
 

Downloaded from www.shikshanjagat.in Page 1 
 

 

1. The food was __________ hot that we would hardly touch it. 

અ.   as 

ફ.   very 

ક.   much 

ડ.   so 

2. I praise __________ honesty of this boy. 

અ.   a 

ફ.   an 

ક.   the 

ડ.   your 

3. Three __________ four make seven. 

અ.   with 

ફ.   into 

ક.   in 

ડ.   and 

4. To answer accurately is more important than, 

અ.   Quick finish 

ફ.   finish quick 

ક.   Finishing Quickly 

ડ.   you finish quickly 

5. He is only boy in the school who __________ a book when ever he get time. 

અ.   has read 

ફ.   has been reading 
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ક.   is reading 

ડ.   reads 

6. Choose correct sentence. 

અ.   Either you must tell the true or you must face the consequences. 

ફ.   Either tell the truth or face consequences. 

ક.   Either tell truth or you must face consequences. 

ડ.   Either you must tell the truth or face the consequences. 

7. A person suffering from nervous breakdown. 

અ.   accentric 

ફ.   hyper active 

ક.   lunatic 

ડ.   neurotic 

8. He was advised to abstain __________ all alcoholic drinks. 

અ.   in 

ફ.   at 

ક.   from 

ડ.   by 

9. He spoke badly __________ he is wise. 

અ.   although 

બ.   though 

ક.   because 

ડ.   and 

10. The mother was anxious ___________ the safety of her son. 

અ.   at 

ફ.   about 
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ક.   for 

ડ.   upon 

11. Only ___________ people are ___________ after death. 

અ.   good, admired 

ફ.   Virtual, known 

ક.   brave, forgotten 

ડ.   virtuous, remembered 

12. He is too ___________ to be deceived easily. 

અ.   strong 

ફ.   modern 

ક.   kind 

ડ.   intelligent 

13. Give antonyms : anger 

અ.   Party 

ફ.   Happiness 

ક.   Approval 

ડ.   Love 

14. Give antonyms: accepted 

અ.   followed 

ફ.   Noted 

ક.   provided 

ડ.   considered 

15. He did not go __________ the whole book before giving his opinion about it. 

અ.   over 
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ફ.   into 

ક.   with 

ડ.   through 

16. તભે ભેલેર ું શળક્ષણ વપ છે, જો . . . 

અ.   તેનાથી તભાયા વન્ભાનભાું લધાયો થતો શોમ 

ફ.   તનેાથી તભન ેઆત્ભવુંતો પ્રાપ્ત થતો શોમ 

ક.   તેનાથી ફીજાઓને ણ રાબ ભતો શોમ 

ડ.   તેનાથી આને વયતાથી નોકયી ભી જતી શોમ 

17. ભાની રેલાભાું આલે કે તભે તભાયા ક્ષેત્રભાું વૌથી લધ  બણેરા છો, તો આ વૌથી લધાયે પ્રાધાન્મતા આળો 

. . . 

અ.   શળક્ષણભાું ભૂબૂત શવદધાુંતોના પ્રચાય ભાટે 

ફ.   લધ ભાું લધ  રોકો શળક્ષણ ભેલતા થામ ત ેભાટ ેપ્રેયણા આલી 

ક.   શળક્ષણન ું ભશત્લ વભજાલલા વબાઓન ું આમોજન ક્રી 

ડ.   ોતાના ક્ષેત્રભાું શલશબન્ન વુંળોધનો કયીને 

18. ઉતભ શળક્ષણ વૌથી લધ  ઉમોગી છે . . . 

અ.   ભાણવન ેઆત્ભશનબભય ફનાલલા ભાટે 

ફ.   વ્મશતતના આર્થથકોાજભન ભાટે 

ક.   ભાણવને શલદલાન ફનાલલા ભાટે 

ડ.   ભાણવની પ્રશતષ્ઠાભાું લધાયો કયલા 

19. અત્માય વ ધી તભે જે શળક્ષણ ભેળ્વ્મ ું તે છે . . . 

અ.   ભાત્ર વભમ ફગાડનારું શત ું 

ફ.   ભાત્ર બૌશતકલાદને લધાયનાય શત ું 

ક.   ઉમોગી અન ેભલૂ્મલાન શત ું 

ડ.   નૈશતકતાની ફાફતભાું તે ળૂન્મ શત ું 

20. શલધાથીના તુંદ યસ્ત ભાનશવક સ્લાસ્થમને જાલી યાખલા ભાટે નીચીનાભાુંથી કઈ ફાફત અગત્મની છે ? 

