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1. નીચનાભાાંથી ક્મૉ એક અધ્માક વથી લધુ ઈચ્છનીમ ગણાળ. . . 
અ.  ત ક જ ૉતાના વલમ ફાફત વાંૂણણ જાણતૉ નથી, યાંત ુવલદ્યાથીઓન લધાયભાાં લધાય જાણલા ભાટ પ્રૉત્વાવશત 

કય છ. 
ફ.  ત ક જ ૉત નીવતલાન છ તથા વલદ્યાથીઓન શાંભળા નીવતલાન ફનલા જ્ઞાન આ છ. 
ક.  ત ક જ વતત બણાલલા આલ છ , યાંતુ ત લાતની કાંઈ જ યલા કયતૉ નથી ક વલદ્યાથીન ળુાં આલડ છ. 
ડ.  ત ક જ વભમવય લગણખાંડભાાં આલ છ, યાંતુ વલદ્યાથી લગણભાાં કભ ભૉડા આલ છ તના વલળ ધ્માન આતૉ નથી . 

2. જૉ વળક્ષક લગણખાંડભાાં વળક્ષણ દયવભમાન કૉઈ ગાંબીય બૂર કય, તૉ તણ નીચનાભાાંથી ક્મુાં એક કામણ કયલુાં જૉઈએ ? 

અ.  તણ ૉતાની બરૂનૉ તયત જ સ્લીકાય કયલૉ જૉઈએ 

ફ.  તણ ૉતાની બૂરન બૂરી જલા પ્રમત્ન કયલૉ. 
ક.  બૂર કય અન બૂરી જામ. 
ડ.  તના વલળ અજાણ ફની જામ. 

3. જ વલદ્યાથીઓ લગણખાંડભાાં વતત પ્રનોનૉ ૂછતા યશ છ, તભણ. . . 
અ.  લગણખાંડ ૂયૉ થમા છી અધ્માકન ભલાની વરાશ આલી. 
ફ.  લગણખાંડભાાં થતી ચચાણ-વલચાયણા ય બાગ રલા ભાટ પ્રૉત્વાવશત કયલા જૉઈએ. 
ક.  સ્લતાંત્રણ પ્રનોનૉ ક વભસ્માનૉ શર ળૉધલા પ્રૉત્વાવશત કયલા જૉઈએ. 
ડ.  પ્રનોનૉ છૂલાનુાં ચાર ુયાખ ત ભાટ પ્રૉત્વાશન આલુાં જૉઈએ. 

4. અવયકાયક વળક્ષક ફનલાની વથી ઓછી ળક્મતા કૉની છ ? 

અ.  ત ક જ વથી લધુ વળસ્તાણાભાાં ભાન છ. 
ફ.  ત ક જ બણાલલાભાાં કૉઈ રુચી ધયાલતૉ નથી. 
ક.  ત ક જ નેવતક ભૂલ્મૉનુાં વળક્ષણ આ છ. 
ડ.  ત ક જ વલમનૉ વાયૉ જાણકાય શૉમ. 

5. અધ્મમન-અધ્માનની વથી ભશત્ત્લૂણણ ટકનીક છ. . . 
અ.  જ વળક્ષક ત કશતૉ શૉમ ક ત વલદ્યાથીઓભાાં તની વભજણ દા કયી ળક છ . 
ફ.  ૉતાના વલમભાાં નક્કી થમરૉ અભ્માવક્રભ વભમવય ૂણણ કય. 
ક.  બણાલતી લખત વલદ્યાથીઓન વલશ્રાભની વસ્થવતભાાં યાખી ળક. 
ડ.  જ વનમવભતણ લગણખાંડ રતૉ શૉમ. 

