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1. કાર્યવાદના પ્રણેતા નીચેનામાાંથી કોણ છે? 
  (A) વવલિર્મ જેમ્સ     (B) ફ્રોઈડ 
  (C) કોહિર      (D) સ્કીનર 
2. કકશોરાવસ્થાનો સમર્ગાળો કેટિો હોર્ છે? 
  (A) 20 થી 22     (B) 10 થી 14 
  (C) 9 થી 12     (D) એકપણ નકહ 
3. વતયમાન સમર્માાં વશક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં અપાત  ાં વશક્ષણ કેવ ાં વશક્ષણ ગણી શકાર્? 
  (A) સાર ાં      (B) વેદ પ્રણાિી 
  (C) અન સાર      (D) ઔપચાકરક 
4. ગાાંધીજી પે્રકરત બ વનર્ાદી વશક્ષણન ાં માધ્ર્મ શ ાં ગણવામાાં આવે છે? 
  (A) ગ જરાતી ભાષા     (B) માતભૃાષા 
  (C) અંગે્રજી ભાષા     (D) કહન્દી ભાષા 
5. અભીક્રવમત અધ્ર્ર્ન સાથે કોન ાં નામ સાંકળારે્લ ાં છે? 
  (A)સ્કીનર      (B) વસગ્મન ફ્રોઈડ  
  (C) થોમસન      (D) કોહિર 
6. વવદ્યાથીના વતયન-પકરવતયન માટેનો શે્રષ્ઠ ઉપાર્ છે.... 
  (A) વશક્ષા      (B) સાંધાન 
  (C) પ રસ્કાર      (D) ઉપેક્ષા 
7. બ વનર્ાદી વશક્ષણનો ન તન વવચાર કોને આપ્ર્ો ? 
  (A) રાધાકૃષ્ણન     (B) ગાાંધીજી 
  (C) અરસ્ત        (D) સ્કીનર 
8. ધોરણ 1 સ ધીમાાં કેટિે સ ધી સાંખ્ર્ા જ્ઞાન આપવામાાં આવે છે? 
  (A) 1 થી 50      (B) 1 થી 20 
  (C) 1 થી 10     (D) 1 થી 100 
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9. વશક્ષણની ત્રણ જવાબદારીઓ કોને જણાવી છે ? 
  (A) થોનયડાઇક     (B) મોગયન 
  (C) કોહિર      (D) સ્ટીફન્સ 
10. અધ્ર્ાપન એટિે ? 
  (A) વતયનમાાં પકરવતયન ધારણ કરવ ાં    (B) વતયન વવમ ખ 
  (C) વતયનમાાં અલભસાંધાન      (D) એકપણ નકહ 
11. સતત ચાિતી પ્રકક્રર્ા નીચેનામાાંથી કઈ છે ? 
  (A) વશક્ષણ      (B) પે્રરણા 
  (C) અધ્ર્ર્ન      (D) પાઠયક્રમ 
12. માનવીના વતયન ઉપર પર્ાયવરણના ક્ાાં ઘટકની અસર જોવા મળે છે? 
  (A) ઘટકો      (B) ઉદ્દીપકો 
  (C) તત્વો      (D) આપેિા તમામ 
13. નીચેનામાાંથી કય ાં પકરબળ અધ્ર્ર્નને અસર કરે છે? 
  (A) શીખવાની  તત્પરતા    (B) વવષર્વસ્ત   
  (C) પ વાયન  ભાવ      (D) શાળાન ાં મકાન 
14. GIET પોતાના શૈક્ષલણક કાર્યક્રમના માવસક સમર્પત્રક ક્ાાં સામાવર્કમાાં પ્રવસદ્ધ 
કરે? 
  (A) જીવન િક્ષ્ર્      (B) નવનીત સમપયણ 
  (C) અમતૃ       (D) જીવન વશક્ષણ 
15. એરીસ્ટૉટિના સમર્માાં મનોવવજ્ઞાન કેવી રીતે ઓળખાત  ાં હત  ાં ? 
  (A) ચેતનાન ાં વવજ્ઞાન     (B) આત્માન ાં વવજ્ઞાન 
  (C) મનન ાં વવજ્ઞાન      (D) જાગતૃ વવજ્ઞાન 
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16. બાળકને વનબાંધ િેખન શીખવવા માટેન ાં સૌથી અગત્ર્ન ાં પગથીય ાં કય ાં છે? 
  (A) વશક્ષા       (B) સ્વતાંત્ર િેખન 
  (C) દાંડ       (D) અવગણના 
17. સાંશોધન કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ? 
