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TET-2 ભોડર ટેસ્ટ ેય -૧
1.  કઇ વમભમતની બરાભણથી 

વભાજઉમોગી શ્રભ કામય અને કામય 

મળક્ષણને અભ્માવક્રભભાું સ્થાન ભળ્ુું 

? 
(A) કોઠાયી કમભળન 
(B) ઇશ્વયબાઇ ટેર વમભમત 
(C) મળક્ષણ બીતયનો ખજાનો 
(D) ભોતીબાઇ કમભળન 
2.  મળક્ષણ ને ભનોમલજ્ઞાન વાથે જોડનાય 

કોણ છે ? 
(A) ેસ્ટોરોજી 
(B) રૂવો 
(C) ગીજુબાઇ ફધેકા 
(D) પ્રેટો 
3.  ીમાજનેા ભત અનુવાય કઇ 

અલસ્થાભાું ફાકનો ળાયીરયક અને 

ભાનમવક મલકાવ પ્રફ શોમ છે ? 
(A) રકળોયાલસ્થા 
(B) તરૂણાલસ્થા 
(C) મળળુલસ્થા 
(D) મુલાનલસ્થા 
4.  મળળુ અલસ્થાને ફાકના બામલ 

વ્મમતતત્લ મનભાયણ ભાટે કમા 

ભનોલૈજ્ઞાનીક જલાફદાય ગણે છે ? 
(A) ેસ્ટોરોજી 
(B) મવગ્ભુંડ ફ્રોઇડ 
(C) એયીસ્ટોટર 
(D) સ્કીનય 

5.  નીચેનાભાથી કમા વભમગાાને 

તરૂણાલસ્થા ગણી ળકામ ? 
(A) ૬ થી ૧૨ લય 
(B) ૧૨ કે ૧૩ થી ૧૮ કે ૧૯ લય 
(C) ૭ થી ૧૫ લય 
(D) ૧૮ થી ૪૦ લય 
6.  ભાનલપ્રેયણા નો મવધધાુંત કમા 

ભનોલૈજ્ઞાનીકે આપ્મો શતો ? 
(A) ભેસ્રો 
(B) સ્કીનય 
(C) ીમાજ ે
(D) ેસ્ટોરોજી 
7.  ફુમિ ભાનના કામયનો પ્રાયુંબ કમા 

ભનોલૈજ્ઞાનીકોએ કમો શતો ? 
(A) જમે્વ કૂક અને ફ્રોઇડ 
(B) આલ્ફ્ફ્રેડ ફીન અને ફ્રોઇડ 
(C) આલ્ફ્ફ્રેડ મફન અને વામભન 
(D) ેસ્ટોરોજી અને સ્કીનય 
8.  ફુમિ આુંક ળોધલાનુ વૂત્ર કોણે તૈમાય 

કમુું શતુ ? 
(A) આલ્ફ્ફ્રેડ ફીન 
(B) ટભયને 
(C) રૂવો 
(D) ભેસ્રો 
9.  અમત ઉતભ ફુમિ ધયાલતા વ્મમતતનો 

ફુમિ આુંક કેટરો શોમ છે ? 
(A) ૧૩૦ થી ૧૩૯ 
(B) ૧૨૦ થી ૧૨૯ 
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(C) ૧૦૦ થી ઉય 
(D) ૧૪૦ થી લધ ુ
10.  ડો.ળુકર, ડો.ળાશ અને ડો.કાભઠે એ 

કેલા પ્રકાયની કવોટીઓ આી શતી 

? 
(A) ળામદદક કવોટીઓ 
(B) વાભુરશક કવોટી 
(C) વ્મમતતગત કવોટી 
(D) અળામદદક કવોટી 
11.  મલધાથી દયયોજ ળાાએ આલે તે 

ભાટે ળુું કયળો?  
(A) પ્રલૃમત-રક્ષી મળક્ષણ આીળ  
(B) નલીન મળક્ષણપ્રમલમધ પ્રમોજીળ  
(C) મલમલસ્તુ ય કડ ભેલીળ  
(D) આેરા તભાભ  
12.  ‘લીવભી વાદીને ફાકોની 

વદી’કોને કશી શતી?  
(A) એડરય  
(B) ભોગયન  
(C) ટભયન  
(D) ેસ્ટોરોજી  
13.  મલધાથી ને ળીખલલાભાું તકરીપ ડે 

