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ધોરણ: 7,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 6 શજીળનો એકમ કોવ
1.શજીળ રચનામાાં ચડતા ક્રમમાાં કયો ક્રમ શાચો છે ?
(C) શજીળન ાં રીર-તાંત્ર-અળયળ-ેી-કોવ

રીર

(D) શજીળન ાં રીર-અળયળ-ેી-તાંત્ર-

(B) કોવ-ેી-અળયળ-તાંત્ર-શજીળન ાં રીર

કોવ

2.નીચેનામાાંથી ળનસ્તતકોવ કયો છે ?
(A) અમીબા

(C) ગાનો કોવ

(B) ડાંગલીનો કોવ

(D) ચેતાકોવ

3.ળનસ્તતની કઈ અંગગકા પ્રકાશાંશ્ેવણન ાં કાયય કરે છે ?
(A) ાઈશોઝોમ

(C) રરબોઝોમ

(B) કણાભસ ૂત્ર

(D) ષરરતકણ

4.શજીળનો રચનાત્મક અને રક્રયાત્મક એકમ કયો છે ?
(A) કોવ

(C) તાંત્ર

(B) ેી

(D) અળયળ

5.કોવની કઈ અંગગકા કોવમાાંની સ્ત્રાળી રક્રયાઓન ાં તનયમન કરે છે ?
(A) ાઈશોઝોમ

(C) કણાભસ ૂત્ર

(B) ગોલ્ગીકાય

(D) રરબોઝોમ

6.નીચેના ૈકી એકકોવી શજીળ કયો છે ?
(A) તાંગગય ાં

(C) કીડી

(B) ષાંશરાજ

(D) ક્ેતમડોમોનાશ

7.તળતળધ ેીઓ જોડાઈને ાની રચના કરે છે ?
(A) કોવની

(C) અંગની

(B) એકકોવી શજીળની

(D) અંગતાંત્રની

8.નીચેના ૈકી કઈ અંગગકા પ્રાણીકોવમાાં ષોતી નથી ?
(A) કોવદીળા

(C) કોવરશટ

(B) તારાકેન્દ્ર

(D) કોવકેન્દ્ર
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(A) કોવ-તાંત્ર-અળયળ-ેી-શજીળન ાં
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9.કોવની કઈ અંગગકા ાચક ઉત્શેચકો ધરાળે છે ?
(A) ાઈશોઝોમ

(C) કણાભસ ૂત્ર

(B) ષરરતકણ

(D) રરબોઝોમ

10.રાં ગસ ૂત્રો ક્ાાં આળેાાં છે ?
(A) કોવદીળામાાં

(C) તારાકેન્દ્રમાાં

(B) કોવરશમાાં

(D) કોવકેન્દ્રમાાં

(A) ાઈશોઝોમ

(C) કણાભસ ૂત્ર

(B) ષરરતકણ

(D) રરબોઝોમ

12.જે શજીળન ાં રીર માત્ર એક જ કોવન ાં બનેલ ાં ષોય તેને શ ાં કષે છે ?
(A) એકકોવી શજીળ

(C) દ્વિકોવી શજીળ

(B) બહકોવી શજીળ

(D) પ્રથમકોવી શજીળ

13.નીચેના ૈકી બહકોવી શજીળ જોડ કઈ છે ?
(A) યીસ્ટ-ળોટીશેા

(C) ઉધઈ-માછી

(B) અમીબા-પ્ાઝમોરડયમ

(D) યગ્લના-ૅરાતમતયમ

14.નીચેના ૈકી કઈ અંગગકા ળનસ્તતકોવમાાં ષોતી નથી ?
(A) કોવદીળા

(C) કોવરશટ

(B) કોવકેન્દ્ર

(D) તારાકેન્દ્ર

15.કોવોને જોળા માટે કય ાં શાધન ળરાય છે ?
(A) ષોકાયાંત્ર

(C) ટેગસ્કો

(B) સ ૂક્ષ્મદયક યાંત્ર

(D) બાઇનોક્યર

16.નીચેના ૈકી એકકોવી પ્રાણી કય ાં છે ?
(A) યીસ્ટ

(C) ળોટીશેા

(B) ક્ેતમડોમોનાશ

(D) યગ્લના

17.ડાંગલીના કોવન ાં કોવકેન્દ્ર સ્ષ્ટ જોળા માટે ક્ય ાં અગભરાં જક ળરાય છે ?
(A) તમતથગન બ્લલ્ય

(C) એકેયે નષીં

(B) આયોરડન

(D) ષરરતકણ

18.કોવમાાં ઉત્ન્ન થયેી ઊર્જય કયા અણરૂે શાંગ્રષ ામે છે ?
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11.કોવની કઈ અંગગકા પ્રોટીનશાંશ્ેવણની રક્રયામાાં અગત્યનો ભાગ ભજળે છે ?

www.edumatireals.in
(A) પ્રોટીન

(D) ADP

(B) કાબોષાઇડ્રેટ
(C) ATP
19.કોવની કઈ અંગગકાને કોવન ાં ાળરષાઉશ કષે છે ?
(A) ાઈશોઝોમ

(C) કણાભસ ૂત્ર

(B) રરબોઝોમ

(D) ષરરતકણ

(A) અમીબા

(C) ચેતાકોવ

(B) ગાનો કોવ

(D) ડાંગલીનો કોવ

ધોરણ: 7,

શત્ર: 1

પ્રકરણ - 6 શજીળનો એકમ કોવ
જળાબો -

( 1) B

(11) D

( 2) B

(12) A

( 3) D

(13) C

( 4) A

(14) D

( 5) B

(15) B

( 6) D

(16) D

( 7) C

(17) A

( 8) A

(18) C

( 9) A

(19) C

(10) D

(20) B
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20.નીચેનામાાંથી પ્રાણીકોવ કયો છે ?

