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 : સચૂનાઓ : 
1. પ્રશ્નપત્રમ ાં કુલ 100 પ્રશ્નો છે. બધ  જ પ્રશ્નો ફરજજય ત છે. 

2. ક ળજીપરૂ્વક અભ્ય સ કરી સ ચો વર્કલ્પ પસાંદ કરીને વર્કલ્પ લખો. દરેકનો ગણુ 1 છે. 

3. આપન ેઅલગથી આપલે OMR પત્રકમ ાં જે ત ેપ્રશ્ન નાંબર સ મ ે(A) O, (B) O, (C) O, (D) O આપલે  છે. ત ે

પ્રશ્નનો જે જર્ બ સ ચો હોય તેન  વર્કલ્પ પરન  ર્ર્ુવળને પેનથી પણૂવ ઘટ્ટ ∙ કરર્ નુાં રહશેે. એકથી ર્ધ ુ

ર્ર્ુવળમ ાં આપેલ જર્ બ અમ ન્ય (ખોટો) ગણ શે.  

4. રફ ક યવ હરે્ ુઆ ટેસ્ટ બકુલેટમ ાં આપેલી જગ્ય  પર કરર્ નુાં રહશેે. 

5.  જર્ બ લખત ાં પહલે  પ્રશ્નોને ધ્ય નપરૂ્વક ર્ ાંચી લેર્ . 

6. પ્રશ્નપત્રમ ાં પપરની જમણી બ ુુમ ાં આપેલ  પ્રશ્નપત્ર સેટ નાં, ને OMR પત્રકમ ાં આપેલી જગ્ય મ ાં લખર્ નો 
રહશેે. 

7. આ પ્રશ્નપત્રનો સેટ નાંબર 06 છે. પ્રશ્નપત્ર સ થે Answer Key પણ જોડલે છે જેની નોંધ લેર્ી. 
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1. સાચો વિકલ્પ પસદં કરી જોડકા જોડો. 

રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન રાજ્ય 

(a) સ દંરિન (i) મધ્ય પ્રદેશ 

(b) કાઝીરંગા (ii) ઉત્તર પ્રદેશ 

(c) કોરબેટ (iii) પવિમ-બગંાળ 

(d) કાન્હા (iv) આસામ 

 

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

(B) (a – i, b – ii, c – iv, d – iii) 

(C) (a – iv, b – i, c – iii, d – ii) 

(D) (a – iii, b – iv, c – ii, d – i) 

 

2. નિી જાવિના વનમાાણ માટેનો આધાર શ  ંછે ? 

(A) સમ જની વર્વર્ધત  

(B) વર્વર્ધ જાવત 

(C) ર્સતીની વર્વર્ધત  

(D) જનીન વર્વર્ધત  
 

3. િાસદંા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમા ંકઈ નાશપ્રાયઃ જાવિ જોિા મળે છે ? 

(A) સફેદ મસૂળી 

(B) ક ળળય ર 

(C) ખડમોર 

(D) પેઈન્ટેડ દેડકો 
 

4. જગંલોની જૈિવિવિધિા એ કયા પ્રકારની વિવિધિા છે ? 
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(A) α વર્વર્ધત  

(B) β વર્વર્ધત  

(C) γ વર્વર્ધત  

(D) પપરની બધી જ 

 

5. એમેઝોનના જગંલો કયા પાકના ઉછેર માટે દૂર કરિામા ંઆવ્યા છે ? 

(A) સોય બીન 

(B) મક ઈ 

(C) ળબગ્નોનીઆ 

(D) હબેીનેરીઆ 

 

6. જૈિવિવિધિાની જાળિણી એટલે..... 

(A) જનીન સાંકુલોની જાળર્ણી 

(B) જાવતની જાળર્ણી 

(C) વનર્સનતાંત્રોની જાળર્ણી 

(D) પપરન  બધ ની જાળર્ણી 
 

7. કઈ વિદેશી જાવિ જળસિંધાન માટે ગેરકાયદેસર પ્રિેશેલી છે ? 

(A) સફેદ મસૂળી 

(B) ગાંધ રી 

(C) આઈકોનીઆ 

(D) ક્લેરીઆસ ગેરીપીનસ 

 

8. િનસ્પવિ અને પ્રાણી જાવિથી સમદૃ્ધ િથા જેમા ંઘણી સ્થાવનક અને નાશપ્રાયઃ જાવિ છે િેિા વિસ્િારને શ  ંકહ ે
છે ? 
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(A) સ્થ વનક પ્રદેશ 

(B) સમદૃ્ધ પ્રદેશ 

(C) ધ્ય ન ખેંચત  પ્રદેશ 

(D) બફર પ્રદેશ 

 

9. પ્રકાશસશં્લેષણ માટે હહલન  ંસાચ  ંસમીકરણ કય  ંછે ? 

(A) CO2 + H2O 
પ્રક શ
→    CH2O+ O2 

(B) 6CO2 + 12H2O 
પ્રક શ
→    C6 H12 O6 + 6H2O+ 6H2 

(C) 6CO2 + 6H2O 
પ્રક શ
→    C6 H12 O6 + 6H2O + 6O2 

(D) 2H2O+ CO2  
પ્રક શ
→    H2O + CH2O+ 6O2 

 

10. 𝐂𝟒 િનસ્પવિમા ંપ્રકાશસશં્લેષણ ક્યારે થશે ? 

(A) ઓછ  CO2 ન  સાંકેંદ્રણમ ાં 

(B) ઓછ  પ્રક શની તીવ્રત મ ાં 

(C) A અને B બાંન ે

(D) મ ત્ર તીવ્ર પ્રક શ અને ર્ધ ુCO2 ન  સાંકેંદ્રણમ ાં 
 

11. ન્ય નિમની માત્રાના વનયમની અસર જૈિ રાસાયણણક પ્રહિયા પર થાય છે. આ વનયમ આપનાર િૈજ્ઞાવનક 
છે. 

(A) બ્લેકમેન 

(B) વપ્રસ્ટલી 

(C) કેલ્ર્ીન 

(D) ઈન્જન હ પસ 
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12. જોડકાનેં જોડી સાચો વિકલ્પ લખો. 

