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PHASE – II 
ÖÑÒ ð 3ð00 »Ôâ» 

ÑÚ̂âÑ  ½çÇâï» ð  300     
 

 
 
 
 
 
 

ÑëÚÓÏ âÌ ä »Óä ÈÑâÑ Öè¿Ì â »âÛ‘ Í èÕô» Õâï¿ä ’ á í – á â ÑâÃë ÈÑÌ ë Í ïÊÓ ãÑãÌ ÃÌ í ÖÑÒ Î âÛÕÕâÑâï á âvÒí Àë. 

Öè¿Ì âá í 

á . ÖâÑânÒ ð  

1. á â Í ýWÌ Í Ý Ñâï 100 Í ýWÌ í ÖÑâÕâÒâ Àë. 
2. Í ÓäÜâ¼ïÅÑâï »íÓâ »â½Ûí, »ÔäÍ  Ï íÅô, Ôí½ »íwÃ»í, sÔâæÅ #lÖ, »ël»ÒçÔëÃÖô ( ½çÇâï» ÒïÝí) , ÖëlÒçÔÓ Î ínÖ, Í ëÁ Öô á Ì ë 

»íæÍ Ç Í ý»âÓÌ â æÔëkÃ÷íãÌ » ÖâËÌ í ÖâÉë Ôæ ÁÕâ ÊëÕâÑâï Ì ÚI á âÕë. 
3. é â̂ÓÕÚä, ÒïÝ ]âÓâ Õâï¿ä ×»âÒ ÈëÕä á íbÁëkÃäÕ ãÓsÍ ínÖ  ×äÃ (ORS) á Ô½ ÓäÈë Í èÓä Í âÅÕâÑâï á âÕ×ë. 
4. Í ýWÌ Í Ý /  á íá âÓá ëÖ ÖâÉë »íæ ¿ëÅâï »Ó×í Ì ÚI /  ÕâÛä¿íÅä Ï ½âÅ×í Ì ÚI.  
5. á íá âÓá ëÖ Í Ý»Ñâï Ì âÑ, ÖÓÌ âÑçï »ëÍ äÃÔ á ÜÓÑâï Ô¼Õçï, á íá âÓá ëÖ Í Ý» Í âÀçï á âÍ Õçï. 

 
Ï . Í ýWÌ Í Ý (Format) ð Í ýWÌ Í Ý 4 ãÕÐâ½Ì çï Ï Ì ëÔçï Àë.  
 

ãÕÐâ½ 1- ÑâÌ Öä» á ÐäÒígÒÈâ ( 20 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 2- ½ãÇÈ×âsÝ   ( 30 Í ýWÌ í)   
ãÕÐâ½ 3- ÐâìãÈ» ãÕÞâÌ  á Ì ë ÓÖâÒÇ ãÕÞâÌ  ( 34 Í ýWÌ í)  
ãÕÐâ½ 4 - ãÁÕãÕÞâÌ  ( 16 Í ýWÌ í) . 

 
».  ½çÇâï»Ì  Í DËãÈ ð  

6.  1 Éä 4 ãÕÐâ½Ì â ÊÓë» Í ýWÌ  ÊäÄ 3 ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë. ’ ë Öâ¿â ÁÕâÏ ÕâÛâ Ï Ï Ô ( Í ÓÍ íÃí)  Ì ë ËëÓâ Óï½Éä ÐÓä 
Êë×í Èí Á ½çÇ á âÍ ÕâÑâï á âÕ×ë á Ì ë »íæ Ï Ï ÔÌ ë ¾ëÓâ Óï½Éä ÐÓä Ì ÚI ÊëÕâÒ Èí ×ènÒ ½çÇ á Í â×ë. á nÒ ÈÑâÑ 
ã»sÖâÑâï 1 ½çÇ Ï âÊ  ( -1)  »ÓÕâÑâï á âÕ×ë.           

 
 
 

ËíÓÇ-8 
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માનિસક $મતા 
1. HEALTH ને GFZNSJ તરØકÍ કોડÍડ કરવામા ંઆવે છે, તો NORTH ને કÍવી રØતે કોડÍડ કરવામા ંઆવશે? 

 (a)  MQQVG       (b)  QQVGM            ( c)  QVGMQ          (d)  VGMQQ   

2. 2, 10, 36, 80,? 

 (a)  150              (b)  160                 (c)  170                (d)  180 

3.  12 કલાકમા ંકલાક અને િમિનટ કાટંા વガચે 90 ̨ડ∠ીનો કોણ કÍટલી વખત બને  છે? 

 (a)  20                (b)  22                  ( c)  24                   (d) 12  

4.  ]ドゐ ુ1, 2006 એ રિવવાર હતો. ]ドゐ ુ1, 2010 ના કયો ̨દવસ હતો? 

 (a)  ざ∀ુવાર           (b)  શિનવાર            ( c)  રિવવાર             (d) સોમવાર 

5.  “Only advocates are lawyers” નો અથÛ. 
 (a) બધા વકØલો એડવોકÍટ છે.               (b)  બધા એડવોકÍટ વકØલો છે. 

( c) કÍટલાક વકØલો એડવોકÍટ નથી  (d)  કÍટલાક એડવોકÍટ વકØલો નથી. 
6.  નીચેના નો તા̨કæક ∀મ. 

1.  investigation   2.  scheme   3.  punishment  4. crime  

 (a) 2413             (b) 4132             ( c)  1324 (d)  3241 

7.  よૂધ અને પાણીનો 3:1 ぬણુો;ર ધરાવતા 16 લીટર િમ６ણ મા ંકÍટぐ ુપાણી ઉમેરごુ ંજોઈએ ક うથી બનતા 
નવા િમ６ણ મા ંよૂધ અને પાણી નો ぬણુો;ર 2:3 બને? 

