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GUJCET યીક્ષા ભાટેની ભશત્લની સચૂનાઓ : 

1. આ પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં બોતિક , યવામણ અને જીલ તલજ્ઞાનના કુર ભી 120 ફહતુલકલ્ીમ પ્રશ્ન આેરા છે. 
પ્રત્મેક પ્રશ્નન 1 ગણુ છે. 1 વાચા પ્રત્યતુ્તયન 1 ગણુ ભળે.પ્રત્મેક ખટા પ્રત્યતુ્તય ભાટે 1

4
 ગણુ કાલાભાાં 

આલળ.ે લધભુાાં લધ ુ120 ગણુ પ્રાપ્િ થઈ ળકળે. 
2. આ કવટી 3 કરાકની યશળેે. 
3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તય ભાટે આલાભાાં આલેર OMR ઉત્તયતિકાભાાં પ્રત્યતુ્તય ભાટેની તનમિ જગ્માભાાં પક્િ કાી 

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

કયવુાં. 
5. આ તલમની કવટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે િેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાિ વોંલાની 

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તિકા િેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 
6. િભને આેર પ્રશ્ન સુ્તિકાન પ્રકાય (CODE) અને િભને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાન પ્રકાય વયખા 

જ શલા જઇઍ. આ અંગે કઈ પેયપાય શમ િ તનયીક્ષકનુાં િાત્કાલરક ધ્માન દયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તિકા અને 
ઉત્તય તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલિી આી ળકામ. 

7. ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકાભાાં ગ ન ડ,ે િે યીિે વાચલીને ઉત્તય આલા. 
8. ઉત્તય તિકા િથા પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં તનમિ કયેર જગ્મા તવલામ ઉભેદલાયે િેભને પાલેર ફેઠક નાંફય રખલ 

નહશ કે અન્મ કઈ જગ્માઍ ઓખ થામ િેલી તનળાની/લચન્શ કયલા નશીં. આવુાં કયનાય ઉભેદલાય વાભે 
ગેયયીતિન કેવ નોંધલાભાાં આલળે. 

9. વ્શાઈટ ઈંક રગાડલા ભાટે યલાનગી નથી. 
10. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડભાાં પ્રલેળ ભાટે ખાંડ તનહયક્ષકને પ્રલેળિ ફિાલવુાં જરૂયી છે. 
11. કઈણ ઉભેદલાયને અલાદ રૂ વાંજગ તવલામ યીક્ષાખાંડ છડલાની યલાનગી ભળે નહશ. આ અંગેની 

યલાનગી ખાંડ તનયીક્ષક-તથ વાંચારક વાંજગને ધ્માનભાાં રઈને આળે. 
12. ઉભેદલાય પક્િ વાદુ ગણનમાંિ લાયી ળકળે. 
13. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડ છડયા શરેા ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને વોંી ઉત્તય તિકા યિ કમાણ 

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

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભ અને ફડણના નીતિ તનમભનુાં ચતુિણે ારન 
કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતિના કેવભાાં ફડણના તનમભ રાગુાં ડળે. 

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

 

1. એક તલદ્યતુબારયત કૅેતવટયની ઊર્જા U છે. શલે ફૅટયી દૂય કયી તેને તેના જેલા જ ફીર્જ એક તલદ્યતુબાયયરશત 
કૅેતવટય વાથે વભાાંતયભાાં જડલાભાાં આલે છે. શલે દયેક કૅેતવટયની ઊર્જા કેટરી થળે ? 

 A  
3U

2
 

 B  U 

 C  
U

4
 

(D) 
U

2
 

 

2. એક એ.વી ઉદગભ વાથે 6 Ωન અલયધ, 1 Hનુાં ઈન્ડક્ટય અને 17.36 μFનુાં કૅેતવટય શે્રણીભાાં જડરે શમ , 
ત આ રયથ ભાટે Q – પકૅ્ટય = ......... (GUJCET – 2010) 

(A) 80 

(B) 2.37 

(C) 40 

(D) 3.72 

 

3. કઈ કાચના ચયવા ાય કમા ખણેૂ આાત થતુાં અધ્રલુીભતૂ પ્રકાળનુાં રકયણ યાલતાન ામ્મા છી 
વાંપણૂાણે તરધ્રલુીભતૂ થળે ? તે આાતકણે ફક્રીભતૂ કણ 33.6° છે. (GUJCET – 2008) 

(A) 56.4° 

(B) 46.4° 

(C) 90° 

(D) 0° 

 

4. કૉભન ઍતભટય ઍમ્પમ્લરપામયભાાં ઈનપટુ તવગ્નર અને આઉટપટુ તવગ્નર લૉલ્ટેજ લચ્ચે કા-તપાલત કેટર 
શમ ? 
(A) 0 

(B) π 

(C) 
π

2
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(D) 
π

4
 

 

5. એક લતુાાકાય લાશક લૂને રીધે તેના કેન્ર ય ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર તથા તેટરી જ રાંફાઈની ચયવ લૂને રીધે 
તેના કેન્ર ય ઉદબલતા ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રન ગણુત્તય ................ થામ. 

 A  
π2

4 2
 

 B  
π2

8 2
 

 C  
π

2 2
 

(D) 
π

4 2
 

 

6. સ્થથય યશરે એક ન્યમુ્પક્રમવ એકાએક ફે ટુકડાઓભાાં લશેંચાઈ ર્જમ છે. આ ટુકડાઓ એકફીર્જથી તલરુદ્ધ 
રદળાભાાં ગતત કયે છે અને તેભના લેગન ગણુત્તય 8  : 1 શમ, ત આ ટુકડાઓની તત્રજ્માઓન ગણુત્તય ........... 
શળે. 
(A) 1 : 2 

(B) 1 : 4 

(C) 4 : 1 

(D) 2 : 1 

 

7. કઈ તલદ્યતુ-ડાઈરને વભાન તલદ્યતુકે્ષત્રભાાં એલી યીતે મકૂલાભાાં આવ્મ છે કે તેની ડાઈર-ભૉભેન્ટન 
વરદળ કે્ષત્રને પ્રતત-વભાાંતય યશ.ે આ સ્થથતતભાાં ડાઈર................ 

(A) સ્તથય વાંતરુનભાાં શળે 

(B) અસ્તથય વાંતરુનભાાં શળે 

(C) વાંતરુનભાાં નહશ શમ 

(D) િટતથ વાંતરુનભાાં શળે 

 

8. આકૃતતભાાં દળાાલેર રયથભાાંના ઈન્ડક્ટય વાથે વાંકામેર ઊર્જા કેટરી શળે ? તથા અલયધ Rભાાં વ્મતતત 
થત ાલય  કેટર શળે ? 
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(A) 0 J, 3 W 

(B) 1 J, 
48

5
 W 

(C) 0.5 J, 3 W 

(D) 1 J, 3 W  

 

9. માંગના ફે સ્થરટના એક પ્રમગભાાં કમા યાંગના પ્રકાળ ભાટે ળરાકાઓની શાઈ રહતુભ શળે ? 