(A) (B) 

X – કાબોક્સસલેશન (1) 𝑶𝟐 ની ઉત્પવત્ત 

Y – ફોસ્ફોરાયલેશન (2) પ્રકાશશ્વસન 

Z – પાણીન  ંપ્રકાશ પે્રહરિ વિઘટન (3) રૂણબસ્કો 

W – ફોસ્ફોગ્લાયકોલેટ (4) ATP 

 

(A) (X – 4), (Y – 3), (Z – 2), (W – 1) 

(B) (X – 4), (Y – 2), (Z – 3), (W – 1) 

(C) (X – 3), (Y – 4), (Z – 1), (W – 2) 

(D) (X – 3), (Y – 2), (Z – 1), (W – 4) 

 

13. જમીનના ક્ષારણ અને રણના વનમાાણ માટે માનિની કઈ પ્રવવૃત્તઓ જિાબદાર છે ? 

(A) ચર ઈ પર અવનયાંત્રણ 

(B) ર્ધ ુપડત  પ ક પછેર 

(C) ર્નન શ અને નબળી વસિંચ ઈ પદ્ધવત 

(D) પપર આપેલ ત્રણેય 

 

14. િૈવશ્વક િામપાન ઘટાડિા માટે કયા પગલા ંલઈ શકાય ? 

(A) અશ્મમ બળતણન  ર્પર શમ ાં ઘટ ડો 

(B) કુદરતી ગેસનો શશ્ક્તન  રૈ્કલ્લ્પક સ્ત્રોત તરીકે પપયોગ ર્ધ રર્ો 

(C) ર્નન શ થતો અટક ર્ર્ો જોઈએ 

(D) આપેલ તમ મ 

 

15. ઓઝોન સ્િરની જાડાઈ જમીન લેિલથી િાિાિરણની ઊંચાઈ સ ધી, કયા એકમમા ંમાપિામા ંઆિે છે ? 

(A) કકલોમીટર 
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(B) ડોબસન 

(C) ડવેસબલ 

(D) પ પન્ડ 

 

16. 1 લી એવપ્રલ 2005થી કયા શહરેોમા ંBHARAT – III ના માપદંડ અમલી બનાિિામા ંઆવ્યા ? 

(A) કદલ્હી, મુાંબઈ, ચેન્ન ઈ, ર્ડોદર , સરુત 

(B) કદલ્હી, ચેન્ન ઈ, અમદ ર્ દ, ભ ર્નગર 

(C) કદલ્હી, મુાંબઈ, ચેન્ન ઈ, અમદ ર્ દ, સરુત 

(D) મુાંબઈ, ચેન્ન ઈ, ર્ડોદર , સરુત 

 

17. વિધાન A :  જીિાિરણમા ંસજીિોને હાવનકારક નીિડ ેએિા દ્રવ્યોને પ્રદૂષકો કહ ેછે.  

    વિધાન R : પયાાિરણીય પ્રદૂષણને વનયવંત્રિ કરિા માટે ભારિ સરકારે ધી એન્િાયરમેન્ટ એસટ 1986 

પસાર કરિામા ંઆવ્યો. 

(A) વર્ધ ન A અન ેR બન્ને સ ચ  છે, R એ A ની સમુૂતી છે. 

(B) વર્ધ ન A અન ેR બન્ને સ ચ  છે, R એ A ની સમુૂતી નથી. 

(C) વર્ધ ન A સ ચુાં છે, R ખોટુાં છે. 

(D) વર્ધ ન A ખોટુાં છે, R સ ચુાં છે. 

 

18. નીચેના યોગ્ય જોડકા ંજોડી સાચો વિકલ્પ પસદં કરો. 

કોલમ - I કોલમ - II કોલમ - III 

(p) ગઢિાલ (i) અમિૃાદેિી (x) ઓગેવનક ખેિી 

(q) જોધપ ર (ii) સ દંરલાલ બહ ગ ણા (y) ચીપકો ચળિળ 

(r) હહરયાણા (iii) રમેશ ડાગંર (z) ણબશનોઈ જાવિ 

 

(A) (p – ii – y) (q – iii – x) (r – i – z) 

(B) (p – I – x) (q – ii – y) (r – iii – z) 
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(C) (p – ii – y) (q – i – z) (r – iii – x)  

(D) (p – i – x) (q – iii – z) (r – ii – y) 

 

19. સ્રેટોસ્સ્ફયરમા ંઓઝોન ઘટાડાન  ંપહરણામ........ 

(A) ચ મડીન  કેન્સરમ ાં ર્ધ રો 

(B) જ ાંગલમ ાં આગ લ ગર્ી 

(C) ગ્લોબલ ર્ોવમિંગ 

(D) B અને C બન્ન ે

 

20. વિધાન X : દરેક પાસંળી પાિળં, ચપટ ં અક્સ્થ છે. જે પષૃ્ટ્ઠબાજ એ કરોડસ્િભં અને િક્ષબાજ એ ઉરોક્સ્થ સાથે 
જોડાણ ધરાિે છે. 

    વિધાન Y : પાસંળીને પષૃ્ટ્ઠ અને િક્ષ એમ બને્ન જોડ ેછેડ ેજોડાણ સપાટી હોિાથી િેને બાઈસીફેણલક કહ ેછે. 

       વિધાન Z : પાસંળીની અણગયાર જોડ હોય છે. 

(A) વર્ધ ન X અન ેY સ ચ  છે. Z ખોટુાં છે. Y એ X ની સમુૂતી છે. 

(B) X, Y અન ેZ ત્રણેય સ ચ ાં છે. 

(C) વર્ધ ન X અન ેZ સ ચ  છે. Y ખોટુાં છે. Y એ X ની સમુૂતી છે. 

(D) વર્ધ ન X અન ેZ ખોટ  છે. Y સ ચુાં છે. Y એ X ની સમુૂતી નથી. 
 

21. ગ્રીિા કશેરૂકાઓન  ંસ્થાન અને િેની સખં્યા કેટલી છે ? 

(A) પરસ પ્રદેશ – 7 સાંખ્ય  

(B) ગરદન પ્રદેશ – 7 સાંખ્ય  

(C) કકટ પ્રદેશ – 12 સાંખ્ય  

(D) કકટ પ્રદેશ – 5 સાંખ્ય  
 

22. મ ખગ હાન  ંિણળય  ંબનાિત  ંઅક્સ્થ છે ? 

