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1) રેજોનન્સ સકંલક તરીકે કોણ ઓળખાય છે. 
    a H12     b  H11     c  S12      d  S11 
2) ચલાયમાન સસધાન્તને આધારે  નીચેના માથી ક્ય ુસાચુ ંછે. 
   a ∂E/∂C > ૦   b  ∂E/∂C = ૦    c ∂E/∂C ≠ 0       d  ∂E/∂C < 0  
3) કુલમ્બિક સકંલક તરીકે કોણ ઓળખાય છે.  
    A  H12      b  H11     c  S12     d   S11 
4). ઓથોગોનાલલટીની શરત મજુિ ∫ψ1ψ2=? 
    a  1      b 2        c 3        d  0 
5) િધં પ્રિળ હોવા માટે S12 નુ ંમલૂ્ય કેટલુ ંહોવુ ંજોઇયે ? 
   a   S12  > ૦    b  S12 < ૦     c  S12 = ૦     d  S12  ≠ ૦ 
6) નીચેનામાથી કયા પદની શક્તત સૌથી વધારે હશે ? 
   a α+β       b α-β      c α+2β      d α-2β   
7 ) EA =  
  a H11-H12/1-S12    b H11-H12/1+S12      c H11+H12/1+S12      d એક પણ નહીં 
8) BeCl2 મા ંકયા પ્રકારનુ ંસકંરણ થયેલુ ંછે ? 
  a   SP         b  SP2          c  SP3         d  dsp2 
9) િધંની પ્રિળતા ને આધારે શ ુસાચુ ંછે ? 
  a   SP2<SP3<SP   b   SP<SP2<SP3  c   SP3<SP2<SP   d  SP2>SP3<SP 
10) અષ્ટ્ટફલ્લ્કય સકંીણણમા ંધાત ુઆયનની કઈ કક્ષકો પાઇ π િધં િનાવે છે ? 
   a   Eg       b   T2g     c   A1g     d  T1u 
11) ψpz માટે સામાન્ય કોણીય તરંગસવધેયનુ ંમલૂ્ય નીચેના પૈકી કયુ ંછે ? 
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12 )     SP
3 સકંરણમા ંિધંકોણ  અને આકાર અનકુ્રમે કયો છે? 

       (a)  120°  અને સિકોણીય દ્વિસપરાસમડ  (b) 109°28´ અને સમચતસુ્ફ્લકીય  
    (c)  180⁰ અને રેખીય      (d)  109°28´ અને અસ્ફટ્લકીય 

13)   A1g ,  Eg  and  T1u મા ંઅનકુ્રમે કેટલી કક્ષક હોય છે?  

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

14)  Δ0 ન ુમલુ્ય યકુ્મમકરણ શક્તત કરતા વધ ુક્યારે હોય છે? 

(a) Δ0<P       (b) Δ0=P      (c) Δ0>P      (d) Δ0≠P 

 

15)  િેકી સખં્યા મા પરમાણકૂ્રમાકં ધરાવતી સકં્રાસત ધાતઓુ એકકેંન્રીય ધાત ુકાિોસનલ તથા એકી 
સખં્યામા ંપરમાણકૂ્રમાકં ધરવતી સકં્રાસત ધાતઓુ િહકેુન્રીય ધાત ુકાિોસનલ િનાવે છે જેમા 
અનકુ્રમે કઈ સકં્રાસત ધાતઓુ અપવાદ છે ? 

  (a) V ,  Fe     (b) Sc,  Fe      (c) V,   Ni      (d) Sc,  Ni 

16)  આયનૅ પેન્ટા કાિોસનલ નો આકાર (િધંારણ)  કેવ ુછે ?  
(a) સમચતષુ્ટ્ફલકીય           (b) સવકૃ્રત અષ્ટ્ટફલકીય  
(c) સિકોણીય સપરાસમડલ       (d) સિકોલણય દ્વિસપરાસમડલ  

17)  ધાત ુકાિોસનલમા લિજ COમા IR આવસૃત મલુ્ય કેટલુ ંછે ? . 
(a) 2125-1850 cm

-1                         
(b) 1850-1750 cm

-1
  

 (c) 2150-17500cm
-1

              (d) 1950-1750 cm
-1 

18)  EAN ગણો : Co(CO)3(NO) 

(a) 34            (b) 35          (c) 33         (d) 36 
19)  Mn2(CO)10 નુ ંસકંરણ જણાવો. 

