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1. ફે વલમની એક જાશેય યીક્ષાભાાં ફઠેેરા 102 વલદ્યાથીઓ ૈકી 55 વલદ્યાથીઓ એક વલમભાાં ાવ 

અને 22 વલદ્યાથીઓ ફાંન ેવલમભાાં ાવ થામ છે, ત કેટરા વલદ્યાથીઓ ફાંન ેવલમભાાં નાાવ છે ? 

અ.   37 

ફ.   27 

ક.   130 

ડ.   97 

2. એક વલદ્યાથી ગુણાકાયભાાં એક વાંખ્માને 27 ના ફદરે 72 લડે ગુણાકાય કય ેત વાચા ઉત્તયભાાં 

૨૩૧૭૫ જેટર લધાય થામ છે ત તે વાંખ્મા કઈ છે ? 

અ.   415 

ફ.   515 

ક.   615 

ડ.   715 

3. 5204ભાાં એક એલી વાંખ્મા ઉભેય કે જેન ેઉભેમાા છી કરુ વાંખ્માન ે180 લડે બાગી ળકામ ? 

અ.   12 

ફ.   14 

ક.   16 

ડ.   18 

4. 300 તથા 500 લચ્ચે એઅલી કેટરી વાંખ્મા છે જેભાાં 4 ભાત્ર એક લાય આલ ેછે ? 

અ.   99 

ફ.   100 

ક.   110 

ડ.   120 
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5. 111 x 111 x (111 - 111) ની કકભત ળધ. 

અ.   111 

ફ.   -111 

ક.   0 

ડ.   1111 

6. 10% ના દય ે3 લા ભાટે વાદા વ્માજે નાણાાં યકાણના __________ બાગનુાં વ્માજ ભ.ે 

અ.   30 

ફ.   130 

ક.   3/10 

ડ.   13/13 

7. એક લસ્તુ રૂ. 720 ભાાં લેચતા 20% નપ થામ ત તેના ય 10% નપ ભેલલા રૂ. __________ 

ભાાં લેચલી જઈએ 

અ.   120 

ફ.   660 

ક.   60 

ડ.   600 

8. 2 લા શરેાાં ભાતા-વતા અને ફે ુત્રીઓની ઉંભયન વયલા 40 લા શત. 3 લા છી તેભની 

ઉંભયન વયલા __________ લા થળે. 

અ.   50 

ફ.   46 

ક.   40 

ડ.   60 

9. એક ક્રિકેટ ટીભના શરેા દાલભાાં પ્રથભ છ ખેરાડીઓએ કયેરા યનની વયાવયી 75 યન અને અાંવતભ 

છ ખેરાડીઓએ કયેરા યનની વયાવયી 35 યન છે. જ ટીભભાાં ૧૧ ખેરાડીઓએ કયેરા યનની વયાવયી 

50 યન શમ ત છઠ્ઠા ખરેાડીએ કેટરા યન કમાા શળ ે? 
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અ.   50 

ફ.   55 

ક.   110 

ડ.   105 

10. એક ાણીની ટાાંકીને ફે ન ફવેાડરેા છે. પક્ત નન ન ખરતાઅ ટાાંકી 6 કરાકભાાં ખારી થઈ 

જામ છે. અન ેપક્ત ભટ ન ખરતા ફધુજ ાણી 4 કરાક ભાાં ખારી થઈ જામ છે. જ ફન્ન ેન વાથ ે

ખરલાભાાં આલે ત, ટાાંકી કેટરા વભમભાાં ખારી થઈ જામ ? 