 (a)  8         (b)  10                   ( c)  12                  (d)  14 

8.  "Either the milk is hot or the coffee is cold"  り ુનકાર િવધાન છે: 

 (a) よૂધ ગરમ છે, પરંや ુકોફØ ઠંડØ નથી (b) કોફØ ઠંડØ છે અને よૂધ ગરમ નથી. 
 (c)  よૂધ ગરમ છે, પરંや ુકોફØ ઠંડØ છે (d) よૂધ ગરમ નથી અને કોફØ ઠંડા નથી 
9.  He is taller than _______. 

 (a)  me   (b)  I  (c)  mine   (d)  his 

10.  “melodramatic” નો અથÛ: 
 (a)  overacting (b)  past  (c)  finite (d)  villainous 

11.  Her obvious concern for the earthquake victims _______ her reputation as a callous person. 

     (a)  proved (b)  created (c)  belied (d)  restored  
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12.  Venerate : Worship :: Extol : ? 

     (a)  Recommend (b)  Compliment (c)  Glorify  (d)  Homage 

13.  અથÛるણૂÛ વા) રચવા માટÍ નીચેના ભાગો ફરØથી ગોઠવો: 
 1.  I went to see    2.  Shakespeare in Love 

 3.  for my 49th birthday treat,  4.  at the Noël Coward theatre in London 

 (a) 2431                      (b) 4312                 (c)  3124                    (d) 1234 

14.  નીચનેા માથી કゐ ુએક અલગ છે? 
 (a)  cynic  (b)  pessimist   (c)  misanthrope  (d)  purist 

15.  I suggest you ________ with me now. 

 (a)  come across   (b)  come away   (c)  come off   (d)  come into 

16.  કÍવી રØતે મારા મા∫ ભાઇના uncleની એકમા∫ ભ∫ી^ મને સાથે સબંિંધત છે? 

 (a) (ぜુ)ં  પોતે .  (b)  િપતરાઇ  (c)  બહÍન.   (d)  ન(Ø ન કરØ શકાય. 

17.  નીચેના ♭N દરÍક આપેલ ^વતં આなૃિતમાથંી ચાર માથંી ∫ણ આなૃિત ચો(સ રØતે સમાન છે અને તેથી તે ふૂથ રચ ેછે. うને 

ふૂથ સાથે સબંધં નથી તે એક શોધો. 

 

 (a)  1                 (b)  2                   (c)  3                       (d)  4 

18.  નીચેનામાથંી ♭થમ બ ેઆなૃિતઓ ચો(સ રØતે દરÍક અドય સાથે સબંિંધત છે. જવાબ આなૃિત   (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી કઈ 

આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો,  તેથી રચાયેલી બી^ જોડØ એક સમાન સબંધં ધરાવતી હશે. 

 

 (a)   1                 (b)   2                   (c)  3                      (d)  4 
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19.  નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો うથી 
６ેણી જળવાઈ રહÍ 

 

 

 (a)  1                 (b)  2                   (c)  3                      (d)  4 

20.   નીચેની દરÍક આなૃિત બે સんહૂ છે. ડાબી બાふુ ♭N છે અને જમણી બાふુ જવાબ છે. જવાબમાથંી કોઈ એવી આなૃિત શોધો 
うથી６ેણી જળવાઈ રહÍ અને (1),  (2),  (3),  (4),  માથંી કઈ આなૃિત '?' માકÛ  ની જカયાએ んકુવી જોઈએ તે શોધો 

 

 (a)   1                (b)  2                   (c)  3                      (d)  4 
   

 
 
 

ગ̋ણત 

1. જો A = p2q2 – pq2 + p4,  B =x2y + xy2 + 2xy – 7, C = x + y અને D = xy + yz બぜપુદØ હોય તો અり∀ુમે  A , B, C, D નો 
ઘાતાકં(degree) જણાવો. 

 (a)  3,4,1,2  (b)  4,3,2,1              (c)  4,3,1,2          (d)  4,2,3,16 

2.  A = 
怠掴, B = 

怠態掴鉄 , C = 
怠掴典袋	怠 D= 2捲態		+ 

戴掴貼鉄 + 泰掴貼迭 + 1 બીજગ̋ણતીય સમીકરણો છે તો પછØ  う સમીકરણો બぜપુદØ નથી શોધો. 

 (a)   A,B,D             (b)  A,C,D               (c)  A,B,C           (d)  B,C,D 

3.  જો  a = 275, b = 350, c = 525, તો નીચેના માથંી સાચો ∀મ ざુ ંછે? 
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 (a)   c > b > a        (b)  a > b > c         (c)  b > a > c      (d)  a > c > b 

4.  A અને B એક કામ 60 ̨દવસ અને 40 ̨દવસ મા ંકરØ શકÍ છે. C 30 ̨દવસમા ંજ તે કામ કરØ શકÍ છે, જો તે  3 ̨દવસ પછØ 
જોડાય, તો પછØ કામ કÍટલા ̨દવસ મા ંるぎુૂ ંથાય? 

  (a)   11
態	戴	                (b)  11                 (c)  11

怠		戴	              (d)  11
替	戴	 

5.  વાિષºક 24% ના દરÍ g 73000 ની રકમ પર 12-02-1991 થી ૩૦-09-1991 ずધુી り ુસાよંુ ポયાજ. 