(a) SP
3          (b) SP

3
d      (c) d2

SP
3 
      (d) SP

3
d

2 

20)  આયનણ ડોડેકા કાિોસનલન ુઅણસૂિુ લખો . 
(a) Fe2(CO)9      (b) Fe3(CO)12    (c) Fe(CO)5     (d) Fe(CO)6 

21)  આયનણ ડોડેકા કાિોસનલ મા કેટલા ધાત્વવય િધંો આવલેા છે ? 

(a)  1            (b) 2         (c) 3         (d) 4 
22)  Fe2(CO)9 ના સ્ફફટટક કેવા રંગના હોય છે ? 

(a) રિી રાતા રંગના (b) સોનેરી પીળા રંગના (c) લીલા રંગના (d) વાદ્ળી રંગના 
23)  સોટડયમ નાઈટ્રોપ્રસુાઈડ ન ુઅણસૂિુ લખો . 

(a) [Fe
+
(NO)(H2O])       (b)Fe2(SO4)3        (c)Na2 [Fe(NO

+
)(CN)5]       (d)[Fe(NO)(H2O)]

+ 

24)  ઓતટાકાિોસનલ ડાયકોિાલ્ટમા છેડા પરના અને પલુરૂપ કાિણનની સખં્યા અનકુ્રમ ે  
      કેટલી છે ?  

(a) 6,  2       (b) 2,  6        (c) 3,  5      (d) 1,  7  



25)  કુદરતમાથંી મળતા આવશ્યક તવવો છે ? 

(a) 26       (b) 27      (c) 28     (d) 29 

26)  સૌથી ભારે ધાત ુઅને અધાત ુતવવ અનકુ્રમે કયા છે ? 

(a) Mo and I         (b) Al and Cl     (c) Cu and I     (d) Mo and N 

27)  કયા તવવો જૈસવક કોસશકાઓના લગભગ 98% િનાવે છે ?  
(a) C, H, O, N    (b) O, Si, Fe, Al   (c) C, H, P, N   (d) C, H, O, F 

28)  મલટુાથાયોન પેરોતસીડેઝ કયા તવવ ન ુસયંોજન છે ? 

(a) As        (b) B          (c) Se        (d) I 
29)  માયોમલોલિન અને ટહમોમલોલિન અનકુ્રમે કેવા પ્રોટટન છે ? 

(a) ટેટ્રામેટરક  અને ટ્રાયમેટરક  (b) ટેટ્રામેટરક અને મોનોમેટરક  
(C) મોનોમેટરક અને ટેટ્રામેટરક   (D) ટ્રાયમેટરક અને ટે્રટ્રામેટરક  

30)  મોલલબ્ડોફેરોડોક્તસન પ્રોટટન  કેવા રંગ ના હોય છે ? 

(a) લીલા      (b) વાદળી      (c) ગલુાિી     (d) રાતા 
31)  થાઈરોઈડ ગ્રસંથ ના સચુારુ કોણ કાયણ કરે છે ? 

(a) Al              (b) I                   (c) Zn                (d) Se 

32)  મખુ્ય તવવો અને સકુ્ષ્મ તવવો અનકુ્રમે કેટલા છે ? 

(a) 16 અને 11   (b) 11 અને 17   (c) 11 અને 16    (d) 16 અને 12 

33)  O, Si, Al, Fe  ભસૂ્ફતર નુ ંકેટલા ટકા પ્રમાણ  ધરાવે છે ? 