(A) હનતુ લકુી 
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(B) અંતઃન સ શ્સ્થ 

(C) દ્વિત અશ્સ્થ 

(D) A અને B બન્ન ે

 

23. પક્ષ્મલ હલનચલન જોિા મળે છે ? 

(A) શ્વ સનળીમ ાં 

(B) અંડર્ કહનીમ ાં 

(C) શકુ્રર્ કહનીમ ાં 

(D) આપેલ તમ મ 

 

24. આપેલ આકૃવિ કયા પ્રકારના સાધંાની છે ? 

 
 

(A) વમજાગર નો સ ાંધો 

(B) કાંદૂક પલખૂસનો સ ાંધો 

(C) પખનળીનો સ ાંધો 

(D) સરકત  સ ાંધ  
  

25. કયા સ્નાય ઓન  ંવનયતં્રણ ઐચ્છછક ચેિાિતં્ર હઠેળ હોય છે ? 

(A) કાંક લ સ્ન યુાં 

(B) કોષ્ ાંતર સ્ન યુાં 

(C) હૃદય સ્ન યુાં 
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(D) B અને C બન્ને 
 

26. ‘H’ વિસ્િારની મધ્યમા ંકઈ રેખા આિેલ છે ? 

(A) ક્ર પઝ કલ  

(B) M – રેખ  

(C) Z – ળબિંદુ 

(D) હને્સનની રેખ  
 

27. િેબ્સચિ સાથે સ સગંિ નથી ? 

(A) ગ્લકુોઝન  પણૂવ વર્ઘટન મ ટે પથ પરુો પ ડર્ નુાં 

(B) શશ્ક્ત વનમ વણ મ ટેનો પથ પરુો પ ડર્ નો 

(C) કોષોની વદૃ્વદ્ધ અને જાળર્ણી મ ટેન  ઘટકો પરુ  પ ડર્ નુાં 

(D) જૈર્સાંમલેષણની પ્રકક્રય  કરર્ નુાં 
 

28. PGAL ના છ અણ ન  ંઅંવિમ િબક્કા સ ધી જારક શ્વસન થિા ંકેટલા ATP વનમાાણ પામે ? 

(A) 160 ATP 

(B) 120 ATP 

(C) 240 ATP 

(D) 180 ATP 

 

29. 6 અણ  ંગ્લ કોઝના જારક શ્વસન દરમ્યાન કેટલા ETS ચિ થાય ? 

(A) 60 ETS ચક્ર 

(B) 72 ETS ચક્ર 

(C) 12 ETS ચક્ર 

(D) 76 ETS ચક્ર 
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30. સ િોઝના એક અણ ન  ંજારક શ્વસન થિા ંઆધારક આધાહરિ ચોખ્ખા કેટલા ATP પ્રાપ્િ થશે ? 

(A) 12 ATP 

(B) 08 ATP 

(C) 04 ATP 

(D) 06 ATP 

 

31. પાયરૂવિક એવસડમાથંી એવસટાલ્ડીહાઈડ બનાિિા માટે જરૂરી ઉત્સેચક છે. 

(A) હકે્સો ક્ર ઈનેઝ 

(B) કડક બોક્સ યલેઝ અને થીય મીન પ યરોફોસ્ફેટ 

(C) અલ્કોહોલ ડીહ ઈડ્રોજીનઝે 

(D) પ યરૂવર્ક એવસડ કડક બોક્સ યલેઝ 

 

32. ગ્લાયસઝાયલેટ + 𝐇𝟐 𝐎𝟐 અને હાઈડ્રોસસી પાયરૂિેટ કઈ અંણગકામા ંજોિા મળે છે ? 

(A) હકરતકણ 

(B) પેરોશ્ક્સઝોમ 

(C) કણ ભસતૂ્ર 

(D) રસધ ની 
 

33. 𝟑𝟎 𝐂𝐎𝟑 અણ ના સ્થાપન માટે કેટલા ATP અને NADPH ની જરૂર પડશે ? 

(A) 30 ATP – 24 NADPH 

(B) 40 ATP – 45 NADPH 

(C) 90 ATP – 60 NADPH 

(D) 80 ATP – 60 NADPH 

 

34. આપેલ આકૃવિમા ં‘p’ વનદેવશિ કઈ હિયામા ંિપરાય છે ? 
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(A) અંધક ર પ્રકક્રય મ ાં 

(B) પ્રક શ પ્રકક્રય મ ાં 

(C) શ્વસનમ ાં 

(D) આપેલ તમ મ 

 

35. ATP ન  ંઉદભિસ્થાન છે ? 

(A) કણ ભસતૂ્રન  બ હ્યપટલમ ાં 

(B) F1 કણ પપર 

(C) કણ ભસતૂ્રન  આધ ર દ્રવ્યમ ાં 

(D) કણ ભસતૂ્ર DNA મ ાં 
 

36. માનિમા ંસ્નાય સકંોચન થાય ત્યારે..... 

(A) શ્વસન થર્ુાં નથી. 

(B) જો ઓક્સીજનનો પરુર્્ો ઓછો હોય ત્ય રે અજારક શ્વસન થ ય. 
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(C) અજારક શ્વસન કદી ન થ ય. 

(D) હાંમેશ  અજારક સ્ર્સન થ ય. 
 

37. 𝟖 𝐇𝟐𝐎 ન  ંપ્રકાશપે્રહરિ વિઘટન થિાથી િેની ક લ નીપજ હશે ? 
(A) 2H2O,O2, 4e

−  

(B) 2NADPH2 + 2H2O,O2 

(C) 4NADPH2, 4H2O, 2O2 

(D) NADPH2, H2O,O2 

 

38. પોડોસાઈટની ગોઠિણી જહટલ અને વિવશષ્ટ્ટ ખાવસયિિાળી હોિાથી િેમની િછચે થોડીક નાની જગ્યા 
ખાલી રહ ેછે િે શ  ંકહિેાય છે ? 