(A) રીર 

(B) લાદી 

(C) યાિ 

(D) ી 
 

10. પટન તથા ઈરેક્રૉનને વભાન ઊર્જા (10-20 J) આલાભાાં આલે છે. પટન તથા ઈરેક્રૉન વાથે વાંકામેર 
તયાંગરાંફાઈ અને શમ ત વાચુાં તલધાન .......... 

(A) λph  >  λel  

(B) λph  <  λel  

(C) λph  =  λel  

(D) 
λel

λph
 

 

11. ફે બફદુલતૌ તલદ્યતુબાય q અને 4 qને જડતી એકફીર્જથી 30 cmના અંતયે મકેૂરા છે , ત તેભની જડતી 
યેખા ય ................ યશરેા બફિંદુએ તલદ્યતુકે્ષત્રની તીવ્રતા શનૂ્મ શળે. 

(A)  4 q તલદ્યિુબાયની 20 cm દૂય 
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(B) q તલદ્યિુબાયની 7.5 cm દૂય 

(C) 4 q તલદ્યિુબાયની 15 cm દૂય 

(D) q તલદ્યિુબાયની 5 cmદૂય 

 

12. એક ગ ૂાંચા વાથે વાંકાત ુાં ચ ૂાંફકીમ પરક્વ , વભમ વાથે , નીચેના સતૂ્ર અનવુાય ફદરામ છે. 
𝛟 =  𝟑𝐭𝟐 −  𝟑𝐭 +  𝟗 𝐖𝐛 ત t = 2 s ભાટે પે્રરયત થતુાં emf ……… શળે. 
(A) 10 V 

(B) 9 V 

(C) 4 V 

(D) 6 V 

 

13. એક ગજજમા ચ ૂાંફકની કૉઅતવિતલટી 𝟒 ×  𝟏𝟎𝟑 𝐀𝐦−𝟏 છે. તેને રડભૅગ્નેટાઈઝ્ડ કયલા ભાટે 60 આંટાલાા અને 
12 cm રાાંફા વરેનાઈડભાાં દાખર કયલાભાાં આલે ત વરેનઈડભાાંથી વાય કયલ ડત જરૂયી લીજપ્રલાશ = 
................. 
(A) 2 A 

(B) 4 A 

(C) 6 A 

(D) 8 A 

 

14. એક રાઈન લૉલ્ટેજ (220 V)નુાં કયાંટ યેરટિંગ 5 A શમ, ત આ રાઈન વાથે 100 Wના ................. ફલ્ફ 
વભાાંતયે જડી ળકામ. 
(A) 5 

(B) 7 

(C) 9 

(D) 11 

 

15. આકૃતતભાાં દળાાલેર વરકિટભાાં રગાડરે લૉલ્ટેજ .................... V શળે. 
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(A) 25 

(B) 35 

(C) 205 

(D) 145 

 

16. 220 V અને 300 Wના ફલ્ફને 110 Vના વલરામ વાથે જડતાાં ાલયભાાં થત ઘટાડ કેટર શળે ? 

(A) 100 % 

(B) 75 % 

(C) 70 % 

(D) 25 % 

 

17. શદૂ્ધ અધાલાશકભાાં તલદ્યતુલાશકની વાંખ્મા-ઘનતા 𝟏.𝟓 ×  𝟏𝟎𝟏𝟔 𝐦−𝟑 છે. આ થપરટકભાાં ઈન્ન્ડમભ યભાણઓુ 
અશદુ્ધદ્ધ તયીકે ઉભેયતાાં તેભાાં શૉરની વાંખ્મા-ઘનતા 𝟒.𝟓 ×  𝟏𝟎𝟐𝟐 𝐦−𝟑 થતી શમ , ત તેભાાં મકુ્ત ઈરેક્રૉનની 
વાંખ્મા-ઘનતા કેટરી શળે ? 
(A) 4.5 ×  1022  m−3 
(B) 1.5 ×  1016  m−3 
(C) 3 ×  108 m−3 
(D) 5 ×  109 m−3 
 

18. એક 1.5 cm ઊંચાઈની લથતનેુ 25 cm કેન્રરાંફાઈલાા ફરશગો રે ન્વની અક્ષ ય મકેૂર છે. જ તેનુાં 
પ્રતતબફિંફ રેન્વની ફીજી ફાજુએ 75 cm દૂય ભતુાં શમ, ત તે પ્રતતબફિંફની ઊંચાઈ .................. શળે. 
(A) 4.5 cm 

(B) 5 cm 

(C) 3 cm 

(D) 0.75 cm 
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19. એક યેરડમ-ઍન્ક્ટલ તત્લ α અને β એભ ફાંને કણનુાં ઉત્વર્જન કયે છે. તેનુાં α – ઉત્વર્જન ભાટેનુાં વયેયાળ 
આય ુ800 લા અને β – ઉત્વર્જન ભાટેનુાં વયેયાળ આય ુ400 લા છે. ત આ ફાંને ઉત્વર્જન ભાટેન વાંયકુ્ત 
ક્ષમ-તનમતાાંક................. લા-1 શળે. 
(A) 0.375 

(B) 0.0375 

(C) 0.00375 

(D) 3.75 

 

20. અરગ કયેરા R તત્રજ્માના લાશકગાનુાં કૅેતવટન્વ ળાના વભપ્રભાણભાાં શમ છે ? (GUJCET – 2009) 
(A) R 

(B) R-2 

(C) R2 

(D) R-1 

 

21. શાઈડ્રજન યભાણ ુભાટે આમનીકયણ-ઊર્જા 13.6 eV છે. ધયા-સ્થથતતભાાં યશરે ઈરેક્રૉન 12.75 eV ઊર્જાનુાં 
ળણ કયે છે ત કેટરી લણાટયેખાઓ ભળે ? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 6 

(D) 4 

 

22. 20 cmની કેન્રરાંફાઈલાા એક અંતગો અયીવાથી ભતા વાચા પ્રતતબફિંફના રયભાણ લથતનુા રયભાણ 
કયતાાં ફભણા છે ત લથત ુઅયીવાથી .................. cm દૂય મકેૂર શળે ? 
(A) 20 

(B) 30 

(C) 10 

(D) 60 

 

23. 250 V અને 100 Wના ફે ફલ્ફ પ્રથભ શે્રણીભાાં અને છી વભાાંતયભાાં જડલાભાાં આલે છે. આ દયેક 
વાંમજનને 250 Vના વલરામ વાથે જડલાભાાં આલે છે , ત દયેક રકથવાભાાં ભત કુર ાલય અનકુ્રભે ............. 
શળે. (GUJCET – 2009) 
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(A) 100 W, 50 W 

(B) 50 W, 100 W 

(C) 200 W, 150 W 

(D) 50 W, 200 W 

 

24.  બબુરમન ફીજગબણત (·) મજુફ નીચેનાભાાંથી કયુાં વાચુાં છે ? 