(a) 68%      (b) 78%     (c) 88%     (d) 98%  
34)  હાડકા , દાતં અને ખોપરી ના સનમાણણ મા ંકય ુતવવ જોવા મળે છે ? 

(a) F-  
 and Fe   (b) Ca  and  P     (c) Ca  and   N     (d) F- 

  and   B  
35) અષ્ટ્ટફલકીય સકંીણણમા ંકુલ કેટલી અણ્વીયકક્ષકો િને છે? 

(a) 6        (b) 9          (c) 12      (d) 15 

36) Fe(CO)5 નો અસરકારક પરમાણકુ્રમાક   
     (a) 35        (b) 36         (c) 38      (d) 33 

  37) Cr(CO)6 ક્યા ંપ્રકારનુ ંસકંરણ થાય છે? 

   (a) SP
3          (b) SP

3
d      (c) d2

SP
3 
      (d) SP

3
d3 

38) Fe2(CO)9 ના િધંારણમા ંપલુ કાિોસનલ ની સખં્યા કેટલી છે? 

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



39) Co2(CO)8 મા ંCo નો સવગાકં  કેટલો છે? 
      (a) 2     (b) 4      (c) 3     (d) 5 
40) Fe3(CO)12 ના િધંારણમા ંલિજ કાિોસનલ ની સખં્યા કેટલી છે? 
    (a) 2  (b) 3  (c) 4  (d) 1 
41) નીચેનામાથંી કયુ ંસકંીણણ સૌથી સરળતાથી ટરડયસુ થાય છે? 
    (a) Cr(CO)6  (b) V(CO)6  (c) Fe(CO)5  (d) Ni(CO)4 

42) નીચેનામાથી કોની ઓક્તસડેશન અવસ્ફથા +7 સધુીની છે? 
 (a) Co    (b) Cr     (c) V     (d) Mn 

43) [Fe(CO)2(NO)2] સકંીણણ માટે EAN ? 
 (a) 36  (b) 33  (c) 38  (d) 35 

44) નીચેનામાથી કયુ ંCO  સાથે આઇસોઈલેતટ્રોસનક છે? 
  (a) NO+  (b) NO  (c) NO-  (d) એક પણ નહીં 
45) જૈસવક પ્રાણીઓમા ંઆવશ્યક તવવો પૈકી સૌથી ભારે તવવ કયુ ંછે? 

 (a) આયોટડન (b) મોલીબ્લેડમ (c) એલ્યસુમસનયમ (d) આયનણ 
46) હાડકા,ંખોપરી તથા દાતં ના સનમાણણમાશં ુઉપયોગી િને છે? 
  (a) કેમ્લ્સયમ ફોસ્ફફેટ (b) મેમનેસશયમ ફોસ્ફફેટ (c) િેરીયમ સલ્ફેટ  (d) એક પણ નહીં  
47) માયોમલોલિન કેવો પ્રોટીન છે? 

 (a) મોનોમેરીક  (b) ટેટ્રોમેરીક  (c) પેન્ટામેરીક  (d) મલોવયુફંોર 
48) નીચેના પૈકી કયુ ંસેલેસનયમ ધરાવત ુ ંઉવસેચક છે? 
  (a) ડોપામાઇન હાયડ્રોક્ષીલેજ  (b) ટાયરોસસનેજ  

 (c) કાિોસનક એનહાઈડ્રાઇડ  (d) મલટુાથાયંોન પેરોકસીડેજ 
49) પોટફિરીન લલગેન્ડ કેટલા પાયરેનોલ ચક્રોના ંપરસ્ફપર સયંકૂ્મમત દ્વિિધંોથી    િનેલ આક્ણ્વય  
      ચટક્રય રચના છે? 

 (a) 2    (b) 3    (c) 8   (d) 4 
50) અસ્ફફ્લકીય સકંીણોમા ંપ્રસતિધંકારક અણતુક્ષકોની સખં્યા કેટલી ? 