અ.   શળક્ષકની બભૂીકા અન ેળાાન ું લાતાલયણ 
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ફ.   વશાભ્માશવકા પ્રલૄશતઓની વ્મલસ્થા 

ક.   અશબવ્મશતતની સ્લાતુંત્રતા 

ડ.   યવ-રશચભાું શબન્નતા 

21. શળક્ષણ ત્માયે જ વાથભક ફનળે . . . 

અ.   તે અભ્માવ કેશન્િત શોમ 

ફ.   તે શળક્ષક કેશન્િત શોમ 

ક.   તે વભાજ કેશન્િત શોમ 

ડ.   ત ેશલધાથી કેશન્િત શોમ 

22. શળક્ષણભાું ત રનાત્ભક અભ્માવ ભાટે ઉમોગી છે ? 

અ.   નકળાઓ 

ફ.   યેખાશચત્ર 

ક.   શલશલધ ટેફર 

ડ.   ગ્રાફ્ 

23. શળક્ષણ-વશામક વાધન-વાભગ્રીને લશેંચલાભાું આલે છે ? 

અ.   િશ્મ-વાભગ્રી 

ફ.   શ્રાવ્મ વાભગ્રી 

ક.   િશ્મ-શ્રાવ્મ વાભગ્રી 

ડ.   ઉયોતત તભાભ 

24. શળક્ષણની પ્રક્રક્રમા ત્રણ અુંગો છે . . . 

અ.   ઉદે્દળ, શળક્ષક અને ભૂલ્માુંકન 

ફ.   શળક્ષણ પ્રક્રક્રમા, ભલૂ્માુંકન અન ેાઠમક્રભ 

ક.   શલદ્યારમ, વયકાય અને જનવભ શ 

ડ.   ઉદે્દળ, અધ્મમન-અધ્માન ક્રયશસ્થશત અને શળક્ષણાથી 

25. અવયકાયક શળક્ષણ ભાટે આલશ્મકતા શોમ છે . . . 

અ.   બાાકીમ શળક્ષણની 

ફ.   શળક્ષકન ું પ્રબાલળાી 
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ક.   વાયો શળક્ષક 

ડ.   શળક્ષક દલાયા શળક્ષણના શવદધાુંતનો ઉમોગ 

26. ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ળાની વાથે ગાઢ યીતે જોડામેરો છે ? 

અ.   આથીક શલકાવ 

ફ.   ફૌશદધક શલકાવ 

ક.   વાભાશજક શલકાવ 

ડ.   વાુંલેશગક શલકાવ 

27. ભાનલ વુંવાધનના શલકાવ ભાટે તમા શળક્ષણ ય લધ  બાય ભૂકલો જોઈએ ? 

અ.   ૂલભ પ્રાથશભક શળક્ષણ 

ફ.   ભાધ્મશભક શળક્ષણ 

ક.   વ્મલવામરક્ષી શળક્ષણ 

ડ.   પ્રાથશભક શળક્ષણ 

28. ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ભાટેન ું ભશત્લન ું ક્રયફ છે . . . 

અ.   બૌશતક ક્રયશસ્થશત 

ફ.   આયોગ્મ શલમક 

ક.   વુંસ્કૄશત 

ડ.   શળક્ષણ 

29. ાઠ્મ વાભગ્રીને યોચક, વય, પ્રબાલૂણભ, વ ગભ, હ્રદમગમ્મ, જેના ભાધ્મભથી ફનાલલાભાું આલે છે તેને 

કશેલામ છે . . . 

અ.   શળક્ષણ પ્રણારી 

ફ.   અશધગભ પ્રણારી 

ક.   શળક્ષણ વશામક વાભગ્રી 

ડ.   િશ્મ-શ્રાવ્મ વાધન વાભગ્રી 

30. નાટક જે શ્રેણીભાું આલે તે છે . . . 

અ.   િશ્મ શ્રાવ્મ 

ફ.   ભાત્ર શ્રાવ્મ 

ક.   ભાત્ર િશ્મ 
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ડ.   માુંશત્રક 

31. નીચેનાભાુંથી મુંત્ર-વશામક વાભગ્રી કઈ છે ? 