અ.   10 કરાક 

ફ.   31/5 કરાક 

ક.   4 કરાક 12 વભવનટ 

ડ.   2 કરાક 24 વભવનટ 

11. રૂ. 315 = __________ ના 90% 

અ.   રૂ. 355 

ફ.   રૂ. 352 

ક.   રૂ. 348 

ડ.   રૂ. 350 

12. એક વપયજન એક શવસ્ટરના ફા લડાના દદીઓને દયેકન ે3 વપયજન ભે એ યીતે વપયજન 

લશેંચે છે. જ 25 ફાદદીઓ લધુ શત , ત્ત એટરા જ વપયજન ભાાંથી દયેકન ે૨ વપયજન ભત. ત 

ફાદદીઓની વાંક્મા કેટરી શળે ? 

અ.   30 

ફ.   40 

ક.   50 

ડ.   20 
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13. એક ભાી ાવે વનવવલત વાંખ્માભાાં ગરુાફનાાં ફૂર છે. તેભાાંથી તે દયેકભાાં 9 ગુરાફ ફાાંધીન ેકેટરાક 

શાય ફનાલે છે. જ તેણે 10 શાય ઓછા ફનાવ્મા શત, ત દયેકભાાં 6 ગુરાફ લધુ ફાંધાત. તેણે કેટરા 

શાય ફનાવ્મા શળે. 

અ.   25 

ફ.   15 

ક.   20 

ડ.   22 

14. 6% રેખે રૂ. 600નુાં ફીજા લાનુાં ચિલૃવધધ વ્માજ રૂ. __________ થામ. 

અ.   રૂ. 360 

ફ.   રૂ. 381.60 

ક.   રૂ. 741.60 

ડ.   રૂ. 6381.60 

15. કઈ એક રઘુત્તભ વાંખ્મા ક ેજેન ે5, 6, 7 અને 8 થી બાગલાભાાં આલ ેત ળે 3 ભે છે અને 9 થી 

બાગલાભાાં આલે ત ળે ળૂન્મ ભ ેછે, ત તે વાંખ્મા કઈ ? 

અ.   1686 

ફ.   1646 

ક.   2523 

ડ.   5363 

16. Change the following word into noun succeed. 

અ.   Successful 

ફ.   Succeeding 

ક.   Success 

ડ.   Successfully 
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17. He is blind __________ his own fault. 

અ.   with 

ફ.   to 

ક.   of 

ડ.   for 

18. The soldiers __________ through the town. 

અ.   walked 

ફ.   marched 

ક.   ran 

ડ.   jogged 

19. Which of the following is in possessive case. 

અ.   I 

ફ.   Me 

ક.   You 

ડ.   Mine 

20. The passengers alighted __________ the bus ? 

અ.   for 

ફ.   to 
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ક.   from 

ડ.   at 

21. State the part of speech of the underlined word.  

He looked above in the sky ? 

અ.   Adjective 

ફ.   Noun 

ક.   Verb 

ડ.   Adverb 

22. Does Hetal know __________ ? 

અ.   Swam 

ફ.   Swimming 

ક.   Swim 

ડ.   None 

23. Change the following into passive voice. 

'Do not insult your elders' 

અ.   let not your elders be insulted 

ફ.   your elders let not be insulted 

ક.   let your elders not be insulted by you 
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ડ.   let us not insult your elders 

24. Find out the incorrect sentence. 

અ.   The quality of the man goes was not good 

ફ.   You, he and i am good friens 

ક.   The Arabian Nights' is till a great favourite 

ડ.   Each of the scholars has donewell 

25. Ritu is __________ most active girl in __________ family. 

અ.   the, a 

ફ.   the, the 

ક.   a, the 

ડ.   a, a 

26. Mr Ved Trivedi __________ that he __________ truth to those people. 

અ.   Claims, Spoke 

ફ.   Claimed, Spoke 

ક.   had claimed, had spoke 

ડ.   will claim, spoak 

27. Will you __________ a car if you __________ any money? 

અ.   have, didn't have 
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ફ.   owned, hadn't 

ક.   buy, don't have 

ડ.   have sold, had 

28. __________ sun rises in __________ east. 