 (a) 9    (b) 6   (c) 8   (d) 4      
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(1)  25
0
 ;[ = …………………. S[ 

 (A) 298 (B) 278 (C) 225 (D) 315 

(2)  GG":8G]\ pQDF 5|D[I pQDFUlTXF:+GF SIF lGIDG[ ;DHJF p5IMUL K[ m 

 (A) X}gI  (B) 5|YD  (C) läTLI (D) T'TLI 

(3)  3G 5NFY"GL ST XMWJF SI]\ ;}+ p5IMUL K[ m 

 (A) CPlnT  (B) CP 2.303 log T (C) nCP 2.303 log T (D) VF5[, AWF\ H 

(4)  298 S[  = ………
0
 ;[ 

 (A) 15  (B) 25  (C) 298  (D) 27 

(5)  A[ 5|6F,L pQDLI ;\T],GDF\ CMI T[ DF8[ H~ZL 5lZA/ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 (A) TF5DFG  (B) R]\ASLI RFSDF+F (C) läW|]JLI RFSDF+F (D) VI]luDT .,[S8=MG 

(6)  27
0
 ;[ = …………………. S[ 

 (A) 298  (B) 278  (C) 300 (D) 100 

(7)  310 S[  =  ………
0
 ;[ 

 (A) 17  (B) 27  (C) 37 (D) 47 

(8)  YDM"DL8Z  pQDFUlTXF:+GF SIF lGID 5Z VFWFlZT K[ m 

 (A) X}gI  (B) 5|YD  (C) läTLI (D) T'TLI 

(9)  VF5D[/[ YTL 5|lS|IFDF\  ∆ 𝑆  Total = ?  

 (A)  < 0  (B)  > 0  (C)  0  (D) VF5[, AWF\ H 

(10)  0  S[  =  ………
0
 ;[ 

 (A) 273  (B) – 273.15  (C) –100  (D)  0 

(11)   lGZ5[1F TF5DFG 5|DF6[ 5F6LG]\ 9FZlA\N]  ……… S[l<JGP 

 (A) 273  (B)  373  (C)   0  (D)  100 

 



(12)   lGZ5[1F TF5DFG 5|DF6[ 5F6LG]\ ptS,GlA\N]  ………S[l<JGP 

 (A) 273  (B)  373  (C)   0  (D)  100 

(13)   lGZ5[1F X}gI TF5DFG[ X]â :Ol8SDI 5NFY"GL S …….. CM. XS[P 

 (A) DC¿D  (B)  X}gI  (C)   VG\T  (D)  VF5[,L AWL H 

(14)   PPPPPPPPPPPPPPPPPP V[ pQDF5|D[I VF%I]\P 

 (A) VF.g:8F.G (B)  NvA|MU,L  (C)   GG":8 (D)  CF.hG AU" 

(15)   +6 5|6F,LVMGF pQDLI ;\T],GDF\ pQDFUlTXF:+GM SIM lGID wIFGDF\ ,[JFI K[ m 

 (A) X}gI  (B) 5|YD  (C) läTLI (D) T'TLI 

 (16)  -273.15
0
 ;[  = …………… S[l<JG 

 (A) 273.15  (B)  0  (C) 0.15 (D) 111.5 

 

 

 

Reference books:  

 Physical Chemistry (Question and answer)(R.N. Madan, G.D.Tuli) S. Chand publication.  

 Physical Chemistry by Atkins  
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B.Sc-Sem-6      Chemistry Paper-604   Unit-2, IR Spectroscopy     MCQ Question 

-------------------------------------------------------------------------------------------Dr. G D Acharya 

૧ . નેપ્થેલીન પર કઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાાં આવી હશે કે જેથી મળત ાં સ ાંયોજન 1515 તથા 1330 cm-1  

        એ અવશોષિ બેન્ડ ધરાવે છે ? 

   (a) સલ્ફોનેસન  (b) નાઈટે્રસન (c) હલેોજીનેસન (d) પ નરવવન્યાસ  

૨ . P-ક્લોરો ફીનોલ માાં કયા પ્રકારનો H-બાંધ જોવા મળે છે.   