(A) ગ ળણ વછદ્ર 

(B) ગ ળણ ચરબી 

(C) ગ ળણ ખ ન  

(D) ચ લની છીદ્રો 
 

39. કઈ હિયાને અટકાિિા માટે ADH એ નણલકાના પશ્વભાગમાથંી પાણીન  ંપ નઃશોષણ પે્રરે છે ? 

(A) યરેુવમય  

(B) મતૂ્રવદૃ્વદ્ધ 

(C) ગ્લ યકોસકુરય  

(D) એકપણ નકહ 
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40. સાચો વિકલ્પ શોધી જોડકા ંજોડો. 

કોલમ - I કોલમ - II 

(a) રેનીન (1) પ્રોટીએણઝસ + પેપ્ટોન્સ → પોલીપેપ્ટાઈડસ, એવમનો એવસડસ 

(b) ઈરેચ્પ્સન (2) પોલીપેપ્ટાઈડસ → પેપ્ટાઈડસ અને એવમનો એવસડસ 

(c) હરપ્સીન (3) કેસીન → પૅરાકેસીન 

(d) કાબોક્સસપેસ્પ્ટડઝે (4) ડાયપેપ્ટાઈડસ → એવમનોએવસડસ 

(e) કાયમોહરચ્પ્સન (5) પોલીપેપ્ટાઈડસ → નાના પોણલપેપ્ટાઈડસ, થોડા મ સિ એવમનો એવસડસ 

 

(A) (a – 2) (b – 3) (c – 5) (d – 1) (e – 4) 

(B) (a – 2) (b – 4) (c – 3) (d – 5) (e – 1) 

(C) (a – 3) (b – 4) (c – 1) (d – 2) (e – 5) 

(D) (a – 3) (b – 4) (c – 2) (d – 5) (e – 4) 

 

41. અન્ નમાગાનો સૌથી વિસ્તિૃ ભાગ કયો છે ? 

(A) ન નુાં આંતરડુાં 

(B) મોટુાં આંતરડુાં 

(C) પકર્ શય 

(D) જ્ર 
 

42. વપત્તરસના રંગ માટે કયા રંજકો જિાબદાર છે ? 

(A) અક બવવનક ્ રો 

(B) કોલેસ્ટેરોલ 

(C) ળબળલરૂબીન, ળબળલર્ડીન 

(D) ક બવવનક ્ રો 
 

43. આપેલ આકૃવિમા ંa, b, c અને d શ  ંવનદેવશિ કરે છે ? 
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(A) (a - દ ઢ) (b - છેદક) (c – અગ્ર દ ઢ) (d - ર ્ી) 

(B) (a - ર ્ી) (b - છેદક) (c – અગ્ર દ ઢ) (d - દ ઢ) 

(C) (a - અગ્ર દ ઢ) (b - ર ્ી) (c – છેદક) (d - દ ઢ) 

(D) (a - અગ્ર દ ઢ) (b - ર ્ી) (c – દ ઢ) (d - છેદક) 

 

44. પક્ષીઓ અને સસ્િનો સાદં્ર આવધ સકંેંહદ્રિ મતૂ્ર ઉત્સર્જન કરિા કઈ હિયાવિધી વિકસાિે છે ? 

(A) સ ાંદ્રત ની કક્રય વર્ધી 

(B) ક પન્ટર કરન્ટ કક્રય વર્ધી 

(C) કરન્ટ કક્રય વર્ધી 

(D) પ્રસરણ 

 

45. મતૂ્રવપિંડમા ંબેસટેહરયાનો ચેપ લાગિાથી થિા રોગને શ  ંકહિેાય છે ? 

(A) યરેુવમય  

(B) મતૂ્રવપિંડમ ાં પથરી 

(C) નેફર ઈકટસ 

(D) ગ્લ યકોસકુરય  
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46. દહરયાઈ માછલીઓ જળવનયમની જાળિણી માટે કેટલીક માત્રામા ં............... નો મતૂ્રવપિંડ મજ્જકમા ંસગં્રહ 
કરે છે. 

(A) એમોવનય  

(B) યકુરક એવસડ 

(C) યકુરય  

(D) A અને B બાંન ે

 

47. િદં રસ્િ વ્યક્સિમા ંGFR લગભગ.................... છે. 

(A) 125 ml/વમવનટ 

(B) 200 ml/વમવનટ 

(C) 250 ml/વમવનટ 

(D) 100 ml/વમવનટ 

 

48. ઉપભોગીઓના ંસ્િરે સગં્રહાયેલા ઊજાાના જથ્થાને શ  ંકહ ેછે ? 

(A) ર્ સ્તવર્ક પત્પ દકત  

(B) દ્વિતીય પત્પ દકત  

(C) ર્ સ્તવર્ક પ્ર થવમક પત્પ દકત  

(D) કુલ પ્ર થવમક પત્પ દકત  
 

49. વનદેવશિ ‘a’ અને ‘b’ િથા વપરામીડને ઓળખિા સાચો વિકલ્પ શોધો. 
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(A) શશ્ક્ત વપર મીડ 

        a = પત્પ દકો, b = ર્ણૃ હ રીઓ 

(B) જૈર્ભ ર વપર મીડ 

        a = પત્પ દકો, b = ર્ણૃ હ રીઓ 

(C) શશ્ક્ત વપર મીડ 

        a = પત્પ દકો, b = ર્ણૃ હ રીઓ 

(D) સાંખ્ય  વપર મીડ 

        a = પત્પ દકો, b = ર્ણૃ હ રીઓ 

 

50. અલ્સરાઈટીિ કોલાઈટીસની ઓળખ માટેન  ંલક્ષણ 

(A) કોલોનમ ાં પડતી ચ ાંદીઓ 

(B) કોલોન ફૂલવુાં 

(C) લોહી અને ચીક શયકુ્ત ઝ ડ  

(D) પપરન  તમ મ 

 

51. પેસ્ન્િયોઝાઈમીન કયા કાયાને ઉતે્તજે છે ? 