  (A) વસ્ત  વનષ્ઠ     (B) ર્થાથય 
  (C) વવશ્વસનીર્     (D) આપેિા તમામ 
18. અભ્ર્ાસક્રમ બાળકોની .................  પોષે એવો હોવો જોઈએ. 
  (A) બ દ્ધદ્ધ      (B) વૈર્ક્લતક તફાવતો 
  (C) ક્ષમતાિક્ષી     (D) રૂચી 
19. નીચેનામાાંથીમ કય ાં બાળ સામાવર્ક છે? 
  (A) શબ્દસષૃ્ષ્ટ     (B) બાળવમત્ર 
  (C) નવનીત સમપયણ    (D) પરબ 
20. અધ્ર્ાપન માનોવવજ્ઞાનન ાં ........... કેન્ર છે? 
  (A) વતયન      (B) વગયવ્ર્વહાર 
  (C) માનવ વતયન     (D) બાળવવકાસ 
21. િોકશાહી દેશમાાં સામાજજક પકરવતયન માટે કય ાં પકરબળ મહત્વન ાં છે ? 
  (A) વશક્ષણ      (B) આવક 
  (C) રોજગારી      (D) એકપણ નકહ 
22. સાાંવેલગક અલભવ્ર્ક્લત અને સાાંવેલગક વનર્મોમાાંકોન ાં વતયન બાળક માટે મોડેિ 
બનત ાં હોર્ છે ? 
  (A) નેતાઓ      (B) માતાવપતા અને વશક્ષકો 
  (C) વડીિો   
  (D)એકપણ નકહ 
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23. બાળકોનો બ દ્ધદ્ધ આંક શોધવાન ાં સતૂ્ર કોને આપ્ય ાં ? 
  (A) કોહિર      (B) થોનયદાઇક 
  (C) ટમયન      (D) જોસેફ ય િ 
24. રમત દ્વારા આનાંદમર્ વશક્ષણ આપવાની કહમાર્ત કોને કરી હતી ? 
  (A) ગીજ ભાઈ બધેકા     (B) રૂસો 
  (C) ટમયન       (D) એકપણ નકહ 
25. માનવ પે્રરણાનો વસદ્ધાાંત ક્ાાં માનોવૈજ્ઞાનીકે આપ્ર્ો હતો? 
  (A) સ્કીનર      (B) મેસ્િો 
  (C) વપર્ાજ      (D) ટેસ્િા 
26. રસપાન માટે તૈર્ાર કરવામાાં આવેિી પ્રશ્નાવિીને શ ાં કહવેામાાં આવે છે ? 
  (A) કસોટી      (B) રવસકા કસોટી 
  (C) રસ સાંશોધીકા     (D) એકપણ નકહ 
27. He appeared in .............. examination. 
  (A) a              (B) an 
  (C) the       (D) None of these 
28.  Mr. shah is  …………… honorable principle. 
  (A) an       (B) a  
  (C) the       (D)  None of these  
29. He didn’t  attend the party,…………… ? 
  (A) has he ?            (B) does he  
  (C) did he          (D) is he  
30. prime minister …………….. the pradhan mantri  jandhan yojna on 28th 
August, 2014. 
  (A)  was launched    (B) launched 
  (C) launching     (D) lunch  
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31. He wants nothing ………….. your grace. 
  (A) as      (B) but  
  (C) at      (D) so 
32. I believe in ………… you believe. 
  (A) that     (B) what 
  (C) at     (D) which 
33. This boy seems ………. small to be a soldier. 
  (A) enough     (B) too 
  (C) though     (D) to 
34.Take deep breaths ………… you can overcome fear. 
  (A) in order to     (B) in order that 
  (C) owing to     (D) because of 
35. you …..………  not smoke in the temple. 
  (A) will     (B) should 
  (C) could     (D) would 
36. Narendra Modi ……….. have discussed in Gujarati language with 
obama first time. 
  (A) must     (B) might 
  (C) may     (D) can 
37. ……….. I opened the cage, the tiger rushed at me. 
  (A) no sooner             (B) as soon as 
  (C) As soon as      (D) No sooner 
38. Find out nearest synonyms : Remote. 
  (A) Distant      (B) Back 
  (C) Low      (D) Search 
39. Find out nearest opposite : Junior. 
  (A) New      (B) Senior 
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  (C) Old      (D) Fresh 
40. Give the plural of : class 
  (A) class      (B) classes 
  (C) clash      (D) none 
41. Rahul said that he was not averse ……….. the idea. 
  (A) in       (B) for 
  (C) of       (D) to  
42. The Policeman asked ………. I had seen the accident. 
    (A) Whether       (B) if where 
    (C) that if          (D) that when 
43. we eat ………..  
