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1 કમા દેળની યાજધાનીભાાં રારફશાદુય ળાસ્ત્રીએ છેલ્રા શ્લાવ રીધા શતા ? 

અ. ઉઝફકેકસ્ત્તાન 

ફ. કઝાકકસ્ત્તાન 

ક. તાજીકકસ્ત્તાન 

ડ. અપઘાનનસ્ત્તાન 

2 અકફયના નાણાભાંરી કોણ શતા ? 

અ. ફીયફર  

ફ. ટોડયભર 

ક. ભાનસવશ  

ડ. તાનવેન 

3 1947ભાાં બાયતના યાહ્ધ્લજભાાં કમા નિહ્નને ફદરીને અળોકિક્ર અાંકકત કયલાભાાં આવમુાં ? 

અ. યેંટીમો 

ફ. કભ  

ક. લાઘ  

ડ. ગુરાફ  

4 આલ્ફટટ આઈનસ્ત્ટાઈન કમુાં વાંગીતલાદ્ય લગાડલાભાાં પ્રનલણ  શતા ? 

અ. લામોરીન  

ફ. નમાનો  

ક. લાાંવી  

ડ. ડ્રભ  

5 કમુફાની અનધકૃત બાા કઈ છે ? 

અ. ફે્રન્િ 

ફ. સ્ત્નેીળ  

ક. અાંગ્રેજી  

ડ. ોટુટગર  

6 કમા લૃક્ષના તેરનો દલાભાાં ઉમોગ થામ છે ? 

અ. નાીમેયી  

ફ. ખજૂયી  

ક. નીરનગકય 

ડ. લડ 

7 નરબુલન એયોટટ કમા દેળભાાં આલેરુાં છે ? 

અ. શ્રીરાંકા  

ફ. મ્માનભાય  

ક. ફાાંગ્રાદેળ  

ડ. નેા  

8 ભાઉન્ટ ઓરનમ્વ કમા દેળનુાં વલોચ્િ નળખય છે ? 

અ. ગ્રીવ  

ફ. ફ્રાન્વ 

ક. ઈટારી  
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ડ. જભટની  

9 લડાાઉં કમા યાજ્મની વાંદગીની લાનગી છે ? 

અ. યાજસ્ત્થાન  

ફ. ગુજયાત  

ક. શકયમાણા  

ડ. ભશાયાહ્  

10 એભીરી ળેનકકર કમા બાયતીમ સ્ત્લાતાંત્ર્મ વેનાનીનાાં ત્ની શતાાં ? 

અ. િન્રળેખય આઝાદ  

ફ. વબુાિાંર ફોઝ  

ક. ભશાંભદઅરી ઝીણા  

ડ. વુયેન્રનાથ ફેનયજી 

11 સવધુ ઘાટીના રોકો કોની ઉાવના કયતાાં ?  

અ. નલષ્ણુ  

ફ. લામુ  

ક. બ્રહ્મા  

ડ. ળુનત  

12 ‘ઓયેળન પરડ’ ળેનાથી વાંફાંનધત છે ? 

અ. દધૂ ઉત્ાદન  

ફ. જનવાંખ્મા નનમાંરણ  

ક. ૂય નનમાંરણ  

ડ. ખાદ્યાન્ન ઉત્ાદન  

13 ‘નલશ્લ ઓઝોન કદલવ’ કમાયે ઉજલામ છે ? 

અ. 18 વપ્ટેમ્ફય  

બ. 16 વપ્ટમે્ફય  

ક. 14 વપ્ટેમ્ફય  

ડ. 12 વપ્ટેમ્ફય  

14 એનળમાઇ નલકાવ ફેન્કનુાં ભુખ્મ ભથક કમુાં છે ? 

અ. શ્રીરાંકા  

ફ. કદલ્શી  

ક. ભનનરા  

ડ. કાઠભાંડુ  

15 નલશ્લભાાં વૌથી લધુ એનવડ લાટથી પ્રબાનલત દેળ કમો છે ? 