(A) વપત્ત શયને પત્તેજજત કરી વપત્તરસ સ્ત્ર ર્ને પે્રરે 

(B) જ્ર ગ્રાંવથઓને પત્તેજજત કરી જ્રરસન ાં સ્ત્ર ર્ને પે્રરે 

(C) સ્ર્ દુવપિંડને પત્તેજજત કરી સ્ર્ દુરસ પે્રરે 

(D) આંત્રરસન  સ્ત્ર ર્ને પે્રરે 

 

52. વિધાન A  : દૂરસ્થ ગ ૂચંળામય ભાગમા ંપાણી, 𝐍𝐚+ અને 𝐇𝐂𝐎𝟑− ન  ંપ નઃશોષણ થાય છે. 

    વિધાન B : દ્પ્પપ્પ્રસ્થ ગ ૂચંળામય ભાગમા ંpH, સોહડયમ અને પોટેવશયમન  ંસમિોલન જળિાય છે. 

(A) વર્ધ ન A અન ેB બન્ને સ ચ ાં છે, A એ B ની સમુૂતી છે. 

(B) વર્ધ ન A અન ેB બન્ને સ ચ ાં છે, A એ B ની સમુૂતી નથી. 
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(C) વર્ધ ન A સ ચુાં છે, B ખોટુાં છે. 

(D) વર્ધ ન A ખોટુાં છે, B સ ચુાં છે. 

 

53. યોગ્ય રીિે જોડો:- 

કોલમ - I કોલમ - II 

(1) કાપં (a) મોટા 

(2) રેિી (b) કણલલ 

(3) માટી (c) મધ્યમ 

(4) માટીના ંખબૂ નાના કણો (d) નાના 

 

(A) (1 – a) (2 – d) (3 – c) (4 – b) 

(B) (1 – b) (2 – c) (3 – a) (4 – d) 

(C) (1 – c) (2 – b) (3 – d) (4 – a) 

(D) (1 – c) (2 – a) (3 – d) (4 – b) 

 

54. રાસંએવમનેશન પદ્ધવિમા ંકયો એવસડ એવમનો જૂથના મ ખ્ય દાિા િરીકે િિે છે ? 

(A) ઓક્ઝેલો એવસટીક એવસડ 

(B) ગ્લટુ વમક એવસડ 

(C) એસ્પ ટીક એવસડ 

(D) ફયમેુકરક એવસડ 

 

55. ખ લ્લા િાિાિરણમા ંપોષક દ્રાિણ િડ ેિનસ્પવિઓના ઉછેર માટેની પાધવિ શાના િરીકે ઓળખાય છે ? 

(A) રસ યણ સાંર્ધવન 

(B) ર્ ત સાંર્ધવન 

(C) સાંર્ળુલત દ્ર ર્ણ સાંર્ધવન 

(D) સતત પ્રર્ કહત દ્ર ર્ણ સાંર્ધવન 
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56. લઘ  પોષક િત્િોન  ં પ્રમાણ િધિાથી 𝑿  અને મેગેનીઝન  ં િધ  પ્રમાણ 𝒀 ની ઊણપ પે્રરે છે. X અને Y 
જણાિો. 

(A) X – વર્ષ કરત , Y – Fe, Mg, Ca  

(B) X – ઊણપ, Y – Mn, S, N 

(C) X – વર્ષ કરત , Y – Fe, Mn, Ca  

(D) X – ઊણપ, Y – Fe, Mg, s 

 

57. કોલમ – I  અને કોલમ – II  માથંી સાચો વિકલ્પ શોધી જોડો. 

કોલમ - I કોલમ – II 

(p) પ્રસરણ (i) શોષણ દાબ 

(q) આયનોની ફેરબદલી (ii) ચયાપચવયક શક્સિનો િપરાશ 

(r) ડોનન સતં  લન (iii) કોષ હદિાલ 

(s) સામહૂહક િહન વસદ્ધાિં (iv) િહન માગો 

(t) સહિય શોષણ (v) કોષરસપટલ 

 

(A) (p – iv) (q – iii) (r – v) (s – i) (t – ii) 

(B) (p – ii) (q – iii) (r – iv) (s – v) (t – i) 

(C) (p – iv) (q – iii) (r – v) (s – ii) (t – i) 

(D) (p – v) (q – i) (r – ii) (s – iii) (t – iv) 

 

58. દાિંનો કાયો ભાગ િતં  ઘટક પેશી, રૂવધરિાહહનીઓ અને ચેિા ધરાિે છે ? 

(A) મગુટ 

(B) ડને્ન્ટન 

(C) મજ્જજા 

(D) ઈનેમલ 
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59. સયં સિ પ ષ્ટ્પગ છછ જેિી દેખાિી અને લાળગ્રવંથઓની રચનાને ખબૂ જ મળિી આિિી ગ્રવંથને શાના િરીકે 
જાણીિી છે ? 

(A) અધોહનુાં ગ્રાંવથ 

(B) અધોજજહર્  ગ્રાંવથ 

(C) પપકણવ ગ્રાંવથ 

(D) સ્ર્ દુ વપિંડ 

 

60. ગટર અથિા ગદંા પાણીમા ંઆિિો ફોસ્ફરસનો આધ વનક સ્ત્રોિ.... 

(A) મ યકોર ઈઝ  

(B) ઘરગથ્થ ુકપડ ાં ધોર્ મ ાં ર્પર તો કડટરજન્ટ 

(C) બેક્ટેકરય  

(D) ફોસ્ફરસન  પત્થર 

 

61. પ્રાણીઓના મળત્યાગથી મળિા દ્રિો ભવૂમના સ્િર િરફ િહન થિાની હિયાને શ  ંકહિેાય છે ? 

(A) શોષણ 

(B) અળભશોષણ 

(C) ધોર્ ણ 

(D) વનતરવુાં 
 

62. જ્યારે ડાયાણલવસસિાળા દદીના રૂવધરને ધમનીમાથંી પપં દ્વારા બહાર કાઢિામા ંઆિે ત્યારે 𝐗  ઉમેરિામા ં
આિે છે, અને જ્યારે રૂવધર ફરી વશરામા ંમોકલિામા ંઆિે છે ત્યારે 𝐘  વમશ્ર કરિામા ંઆિે છે.  