 (a)   11040/-           (b)  11030/-          (c)  11020/-         (d)  11060/- 

6.  એક શહÍર ની વ〞તી 8 લાખ છે, 40% るヮુત Qીઓ નોકરØ કરવા લાયક છે, તેમાથંી 20% સરકારØ કમÛચારØ, 25% ખાનગી 
કમÛચારØ અને બાકØની  બધી Qીઓ નોકરો હોય તો શહÍરમા ંનોકરો ની સヮંયા કÍટલી? 

 (a)   175000  (b)  174000           (c)  176000          (d)  177000 

7.  જો x = 3.3博 – ૦.	9博,  y = 4.	1	拍  - 4.	5	拍  હોય તો 	x態	 + 	y態 − 	2xy ની ̨ક̈મત, 

 (a)  2.	7	拍   (b)  2.	8	拍                (c)  2.	6	拍               (d)  2.	5	拍  

8. 	 √a淡悼	 , √b	湛	投	 , √c	炭	東	
, √f	単	梼	  મા ંa = 3, b = 9, c = 27, f = 81, x = y + 1 = z + 2 = q + 3 = 5, m = 2, n = 4, p = 8, r = 16, હોય 

તો આ んળૂ નો ઉતરતો ∀મ જણાવો. 
(a) √3	40	16	

, √3	32	16	
, 紐3	18		,16	 		 √3	腿		16	

    (b)  √3	40	16	
, √3	腿	16	 , 紐3	32	,16	 		 √3	怠腿	16	

    

 (c) √3	1腿	16	
, √3	腿16	 , 紐3	40,16	 		 √3	32	16	

    (d)  √3	32	16	
, √3	4016	

, 紐3	8	,16	 		 √3	怠腿16	
   

9.  3 અને 50 વガચનેી બધી んヮુય સヮંયાઓનો સરવાળો, 50 અને 80 વガચનેી બધી んヮુય સヮંયાઓના સરવાળામાથંી બાદ કરતા 
મળતી સヮંયા____ હશે. 

(a)  7 નો ぬણુાકં  (b)  9 નો ぬણુાકં               (c)  3 નો ぬણુાકં  (d) 141 નો ぬણુાકં 

10.  અનીશે કぽુ ંકÍ વગÛખડં મા ંતેના નબંર નો વગÛ અને તેની 蔚મર નો ぬણુાકાર 128 છે તથા તેની ઉમરનો વગÛ અને વગÛખડં મા ં
તેના નબંર નો ぬણુાકાર 256 છે.તો તેની 蔚મર(વષÛમા)ં , 

 (a)  16  (b)  4  (c)  32                         (d)  8  

11.  7728400 ના વગÛんળૂમા ં渦કોની સヮંયા____છે. 

 (a)  2  (b)  3                           (c)  4                           (d)  6  
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12.  જો  (9a + 3b + 12c + 20d ) = 4, તો (a + b + c) – d= ? 

 (a)  2  (b)  3                            (c)  ૦                           (d)  1 

13.  જો xa – b × xb – c × xc – a = p, તો p  ની ̨કમત શોધો. 

 (a)  1   (b)  ૦                            (c)  2                           (d)  -1 

14.  [( 5 × 10000 + 6 × 1000 + 4 × 100 + 2 × 10 + 6) + (4 × 104 + 3 × 103 + 5 × 102 + 7 × 101 + 4 × 100) ]2 = 

 (a)   10	11	   (b)  10	12		                       (c)  10	1૦		       (d)  10	苔		 
15.  જો 7	淡	鉄	

= 	 7	49	, 6	湛	鉄	
= 	 6	81, 5	只	鉄	

= 	 5	100	 , તો (x − y)炭	=? 

(a)  1024  (b)  512  (c)  2048  (d)  256. 

16.  જો A = –4 (x + y) + 2 (5x – 3y) – (x – 7y) અને B = 5 (x – y) – 3 (2x – 4y) + (x + 4y), તો A + [2A – (A – B)] is 

 (a)  –10x + 5y  (b)  10x – 5y  (c)  10x + 5y  (d)  –10x – 5y 

17.  જો A = 6x2 – {2x – (3x2 – 7x – 3)} અને B = 2x2 – {4x + (2x2 – 7x + 6)}, તો B – {–(A + 3B)} =? 

 (a)  9x2 – 3x – 27 (b)  9x2 + 3x – 27  (c)  9x2 + 3x + 27 (d)  –9x2 + 3x – 27 

18.  જો પડતર ̨ક̈મત (4x + 5y + 5z) અને નફો (3x + 2y + 7z) હોય તો, વેચાણ ̨ક̈મત શોધો. 

 (a)  7x + 8y  + 12z (b)  7x + 6y + 12z   (c)  7x + 7y  + 12z (d)  6x + 7y + 12z 

19.  જો (7a + 5b + 2c) – (3a – 7b – 8c) મા ં(8a – 9b – 6c) ઉમેરવા મા ંઆવે તો, મળやુ ંપ̨રણામ, 

 (a)  12a + 3b – 4c  (b)  12a – 3b – 4c       (c)  12a – 3b + 4c (d)  12a + 3b + 4c  

20.  ぬણુાકાર વગર ( 0.768 × 0.768 – 2 × 0.768 × 0.568 + 0.568 × 0.568 ) ની ̨ક̈મત શોધો. 

 (a)   0.04  (b)  0.4  (c)  0.004  (d)  0.0004 

21.  જો pq(x2 + y2) + xy (p2 + q2) ના અવયવ પાડØ શકાય તો તેના અવયવ? 