અ. નોલ ે 

ફ. બ્રાનઝર  

ક. િીન  

ડ. ઇન્ડોનેનળમા  

16. છાાનુાં લાક્મ લાાંિતી લખતે એક છી એક ળબ્દય લાયપયતી ધ્માન આનએ છીએ. આ વભમે ભગજભાાં કઈ કક્રમાઓ 

થામ છે ? 

અ.   વજટકતા 

ફ.   ક્રનભક 
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ક.   ધ્માન 

ડ.   વભકાનરન 

17. કોઈ વમનક્તનો પોટો જોતી લખતે તેના આખા િશેયા ય એક વાથે ધ્માન આીએ છીએ. આ વભમે ભગજભાાં કઈ કક્રમાઓ 

થામ છે ? 

અ.   ધ્માન 

ફ.   ક્રનભક 

ક.   વભકાનરન 

ડ.   વજટકતા 

18. ળયીયના અાંગોના વુભેબમાટ શરનિરનો કયલા અને તેભની દક્ષતા કેલલ કમા પ્રકાયની ફુનધધની જરૂય ડે છે ? 

અ.   અલકાળીમ ફુનધધ 

ફ.   આાંતયલૈમનક્તક ફુનધધ 

ક.   વમનક્ત અાંતગટત ફુનધધ 

ડ.   દનૈશક-ળાયીકયક ફનુધધ 

19. નીિેનાાંભાાંથી કઈ વમનક્તભાાં અલકાળીમ ફુનધધ લધાયે શોલી જોઈએ ? 

અ.   નળલ્ીઓ 

ફ.   અનબનેતાઓ 

ક.   તકટળાસ્ત્રીઓ 

ડ.   લનપ્રલાવીઓ 

20. રેખકોભાાં કમા પ્રકાયની ફુનધધ લધુ પ્રગટ થામ છે ? 

અ.   અલકાળીમ ફુનધધ 

ફ.   નૈવગીક ફુનધધ 

ક.   બાાકકમ ફનુધધ 

ડ.   વાાંગનતક ફુનધધ 

21. કમા પ્રકાયની ફુનધધનો વાંફાંધ જીલવૃહ્રી અને લનસ્ત્નતવૄહ્રી વાથે છે ? 

અ.   બાાકકમ ફુનધધ 

ફ.   વાાંનગનતક ફુનધધ 

ક.   અલકાળીમ ફુનધધ 

ડ.   નવૈગીક ફનુધધ 

22. ફુનધધનુ આમોજન, ધ્માન અને પ્રકક્રમા નો 'ાવ' નવધધાાંત કોણે આપ્મો ? 

અ.   ગાડીનય 

ફ.   ટભટન 

ક.   જે. ી. દાવ 

ડ.   સ્ત્ટેનફગટ 

23. અન્મ વમનક્તઓની વભજ કે અેક્ષા કયતા અલનલુાં કામટ કયલાની ળનક્તને ળુાં કશે છે ? 

અ.   વુઝ 

ફ.   નલલેકળનક્ત 

ક.   િારાકી 

ડ.   વુદયતી ફક્ષીવ 

24. નલી ભાનશનતને કે નલિાયોને વભજલાની ળનક્તને ળુાં કશે છે ? 

અ.   નલલેકળનક્ત 
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ફ.   ભાનનવક વજાગતા 

ક.   શોનળમાયી 

ડ.   ગ્રશણ ળનક્િ 

25. મોગ્મ અને અમોગ્મના તપાલત ળોધલાની ળનક્તને ળુાં કશે છે ? 

અ.   નલલેક ળનક્ત 

ફ.   વુઝ 

ક.   િતુયાઈ 

ડ.   િતા 

26. ભુશ્કેર યીનસ્ત્થનતભાાંથી યસ્ત્તો ળોધલાની ળનક્ત ને ળુાં કશે છે ? 

અ.   ગ્રશણ ળનક્ત 

ફ.   ળઝુ 

ક.   શોનળમાયી 

ડ.   ભાનનવક વજાગતા 

27. વાયી કવોટી ના રક્ષણો કમા છે ? 