    (A) To leave      (B) leaving 
    (C) leaved           (D) none 
44. My father lives a ………….. life in Surat. 
    (A) Retired      (B) retire 
    (C) retiring      (D) none 
45. smile and the world …………. with you. 
    (A) will smiling             (B) will smile 
    (C) smiles              (D) smile 
46. why………you……up ? 
    (A) do, get              (B) do, got 
    (C) does, gat     (D) do, gets 
47. what ………… you like to drink, tea or coffee ? 
    (A) Would              (B) should 
    (C) must              (D) could 
48. He wanted to buy Fruits , …………. he went to market. 
    (A) So               (B) As 
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    (C) Or       (D) And 
49. We all know Gandhi……….. We call the nation’s father. 
    (A) What              (B) which 
    (C) Whom              (D) who 
50. My brother did not agree ………… my proposal. 
    (A) On       (B) to 
    (C) With              (D) for 
51. Our English teacher is satisfied ……… our work. 
    (A) at       (B) with 
    (C) to       (D) of 
52. Will you object to ………. sitting there? 
    (A) I       (B) me 
    (C) my       (D) mine 
53. ………….. Under privileged must be supported. 
    (A) A       (B) An 
    (C) The                      (D) none 
54. …………. of them had self respect. They all behaved insensibly. 
    (A) Some              (B) None 
    (C) Each              (D) All 
55. He sat motionless ………….. he were innocent. 
    (A) like       (B) as 
    (C) as if              (D) if 
56. I shall be ready ………… a moment 
    (A) On        (B) in 
    (C) For       (D) with 
57. ‘સલિિ’ નો સમાનથી શબ્દ આપો. 
  (A) પાણી     (B) પવયત 
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  (C) ગરીબ     (D) ફૂિ 
58. ‘પોતીક ાં’ નો વવર દ્ધાથી શબ્દ આપો ? 
  (A) ઓવશક ાં     (B) પરાય ાં 
  (C) પોતાન ાં     (D) આપણ ાં 
59. શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો: ચણોઠી જેટિા વજનન ાં 
  (A) રતીભાર     (B) ભારણ 
  (C) ધારણ     (D) પદાઘાત 
60. શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો : અંગ ઠા પાસેની આંગળી 
  (A) અનાવમકા     (B) તર્જની 
  (C) મધ્ર્માાં     (D) ટચિી 
61. ર કિપ્રર્ોગોનો અથય આપો : ચાનક ચિવી 
  (A) ક્રોવધત થવ ાં    (B) ચાિવા માાંડવ ાં 
  (C) ઉત્સાહમાાં આવી જવ ાં   (D) નવાઈ પામવ ાં 
62. ર કિપ્રર્ોગનો અથય જણાવો : જીવ પડીકે બાાંધવો 
  (A) ગભરાઈ જવ ાં    (B) ગ સ્સો કરવો 
  (C) કજીર્ો કરવો    (D) પાઠ મળવો 
63. સાંધી જોડો : વશર: + મલણ 
  (A) શીરોમણી     (B) વશરોમલણ 
  (C) શીરમણી     (D) શીરમલણ 
64. સાંધી છોડો : અલભષેક 
  (A) અલભ+ષેક     (B) અભી+ષેક 
  (C) અલભ+સેક     (D) અભી+સેક 
65. સાચી જોડણી શોધો. 
  (A) વનરીક્ષક     (B) વનકરક્ષક 
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  (C) નીરીક્ષક     (D) નીકરક્ષક 
66. સમાસ ઓળખાવો : પ ત્રદાર 
  (A) તત્પ ર ષ     (B) મધ્ર્મપદિોપી 
  (C) દ્વન્દ્વ     (D) અવ્ર્ર્ીભાવ 
67. સમાસ ઓળખાવો: વાય વેગ 
  (A) કમયધાર્ય     (B) બહ વ્રીહી 
  (C) મધ્ર્મપદિોપી    (D) તત્પ ર ષ 
68. અિાંકાર ઓળખાવો : ‘પકરશ્રમ અને અકહિંસા સગા ભાઈ બહને છે’ 
  (A) ઉપમા     (B) રૂપક 
  (C) શ્િેષ     (D) અનન્વર્ 
69. અિાંકાર ઓળખાવો : ‘મનેખ જેવા મનેખને કપરો કાળ આવ્ર્ો છે’ 
  (A) અનન્વર્     (B) રૂપક 
  (C) વ્ર્વતરેક     (D) ઉપમા 
70. ‘હજી તારી કાર્ા,મ જ નર્ન સામે ઝળહળે’ – છાંદ ઓળખાવો. 