છે તેના ભાટે તમૂ કાયણ શોમ ળકે?  
(A) ઘોંઘાટ  
(B) પ્રમતકૂ રયમસ્થતી  
(C) આમોજનની ખાભી  
(D) આેરા તભાભ  
14.  મળક્ષણ વમચલ વીધો કોને જલાફદાય 

શોમ છે?  
(A) મજલ્લા મળક્ષણામધકાયીને  
(B) વેતળન ઓરપવયને  

(C) મળક્ષણ પ્રધાનને  
(D) ઉમળક્ષણ વમચલને  
15.  મળક્ષણ ખાતાના લડા તયીકે કોણ 

શોમ છે?  
(A) મજલ્લા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી  
(B) નામક મળક્ષણભુંત્રી  
(C) મળક્ષણ વમચલ  
(D) મળક્ષણ મનમાભક  
16.  મજલ્લા કક્ષાએ પ્રાથમભક મળક્ષણનુું 

ભાખુું કેલુું શોમ છે?  
(A) એક સ્તયીમ  
(B) મિ સ્તયીમ  
(C) મત્ર સ્તયીમ  
(D) ઉયભાથી એક ણ નશીં 
17.  મજલ્લા સ્તયે પ્રાથમભક મળક્ષણના 

મલકાવ ભાટે જલાફદાય વ્મમતત કોણ 

ગણામ છે?  
(A) ચેયભેન  
(B) T .D .O  
(C) D .D .O  
(D) મજલ્લા મળક્ષણામધકાયી  
18.  તારુકા સ્તયે પ્રાથમભક મળક્ષણ 

લશીલટ ભાટે કોણ જલાફદાય ગણામ 

છે?  
(A) આચામય  
(B) કેલણી મનયીક્ષકો  
(C) મજલ્લા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી  
(D) ળાવનમધકાયી  
19.  મ્મુમનમવર કોોયેળનભાું મળક્ષણ 

ભાટે જલાફદાય વ્મમતત તયીકે કોણ 

ગણામ છે?  
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(A) ચેયભેન  
(B) મ્મુમનમવર કમભશ્નય  
(C) ચીપ ઓરપવય  
(D) ળાવનામધકાયી  
20.  નીચે ૈકી તમો શોદો મજલ્લા મળક્ષણ 

વમભમતનો લશીલટી શોદો નથી?  
(A) અધમક્ષ  
(B) ઉાધમક્ષ  
(C) ળોક્ષણ વમભમતના વભ્મો  
(D) પ્રાથમભક ળાાના આચામો  
21.  નાગયામરકા/ભશાનગયામરકાભાું 

નીમત મલમક મનણયમો ભાટે કેટરા 

વભ્મો મનભામા છે?  
(A) 12  
(B) 14  
(C) 11  
(D) 20 
22.  મજલ્લા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીનુું ટુકુું  

નાભ ળુું છે?  
(A) T.P.E.O  

(B) A.D.E.I 

(C) D.E.O 

(D) D.P.E.O 

23.  ગ્રામ્મ મળક્ષણ વમભમતભાું કેટરા વભ્મ 

શોમ છે?  
(A) 10  
(B) 12  
(C) 9 
(D) 11  
24.  ગ્રામ્મ મળક્ષણ વમભમતભાું અધમક્ષ 

સ્થાને કોણ શોમ છે?  
(A) B .R .C  

(B) C .R .C   
(C) વયુંચ  
(D) આચામય  
25.  M ..L .L .નુું ૂરું  નાભ ળુું છે?  
(A) મભમનભભ રો ઓપ રમનુંગ  
(B) મભમનભભ રેલર ઓપ રમનુંગ  
(C) મભમનભભ રમનુંગ રીભીટ  
(D) ઉય ભાથી એક એક ણ નશીં  
26.  ઉયનાભાથી તમો 

ળદદ’કુવુભવાય’નો માયમ નથી?  
(A) ભકયુંદ  
(B) મળમરભુખ  
(C) અરી  
(D) ભધુ  
27.  ‘કયેરા ઉકાયને જાણનાય’-

ળદદવભૂશ ભાટે એક ળદદ દળાયલો.   
(A) કૃતજ્ઞ  
(B) જાણલર  
(C) કૃતઘ્ન  
(D) જાણબેદુ  
28.  ‘કાન ભયડી નાખલો’રૂરઢપ્રમોગ 

મોગ્મ અથય દળાયલો.  
(A) બૂરની પ્રતીમત કયાલલી  
(B) ભાય ભાયલો  
(C) ઠકો આલો  
(D) મેન-કેન પ્રકાયે કાભ કયાલલુું  
29.  ‘આુંખનુું આુંજણ ગે ઘસ્મુું’- 