    (a) અંત:આિવવય    (b) આંતર આિવવય  (c) બાંનેપ્રકારના   (d) એકપિનક્રહ   

૩ . ટ્રાન્સ સાંમઘટકો કરતા સીસ સમઘટકો ના IR વિણપટ________સાંખ્યા માાં IR સાંકેતો ધરાવે છે. 

    (a) વધ      (b)  ઓંછી   (c) સરખી    (d) શનૂ્ય   

૪ . IR વિણપટ મેળવવા પેલેટ બનાવવા 1 ગ્રામ સાંયોજન સાથે KBr કેટલા ગ્રામ લેવામાાં આવે છે. 

    (a) 10-20 ગ્રામ      (b)  50-100 ગ્રામ   (c) 100-200 ગ્રામ     (d)  200-૩૦0 ગ્રામ   

૫ . IR વવભાગના વિણપટ મેળવવા સોસણ તરીકે શાનો ઉપયોગ કરાય છે. 

    (a) ક્વાર્ટણઝ       (b) નન્સટેણ  લોલોવર    (c)  વમશ્રધાત        (d) કોબાલ્ટ  

૬ . IR વવભાગમાાં મ ક્ત -OH સમહૂ ની આવવૃિ કેટલી છે ? 

    (a ) 3000 cm-1     (b) 3200  cm-1     (c)  2800 cm-1       (d) 3600 cm-1 

૭ . C2H2 માાં મળૂભતૂ કાંપન ની સાંખ્યા ખેચાિ કાંપન ની સાંખ્યા જિાવો ? 

    (a )  7,3     (b)  7,2     (c)  2,7       (d)  3,7 

૮ . દ્વીબાંધ ધરાવતા સાંયોજન માાં આવવૃિ ગિવા માટે બળ અચળાાંક k ન ાં મલૂ્ય શોધો. 

    (a ) 5 X 105     (b) 15 X 105     (c)  10 X 105       (d) 10 X 1010  

૯ . 2.5 µ ને તરાંગ આંક માાં ફેરવો . 

    (a ) 50 cm-1     (b) 667 cm-1     (c)  4000 cm-1       (d) 12,500 cm-1 

૧૦ .  સામાન્ય IR વવભાગને તરાંગ લાંબાઈ માાં વવસ્તાર જિાવો . 

    (a ) 15 - 200 µ   (b) 2.5 - 15 µ     (c)  0.8 - 15  µ     (d) 0.8 - 2.5 µ 

 



૧૧ . બેન્ઝીન માાં મળતા મળૂભતૂ આંદોલન ની સાંખ્યા જિાવો . 

    (a ) 30   (b) 29   (c)  11   (d) 21 

૧૨ . 1 µ = _______ Cm 

        (a ) 10-7  (b) 10-4   (c)  10-8  (d) 107 

૧૩ . હ કના વનયમ �̅� = 1

2𝛱𝑐
√
𝑘

𝑢
  માાં K અને µ  અન િમે શ ાં છે . 

      (a ) બાંધ અચળાાંક , ચ ાંબકીય ચાકમાત્રા   (b) બાંધ અચળાાંક , પરમાણ ાં દળ    

     (c)  બાંધ િમાાંક , ચ ાંબકીય ચાકમાત્રા      (d) બાંધ અચળાાંક , લગ કૃત દળ 

૧૪ . SO2  અણ માાં મળતા ખેંચાિ આંદોલનોની સાંખ્યા જિાવો . 

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

૧૫ . IR વિણપટ માાં ક્રફિંગરવપ્રન્ટ વવભાગ જિાવો . 

    (a ) 1300 -1800  cm-1 (b) 900 - 1300 cm-1  (c)  3000 - 3300 cm-1 (d) 1600 – 1800 cm-1 

૧૬ . જયારે IR વિણપટ માાં 7-15 µ વવભાગ નો અભ્યાસ  કરવા માટે મણલિંગ એજન્ટ તરીકે શ ાં વપરાય છે ? 