  (A) વશખરીણી     (B) પથૃ્વી 
  (C) માંદાક્રાન્તા     (D) હકરણી 
71. ‘આજ આકાશના માંડપે મેઘના,નતૃ્ર્ના ચાંડ પડછાંદ ગાજે’ – છાંદ ઓળખાવો. 
  (A) હકરગીત     (B) ઝૂિણા 
  (C) ચોપાઈ     (D) મનહર 
72. સમાનથી શબ્દ આપો : અવજ્ઞા 
   (A) ઉપેક્ષા      (B) આજ્ઞા 
   (C) લચિંતા      (D) અપેક્ષા 
73. શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો: જરૂર પ રત   જ ખાનારા 
   (A) અલ્પાહારી     (B) વનરાહારી 
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   (C) વમતાહારી     (D) ઓછાં ખાનાર 
74. ‘આંખ મીચામણા કરવા’ – ર કિપ્રર્ોગનો અથય આપો. 
   (A) આંખ ઉઘાડ બાંધ કરવી    (B) જોય ાં ન જોય ાં કરવ ાં 
   (C) તાકી તાકીને જોવ ાં    (D) જોર્ા પછી ર્ાદ કરવ ાં 
75. ‘વવચારશૃાંખિા’ – સમાસનો પ્રકાર જણાવો. 
   (A) કમયધાર્ય      (B) ઉપપદ 
   (C) તત્પ ર ષ      (D) મધ્ર્મપદિોપી 
76. ‘રવવને પોતાનો તડકો ન ગમે તો ક્ાાં જાર્’ – અિાંકાર ઓળખાવો. 
   (A) અનન્વર્      (B) વ્ર્વતરેક 
   (C) વણાયન  પ્રાસ     (D) શ્િેષ 
77. ‘પ્રશાંસા’ – વવર દ્ધાથી શબ્દ આપો. 
   (A) વવહાંગ      (B) કગજ 
   (C) કિાંક      (D) વગોણ ાં 
78. ‘મને બોિાવે એ લગકરવર તણા મૌન વશખરો’ – છાંદ ઓળખાવો. 
   (A) પથૃ્વી      (B) વશખરીણી 
   (C) માંદાક્રાન્તા     (D) હકરણી  
79. ‘છકડો પાણીપાંથો ઘોડો થઇ ગર્ો’ – અિાંકાર ઓળખાવો. 
   (A) રૂપક      (B) શ્િેષ 
   (C) વ્ર્જસ્ત  તી     (D) વ્ર્વતરેક 
80. ‘દ જ્ર્ા કરેછે કેટિારે્ ઘા રહી રહી’ – નીપાત શોધો. 
   (A) છે      (B) કરે 
   (C) કેટિા      (D) રે્ 
81. ‘કીકો ઊભો થઈને રડવા િાગ્ર્ો’ – કૃદાંતનો પ્રકાર જણાવો 
   (A) વતયમાન કૃદાંત     (B) હતેવથય કૃદાંત 
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   (C) ભતૂ કૃદાંત     (D) વવધ્ર્થય કૃદાંત 
82. ‘પેઠી’ – તળપદા શબ્દન ાં વશષ્ઠરૂપ આપો. 
   (A) વવભક્લત      (B) ક નેહ 
   (C) પ્રવેશી      (D) દ રથી 
83. નીચેનામાાંથી કઈ સાચી જોડણી છે? 
   (A) અંજલિ      (B) પ જારી 
   (C) રમલણર્      (D) ઉજાય 
84. ‘સાગરખેડ ાં’ – સમાસ ઓળખાવો. 
   (A) તત્પ ર ષ      (B) બહ વ્રીહી 
   (C) કમયધાર્ય      (D) ઉપપદ 
85. શબ્દકોશ ક્રમમાાં ગોઠવતા નીચેનામાાંથી કર્ો શબ્દ પહિેો આવે? 
   (A) ચોમાસ ાં      (B) વશર્ાળો 
   (C) ઉનાળો      (D) વષાયઋત   
86. ‘ત્રણ વરસમાતો તેને ધરતીની રોનક બદિી નાખી’ – સવયનામ શોધો. 