કશેલાતનો મોગ્મ અથય આો.  
(A) ઉતાલે કાભ ફગડે  
(B) ઊજ કયતાું ખચય લધી જલો  
(C) ગયીફ નુું નવીફ ગયીફ  
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(D) અજ્ઞાનલળ અમોગ્મ પ્રલૃમત  
30.  નીચેનાભથી કઈ જોડણી અમોગ્મ 

છે?  
(A) કાકરૂદી  
(B) અનુળીમરત  
(C) ગથૂથી  
(D) જુંફૂરયમુું  
31.  નીચેનાભથી તમો ‘પ્રમતકૃમત’નો 

મલરિાથી ળદદ છે?  
(A) વુંસ્કૃત  
(B) અનુકૃમત  
(C) આકૃમત  
(D) મલસ્ભૃમત  
32.  નીચેભાથી તમાું છુંદના ફુંધાયણભાું 

પ્રથભ ગણ ‘જ’છે?  
(A) મળખરયણી  
(B) ભનશય  
(C) ૃથ્લી  
(D) ભુંદાક્રાુંતા  
33.  ‘યે આ વાપલ્ફ્મટાણું મુગ મુગ પરટે 

તોમ ાછુું  ના આલે’-છુંદ 

ઓખલો.  
(A) સ્ત્રગ્ધયા  
(B) ળાદૂયરમલક્રીરડત  
(C) શરયગીત  
(D) વલૈમા  
34.  ‘અખાડાભાું જલાના ભે ઘણીલાય 

અખાડા કમાય છે’લાતમનો અરુંકાય 

દળાયલો.  
(A) શે્લ   
(B) અનન્લમ  

(C) મભક  
(D) વ્મમતયેક  
35.  કાળીભાને રાગ્મુકે પ્રાણી પ્રત્મેનુું 

વ્શાર શભેળયશેતુું શોમ છે-લાતમભાું 

લતયભાનકૃદુંત કમુું છે?  
(A) રાગ્મુું  
(B) વ્શાર  
(C) યશેતુું  
(D) શભેળ  
36.  નીચેભાથી કઈ વુંમધ અરગ ડે છે.  
(A) મલશ્વાધય  
(B) મળષ્ટાચાય  
(C) વાલધાન  
(D) યભાનુંદ  
37.  તમો વુંમધમલગ્રશમોગ્મ છે?   
(A) મનવ+મચન્ત   
(B) મનય+મચન્ત  
(C) મનળ+મચન્ત  
(D) મનવ+મચન્ત  
38.  નીચેનાભથી કઈ તત્વભ જોડણી 

નથી?  
(A) અનુબૂમત  
(B) યલીન્ર  
(C) તેરીમફમાું  
(D) મનયીક્ષક  
39.  નીચેનાભથી મોગ્મ ફાફત જણાલો.  
(A) તાજતેયભાું લડાપ્રધાન નયેન્ર ભોદીએ 

કોરકતાથી ત્રણ વાભામજક વુયક્ષા 

મોજના ળરૂ કયી.  
(B) પ્રધાનભુંત્રી વુયક્ષા લીભા મોજના 

અુંતગયત આકમસ્ભક ભૃત્મુના 
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વુંજોગોભાું રૂમમા એક રાખની વશામ 
ભળે.  

(C) PMSBY અુંતગયત લામયક પ્રીમભમભ 

વ્મમતતદીઠ રૂ.12 યશેળે.  
(D) અટર ેન્ળન મોજના અુંતગયત રૂ. 

1000થી રૂ.5000વુધીનુું ભામવક 

ેન્ળન આલાભાું આલળે. 
40.  ધનલુંતયીના વન્ભાનભાું કમો તશેલાય 

ઊજલામ છે ? 
(A) કડલાચોથ  
(B) શોી  
(C) ધનતેયવ  
(D) અખાત્રીજ  
41.  ફે યાજકીમ ક્ષની િમત તમાું છે ? 
(A) યમળમા  
(B) મુ.એવ.એ  
(C) બાયત 
(D) ફ્રાુંવ  
42.  નીચેનાભાુંથી કમા એક છુંદભાું 17 

અક્ષયો શોતા નથી ? 
(A) ભુંદાક્રાન્ત 
(B) ૃથ્લી  
(C) મળખરયણી  
(D) લવુંતમતરકા 
43.  એક લસ્તુને રૂ .72 ભાું લેચલાથી 20 

ટકા ખોટ જામ છે ,તો તે લસ્તુની ભૂ 

રકુંભત કેટરી શળે ? 
(A) 60  
(B) 96  
(C) 80  
(D) 90 

44.  એક યીક્ષાભાું યાજ 60% ગુણ ભેલે છે. 
અને ફુંવી 30% ગુણ ભેલે છે. ફુંનેએ 
બેગા ભીને 540 કુર ગુણ ભેવ્મા છે. તો 
યીક્ષાના કુર ગુણ કેટરા શળે ? 

