
1. સ તનનું દય.....છ.ે
(A) ાયમુય (B) ચતેામય
(C) એ છક (D) અનકુપંી

2. સમુ ફૂલ અને સમુ કમળઅનુ મે કયા સમદુાયમાં સમાવશે પામે છે ?
(A) શળૂ વચી અને દકુાય (B) કો ાિ અને શળૂ વચી
(C) દકુાય અને કો ાંિ (D) શળૂ વચી અને કો ાંિ

3. આ ાણીમાં મા અંત:કકંાલ હોય છ.ે
(A) ઇ થીઓિફશ (B) રે-િફશ
(C) કટલા (D) લિેબયો

4. નીચે આપલે ડંખાગીકાનું કાય નથી.
(A) િતકાર (B) ખોરાક પકડવો
(C) િતચાર (D) પરફલન

5. તમેાં વચા ચીકણી અને સનાંગ તરીકે વત છ.ે
(A) સિર પ (B) િવહગ
(C) ઉભય વી (D) મ ય

6. દડેકામાં કયા તં નો માગ અવસારણીમાં ખૂલે છે ?
(A) પાચન (B) ઉ સજન
(C) જનન (D) આપલે તમામ

7. નીચનેામાંથી કયું િવધાન સ ય નથી ?
(A) દડેકામાં દાંત હોતા નથી. (B) પ ીઓમાં દાંત હોતા નથી.
(C) સ તનમાં દધૂીયા દાંત અને

કાયમી દાંત હોય છ.ે
(D) સિર પમાં દાંત હોય છ.ે

8. દકુાય કવચનો અ યાસ ........કહવેાય
(A) મલેકેોલો (B) મમેોલો
(C) કો કોલો (D) શલેોલો

9. S− િવધાન : કો ાંિ ની કટેલીક િતઓબહુ પતા ધરાવે છ.ે
R− કારણ : કો ાંિ માં છ ક અ લગી વ પે વા મળે છ.ે
(A) S અને Rબનંે સાચા છ,ે R

એ S ની સમજૂતી છ.ે
(B) S અને Rબનંે સાચા છ,ે

પરંતુ Rએ S ની સમજૂતી
નથી.

(C) S સાચું છે અને R ખોટું છ.ે (D) S ખોટું છે અને Rસાચું છ.ે
10. મહાધમની કમાન ડાબી બાજુએ વળલેું હોય તવેું ાણી કયું છે ?

(A) કબતૂર (B) કાગડો
(C) ડોિ ફન (D) મોર

11. કયું ડકું સાચું છે ?
(A) જલેીિફશ અને તારામાછલી

–અિરય સમરચના
(B) હાઈ ા અને શાક – િ પા યસમરચના

(C) પ ી િમ અને ઑ ટોપસ–
અિરય સમરચના

(D) અમીબા અને સાગરગોટા –અસમરચના
12. ઉ સ ગકા યા સમદુાયના ાણીઓમાં જલિનયમનઅંગ તરીકે વત છે ?

(A) સિંધપાદ (B) નપુરુક
(C) થકુિમ (D) સૂ િમ

13. નીચનેામાંથી કઈ િતનું નામ તનેાં બે લ ણો અને સમદુાય સાથે
સાચી ડ રચે છ?ે

િત બે લ ણો વગ/સમદુાય
(a) કરિમયું (i) ખંડયુ શરીર (ii) નર અને માદા િભ નપુરૂક
(b) સાલા મા ડર (i)બા કણપટલ કાન સચૂવે છ.ે (ii)બા ફલન ઉભય વી
(c) ટરેોપસ (i) વચા રોમ (વાળ) ધરાવે છ.ે (ii)અંડ સવી સ તન
(d) ઓબલેીયા (i) ડંખકોષ (ii)અંગત ીયઆયોજન કો ાંિ
(A) (a) (B) (b)

(C) (c) (D) (d)

14. તે ફેફસા સાથે સકંળાયલે વાતાશય ધરાવે છ.ે
(A) સ તન (B) િવહગ
(C) ઉભય વી (D) સિર પ

15. નીચે આપલે સિર પમાં ઉપાંગોનો અભાવ છ.ે
(A) કાચબો (B) કમેિેલયોન
(C) સાપ (D) મગર

16. નીચનેામાંથી કયું િવધાન ખુ લા પિરવહનતં માટે અસગંત છે ?
(A) શરીરમાં િધરકોટરો આવલેાં

છ.ે
(B) િધરનો જ થો વધુ હોય છ.ે

(C) િધરનું દબાણઓછું અને
અિનયિમત છ.ે

(D) શીષપાદી દકુાયમાં આ
પિરવહનતં આવલેું છ.ે

17. સાયકોન એ સમહૂના ાણીઓ છ,ે જ ે ........ ારા યો ય રીતે વણવીશકાય.
(A) એકકોષીય કે અકોષીય
(B) કોઈપણ પશેી તરી આયોજન

વગર બહુકોષીય
(C) જઠરવાહી તં યુ બહુકોષીય
(D) પશેી તરીયઆયોજન,

બહુકોષીય, શરીરગહુા
ગરેહાજર

18. િવહગમાં ઉપાંગો ઉપરઆવલે બા કકંાલ :
(A) નહોર (B) ખરી
(C) ભગડા (D) શગડા

19. નીચનેામાંથી કયું ાણી વનપયતં મે દડં ધરાવે છે ?
(A) સાપ (B) પ ીઓ
(C) એ ફઑ સસ (D) મ ય

20. પ ીઓમાં ..........મૂ ાશય હોય છ.ે
(A) એક (B) બે
(C) સિુવકિસત (D) ગરેહાજર

21. ચામાચીિડયું પ ીની જમે ઊડી શકે છ,ે તમે છતાં તે પ ી ગણાતું નથી.
કારણ ક,ે ત.ે....
(A) સ તનના લ ણો ધરાવે છ.ે (B) પ ીની જમે પ છા હોતા નથી.
(C) ડાળી પર ઊધું લટકે છ.ે
(D) પ ીની જમે ખૂબ ચે ઊડી

શકતું નથી.
22. નીચનેામાંથી કયું િવધાન ખોટું છ?ે

(A) ઝ ગામાં બે ડ પશકો હોય
છ.ે

(B) ડંખકોષો એ કો ાિ સમદુાયનું
લ ણ છ.ે

(C) ભરવાડમાં (સહ પાદામાં)
દરેક ખંડમાં બે ડ ઉપાંગોહોય છ.ે

(D) સિછ સમદુાયનાં ાણીઓ
ફ દિરયાવાસી છ.ે

23. શળૂ વચીમાં ઉ સજનઅંગ .........છ.ે
(A) ચો સ કારનું અને સિુવકિસત

(B) સામા ય
(C) ગરેહાજર (D) એક પણ ન હ
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24. અનસુમદુાય હનિુવહીનમાં કયા ાણીનો સમાવશે થાય છે ?
(A) સા પા (B) લે ી
(C) એિસિડયા (D) એ ફઓ સસ

25. િવધાન ′X ′ : બોટ જવેા આકારનું શરીર, વચા લકેોઈડ ભગડાથી
આવિરત.
િવધાન ′Y ′ : મખુ સામા ય રીતે અ બાજુએ, જડબા સામા ય રીતે
દાંતયુ
(A) િવધાન ′X ′ અને ′Y ′ બ ે ખોટાં છ.ે
(B) િવધાન ′X ′ સાચું છે અને િવધાન ′Y ′ ખોટું છ.ે
(C) િવધાન ′X ′ અને િવધાન ′Y ′ બ ે સાચાં છ.ે બ ે એકજ વગ