(a)  (py + qx) (px + qy)            (b)  (px + qy) (p2x + q2y) 

 (c)  (px + qy) (px + qy)   (d)  (px2 + qy2) (qx2 + py2) 
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22.  રામ પાસે (a – 20) નગં る〞ુતકો છે. なૃ〝ણ પાસે (b – 10) નગં る〞ુતકો છે.બનેં પાસે સમાન સヮંયામા ંる〞ુતકો હોય અને a=40  

હોય તો,  なુલ る〞ુતકો ની સヮંયા શોધો. 

 (a)  40  (b)  30  (c)  20  (d) 10 

23.  એક લબંચોરસની લબંાઈ, પહોળાઈ અને પ̨રિમિત અり∀ુમે (4x +30) સે.મી., (2x +10) સે.મી. અને 800 સે.મી. હોય, તો તેના 
પ̨રમાણ શોધો. 

 (a)  260 સે.મી., 140 સે.મી.                   (b)  250 સે.મી., 150 સે.મી.  

 (c)  270 સે.મી., 130 સે.મી.                   (d)  290 સે.મી., 130 સે.મી. 

24.  ગોપાલ પાસે x લખોટØઓ છે. ગોિવ̈દ પાસે ગોપાલ કરતા 20 લખોટØ વら ુછે અને ̨∀〝ના પાસે ગોિવ̈દ કરતા 25 લખોટØઓ વら ુ

છે. જો なુલ લખોટØઓ ૩૮૦ હોય તો ગોિવ̈દ અને ̨∀〝ના પાસે રહÍલ લખોટØ ની સヮંયા શોધો. 

 (a)  124, 151  (b)  125, 149 (c)  125, 150  (d)  120, 255 

25.  એક લબંચોરસની લબંાઈ(l) તેની પહોળાઈ(b) કરતા 4 ગણી છે. લબંચોરસ ના પ̨રિમિત 220 mts છે, તો તેની લબંાઈ અને 

પહોળાઈ_____છે. 

 (a)  l =108m, b = 27m    (b)  l =135m, b = 27m 

 (c)  l =27m, b = 108m   (d)  l =21cm, b = 24m 

 26.  એક ગોવાળ પાસે  કÍટલાક ભ井સો, ગાય અને બકરા છે, જો બકરØ ની સヮંયા ગાય કરતા 態	戴	 ગણી છે  અને ગાય ની સヮંયા ભ井સ 

કરતા 怠	替		 ગણી છે. તથા તેની પાસે なુલ 340 પざઓુ  હોય તો બકરØ ની સヮંયા. 

 (a)   50  (b) 60  (c)  40  (d) 30 

27.  રામ A થી B ずધુી り ુ渦તર 15 ̨કમી /કલાક  ની ઝડપે કાバゐુ ંઅને ダયાથંી પાછો 20 ̨કમી /કલાક ઝડપે આポયો જો なુલ સમય 21 

કલાક લાカયો હોય તો A થી B ずધુી り ુ渦તર. 

 (a)   160 km  (b)  150 km  (c)  180 km  (d)  175 km 

28.  એક બોટની ઝડપ 10 ̨કલોમીટર ♭િત કલાકની છે.♭વાહ ની ̨દશામા ંતે 8 કલાક મા ં んસુાફરØ るરૂØ કરÍ છે. ♭વાહ ની િવぎુ@ 

̨દશામા ં12 કલાક મા ંんસુાફરØ るણૂÛ કરÍ છે.તો ♭વાહ ની ઝડપ શોધો. 

 (a)   4 kmph  (b)  3 kmph  (c)  2 kmph  (d)  1 kmph 
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29.  13 અને 17 વડÍ િવભાજન કરતા 7 શેષ વધે તેવી સૌથી નાનામા ંનાની સヮંયા કઈ? 

(a)   1,047  (b)  1,027  (c)  1,112  (d)  એકપણન̨હ  

 

30.  જો  3√5 + 	√125	 = 17.88	તો √80+ 	6√5			=? 

 (a)  13.41  (b)  20.46  (c) 21.66  (d)  22.35 

 

ભૌિતક િવ%ાન & રસાયણ િવ%ાન 

 
1.  જયારÍ પદાથÛ એક સીધી રÍખામા ંખસે છે, તે પદાથÛ Gારા વણÛવાયેલ ગિત _________ ગિત છે.  

(a)   કંપનથી             (b)    વ∀Øય  (c)    દોલન  (d)   ずરુÍખ 

2.  િનવેદન I : તમારા વગÛખડંમા ંઆવેલ ビલેકબોડÛના સદંભÛમા ંતમે ̶〞થર ̶〞થિતમા ંછો. 

 િનવેદન I I :  તમારØ સાથે એક જ બસ મા ંんસુાફરØ કરતા તમે, તમારા િમ∫ની સાપે$ે ગિતમા ંછો. આ પૈકØ સાはુ ંછે? 

 (a)  િનવેદન-1 સાはુ ંછે,  િનવેદન-2 પણ સાはુ ંછે  
(b)  િનવેદન -1 સાはુ ંછે,  િનવેદન-2 ખોまું છે 

(c)   િનવેદન -1 ખોまું છે,  િનવેદન-2 યોカય છે 

(d)  િનવેદન -1 ખોまું છે,  િનવેદન-2 પણ ખોまું છે 

3.  એક બસ 20m s -1 પર આગળ વધી રહØ છે. 25 િમિનટમા ંબસ કÍટぐ ુ渦તર ( ̨કલોમીટરમા)ં  કાપે? 