અ.   A, The 

ફ.   The, the 

ક.   The, a 

ડ.   An, a 

29. Choose correct sentence. 

અ.   you should either come today or tomorrow 

ફ.   I had scarcely reached home it started raining 

ક.   I had to sooner finished my studies when I got a joફ. 

ડ.   He is cleverer than me 

30. Complete the following sentence by using correct alternative.  

Walk carefully lest __________ 

અ.   you may fall down 

ફ.   You should fall down 

ક.   you will fall down 
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ડ.   you can fall down 

31. વલમ્ફલ્ડન ટ્રપીન વાંફાંધ ળેની વાથ ેછે ? 

અ. શકી  

ફ. રન ટવેનવ  

ક. ફૂટફર  

ડ. ળતયાંજ  

32. ફી.વી.જી.નુાં ણૂા સ્લરૂ કમુાં છે ? 

અ. ફૈવવવરવ ક્મુયકે્રટલ જીન  

ફ. ફવૈવવરવ કાફયા જાભા  

ક. ફવૈવવરવ કલૈ્ભટે ેગયેનૈ  

ડ. ફૈવવવરવ ક્મુયેટીલ ગયેનૈ 

33. કમ ળબ્દ આગન માામલાચી ળબ્દ નથી ? 

અ. અનર  

ફ. વવરર  

ક. ાલક  

ડ. અવનન  

34. યાભામણ અનુવાય યાભના દાદાનુાં નાભ ળુાં શતુાં ? 

અ. ઈક્ષ્લાક ુ

ફ. યઘ ુ 

ક. અજ  

ડ. ક્રદરી  

35. કમ ઉગ્રશ વોથી ભટ છે ? 

અ. ડીભવ  

ફ. ભૂન  

ક. ગ્રનૈીભડે  

ડ. પફવ  

36. એલ કમ એકભાત્ર ખાંડ છે જમાાં નરેવળમય નથી ? 

અ. ઓસ્ટ્રવેરમા  

ફ. મયુ  

ક. એવળમા  

ડ. અભેક્રયકા  

37. વિટીળ જશાજ ટાઈટવેનક કમા વભુદ્રભાાં ડફૂેર ? 
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અ. પ્રળાાંત ભશાવાગય  

ફ. વશન્દ ભશાવાગય  

ક. એટરાવન્ટક ભશાવાગય  

ડ. અયફી વભુદ્ર  

38. બાયતના કમા ઉદ્યગવતએ કયાચી અને ભુાંફઈ લચ્ચે પ્રથભ વ્મલવાવમક ઉડ્ડમન કયેર ? 

અ. જે.આય.ડી.ટાટા 

ફ.યતન ટાટા 

ક. જી.ડી.વફયરા  

ડ. અયવલદ ભપતરાર  

39. બાયતન કમ ફાંધ ફોધધ તત્લજ્ઞાનીના નાભ ય છે ? 

અ. નાગાજુાન વાગય  

ફ. શીયાકુાંડ  

ક. બાખયાનાાંગર  

ડ. ગાાંધી વાગય  

40. ભતીચુય રાડુની ભુખ્મ વાભગ્રી ળુાં છે ? 

અ. નીય  

ફ. ચખાન રટ  

ક. ફવેન  

ડ. ભાખણ  

41. ફાંધાયણના કમા વુધાયા ધલાયા વભાજલાદી ળબ્દ જડલાભાાં   આવ્મ ? 

અ. 41ભા 

ફ. 42ભા 

ક. 43ભા 

ડ. 44ભા 

42. ભૈવથરી બાા કમા યાજમભાાં ફરામ છે ? 

અ. ઝાયખાંડ  

ફ. છત્તીવગઢ  

ક. વફશાય  

ડ. ભધ્મ પ્રદેળ  

43. ાંક્રડત િીજ ભશનનાથ વભશ્રાન ેકમા ઉનાભથી ઓખલાભાાં આલે છે ? 