સાથે સકંળાયલે છ.ે
(D) િવધાન ′X ′ અને િવધાન ′Y ′ બ ે સાચાં છ.ે બ ે એકજ વગ સાથે

સકંળાયલે નથી.
26. આસમદુાયનાં ાણીઓનું દિૈહકઆયોજન પશેીય ક ાનું છ.ે

(A) થુ િમ (B) સૂ િમ
(C) કો ાંિ (D) સિછ

27. િબનપરોપ વી દશાવો.
(A) પ ી િમ (B) મ છર
(C) જળો (D) સમુ ફૂલ

28. A: નપૂરુક ાણીઓમાં સમખંડીય ખંડતા વા મળે છ.ે
R : નપૂરુક ાણીના શરીરને કોઈ એક ધરી બે સરખા ભાગમાં િવભાિજત
કરે છ.ે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને

Rએ A ની સમજૂતી છ.ે
(B) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે

પરંતુ Rએ A ની સમજૂતી
નથી.

(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે
29. સમ વનકાળ દર યાન શીષથી પૂછંડી સધુી િવ તરેલો મે દડં:

(A) એ ફીઓકસસ (B) સા પા
(C) એિસિડયા (D) બાલાનો લોસસ

30. A : પરેામિેશયમમાં આકુચંક રસધાની ઉ સજન કરે છ.ે
R : લનેિેરયામાં યોતકોષઆવલે છે જ ેઉ સજન કરે છ.ે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને

Rએ A ની સમજૂતી છ.ે
(B) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે

પરંતુ Rએ A ની સમજૂતી
નથી.

(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે
31. તમેાં પાચનતં નો અભાવ છ.ે

(A) પ ી િમ (B) કરિમયું
(C) સમુ ફુલ (D) રેતીકીડો

32. કૉલમ −I માં ચલન-અંગોઆવલેાં છે અને તનેી સાથે તજે ેસમદુાયમાં
વા મળે છ,ે તનેાં નામ કૉલમ −II માં આપલેા છ.ે બનંે કૉલમના યો ય

સયંોજન સાથનેા મળૂા રો પસદં કરો :
કૉલમ −I કૉલમ −II

(A)ખોટા પગ (i) દકુાય
(B)અિભચરણપાદ (ii) કાિ થમ ય
(C) માંસલ પગ (iii) વ
(D) િમનપ (iv) નપૂરુક
(A) (A − iii)(B − iv)(C −

i)(D − ii)
(B) (A − ii)(B − iv)(C −

iii)(D − i)

(C) (A−ii)(B−i)(C−iv)(D−
iii)

(D) (A − iv)(B − iii)(C −
ii)(D − i)

33. અસયંોગીજનન દશાવતો ાણી સમદુાય :
(A) સિંધપાદ (B) વ
(C) સિછ (D) કો ાંિ

34. નીચનેામાંથી કયું યુ મક અસગંત છે ?
(A) અધોમખુ - હાઇ ા (B) લનેિેરયા – યોતકોષો
(C) અિભચરણપાદ –અળિસયું (D) ભરવાડ – િ થતકો

35. આસમદુાયનાં ાણીઓમાં અંગતં ો વાં મળતાં નથી.
(A) કો ાંિ (B) નપુરૂક
(C) સિંધપાદ (D) દકુાય

36. સપંણૂ દિરયાઈ ાણી નીચનેા પકૈી કયું છે ?
(A) એ ફઓકસસ (B) લે ી
(C) કાચબો (D) હગેફીશ

37. એ કિેરસ લુ ીકોઇ સ ચપે ....... મારફતે ફેલાય છ.ે
(A) ખુ લાં પગનાં તિળયા
(B) પકાવલેું હલકી તનું માંસ

ભળેસળેયુ
(C) અયો ય રીતે પકાવલેું હલકી

તનું માંસ
(D) હવામાં સન ારા

38. બાલાનો લોસસ હવે .......માં વગ ત કરવામાં આવે છે
(A) મે દડંી (B) પૂ છમે દડંી
(C) િશષમે દડંી (D) સામીમે દડંી

39. નીચે આપલે કયું લ ણ બધા વોમાં સામા ય છે ?
(A) પરાવલબંી પોષણ (B) આકુચંક રસધાની
(C) ખોટાપગ (D) સકુોષકે ીયઆયોજન

40. આ ાણી સપંણૂ અ માગ ધરાવે છ.ે
(A) પ ી િમ (B) ય ત િમ
(C) લનેિેરયા (D) વાઉચિેરયા

41. સિછ ાણીઓના શરીરમાં વશેતું વધારાનું પાણી િછિ ગહુા
મારફતે .... માં થઈ બહાર નીકળે છ.ે
(A) ઓ ટીઆ (B) નિલકા
(C) આ યક (D) ગહુા

42. સાચી ડ ગોઠવો.
વગ - લ ણ
(A) સ તન - શીત િધરવાળાં

ાણીઓ
(B) સરી પ - ઉ ણ િધરવાળાં

(C) ઉભય વી - અંડ સવી અનેબા ફલન (D) િવહગ - દય િ ખંડી
43. સામી મે દડંીમાં પાચનમાગ કવેા આકારનો હોય છે ?

(A) U આકાર (B) V આકાર
(C) C આકાર (D) Lઆકાર

44. સિંધપાદ સમદુાયમાં બ હકકંાલ શનેું વા મળે છે ?
(A) કિૅ શયમ (B) પો નનાં રેસા
(C) ઢાઓ (D) કાઈટીન

45. ાણીઓના વગ કરણનોઆધાર
(A) આકાર, વરૃપ અને કદ પર છ.ે (B) તરીયઆયોજન, સમિમિત

પર છ.ે
(C) દહેકો અને ગભ ય તરો પર

છ.ે
(D) ઉપયુ ણયે

46. વી પર સૌ થમ ઉડતું ાણી .......હતું
(A) કીટક (B) પ ી
(C) સિર પ (D) સ તન

47. સિછ માં સૌથી સરળ નિલકામય તં .....
(A) એ કોન કાર (B) યકુોન કાર
(C) સીકોન કાર (D) રેિડયલ કાર

48. નીચનેામાંથી ઉભય વીને ઓળખો.
(A) Ichthiofish (B) Angel fish
(C) fighting fish (D) Dog fish.

