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Instructions: 
1.  Attempt all the questions. 
2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 
3.  Draw diagrams wherever necessary. 
4.  Figure to the right side indicates marks.  
5.  Do not write anything in question paper. 

 

Q.1 Attempt all the multiple choice questions given below: 

1. નીચેના માાંથી બેક્ટેરિયામાાં શ ાં ગેિહાજિ હોય છે? 

 a. ANR b. કશા 
 c. કોષદીવાલ d. કણાભસૂત્ર 

2. કઈ લીલ અવકાશયાત્રીઓ પોતાની સાથે ખોિાક તિીકે લઇ જાય છે? 

 a. ક્લોિેલા b. ઉડોગોનીયમ 

 c. સ્પાયિોગાયિા d. નોસ્ટોક 
3. નોસ્ટોકમાાં અભીકોષન ાં કાયય શ ાં છે? 

 a. ખોિાકસાંગ્રહ b. શ્વસન 

 c. પ્રજનન d. એક પણ નહી 
4. ગિમાળામાાં કયો પ ષ્પવીન્યાસ જોવા મળે છે? 

 a. શૂકી b. છત્રક 
 c. માાંસલશૂકી d. કલગી 

5. ફૂગ ______ . છે  

 a. મવતોપતવી b. પિોપતવી 
 c. સ્વોપતવી d. a, b બાંન ે

6. પણયસદ્શ નનપત્ર શેમાાં જોવા મળે છે? 

 a. કેળા b. અિડૂસી 
 c. વિીયાળી d. અળવી 

7. ફૂગની  કોષદીવાલ________ની બનેલી હોય છે. 
 a. પ્રોટીન b. કાઈટીન 

 c. સેલય લોજ d. પેક્ટીન 

8. લીલમાાં સાંનચત ખોિાક તિીકે શ ાં હોય છે? 

 a. અનમનો એસીડ b. નલાયકોજન 
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 c. સ્ટાચય d. પ્રોટીન 

9. ધાિાસ્પશી કાનલકાન્તિ નવન્યાસ માટે સાચો કયો નવકલપ છે? 

 a. જાસૂદન ાં વજ્રચક્ર b. ગલતોિાનો દલપ ાંજ 

 c. લાલકિેણનો દલપ ાંજ d. વાલોળનો દલપ ાંજ 

10. નીચેની કઈ વનસ્પનત કાંટકીય ઉપપણય ધિાવે છે? 

 a. સ્માઈલેક્ષ b. વટાણા 
 c. વડ d. બોિડી 

11. કય ાં  નત્રપક્ષવત સાંય ક્ત પણય ન ાં ઉદાહિણ છે? 

 a. ગ લાબ b. બાવળ 

 c. સિગવો d. લીમડો 

12. નીચેનામાાંથી કઈ પેશી મૂળમાાં જોવા મળતી નથી? 

 a. સ્થૂલકોણક b. દઢોતક 
 c. અન્નવાહક d. મવદ તક 

13. એનોમોસાયટીક પ્રકાિના વાય િાંધ્ર કયા કૂળની વનસ્પનતમાાં જોવા મળે છે? 

 a. માલવેસી b. પોએસી 
 c. કેનેસી d. રૂબીએસી 

14. નત્રપાંચપાંનક્તક એકાન્તરિક પણય નવન્યાસમાાં અપસિણ કોણ કેટલો છે? 

 a. 180 b. 144 

 c. 120 d. 360 
 

Q.2 Attempt any four questions of the following: 

a. બેક્ટેરિયાના આકાિના આધાિે પ્રકાિ લખો. 

b. બેક્ટેરિયોફેજ એટલે શ ાં ?  TMV ન ાં પૂરાં નામ જણાવો. 

c. નશિાનવન્યાસ ના પ્રકાિ જણાવો ઉદાહિણ સનહત આપો. 

d. નીપત્રના પ્રકાિ જણાવો. 

e. વ્યાખ્યા : ફૂગનવદ્યા  અને લીલનવદ્યા 

f. પેશીની વ્યાખ્યા આપી સમજાવો વધયનશીલ પેશી એટલે શ ાં? 
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Q.3 Attempt any six questions of the following: 

a. તફાવત આપો  અને ફૂગ લીલ :  

b. લીલના  સામાન્ય લક્ષણો જણાવો. 

c. પણયનવન્યાસ વણયવો. 

d. વણયવો  પ્રકાિો ના  પ ષ્પ :  

e. વાય ાંિન્ધ્ર નવશે ટૂાંકનોધ લખો. 

f. ફૂગન ાં  આર્થયક મહત્વ જણાવો. 

g. જરટલ પેશી વણયવો. 

h. વણયવો:  બેક્ટેરિયાની કોષ દીવાલ. 
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Q.4 Attempt any six questions of the following: 

a. લીલન ાં આર્થયક મહત્વ જણાવો. 

b. ફૂગના સામાન્ય લક્ષણો જણાવો. 

c. સિળ સ્થાયી પેશીના નવનવધ પ્રકાિો વણયવો. 

d. પ ષ્્વીન્યાસના પ્રકાિો વણયવો. 

e. કલીકાન્તિ નવન્યાસના પ્રકાિ વણયવો. 

f. બેક્ટેરિયાના સામાન્ય લક્ષણો આપો  અને આર્થયક મહત્વ જણાવો. 

g. વાઈિસ ના સામાન્ય લક્ષણો જણાવો. 
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