(A) 1 · 0 = 0 

(B) 0 · 1 = 0 

(C) 1 · 1 = 1 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 

 

𝟐𝟓.  𝟖 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝐂ના બફિંદુલતૌ તલદ્યતુબાયથી 10 cm દૂયના બફિંદુ ાવે તલદ્યતુકે્ષત્ર................. NC-1 શળે.  
(A) 7.2 

(B) 72 

(C) 720 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 
 

26. ટાંગથટનભાાંથી ભતા 𝐊𝛂 𝐗 − 𝐫𝐚𝐲𝐬ની તયાંગરાંફાઈ 𝛌 =  𝟎.𝟎𝟐𝟏 𝐧𝐦 શમ, ત ટાંગથટનભાાં K અને L 

અલથથાઓ લચ્ચે ઊર્જાન તપાલત, આળયે ................. શળે. 
(A) 0.51 MeV 

(B) 1.2 MeV 

(C) 59 keV 

(D) 13.6 eV 

 

27. એક અંતગો અયીવા લડ ેકઈ લથતનુ ુાં વાચુાં અને ઊરટુાં પ્રતતબફિંફ અયીવાથી 30 cm દૂય ભે છે. જ તેની 
ભટલણી 2 શમ, ત લથત-ુઅંતય ............ શળે. 
(A) – 30 cm 

(B) 30 cm 

(C) -15 cm 

(D) +15 cm 
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28. પટ-ઈરેન્ક્રક અવયભાાં વરડમભનીએ થે્રળલ્ડ તયાંગરાંફાઈ 5000 𝐀
𝐨

 શમ, ત તેનુાં લકા  પાંક્ળન ળધ. 

 𝐡 =  𝟔.𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝐉𝐬,  𝐜 =  𝟑 ×  𝟏𝟎𝟖 𝐦/𝐬,  𝟏 𝐞𝐕 =  𝟏.𝟔 ×  𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉  

(A) 5.0 eV 

(B) 10 eV 

(C) 2.5 eV 

(D) 7.5 eV 

 

29. નીચેનાભાાંથી કમ તલકલ્ રાન્વતભળન ચૅનર નથી ? 

(A) ઑપ્પ્ટકર પાઈફય 

(B) પકૅ્વ 

(C) ટ્રાન્વતભળન રાઈન 

(D) ક-ઌસ્ક્વઅર કેફર 

 

30. રયઍક્ટયભાાંથી ન્યરુૉનના રીકેજની પ્રરક્રમા ઘટાડલા ભાટે રયઍક્ટયભાાં ગબાની યચના એલી કયલી જઈએ કે 
જેથી ................ 

(A) ગબણનુાં ષૃ્ઠ ભશત્ત્ભ શમ 

(B) ગબણનુાં કદ ભશત્તભ શમ 

(C) ગબણન કદ-ષૃ્ઠ ગણુત્તય નાન ફને 

(D) ગબણન ષૃ્ઠ/કદ ગણુત્તય નાન ફને 

 

31. આકૃતતભાાં દળાાવ્મા મજુફ L રાંફાઈના વભઘનના કેન્ર O ય તલદ્યતુબાય q મકેૂર છે. Oથી L અંતયે ફીજ 
તલદ્યતુબાય q મકેૂર છે ત આ વભઘનની કઈ એક ફાજુભાાંથી વાય થતુાં તલદ્યતુપરક્વ .................. શળે. 
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(A) 
q

4πε0L
 

(B) શનૂ્મ 

(C) 
q

6ε0
 

(D) 
q

6πε0L
 

 

32. 3 A પ્રલાશનુાં લશન કયતાાં 3 m રાાંફા તયાના લાશકભાાં એક ઈરેક્રૉનને રરફ્ટલેગથી એક છેડાથી ફીર્જ છેડા 
ય જતાાં કેટર વભમ રાગળે ? 

[લાશકના આડછેડાનુાં કે્ષત્રપ =  𝟐 ×  𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝟐  અને તાાંફાભાાં ઈરેક્રૉન વાંખ્મા ઘનતા   

𝐧 =  𝟖.𝟓 ×  𝟏𝟎𝟐𝟖 𝐦−𝟑 છે] 
(A) 2.72 ×  103 s 

(B) 2.72 ×  104 s 

(C) 2.72 s 

(D) 2.72 ×  10−4 s 

 

33. પટ-ઈરેન્ક્રક વેર ભાટે આાત પ્રકાળની આવતૃત્ત અને અનરુૂ થટૉતિંગ ટૅસ્ન્ળમર લચ્ચેન આરેખ કમ 
છે ? 

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

 

34. જ્માયે કઈ ગ ૂાંચાભાાંથી 2 mAન તલદ્યતુપ્રલાશ વાય થામ ત્માયે તે કૉઈર વાથે વાંકાત ુાં ચ ૂાંફકીમ પરક્વ 
10 μWb શમ, ત તે કૉઈરનુાં આત્ભ-પે્રયકત્લ ................ શળે. (GUJCET – 2011) 

(A) 10 mH 

(B) 5 mH 

(C) 15 mH 

(D) 20 mH 
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35. એક એ.વી રયથભાાં R Ωના અલયધને L Henry ઈન્ડક્ટન્વ ધયાલતાાં ગ ૂાંચા વાથે શે્રણીભાાં જડરે છે. જ 
તલદ્યતુપ્રલાશ અને લૉલ્ટેજ લચ્ચેન કણ-કણ 45° શમ, ત ગ ૂાંચાન ઈન્ડન્ક્ટલ રયઍક્ટન્વ (XL) = ………… શળે. 
(GUJCET – 2008) 

(A) 
R

4
 

(B) 
R

2
 

(C) R 

(D) 
R

8
 

 

36. રખાંડના એક ફાંધ ફૉક્વભાાં પથૃ્લીનુાં ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર ફશાયના ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર કયતાાં ................... શમ છે. 

(A) લધાયે 

(B) ઓછાં 

(C) વભાન 

(D) શનૂ્મ 

 

37. નાકાય વીમા થલરૂે યશરેા ચ ૂાંફકની રાંફાઈ 10 cm અને વ્માવ 4 cm છે. તેનુાં વાંતલૃત ભૅગ્નેટાઈઝેળન 
𝟓 ×  𝟏𝟎𝟑 𝐀𝐦−𝟏 શમ, ત તેની net ભૅગ્નેરટક ડાઈર-ભૉભેન્ટ ................... JT-1  શળે. 
(A) 7.85 

(B) 6.28 

(C) 0.0785 

(D) 0.628 

 

38. ધયાસ્થથતતભાાં શાઈડ્રજન યભાણ ુ12.75 eV ઊર્જા ળે છે ત તેભાાં ઈરેક્રૉનના કક્ષીમ કણીમ લેગભાનભાાં 
શુાં પેયપાય થળે ? (GUJCET – 2012) 

(A) 
h

2π
 

(B) 
h

π
 

(C) 
3h

2π
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(D) 
2h

π
 

 

39. ln I → tના આરેખન આકાય કેલ ભે, જ્માાં  I ઍન્ક્ટતલટી દળાાલે છે ? 