અ.   મથાથટતા 

ફ.   ધોયણ સ્ત્થાના 

ક.   નલશ્લવનનમતા 

ડ.   આ ફધાજ 

28. Soul કમા નગ્રક ળબ્દ યથી આલેર છે ? 

અ.   ભન (Psyche) 

ફ.   આત્ભા (Solos) 

ક.   વભાજ (Societies) 

ડ.   આભાાંથી એકણ નશી 

29. વાાંલેદનનક અનુબલનુાં ભાન કામા ળયીય ળાસ્ત્રી એ ળોધ્મુાં છે ? 

અ.   ફે્રકનય 

ફ.   ાલરોલ 

ક.   ઈ. એિ. લફેય 

ડ.   એડરય 

30. એડરય આત્ભશત્મા ભાટે કોણ જલાફદાય છે ? 

અ.   વમનક્તની રઘુતા 

ફ.   વમનક્તની ગુરૂતા 

ક.   લસ્ત્તુની આપ્રાનપ્ત 

ડ.   લસ્ત્તુની રધુતા 

31. ભાંદફુનધધ ફાકોને કેયલણી આાલના પ્રમોગો કોણે કમાટ શતા ? 

અ.   વેનગ્લન 

ફ.   ેનગ્લન 

ક.   એનસ્ત્કન 

ડ.   શેકયન 

32. ફુનધધ ભાંદતાની નલનલધ કક્ષાનો ખ્માર કોણે આપ્મો છે ? 

અ.   એસ્ત્કોર 
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ફ.   એનસ્ત્કલાયોર 

ક.   ઓન શોભ 

ડ.   આભાાંથી એકણ નશી 

33. ધધનતવય રૂાાંતય કયીને પ્રભાનણકયણ કયનાય બાયતભાાં પ્રથભ કોણ શતા ? 

અ.   લી. લી. કાભત 

ફ.   લી. એિ. ળાશ 

ક.   એભ. લી. ળાશ 

ડ.   આભાાંના એક ણ નશી 

34. પ્રેયણા અને ફૈનધક કામો લચ્િે અયવયવની ઉકાયક વાંફાંધની ઉત્કલ્ના કોણે કયી ? 

અ.   કે. જે . શઈેન્વ 

ફ.   જે. કે. હ્યુભ 

ક.   કે. જે. હ્યુાંગ 

ડ.   એન. જે. શાભ 

35. ળાબ્દીક વાશિમટનો પ્રથભ પ્રમોગ કોણે ક્માયે કમો ? 

અ.   હ્યુભ, 1904 

ફ.   ડાર્વલન, 1804 

ક.   ગાલ્ફટ, 1804 

ડ.   ભેકડુગર, 1807 

36. __________ અનુબલો ધલાયા ફાંધામ છે ? 

અ.   ભનોલરણ 

ફ.   ૂલટગ્રશ 

ક.   નલિાયણ 

ડ.   આભાાંનુાં એકણ નશી 

37. જે ભનોલૈજ્ઞાનનકો ળાાભાાં વરાશ આે છે તે લૈજ્ઞાનનકોને ળુાં કશેલામ ? 

અ.   વરાશ ભનોલૈજ્ઞાનનક 

ફ.   નિકકત્વા ભનોલૈજ્ઞાનનક 

ક.   ળાા ભનોલજૈ્ઞાનનક 

ડ.   ઉયના ફધાજ 

38. ભનોનલજ્ઞાનની કઈ ળાખા વમનક્તના નલકાવ વાથે વાંકામેર છે ? 

અ.   જનીન ભનોનલજ્ઞાન 

ફ.   ૃથ્થકયણાત્ભક ભનોનલજ્ઞાન 

ક.   યાવામનણક ભનોનલજ્ઞાન 

ડ.   ળાયીકયક ભનોનલજ્ઞાન 

39. ભનોનલશ્રેણલાદ કોણે ળોધ્મો ? 