49. નીચે આપલે હનિુવહીન માટે ખોટું છ.ે
(A) તે વશંી છ.ે (B) તે મે દડંી છ.ે
(C) તે કુ દહેકો ી છ.ે (D) તે િ ગભ તરી છ.ે

50. વગ કરણિવ ાની િ એ નીચનેામાંથી કયું જૂથ સાચું છે ?
(A) ડે ટિેલયમ,ઑ ટોપસ,

રેતીકીડો
(B) તારામાછલી, પે ીમાયઝોન,

સોલને
(C) પોિ જલા, હાયલોનમેા,

યકુોસોલિેનયા
(D) કરિમયુ,ં વદંો, તીતીઘોડો
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51. જળિનયમન માટે કયા ાણીઓમાં િવિશ અંિગકા તરીકે આકુચંક
રસધાની હોય છ?ે
(A) મીઠા પાણીના વ (B) સમુ વાસી વ
(C) પરોપ વી વ (D) કોિ ક વ

52. પ ીઓમાં મોટું અને સિુવકિસત હોડી આકારનું ઉરોિ થ શું ધરાવે છ?ે
(A) ઉડવાની અ મતા (B) ઝડપથી દોડવાનું અનકૂુલન
(C) મજબતૂ ઉ યન મતા (D) ઝડપથી તરવાનું અનકૂુલન

53. નીચનેામાંથી કયું એક સ તનનું અલાયદુ ં લ ણ છ?ે
(A) ઉરોદરપટલની હાજરી (B) ચાર ખંડવાળુ દય
(C) પજર પાંસળી (D) સમતાપી

54. વાિહનીતં જ ેશળૂ વચીમાં ખોરાક હણ સનઅને ચલન માટે
પાણી પહ ચાડે છે તે .........કહવેાય છ.ે
(A) નિલકાતં (B) જલવહનતં
(C) વાિહનીતં (D) એકપણ નિહ

55. સૌથી ઝેરી મ ય (માછલી) કઈ છ?ે
(A) ટોન ફીશ (B) કટે ફીશ
(C) ઈલે ીક રે (D) સો ફીશ

56. બધા સ તનમાં........
(A) કણપ લવ વા મળે છે (B) માતા બ ચાંને જ મઆપે છ.ે
(C) સાત ીવા કશે કા વા મળે છ.ે

(D) ચાર રા ી દાંત વા મળે છે
57. નીચે આપલે શળૂ વચીનું લ ણ નથી :

(A) જલવાહક તં (B) ોકોફોર લાવા
(C) નાલીપગ (D) શળૂોયુ અંત:કકંાલ

58. બધાજ કારનાં િનવાસ થાનમાં વસતો ાણીસમહૂ :
(A) સિર પ (B) ઉભય વી
(C) સ તન (D) િવહગ

59. રચના અને કાયની િ એ એકકોષી ાણીસમદુાય :
(A) કો ાંિ (B) વ
(C) થુ િમ (D) સૂ િમ

60. ટીિનયા અને ફેિસયોલા એ
(A) વયપંોષી (B) બા પરોપ વી
(C) અંતઃપરોપ વી (D) Aઅને B બનંે

61. ચષૂક મ ય (રેમોરા) અને શાક વ ચનેું ડાણ
(A) પર પરતા (B) સહ વન
(C) ભ ણ (D) પરોપ વીતા

62. ચાબકુ જવેી કશા કયા વમાં વા મળે છે ?
(A) અમીબા (B) પરેાિમિશયમ
(C) યુ લીના (D) લા મોિડયમ

63. "બહુ પતા" ........વગના સ યોમાં વા મળે છે
(A) એ થોઝુઆ (B) િ કફોઝુઆ
(C) પોરોઝુઆ (D) હાઈ ોઝુઆ

64. સ તનને ઓળખો.
(A) Corves (B) Macropus
(C) Elligator (D) Chelone

65. અમે દડંી માટે સાચો િવક પ પસદં કરો.
(I) મ યવત ચતેાતં એ નકકર, વ અને બવેડો હોય છ.ે
(II)ઝાલર ફાટો ગરેહાજર
(III) દય વ બાજુ
(IV ) પ ગદુાપુ છ ગરેહાજર
(A) મા I (B) મા I અને II
(C) I, II અને III (D) I, II અને IV

66. A : નપૂરુક ાણીઓબ હકોષીય પાચન દશાવે છ.ે
R : નપૂરુક ાણીઓમાં પાચનમાગ સપંણૂ છ.ે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને

Rએ A ની સમજૂતી છ.ે
(B) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે

પરંતુ Rએ A ની સમજૂતી
નથી.

(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે

67. તે િ પા ય સમમીતી, ીગભ તરીય અને અદહેકો ી ાણી છ.ે
(A) ય ત મી (B) ઓરેલીયા
(C) એડેમરીયા (D) લોક ટ

68. ાણીઓનાં અંતઃકકંાલને અનલુ ીને અસગંત યુ મક જણાવો.
(A) તતંમુય અને કાિ થમય

અંતઃકકંાલ - ચષૂમખૂાં
(B) કાિ થનું બનલે અંતઃકકંાલ -

કાિ થમ ય
(C) કિૅ શયમ કાબ નટેની

ત ીનું બનલે અંતઃકકંાલ
- શળૂ વચી

(D) અિ થનું બનલે અંતઃકકંાલ -
અિ થમ ય

69. ”Seapenઅને seafan”એ દિરયાઈ.........છ.ે
(A) હાઈ ોઝુઆ (B) એ થોઝુઆ
(C) દકુાય (D) માછલી

70. એ ફી લા ટુલા શું છે ?
(A) અ લગી જનન પ િત (B) ગભકો
(C) કો ાંિ નું ડભ (D) સિછ ાનું ડભ

71. સૌ થમ દહેકો ધારી ાણી સમદુાય :
(A) થુ િમ (B) કો ાંિ
(C) નપુરૂક (D) સિંધપાદ

72. તે થુ િમ સમદુાયનું ાણી છ.ે
(A) ફાયલિેરયા િમ (B) ય ત િમ
(C) પરવાળા (D) અળિસયું

73. યથુચર કીટકઓળખો
(A) લોકયુ ટા (B) કયલુકેસ
(C) એિડસ (D) એિપસ

74. હિરત પડ કે એ ટનેરી િંથ એ ........વગના સ યોમાં સામા ય રીતેવા મળતું ઉ સજનઅંગ છ.ે
(A) િડ લોપોડા (B) િચલોપોડા
(C) એરેકનીડા (D) ચરકવચી

75. ખોટાપગનું કાય શું છે ?
(A) પાચન (B) ચલન
(C) વાંગીકરણ (D) સન

76. નાિલપગયુ સ વ.......
(A) તારામાછલી (B) જલેી િફશ
(C) િસ વર િફશ (D) યે િફશ

77. વ છી, શાક અને ચામાચીિડયું આ કારની દહેરચના ધરાવે છ.ે
(A) અરીય (B) અસમરચના
(C) િ પા ય સમરચના (D) પચંઅિરય સમિમિત

78. યો ય ડકાં ડો.
કૉલમ - I કૉલમ - I
(a) કો ઠાંિ (i)અિભચારણપાદ
(b)સધંીપાદ (ii) મખુહસતો
(c) નપૂરુક (iii) માિ પિધયન નિલકા
(d) દકુાય (iv) ડંખકોષો
(A) (a−i)(b−iv)(c−iii)(d−ii) (B) (a−ii)(b−i)(c−iv)(d−iii)

(C) (a−iv)(b−iii)(c−i)(d−ii) (D) (a−iv)(b−iii)(c−ii)(d−i)

79. પ ીઓમાં બા કણપ લવ .......હોય છ.ે
(A) અ પિવકિસત (B) અ પ
(C) સિુવકિસત (D) ગરેહાજર

80. ...................માં મળ ાર ગરેહાજર હોય છ.ે
(A) ફેિસઓલા (B) ફેરેિટમા
(C) પિેર લનેટેા (D) યિુનઓ
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81. આપલેઆ િત માટે સાચું નામિનદશન દશાવતો મ કયો છે ?