   (A) ધરતી      (B) તેને 
   (C) તો      (D) ત્રણ 
87. ‘વશશ પાિ’ – સમાસનો પ્રકાર જણાઓ. 
   (A) મધ્ર્મપદિોપી     (B) ઉપપદ 
   (C) બહ વ્રીહી      (D) કમયધાર્ય 
88. નીચેનામાાંથી પ્રાકૃવતક સાંખ્ર્ાઓ માટે કય ાં સાચ ાં નથી ? 
   (A) તે અસાંખ્ર્ છે                   (B) સૌથી નાની પ્રાકૃવતક સાંખ્ર્ા ૦ છે 
   (C) સૌથી નાની પ્રાકૃવતક સાંખ્ર્ા 1 છે   (C) 1, 2, 3,.....પ્રાકૃવતક 
સાંખ્ર્ા છે  
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89. જીવનની ઉંમર 15વષય પછી તેની 5 વષય પહિેાની ઉંમર કરતાાં 5 ગણી થાર્ 
તો જીવનની હાિની ઉંમર 
   કેટિી ? 
   (A) 5 વષય      (B) 20 વષય 
   (C) 10 વષય     (D) 15 વષય 
90. કોઈ સાંખ્ર્ાના 10 ટકાના 10 ટકા 10 થાર્ તો તે સાંખ્ર્ા કઈ ? 
   (A) 500     (B) 1000  
   (C) 2000     (D) 3000 
91. 25 વવદ્યાથીઓની સરેરાશ ઉંમર 17 વષય છે. જો તેમાાં વશક્ષકની ઉંમર ઉમેરવામાાં 
આવે તો સરેરાશ ઉંમર  
   એક વષય વધી જાર્ છે. તો વશક્ષકની ઉંમર કેટિી હશે ? 
   (A) 53 વષય      (B) 48 વષય 
   (C) 43 વષય     (D) 35 વષય 
92. જો કોઈ ચોરસન ાં કે્ષત્રફળ 882 ચોરસ સેમી હોર્ તો, તે ચોરસના વવકણયની 
િાંબાઈ કેટિી થાર્ ? 
   (A) 38 સેમી     (B) 32 સેમી 
   (C) 48 સેમી     (D) 42 સેમી  
93. રૂ. 6000ન ાં  2વષય માટે 7% િેખે ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્ર્ાજમ દ્દિ કેટલ ાં થાર્ ? 
   (A) રૂ. 6767.5    (B) રૂ. 6846.2 
   (C) રૂ. 6860.4    (D) રૂ. 6869.4 
94.    256 x 256 144 x 144  

112  = ? 
   (A) 360     (B) 400 
   (C) 440     (D) 350 
95. 90, ૩૦, 20 નો િ.સા.અ શોધો. 
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   (A) 180     (B) 280 
   (C) 90     (D) 45 
96. એક વસક્કાને ઉછાળતા છાપ આવે તેની સાંભાવના કેટિી ? 
   (A) ૦.25     (B) ૦.50 
   (C) ૦.75     (D) 1 
97. એક રેકડર્ો રૂ.500માાં ખરીદે અને તેને રૂ. 475.50 માાં વેચે તો કેટિા ટકા ખોટ 
જાર્ ? 
   (A) 5%     (B) 4% 
   (C) 3%      (D) 2% 
98. ૦.૦૦૦225 ન ાં દશાાંશ વગયમળૂ શોધો ? 
   (A) ૦.025     (B) ૦.015 
   (C) ૦.૦૦5     (D) ૦.051 
99. સમાાંતર શે્રણી 5, 11, 17,..... ન ાં 102મ ાં પદ શોધો ? 
   (A) 611     (B) 610 
   (C) 605     (D) 608 
100. એક વ્ર્ક્લત 250 મીટર પહોળી સડક 75 સેકન્ડમાાં પસાર કરી િે છે. તો આ 
વ્ર્ક્લતની ઝડપ કેટિા  
    કકમી/કિાક હશે ?  
   (A) 15      (B) 12.5 
   (C) 12     (D) 10 
101. 3  

 
 + 2  

 
 – 1  

 
 – 1 11 12 = ? 

   (A) 3  

12      (B) 2  

12 
   (C) 2  

 
     (D) 3  

11 
102. બે પાઈપ A અને B એક ટાાંકીને ક્રમશઃ 20 વમનીટ અને ૩૦ વમનીટમાાં ભરી 
શકે છે. જો બાંને પાઈપ એક  
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     સાથે ખોિી નાખવામાાં આવે તો ટાાંકી ભરાતા કેટિો સમર્ િાગશે ? 