અ. ાંક્રડત જવયાજ  

ફ. ળાંબુ ભશાયાજ  

ક. ફીયજુ ભશાયાજ  

ડ. ક્રકળન ભશાયાજ 
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44. ‘વલવલ વશદી ક્રદલવ’ ક્માય ેભનાલલાભાાં આલ ેછે ? 

અ. 10 જાન્મઆુયી  

ફ. 11 જાન્મુઆયી  

ક. 12 જાન્મુઆયી  

ડ. 13 જાન્મઆુયી  

45. કને યીમ્વ અન ેકેવરય ફાંનેભાાં ભાી ળકામ છે ? 

અ. કાગ  

ફ. ચાાંદી  

ક. નરાવ  

ડ. ભીઠુાં 

46. વ્મવક્તની વાભાજીક આાંતયક્રિમા ળેભાાં થામ છે ? 

અ.   ધયણ 

ફ.   ભાનલભેદની 

ક.   જનવભુદામ 

ડ.   જૂથ 

47. ળાશીના ધાફાની પ્રલવૃત્ત કણે વલકવાલી ? 

અ.   યઝેનઝલાઈજગ 

ફ.   ભયે 

ક.   યયળાક 

ડ.   ભગાન 

48. કમ અવબગભ જીલનના વલધામક ાવાની અગત્મતા દળાાલ ેછે ? 

અ.   ભાનલલાદી 

ફ.   બાયતીમ 

ક.   ભનવલવરેણ 

ડ.   વલીભન 

48. સ્લવાથાકતાન વવધધાાંત કણે આપ્મ ? 

અ.   એક્રયક્વન 
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ફ.   એડરય 

ક.   ભસે્રી 

ડ.   કારા યજય 

49. ુરૂના વ્મવક્તત્લનુાં જવનનાવુાં કમુાં છે ? 

અ.   ોરૂ 

ફ.   તભવૌ 

ક.   ફુયખ 

ડ.   ળોણતાઅ 

50. વ્મવક્તનુાં િુય અન ેદુષ્ટ ાવુાં કમુાં છે ? 

અ.   તભવૌ 

ફ.   ળોણતા 

ક.   ફુયખ 

ડ.   ોરુ 

51. ફ્રઈડ અજ્ઞાતભન વભજલાન યાજ ભાગા કને ગણે છે ? 

અ.   પ્રક્ષેણ 

ફ.   દભન 

ક.   ઊધ્લીકયણ 

ડ.   સ્લપ્ન 

52. કઈ ફચાલ મુવક્તભાાં વ્મવક્ત તાના આિભકતાના આલેળન ેઊંચા ભાગ ેલાલા રશ્કયભાાં જડામ છે. 

અ.   મૈવક્તકયણ 

ફ.   પ્રક્ષેણ 

ક.   ઊધ્લીકયણ 

ડ.   વલરૂધધ પ્રવતક્રિમા 

53. કઈ ફચાલ પ્રમવુક્તભાાં દુશ્ભનનુાં ફરૂૂ ઈચ્છાનાય વ્મવક્ત દુશ્ભનની વરાભતી ભાટે લધુ વચતા વ્મક્ત કયે 

છે ? 



 

Download All Study Material From  www.shikshanjagat.in Page 13 
 

અ.   વલરૂધધ પ્રવતક્રિમા 

ફ.   મૈક્રિકયણ 

ક.   દભન 

ડ.   પ્રક્ષેણ 

54. 'દ્રાક્ષ ખાટી છે' એ કઈ ફચાલ પ્રમુવક્તનુાં ઉદાશયણ છે ? 

અ.   ઊધ્લીકય 

ફ.   ઈનકાય ક ેઅસ્લીકાય 

ક.   વલયધી બાલધાયણ 

ડ.   મવૈક્તકયણ 

55. કઈ ફચાલ પ્રમવુક્તભાાં રૂને આકાલા અવતળમ પેળન કયનાયી સ્ત્રી 'ુરૂ વન ગાંદી નજયની' 

પયીમદ કયે છે ? 