(A) P - વા વ, Q - િછ , R - ધમની, S - પ પ, T - રૃિધરગહુા, U -
ધમની

(B) P - વા વ, Q - િછ , R - પ પ, S - ધમની, T - રૃિધરગહુા, U -
ધમની

(C) P - વા વ, Q - િછ , S - ધમની, T - રૃિધરગહુા, R - પ પ, U -
શીરા

(D) P− વા વ, Q - િછ ,S - રૃિધરગહુા, T - ધમની, R - શીરા,U -પ પ
82. નીચનેી આ િતમાં દશાવલે સ તન ાણી સવની િ એ કવેું છે ?

(A) અંડ સવી (B) અપ યઅંડ સવી
(C) અપ ય સવી (D) અ સવી

83. નીચનેામાંથી કયા ાણીઓમાં પ -મળ ાર પુ છ વા મળે છ?ે
(A) અળિસયું (B) નીચલાં અ વશંી
(C) વ છી (D) સાપ

84. થુ િમ સમદુાયમાં કયા ાણીનો સમાવશે થતો નથી ?
(A) લનેિેરયા (B) પ ી િમ
(C) ફાયલિેરયા િમ (D) ય ત િમ

85. અમીબાને વ સમદુાયમાં કયા વગમાં મકૂવામાં આવે છે ?
(A) કશાધારી (B) ખોટાપગધારી
(C) પ મધારી (D) િબ ધારી

86. તે સામી મે દડંીનો ઉ સગએકમ છે :
(A) યોતકોષ (B) હિરત પડ
(C) સૂઢં િંથ (D) મા પીધીયન નિલકા

87. મા િડ ભ અવ થામાં મે દડં ધરાવતા દિરયાઈ ાણી
(A) ઍિસિડયા (B) સા પા
(C) Aઅને B બનંે (D) એ ફઓ સસ

88. બધા જ વશંીઓ ......... ધરાવે છ.ે
(A) મૂ પડ િનવાહક તં (B) , પોલુ,ં મ ય થ ચતેાતં
(C) ચાર કોટરીય વ હદય (D) કઠંનાલીય ઝાલર ફાટો

89. સિછ ના કોષો કે જ ે લગી જનનમાં મદદ પ તે .........
(A) માયોસાઈટ (B) પોરોસાઈટ
(C) આ કયોસાઈટ (D) ોમોસાઈટ

90. કયાં ાણીઓમાં કોષીય રચનાના તરે સમિમિત વા મળે છ?ે
(A) વ (B) િછ કાય
(C) કો ાંિ (D) દકુાય

91. ઇલે ક રે-િફશ એ...
(A) કાિ થમ ય (B) મ ય નથી
(C) અિ થમ ય (D) મીઠા પાણીની મ ય

92. કયા ાણીઓમાં સૌ થમ વખત સિુવકિસત, પ સનાંગો વા
મળે છ?ે
(A) દકુાય (B) મે દડંી
(C) સિંધપાદ (D) નપૂરુક

93. નીચનેા માંથી યું વા ય કોઈ ચો સ ાણી માટે સાચુ છે ?
(A) ગોળકીડા (સુ મી)

કુટદહેકો ી છે
(B) દકુાય અદહેકો ી છે

(C) કીટકો કુટદહેકો ી છે
(D) ચપટા મી ( થકુુમી) દહેકો ી

છ.ે

94. આ ાણી મા બિહક ષીય પાચન ધરાવે છ.ે
(A) હાઇ ા (B) અળિસયું
(C) વદંો (D) મોતીછીપ

95. નીચનેામાંથી કોની સૌથી વધારે િતઓ વા મળે છ?ે
(A) કીટકો (B) પ ીઓ
(C) આ તબીજધારી (D) ફૂગ

96. સાચું િવધાન પસદં કરો.
(A) બધા સિર પ ાણીઓમાં દય િ ખંડી હોય છ.ે
(B) બધી માછલીઓમાં ઝાલર ઢાં કણાથીઆવિરત ઝાલરો હોય છ.ે
(C) બધા સ તન વગના ાણીઓઅપ ય સવી ાણીઓ છ.ે
(D) બધા ચષૂમખુા વગના ાણીઓમાં મીનપ ો અને જડબાનો અભાવ

હોય છ.ે
97. શીષ અને ઉરસ ડાઈને શનેી રચના કરે છે ?

(A) ઘડ દશે (B) િશરોરસ
(C) ઉરોદરપટલ (D) સીરોદર

98. સિછ નું (Porifera)નું વગ કરણ . . . . . . . આધાિરત છ.ે
(A) શાિખત (B) િ પ યુ સ
(C) જનન (D) સમાનતા

99. મોટાભાગના નપૂરુકોમાં ઉ સજન ........ ારા થાય છે
(A) મૂ પડ (B) જયોતકોષો
(C) ઉ સ ગકા (D) પ મઆવિરત ફનલે

100. યો ય રીતે ડો.
Column - I Column - I
(a) ાયગોન (i) શળૂ વચી
(b)એિસડીયા (ii)અપ ય સવી
(c)સમુ તારા (iii) કાિ થમ ય
(d) કાંગા (iv)અંડ સવી
(e) પ વીન (v) પુ છ મે દડંી
(A) (a−v), (b−iii), (c−i), (d−

ii), (e− iv)
(B) (a−iii), (b−v), (c−i), (d−

iv), (e− ii)

(C) (a−iii), (b−v), (c−i), (d−
ii), (e− iv)

(D) (a−v), (b−iii), (c−i), (d−
iv), (e− ii)

101. નીચે આપલેઆ િત શું દશાવે છે ?

(A) દહેકો (B) કૂટદહેકો
(C) અદહેકો (D) િ ગભ તર અને દહેકો

102. સ તન માટે શું સાચું છ.ે
(A) લિેટપસઅંડ સવી છ.ે
(B) ચામાચીિડયાઓ પ છા ધરાવે

છે
(C) હાથી અપ યઅંડ સવી છે
(D) તમેનામાં આંતરપટલ

તમેનામાં ગરેહાજર છ.ે

103. કરચલા અને ઝીગા એ ........વગના સ વ છ.ે
(A) કીટક (B) િ પાદી
(C) તરકવચી (D) અરેકનીડા

104. મોટાભાગની વાદળીઓ :
(A) િ પા સમિમિત ધરાવે છ.ે (B) અરીય સમિમિત ધરાવે છ.ે
(C) અસમિમિત ધરાવે છ.ે (D) (B)અથવા (C)

Page No : 4



105. તમેાં પ ગદુાપૂ છ વનભર વા મળે છ.ે
(A) શળૂ વચી (B) સામી મે દડંી
(C) નપુરૂક (D) મે દડંી

106. તે સિર પમાં બા કણનો િવકાસ સચૂવે છ.ે
(A) કણપટલ (B) કણિછ
(C) કણપ લવ (D) કણનળી

107. નીચનેામાંથી કયા સમદુાયમાં દહેકો નો અભાવ છે ?
(A) થુ િમ (B) નપુરૂક
(C) સિંધપાદ (D) શળૂ વચી

108. સૂઢં િંથ ઉ સજન-અંગ હોય તવેાં ાણીઓનું િડ ભ
(A) ટોનિરયા િડ ભ (B) લનેલુા િડ ભ
(C) એ ફ લા ટુલા િડ ભ (D) પરેેનકાય યલુા િડ ભ

109. દડેકામાં લે મ .......... ઉ પ કરવામાં મદદ કરે છ.ે
(A) ડી વચા (B) સકૂી વચા
(C) નરમ વચા (D) ભીની વચા