(A) સયેુખ 

(B) યલરમ 

(C) અતિલરમ 

(D) ગભે િે પ્રકાયન લક્ર 

 

40. એક રાાંફા લાશકભાાંથી વાય થત પ્રલાશ 10 A છે કે જે 20 cm તત્રજ્માની અધાલતુાાકાય લૂ ણ ધયાલે 
છે ત લૂના કેન્ર ય ઉદબલતુાં ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્ર ................  𝛍𝟎 =  𝟒𝛑 ×  𝟏𝟎−𝟏 

𝛍𝐓𝐌

𝐀
  

 
(A)  10 π μ T 

(B) 5 π μ T 

(C) 4 π μ T 

(D) 2 π μ T 

 

યવામણ તલજ્ઞાન 

 

41. થયભૉલરાન્થટક (P), થયભૉવેરટિંગ (Q), યેવાઓ (R) અને ઈરેથટભય (S)ભાાં આંતય-આસ્વલમ આકાણ ફન 
કમ ક્રભ વાચ છે ? 

(A)S < P < R < Q 

(B) P < S < R < Q 

(C) R < P < S < Q 

(D) S < R < P < Q 
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42. આંખને જીલાણમુકુ્ત કયલા નીચેના ૈકી કયુાં રાલણ લયામ છે ? 

(A) ફહયક ઌતવડનુાં ભાંદ જરીમ દ્રાલણ 

(B) હટિંક્ચય આમહડન 

(C) 1 % વાાંદ્રિાલાળાં હપનૉરનુાં જરીમ દ્રાલણ 

(D) 0.4 ppm વાાંદ્રિાલાળાં ક્રહયનનુાં જરીમ દ્રાલણ 

 

43. 1.00 ગ્રાભ લજન ધયાલતાાં NaClના થપરટકભાાં ઘન આકાયના એકભકની વાંખ્મા કેટરી શળે ? (Na અને Clના 
યભાસ્વલમ દ અનકુ્રભે 23 અને 35.5 છે)  (AIEEE – 2003, UP SEE – 2007) 

(A) 2.57 ×  1021 

(B) 5.14 ×  1021 

(C) 1.28 ×  1021 

(D) 1.71 ×  1021 

 

44. Si ભાાં Pના કેટરાાંક યભાણઓુ ઉભેયલાથી કમા પ્રકાયની ક્ષતત ઉદબલે છે ? 

(A) તલતથાનની ક્ષતિ 

(B) ધાતઊુણ ક્ષતિ 

(C) ઈરેક્ટ્રૉન ક્ષતિ 

(D) ધાતલુધાય ક્ષતિ 

 

45. અચ તાભાને નીચેના ૈકી કમા જરીમ રાલણનુાં ફાષ્દફાણ ભશત્તભ થળે ? (GUJCET – 2010, 2012) 

(A) 1 m H2 SO4(aq) 

(B) 1 m NaCl(aq) 

(C) 1 M H2 SO4(aq) 

(D) 1 M NaCl(aq) 

 

46. 0.01 M KCl ના રાલણનુાં ઠાયબફિંદુ -2°𝐂 છે ત 0.015 M BaCl2 ના રાલણનુાં ઠાયબફિંદુ કેટલુાં શળે ? 

(A) -3° C 

(B) -1.5° C 
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(C) -2.5° C 

(D) -4.5° C 

 

47. ફે વભબબવાયી રાલણ ૈકી એક રાલણ 2.5 % યરુયમાનુાં છે અને ફીજુ ાં રાલણ 5.25 % અજ્ઞાત દાથાનુાં છે. 
ફાંને રાલણની ઘનતા 1.0 ગ્રાભ/તભરી શમ ત અજ્ઞાત દાથાન અણબુાય કેટર થળે ? (અણબુાય યરુયમા = 60 
ગ્રાભ/ભર) 
(A) 210 

(B) 126 

(C) 88 

(D) 120 

 

48. 1 ભર  𝐁𝐫𝐎𝟑
− નુાં  𝐁𝐫− ભાાં રયડક્ળન કયલા ભાટે કેટરા પયૅાડનેી જરૂય ડળે ? 

(A) 3 F 

(B) 5 F 

(C) 6 F 

(D) 4 F 

 

49. 1 ગયભ તલૂ્મબાય જેટર નીજન જથ્થ ભેલલા ભાટે તલદ્યતુ-તલબાજ્મભાાંથી કેટર તલદ્યતુજથ્થ વાય 
કયલ ડ ેછે ? 

(A) 1 F ઍક કરાક સધુી 

(B) 1 A પ્રલાશ 9650 વેકન્ડ સધુી 

(C) 1 A  પ્રલાશ ઍક કરાર સધુી 

(D)5 A પ્રલાશ 19300 વેકન્ડ સધુી 
 

50. વાંદબા કેરભર તલદ્યતુધ્રલુ નીચેના ૈકી ળાભાાંથી ફનાલામ છે ? 

(A) ZnCl2 

(B) CuSO4 

(C) HgCl2 

(D) HgCl2 
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51. નીચેના ૈકી ઍલ્યતુભતનમભની તભશ્ર ધાત ુકઈ છે ? (GHSEB – 2012) 

(A) ડલે્ટા ભૅટર 

(B) તટીર 

(C) ઍલ્લ્નક 

(D) જભણન-તવલ્લય 

 

52. આમરડન ેન્ટાફ્રયાઈડભા કમા પ્રકાયનુાં વાંકયણ શળે ?(GUJCET – 2006) 

(A) sp3d2 

(B) dsp3 

(C) sp3d 

(D) d2sp3 

 

53. નીચેના ૈકી કમ ઑક્વઍતવડ ળક્ય નથી ? 
(A) HOClO2 

(B) HOFO2 

(C) HOBrO2 

(D) HOIO2 

 

54. ઝેનનનુાં કયુાં વાંમજન થપટક ઘન દાથા છે ? 
(A) XeF6 

(B) XeOF4 

(C) XeO3 

(D) XeO2F2 

 

55. નીચેનાભાાંથી કયુાં વાંમજન SN1 રક્રમાતલતધ દ્વાયા ખફૂ જ વયતાથી પ્રરક્રમા કયે છે ? 

(A) તભથાઈર ક્રયાઈડ 

(B) ઈથાઈર ક્રયાઈડ 

(C) 2 – ક્રયપ્રેન 

 



 

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

 

  
Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com 

 

 Page 16 of  33 

ZIGYA           

PAPER 

GUJCET 

GSEB 

 

 

(D) 3° - બ્યટુાઈર ક્રયાઈડ 

 

56. 2 – તભથાઈર બ્યટેુનની ભૉનક્રરયનેળન પ્રરક્રમા કયલાભાાં આલે ત ળક્ય રકયાર વાંમજનની વાંખ્મા કેટરી 
ભે ? (AFMC – 2008) 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 

 

𝟓𝟕. 𝐂𝐇𝟑

|
𝐁𝐫 − 𝐂∗ − 𝐇

|
𝐇 − 𝐂∗ − 𝐁𝐫

|

𝐂𝐇𝟑

 દ્ધદ્વતીમ અને તતૃીમક કાફાનના R, S તલન્માવ કમા છે ? 