અ.   દભન 

ફ.   પ્રક્ષેણ 

ક.   મવૈક્તકયણ 

ડ.   વલરુધધ પ્રવતક્રિમા 

56. વ્મવક્તઓના તાના યશેરા આલેળ કઈ ફીજી વ્મવક્તભાાં યશરેા છે એલુાં કઈ ફચાલ પ્રમુવક્ત 

જણાલે છે ? 

અ.   ઊધ્લીકયણ 

ફ.   ઈનકાય ક ેઅવસ્લકાય 

ક.   પ્રક્ષેણ 

ડ.   વલયધી બાલધાયણ 

57. કઈ ફચાલ પ્રમવુક્ત્તન ેખટાાં ઉજાલી કાઢેરા ફશાનાાં કાઢલાની પ્રમુવક્ત કશ ેછે ? 

અ.   મોક્રિકયણ 

ફ.   પ્રક્ષેણ 

ક.   દભન 
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ડ.   વલરૂધધ પ્રવતક્રિમા 

58. કઈ ફચાલ પ્રમવુક્તભાાં વ્મવક્ત જખભ શલા છતાાં જખભ છે જ નશી એલુાં ભાનલાન પ્રમત્ન કય ેછે 

? 

અ.   મોવક્તકયણ 

ફ.   દભન 

ક.   વલયધી બાલધાયણ 

ડ.   ઈનકાય કે અવસ્લકાય 

59. ભનગત્માત્ભક અવબગભભાાં કન પા વોથી ભટ છે ? 

અ.   વવનભાંડ ફ્રઈડ 

ફ.   આઈઝેન્ક 

ક.   વભળેર 

ડ.   યેભન્ડ કેટર ે

60. ગુણની વવુાંગતતા અાંગે કણે વાંળધન કમાા છે ? 

અ.   યેભન્ડ કેટર ે

ફ.   વભળરે ે

ક.   ગડાન આરટા 

ડ.   આઈઝેન્ક 

61. કના ભત ભુજફ વ્મવક્તની ટેલ કયતાાં તેના વ્મવક્તગુણ લધુ વ્માક શમ છે ? 

અ.   ગડાન આરટા 

ફ.   કેશ્ભય અને ળેલ્ડન 

ક.   વશિકે્રટવ 

ડ.   કારા મુાંગ 

62. કેભય અને ળેલ્ડનના ભત ભુજફ આાંતયસ્તય પ્રધાનલાી વ્મવક્તઓ કેલી શમ છે ? 

અ.   કરાપ્રેભી 

ફ.   વભરનવાય અન ેઆનાંદી 



 

Download All Study Material From  www.shikshanjagat.in Page 15 
 

ક.   નેતૃત્લ રેનાય 

ડ.   ળક્રિમ અન ેવશભતલાન 

63. વશિેક્રટવના ભત ભુજફ કેલી વ્મવક્ત ઉત્તજેનળીર અન ેિધી શમ છે ? 

અ.   યક્ત પ્રબાલી 

ફ.   કપ પ્રબાલી 

ક.   વાવત્ત પ્રબાલી 

ડ.   કાાવત્ત પ્રબાલી 

64. વશિેવવટના ભત પ્રભાણે કેવલ વ્મવક્તઓ વક્રિમ અને આનાંદી શમ છે ? 

અ.   કાાવત્ત પ્રબાલી 

ફ.   યક્ત પ્રબાલી 

ક.   ીાવત્ત પ્રબાલી 

ડ.   કપ પ્રબાલી 

65. ક્રયવસ્થવત પ્રત્મે રાક્ષણીક યીતે પ્રવતક્રિમા આલાનુાં લરણ એટરે ળુાં ? 