110. િડ ભાવ થામાં િ પા ય સમરચના અને પુ તાવ થાએ પચંશાખીય
અરીય સમરચના ધરાવતું ાણી યા સમદુાયનું છ?ે
(A) નપૂરુક (B) દકુાય
(C) કો ાિ (D) શળૂ વચી

111. નીચનેામાંથી કયા વગના ાણીઓ વ ચતુ ખંડી, દયઅને
કોષકે યુ RBC ધરાવે છ?ે
(A) સ તન (B) િવહગ
(C) સિર પ (D) ઉભય વી

112. તે અંડ સવી સ તન છ.ે
(A) દર (B) વાંદરો
(C) િબલાડી (D) લટેીપસ

113. લનેરેીયામાં વધમુાં શું વા મળે છ?ે
(A) પાંતરણ (B) પનુઃસજન
(C) એકાંતરજનન
(D) વસિંદ તી (શરીર ારા

કાશનું સજન)

114. અરીય સમિમિત દહે ધરાવતાં ાણીઓનો સમદુાય.
(A) કો ાંિ (B) નપુરૂક
(C) સિંધપાદ (D) દકુાય

115. તે અપણૂ, શાખીત અને મળ ાર વગરનું પાચનતં ધરાવે છ.ે
(A) સૂ િમ (B) નપુરૂક
(C) થુ િમ (D) દકુાય

116. િનવાપકોષો ધરાવતું ાણી...
(A) વાદળી (B) પરવાળા
(C) કરિમયું (D) અમીબા

117. િ તીય યજમાનમાં ટનેીયા (Taenia)નું વહન ......... પે થાય છ.ે
(A) ઓ કો ફીયર (B) કાઇટીસકસ
(C) મો લા (D) અંડક

118. કરિમયું કયું લ ણ ધરાવે છે ?
(A) સાચી શરીરગહુાનો અભાવ

પરંતુ સમખંડતાની હાજરી
(B) સાચી શરીરગહુા કે

સમખંડતાની હાજરી નહ
(C) સાચી શરીરગહુાની હાજરી

પરંતુ સમખંડતાની
ગરેહાજરી

(D) સાચી શરીરગહુા અને
સમખંડીય ખંડતાની હાજરી

119. ભારતનું રા ીય પ ી છ.ે
(A) મોર (B) ચકલી
(C) ચમચો (D) કલહસં

120. ાણીઓના સમહુિશશધુાની ધરાવે છ,ે તનેે .....કહે છ.ે
(A) મોનો મેાટા (B) યઘુિેરયા
(C) મટેાથિેરયા (D) પે ટોથિેરયા

121. અરીય સમિમિત ધરાવતું િ ગભ તરી ાણી .....
(A) ગોળ િમ (B) અળિસયું
(C) જળ યાળ (D) ય ત િમ

122. પુ ત વાઉચિેરયા બે ોફટી .........પર હુમલો કરે છ.ે
(A) ચતેાતં (B) લિસકાવાિહની
(C) ાયતું (D) ર વાિહની

123. નીચનેામાંથી કયું ાણીના સદંભમાં સાચું વણન છે ?
(A) અળિસયુ-ંપાચનનળી માનસુાર કઠંનળી, અ નળી, જઠર,

પષેણી અને આંતરડાની બનલે છ.ે
(B) દડેકો-શરીર િશષ, ગરદન અને ધડમાં િવભા ત છ.ે
(C) દર-ડાબી બાજુનું મૂ પડ જમણા કરતાં સહજે ચાઇ પરઆવલે

છ.ે
(D) વદંો −10 ડ સન િછ ો ધરાવે છ.ે (2 ડ ઉરસઅને 8 ડ ઉદર

દશેમાં)
124. નીચે આપલે કયું ડકું સાચું છે ?

(A) કો ાંિ - બહુ પકતા ધરાવે
(B) થકુુિમ - અરીય સમિમિત

દશાવે
(C) નપુરુક - ર કણમાં િહમો લોિબન હાજર

(D) સિંધપાદ - બધં પિરવહનતં
125. ચપટાં િમ/ટનેીયામાં ઉ સગ રચના ........

(A) યોત કોષો (B) પવૂ ઉ સ શકાઓ
(C) માિ પિધયન નિલકાઓ (D) હિરત િંથ

126. આસમદુાયનાં ાણીઓઅપણૂ પાચનમાગ ધરાવે છ.ે
(A) નપુરૂક (B) સિંધપાદ
(C) થુ િમ (D) ઊભય વી

127. નીચે આપલે કયું િવધાન મે દડંી સાથે સસુગંત છે ?
(A) દય પા બાજુએ

અથવા ગરેહાજર
(B) બવેડો, વ અને સામા ય

રીતે ચતેાકદંોયુ ચતેાર ુ
(C) પાચનમાગ, ચતેાર ુની

વ બાજુએઆવલે છ.ે
(D) કઠંનાલીય, ઝાલરફાટ

ગરેહાજર
128. ખુ લી ઝાલરફાટો ધરાવતું ાણી કયું છે ?

(A) શાક (B) કટલા
(C) સમુ ઘોડો (D) લબેીયો

129. અસગંત દરૂ કરો.
(A) એ ટરેીઆસ (B) એકાઈનસ
(C) કુકુમારીયા (D) બાલાનો લોસસ

130. ઉ ણ ઉનાળો અને શીત િશયાળામાં મલેિેરયાના કસે તમેજ
એનોિફલીસઓછાં વા મળે છ,ે મ છર ઉ ણ-ભીની પિરિ થિતમાં
....... ના કારણે ફરી વા મળે છ.ે
(A) મનુ ય વાહકમાં મલેિેરયા

પરોપ વીના વતં હોવાનાકારણે
(B) બચી ગયલેાં મ છરોમાં

પોરોઝોઇ સની હાજરી
(C) વાંદરા
(D) થાયી પાણીમાં મરછરનાં

લાવા

131. આપલેઆ િત Aઅનસુારનું ગભ તરીયઆયોજન કયા ાણીઓમાં
મળે છે ?

(A) ાનવાદળી (B) જળ યાળ
(C) લનેરેીયા (D) કરિમયું

132. ઉભય લગી (િ લગી) ાણીઓસચૂવતો િવક પ કયો છ?ે
(A) પ ી િમ, હાઇ ા, જળો (B) અળિસયુ,ં જળો, કરિમયું
(C) જગા, અળિસયુ,ં પ ી િમ (D) હાઇ ા, વાઉચિેરયા, અળિસયું

133. નીચનેામાંથી કયા પાણીમાં ફ એક જ િછ હોય છ,ે જ ેમખુ ાર અને
મળ ાર બનંે તરીકે કાય કરે છ?ે
(A) ઓ ટોપસ (B) એ ટરેીઅસ
(C) એિસડીયા (D) ય ત િમ
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134. મ ય શેનું બનલેું બિહકકંાલ ધરાવે છે ?
(A) અિ થ (B) કાિ થ
(C) ભ ગડાં (D) વાળ

135. કયા લ ણો ફ સ તનમાં વા જ મળે છ?ે
(A) કણપ લવ, દાંત (B) રોમ, અંડ સવી
(C) તન િંથ (D) રોમ, તન િંથ

136. નીચનેામાંથી કયું લ ણ બે, વ છી, ભરવાડ, ઝ ગામાં સામા ય છે ?
(A) ખંડમય શરીર અને ણ ડીપગ (B) કાઇટીનયુ યિુટકલ અને

પશકોની બે ડી
(C) સાંધાવાળા ઉપાંગો અને

કાઇટીનયુ બિહકકંાલ (D) િશરોરસ અને સનનિલકા
137. નીચનેામાંથી કઈ બાબત બાલાનો લોસસ માટે લાગુ પડે છે ?