   (A) 50 વમનીટ     (B) 12 વમનીટ  
   (C) 25 વમનીટ    (D) 15 વમનીટ 
103. વપતાની ઉંમર પ ત્રની ઉંમર કરતા 8 ગણી છે. જો બાંનેની હાિની ઉંમરનો 
સરવાળો 36 વષય હોર્ તો  
   પ ત્રની હાિની ઉંમર કેટિી થાર્ ? 
   (A) 4 વષય       (B) 3 વષય  
   (C) 2 વષય       (D) 5 વષય 
104. જો a : b = 7 : 9 અને b : c = 15 : 7 હોર્ તો a : c શ ાં થશે ? 
   (A) 5 : 3      (B) 3 : 5 
   (C) 7 : 21      (D) 7 : 15 
105. 16a + 16b = 32 હોર્ તો a અને b ની સરેરાશ શોધો.  
   (A) 4      (B) 3 
   (C) 2      (D) 1 
106. એક વસ્ત  ની કકિંમત રૂ. 25 થી ઘટીને રૂ. 21 થાર્ તો તેમાાં કેટિા ટકા ઘટાડો 
થર્ો હશે ? 
   (A) 16%       (B) 20% 
   (C) 24%      (D) 12% 
107. બે સાંખ્ર્ાઓનો ગ ણોત્તર 5 : 7 છે. જો તેમનો ગ .સા.અ 11 હોર્ તો બાંને 
સાંખ્ર્ાઓ શોધો ? 
   (A) 55 અને 77      (B) ૩૩ અને 11 
   (C) 44 અને 22     (D) 9 અને 3  
108. 1.08, ૦.36 અને ૦.9 નો ગ .સા.અ શોધો ? 
   (A) ૦.18       (B) ૦.16 
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   (C) ૦.12      (D) ૦.08 
109. પ્રવીણ રૂ. 600, 5% િેખે અને રૂ. 800, 4% િેખે સાદા વ્ર્ાજે બેંકમાાં મ કે છે 
તો 5 વષયને અંતે મળત ાં  
   સાદ ાં વ્ર્ાજ શોધો ? 
   (A) 320 રૂવપર્ા      (B) 310 રૂવપર્ા    
   (C) 330 રૂવપર્ા      (D) 340 રૂવપર્ા 
110. 4, 5 અને 12 ન ાં ચોથ ાં પ્રમાણપદ શોધો. 
   (A) 16      (B) 14 
   (C) 15      (D) 13 
111. 12 અને 3 નો ગ ણોત્તર મધ્ર્ક શોધો ? 
   (A) 6      (B) 5 
   (C) 4      (D) 3 
112. 15 માણસો એક ખેતર 28 કદવસમાાં ખેડી શકે તો 5 માણસોને તે ખેતર ખેડતા 
કેટિા કદવસ િાગશે ? 
   (A) 84 કદવસ     (B) 83 કદવસ 
   (C) 82 કદવસ     (D) 80 કદવસ  
113. એક વસ્ત   રૂ.120માાં ખરીદીને 12%નફો િઈને વેચવી હોર્ તો વસ્ત  ની વેચાણ 
કકિંમત કેટિા રૂવપર્ા હશે? 
   (A) 134.4 રૂવપર્ા      (B) 132.4 રૂવપર્ા  
   (C) 128.8 રૂવપર્ા        (D) 124.8 રૂવપર્ા 
114. એક ગોળાની વત્રજ્ર્ા 7 સેમી હોર્ તો તેની વક્રસપાટીન ાં કે્ષત્રફળ કેટિા ચોરસ 
સેમી થાર્ ? 
   (A) 164 ચોરસ સેમી      (B) 616 ચોરસ સેમી  
   (C) 516 ચોરસ સેમી     (D) 165 ચોરસ સેમી  
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115. એક ટાાંકી બે નળથી અન ક્રમે 20 કિાક અને ૩૦ કિાકમાાં ભરાર્ છે. જો બાંને 
નળ સાથે ચાલ  કરવામાાં  
     આવે તો ટાાંકીને ભરતા કેટિો સમર્ િાગશે ? 