અ.   પ્રોજેકટય 

ફ.   એશડામોસ્કો 

ક.   ક્રપલ્ભ સ્રી 

ડ.   ઉયોતત તભાભ 

32. નીચેનાભાુંથી કઈ શ્રાવ્મ વાધન-વાભગ્રી નથી. 

અ.   યેક્રડમો 

ફ.   ગ્રાભોપોન 

ક.   ટેયેકોડભય 

ડ.   ગ્રાપ 

33. નીચેનાભાુંથી િશ્મ વાધન વાભગ્રી કઈ છે ? 

અ.   ચાટભ 

ફ.   નકળો 

ક.   યેખાશચત્ર 

ડ.   ઉયોતત તભાભ 

34. નીચેનાભાુંથી શળક્ષણન ું યુંયાગત વાધન તમ ું છે ? 

અ.   બ્રેક ફોડભ 

ફ.   ાઠ્મ સ્તક 

ક.   લાતાભ 

ડ.   ઉમ ભકત તભાભ 

35. શ્રાવ્મ વાધન-વાભગ્રી તયીકે ળરઆતભાું પ્રાપ્મ શત ું. . . 

અ.   કેલ્તમ રેટય 

ફ.   દૂયદળભન 

ક.   ઉયોતત ફન્ને 

ડ.   આકાળલાણી 
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36. દૂયદળભન શળક્ષણના પામદો/પામદા છે . . . 

અ.   કામભક્રભથી શલધાથીઓ તથા શળક્ષકના િશિકોણભાું લધાયો થામ છે . 

ફ.   શલધાથીઓ નલીનતભ શલચાયો તથા િશ્મોથી ક્રયશચત થામ છે. 

ક.   દૂયદળભન કામભક્રભ યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણભાું એકતા રાલે છે. 

ડ.   ઉયોતત તભાભ 

37. એક જલાફદાય શળક્ષક વાભાન્મ યીતે . . . 

અ.   વુંણૂભ વાલધાની યાખી લત ેછે, જેથી શલધાથીઓ ઓછાભાું ઓછી બરૂો કયે. 

ફ.   શલધાથીઓને બૂરો કયલ દેળે અને તેભને વભજાલળે કે કેલી યીતે બૂરો ટાી ળકામ છે . 

ક.   બૂર કયનાય શલધાથીઓને વાભાન્મ વજા કયે છે. 

ડ.   ોતાના શલધાથીઓને તમાયેક બૂર કયલા દેતો નથી. 

38. જો કોઈ નલીન ઘટનઓ કે વભસ્મા ય કોઈ શલલાદાસ્દ ક્રયશસ્થશત કે ભ શ્કેરી ઊબી થામ તો આે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ ? 

અ.   શલનમ્રતા ભ દ્દાન ું શલમ ક્રય લતભન કયલ ું જોઈએ. 

ફ.   વલભસ્લીકૄત દશિકોણનો સ્લીકાય કયી, ોતાના અભ્માવના ભ દ્દા ય ાછ ું આલલ ું જોયે. 

ક.   ત ેચચાભસ્દ ભ દ્દા શલળ ેશલધાથીઓને તમૈાય કયલા તથા ચચાભ ભાટ ેકોઈ શનશવલત વભમ નતકી કયલો. 

ડ.   જમાું વ ધી અુંશતભ વભાધાન ળતમ શોમ ત્માું વ ધી ચચાભનો વભમ લધાયી દેલો જોઈએ. 

39. જો કોઈ શળક્ષક-શળશક્ષકાએ જલાફલશીઓ તાવલાભાું લધ  શલવલવનીમતા નતકી કયલી શોમ તો તેણે. . . 

અ.   લધ  કઠોય ફનલ ું જોઈએ 

ફ.   ઝડથી કાભગીયી કયલી જોઈએ 

ક.   લધ  ઉદાય ફનલ ું જોઈએ 

ડ.   લસ્ત શનષ્ઠ ફનલ ું જોઈએ. 

40. શળક્ષણન ું ક્ષેત્ર લાદ-શલલાદ અને ખોટી વ્માખ્માઓ કે અલધાયણાથી બયામેર ું ડમ ું છે, કાયણ કે. . . 

અ.   શળક્ષણના ક્ષતે્રભાું આલનાયી વભસ્માઓનો પ્રફ લજૈ્ઞાશનક વુંળોધનો દલાયા શનયાકયણ કયલાભાું આલતો 

નથી. 