 (a)  30 km  (b)   20 km   (c)   40 km   (d)   50 km  

4.  એક બસ 54 ̨કમી/ ક ની ઝડપે સાથે આગળ વધી રહØ હતી. †ેક મારતા તે 8 સેકドડમા ંઉભી રહØ ]ય છે. તેનો ♭વેગક 
શોધો. 

 (a)    –1.87m / s2  (b)   1.87m / s2 (c)   –1.48m / s2  (d)    1.48m / s2 

5.  સમાન દળના બે પદાથÛ A અને B નો વેગ અり∀ુમે  V અને 2V છે. તો તેમના જડダવનો ぬણુો;ર જણાવો. 
(a)   1:1  (b)   2:1  (c)   3:1  (d)   4:1 
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6.  એક 50 N અને 150 N બળ るવૂÛ ̨દશામા ંએક પદાથÛ પર કાયÛ કરશે અને 300 N બળ પિMમ ̨દશામા ંકાયÛ કરશે.તો 
પદાથÛ પર પ̨રણામી બળ なૃダયો _____ છે. 

(a)  100 N るવૂÛ ̨દશામા ં   (b)  100 N પિMમ ̨દશામા ં
(c)  200 N るવૂÛ ̨દશામા ં   (d)     500 N પિMમ ̨દશામા ં

7.  ગતીમા ંરહÍલ પદાથÛ પર લાગતા ઘષÛણ બળને ___ કહÍ છે. 

 (a)  ̶〞થર ઘષÛણ                                            (b)  ગિતશીલ ઘષÛણ 

 (c)  મયાŲ̂દત ઘષÛણ                                        (d)  આમાりં ુ ંકંઇ ન̨હ 

8.  એક ̶〞♭̇ગને દબાવતા તેમા ંરહÍલી ̶〞થિત ઉ]Û____. 

 (a)  બદલાતી નથી  (b)  વધે છે.  (c)  ઘટÍ છે.  (d)  ざドૂય બને છે. 

9.  િનવેદન A: 鰻ટ うવા ♭ાણીઓ રણ મા ંસરળતાથી ચાલવા માટÍ પહોળા પગ, う રÍતાળ જમીન પર ઓY દબાણ પાડÍ 
છે.  

     િનવેદન B : 鰻ચી ઇમારતોના ફાઉドડÍશドસ にબૂ જ િવશાળ રાખવામા ંઆવે છે કÍ うથી તે ઇમારતો અダયતં ઉガચ દબાણ 
હÍઠળ પણ સલામત રહÍ. 

 (a)  બનેં િનવેદનો સાはુ ંછે    (b)  મા∫ િનવેદન 'એ' સાはુ ંછે  
(c)  મા∫ િનવેદન બી સાはુ ંછે.         (d)  છે બનેં િનવેદનો ખોટા છે 

10.  ♭વાહØમા ંએક ̋બ̈よુ પર ♭વાહØ り ુદબાણ ____ પર અધર રાખや ુ ંનથી. 

 (a)  ♭વાહØ ઘનતા 
(b) ♭વાહØ うમા ંરાખવામા ંઆવે છે તે પા∫ના આકાર પર  

 (c) સપાટØ થી તે ̋બ̈よુ ની 鰻ડાઈ પર  (d) ぬぎુુダવ ♭વેગ પર 

11.  એક મા∫ ♭વાહØ કÍ うમા ંવહન શ) છે ________.  

 (a) દાg                 (b)  પાણી  (c)  પારો  (d)  આયો̨ડન 

12.  એક બોલ ઉપર ફ一કવામા ંઆવે છે ダયારÍ તે સૌથી 鰻ચા ̋બ̈よુ ずધુી પહ育ચ ેછે, તેના વેગ ざドૂય બની ]ય છે અને પછØ 
તે____ ના કારણે જમીન આવે છે.  
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 (a)  મેカને̨ટક બળ  (b)  ઇલેヱ≫ો ̶〞થર બળ  (c)  ઘષÛણ   બળ (d) ぬぎુુダવાકષÛણ બળ 

13.  દાવો: સન તમામ ઊ]Û んヮુય Qોત છે.  

 કારણ: છોડ ずયૂÛ ♭કાશ ઊ]Û મળે છે.  

 (a) દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, અને કારણ છે કÍ આ દાવો સાચી સમふૂતી છે.  

 (b) દાવો સાચો છે, કારણ સાはુ ંછે, પરંや ુકારણ દાવાની સાચી સમふૂતી નથી.  

 (c) દાવો સાછો છે કારણ ખોまું છે,  (d)  દાવો ખોટો છે, કારણ સાはુ ંછે. 

14.  એક છોકરો એક સ̋ળયા વડÍ આધાર ની મદદથી મોટા ખડક ને ઉપાડÍ છે. તો નીચેના જોડકા જોડો. 

       A                   B 

1. ટÍકો (આધાર)  (i) ઉચાકાયેぐુ ંખડક         
2. બળ           (ii) સળØયりુ ંઆધાર̋બ̈よુ 

3. ♭યダન        (iii) છોકરા Gારા લાગや ુ ંબળ 

 (a)  i →	a, ii→ b, iii→ c    (b)   i→b, ii→ a, iii→	c 

 ( c)   i→b, ii→c, iii→ a                     (d)   i→ a, ii→c, iii→ b 

15. જયારÍ આપણ ેમાઈક મા ંબોલીએ છØએ ダયારÍ ____ ઉ]Û ____ મા ંgપાતંર થાય છે. 