અ.   ઈલાન ાલરોલ 

ફ.   ફી એપ નસ્ત્કનય 

ક.   જશોન ફી. લેટવન 

ડ.   નવગ્ભન્ડ ફ્રોઈડ 
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40. ભનોનલજ્ઞાનની કઈ ેટા ળાખા જાશેય અને ખાનગી વાંસ્ત્થાને ભદદ કયે છે, કામટક્રભોના સ્ત્થ વાંદ કયે છે. 
અ.   ઔદ્યોનગક અન ેવાંગઠનાત્ભક ભનોનલજ્ઞાન 

ફ.   વભુદામનુાં ભનોનલજ્ઞાન 

ક.   વભાજ ભનોનલજ્ઞાન 

ડ.   નલકાવાત્ભક ભનોનલજ્ઞાન 

41. 'The Principles of Psychology' કોણે રખ્મુ છે ? 

અ.   જેમ્વ એન્જર 

ફ.   નલનરમભ જેમ્વ 

ક.   જશોન લોટવન 

ડ.   આભાાંથી એકણ નશી 

42. આાંિકીનાઅ યોગભાાં _________ આી ળકામ છે. 
અ.   ભેટ્રોઝોર 

ફ.   ટ્રાન્કનલરામઝવટ 

ક.   ભેકનક્લન 

ડ.   આભાાંથી એકણ નશી 

43. _________ એટરે વમનક્તએ વભાજ ાડેર અવય. 
અ.   વાભાનજકતા 

ફ.   વશકાય લૃનિ 

ક.   વમનક્તત્લ 

ડ.   વભૂશ 

44. લેકવરય કવોટીભાાં કમા ફે પ્રકાયની કવોટીઓ છે ? 

અ.   ભૂતટ અભૂતટ 

ફ.   ળાબ્દીક, અળાનબ્દક 

ક.   વભગ્ર, નલબાગ 

ડ.   આભાાંનુાં એક ણ નશી 

45. _________ કુતયા ય પ્રમોગ કયીને અનબવાંનધત પ્રકક્રમાનો નવધધાાંત આપ્મો. 
અ.   ાલરોલ 

ફ.   થોનટડાઈડ 

ક.   શર 

ડ.   નસ્ત્કનય 

46. લુડલથટ કામટલાદ _________ ભનોનલજ્ઞાન દાખર કમુું. 
અ.   કામટલાદ 

ફ.   ગનતળીર 

ક.   લતટનલાદ 

ડ.   વાંક્રાાંનતલાદ 

47. સ્ત્ટેનફગે તાદત્ભતાના __________ પ્રકાયો દળટવમા છે 
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અ.   ફે 

ફ.   આઠ 

ક.   રણ 

ડ.   ાાંિ 

48. ળૈક્ષનણક ભનોનલજ્ઞાન _________ ભાાં ભાનવનુાં અધ્મમન કયે છે. 
અ.   નલદ્યાથીઓ 

ફ.   નળક્ષકો 

ક.   કયીગયો 

ડ.   ઉદ્યોગનતઓ 

49. જ્ઞાન ાનપ્તના વાધનોનાાં ભુખ્મ બાગ એટરે _________ 

અ.   નલસ્ત્તૃનત કયણ 

ફ.   વાંદગી પ્રલનૃત 

ક.   તપાલત 

ડ.   કામટયતતા 

50. વભમની વાથે ફદરાતી ભાન્મતાઓની ળનક્તને _________ કશેલામ છે. 
અ.   કુળતા 

ફ.   અનબમોગ્મતા

ક.   અલમલ (factor) 

ડ.   પ્રકક્રમા 

51. સ્ત્ટનટફગટના ભતે ફુનધધ _________ ની ફનેરી છે. 
અ.   યિનાલાદી અને કામટલાશી 

ફ.   વભાજલાદી અન ેનગટે અનબગભ 

ક.   વભાજનભનત અને ભાનશતી પ્રકક્રમા અનબગભ 

ડ.   આભાાંથી એક ણ નશી 

52. ' પ્રાથનભક ભાનનવક કવોટી 'ઓના યિનમતા _________ શતા. 
અ.   થસ્ત્ટટન 

ફ.   થભટન 

ક.   જોન્વન 

ડ.   નસ્ત્મયભેન 

53. કેયોલ્રાએ વાંજ્ઞાનાત્ભક પ્રકક્રમાના કેટરા બાગ દળાટવમા છે ? 