    (a ) ન્ય ઝોલ           (b) HCB             (c)  CCl4            (d) સા.હકે્ઝેન  

૧૭. IR માાં Ar-ખેચાિ બેન્ડ ________ cm-1 પર મળશે ? 

    (a  )1700-1750 cm-1   (b) 1200-1450 cm-1   (c)  ૩૦00-31૦0 cm-1   (d) 710-690 cm-1    

૧૮. કાબોનીલ સમહૂ (=C=O) ના પટ કયા વવસ્તાર માાં મળશે ? 

     (a ) 500-850 cm-1   (b) 3300-3500 cm-1   (c)  1050-13૦0 cm-1   (d) 1650-1800 cm-1     

૧૯. ફીનોલ ના સાાંદ્ર દ્રાવિ માંદ કરતા -OH ની આવવૃિ માાં શ ાં થશે ? 

     (a ) વધારો    (b) ઘટાડો    (c)  સમાન    (d) શનૂ્ય  

૨૦. ભૌવમવતક સમઘટકો ને IR થી પ્ર્ભેક્રદત કરતા શ ાં જોવા મળે છે.   

     (a)  સીસ પટ વધારે     (b) ટ્રાન્સ પટ વધારે        (c)  સમાન    (d) એક પિ નક્રહ  

૨૧. હલેાઈડ સાંયોજનોના પટ કઈ આવતૃીએ મળે છે.  

     (a) 800-500 cm-1   (b) 1500-1300 cm-1   (c) 675-870 cm-1   (d) 675-1000 cm-1    

૨૨ . એરોમેક્રટક C = C ચિ ની આવવૃિ જિાવો ? 

     (a) 3000-3100 cm-1   (b) 1350-1470 cm-1   (c) 1450-1650 cm-1   (d) 2800-3200 cm-1 



૨૩.  નન્સસ્ટલોલોવેર ને કયા તાપમાને ગરમ કરતા તેમાાંથી પરરક્ત તરાંગો ઉત્સજીત થાય છે. 

     (a) 800 સે૦    (b) 2000 સે૦   (c) 1500 સે૦ 1   (d) 1000 સે૦ 

૨૪. ફમી સાંસ્પાંદન  શામાાં જોવા મળે છે . 

     (a) ક્રકટોન     (b) એસીડ    (c) આલ્ડીહાઇડ   (d) એસ્ટર 

૨૫ . IR વિણપટ માાં નીચેના પૈકી કય ાં દ્રાવક વપરાય છે . 

     (a) CCl4    (b) બેન્ઝીન    (c) CH૩OH   (d) CH૩CH2OH 

૨૬ . ણબનચિીય અણ ઓ _______ ખેંચાિ કાંપનો કરી શકે . 

     (a) n - 1    (b) n - 2   (c) ૩n - 6   (d) ૩n – 5 

૨૭ . AB2  કોિીય  અણ માાં નમન આંદોલનો ના પ્રકાર જિાવો . 

     (a)  ૩     (b) 4  (c)  2   (d) 1 

૨૮ . 15 µ ને તારાગ સાંખ્યા (𝑣)̅̅ ̅ માાં ફેરવો . 

      (a) 12500 cm-1   (b) 4000 cm-1   (c) 667 cm-1   (d)  50 cm-1   

૨૯ . HCB ન ાં પરૂ ાં નામ જિાવો .  

     (a) હકે્ઝાકલોરો બ્ય ટાડાઇન (b) હકે્ઝાકલોરો બ્ય ટેન (c) હકે્ઝાકલોરો બ્ય ટેનોલ (d) હકે્ઝાકલોરો બ્ય ટીન  

૩૦ . ઈથીલીન માાં મળૂભતૂ કાંપનો તથા ખેંચાિ કાંપનો ની સાંખ્યા જિાવો . 

     (a) 12 , 6      (b) 11 , 6  (c)  11 , 4    (d) 12 , 5 

  
 

      
  

 

 

 

 

 

   
 