(A) એક લગી, અંત:ફલન,
લે યલુા િડ ભ

(B) એક લગી, બા ફલન,
ટોનિરયા િડ ભ

(C) ઉભય લગી, બા ફલન,
ટોનિરયા િડ ભ

(D) ઉભય લગી, અંતઃફલન,
લે યલુા િડ ભ

138. શીષ મે દડંી ..........છ.ે
(A) વસવાટની દૃિ એ સપંણૂ

દિરયાઈ
(B) વનપયતં ણ ાથિમક

મે દડંીના લ ણો ધરાવે
(C) પ મીય પોષકો (D) બધા જ

139. વડુ બોર ગ દકુાય/શીપવોમ એટલે . . . ..
(A) કાઈટોન (B) ટરેીડો
(C) લીમે સ (D) પટલેા

140. તે મૂ પડ ારા ઉ સજન કરતું અ વશંી ાણી છ.ે
(A) કગ બે (B) દડેકો
(C) ગરોળી (D) ઑ ટોપસ

141. તે કૂટદહેકો ી સમદુાય છ.ે
(A) સિછ (B) થુ મી
(C) સૂ મી (D) નપૂરુક

142. ાણીઓના પાચનમાગ અને શરીરદીવાલ વ ચે વા મળતા પોલાણને
શું કહે છે ?
(A) દહેકો (B) કૂટદહેકો
(C) અદહેકો (D) મ ય લે મ

143. િવધાન X : ાણીઓનું શરીર મ યઅ માંથી િ યાવત એકસરખા
ભાગોમાં વહચાયલેું છ.ે
કારણ Y : ાણીઓ િ પા શરીરરચના ધરાવે છ.ે
(A) િવધાન X માટે કારણ Y ખોટું

છ.ે
(B) િવધાન X માટે કારણ Y

સાચું છ.ે
(C) િવધાન Y માટે િવધાન X

સાચું છ.ે
(D) િવધાન X અને કારણ Y બનંે

ખોટાં છ.ે
144. શીષમે દડંી ઉપસમદુાયમાં કયા ાણીનો સમાવશે થાય છે ?

(A) એિસિડયા (B) સા પા
(C) એ ફઓ સસ (D) બાલાનો લોસસ

145. અસયંોગીજનન દશાવતો સમદુાય છ.ે
(A) સિંધપાદ (B) વ
(C) શળૂચમ (D) સૂ િમ

146. કોષીય તરઆયોજન .........માં વા મળે છે
(A) હે મી થસ (B) કો ાંિ
(C) સિછ (D) ઉપરના બધા

147. કરિમયામાં ઉ સજન શેના ારા થાય છે ?
(A) ઉ સગનિલકા (B) યોતકોષ
(C) ઉ સ ગકા (D) માિ પિધયન નિલકા

148. આપલેઆ િત કયા કારના રૃિધરાિભસરણ તં ની છે ?

(A) ખુ લા કારનું (B) બધં કારનું
(C) (A)અને (B)બનંે (D) આમાંથી એક પણ નિહ

149. Parapodiaએ .....માં કાયની દૃિ એ ચલન કરે છ.ે
(A) કોલોપે ા (B) નરેીસ
(C) કાનખજૂરો (D) અળિસયુ

150. ાવાર હા આ ાણીમાં વા મળ.ે
(A) સપેીયા (B) બાલાનો લોિસસ
(C) ઓફીયરુા (D) ફેશીલા

151. વાદળીઓમાં કવેું ડભ વા મળે છે ?
(A) ટોનિરયા (B) યકુો લા ટુલા
(C) એ ફ લા ટુલા (D) લનેલુા

152. પુ ત સસલાનું મૂ પડ ..............
(A) ોને ોસ (B) મટેાને ોસ
(C) મીસોનફેોસ (D) ઓપી થોનફેોસ

153. કૉલમ −I ાણી અને કૉલમ −II ઉ સજનની રચના દશાવલે છ.ે
યો ય િવક પ પસદં કરો :
કૉલમ −I કૉલમ −II

(A) પ ી િમ (i) ઉ સ ગકા
(B)અળિસયા (ii) યોતકોષ
(C) વદંો (iii) ઉ સગનિલકા
(D) કરિમયાં (iv) માિ પિધયનનિલકા
(A) (A − iii)(B − ii)(C −

i)(D − iv)
(B) (A−i)(B−iv)(C−ii)(D−

iii)

(C) (A − iii)(B − i)(C −
iv)(D − ii)

(D) (A−ii)(B−i)(C−iv)(D−
iii)

154. એક લગી નપુરૂક ાણી : ..........
(A) અળિસયું (B) જળો
(C) રેતીકીડો (D) જળ યાળ

155. યાં િવધાનો સાચા/ખોટાં છ?ે
(i) ય ત મીમાં ચષૂકો વા મળે છ.ે
(ii)સિંધપાદ બા ફલન દશાવે છ.ે
(iii) મે દડંીને 4 ઉપસમદુાયોમાં વહચવામાં આવે છ.ે
(iv) જલ પિરવહન તં સામીમે દડંીમાં હાજર હોય છ.ે
(A) (i), (ii) true, (iii), (iv) false (B) (i) true, (ii), (iii), (iv) false
(C) (ii), (iii), (iv) true, (i) false (D) (i), (iv) true, (i), (iii) false

156. તે શળૂ વચીનું લ ણ છે :
(A) એક લગી અથવા િ લગી

ાણી, અંત:ફલન, સીધો
િવકાસ.

(B) એક લગી ાણી, બા ફલન
મુ -તરતાં ડભ વ પે
પરો િવકાસ

(C) એક લગી ાણી, અંત:ફલન,
મુ -તરતાં ડભ વ પે
સીધો િવકાસ

(D) સામા ય રીતે એક લગી,
બા ફલન, મુ તરતાં
ટોનિરયા ડભ.

157. નીચનેામાંથી કઈ યુ મ સાચી છે ?
ાણી બા ાકાર લ ણ

(i) મગર 4 કોટરીય હદય
(ii)સમુ કાકડી અિભચરણો
(iii)ઓબલેીયા એકાંતરજનન
(iv) લમેરુ કૂપદતંી
(A) (ii), (iii)અને (iv) (B) ફ (i)અને (iv)
(C) ફ (i)અને (ii) (D) (i), (iii)અને (iv)

158. નીચનેામાંથી યું સાચી રીતે દશા યું છે જ ેસામા ય વદંામાં વા મળે
છ?ે
(A) િધરમાં ઓ સજનનું વહન હીમો લોિબન ારા થાય છ,ે
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(B) નાઈ ોજન યુ ઉ સગ પદેાશ યિુરયા છ.ે
(C) ખોરાક મિે ડબલ (અધોહન)ુ અને પષેણીથી દળાય છ.ે
(D) માિ પિધયન નિલકાઓ ઉ સગઅંગો છે જ ેમળાશય પરથી નીકળે

છ.ે
159. કો ાં કઈ રચના ારા એક છડેે ખૂલે છે ?

(A) આ યક (B) િછ ી ગહુા
(C) અધોમખુ (D) પિરમખુ

160. નીચનેી આ િતમાં a શું સચૂવે છે ?