અ.   દવ 

ફ.   નલ 

ક.   અનગમાય 

ડ.   ફાય 

54. નીિેના ૈકી _________ કયબાાનો ઉમોગ પ્રેયણા લતટન યયીકે થામ છે. 
અ.   જરુકયમાત 
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ફ.   ઉદ્દીક 

ક.   શતાળા 

ડ.   લતટન 

55. ભાનનવક ઉંભય ખ્મારના પ્રણેતા __________ શતા. 
અ.   નફન ેઅન ેનવભોન્વ 

ફ.   નગલ્પોડટ 

ક.   નમાજે 

ડ.   થસ્ત્ટટન 

56. મોગ્મ નલકલ્ વાંદ કયી ખારી જગ્મા ૂયો - 25 , 49 , ? , 121 , 169 

અ.   64 

ફ.   72 

ક.   81 

ડ.   73 

57. 1800 રુનમાના 10 ટકા લાર્વક વમાજના દયે 10 લટનુાં વાદુાં વમાજ કેટરુાં થળે ? 

અ.   3600 

ફ.   1800 

ક.   360 

ડ.   180 

58. તે લતુટનો કયઘ કેટરો છે જેનો વમાવ 21 વે.ભી. છે ? 

અ.   66 વે.ભી. 
ફ.   70 વે.ભી. 
ક.   80 વે.ભી. 
ડ.   90 વે.ભી. 
59. એક કદલવભાાં ઘકડમાના ફે કાાંટા કેટરી લખત બેગા થામ છે ? 

અ.   22 

ફ.   21 

ક.   23 

ડ.   24 

60. ાાંિ વાંખ્માઓની વયેયાળ 9 છે. ાાંિભાાંથી 3 વાંખ્માઓની વયેયાળ 7 છે, તો અન્મ ફે વાંખ્માઓની વયેયાળ કેટરી ? 

અ.   8 

ફ.   10 

ક.   11 

ડ.   12 

61. એક કક્રકેટનો ખેરાડી 8 ભેિભાાં વયેયાળ 52 યન કયે છે . પ્રથભ 5 ભેિભાાં તેની વયેયાળ 50 છે , તો ફાકીની 3 ભેિભાાં 

તેની વયેયાળ કેટરા યનની છે ? 

અ.   55.3 
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ફ.   54.3 

ક.   53.3 

ડ.   52.3 

62. 4500 રૂનમાની યકભનુાં 4 ટકા વમાજના દયે 2 લટનુાં િક્રલૃનધધ વમાજ કેટરુાં થળે ? 

અ.   400 રૂનમા 

ફ.   375 રૂનમા 

ક.   367.20 રૂનમા 

ડ.   348.50 રૂનમા 

63. એક ક્ષીઘયભાાં કેટરાક કફૂતય અને કેટરાક વવરાાં છે .100 ભાથાાં છે , 290 ગ છે , તો વવરાાંની વાંખ્મા કેટરી 

છે ? 

અ.   55 

ફ.   45 

ક.   40 

ડ.   60 

64. 3.5 વેનન્ટભીટય નરજ્માલાા લતુટનુાં ક્ષેરપ કેટરુાં થળે ? 

અ.   38.5 વેનન્ટભીટય 

ફ.   39.5 વેનન્ટભીટય 

ક.   40.5 વેનન્ટભીટય 

ડ.   41.5 વેનન્ટભીટય 

65. જો રણ ક્રભળઃ એકી વાંખ્માનો વયલાો 51 છે , તો વૌથી નાની વાંખ્મા કઈ છે ? 

અ.   17 

ફ.   15 

ક.   3 

ડ.   24 

66. એક લાાંદયો 30 ભીટય ઊંિા થાાંબરા ય િઢે છે. તે 1 નભનનટભાાં 15 ભીટય િઢે છે અને આગરી નભનનટે ૧૨ ભીટય 

નીિે વયકે છે. તેને થાાંબરાની ટોિ ય શોિતાાં કેટરો વભમ રાગળે ? 