 (a)  ઉ〝મા, ♭કાશ  (b)  デવિન, ♭કાશ  (c)  ♭કાશ, ગરમી  (d)  デવિન, િવぱતુ 

16.  નીચેનામાથંી બધં બસેや ુ ંના હોય તે શોધો 
(a)  આયનÛ  (b)  કોપર  (c)  નીકલ  (d)  〞ટØલ 

17.  બペબ એક એごુ ંસાધન છે _____ ઊ]Û વાપરÍ છે અને ____ ઊ]Û આપે છે  

 (a)  ♭કાશ, િવぱતુ    (b)  િવぱતુ, ♭કાશ અને ગરમી  

 (c)  રાસાય̋ણક, ♭કાશ                          (d)  ♭કાશ, રાસાય̋ણક 
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18. ’x’ ઓヱસીજન સાથ ેમળØને y સયંોજન બનાવે છે, y પાણી સાથ ે♭̨∀યા કરØને એક નごુ ંસયંોજન z બનાવે છે.う わરૂા લીટમસ 

પેપરને લાલ બનાવે છે. તો x,y અને z ને ઓળખો. 

 (a)  ધાや,ુ ધા̌ダવક ઓヱસાઈડ, んળૂધાや ુ (b)  અધાや ુ, અધાや ુઓヱસાઈડ, એસીડ 

 (c)  ધાや ુ, અધાや,ુ તટ〞થ સયંોજન  (d)  અધÛધાや,ુ અધÛધાや ુઓヱસાઈડ, તટ〞થ સયંોજન 

19.  ચાર િવEાથ© p, q , r, s, બીકરમા ંんકુÍલા સયંોજનનો ♭ારં̋ભક રંગ ન育デયો.ダયારબાદ તેમણે એક ઝ陰કનો સળØયો બીકારમા ં
むુબાડèો અને તેને બે કલાક ずધુી રહÍવા દØらુ ંઅને રંગ ફરØથી ન育デયો. 

 

િવEાથ© Åાવણ નો રંગ I  II  III  IV  

 

P 
♭ારં̋ભક/ 渦િતમ રંગિવહØન/  રંગિવહØન રંગિવહØન / રંગિવહØન આછો લીલો / રંગિવહØન わરૂો/ રંગિવહØન 

 

Q 

 

♭ારં̋ભક/ 渦િતમ રંગિવહØન/ રંગિવહØન આછો લીલો/રંગિવહØન આછો લીલો / આછો લીલો わરૂો/ રંગિવહØન 

 

R 
♭ારં̋ભક/ 渦િતમ રંગિવહØન/ આછો わરૂો રંગિવહØન/ રંગિવહØન આછો લીલો / રંગિવહØન わરૂો/ આછો 

わરૂો 
 

S 
♭ારં̋ભક/ 渦િતમ આછો લીલો/ રંગિવહØન રંગિવહØન/ રંગિવહØન આછો લીલો / ઘેરો લીલો わરૂો/ રંગિવહØન 

 આ ચારમાથંી કયા િવEાથ© એ સાはુ ંરંગ પ̨રવતÛન ન育デゐુ ંછે? 

 (a)  P  (b)  Q  (c)   R  (d)   S 

20.  નીચેનામાથંી કゐુ ંએક રસાય̋ણક ♭િત̨∀યા નથી?    

(a)  よૂધりુ ંબગાડごુ ં    (b)  કટ લાગવો 
(c)  ખડં り ુપાણી મા ંÅાવણ                           (d)  ખોરાકり ુઆપના શરØર મા ંપાચન 

21.  નીચે કોઈ એક રસાય̋ણક તダવ ના ぬણુધમÛ આપલે છે. 

(i) તે વાદળØ ̋લટમસને લાલ કરÍ છે.  

( ii) તે લાલ ̋લટમસને વાદળØ કરÍ છે. 
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(iii) તે ઝ陰ક સાથે ♭િત̨∀યા આપે છે અને એક ગસે બનાવે છે. 

(iv) તે ઘન સો̨ડયમ કાબ稲નેટ સાથે ઝડપથી ઊભરો આપે છે. 

નીચેનામાથંી કયા ぬણુધમ稲 う મદં HCl Gારા બતાવવામા ંઆવે છે? 

 (a) (i) & (ii) (b) (i) & (iii) (c) (i), (iii) & (iv) (d) (iii) & (iv) 

22.  ઝ陰ક અને તાろં ુએક િમ６ણ મદં હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડમા ંઓગળેલા છે. હાઇ∽ોજન ગસે ઉダપJ થાય છે. આ ♭િત̨∀યા મા ં 
(a) મા∫ ઝ陰ક મદં હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ સાથે ♭િત̨∀યા આપે છે  

 (b) મા∫ કોપર મદં હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ સાથે ♭િત̨∀યા આપે છે  

 (c) ઝ陰ક અને તાろં ુબનેં મદં હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ સાથે ♭િત̨∀યા  

 (d) મા∫ કોપર પાણી સાથે ♭િત̨∀યા આપે છે. 

23.  જો વાતાવરણમા ં系頚態 ના હોય તો るヂૃવીり ુતાપમાન, 

 (a)  હાલના કરતા ઓY ં   (b) હાલના うટぐુ ં  
(c)  હાલ કરતા વら ુ   

 (d) વાતાવરણ મા ંરહÍલ 系頚態 ની સヮંયા પરઆધાર રાખે છે. 

24.  નદØઓ અને સરોવરોમા ંવીજ મથકોની વધારાની ગરમી ફ一કવાની અસરો ざુ ંછે?  