ફ.   શળક્ષણની વભસ્માઓભાું વુંળોધકની આત્ભશનષ્ઠતાની બૂશભકા લધાયે શોમ છે. 

ક.   અધ્માકો લૈજ્ઞાશનક દધશતથી વુંળોધનો કયલા વક્ષભ નથી. 

ડ.   અશીં વાયી શળક્ષણ પ્રણારી તથા દધશતનો અબાલ છે. 
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41. અુંશતભ શલવરેણભાું શળક્ષણને શલળે રથી વભજલ ું જોઈએ કે. . . 

અ.   તે પ્રવન ૂછલા તથા જ્ઞાનના ભૂલ્માુંકનની પ્રક્રક્રમા છે. 

ફ.   શલધાથીઓના લાુંચનન ું શ્રલણ છે. 

ક.   શલધાથીઓની શલશલધ ક્રક્રમા-પ્રક્રક્રમાનો શનદળે કયલો/ 

ડ.   ઉમ ભતત તભાભ 

42. જો કોઈ લગભખુંડભાું ભોટી વુંખ્માભાું શલધાથીઓ ઊંઘતા ઝડામ છે તો . . . 

અ.   વુંફુંશધત શલધાથીઓભાું કેટરીક ખાભીઓ શોઈ ળકે છે . 

ફ.   અધ્માન કામભભાું કોઈ ત્ર ક્રટ શોમ ળકે છે . 

ક.   લગભખુંડના બૌશતક લાતાલયણભાું કોઇ ખાભી શોઈ ળકે છે . 

ડ.   ઉયોતત તભાભ ભ શ્કેરીઓ શોઈ ળક ેછે. 

43. શળક્ષકન ું કામભ છે . . . 

અ.   ફાકોન ેભાગભદળભન આલ ું, તભેની પ્રગશતભાું ભદદ કયલી તથા તભેન ું ભૂલ્માુંકન કયલ ું 

ફ.   ગૄશકામભ તાવલ ું, તેભને ભાગભદળભન આલ ું તથા અગાઉની કાભગીયી વોંલી 

ક.   ઉયોતત ફન્ને 

ડ.   ત્રણભાુંથી એક ણ નશીં 

44. કલ્ના કયો કે તભે એક ભશત્લાકાુંક્ષી શળક્ષક છે અને તભે લગભખુંડ શળક્ષણભાું ઊંચો આદળભ ધયાલો છો, યુંત  

આનો કઠોય ક્રયશ્રભ વપર થતો નથી. આ વભસ્મા ભાટે નીચેનાભાુંથી તમ ું એક કાયણ જલફદાય શોમ ળકે છે. . . 

અ.   તભાયા શળક્ષણન ું સ્તય શલધાથીઓની ક્ષભતા કયતા લધાયે ઊંચ ું છે. 

ફ.   શલધાથીઓભાુંજે વ્મશતતગત શબન્નતાઓ યશેરી છે, તે તભાયા પ્રમત્નને શનયથભક ફનાલે છે . 

ક.   ઉયોતત ફન્ન ે

ડ.   ત્રણભાુંથી એક ણ નશીં 

45. ોતાના અધ્માનકામભને લધ  પ્રબાલળાી ફનાલલા વૌથી લધ  ળેના ઉય શનબભય યશેલ ું જોઈએ . 

અ.   વ્મલસ્થાન ઉય 

ફ.   પયીથી બણાલલા ઉય 

ક.   ોતાન જ્ઞાન ઉય 

ડ.   શળક્ષણના વાધનો ઉય 

46. શળક્ષણન ું પ્રથભ ચયણ છે . . . 
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અ.   શરેાથી મોજના ફનાલલી 

ફ.   ાઠ્મક્રભ વાધન વાભગ્રીને વ ગ્રુંશથત કયલી 

ક.   શલધાથીઓના ફેકગ્રાઉન્ડને તાવલ ું 

ડ.   ત્રણભાુંથી એક ણ નશીં 

47. જો શલધાથીઓ તભાયા લગભખુંડભાું શાજય ન શોમ તો આ એક અધ્માક તયીકે ળ ું કયળો ? 

અ.   શલધાથીઓને તેભની ગેયશાજયી ફદર દોશત ઠયાલળો. 

ફ.   શલધાથીઓની ગયેશાજયીના કાયણો જાણી, તને ેદૂય કયલાના પ્રમત્નો કયલા. 