અ.   15 નભનનટ 

ફ.   10 નભનનટ 

ક.   11 નભનનટ 

ડ.   12 નભનનટ 

67. 25 ભે, 2006 ના યોજ ગુરુલાય શોમ, તો 24 કડવેમ્ફય, 2006 ના યોજ ક્મો લાય શળે ? 

અ.   યનલલાય 

ફ.   વોભલાય 

ક.   ળનીલાય 

ડ.   ભાંગલાય 

68. એક ેટીભાાં 3 વપેદ, 3 કાા અને 4 રાર દડા છે. તેભાાંથી દયેક યાંગનો એક દડો શોમ તો દડા વાંદ કયલાના કુર 

કેટરા પ્રકાયો શોમ ? 

અ.   37 
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ફ.   36 

ક.   35 

ડ.   38 

69. એક કદલવભાાં ઘકડમાના ફાંને કાાંટા કેટરી લખત વીધી રીટીભાાં યાંતુ નલરુધધ કદળાભાાં શળે ? 

અ.   21 

ફ.   22 

ક.   23 

ડ.   24 

70. એક કદલવભાાં ઘડીમાના ફાંને કાાંટા લચ્િે કેટરી લખત કાટખૂણો શળે ? 

અ.   44 

ફ.   45 

ક.   46 

ડ.   47 

71.'વફયવ' નો વભાનથી અથટ જણાલો.  

અ. રલણ 

ફ. ખજુય 

ક. રવણ 

ડ.યવના 

72. વાફયના નીતયેર નીય તુાં બરે શો - અરાંકાય ઓખાલો.  

અ. ઉભા 

ફ. ઉત્પ્રેક્ષા 

ક. વજીલાયોણ 

ડ. રૂક 

73. આ ડા ડા જાણે કે યસ્ત્તા લવાંતના- અરાંકાય જણાલો.  

અ. ઉત્પ્રકે્ષા 

ફ. વજીલાયોણ 

ક. ઉભા 

ડ. મભક 

74. કુવાં કયતાાં વાં કયલો લધાયે અઘયો છે - યેખાાંકકત ળબ્દનો નલયોધી ળબ્દ જણાલો. 
અ. કયો 

ફ. દુરટબ 

ક. વશરેો 

ડ. ભુશ્કેર 

75. કાંપ્મુાં જનુાં એભ ોત ; કકયણ તો ઝૂક્મુાં તશી કોત. - ાંનક્તનો અરાંકાય જણાલો.  

A : અાંત્માનપુ્રાવ 
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ફ. રૂક 

ક. શ્રે 

ડ. ઉભા 

76. અભાયા દો ભનભાાં ના ધયળો, અભાયા ગુણ જોજો - આ લાક્મભાાં અનબગભલાિક નલળેણ દળાટલતો 

ળબ્દ કમો છે ?  

અ. અભાયા 

ફ.  ના 

ક. દો 

ડ. જોજો 

77. કશે દરતયાભ યાજ અનધયાજ વુણો,રૂડી ગુજયાતી લાણી યાણીનો લકીર છુાં. - છાંદ ઓખાલો  

અ. ભાંદાક્રાન્તા 

ફ. અનુહુ્ર 

ક. દોશયો 

ડ. ભનશય 
 

78. વૂકાાં ણો લન ગજલતાાં ળાાંત રીરો વશામ ે- છાંદ ઓખાલો  

અ. થૃ્લી 

ફ.  ળીખયીણી 

ક. અનુહુ્ર 

ડ. આ ૈકી કોઈ નનશ 

79. 'ભુખકયત' ળબ્દનો નલયોધી ળબ્દ જણાલો.  

અ. ફોરકો 

ફ.  ભકૂ 

ક. દો 

ડ. અલગુણ 

80. 'વયદાય ટેર રોખાંડી ુરુ શતા - યેખાાંકકત દ ઓખાલો.  