(A) 2 R, 3 S 

(B) 1 R, 1S 

(C) 2 S, 3 S 

(D) 2 S, 3 R 

 

58. C5H11OH અણસુતૂ્ર ધયાલતાાં પ્રાથતભક આલ્કશૉરના થભઘટકની વાંખ્મા કેટરી શળે ? (CBSE PMT – 1992) 
(A) 5 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 

 

59. નીચેનાભાાંથી કઈ પ્રરક્રમા દ્વાયા રપનૉર ભળે નશીં ? 

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

 

60. નીચેના ૈકી કનુાં ઉત્કરનબફિંદુ ભશત્તભ શળે ? 

(A) ઈથેનર 

(B) ઈથેનાર 

(C) લ્ગ્રવયર 

(D) ઈથાઈર ઍભાઈન 

 

61. શનૂ્મ ક્રભની પ્રરક્રમા ભાટે Kન એકભ દળાાલ. (GHSEB – 2007) 

(A) ભર લરટય-1 વે-1 

(B) વે-1 

(C) (ભર/લરટય)-1 વે-1 

(D) (ભર/લરટય)1-n વે-1 

 

62. નીચેનાભાાંથી કમ વાંફાંધ પ્રથભ ક્રભની પ્રરક્રમા ભાટે વાચ નથી ? 
(A) t19 % =  2 t10  % 

(B) t90 % =  3.32 t1

2

 

(C) t99.99 % =  4 t90 % 

(D) t99 % =  3 t90 % 

 

63. જ પ્રરક્રમાન અધા આયષુ્મ 𝐭𝟏
𝟐

 =  𝟐𝟎 તભતનટ શમ ત 60 તભતનટના અંતે પ્રરક્રમકન કેટર બાગ ફાકી યશળેે 
? 

(A) 
1

8
 

(B) 
1

6
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(C) 
1

16
 

(D) 
1

4
 

 

64. તભવેરની યચના દયતભમાન ............... 
 A  ∆H =  + ve  ∆S =  + ve 

 B  ∆H =  − ve  ∆S =  − ve 

 C  ∆H =  − ve  ∆S =  + ve 

(D) ∆H =  + ve  ∆S =   − ve 

 

65. આકાળન ભયૂ યાંગ તથા સમૂાાથતન રાર યાંગ ળાને આબાયી છે ? 

(A) સમૂણભાાંથી થિા પ્રકાળનુાં પ્રકીણણન 

(B) લાિાલયણભાાં યશરેા ધૂના યજકણ લડ ેથતુાં પ્રકાળનુાં પ્રકીણણન 

(C) દહયમાના ાણીભાાં યશરેી અશદુ્ધિઓ લડ ેથતુાં લાદી યાંગનુાં યાલિણન 

(D) ઓઝનતિય લડ ેથિા પ્રકાળનુાં પ્રકીણણન 

 

66. ક્રભાઈટ ઝતનજ તયીકે ઓખાતા દાથાનુાં સતૂ્ર ............... છે. 
(A) FeCr2O7 

(B) K2Cr2O7 + વાાંદ્ર H2SO4 

(C) K3 CrO + H2SO4 

(D) FeCr2O4 

 

67. નીચેનાભાાંથી કમા વાંમજનની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા વોથી લધાયે છે ? 

(A) [Mn(NH3)6] Cl2 

(B) FeCl3 

(C) Na2CrO4 + H2SO4 

(D) FeCr2O4 
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68. નીચેના ૈકી વાંક્રાાંતત આમનની કાઈ જડ 3d2 ઈરેક્રૉનીમ યચના દળાાલે છે ? (PMT – 2001) 
(A) Ti3+ , V2+ , Cr3+ , Mn4+ 

(B) Ti+ , V4+ , Cr6+ , Mn7+ 

(C) Ti4+ , V3+ , Cr2+ , Mn3+ 

(D) Ti2+ , V3+ , Cr4+ , Mn5+ 

 

69. [Co(NH3)6] [Cr(CN)6] અને [Cr(NH3)6] [Co(CN)6] વાંકીણા કમા પ્રકાયની વભઘટકતાના ઉદાશયણ છે ? 

(AIPMT – 2010) 
(A) ફાંધનીમ વભઘટકિા 

(B) આમનીમ વભઘટકિા 

(C) ક-ઓડીનેળન વભઘટકિા 

(D) બોતભતિક વભઘટકિા 
 

70. NH3, en, 𝐂𝐍− અને CO બરગેન્ડ ૈકી તેભની કે્ષત્રીમ અવયની પ્રફતાન ચડત ક્રભ જણાલ. 
(A) NH3 < en < CN− < CO 

(B) CN− < 𝑁𝐻3 < CO < en 

(C) en < CN− < NH3 < CO 

(D) CO < NH3 < en < CN− 

 

71. નીચે ૈકી કની ભરયલાશકતા વોથી લધાયે છે ? (Kerala – 2006) 

(A) ડામઍભાઈન ડામક્રય પ્રૅહટનભ (II) 

(B) ટેટ્રાઍભાઈન ડામક્રય કફાલ્ટ (III) ક્રયાઈડ 

(C) ટૅતળઅય્ભ શકે્ઝાવાઈન પેયેટ (II) 

(D) શકે્ઝાઌક્લા ક્રતભમભ (III) બ્રભાઈડ 

 

72. કાબફિતનર વમશૂની રાક્ષબણક પ્રરક્રમા કઈ છે ? 

(A) ઈરેક્ટ્રૉન-અનયુાગી તલતથાન-પ્રહક્રમા 

(B) કેન્દ્ર-અનયુાગી તલતથાન-પ્રહક્રમા 
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(C) કેન્દ્ર-અનયુાગી મગળીર પ્રહક્રમા 

(D) ઈલ્ક્ટ્રૉન-અનયુાગી મગળીર પ્રહક્રમા 
 

73. કાફોસ્ક્વબરર ઍતવડભાાં  - COOH વમશૂના કાફાન અને ફાંને ઑસ્ક્વજન યભાણઓુના વાંકયણન પ્રકાય 
અનકુ્રભે જણાલ. 
(A) sp, sp2, sp2 

(B) sp2, sp2, sp3 

(C) sp3, sp2, sp2 

(D) dsp2, sp3, sp2 

 

74. નીચેના કાફોસ્ક્વબરક ઍતવડની આેક્ષ પ્રફતાન વાચ ક્રભ કમ છે ? 
(i) C6H5CH2COoH 

(ii) FCH2COOH 

(iii) ClCH2.COOH 

(iv) BrCH2COOH 

(v) lCH2COOH 

(A) (ii) > (iii) > (iv) > (v) > (i) 