અ.   ચાક્રયત્ર 

ફ.   કવૃત 

ક.   સ્લબાલ 

ડ.   વભજાજ 

66. 'સ્લ'ના બાયતીમ પ્રવતભાનભાાં યશરેાાં ાવાાંઓનુાં વલવરેણ કણ ેઆપ્મ ુ? 

અ.   યેભન્ડ કેટર 

ફ.   વશિેક્રટવ 

ક.   વશવગન્વ 

ડ.   આય. વવ. વત્રાઠી 

67. કણે DAT નુાં રુાાંતય કયી તેનુાં બાયતીમ રુ વલકવાવ્મુાં છે ? 

અ.   જે. એભ.ઓઝા 

ફ.   એવ. જરટા 
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ક.   આય. યાભવરગન સ્લાભી 

ડ.   કૃષ્ણકાાંત દેવાઈ 

68. ૮ થી ૧૨ ધયણના વલદ્યાથીન ેવળક્ષણક્ષેત્રે ભાગાદળાન અલા કઈ કવટી લયામ છે ? 

અ.   વાભાન્મ અવબમનમતા કવટી 

ફ.   વલવલધરક્ષી અવબમનમતા કવટી 

ક.   વ્મલવાવમક અવબમનમતા કવટી 

ડ.   ફ્રેનેગનની અવબમદ્યતા કવટી 

69. કેટરા ફુવધધઆાંક લાીને ભાનવવક યીતે ભાંદ ક ેભનદુફાય કશેલામ ? 

અ.   80 થી 90 

ફ.   90 થી 110 

ક.   70 થી 80 

ડ.   70 થી ઓછા 

70. કેટરા ફુવધધઆાંક લાી વ્મવક્તને પ્રબાલળાી કશે છે ? 

અ.   110 થી 119 

ફ.   70 થી 79 

ક.   90 થી 109 

ડ.   130 થી લધ ુ

71. વાભન્મ લવવતના કેટરા વ્મવક્તઓન ફુવધધઆાંક 130 થી લધુ શમ છે ? 

અ.   70 ટકા 

ફ.   16 ટકા 

ક.   2 ટકા 

ડ.   50 ટકા 

72. બાયતભાાં ફાંગાી બાાભાાં પ્રથભ ફુવધધકવટીની યચના કણે કયી શતી ? 

અ.   ભશારનફીવ 

ફ.   યાઈવ 
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ક.   ડૉ. કૃષ્ણકાાંત દવેાઈ 

ડ.   ડૉ. એભ બાલવાય 

73. કઈ ફુવધધ કવટીભાાં વભગ્ર ફુવધધઆાંક ઉયાાંત ફુવધધનાાં ળાવબ્દક આાંક અને ક્રિમાત્ભક આાંક ભ ેછે 

? 

અ.   સ્ટેનપડા - વફન ેકવટીઓ 

ફ.   લકેવરયની ફવુધધ કવટીઓ 

ક.   યેલનની કવટીઓ 

ડ.   સ્ટનાની કવટીઓ 

74. કમા ભનલૈજ્ઞાવનક ેયચરેી અળાવબ્દક ફવુધધકવટી વલખ્માત છે ? 

અ.   લેકયરય 

ફ.   યાઈવ ે

ક.   યલેન 

ડ.   વફન-ેવામભન 

75. ફુવધધઆાંક ન ખ્માર કણે આપ્મ શત ? 

અ.   સ્ટન ે

ફ.   ગાડાનય 

ક.   ટભાન 

ડ.   જે. ી. દાવ 

76. ફુવધધના ત્રણ પ્રકાય કણે દળાાવ્મા છે ? 

અ.   ટભાન 

ફ.   ગાડીનય 

ક.   જે. ી. દાવ 

ડ.   સ્ટનેફગા 

77. વળક્ષણ ત્રી-ધ્રુલી પ્રક્રિમા છે આ કથન કનુાં છે ? 

