવના વીધા ચેતા તનમાંિણભાાં શમ છે. 

(B) ળયીયનાાં અંગ જેલા કે ાચનભાગણ, હૃદમ, મિૂતિંડ અને મકૃત કઈ ણ પ્રકાયના અંતઃસ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયતા 
નથી. 

(C) અક યવામણ કે જે અલ્પ્રભાણભાાં ઉત્ન્ન થતા શમ છે તેઓ કાાંતયીમ વાંદેળાલાશક તયીકે કામણ કયે 
છે. તેને અંતઃસ્ત્રાલ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

(D) તક્યટુયી ગ્રાંતથ િાયા ઉદ્દીક અને તનયધક અંતઃસ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયામ છે. 
 

95. કૉરભ – I, કૉરભ – II અને કૉરભ – III મગ્મ તલકલ્થી જડ. 
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કૉરભ – I (વજીલન ાં નાભ) કૉરભ – II (યાંગસતૂ્રની દ્વિકીમ વાંખ્મા) કૉરભ – III (જન્ય ભાાં યાંગસતૂ્રની વાંખ્મા) 

(a) ડ ાંગી (i) 78 (p) 12 

(b) ચખા (ii) 12 (q) 39 

(c) કિૂય (iii) 24 (r) 16 

(d) ઘયભાખી (iv) 32 (s) 06 

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

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

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

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

 

96. લનસ્તિના ાર્શ્ચીમ અંગ જેલા કે  ૂાંકેવય, સ્ત્રીકેવય, લજ્ર અને દર ૂાંજ કને વભમરૂક છે ? 

(A) મૂ 

(B) પ્રકાાંડ 

(C) ણણ 

(D) કલરકા 
 

97. આેર આકૃતિભાાં P લડ ેદળાટલેર સ્િયન ાં નાભ અને િેની તલતળષ્ટિા જણાલ. 

 
(A) P = અતધતતય → ફહતુતયીમ યચના 

(B) P = કતતય → ક ઘટ્ટ કયવ ધયાલતા, તષ્ટ કકેન્દ્ર ધયાલતા 

(C) P = ભધ્મતતય → 3 થી 5 તતયનુાં ફનેલુાં 
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(D) P = એન્ડથેતવમભ → તાંતભુમ તતય 

 

98. મ ખજારીભાાં કય ાં અન ક ાંચન જલા ભે છે ? 

(A) શાઈડ્રનેતટી 

(B) થભોનેતટી 

(C) તથગ્ભનેતટી 

(D) પટનેતટી 
 

99. કૉવટ લ્ય રટમભ શ ાં છે ? 

(A) અતલકતવત અંડહુટકા 

(B) અંડાત છીની અંડહુટકા 

(C) ગ્રાહપમન હુટકા 

(D) અંડાત શરેાાંની અંડહુટકા 
 

100. પ્રશ ક્રાગ્ર કળણકાઓની યચના ળાભાાંથી ઉત્ન્ન થામ છે ? 

(A) ગલ્ગીકામ 

(B) કકેન્દ્ર 

(C) યવધાની 

(D) તરકલણકાઓ 

 

101.  ELISA દ્તિ ભિે કય ાં તલધાન મગ્મ છે ? 

(A) તેભાાં ઍન્ન્ટજન ળધી કાઢલાભાાં આલે છે. 

(B) તેભાાં ઍન્ન્ટફડી ળધી કાઢલાભાાં આલે છે. 

(C) તેભાાં ૉલરન્યનુ્ક્રઓટાઈડ વાાંકને ફભણી કયલાભાાં આલે છે. 

(D) તેભાાં ચક્કવ યગકાયક જનીનને ળધી કાઢલાભાાં આલે છે. 
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102. એક રક્ષણ ય અવય કયિાાં ફે કયિાાં લધાયે કાયકની જડીઓને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

(A) તલષ્રેતત જનીન 

(B) વાંચમી જનીન 

(C) ફહતુલકલ્ી જનીન 

(D) વશપ્રબાલી જનીન 
 

103. ફ્રીભારટિન્વ કને કશ ેછે ? 

(A) નયણાના રક્ષણ ધયાલતી વાદી ભાદા 

(B) નયણાના રક્ષણ ધયાલતી લાંધ્મ ભાદા 

(C) ભાદાણના રક્ષણ ધયાલત લાંધ્મ નય 

(D) ભાદાણાના રક્ષણ ધયાલત વાદ નય 

 

104. કઈ ણ જાતિભાાં નીચેનાભાાંથી કય ાં પ્રભાણ અચ જલા ભે છે ? 