અ. બાલલાિક 

ફ.  ગુણલાિક 

ક. રવમલાિક 

ડ.  વભુશલાિક 

81. એનો વાંકલ્ ભાર પટાકડા પોડલા ુયતો જ શતો' -લાક્મભાાંથી નનાતનો વાિો પ્રકાય અરગ ફતાલો.  

અ. ગતીલાિક 

ફ.  વીભાલાિક 

ક. આજ્ઞાલાિક 

ડ. આ ૈકી કોઈ નનશ 
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82. પાગણભાાં વુયજને લૃક્ષો યથી ખયતો જોઉં છુાં. - લાક્મભાાં ખયતો ળબ્દ ળુાં દળાટલે છે ? 

 અ. ગનત 

ફ.  કભટ 

ક. દો 

ડ. કક્રમાની યીત 

83. આલતુાં લાદ દેખી ભુખથી ન કશુાં કળુાં - યેખાાંકકત પ્રત્મમનો નલબનક્ત પ્રકાય જણાલો.  

અ. કયણના અથટભાાં 

ફ.  કતાટના અથટભાાં 

ક. વફાંધના અથટભાાં 

ડ. નાભના અથટભાાં 

84. લનભાાં વશારાજી કને શુાંમ લવુાં છુાં નેન ! - યેખાાંકકત પ્રત્મમનો નલબનક્ત પ્રકાય જણાલો.  

અ. પ્રથભા નલબનક્ત 

ફ.  કયણ નલબનક્ત 

ક. વપ્તભી નલબનક્ત 

ડ. વાંપ્રદાન નલબનક્ત 

85. કલ્લૃક્ષ જો કેયી ખામ, તેનો િોય ેદા ન થામ. - યેખાાંકકત દનો વભાવ જણાલો.  

અ. ફશુવ્રીશી 

ફ.  ä\ä 

ક. કભટધાયામ 

ડ. ભધ્મભધરોી 

86. The country is divided __________ five regions? 

અ.   in 

ફ.   to 

ક.   into 

ડ.   from 

87. I __________ your proposal. 

અ.   excpt 

ફ.   expect 

ક.   accept 

ડ.   aspect 

88. Fresh pineapple is ________ excellent source of antioxidant . 

અ.   a 

ફ.   an 

ક.   the 
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ડ.   none of the three 

89. Many buildings fell down due to __________ in Gujarat before 1 years. 

અ.   earth-kwake 

ફ.   earth-quake 

ક.   earth-queek 

ડ.   earth-quack 

90. __________ is a well -behaved chiડ. 

અ.   yours 

ફ.   your 

ક.   us 

ડ.   you 

91. A group of artists __________ on the stage now. 

અ.   performing 

ફ.   is performing 

ક.   has performing 

ડ.   are performing 

92. __________ I was doing my work, my friend came to my house. 

અ.   Until 

ફ.   As much as 

ક.   While 

ડ.   As soon as 

93. My uncle died ___________ the war. 

અ.   during 

ફ.   with 

ક.   at 

ડ.   for 

94. There is a fence __________ the pool. 

અ.   on 

ફ.   at 

ક.   in 

ડ.   around 

95. Chanage into Passive Voice :  Ram Offered me a joફ. 

અ.   Ram was offered a job by me. 

ફ.   A job was offered to me by Ram. 

ક.   I knew Ram So the job was offered to me. 
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ડ.   Ram was the job that was offered to me. 

96. Sri lanka is __________ islanડ. 

અ.   an 

ફ.   a 

ક.   the 

ડ.   None 

97. She has __________ million rupees. 

અ.   the 

ફ.   an 

ક.   one 

ડ.   a 

98. A pair of scissors __________ to be bought. 

અ.   is 

ફ.   are 

ક.   were 

ડ.   may 

99. Change the voice. The people will make him president. 

અ.   President will be made by the people. 

ફ.   He will be made president by the people. 

ક.   He will have been made president by the people. 

ડ.   president will be made him by people. 

100. The news is too good to be true. 

અ.   The news is very good to be true. 

ફ.   The news is good it is to be true. 

ક.   The news is so good to be true. 

ડ.   The news is so good that it can not be true. 

 
 

 

 

 

 


