એકમ કસોટી
ધોરણ- 12

ુ – 25
કુ લ ગણ

વિષય – જીિ વિજ્ઞાન

સમય - 1 કલાક

કોડ –056

ુ રાતી
માધ્યમ : ગજ

વિભાગ – A
●

માગ્યા મજ
ુ બ

જિાબ આપો. (દર ેક પ્રશ્નના 1 ગુણ છે .)
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(1) aaBBCc જનીન પ્રકાર ધરાિો સજીિ કે ટલા પ્રકારના જન્યઓ
ુ નુંુ સજજ ન કરશે ?
(a) 2

(b) 4

(c) 3

(d) 6

(2) જોડમાું આિેલા િૈકવપપક કારકો વિષમયગ્ુ મી પવરવથિવિમાું સુંપુણજ પણે અવભવ્યવિ દશાજિ.ે િો આ
ઘટનાને શુંુ કહે છે ?
(a) બહુિૈકવપપક કારકો

(b) સહ-પ્રભાવિિા

(c) પ્રચ્છન્ન કારકો

(d) અપુણજ પ્રભાવિિા

(3) રું ગઅુંધ રણિીરના લગ્ન,શીલા સાિે િાય છે , જે રું ગઅુંધ નિી િેમના પત્ર
ુ રું ગઅુંધ િિાની શક્યિા
કે ટલી છે ?
(a) 100%

(b) 50%

(c) 25%

(d) 0%

(4) વિવિિના પ્રયોગમાું ન્યુમોકોક્સમાું રુપાુંિરીિ િિુું દ્રવ્ય કયુું હિુું ?
(a) પ્રોટોન

(b) RNA

(c) DNA

(d) પોવલસેકેરાઇડ

D ન્યુવલલઓસાઇડ

(5) ક્રવમક ત્રણ RNA બેઇઝ શાના િરીકે િિે છે ?
A સુંકેિ

B જનીન

C પ્રવિસુંકેિ

(a) A,C

(b) A,B,C,D

(c) B,C,D

(d) A,B,C

(6) નીચે આપેલ પૈકી કયો વિકપપ પ્યુવરન અને વપવરમીડીન બુંધ માટે સાચો છે . ( ક્રમ જાળિિો. )
(a) C - T

(b) G - A

(c) G – C

(d) T – A

(7) નીચે પૈકી કયો વબન-ચેપી રોગ મનુષ્યમાું મૃત્યુ માટે મોટુું કારણ બની ગયો છે ?
(a) AIDS

(b) વસરોવસસ

(c) કે ન્સર

(d) અથિમા

(8) પયુકેવમયામાું િેની સુંખ્ યામાું પુષ્કળ િધારો િાય છે ?
(a) RBC

(b) અપરીપક્વ કોષો

(c) WBC

(d) WBC અને અપરીપક્વ કોષો બુંને

(9) નીચે પૈકી કયા રોગમાું પશ્ચ ઉપાુંગોની લવસકાિાવહનીઓમાું દીઘજકાલીન સોજો આિિાિી િે ભાગ
ખુબ જ િલ
ુ ી જાય છે ?
(a) એથકે રીઆસીસ

(b) વિલારીઆસીસ

(c) અમીબીઆસીસ

(d) ટર ાયપેનોસોવમઆસીસ

PART – B
વિભાગ – A

 નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉિર આપો. (દર ેક પ્રશ્નનો 2 ગુણ )
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(10) વબુંદુિિ વિકૃવિ એટલે શુંુ ? ઉદાહરણ આપો.
(11) જનીનદ્ર્વ વ્ ય િરીકે િિજિો અણુ કઇ શરિોને પરીપણ
ુ જ કરિો હોિો જોઇએ ?
(12) સવક્રય અને વનવષ્ક્રય પ્રવિકારકિા િચ્ચેનો ભેદ જણાિી િે બુંનન
ે ા એક-એક ઉદાહરણ આપો.
અિિા
(12) ટુુંકમાું િણજિો : જન્મજાિ પ્રવિકારકિાુંના અિરોધો.

વિભાગ – B

નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉિર આપો. (દર ેક પ્રશ્નનો 3 ગુણ )
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(13) જનીન સુંકેિના મખ્
ુ ય ગણ
ુ ધમો જણાિો.
અિિા
(13) િણજિો : સુકોષકેં ન્દ્રી કોષમાું DNA કુુંિલનુું પેકેવજું ગ
(14) ચેપિથિ વ્યવિના રોગપ્રવિકારક િુંત્રની ઊણપ સજજ િો એઇડ્સ િાઇરસ કઈ વક્રયાવિવધ દ્વારા
પ્રદવશજિ િાય છે ? િણજિો

વિભાગ – C

નીચે આપેલ પ્રશ્નોના ઉિર આપો. (આ પ્રશ્નનો 4 ગુણ )
(15) મુિ િહેંચણીનો વનયમ વદ્વસુંકરણ પ્રયોગ દ્વારા સમજાિો.
અિિા
(15) િણજિો : (1) વસકલ – સેલ એવનવમયા ,(2) કલાઇન િે પટર સજ વસન્ડર ોમ

[04]