 (i) પાણીની えિવક ઓ̶ヱસજનની માગં મા ંઘટાડો થાય છે..  ( ii). અんકુ સ^વોりુ ંやરંુત んダૃゐ.ુ  

 ( iii). શેવાળમા ંવ〞તીવધારો.    ( iv).  ઓગળેલા ઓ̶ヱસજનની સÅંતા વધે. 

  (a) I અને IV મા∫  (b) II અને III મા∫  (c) I, II અને III મા∫ (d) II, III અને IV મા∫ 

25.  પહÍલેથી વજન કરÍલ સમાન વજન ના નાયલોન, કપાસ,રÍશમ અને ઉનના まુકડા ને પાણીમા ંભરÍલ બીકારમા ં
むુબાડવામા ંઆવે છે.અને થોડØવાર પછØ ફરØથી તેનો વજન કરવામા ંઆવે છે તો નીચનેામાથંી પાણી ∠હણ કરવાની 
$મતાનો સાચો ∀મ કયો છે.? 

 (a)  ઉન> િસペક> નાયલોન> કોટન                      (b)  કપાસ> િસペક> નાયલોન> ઉન  
(c)  િસペક> ઉન> કોટન> નાયલોન                       (d)  ઉન> કોટન> િસペક> નાયલોન 
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26.  નીચેનામાથંી કゐુ ંસૌથી વら ુતણાવ શ̶ヱત છે?  

 (a)  કપાસ                       (b)  ઉન                  (c)  િસペક  (d)  નાયલોનની 

27.  渦なુર ઝ陰ક સાથે મદં સペફゑુ̨ રક એસીડ ♭̨∀યા કરØ રUો હતો.તેણે જોゐુ ંકÍ આ ♭̨∀યામા ંગેસ નીકળØ રUો હતો, આ ગેસ 
છે એવી ખાતરØ કરવાની સૌથી સલામત પ@િત કઈ છે? 

 

 (a) A  (b)  B  (c)  C  (d)  D 

28.  મનીષાએ તેના બગીચામાથંી માટØ લીધી અને પાણી સાથે િમ６ કરØ. તેને એક વાદળØ ̋લટમસમા ંબોળતા તે લાલ ̋લટમસ 

બની ગゐુ.ં નીચનેામાથંી ざુ ંઉમેરતા તેના બગીચામા ંછોડને  સારØ ごŁૃ@ મળશે? 

 (a) હાઇ∽ોヱલો̨રક એિસડ  (b)  はનૂાનો わકૂો  (c)   પાણી  (d)  મીみુ ં

29.  系頚態 પાણીમા ંઓગળØને ざુ ંબનાવે છે? 

(a) C + H
2
 + O

2 
 (b)  CH

4
 (c)  CO  (d)  કાબ稲િનક એસીડ 

30.  એિસડ ધાや ુસાથે______♭િત̨∀યા આપે છે. 

 (a)  મીみુ(ં$ાર) + CO
2 

   (b)  મીみુ(ં$ાર) + પાણી 

 (c)  મીみુ(ં$ાર) + O
2
                     (d)  મીみુ(ં$ાર) + H

2   

31.  H態	SO替	り ુસામાドય નામ ざુ ંછે? 

 (a)  ગધંકり ુતેલ                     (b)  ブゐુ̨ રએટØક એસીડ      (c)  わરૂો ગધંક              (d)  લીલો ગધંક 

32.  નીચનેા う હવાりુ ંદબાણ છે તે બતાવવા નથી? 

 (a)  પવન સામે સાયકલ સવારØ  (b)  એક ઉડતી પતગં  

 (c)  બોલり ુજમીન પર પડごુ.ં   (d)  એક 〞≫ો મારફતે પીもુ ંપીご ુ ં
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33.  ભારÍ પવન fંકાય  ダયારÍ નબળØ છત ધરાવતા `પંડા માટÍ કરવા લાયક ６ે〝ઠ વ〞や ુざુ ંછે? 

 (a)  દરવા] અને બારØઓ ખોલવા                      (b)  દરવા] અને બારØઓ બધં કરવા  

 (c)   છત મા ંિછÅો બનાવવા                             (d)  渦દર લાકડા બળવા  

34. તાપમાન વધતા પાણીના િવ〞તરણનો આલખે નીચેનામાથંી શામા ંસાચો બતાવેલ છે? 

 (a)    (b)   

 (c)    (d)  

 

^વ િવ%ાન 

  

1.  બેヱટĮ́રયા મり〝ુયો અને અドય સ^વ તેઓ કારણ કÍ ઉપયોગી છે:  

( i) એドટØબાયોટØヱસ તૈયાર કરØ શકાય છે  
( ii) જમીનની ફળ‥પુતા વધારØ, なૃિષ ઉપયોગી છે  
( iii) શાકાહારØઓ મા ંખોરાક ના પાચન મા ંમદદ કરØ શકÍ છે 

 (a)  ફヱત (i)  (b)  ફヱત (I)અને(II)   (c)  ફヱત (II) અને   (III)  (d)   I, II અને II 

2. bacteriophase ざુ ંછે?  

(a)  એક બેヱટĮ́રયમ છે     

 (b)  એક વાયરસ う બેヱટĮ́રયમની 渦દર િવકિસત થાય છે. 

(c)  એક બેヱટĮ́રયમ う વાયરસ ની 渦દર િવકિસત થાય છે. 

(d)  બેヱટĮ́રયા $િત∠〞ત એક fગ 
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3.  તેમના કદના આધારÍ નીચનેી કોિશકાઓને ઉતરતા ∀મમા ંગોઠવો 
P.  ヱલોરોバલા〞ત    Q. રØબોસોમ    R. ドゐકુØયસ    S.  લઈસોઝોમ 

(a)  SQPR (b)   QSRP             (c)   RPSQ          (d)   RPQS 
4. નીચેનામાથંી કゐુ ંふૂથ બેヱટĮ́રયા Gારા થતા રોગોり ુ♭િતિનિધダવ કરÍ છે? 