અ.   જશન ડ્મઈુ 
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ફ.   કશરય 

ક.   ભગાન 

ડ.   ટેરય 

78. કઠાયી કવભળન અનવૂાય ભૂલ્માાંકન કેલી પ્રક્રિમા છે ? 

અ.   વસ્થય 

ફ.   વતત 

ક.   એકાકી 

ડ.   એકણ નશીં 

79. આગભન વલવધ એટર ે- 

અ.   વલવળષ્ટ થી વાભાન્મ તયપ 

ફ.   વાભાન્મ થી વલવળષ્ટ તયપ 

ક.   વલવળષ્ટ થી વલવળષ્ટ તયપ 

ડ.   એકણ નશીં 

80. પ્રજેક્ટ ધધવતન આધાય કમ લાદ છે ? 

અ.   આદળાલાદ 

ફ.   પ્રકૄવતલાદ 

ક.   વ્મલશાયલાદ 

ડ.   લાસ્તલલાદ 

81. વલદ્યાથીઓન ેપ્રેયીત કયલા કામા વુદ્રઢકન ઉમગ લધ ુઈચ્છનીમ છે ? 

અ.   પ્રળાંવા 

ફ.   દાંડ 

ક.   અરચના 

ડ.   એકણ નશીં 

82. ખેરવલવધન ઉમગ ળેના ભાટે કયલાભાાં આલે છે ? 

અ.   વલદ્યાથીઓને બણાલલા ભાટ ે
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ફ.   વલદ્યાથીઓના ભનયાંજન ભાટ ે

ક.   વલદ્યાથીઓનુાં ધ્માન કેન્દ્રીત કયલા 

ડ.   ફાકન ેવળખલા ભાટ ે

83. એક વલદ્યાથીના વ્મલશાય-લતાનથી આ વખત નાયાજ છ. અન ેતે વલદ્યાથી પ્રત્મ ેતભે વનષ્ક્ષ 

નથી, યીક્ષાભાાં ગુણ ભુકતી લખતે તભે - 

અ.   કઈણ લૂાગ્રશ લગય તનેી મનમતા અનવુાય ભલૂ્માાંકન કયળ. 

ફ.   તભાયા વાથી વળક્ષક વભત્રને તેને ઓછ ગુણ આલાનુાં કશેળ. 

ક.   તભાયી નાયાજગીના કાયણે તેના ગુણ કાળ. 

ડ.   ક્ષાત યવશત ભુલ્માાંકન કયળ. 

84. તભાયા લગાના કઈ ફાકે ચયી કયી છે. બવલષ્મભાાં તે એલુાં ન કય ેતે ભાટ ેતભે ળુાં કયળ ? 

અ.   તભે વફરકુર તટસ્થ યશેળ. 

ફ.   ચયી કયલાના કાયણે તભે તેને ચય કશીન ેફરાલળ> 

ક.   ચયી કયલા ફદર એન ેધભકાલળ. 

ડ.   એન ેપ્રભેલૂાક વભજાલી બવલષ્મભાાં ચયી ન કયલા વભજાલળ. 

85. એક વળક્ષક તયીકે તભે વપયતા ભાટ ેકમા કાયણને લધુ શ્રેષ્ઠ ગણ છ ? 

અ.   વુાંદય વ્મવક્તત્લ 

ફ.   ઓછા ગાયના કાયણે આલકન ફીજ સ્ત્રત ળધલ 

ક.   ઉચ્ચ વાભાજીક ૃષ્ઠબૂવભ 

ડ.   ભધયુ લાણી અન ેબાા ય અવધકાય 

86. ેરાએ રુીનન ેધક્ક ભામો. - વલળેણ ઓખાલ.  