(B) (i) > (ii) > (iii) > (iv) > (v) 

(C) (i) < (ii) < (iii) < (iv) < (v) 

(D) (i) > (v) > (iv) > (iii) > (ii)  

 

75. નીચેની યાવામબણક પ્રરક્રમાભાાં વાંમજન A અને B અનકુ્રભે કમા શળે ? (AIEEE – 2010) 

 

(A) નાઈટ્રફેલ્ન્ઝન અને ક્રયફેલ્ન્ઝન 

(B) નાઈટ્રફેલ્ન્ઝન અને ફ્રયફેલ્ન્ઝન 

(C) હપનૉર અને ફેલ્ન્ઝન 

(D) ફેલ્ન્ઝન ડામઝતનમભ ક્રયાઈડ અને ફ્રયફેલ્ન્ઝન 
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76. નીચેના ૈકી કઈ પ્રરક્રમાભાાં મખુ્મ નીજ તયીકે એતનરીન ભળે ? (AFMC – 2008) 

(A) C6H5NO2 + Zn/KOH 

(B) C6H5NO2 + Zn/NH4Cl 

(C) C6H5NO2 + LiAlH4 

(D) C6H5NO2 + Zn/HCl 

 

77. ઉત્વેચક જે પ્રરક્રમાથી ય અવય કયત શમ તેના આધાયે ાડલાભાાં આલેરાાં નાભ ૈકી કયુાં અમગ્મ છે ? 

(A) ભાલ્ટેઝ 

(B) રાઈેઝ 

(C) શાઈડ્રરેઝ 

(D) આેર િભાભ 

 

78. યેરપનરભાાં ાણીના કેટરા અણઓુ કાફાન વાથે જડામેરા શમ છે ? 

(A) 16 

(B) 18 

(C) 17 

(D) 12 

 

79. ડામવેકેયાઈડભાાં ફે ભૉનવેકેયાઈડ અણઓુ કઈ વાાંકથી જડામેરા શમ છે ? 

(A) ેપ્ટાઈડ 

(B) પૉતપડામઍતટય 

(C) ગ્રામકતવહડક 

(D) ડામવલ્પાઈડ 

 

80. તનઓતપ્રનન ભૉનભય જણાલ. 
(A) CH2 =  C

|
Cl

 −  CH =  CH2 

(B) CH2 =  C
|

Cl

 −  CH2 −  CH3 
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(C) CH2 =  C
|

CH 3

 −  CH =  CH2 

(D) CH2 =  C =  CH −  CH3 

 

જીલ તલજ્ઞાન 

 

81. નીચેના ૈકી કઈ સ્થથતતભાાં ફીર્જ ફાકન જન્ભ ભાતા અને ફાક ભાટે જીલરેણ નીલડી ળકે ? 

(A) જ Rh+ve રુુ Rh+ve સ્ત્રી વાથે રગ્ન કયે. 

(B) જ Rh+ve રુુ Rh-ve સ્ત્રી વાથે રગ્ન કયે. 

(C) જ Rh-ve રુુ Rh-ve સ્ત્રી વાથે રગ્ન કયે. 

(D) આેર િભાભ 

 

82. તલધાન X : હૃદમરક્રમા ગાાંઠેળી દ્વાયા થલમાંતનમતત્રત શમ છે. 

તલધાન  Y : વાંકચનના ઊતભિલેગ હૃદમભાાંથી ર્જતે જ ઉદબલે છે. 

તલધાન  Z : હૃદમ ભામજેતનક તયીકે ઓખામ છે. 

આેર તલધાન X, Y અને Z ભાટે મગ્મ તલકલ્ વાંદ કય. 

(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 અન ેZ વાચાાં છે. 
 

83. મતૂ્રતિંડનબરકાની યચનાને અનરુક્ષીને કમ ક્રભ વાચ છે ? 

(A) ભાલ્લ્તઘમનકામ → PCT → અલયશી → DCT 

(B) ભાલ્લ્તઘમનકામ → DCT → આયશી → અલયશી → PCT 

(C) ગ્રીલા → અલયશી → PCT → DCT → આયશી બાગ 

(D) PCT → આયશી → અલયશી → DCT → ભાલ્લ્તઘમનકામ 
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84. મતૂ્રતિંડના આમાભતછર નાબબભાાંથી .................. 

(A) મિૂતિંડધભનીઓ મિૂતિંડભાાં પ્રલેળે છે. 

(B) મિૂતિંડતળયાઓ મિૂતિંડભાાંથી ફશાય આલે છે. 

(C) મિૂલાહશની મિૂતિંડભાાંથી ફશાય આલે છે. 

(D) આેર િભાભ 
 

85. તલધાન A : ખયીના વાથીઓ કઈ ણ ર્જતનુાં શરનચરન કયતાાં નથી. 

તલધાન R : ભથતકના અસ્થથઓ કૉરેજન તતઓુથી ફાંધાઈ વીલન યચે છે. 

A અને R ભાટે કમ તલકલ્ વાચ છે ? 

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

(B) તલધાન A અને R ફાંને વાચાાં છે. R ઍ Aની વાચી વભજૂિી નથી. 

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

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

86.  આેર આકૃતતભાાં બાગ a કઈ અલથથા દળાાલે છે ? 

 

(A) મૂીમ તનભજ્જિિ 

(B) નયકરૂ 

(C) વેજ-ભેન્ડ અલતથા 

(D) લનતથ 
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87. કૅમ્પલ્લનચક્રની નીજ કઈ છે ? 

(A) ATP 

(B) O2 

(C) ળકણયા 

(D) આેર િભાભ 

 

88. બતલષ્મભાાં ઉમગ ભાટે યાગયજતનતધ, DNA વાંચમ યચલા અને પ્રજનનકની ળીત ર્જલણી કયલાન 
અબબગભ એટરે .................... 

(A) તલતથાન વાંયક્ષણ 

(B) નલતથાન વાંયક્ષણ 

(C) સયુલક્ષિ વાંયક્ષણ 

(D) આયલક્ષિ વાંયક્ષણ 

 

89. ગજુયાતના કમા તલથતાયભાાં આલેરા લનથતતઉદ્યાનભાાં ઘણી ઔધીમ લનથતત છે ? 

(A) અભદાલાદ 

(B) લઘઈ 

(C) યાજીા 

(D) લેયાલ 

 

90. ભતૂભની જરધાયકળસ્ક્ત નક્કી કયલા ય કયુાં ભભેૂમ રયફ અવયકાયક નથી ? 

(A) ભતૂભનુાં ફાંધાયણ 

(B) કણના કદ 

(C) િાભાન 

(D) કણના જડાણ 
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91. નીચે આેરા કૉરભભાાંથી વાચ તલકલ્ વાંદ કય. 