(A) X – હીપેરીન, Y – વસળલકોન 

(B) X – એન્ન્ટહીપેરીન, Y – હીપેરીન 

(C) X – હીપેરીન, Y – ક્યટુીન 

(D) X – હીપેરીન, Y – એન્ન્ટવસળલકોન 
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63. ‘X’ એ પરસ્પરિાન  ંઉદાહરણ છે અને ‘Y’ એ સચંિ છે. િો X  અને Y નો સાચો સબંધં દશાાિિો વિકલ્પ કયો 
? 

(A) X – હવમિટ કરચલો,  Y – મરુસાંચક 

(B) X – સમદુ્ર ફૂલ,  Y – મધ્યસ્થ સાંચક્ર 

(C) X – લ ઈકેન્સ,  Y – મરુસાંચક્ર 

(D) X – લ ઈકેન્સ,  Y – જલસાંચક્ર 

 

64. જલસચંિ અન િમણના સામાન્ય ઉત્િાવિ પ્રિમના િબક્કામા ંનીચે પૈકી શેનો સમાિેશ શક્ય નથી ? 

(A) ર્નસ્થળ 

(B) ર્ણૃભવૂમ 

(C) ફ યટોપ્લેન્કટોન 

(D) સેજ મેડો અર્સ્થ  
 

65. પહરક્સ્થવિ વિદ્યાની શાખાઓ છે ? 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12  

(D) 13 

 

66. આપેલ આકૃવિમા ંp અને q શ  ંવનદેવશિ કરે છે ? 
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(A) p = ર્ સ્તવર્ક જન્મદર 

        q = સાંર્લુન 

(B) p = મહત્તમ જન્્દર 

        q = પય વર્રણીય પ્રવતરોધ 

(C) p = પય વર્રણીય પ્રવતરોધ  

        q = મહત્તમ જન્મદર 

(D) p = મહત્તમ જન્મદર 

        q = ર્ સ્તવર્ક જન્મદર 

 

67. જોડકા જોડો. 

કોલમ - I કોલમ – II 

p – અંિ પરોપજીિી x – પ્લોઝમોહડયમ 

q – કાયમી પરોપજીિી y – જળો 

r – હંગામી પરોપજીિી z – પટ્ટીકૃવમ 

s – બાહ્ય પરોપજીિી w – હડમ્ભાિસ્થા 

 

(A) (p – x) (q – w) (r – z) (s – y) 

(B) (p – x) (q – z) (r – w) (s – y) 

(C) (p – z) (q – w) (r – y) (s – x) 

(D) (p – z) (q – y) (r – w) (s – x) 

 

68. આપેલ વનશાનીઓ (+, -) માટે પારસ્પહરક હિયાનો સાચો વિકલ્પ છે. 

(A) પરસ્પરત  – પરભ્ણ 

(B) પરભ્ણ – સહભોજજત  

(C) પરભ્ણ – પરોપજીર્ન 

(D) પરોપજીર્ન – પ્રવતજીર્ન 
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69. િળાિનો જૈવિક સમાજ િે િળાિમા ં એક પછી એક રેિી અને કાદિથી ભરાઈ જાય, િે કયા જૈવિક 
સમાજમા ંબદલાઈ જાય છે ? 

(A) મરુદળભદ સમ જ 

(B) ર્ન સમ જ 

(C) કળણ જમીન ધર ર્ત  જૈવર્ક સમ જ 

(D) A અને B બાંન ે

 

70. જ્યારે િસવિમા ંવ્યક્સિની સખં્યા િધ-ઘટ થિી હોય ત્યારે િેિી િસવિને શ  ંકહિેાય ? 

(A) અંતર્ેવધત 

(B) ર્ધતી ર્સવત 

(C) સમર્લુન 

(D) સ્થ યી ર્સવત 

 

71. કયા વનિસનિતં્રનો GPP સૌથી ઊંચો હશે ? 

(A) જે વનર્સનતાંત્રમ ાં ર્ધ ુપત્પ દકો, ર્ધ ુહકરતકણો અને CO2 ની સ ાંદ્રત  ર્ધ ુ

(B) જે વનર્સનતાંત્રમ ાં ર્ધ ુપત્પ દકો, જેમ ાં ઓછ  હકરતકણો અને ર્ધ ુCO2 ની સ ાંદ્રત  

(C) જે વનર્સનતાંત્રમ ાં ઓછ  પત્પ દકો, જેમ ાં ર્ધ ુહકરતકણો અને ઓછી CO2 ની સ ાંદ્રત  

(D) GPP મ ાં કોઈ ફેરફ ર થશે નકહ. 
 

72. િનસ્પવિઓ શ ષ્ટ્ક પહરક્સ્થવિ માટે અન કલૂન સાધિા કયો એવસડ ચયાપચયમા ંઉપયોગ કરે છે ? 

(A) ઓખેલો એસેકટક એવસડ 

(B) પ યરૂવર્ક એવસડ 

(C) કે્રસ્યલુેવસયન એવસડ 

(D) સ ઈકિક એવસડ 
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73. પ્રાચીન સમયમા ંલોકો લાબં   જીિિા કારણ કે હિાના ંબધંારણમા ંઓક્સસજનન  ંપ્રમાણ..... 

(A) 40 % ઓશ્ક્સજન 

(B) 30 % ઓશ્ક્સજન 

(C) 23 % ઓશ્ક્સજન 

(D) 80 % ઓશ્ક્સજન 

 

74. નીચેનામાથંી કયા સજીિો સૌથી િધ  જૈવિક વિશાલન બિાિે છે ? 

(A) મ છલી ખ ન ર  પ્ીઓ 

(B) ન ની મ છલી 

(C) મોટી મ છલી 

(D) ઝુપ્લેન્ક્ટોન (પ્ર ણી પ્લર્કો) 

 

75. રૂવધરજૂથમા ંRh નામ શેના ઉપરથી આપિામા ંઆવ્ય  ંછે ? 

(A) ળચ્પ ન્જી ર્ નર 

(B) રહસેસ ર્ નર 

(C) ગોકરલ  ર્ નર 

(D) રવશયન ર્ નર 

 

76. પેરાવમવશયમ સિોડટેમ અને પેરાવમવશયમ ઓરેણલયા િછચેની સ્પધાા કયા પ્રકારની કહિેાય ? 