અ.   વાંખ્માલાચક 

ફ.   દળાક વલળેણ 

ક.   ગુણલાચક 

ડ.   બાલલાચક 

87. કુવુભ - ળબ્દન માામલાચી ળબ્દ જણાલ.  
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અ.   ફૂર 

ફ.   નાભ 

ક.   ભ્રભય 

ડ.   ગુરાફ 

88. નાવલક - ળબ્દની વાંધી છડ.  

અ.   ન+ઇક 

ફ.   ના+ઇક 

ક.   નો+ ઇક 

ડ.   ન + ઇક 

89. કઈની ણ ભદદ ન રેનાય - ળબ્દવભૂશ ભાટે એક ળબ્દ આ.  

અ.   યાલરાંફી 

ફ.   સ્લાલરાંફી 

ક.   અલરાંફન 

ડ.   અનાલરાંફન 

90. ટારેટી - ળબ્દન વભાવ ઓખાલ  

અ.   ફશુવ્રીશી 

ફ.   ભધ્મભધરી 

ક.   કભાધાયમ 

ડ.   તત્ુરુ 

91. 'ઉબમાન્લમી' ળબ્દન વાચ અથા જણાલ.  

અ.   એક ફાજુ જડનાયી 

ફ.   ફાંધ કયનાય 

ક.   ફાંને ફાજુ ફાંધ કયનાય 

ડ.   ફાંન ેફાજુ જડનાયી 
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92. 'ઝાડી નાખલુાં' રૂઢીપ્રમગન અથા જણાલ.  

અ.   ઠક આલ 

ફ.   વાપ કયી નાખલુાં 

ક.   ઝાડુાં કયલુાં 

ડ.   તુાં કયલુાં 

93. જેન કઈ ળત્રુ નથી તેલ - ળબ્દવભૂશ ભાટે એક ળબ્દ આ.  

અ.   વનળત્ર ુ

ફ.   અજાતળત્ર ુ

ક.    અજેમ ળત્ર ુ

ડ.   અજાત વભત્ર 

94. ' રાખુાં' ળબ્દભાાં કમ અથા છે.  

અ.   ારખી 

ફ.   આાંકના ાડાન પ્રવન 

ક.   રાંગ 

ડ.   રરેુાં 

95. 'ડ લજાડલ' - રૂઢીપ્રમગન અથા જણાલ.  

અ.   બાગી જલુાં 

ફ.   ઢર લગાડલુાં 

ક.   કાભ કયલુાં 

ડ.   જાશયેાત કયલી 

96. વભમ -ળબ્દનુાં વલળેણ જણાલ.  

અ.   વાભાવમક 

ફ.   વાભવમક 

ક.   વભાન 
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ડ.   વભમાલવધ 

97. સ્લચ્છ - ળબ્દની વાંધી છૂટી ાડ.  

અ.   વુ + છ 

ફ.   સ્લ+અચ 

ક.   સ્લ + અચ્છ 

ડ.   વ ુ+ અચ્છ 

98. પ્રથભ,ફીજ,ાાંચભ - ળબ્દ કમુાં વલળેણ દળાાલ ેછે ?  

અ.   ગુણલાચક 

ફ.   દળાક વલળેણ 

ક.   વાંખ્મા લાચક 

ડ.   િભલાચક વલળેણ 

99. ય'ે જે ળબ્દભાાં લયામરે (') વચહ્નને ળુાં કશ ેછે ?  

અ.   અલતયણ 

ફ.   દળાક વચહ્ન 

ક.   રવચહ્ન 

ડ.   અલ્વલયાભ 

100. વયશદ ઓાંગતા દશુ્ભનન ેળધીન ેતેભની વાથે રડલા ભાટે વયશદ યના વૈવનકન ેવાલધ યશેલુાં 

ડે છે. - યેખાાંક્રકત ળબ્દન અથા જણાલ.  

અ.   વાફદા યશલેુાં 

ફ.   જાગતા યશેલુાં 

ક.   ઉબા ગ ેયશલેુાં 

ડ.   કાભ કયતા યશલેુાં 

 

 