   (A) 14 કિાક      (B) 16 કિાક 
   (C) 12 કિાક      (D) 18 કિાક 
116. 200 મીટર િાંબાઈની એક ટે્રનને એક વસગ્નિ પસાર કરતાાં 12 સેકન્ડ િાગે તો 
ટે્રનની ઝડપ  
    કકમી/કિાકમાાં શોધો ? 
   (A) 60      (B) ૩૦ 
   (C) 90      (D) 20 
117. સાદ ાં રૂપ આપો :  8000 + (2250   50) 
   (A) 8055      (B) 805૦ 
   (C) 8090      (D) 8045 
118. સોનાની શ દ્ધતા ક્ાાં એકમમાાં માપવામાાં આવે છે ? 
  (A) કેરોટીન     (B) કોસ્મેટીક 
  (C) કેરેટ     (D) હટયઝ 
119. ઓક્લસજન વાય ના શોધક કોણ હતા ? 
  (A) માકોની     (B) ર ડોલ્ફ 
  (C) ઇિીર્ાસ હોવે    (D) જેમ્સ પ્રીસ્ટિી 
120. થેિેસેવમર્ા રોગ શરીરના ક્ાાં ભાગમાાં થાર્ છે ? 
  (A) િોહીના રકતકણોમાાં   (B) આંતરડામાાં 
  (C) ચામડીમાાં     (D) ફેફસામાાં 
121. ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ક્ાાં આવેલ ાં છે ? 
  (A) ટોક્ો     (B) પેરીસ 
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  (C) ન્ય ર્ોકય     (D) મોસ્કો 
122. પથૃ્વીનો સ રક્ષા વાલ્વ કોને કહ ેછે ? 
  (A) ભકૂાંપ     (B) નદીઓ 
  (C) અઝોન ગેસ    (D) જ્વાળામ ખી 
123. ગ જરાતમાાં સ તરાઉ કાપડ ઉધોગન ાં સૌથી મોટ ાં કેન્ર ક્ાાં આવેલ ાં છે? 
  (A) સ રત     (B) વડોદર 
  (C) અમદાવાદ    (D) જામનગર 
124. ક્ાાં વેદને સાંગીતની ગાંગોત્રી કહવેામાાં આવે છે ? 
  (A) ઋગ્વેદ     (B) સામવેદ 
  (C) અથવયવેદ     (D) ર્જ વેદ 
125. ગ ર્જર પ્રતીહારોની રાજધાની કઈ હતી ? 
  (A) આનતયપ ર     (B) પ્રભાસ પાટણ 
  (C) ભીન્નામિ     (D) વલ્િભી 
126. મ ઘિોની રાજભાષા કઈ હતી? 
  (A) ઉદ ય     (B) ફારસી 
  (C) કહન્દી     (D) એકપણ નકહ 
127. નીચેનામાાંથી કોણ તબિા અને વસતારના શોધક છે ? 
  (A) ઝાકીર હ સેન    (B) લબક્સ્મલ્િા ખાન 
  (C) ભીમસેન     (D) અમીર ખ શરો 
128. મ ખ્ર્ ચ ાંટણી કવમશનરની મ દત કેટિા વષયની હોર્ છે? 
  (A) 5 વષય     (B) 10 વષય 
  (C) 6 વષય     (D) 3 વષય 
129. િોકસભાના અધ્ર્ક્ષ પોતાન ાં રાજીનામ ાં કોને આપે છે ? 
  (A) રાષ્ટ્રપવત     (B) ઉપરાષ્ટ્રપવત 
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  (C) વડાપ્રધાન    (D) િોકસભાના ઉપાધ્ર્ક્ષ 
130. રાજ્ર્ના ઉપિા ગહૃને શ ાં કહ ેછે ? 
  (A) રાજ્ર્સભા     (B) વવધાનપકરષદ 
  (C) વવધાનસભા    (D) િોકસભા 
131. િોકસભાની મ દત કેટિી વધારી શકાર્ ? 
  (A) 1 વષય     (B) 2 વષય 
  (C) 3 વષય     (D) 4 વષય 
132. ભારતીર્ બાંધારણમાાં કટોકટીનો ખ્ર્ાિ ક્ાાં દેશમાાંથી િેવામાાં આવ્ર્ો ? 
  (A) ય .એસ.એ     (B) આર્રિેન્ડ 
  (C) જમયની     (D) ઇંગ્િેન્ડ 
133. રોણાચાર્ય એવોડય કોને પ્રદાન કરવામાાં આવે છે ? 
  (A) કોચને     (B) ખેિાડીને 
  (C) સાંસ્થાને     (D) ટીમને 
134. દેવધર ટ્રોફી કોની સાથે સાંકળાએિી છે ? 