ક.   શલધાથીઓની લતભભાન પ્રલૄશત જોઈ ચૂ યશેલ ું. 

ડ.   અધ્મમન-અધ્માનની કેટરીક રશચોણભ દધશતઓનો ઉમોગ કયલાન ું શલચાયીળ. 

48. ફાક પ્રત્મેનો ભાતનો સ્થાશમ બાલ કમો છે ? 

અ.   પ્રભે 

ફ.   આનુંદ 

ક.   લાત્વલ્મ 

ડ.   દમા 

49. જ્ઞાનાત્ભક ઉદે્દળોનો વુંફુંધ કોની વાથે છે ? 

અ.   ભાનશવક મોગ્મતા 

ફ.   ળાયીક્રયક મોગ્મતા 

ક.   વાભાજીક મોગ્મતા 

ડ.   આેર ત્રણેમના 

50. વુંકેત અશબગભનો વુંફુંધ કોની વાથે છે ? 

અ.   ાલરોલના અન વુંધાન વાથ ે

ફ.   શસ્કનયના અન વુંધાન વાથે 

ક.   (A) અને (B) ફુંને 

ડ.   એકણ નશીં 

51. ભૂલ્મશળક્ષનનો ઉદે્દળ શલદ્યાથીઓના ભનભાું કેલાું ભૂલ્મો દાખર કયલાનો છે ? 

અ.   નૈશતક 
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ફ.   વાભાજીક 

ક.   યાજનૈશતક 

ડ.   આર્થથક 

52. 'દુંડ ન આીને ફાકને બણાલલા' આ ફાફત વાથે શનચેનાભાુંથી કઈ ફાફત વ ુંવુંગત છે ? 

અ.   લગભભાું થતા દુંડ ય પ્રશતફુંધ રગાલલો જોઈએ 

ફ.   ળાયીક્રયક દુંડ શસ્લકામભ નથી 

ક.   શલદ્યાથીઓના અલાુંચ્છનીમ લતભન ભાટ ેતને ેદુંડ આલો જોઈએ 

ડ.   ફાઅકોને વોટીથી ભાયલા જોઈએ 

53. જો શળક્ષકે રાુંફ  બાણ આલ ું ડે તો લચ્ચે લચ્ચે - 

અ.   યોકાલ ું જોઈએ 

ફ.   પ્રવન  છલા જોઈએ 

ક.   શલશલધ શાલબાલ કયલા જોઈએ 

ડ.   અસ્ખશરત લાણીભાું ફોરતા યશેલ ું જોઈએ 

54. નીચેનાભાુંથી કઈ દધશત વ્મશતતગત શબન્નતાની ઉેક્ષા કયે છે ? 

અ.   વભૂશ શલશધ 

ફ.   અશબક્રશભત અધ્મમન 

ક.   સ્લાધ્મામ દધશત 

ડ.   વ્માખ્માન દધશત 

55. વપ શળક્ષક શુંભેળા - 

અ.   વશનળીર શોમ 

ફ.   અન ળાશવત શોમ 

ક.   ળાુંત શોમ 

ડ.   પ્રબાલળાી શોમ 

56. (0.05)2+(0.41)2+(0.073)2(0.005)2+(0.041)2+(0.0073)2(0.05)2+(0.41)2+(0.07

3)2(0.005)2+(0.041)2+(0.0073)2 ની કકભત જણાલો. 

અ.   10 

ફ.   100 
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ક.   1000 

ડ.   આભાુંથી એક ણ નશી. 

57. 4700 ભાું નાનાભાું નાની કઈ વુંખ્મા ઉભેતાું ૂણભલગભ વુંખ્મા ફને ? 

અ.   65 

ફ.   66 

ક.   63 

ડ.   61 

58. 122−4292−32122-4292-32 ની કકભત નીચેના ૈકી એક થામ ? 

અ.   9 

ફ.   4343 

ક.   169169 

ડ.   8383 

59. જો અૂણાાંક વુંખ્માના અુંળ અએ છેદ ફુંનેભાું 1 ઉભેયતાું અૂણાાંક 1414 ફને છે. જો અુંળ અને છેદ 

ફુંનેભાું 2 ઉભેયલાભાું આલે તો અૂણાાંક 1313 ફને છે, તો અૂણાાંકના અુંળ અને છેદનો વયલાો કેટરો થામ ? 