(A) 
A +  G

C +  T
 

(B) 
T +  C

G +  A
 

(C) 
G +  C

A +  T
 

(C) 
A +  C

T +  G
 

 

105. નીચેનાભાાંથી મગ્મ જડ વાંદ કય. 

(A) ઓકાઝાકી ટુકડાઓ – વપ્રામતવિંગ 

(B) RNA ૉલરભયેઝ – RNA પ્રાઈભય 

(C) પ્રતથાતત પ્રણારી – જનીનવાંકેત 

(D) હયન્તટ્રક્ળન ઍન્ડન્યનુ્ક્રએઝ – જનીન ઈજનેયી તલદ્યા 
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106.  આધ તનક ભાનલ એથી કમા રક્ષણભાાં જ દ ડ ેછે ? 

(A) આંખ યની બાયે ભ્રભય 

(B) કડાાં શયેલાની ફાફતે 

(C) ળયીય યની રુાંલાટી 

(D) ગ કયતાાં શાથની રાંફાઈ ઓછી 
 

107. કએવલેટ્વને એકભાત્ર જીલાંિ અણ ઓ કણે ગણાવ્મા ? 

(A) ઓેયીન 

(B) શાલ્ડને 

(C) શકેેર 

(D) યયુી અને તભરય 

 

108. PCR દયતભમાન િાભાન તળિ િફક્કા દયતભમાન ઉભેયાિાાં ઓળરગન્ય મ્પરરઓટાઈડ પ્રાયાંબક ભાટે શ ાં વાચ ાં 
છે ? 

(A) આ ઓલરગન્યનુ્ક્રઓટાઈડ લધ ુન્યનુ્ક્રઓટાઈડ એકભ ધયાલે છે. 

(B) આ ઓલરગન્યનુ્ક્રઓટાઈડ પ્રાયાંબ ઓછા ન્યનુ્ક્રઓટાઈડ યકુ્ત શમ છે. 

(C) આ પ્રાયાંબ 90 – 95° C તાભાને DNA વાથે જડલાભાાં આલે છે. 

(D) આ પ્રાયાંલબક દ્વિસિૂીમ યચના ધયાલે છે. 
 

109. લનસ્તિભાાં નલા જનીનના લાશક િયીકે લયાિ Ti પ્રાસ્સ્ભડ લનસ્તિભાાં કમા યગ ભાટે જલાફદાય છે 
? 

(A) ટભુય 

(B) હકતભિય 

(C) સકુાય 

(D) લાભનતા 
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110. તલધાન A : મીસ્ટન ઉમગ કયી ફેકયી અને ીણાાં ઉદ્યગભાાં થિ નથી. 

R : િેભના િાયા કેટરાાંક ઝેયી દાથો ઉત્ન્ન થામ છે. 

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

(B) ફાંને તલધાન ખટાાં છે. 

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

(D) તલધાન A ખટુાં અને R વાચુાં છે. 
 

111. નીચેના ૈકી કય ાં અધટપ્રલેળવીરટર અવાંગિ છે ? 

(A) દેડકાનુાં મિૂાળમ 

(B) ભયઘીના ઈંડાભાાંન ટર 

(C) વેરપેન ેય 

(D) ગરુાફની ાાંદીઓ 

 

112. િે ાણી ભાટે પ્રલેળળીર છે. 

(A) વેલ્યરુઝ 

(B) લરસ્ગ્નન 

(C) સફુેહયન 

(D) આેર તભાભ 

 

113. પ્રયશાગ્રભાાં કૅમ્પલ્ળમભના લશનને અલયધત ાં ખનીજિત્લ કય ાં છે ? 

(A) Mg 

(B) B 

(C) Cl- 

(D) Mo 
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114. નીચેના તલધાન ૈકી કમા તલધાન વાચા છે ? 

(i) લાશક પ્રટીન કઈ તછર જેલા ભાગટની યચના કયે છે. 

(ii) કળરર લધ  વાટી તલસ્િાય ધયાલે છે. 

(iii) N2 ને વજીલ વીધ ઉમગભાાં રઈ ળકે છે. 

(iv) રઘ  કિત્લની જરૂરયમાિ લનસ્તિભાાં લધ  શમ છે. 

(A) (i), (ii) વાચાાં અને (iii), (iv) ખટાાં છે. 

(B) (i), (ii), (iii) વાચાાં અને (iv) ખટુાં છે. 

(C) (i), (iii) ખટા અને (ii), (iv) ખટાાં છે. 

(D) (i), (iii), (iv) ખટા અને (ii) વાચુાં છે. 
 

115. શરયિકણના થાઈરેકઈડનાાં કના તલબાજનથી શાઈડ્રજન િથા પ્રટૉન આમન તનભાટણ થામ છે ? 