કૉરભ - I કૉરભ – II કૉરભ – III 

(A) દ્ધિધ્રલુીમ ચેિાક ગબીમ અલતથાભાાં 1 ચેિાક્ષ અને 1 તળખાિાંત ુ

(B) ફહધુ્રલુીમ ચેિાક બશૃદભસ્તિષ્ક ફાહ્યકભાાં 1 તળખાિાંત ુઅને ફે અથલા લધાયે ચેિાક્ષ 

(C) તળખાિાંત ુ ચેિાકના કકામન અંતિભ છેડ ળાખાતલશીન જાીદાય યચના 

(D) યૅસ્ન્લમય ગાાંઠ હયઘલિી ચેિાભાાં ભજ્જિિ ચેિા 
 

92. આેરી અંતઃસ્ત્રાલી ગ્રાંતથને તેના સ્ત્રાલ અને કામો/ઊણના રક્ષણ વાથે વચટ યીતે જડ. 

અંિઃસ્ત્રાલી ગ્રાંતથ અંિઃસ્ત્રાલ કામો/ઊણના રક્ષણ 

(A) અગ્રતચ્યટુયી ગ્રાંતથ ઑસ્ક્વટવીન ફાકાનના પ્રવલ વભમે ગબાણળમને ઉત્તેજે છે. 

(B) શ્ચતચ્યટુયી ગ્રાંતથ વદૃ્ધિ અંિઃસ્ત્રાલ લધ ુડિ સ્ત્રાલ અવાભાન્મ વદૃ્ધિને ઉત્તેજે છે. 

(C) થાઈયૉઈડ ગ્રાંતથ થાઈયૉસ્ક્વન આમહડનની ઊણથી ગૉઈટય થામ છે. 

(D) કૉણવ લ્યહુટમભ ટેતટતટેયન શકુ્રકજનનની પ્રહક્રમાને ઉત્તેજે છે. 
 

93. ગ્રાંતથરભાાં જલા ભતી આંખ ળાનુાં રૂાાંતય છે ? 

(A) અગ્રકલરકા 

(B) કક્ષકલરકા 

(C) અતથાતનક કલરકા 

(D) સષુપુ્િ કલરકા 
 

94. સતૂ્રાાંગ ધયાલતાાં પ્રાણીભાાં ળાના દ્વાયા અબરિંગી પ્રજનન થામ છે ? 

(A) કલરકાવર્જન 

(B) અંિઃકલરકાવર્જન 

(C) અલખાંડન 

(D) ફીજાણતુનભાણણ 
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95. ભ્રણુપટુના કમા કભાાં ‘n’ યાંગસતૂ્ર શમ છે ? 

(A) ભાદા જન્યભુાાં 

(B) વશામક કભાાં 

(C) પ્રતિધ્રલુકભાાં 

(D) આેર િભાભ 

 

96. યાગભાતકૃભાાંથી યાગચતષુ્ક ફને ત્માયે કમા તલબાજન થામ છે ? 

(A) અધીકયણ, વભતલબાજન 

(B) વભતલબાજન, અધીકયણ 

(C) અધીકયણ, અધીકયણ 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 

 

97. કમ અંતઃસ્ત્રાલ જીણાતાની પ્રરક્રમા ધીભી ાડ ેછે ? 

(A) વાઈકટકાઈતનન 

(B) ઑસ્ક્વન 

(C) જીફયેરીન 

(D) ABA 

 

98. …………… લનથતતના પષુ્ ઊંચા તાભાને ખીરે છે. 

(A) કભ, ટલુર 

(B) કૉક્વ, સમૂણમખુી 

(C) રજાભણી 

(D) કૉક્વ, ટલુર 

 

99. ભેદેળીનુાં ઓળીકુાં કે જે ત્લચા અને લયતુનવ લા લડ ેઘેયામેર છે તેને ................ 
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(A) મખુ્મ બગષ્ઠ કશ ેછે. 

(B) ભૉન્વ પ્યલુફવ કશ ેછે. 

(C) ગોણ બગષ્ઠ કશ ેછે. 

(D) બગતળતશ્નકા કશ ેછે. 
 

100. ગબાાળમના દૂયથથ વાાંકડા બાગને શુાં કશ ેછે ? 

(A) મતનભાગણ 

(B) અંડલાહશની 

(C) અંડલાહશનીતનલા 

(D) ગ્રીલા 
 

101. કઈ અલયધન દ્ધતતભાાં શકુ્રક મતૃ્ય ુાભે છે ? 

(A) કૉય-ટી 

(B) આંિયટર િતિ 

(C) યાવામલણક િતિ 

(D) IUD િતિ 

 

102. તલધાન A : 21ભી જડના એક યાંગસતૂ્રની રાાંફી ભરુ્જ દૂય થલાથી ક્રામ-ડુ-ચાટ યગ થામ છે. 

તલધાન R : ક્રામ-ડુ-ચાટ યગ એ યાંગસતૂ્રીમ થથાનાતયણ દ્વાયા વર્જાતી ખાભી છે. 

(A) તલધાન A અને R ખટા છે. 

(B) તલધાન A વાચુાં અને R ખટુાં છે. 

(C) તલધાન A ખટુાં અને R વાચુાં છે. 

(D) તલધાન A અને R વાચાાં િેભજ યૂક છે. 
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103. F1 ેઢીભાાં પ્રાલમ છડનુાં જનીનફાંધાયણ ધાય કે ‘AA Bb CC’ છે ત F2 ેઢીભાાં પ્રાલમ વાંતતતનુાં જનીન 
પ્રભાણ કેટલુાં થળે ? 

(A) 3 : 1 

(B) 1 : 1 

(C) 9 : 3 : 3 : 1 

(D) 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 

 

104. જનીન અબબવ્મસ્ક્તનુાં તનમભન કમા થતયે થામ છે ? 

(A) DNA તલમાંજનન 

(B) પ્રત્માાંકન 

(C) બાાાંિય 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 

 

105. DNA થલમાંજનના અગે્રવય શૃાંખરાનુાં તનભાાણ કેલી યીતે થામ છે ? 

(A) 5’ → 3’ ની હદળાભાાં વાંગ 

(B) 3’ → 5’ ની હદળાભાાં વાંગ 

(C) 5’ → 3’ ની હદળાભાાં વાંગ 

(D) 3’ → 5’ ની હદળાભાાં વાંગ 

 

106. તલધાન A : જનીન-આવતૃત્તભાાં તક દ્વાયા થતા પેયપાયને જનીતનક રડ્રફૌ કશ ેછે. 

તલધાન R : જનીતનક રડ્રફ્ટૌ નાની લવતતભાાં નોંધાત્ર અવય દળાાલે છે. 

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

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

(C) તલધાન A અને R ફાંને ખટા છે. 

(D) તલધાન A વાચુાં અને R ખટુાં છે. 
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107. ઉદતલકાવની રક્રમાભાાં વશામક પ્રરક્રમાઓ કઈ છે ? 