(A) આંતર જાતીય સ્પધ વ 

(B) અંતઃ જાતીય સ્પધ વ 

(C) બહી જાતીય સ્પધ વ 

(D) એકપણ નકહ 

 

77.  સસૂવ્િ દ્રાક્ષને પાણીમા ંમકૂિા કઈ ઘટના િેમા ંથશે ? 
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(A) અંતઃ આસવૃત 

(B) બકહિ આસવૃત 

(C) રસ સાંકોચન 

(D) સ દુ પ્રસરણ 

 

78. આકૃવિમા ંવનદેવશિ ભાગો X  અને Y ઓળખો. 

 

(A) હકરત કણ, ર્ક કોષ 

(B) અવધસ્તરીય કોષ, હકરતકણ 

(C) ર્ક કોષ, હકરતકણ 

(D) હકરતકણ, અવધસ્તરીય કોષ 

 

79. મળૂમા ંપાણીના ંિહનનો પથ કયો છે ? 

(A) અવધસ્તર → બ હ્યક → અંતઃસ્તર → પકરચક્ર 

(B) બ હ્યક → અંતઃસ્તર → પકરચક્ર → અવધસ્તર 

(C) અવધસ્તર → પકરચક્ર → અંતઃસ્તર → બ હ્યક 

(D) બ હ્યક → પકરચક્ર → અવધસ્તર → અંતઃસ્તર 

 

80. જો પણાની નીચલી સપાટી પર િધ  સખં્યામા ંિાય રંધ્ર જોિા મળે િો િે પણાને ઓળખો. 

(A) અવધસ્તરીય પણવ 

(B) પષૃ્ર્્ીય પણવ 
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(C) સમદ્વિપ શ્વવ પણવ 

(D) અધઃસ્તરીય પણવ 
 

81. ખનીજ પોષક દ્રવ્યોના શોષણની હિયામા ંવનયતં્રક ઘટકન  ંસ્થાન જણાિો. 

(A) અવધસ્તરમ ાં 

(B) અધઃસ્તરમ ાં 

(C) બ હ્યકમ ાં 

(D) અંતઃસ્તરમ ાં 
 

82. સાચી જોડ કઈ છે. 

(A) શષુક બીજ – પ ણી ધર ર્ે છે. 

(B) મક ઈનો છોડ – ર તે્ર 3 ળલટર પ ણી શોષે 

(C) ર ઈનો છોડ – ર્જન કરત ાં ઓછાં પ ણી 5 કલ કમ ાં શોષ ે

(D) કોષનો કોષરસ – પ ણીનુાં પ્રમ ણ 90% 

 

83. સાચો વિકલ્પ શોધી જોડકા ંજોડો, 

કોલમ - I કોલમ – II 

(i) અપદ્રવ્ય પથ (a) મોલ સ્ત્રોિથી વસિંક સ ધી ખોરાકન  ંિહન 

(ii) સદં્રવ્ય પથ (b) કોષીય પટલોમાથંી દબાણપિૂાક પાણીન  ંિહન 

(iii) પારપટલ પથ (c) કોષરસિતં  ઓ દ્વારા પાણીન  ંિહન 

(iv) સામહૂહક િહન (d) કોષહદિાલના ંમાગે થત  ંપાણીન  ંિહન 

 

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

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

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

(D) (i – d) (ii – c) (iii – b) (iv – a) 
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84. ખનીજ દ્રવ્યોન  ંશોષણ સહિય શોષણ છે કારણ કે..... 

(A) ખનીજ દ્રવ્યો મ ત્ર ધન ર્ીજભ ર ધર રે્ છે. 

(B) તે કોષીય પટલમ ાંથી પસ ર થઈ શકે છે. 

(C) ભવૂમમ ાં રહલે  ખનીજ દ્રવ્યોની સ ાંદ્રત  મળૂ કરત ાં ર્ધ ુછે. 

(D) ખનીજ દ્રવ્યો ર્ીજભ ર ધર રે્ છે, તથ  મળૂ કરત ાં ભવૂમમ ાં તનેી સ ાંદ્રત  ઓછી છે. 
 

85. શ્વસનમાગાને ખ લ્લો રાખિી રચના કોને આભારી છે ? 

(A) C – આક રની શ્સ્થમય કડી 

(B) O – આક રની ક શ્સ્થમય કડી 

(C) દૂર-દૂરન ાં અંતરે આર્લેી C આક રની કડી 

(D) નજીક-નજીકન  અંતરે આર્ેલી C આક રની ક શ્સ્થમય કડી 
 

86. વ્યિસાય પે્રહરિ ફેફસાના ંરોગન  ંઉદાહરણ કય  ંછે ? 

(A) ર્ેરીકોઝ ર્ઈન 

(B) અસ્થમ  

(C) વસળલકોવસસ 

(D) ન્યમુોવનય  
 

87. નીચેની આકૃવિમા ંવનદેવશિ ભાગન  ંનામ લખો. 
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(A) મધ્ય ખાંડ 

(B) અધઃ ખાંડ 

(C) ત્ર ાંસી ફ ટ 

(D) હૃદયની ખ ાંચ 

 

88. શ્વસનના ંકદ માટે સાચો વિકલ્પ જણાિો. 

(A) VC – 1500 ml. થી 1600 ml. 

(B) FRC – 2100 ml. થી 2300 ml. 

(C) EC = 3000 ml. થી 3500 ml. 

(D) IC = 4000 ml. થી 4600 ml. 

 

89. સમીકરણ પણૂા કરો. 
𝐍𝐚𝟐 𝐇𝐏𝐎𝟒 + 𝐇𝟐𝐂𝐎𝟑  → 𝐗 + 𝐘 

(A) X = NaHCO3, Y = NaOH2PO4 

(B) X = NaHCO3, Y = NaHPO4 

(C) X = HCO3
−, Y = NaOH2PO4 

(D) X = NaHCO3, Y = HCO3
− 

 

90. Hb, NH.COOH ઘટકન  ંનામ લખો. 

(A) ક બવેમનો કહમોગ્લોબીન 

(B) રીડયસુ્ડ કહમોગ્લોબીન 

(C) એવમનો કહમોગ્લોબીન 

(D) કહમોગ્લોબીનીક એવસડ 

 

91. આ બ્રોન્કાઈટીસન  ંલક્ષણ નથી. 