(a)  કોલેરા, $ય, મેલે̨રયા, ઓરØ  (b)  શીતળા, $ય, મેલે̨ રયા, ટાઈફોઈડ  
(C)  કોલેરા, $ય, ટાઈફોઈડ, ઓરØ   (d)  કોલેરા, એド∬ેકસ, $ય, ટાઈફોઈડ 

5.  ^વિવ%ાનના એક વગÛમા ંએક િશ̋$કા  કોષના 渦ગો િવશે બોલી રUા હતા, એドડોバલા̶〞મક, રĮ́ટぢલુમ, કણાભず∫ુ , 
ドゐÆુヱલયસ, રØબોસોમ, સેド≫Øઓલ. તેમના Gારા કયા કોષનો ઉペલેખ કરવામા ંઆポયો હતો?  

 (a) ♭ોકાય稲̨ટક કોષ    (b)  વન〞પિત કોષ  
(C) ♭ાણી કોષ    (d)  કઈ કહØ શકાય ન̨હ 

6.  નીચેનામાથંી કયા પદાથ稲 ず┲ુમસ^વોનો ફÍલાવો ઘટાડવા અથવા રોકવા માટÍ એક સ^વ Gારા બનાવવામા ંઆવે છે? 

i. એドટØસેªバટક ii.  એドટØબાયો̨ટヱસ  III.  એªドટબોડØઝ 

 (a)  ફヱત (i)અને (ii)  (b) ફヱત (ii)અને(iii)  (c)  ફヱત (III)         (d)   ફヱત (II) 

7. HIV સામાドય રØતે શેનાથી ફÍલાતો નથી? 

(a)  લોહØ                       (b)  〞તનપાન               (c)  嘘ず ુ             (d)   ♭જનક ♭વાહØ(વીયÛ) 
 

8. વાયરસ capsid બને છે 

 (a) કાબ稲હાઇ∽Íટ (b) lipoproteins (c) lignin (d) ♭ોટØન 

9.  વનનાろદૂØりુ ંんヮુય કારણ છે:  

(a)  માનવ અને પざધુન િવ〞ફોટ   (b)  લાકડા અને બળતણ લાકડાની જg̨રયાતમા ંવધારો  
(c)  ખેતીના જમીન અને ચરાઈ પર િવ〞તરણ  (d)  ઉપરના તમામ 

10. કોષની 渦દર પાચનત∫ં તરØકÍ વતÎ છે?  

(a)  ગોペગી સ〞ંથાઓ           (b)  સેド≫ોઝોમ               (c)  લાઈસોઝોમ      (d)  કણાભず∫ૂ 

11.  બેકટĮ́રયાની ગણતરØ ♭ાણી કરતા વન〞પિત તરØકÍ વら ુકરવામા ંઆવે છે કારણ કÍ, 
(a)  DNA  (b)  バલાઝમા પટલ  (c)  કોષ દØવાલ  (d)  કણાભず∫ૂ 

12.  કણાભず∫ૂ _____મા ંગેરહાજર છે: 

(a)  eગ    (b)  બેヱટĮ́રયા અને વાદળØ લીલા આペગી 
(c)  ♭ાણી કોષ                                   (d)  વન〞પિત કોષ 
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13.  એક ^વાも ુ‘x’ †ેડ બનાવવા ઉપયોગી છે. નીચનેામાથંી કゐુ ંઉダપાદન うમા ં‘x’ પણ જgરØ છે? 

(a)  ચીઝ  (b)  િવનેગાર  (c)  તેલ  (d)  દહ陰 
14.  ^વાも ુરોગોりુ ંકારણ કÍવી રØતે છે? 

(i)  ઝેરØ પદાથ稲りુ ંઉダપાદન કરØને, う યજમાનના કોષ અથવા પેશીઓનો િવનાશ કરÍ છે. 

( ii)  યજમાન કોષના રヱત કણોના નાશ Gારા 
( iii)  યજમાન કોશりુ ંતાપમાન વધારવા にબુ મોટા ♭માણ મા ંઉ〝મા YટØ પાડØને 

 (a)  ફヱત (i)અને(ii)            (b)  ફヱત (i)અને(iii)           (c)  ફヱત (i)અને(iii)    (d)  (i),(II) અને (iii) 

15.  વન〞પિત અને ♭ાણીずªૃ〝ટ એક____. 

(a)  નવીનીકરણીય અને િનજ©વ સસંાધનો (b) ̋બન નવીનીકરણ અને ^િવત સસંાધનો 
(c)  નવીનીકરણીય અને ^િવત સસંાધનો (d) ̋બન નવીનીકરણ અને િનજ©વ સસંાધનો 

16. આપેલી આなૃિતમા ંw,x,y,અને z બતાવો 

 
 
  

 (a)  W= રા$સી દાતં , X= કÍનાઇન , Y= દાઢ , Z= નાની દાઢ , 

(b) W= રા$સી દાતં , X= કÍનાઇન , Y= નાની દાઢ , Z= દાઢ, 

(c)  W= રા$સી દાતં , X= , Y= નાની દાઢ , Z= કÍનાઇન , 

(d)  W= રા$સી દાતં , X= નાની દાઢ , Y= કÍનાઇન , Z= દાઢ 

 

દાતંની રચના અને દાતંના ♭કારો 