(A) તથાાંિયણ 

(B) વાંકયણ 

(C) (A) અને (B) ફાંન ે

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 

 

108. પનુઃવાંમજજત DNAને મજભાન કભાાં ઓખ આલાની દ્ધતતને શુાં કશ ેછે ? 

(A) ટ્રાન્વકૉભેળન 

(B) ટ્રાન્વરેળન 

(C) ટ્રાન્વહક્રપ્ળન 

(D) ઋલ્પ્રકેળન 

 

109. મજભાન કભાાં પનુઃવાંમજજત DNAને દાખર કયલા ભાટેની Ca2+ વાયલાય દ્ધતત ભાટે શુાં વાચુાં છે ? 

(A) આ િતિ ઉષ્ભાતનમાંતિિિા શઠે કયલાભાાં આલે છે. 

(B) આ િતિ 45° વે િાભાને કયલાભાાં આલે છે. 

(C) આ વભગ્ર િતિ દયતભમાન ઍકલાય ફયપ ય પ્રહક્રમા કયલાભાાં આલે છે. 

(D) Ca2+ વાયલાય આિાાં કયવતિયભાાં ફદરાલ આલે છે અને લરતડ તિયનુાં તલઘટન થામ છે. 
 

110. નીચેનાભાાંથી ઈન્થયબુરનનુાં ઔદ્યબગક ઉત્ાદન કયલા ભાટે ળેન ઉમગ થામ છે ? 

(A) E. Coli 

(B) ભાઈક્રફૅક્ટેહયમભ 

(C) (A) અને (B) ફાંને 

(D) આેર ૈકી ઍક ણ નહશ 

 

111.  ઉત્વેલદનની પ્રરક્રમા ય કયુાં રયફ આંતરયક છે ? 

(A) H2O 
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(B) પ્રકાળ 

(C) િાભાન 

(D) આેર િભાભ 

 

112. કમા ખનીજતત્લના અબાલે ર્જાંફરી યાંગના યાંજકરવ્મન બયાલ થામ છે ? 

(A) B 

(B) S 

(C) K 

(D) Mn 

 

113. નીચેના ૈકી કઈ પ્રરક્રમા એકભાગી છે ? 

(A) હડનાઈહટ્રહપકેળન 

(B) નાઈહટ્રહપકેળન 

(C) ઍભનીહપકેળન 

(D) (A) અને (C) ફાંને 
 

114. લનથતત લાતાલયણભાાંથી CO2 રે છે અને લાતાલયણભાાંથી O2 મકુ્ત કયે છે એવુાં કણે દળાાવ્યુાં છે ? 

(A) જૉવેપ તપ્રતટરી 

(B) જૉન ઈન્જન શાઉવ 

(C) જુલરમવ લૉન વેચ 

(D) કનેલરમવ લાન નીર 

 

115. ણાભાાં કેટરા પ્રકાયના યાંજકરવ્મ જલા ભે છે ? 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 6 

(D) 8 
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116. આણા મકૃતના કભાાં ગ્લકુઝન એક કણ ુઑરકડાઈઝ થામ ત કેટરા ATP મકુ્ત થામ છે ?  

(A) 36 

(B) 38 

(C) 2 

(D) 8 

 

117. ગ્રામકબરતવવ અને કૅબ્વચક્રને કમ ઘટક જડ ેછે ? 

(A) વાઈહટ્રક ઌતવડ 

(B) ભેલરક ઌતવડ 

(C) પરભેુહયક ઌતવડ 

(D) ઍતવટાઈર Co.A 

 

118. કૉરભ – Iભાાં ઉત્કેચકનુાં ઉત્તત્તથથાન દળાાલેર છે. કૉરભ – IIભાાં ઉત્વેચકનુાં નાભ આેર છે. કૉરભ – 
IIIભાાં તેનુાં કામા દળાાલેર છે. મગ્મ તલકલ્ વાંદ કય. 

કૉરભ - I કૉરભ – II કૉરભ – III 

(a) તલાદુતિંડ (i) ઍભાઈરેઝ (p) ેપ્ટન્વનુાં ાચન 

(b) મખુગશુા (ii) સકેુ્રઝ (q) પ્રટીનનુાં ાચન 

(c) જઠય (iii) હટ્રલ્પ્વનજન (r) ડામવેકેયાઈડ્વનુાં ાચન 

(d) ળેાાંિ (iv) ેલ્પ્વનજન (s) તટાચણનુાં ાચન 

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

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

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

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

 

119. CO2 ના વાંકેન્રણ ભાટે શુાં વાચુાં છે ? 

(A) ઉચ્છલાવની શલા કયિાાં લાયકુષ્ઠની શલાભાાં CO2 લધાયે શમ છે. 

(B) લાયકુષ્ઠની શલા કયિાાં ઉચ્છલાવની શલાભાાં CO2 લધાયે શમ છે. 
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(C) શ્વાવભાાં રેલાિી શલા કયિાાં ઉચ્છલાવની શલાભાાં CO2 લધાયે શમ છે. 

(D) શ્વાવભાાં રેલાિી શલા કયિાાં ઉચ્છલાવની શલાભાાં CO2 ઓછ શમ છે. 
 

120. નીચેના ૈકી કયુાં તલધાન વાચુાં છે ? 

(A) 70 % થી લધાયે CO2 કાફોતભન વાંમજન તલરૂે લશન ાભે છે. 

(B) પેપવાભાાં, લાયકુષ્ઠની શલાભાાંથી O2 વહક્રમ લશન િાયા રુતધયભાાં પ્રલેળે છે. 

(C) કાફણતનક ઌતવડભાાંથી મકુ્િ થિા H+, Hb વાથે જડાઈ હશભગ્રલફતનક ઌતવડ ફનાલે છે. 

(D) આેર િભાભ 
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Answer Key 

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

1 C 41 A 81 B 

2 C 42 A 82 D 

3 A 43 A 83 A 

4 B 44 C 84 D 

5 B 45 B 85 A 

6 A 46 D 86 A 

7 B 47 B 87 C 

8 C 48 C 88 B 

9 B 49 D 89 D 

10 A 50 C 90 C 

11 A 51 C 91 D 

12 B 52 A 92 C 

13 D 53 B 93 B 

14 D 54 C 94 A 

15 A 55 D 95 D 

16 B 56 B 96 A 

17 D 57 B 97 A 

18 C 58 B 98 D 

19 C 59 D 99 B 

20 A 60 C 100 D 

21 C 61 A 101 C 

22 B 62 D 102 A 

23 D 63 A 103 A 

24 C 64 A 104 B 

25 C 65 B 105 A 

26 C 66 D 106 A 

27 C 67 B 107 C 

28 C 68 D 108 A 

29 B 69 C 109 A 

30 D 70 A 110 A 

31 C 71 C 111 A 

32 B 72 C 112 B 

33 D 73 B 113 C 

34 B 74 A 114 A 

35 C 75 D 115 B 

36 B 76 D 116 B 

37 D 77 C 117 D 

38 C 78 A 118 A 

39 A 79 C 119 C 

40 B 80 A 120 D 

 