(A) મોટ  જથ્થ મ ાં કફ 
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(B) ફેફસ ન ાં ર્ યકુોષ્ો મતૃ શ્વતેકણોથી ભરેલ  

(C) પીળ શ પડતો કફ 

(D) શ્વ સનળીમ ાં બળતર  
 

92. ઉરસીય ગ હાન  ંકદ ક્યારે િધે છે ? 

(A) પરોદરપટલન ાં સ્ન ય ુસાંકોચન પ મ ેઅને પરોદરપટલ નીચેની તરફ જાય ત્ય રે 

(B) પરોદરપટલન ાં સ્ન ય ુવર્કોચન પ મ ેઅને પરોદરપટલ નીચેની તરફ જાય ત્ય રે 

(C) પરોદરપટલન ાં સ્ન ય ુસાંકોચન પ મે અન ેપરોદરપટલ પપર તરફ જાય ત્ય રે 

(D) પરોદરપટલન ાં સ્ન ય ુપરોદરપટલ સ મ ન્ય શ્સ્થવતમ ાં હોય ત્ય રે 

 

93. ‘O’ રૂવધરજૂથ ધરાિિી વ્યક્સિના રસિકણ ઉપરનો એસ્ન્ટજન જણાિો. 

(A) એકપણ એન્ન્ટજન હોતો નથી. 

(B) A અને B એન્ન્ટજન 

(C) B એન્ન્ટજન 

(D) A એન્ન્ટજન 

 

94. ‘AV’ ગાઠંમાથંી ઉતે્તજનાન  ંકે્ષપકમા ંિહન કરિા ંિતં  ઓ કયા નામથી ઓળખાય છે ? 

(A) સ્ન ય ુુૂથ 

(B) હીસન ાં ુૂથ 

(C) રૂવધર ુૂથ 

(D) અવર્ભેકદત ુૂથ 
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95. સાચો વિકલ્પ શોધી જોડકા ંજોડો. 

કોષોના ંપ્રકાર કાયા 

(a) એહરથ્રોસાઈટસ (i) રૂવધર ગઠંાિાની હિયામા ંજરૂરી 

(b) ણલમ્ફોસાઈટસ (ii) સહિય ભક્ષકો 

(c) મોનોસાઈટસ (iii) 𝐎𝟐 − 𝐂𝐎𝟐 ન  ંિહન 

(d) ત્રાક કણણકા (iv)  િે રોગપ્રવિકારક િતં્રનો ભાગ છે. 

 

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

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

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

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

 

96. સામાન્ય િદં રસ્િ િેપારીન  ંવસસ્ટોણલક દબાણ કેટલ  ંહશે ? 
(A) 80 mm Hg 

(B) 100 mm Hg 

(C) 120 mm Hg 

(D) 140 mm Hg 

 

97. વિધાન P અને વિધાન Q માટે સાચો વિકલ્પ શોધો. 

    વિધાન P : ર વધરરસના ંઘટક િરીકે ક્ષારો આિેલા ંછે. 

    વિધાન Q : આ ક્ષારોમા ંમ ખ્ય કાયો પૈકીન  ંએક કાયા સ્િરની પ્રિેશશીલિાન  ંવનયમન કરિાન  ંછે. 

(A) વર્ધ ન P અને વર્ધ ન Q બાંને સ ચ ાં છે. 

(B) વર્ધ ન P અને વર્ધ ન Q બાંને ખોટ ાં છે. 

(C) વર્ધ ન P સ ચુાં અને વર્ધ ન Q ખોટુાં છે. 

(D) વર્ધ ન P ખોટુાં વર્ધ ન Q સ ચુાં છે. 
 

98. હૃદયચિની બાબિમા ંકણાકો અને કે્ષપકો બનેં ડાયેસ્ટોલ પામે િે સમયગાળો કયો છે ? 
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(A) 0.10 સેકન્ડ 

(B) 0.30 સેકન્ડ 

(C) 0.40 સેકન્ડ 

(D) 0.80 સેકન્ડ 

 

99. નીચે આપેલી આકૃવિમા ંવનદેવશિ ભાગન  ંકાયા જણાિો.  

(A) કણવકોન ાં સાંકોચન સ થ ેસાંબાંવધત છે. 

(B) ્ેપકોનુાં સાંકોચન સચૂરે્ છે. 

(C) તે ્ેપકોનુાં ડ યેસ્ટોલ દશ વર્ે છે. 

(D) કણવકો અને ્ેપકો બાંનને ુાં સાંકોચન સચૂર્ ેછે. 
 

100. લવસકાના ંબધંારણ માટે કયો વિકલ્પ સાચો છે ? 

(A) પ્રોટીન ઘટકો રૂવધરરસ કરત ાં ર્ધ રે હોય છે. 

(B) ફ ઈબ્રીનોજન ઘટક રૂવધરરસ કરત ાં ર્ધ ુહોય છે. 

(C) તેમ ાં પેશીય ચય પચયન ાં નક મ ાં ઘટકો હોય છે. 

(D) રૂવધરન ાં કણો રૂવધરરસ કરત ાં ર્ધુાં હોય છે. 
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Answer Key 

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

1 D 26 B 51 C 76 B 

2 D 27 D 52 A 77 A 

3 D 28 B 53 D 78 B 

4 C 29 B 54 B 79 A 

5 A 30 B 55 B 80 B 

6 D 31 B 56 A 81 D 

7 D 32 B 57 A 82 A 

8 C 33 C 58 C 83 D 

9 B 34 A 59 D 84 D 

10 D 35 B 60 B 85 D 

11 A 36 B 61 C 86 C 

12 C 37 C 62 B 87 D 

13 D 38 A 63 C 88 B 

14 C 39 B 64 A 89 A 

15 B 40 C 65 A 90 A 

16 C 41 D 66 C 91 B 

17 B 42 C 67 B 92 A 

18 A 43 C 68 C 93 A 

19 A 44 B 69 C 94 B 

20 A 45 C 70 A 95 D 

21 B 46 D 71 A 96 C 

22 C 47 A 72 C 97 A 

23 D 48 B 73 A 98 C 

24 B 49 C 74 A 99 C 

25 A 50 D 75 B 100 C 
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