(A) પ મો (B) િપલી
(C) કશા (D) િ ી

161. યો ય ડકાં ડો.
કૉલમ - I કૉલમ - II
(a)બાબસૅ (i)ભ ગડા અિધચમ ય
(b) મગર (ii) મ તક નો અભાવ
(c)એ ફઓકસસ (iii)સાઈ લોઈડ ભ ગડા
(d) લે ી (iv)ભ ગડાિવહીન ચામડી
(A) (a−iv)(b−ii)(c−iii)(d−i) (B) (a−i)(b−iii)(c−iv)(d−ii)

(C) (a−iii)(b−iv)(c−i)(d−ii) (D) (a−iii)(b−i)(c−ii)(d−iv)

162. િવધાન Aસિર પ નામ પટેે ઘસડાઈને ચાલવાની ટવેને કારણે પડેલ છ.ે
િવધાન B પટેે ઘસડાઈને ચાલતા હોઈ સિર પ વગના દરેક ાણીઓ
ઉપાંગ િવનાના જ હોવા, એ જરૃરી નથી.
(A) Aઅને B બનંે સાચાં છે અને

B એ A ની સાચી સમજૂતી
છ.ે

(B) Aઅને B બનંે સાચાં છ,ે
પરંતુ B એ A ની સાચી
સમજૂતી નથી.

(C) Aસાચું અને B ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને B સાચું છ.ે
163. સિંધપાદ ાણીઓમાં િ થતકો .......

(A) વણસવંદેી અંગ છ.ે (B) પશ ાહી અંગ છ.ે
(C) સમતોલનઅંગ છ.ે (D) જનનઅંગ છ.ે

164. કબતૂર માટે શું સાચું છે ?
(A) ઉપાંગો ઉપર ભ ગડા (B) વચા પર ભ ગડા
(C) અસમતાપી ાણી (D) બા ફલન દશાવે

165. A : દડેકામાં વચા નાંગ તરીકે વત છ.ે
R : દડેકાની વચા ભીની, ચીકણી, બિહકકંાલ વગરની છે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને

Rએ A ની સમજૂતી છ.ે
(B) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે

પરંતુ Rએ A ની સમજૂતી
નથી.

(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે
166. ડેમો પોિ જયા વગનું કકંાલ ..........નું બનલેું છ.ે

(A) કિે શયમયુ કિંટકા (B) િસિલકાયુ કિંટકા
(C) પોિ જનના રેસા
(D) પોિ જનના રેસા અને

િસિલકાયુ કિંટકા બ ે

167. નીચે આપલે કયો ાણી સમહૂ અરીય સમિમિત ધરાવે છે ?
(A) સિછ (B) નપુરૂક
(C) શળૂચ મ (D) એકપણ નિહ

168. આ િતમાં દશાવલે ાણી માટે નીચે આપલેા પકૈી શું સાચું છે ?

(A) યોતકોષ ઉ સગએકમ છ.ે (B) ડંખાિગકાની હાજરી છ.ે
(C) ચલનઅંગ તરીકે જકશે

ધરાવે છ.ે
(D) િનમોચન કરે છ.ે

169. A : સ તન ાણીઓઅપ ય સવી છ.ે
R : સ તન ાણીઓબા કણપ લવ ધરાવે છ.ે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને

Rએ A ની સમજૂતી છ.ે
(B) A અને Rબનંે સાચાં છ,ે

પરંતુ Rએ A ની સમજૂતી
નથી.

(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે (D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે
170. યો સમદુાય અરીય સમરચના ધરાવતો નથી?

(A) કો ાં (B) શળૂચી
(C) નપૂરુક (D) ટીનોફોરા

171. યો ય ડકાં ડો.
કૉલમ - I કૉલમ - II
(a) ીખંડી (i) મોર
(b) િ ખંડી (ii) લબેીયો
(c) અપણૂ ચતુ ખંડી હદય (iii) ઈકથીઑ િફશ
(d) ચતુ ખંડી હદય (iv) ગરોળી
(A) (a−i)(b−ii)(c−iii)(d−iv) (B) (a−ii)(b−iv)(c−iii)(d−i)

(C) (a−ii)(b−iii)(c−iv)(d−i) (D) (a−iv)(b−i)(c−ii)(d−iii)

172. U આકારનો પાચનમાગ ધરાવતાં ાણીઓનો સમદુાય...
(A) દકુાય (B) સામી મે દડંી
(C) નપુરૂક (D) મે દડંી

173. િવધાન A : નપૂરુકથી તમામ ઉ ચતર ાણીઓ પિરવહનતં નું
આયોજન ધરાવે છ.ે
કારણ R : નપૂરુકથી દહેકો નું આયોજન વા મળે છ.ે
િવધાન Aઅને કારણ R માટે કયો િવક પ સાચો છ?ે
(A) Aઅને Rબનંે સાચાં છે અને Rએ A ની સાચી સમજૂતી છ.ે
(B) Aઅને Rબનંે સાચાં છે પરંતુ Rએ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) Aસાચું અને R ખોટું છ.ે
(D) Aખોટું અને Rસાચું છ.ે

174. નીચનેામાંથી કયું લ ણ પ ીઓઅને સ તનમાં વા મળ?ે
(A) અપ ય સવી (B) ઉ ણ િધરવાળા
(C) અ થીમય કકંાલતં (D) ફેફસા ારા ાસો છવાસ

175. ચતુ ખંડીય દય ધરાવતું ાણી કયું ?
(A) હલે (B) અળિસયું
(C) શાક (D) સાલામા ડર

176. કયાં ાણીઓમાં િ - વ પી કોષકે વા મળે છે ?
(A) અમીબા (B) ાયપનેોસોમા ગે બીએ સી
(C) લાઝમોિડયમ હાઈવે સ (D) પરેાિમિશયમ કોડેટમ

177. યો ય ડકું શોધી લખો
(A) જલવાિહની તં - પો જ

(વાદળી)
(B) મદે તર -કાંગા

(C) ફલધાની- લટેીપસ (D) યોતકોષ-ચપટા િમ
178. કીટકો કયા સમદુાયનાં ાણીઓ છે ?

(A) સિંધપાદ (B) દકુાય
(C) સામીમે દડંી (D) નપુરૂક

179. મે દડં યા ગભ તરમાંથી િનમાણ થતી રચના છે ?
(A) અંત:ગભ તર (B) મ યગભ તર
(C) બા ગભ તર (D) એકપણ નહ
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180. નીચનેામાંથી કયુ લ ણ હગેિફશને લાગુ પડતું નથી ?
(A) દય િ ખંડી (B) સનઝાલરફાટ ારા
(C) જડબાનો અભાવ (D) જડબા સામા ય રીતે દાંતયુ

181. નીચે આપલે લ ણસિંધપાદનું નથી.
(A) સાંધાવાળાં ઉપાંગો (B) ખંડીય શરીરરચના
(C) થળાંતરીત મખુાં ગો (D) બધં પિરવહન

182. જલ વનને અનકૂુિલત સ તન ાણી :
(A) હલે (B) બતકચાંચ
(C) ચામાચીિડયું (D) કાંગા

183. િવધાન −A : પરેી લનેટેા અમિેરકાના િનશાચર, ઉભયાહારી અને
ઘરગ થુ પે ટ છ.ે
કારણ −R : કારણ કે તે તભ ી તરીકે વત છ.ે
(A) Aસાચું છ,ે R ખોટું છ.ે
(B) Aખોટું છ,ે Rસાચું છ.ે
(C) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે Rસાચું છે અને A નું સગંત કારણ છ.ે
(D) Aઅને Rબનંે સાચાં છ,ે પણ R,A નું સગંત કારણ નથી.