અ.   8 

ફ.   13 

ક.   22 

ડ.   27 

60. અૂણાાંકો 1212 , 7878 , 3434 , 5656 અને 6767 ભાુંથી વૌથી નાનાઅને વૌથી ભોટા અૂણાાંક 

લચ્ચેનો તપાલત કેટરો થામ ? 

અ.   713713 

ફ.   3838 

ક.   4747 

ડ.   1616 

61. યભેળે ફજાયાભાુંથી કેયી ખયીદી અને શેરે ક્રદલવે કેયીવે તે એક તૃતીાાાુંળ જેટરી કેયી ખાઈ ગમો. ફીજા 

ક્રદલવે તેણે ફચેરી કેયીભાુંથી અડધી ખાધી. ત્રીજા ક્રદલવે તેણે જોમ ું, તો ફે કેયી ફચી શતી. તો ફજાયભાુંથી ક ર તે 

કેટરી કેયી રાવ્મો શળે ? 
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અ.   9 

ફ.   8 

ક.   6 

ડ.   12 

62. 5959, 815815 , 4747 અને 611611 ૈકી વૌથી ભોટો અૂણાાંક કમો ? 

અ.   5959 

ફ.   815815 

ક.   4747 

ડ.   611611 

63. નીચેનાભાુંથી કમો અૂણાાંક વૌથી નાનો છે ? 

અ.   5656 

ફ.   7979 

ક.   3535 

ડ.   2323 

64. 13નો એલો નાનાભાું નાનો અલમલી ળોધો કે જેને 4, 5, 6, 7 લડે બાગતાું ળે 3 ભે ? 

અ.   3780 

ફ.   3783 

ક.   2520 

ડ.   2522 

65. યીમા, ભાનવી અને શન્ટ ને એક લત ભાકાય ભેદાનનો એક પેયો પયતાું અન ક્રભે 24 વેકન્ડ, 6 વેકન્ડ અને 14 

વેકન્ડનો વભમ રાગે છે. તો ત્રણેમ જણા કેટરા વભમ છીઆયુંબબફદ એ ભળે? 

અ.   1 શભશનટ , 32 વેકન્ડ 

ફ.   4 શભશનટ , 8 વેકન્ડ 

ક.   3 શભશનટ , 25 વેકન્ડ 

ડ.   2 શભશનટ , 48 વકેન્ડ 
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66. એક લત ભાકાય ફગીચાના એક સ્થે ફે વ્મશતતઓ એક જ ક્રદળાભાું દોડલાન ું ળરૂ કયે છે. એક આુંટો ૂયો 

કયલા ભાટે એકને 10 શભશનટ તથા ફીજાને 15 શભશનટ રાગતી શોમ તો, કેટરી શભશનટ છીથી તેઓ એક ફીજાને 

પયીથી ભળે ? 

અ.   30 શભશનટ 

ફ.   33 શભશનટ 

ક.   40 શભશનટ 

ડ.   45 શભશનટ 

67. નાનાભાું નાની એલી કઈ વુંખ્મા છે કે જેને 16, 18, 20 અને 25 લડે બાગલાભાું આલેતો દયેક લખતે ળે 

4 ભે, જમાયે 7 લડે બાગલાભાું આલે તો ળે ભતી નથી ? 

અ.   17004 

ફ.   18000 

ક.   18002 

ડ.   18004 

68. ફે ગાશણશતક યકભોનો રઘ ત્તભ વાધાયણ અલમલ 840 છે અને તેનો ગ રત્તભ અલમલ 14 છે. આ ૈકીની 

એક યકભ 42 છે તો ફીજી યકભ કઈ શળે ? 

અ.   420 

ફ.   140 

ક.   280 

ડ.   88 

69. 10, 20, અને 25 નો રવાઅ(L.C.M) અને ગ વાઅ (H.C.M) કેટરો થામ ? 

અ.   1 અને 25 

ફ.   10 અને 25 

ક.   100 અન ે5 

ડ.   5 અને 100 

70. 1 અને 100 વુંખ્માની લચ્ચે કેટરી ૂણભ ઘન વુંખ્માઓ આલે છે ? 

અ.   5 

ફ.   2 
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ક.   3 

ડ.   4 

71. ધનલુંતયીના વન્ભાનભાું કમો તશેલાય ઊજલામ છે ? 