(A) 650 
(B) 550 
(C) 600 
(D) 540 
45.  રૂ .ના 4 ટકા ફયાફય કેટરી યકભ 

થામ ? 
(A) 75 ૈવા  
(B) 1 રૂ. 
(C) 1 રૂ  .25 ૈવા  
(D) 1 રૂ  .50 ૈવા  
46.  ફી.વી.જી.નુું ૂણય સ્લરૂ કમુું છે ? 
(A) ફૈમવમરવ તમુયેરટલ જીન  

(B) ફૈમવમરવ કાફયા જાભય  

(C) ફૈમવમરવ કૈલ્ફ્ભેટે ગેયૈન  
(D) ફૈમવમરવ તમુયેટીલ ગેયૈન 

47.  બાયતભાું વૌ પ્રથભ દરયમાઈ યાષ્ટર ીમ 

ઉધાન તમાું સ્થાલાભાું આવ્મો શતો 

? 
(A) તમભરનાડુના દરયમારકનાયે  
(B) ું.ફુંગાના દરયમારકનાયે  
(C) જાભનગયના દયીમારકનાયે  
(D) બાલનગયના દરયમારકનાયે  
48.  બાયતીમ લૈરદકળાસ્ત્રના ભશાન 

પ્રણેતાઓ કોણ શતા ? 
(A) મલક્રભારદત્મ અને કુભાયા 
(B) ચુંરગુપ્ત અને વભુરગુપ્ત 
(C) ચયક અને ળુશ્રુત 
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(D) આમયબટ્ટ અને બ્રહ્મગુપ્ત 
49.  નીચેનાભાુંથી વાચુું જોડકુું  ળોધો ? 
(A) ભચ્છય – ખેચય 
(B) ચાભામચરડમુું – વસ્તન 
(C) દેડકો – ઉબમજીલી 
(D) ઉયના ત્રણેમ 
50.  મુયીમા ખાતયભાુંથી લનસ્મતને કમુું 

ોક તત્લ ભે છે ? 
(A) પોસ્પયવ 
(B) કેમલ્ફ્ળમભ 
(C) નાઈટર ોજન 
(D) ોટેમળમભ 
51.  લડોદયાભાું આલેર લનસ્મત 

વુંગ્રશારમનુું નાભ જણાલો. 
(A) વેન્ટરર નેળનર શફેરયમભ 
(B) શફેરયમભ ઓપ પોયેસ્ટ રયવચય 
(C) યોમર ફોટમનકર ગાડયન 
(D) શફેરયમભ રડાટયભેન્ટ ઓપ ફોટની 
52.  ૃથ્લીનુું કમુું સ્તય બૂકું ભાટે 

જલાફદાય શોમ છે ? 
(A) ફાહ્ય ોડો  
(B) ભેન્ટર  
(C) ફાહ્ય બૂગબય  
(D) આુંતરયક બૂગબય  
53.  ગ્રીન શાઉવ પ્રબાલ મલળે વૌ પ્રથભ 

જાણકાયી કોણે ભેલી શતી ? 
(A) ચાલ્ફ્વય એલ્ફ્ટન  
(B) જોવેપ પોરયમય  
(C) ટર ાન્વરે  
(D) અન્સ્ટય  શીકર  
54.  આુંતયયાષ્ટર ીમ દીનાુંતય યેખા અુંગે કમુું 

મલધાન ખોટુું  છે ? 
(A) આુંતયયાષ્ટર ીમ દીનાુંતય યેખા લાુંકીચુુંકી 

છે. 
(B) આુંતયયાષ્ટર ીમ દીનાુંતય યેખા ેવેરપક 

ભશાવાગયભાુંથી વાય થતી નથી. 
(C) આુંતયયાષ્ટર ીમ દીનાુંતય યેખા આકય રટક 

ભશાવાગયભાુંથી વાય થતી નથી  
(D) આુંતયયાષ્ટર ીમ દીનાુંતય યેખા ઈ.વ .