184. તમેાં અંત: અથવા બા ફલન થાય છ.ે
(A) થુ િમ (B) દકુાય
(C) મે દડંી (D) (B)અને (C)બ ે

185. ટીનો લાનામાં જનન તનેા ારા થાય.
(A) કલીકાસજન (B) લ ગી જનન
(C) િ ભાજન (D) બહુભાજન

186. થુ િમ સમદુાયમાં કોનો સમાવશે થાય છ?ે
(A) સી ટોસોમા (B) ાયપનેાસોમાં
(C) લાઝમોિડયમ (D) વકુરેેિરયા

187. આ વગનાં ાણીઓમાં જ ર કણો કોષકે િવહીન હોય છ.ે
(A) કાિ થમ ય (B) િવહગ
(C) સરી પ (D) સ તન

188. પો લા....
(A) પુ પક વ પ ધરાવતું કો ા ી

સમદુાયનું ાણી
(B) છ ક વ પ ધરાવતું કો ાં ી

સમદુાયનું ાણી
(C) પુ પક વ પ ધરાવતું સિછ

સમદુાયનું ાણી
(D) િનવાપકોષ ધરાવતું સિછ

સમદુાયનું ાણી
189. કયા ાણીઓ દિરયાવાસી હોવા છતાં પણ જનન મીઠા પાણીમાં કરે છે?

(A) શાક, રે-િફશ (B) લબેીયો, કટલા
(C) લે ી, હગેિફશ (D) સમુ તારા, બરડતારા

190. ......માં સૌ થમ વખત વા તિવક ગહુા ઉ િવકાસ પામી હતી.
(A) સિંધપાદ (B) દકુાય
(C) નપૂરુક (D) થુ િમ

191. ચામાચીિડયું કયા વગનું ાણી છે ?
(A) સિર પ (B) ઉભય વી
(C) િવહગ (D) સ તન

192. ાણીઓનાં પાચનમાગની દીવાલ અને શરીરદીવાલ વ ચે વા મળતોઅવકાશ :
(A) જઠરાં ીય માગ (B) ગભાવકાશ
(C) આં કો (D) દહેકો

193. કયું લ ણ જળો, વદંા અને વ છીમાં સામા ય છે ?
(A) ઉ સ ગકા (B) વ ચતેાર ુ
(C) સૂ ાંગો (D) પશકો

194. અળિસયું ઉભય લગી ાણી છે તથેી તે કઈ પ િત ારા જનન કરે ?
(A) અ લગી (B) વફલન
(C) સયંુ મન (D) પરફલન

195. કોણ અંગતં તરીયઆયોજન ધરાવતા, અખંડીય ાણી છે ?
(A) અ કવચ (B) વ છી
(C) પિેરપટેસ (D) બે

196. નીચનેામાંથી કયું બધંારણ/અંિગકાનો સમહૂ સમાન કાય ધરાવે છે
(A) અળિસયામાં િભિતભજં, દરમાં જઠરીય વધ અને અમીબામાં

સકુંિચત રસધાની
(B) અળિસયામાં ઉ સે ગકા, વદંામાં માલપીઘીયન નિલકા અને દરમાં

મૂ નિલકા
(C) વદંાનો પશકો, દડેકાના કણપટહ અને અળિસયાની વલિયકા
(D) દરના છદેક દાંત, વદંાને પષેણી ( િંથલ જઠર) અને તારામાછલીના

નાિલપગો
197. ઓળખાયલેા સ વોને ઓળખવા માટે કયું ાન અગ યનું છ?ે

(A) નામકરણ (B) ઓળખિવધી
(C) વગ કરણ (D) બા ાકારિવ ા

198. કયુ વી વન પિત અને ાણી ને ડતી કડી કહવેાય છ?ે
(A) એ ટમીબા (B) પરેાિમિશયમ
(C) યુ લીના (D) મોનોિસિ ટસ

199. ........માં અરીય સમિમિત વા મળે છ.ે
(A) લનેિેરયા (B) ટનેીઆ
(C) ફેિસઓલા (D) સમુ ફુલ

200. S− િવધાન : પરેાિમિશયમમાં આકુચંક રસધાની ઉ સજન કરે છ.ે
R− કારણ : લનેિેરયામાં યોતકોષઆવલે છ,ે જ ેઉ સજન કરે છ.ે
(A) S અને Rબનંે સાચા છ,ે R

એ S ની સમજૂતી છ.ે
(B) S અને Rબનંે સાચા છ,ે

પરંતુ Rએ S ની સમજૂતી
નથી.

(C) S સાચું છે અને R ખોટું છ.ે (D) S ખોટું છે અને Rસાચું છ.ે
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1 - A 2 - B 3 - A 4 - D 5 - C 6 - D 7 - A 8 - C 9 - C 10 - C
11 - A 12 - B 13 - C 14 - B 15 - C 16 - D 17 - B 18 - C 19 - C 20 - D
21 - A 22 - D 23 - C 24 - B 25 - D 26 - C 27 - D 28 - B 29 - A 30 - B
31 - A 32 - A 33 - A 34 - C 35 - A 36 - A 37 - B 38 - D 39 - D 40 - D
41 - C 42 - C 43 - A 44 - D 45 - D 46 - A 47 - A 48 - A 49 - C 50 - C
51 - A 52 - C 53 - A 54 - B 55 - A 56 - C 57 - B 58 - C 59 - B 60 - C
61 - A 62 - C 63 - D 64 - B 65 - D 66 - A 67 - A 68 - C 69 - B 70 - D
71 - C 72 - B 73 - A 74 - D 75 - B 76 - A 77 - C 78 - C 79 - D 80 - A
81 - B 82 - A 83 - D 84 - C 85 - B 86 - C 87 - C 88 - B 89 - C 90 - A
91 - A 92 - C 93 - A 94 - B 95 - A 96 - D 97 - B 98 - B 99 - C 100 - C
101 - A 102 - A 103 - C 104 - D 105 - D 106 - D 107 - A 108 - A 109 - D 110 - D
111 - B 112 - D 113 - B 114 - A 115 - C 116 - A 117 - A 118 - B 119 - A 120 - C
121 - C 122 - B 123 - D 124 - A 125 - A 126 - C 127 - C 128 - A 129 - D 130 - D
131 - B 132 - A 133 - D 134 - C 135 - D 136 - C 137 - B 138 - D 139 - B 140 - D
141 - B 142 - A 143 - A 144 - C 145 - A 146 - C 147 - A 148 - A 149 - B 150 - A
151 - C 152 - B 153 - D 154 - C 155 - B 156 - B 157 - B 158 - C 159 - C 160 - C
161 - D 162 - B 163 - C 164 - A 165 - A 166 - D 167 - C 168 - B 169 - B 170 - C
171 - C 172 - B 173 - A 174 - A 175 - A 176 - D 177 - D 178 - A 179 - B 180 - D
181 - D 182 - A 183 - A 184 - D 185 - C 186 - A 187 - D 188 - D 189 - C 190 - C
191 - D 192 - D 193 - B 194 - D 195 - A 196 - B 197 - C 198 - C 199 - D 200 - B
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