અ.કડલાચોથ  

ફ.શોી  

ક. ધનતયેવ  

ડ. અખાત્રીજ  

72. કમ ું ફુંદય અિભૂડી વયોલયના કાુંઠે છે ? 

અ. ાયાદલી  

ફ. કુંડરા  

ક. શલળાખાટ્ટનભ  

ડ. કોલ્રભ  

73. આનુંદભઠ, દ ગેળનુંદીની તથા કારક ુંડરા નલરકથાના રેખક કોણ છે ? 

અ. ળયદચુંિ ચટ્ટોાધ્મામ  

ફ. યલીન્િનાથ ટાગોય 

ક. ફુંક્રકભચુંિ ચટેયજી   

ડ. શલબૂશતબૂણ ફુંદોાધ્મામ  

74. 1913ભાું ફનેર પ્રથભ શશન્દી ક્રપલ્ભ યાજા શક્રયવચુંિના શનભાભતા કોણ શતા ? 

અ. આદેળય ઈયાની  

ફ. દાદાવાશફે પાક ે 

ક. વોશયાફ ભોદી  

ડ. લી.ળાુંતાયાભ  

75. પ્રાચીન વુંસ્કૃત ગ્રુંથોભાું ‘મલનશપ્રમ’ ળબ્દ ળેના ભાટે લયામો શતો ? 

અ. ટાભેટા  

ફ. કાા ભયી  

ક. રીરા ભયચાું 

ડ. રબલગ  

76. ાુંડલાની કમા યાજમની પ્રશવદધ રોકગાથા છે ? 

અ. ભશાયાષ્ટ્ર  

ફ. યાજસ્થાન  

ક. કણાભટક  

ડ. છત્તીવગઢ  
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77. કેન્િ વયકાયની ‘શર’ મોજના ળેની વાથે વુંકામેરી છે ? 

અ. એર ી જી વફવીડી ગ્રાશકના ખાતાભાું જભા કયલી.  

ફ. પ્રાથશભક શળક્ષણનો પ્રવાય  

ક. ગાભોભાું સ્લાસ્્મ વગલડો લધાયલી.  

ડ. શલદ્યારમોભાું ળૌળારમભ  શનભાભણ  

78.  શરત્ઝય  રસ્કાય કમા ક્ષેત્રભાું આલાભાું આલે છે ? 

અ. ત્રકાયત્લ, વાશશત્મ અન ેવુંગીત  

ફ. શલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી  

ક. ક્રપલ્ભ શનભાભણ  

ડ. વભાજવેલા અને ળાુંશત  

79. કેન્િીમ માદીભાું વભાશલિ શલમોની વુંખ્મા કેટરી છે ? 

અ. 97  

ફ. 102 

ક. 82 

ડ. 89 

80. ફે યાજકીમ ક્ષની દધશત તમાું છે ? 

અ. યશળમા  

ફ. મ .એવ.એ  

ક. બાયત 

ડ. ફ્ાુંવ  

81. કોણે 31 દડાભાું વૌથી ઝડી વદી ફનાલી શતી ? 

અ. ળાશશદ આક્રફ્દી 

ફ. કોયી એન્ડયવન  

ક. યોશશત ળભાભ  

ડ. એફી ડી શલશરમવભ  

82. કમ ું  સ્તક અરુંધતી યોમે રખ્મ ું     છે ? 

અ. સ્લાભી એન્ડ ફ્ેન્ડઝ  

ફ. ધ ગોડ ઓપ સ્ભોર થીંગ 

ક. વેલન વભવભ  

ડ. વખાયાભ ફાઈન્ડય  

83. કોને રોકવબા અને યાજમવબા ફુંને ચૂુંટણીભાું ભતદાનનો અશધકાય છે ? 
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અ. શલધાનવબાના વભ્મોન ે 

ફ. રોકવબાના વભ્મોને  

ક. શલધાન ક્રયદના વભ્મોને  

ડ. વુંવદના વભ્મોને  

84. બવધ  દળભન તશેલાય કમા યાજમભાું ભનાલામ છે ? 

અ. જમ્ભ  અને કાશ્ભીય  

ફ. આુંધ્ર પ્રદેળ  

ક. ગોલા  

ડ. ગ જયાત 

85. લનસ્શતઓની પ્રજાશતઓભાું બાયતનો શલવલભાું કેટરાભો નુંફય છે ? 