  (A) હોકી     (B) ફૂટબોિ 
  (C) કક્રકેટ     (D) કબડ્ડી 
135. પ્રથમ રાજીવ ગાાંધી પ રસ્કાર કોને આપવામાાં આવ્ર્ો હતો? 
  (A) અલભનવ લબન્રા    (B) કવપિદેવ 
  (C) મહશે ભપૂવત    (D) વવશ્વનાથ આનાંદ 
136. માતશૃ્રાદ્ધ ક્ાાં થાર્ છે? 
  (A) ગર્ા     (B) વસદ્ધપ ર 
  (C) વિવાણ     (D) રૂપાિ 
137. કાર્ાવરોહણ ક્ાાં સાંપ્રદાર્ન ાં પવવત્ર તીથયસ્થળ છે ? 
  (A) જૈન     (B) બૌદ્ધ 
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  (C) વવષ્ણ      (D) વશવ 
138. ડ ાંગળીન ાં સૌથી વધ  વાવેતર અને ઉત્પાદન ક્ાાં જીલ્િામાાં થાર્ છે ? 
  (A) મહસેાણા     (B) રાજકોટ 
  (C) ભાવનગર     (D) જ નાગિ 
139. કચ્છજજલ્િામાાં ક્ાાં ખારેક સાંશોધન કેન્ર આવેલ ાં છે ? 
  (A) મ ાંરા     (B) ભ જ 
  (C) રાપર     (D) િખપત 
140. ઓરાંગઝેબનો જન્મ ક્ાાં થર્ો હતો ? 
  (A) દાહોદ     (B) આગ્રા 
  (C) જર્પ ર     (D) પાનીપત 
141. વધાયમાાં ગાાંધીજીએ કર્ો આશ્રમ સ્થાપ્ર્ો ? 
  (A) કોચરબ     (B) ગાાંધી આશ્રમ 
  (C) સેવાગ્રામ     (D) એકપણ નકહ 
142. કચ્છી મેવા તરીકે કય ાં ફળ જાણીત  ાં છે ? 
  (A) ખજ ર     (B) કાજ  
  (C) અખરોટ     (D) ખારેક 
143. ગ જરાતન ાં િોકગેઇટ ધરાવત  ાં એકમાત્ર બાંદર કય ાં છે ? 
  (A) કાંડિા     (B) દ્વારકા 
  (C) ભાવનગર     (D) વેરાવળ 
144. ગ જરાતની સૌપ્રથમ ફાઈનઆટટયસ કોિેજ ક્ાાં શર  થઇ હતી? 
  (A) વડોદરા     (B) અમદાવાદ 
  (C) આણાંદ     (D) રાજકોટ 
145. કકયવતૃ્તને બે વાર ઓળાંગતી ભારતની એકમાત્ર નદી કઈ છે? 
  (A) ગોદાવરી     (B) ગાંગા 
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  (C) મહી     (D) બ્રમ્હપ ત્રા 
146. વિસાડ કઈ નદીને કકનારે આવેલ ાં છે ? 
  (A) પણૂાય     (B) ઓરાંગા 
  (C) કોિક     (D) વશિંગવડો 
147. ક ાંવરબાઈન ાં મામેર ાં ર્ોજના ક્ાાં મ ખ્ર્માત્રીએ અમિમાાં મ ાંકી હતી ? 
  (A) નરેન્ર મોદી    (B) કદિીપ પરીખ 
  (C) છબીિદાસ મહતેા    (D) કેશ ભાઈ પટેિ 
148. 1 જાન્ય આરી 2010ના શ ક્રવાર છે તો 2010ની 15મી ઓગસ્ટે કર્ો વાર હશે ? 
  (A) સોમવાર     (B) રવવવાર 
  (C) માંગળવાર     (D) બ ધવાર 
149. જો કોઈ સાાંકેવતક ભાષામાાં COMPUTERને RETUPMOC િખાત  ાં હોર્તો 
BIRDSને કઈ રીતે િખી શકાર્? 
  (A) SDRBI     (B) SDRIS 
  (C) SDRIB     (D) BIDSR 
150. PRINCIPAL શબ્દમાાંથી નીચેનામાાંથી કર્ો શબ્દ બનાવી શકાતો નથી ? 
  (A) PAIL     (B) PLAIN 
  (C) CRAP     (D) PRICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

“अगर हारने से डर लगता है तो, 

जितने की उम्मीद कभी मत रखना !! 
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