1884થી મનધાયરયત કયલાભાું આલી છે  
55.  ૃથ્લી એક કરાકભાું કેટરા યેખાુંળ પયે 

છે ? 
(A) 10 
(B) 20 
(C) 15 
(D) 5 
56.  કોને પ્રકૃમતનો વુયક્ષા લાલ્ફ્લ કશેલાભાું 

આલે છે ? 
(A) ધયતીકું  
(B) લાલાઝોડુું   
(C) જ્લાાભુખી  
(D) અમતલૃમષ્ટ  
57.  કમ્પ્મૂટયને ભારશતી તથા આદેળો 

ળેના યથી આલાભાું આલે છે ? 
(A) કી-ફોડય   
(B) મપ્રન્ટય  
(C) વીીમુ  
(D) ભોનીટય  
58.  અત્માય વુધીભાું ઓરોમપ્ભકવભાું 

મવલ્ફ્લય ભેટર પ્રાપ્ત કયનાય  એકભાત્ર 

બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી કોણ છે.? 
(A) વામના નેશલાર  
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(B) કનાયભ ભલે્લશ્વયી 
(C) વાક્ષી ભમરક 
(D) ી.લી.મવુંધ ુ
59.  લતયભાન કેમન્રમ ભુંત્રીભુંડભાું તમો 

ઓરોમપ્ભકવ  ખેરાડી ભુંત્રીદે છે ?  
(A) ગગન નાયુંગ 
(B) અમબનલ મફન્રા 
(C) ભેજય યાજમલધયનમવુંશ યાઠોડ 
(D) મલજમકુભાય 
60.  શારભાું બાયતીમ શોકી રટભના કેપ્ટન 

કોણ છે ?  
(A) રૂમન્દય મવુંઘ 
(B) શયજીત મવુંઘ 
(C) ભનપ્રીત મવુંઘ 
(D) ી.આય. શ્રીજળૈ 
61.  ભાછરીના શ્વવનઅુંગનુું નાભ ળુું છે ?  
(A) ચૂુંઇ  
(B) રીંગડા  
(C) ઝીરયપાટ   
(D) ભીનક્ષ  
62.  ભાનલળયીયભાું રોશીની ળુમધધ કમા 

અુંગ િાયા થામ છે ? 
(A) કીડની  
(B) રીલય  
(C) પેપવાું   
(D) હૃદમ 
63.  ધયતીકું અને તેની તીવ્રતા ભાલા 

ભાટેના વાધાનનુું નાભ ળુું છે ? 
(A) ફેયોભીટય  
(B) રેતટોભીટય 
(C) વીસ્ભોગ્રાપ  

(D) સ્પીયોમભટય  
64.   ….. whom do the people work 

and earn? 

(A) In  

(B) For 

(C) Around   

(D) Why 

65.  A policeman asked a girl what ... 

name was. 

(A) She 

(B) Hers 

(C) herself  

(D) Her 

66.  Mr. Bajpai spoke in…….. a way 

that all were surprised. 

(A) the same 

(B) Which 

(C) such  

(D) None 

67.  Find out „Adverb‟ from the 

following options. 

(A) good      

(B) Honestly 

(C) other    

(D) People 

68.   ……..sun shines very brightly in 

summer. 

(A) An   

(B) A 

(C) The 

(D) That 

69.  He just cannot sleep. He 

spent………. lying awake in the 

bed. 

(A) all of the night 

(B) all night 

(C) hole night      

(D) whole night 

70.  ……… dogs seldom bite. 

(A) Barks 

(B) Bark 
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(C) Barked  

(D) Barking 

71.  The officer gave him ……… 

stamps 

(A) used  

(B) using 

(C) is used    

(D) was used 

72.  Before the world – war II ended, 

USA…….two Japanese cities 

with atom bomb. 

(A) had been attacking 

(B) had attacked   

(C) Attacked 

(D) had been attacked 

73.  An honest person will never cheat 

anyone ……… he gets a golden 

gift. 

(A) even though  

(B) because  

(C) even if 

(D) If 

74.  Give the meaning of the idiom, 

“to draw a blank” 

(A) To succeed   

(B) To fail    

(C) To fill up the blank 

(D) None 

75.  While targeting the goal of life, 

he met….. triumph and disaster. 

(A) after   

(B) With 

(C) Not attempted  

(D) for 
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