અ. 16 ભો  

ફ. 14 ભો  

ક. 13 ભો  

ડ. 15 ભો 

86. પ્રેભાનુંદ વાશશત્મ વબા તમાું આલેરી છે? 

અ.   વ યત 

ફ.   લડોદયા 

ક.   યાજકોટ 

ડ.   અભદાલાદ 

87. કમા કશલએ ભ ુંફઈને 'ૃચ્છ લગયની નગયી' વાથે વયખાલી છે? 

અ.   શનયુંજન બગત 

ફ.   દરતયાભ 

ક.   યાજેન્િ ળાશ 

ડ.   ભકયુંદ દલે 

88. "અઢાયવો વત્તાલન" નાટકના યચશમતા કોણ છે? 
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અ.   ઝલેયચુંદ ભેઘાણી 

ફ.   કાકાવાશેફ કારેરકય 

ક.   નભભદ 

ડ.   દળભક 

89. જમ શબખ્ખ  એલોડભ કમા ક્ષેત્ર ભાટે અામ છે? 

અ.  વાશશત્મ 

ફ.  રોકકલ્માણ 

ક.   ત્રકાયત્લ 

ડ.   વુંગીત 

90. 'ભાનલીની બલાઈભાું’ ખરનામકની બૂશભકા કોને બજલી છે? 

અ.   કુંક  ડોળી  

ફ.   ભારી ડોળી 

ક.   ભૂડી ડોળી 

ડ.   આ ૈકી કોઈ નશશ 

91. ''યશવક ળૃુંગાયી કશલ'' તયીકે કોણ જાણીત ું છે? 

અ.   લલ્રબ  

ફ.   દરતયાભ 

ક.   નાન્શારાર 

ડ.   દમાયાભ 

92. "ી ું ગ રાફ અને શ ું" એ કોની કૃશત છે? 

અ.   રાબળુંકય ઠાકય 

ફ.   ગ રાફદાવ બ્રોકય 

ક.    નભભદ 

ડ.   યઘ લીય ચૌધયી 

93. ગ રાફદાવ બ્રોકયન ું ઉનાભ ળ ું છે? 



 

Downloaded from www.shikshanjagat.in Page 19 
 

અ.   શનળત્ર  

ફ.   કથક 

ક.    શનદો 

ડ.   લાવ ક્રક 

94. ભ વાપયો, અવુંખ્મ આ ભ વાપયો,ળ ું રેનને ચડમો ન શોમ આપયો - ુંશતતનો અરુંકાય જણાલો. 

અ.   વરે 

ફ.   વ્મશતયકે 

ક.   ઉભા 

ડ.   ઉત્પ્રેક્ષા 

95. ફોયે ફાયીઓ ફુંધ કયજો - આ કમા પ્રકાયન ું આજ્ઞાથભ લાતમ છે ? 

અ.   આજ્ઞાથભ 

ફ.   બૂતકૃદુંત 

ક.   લતભભાન આજ્ઞાથભ 

ડ.   બશલષ્મ આજ્ઞાથભ 

96. વભમ -ળબ્દન ું શલળેણ જણાલો.  

અ.   વાભાશમક 

ફ.   વાભશમક 

ક.   વભાન 

ડ.   વભમાલશધ 

97. શ ું તને પ્રેભ કયતો યહ્યો, શે ધયા ! યોજ ફોરાલત ું યશી ગમ ું આ ગગન- આ ુંશતતનો છુંદ જણાલો. 

અ.   દોશયો 

ફ.   શક્રયગીત 

ક.   ભનશય 

ડ.   ઝૂરણા 

98. ભ જ અફાને ભોટી શભયાત ફાઇ ! - યેખાુંક્રકત દની શલબશતત જણાલો. 

અ.  પ્રથભા શલબશતત 
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ફ.   વપ્તભી શલબશતત 

ક.   શિ શલબશતત 

ડ.   વુંપ્રદાન 

99. એ ભાણવ ર ચ્ચો દેખામ છે. - આ લાતમભાું દ 'ર ચ્ચો' ળ ું છે ? 

અ.   અલતયણ 

ફ.   દળભક શચહ્ન 

ક.   શલળેણ 

ડ.   વલભનાભ 

100. વભશિ - આ ળબ્દનો શલયોધી ળબ્દ આો. 

અ.   લૈશતતક 

ફ.   વાભ શશક 

ક.   તભાભ 

ડ.   ફધા જ 

 

 

 

 

 