(A) ગ્લકુઝ 

(B) તટાચણ 

(C) ATP 

(D) ાણી 
 

116. શ્વવનભાાં H+ ગ્રાશક દાથટ િયીકે કમા દાથટ વાભાન્મ યીિે ઉમગી છે ? 

(A) NAD, NADP 

(B) FMN, FAD 

(C) RMN, NAD 

(D) FAD, NAD 

 

117. પ્રટીનના ાચન ભાટે આેર ચાટટભાાં X, Y અને Z ભાટે વાચ તલકલ્ વાંદ કય. 

પ્રટીન ેન્પ્વન
      X + ેપ્ટન્વ 

ેપ્ટન્વ 𝐘
→ ૉળરેપ્ટાઈડ 𝐙

→ ડામેપ્ટાઈડ 

(A) X → પ્રટીઓલઝવ, Y → હટ્રન્પ્વન, Z → ઈયેન્પ્વન 
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(B) X → પ્રટીઓલઝવ, Y → કામભહટ્રન્પ્વન, Z – ઈન્લટેઝ 

(C) X → ૉલરેપ્ટાઈડ, Y → હટ્રન્પ્વન, Z → કાફોસ્ક્વેન્પ્ટડઝે 

(D) X → પ્રટીઓલઝવ, Y → હટ્રન્પ્વન, Z → કાફોસ્ક્વેન્પ્ટડઝે 

 

118. એભાઈરેઝન ાં કામટ જણાલ. 

(A) લરતડનુાં ડામન્ગ્રવયાઈડભાાં રૂાાંતય કયે છે. 

(B) ૉલરવેકેયાઈડનુાં ડામવેકેયાઈડભાાં રૂાાંતય કયે છે. 

(C) ૉલરવેકેયાઈડનુાં ડામેપ્ટાઈડભાાં રૂાાંતય કયે છે. 

(D) તટાચણનુાં ગ્લકુઝભાાં રૂાાંતય કયે છે. 
 

119. નાતવકાકટયના પ્રદેળ ભાટે વાચ તલકલ્ કમ છે ? 

(A) નીચે પ્રઘ્રાણ પ્રદેળ, ભધ્મભાાં શ્વવન પ્રદેળ અને ઉયન ઘ્રાણ પ્રદેળ 

(B) નીચે ઘ્રાણ પ્રદેળ, ભધ્મભાાં શ્વવન પ્રદેળ અને ઉયન પ્રઘ્રાણ પ્રદેળ 

(C) નીચે શ્વવન પ્રદેળ, ભધ્મભાાં પ્રઘ્રાણ પ્રદેળ અને ઉયન ઘ્રાણ પ્રદેળ 

(D) નીચે ઘ્રાણપ્રદેળ, ભધ્મભાાં પ્રઘ્રાણ પ્રદેળ અને ઉયન શ્વવનપ્રદેળ 

 

120. રરયાઈડ સ્થાનાાંિય ભાટે સ વાંગિ લાક્ય કય ાં છે ? 

(A) Cl-  નુાં રુતધયભાાંથી યક્તકણભાાં લશન 

(B) Cl-  નુાં યક્તકણભાાંથી રુતધયયવભાાં લશન 

(C) Cl-  નુાં હશભગ્રફીન વાથેનુાં જડાણ 

(D) Cl- નુાં ટૅતળમભ વાથેનુાં જડાણ 
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Answer Key 

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

1 B 41 D 81 D 

2 A 42 B 82 B 

3 B 43 B 83 C 

4 D 44 A 84 D 

5 C 45 B 85 C 

6 D 46 D 86 A 

7 B 47 D 87 D 

8 B 48 B 88 D 

9 B 49 A 89 C 

10 B 50 D 90 B 

11 D 51 B 91 C 

12 D 52 C 92 C 

13 B 53 D 93 C 

14 A 54 D 94 C 

15 A 55 B 95 B 

16 B 56 B 96 C 

17 A 57 C 97 B 

18 B 58 A 98 C 

19 A 59 C 99 B 

20 D 60 C 100 C 

21 C 61 C 101 B 

22 A 62 C 102 B 

23 D 63 D 103 B 

24 B 64 D 104 A 

25 B 65 B 105 D 

26 B 66 C 106 D 

27 A 67 A 107 A 

28 B 68 B 108 B 

29 D 69 D 109 D 

30 A 70 C 110 B 

31 C 71 C 111 D 

32 A 72 B 112 A 

33 B 73 D 113 B 

34 A 74 D 114 D 

35 C 75 D 115 D 

36 A 76 B 116 D 

37 C 77 A 117 D 

38 C 78 B 118 B 

39 B 79 B 119 A 

40 A 80 A 120 A 

 

 