6. એક વાયૉ વળક્ષક ફની ળક છ, જૉ ત. . . 
અ.  જૉ તન વળક્ષણભાાં વાંૂણણ યવ-રુચી શૉમ 

ફ.  ત ૉતાના વલમનૉ જાણકાય શૉમ 
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ક.  તની અવબવ્મવક્ત વાયી શૉમ તૉ 

ડ.  વલદ્યાથીઓન કાંટ્રૉર કયી ળકતૉ શૉમ ] 

7. એક વળક્ષક વાભ વથી ભૉટૉ ડકાય છ . . . 
અ.  લગણખાંડભાાં વળસ્તનુાં લાતાલયણ ફનાલલુભ 

ફ.  વલદ્યાથીઓન તેમાય કયલા ક તઓ ૉતાનુાં ગૄશકામણ કય . 
ક.  પ્રનોનત્ર તેમાય કયલુાં. 
ડ.  અધ્મમન-અધ્માનની પ્રક્રક્રમાન યવભમ ફનાલલી. 

8. નીચનાભાાંથી ક્મુાં એક કથન વાચુાં નથી ? 

અ.  વળક્ષક જન્ભજાત શૉમ છ. 
ફ.  વળક્ષણ એક કરા છ. 
ક.  વળક્ષકૉન તારીભ આી તેમાય કયી ળકામ છ. 
ડ.  ઉમુણક્ત તભાભ 

9. એક વલદ્યાથી દ્લાયા પ્રનોનનૉ ખૉટૉ ઉત્તય આલા ફદર વથી લધુ અવયકાયક પ્રવતક્રક્રમા કઈ શૉઈ ળક છ ? 

અ.  તણ એકભ માદ ન યાખલા ફદર ઠકૉ આલૉ. 
ફ.  જલાફ કભ ખૉટૉ છ ત વભજાલલુાં 

ક.  ખૉટા જલાફ છૉડી, છીનૉ પ્રનોન ૂછલૉ. 
ડ.  ફીજા કૉઈ વલદ્યાથી ાવ વાચૉ જલાફ ભલલૉ. 

10. ગણીતભાાં વળક્ષણભાાં વથી લધુ ઉમૉગી દ્ધવત કઈ શૉઈ ળક છ ? 

અ.  વનગભન દ્ધવત 

ફ.  આગભન દ્ધવત 

ક.  વલનોરણ દ્ધવત 

ડ.  વાંનોરણાત્ભક દ્ધવત 

11. નીચનાભાાંથી કઈ દ્ધવત વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં લધુ ઉમૉગી નશીં શૉમ ? 

અ.  આગભન દ્ધવત 

ફ.  પ્રમૉગળાા દ્ધવત 

ક.  પ્રનોનૉતય દ્ધવત 

ડ.  વભસ્મા ઉકર દ્ધવત 

12. લગણખાંડભાાં વળસ્ત જાલલા ભાટ વથી લધાય અવયકાયક મુવક્ત છ. . . 
અ.  ગયવળસ્ત કયનાય વલદ્યાથીઓન લગણભાાંથી કાઢી ભૂકલા 

ફ.  વળક્ષણકામણ યવભમ શૉમ, તૉ ગયવળસ્ત આૉઆ દયૂ થામ છ . 
ક.  ગયવળસ્ત કયનાય વલદ્યાથીઓના લારીઓન જાણ કયલી. 
ડ.  ગયવળસ્ત કયનાય વલદ્યાથીઓના ખાવ વુવલધાઓ આી ખુળ યાખલા. 

13. ફાકૉના લતણનભાાં ક્રયલતણન રાલલા વથી લધુ અવયકાયક દ્ધવત છ. . . 
અ.  ઈનાભ 
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ફ.  ળાયીક્રયક વળક્ષા 

ક.  ભધુય લાતાણરા 

ડ.  ઘયભાાંથી કાઢી ભૂકલૉ 

14. કૉઈ યીવાંલાદ, ચચાણ ક ગૉષ્ઠીભાાં આ એક પ્રફુદ્ધ શ્રૉતા તયીક બાગ રઈ યહ્યા છૉ, તૉ . . . 
અ.  લક્તાના વલચાયૉ ન ગભતા તન યૉકળૉ. 
ફ.  આખી લાતન વાાંબળૉ તથા ૉતાની લાત યજૂ કયલા ભાટ યજા ભાાંગળૉ. 
ક.  ભન ભક્ક્ભ યાખી ભાત્ર શ્રૉતા ફની યશળૉ. 
ડ.  વાંકૉચના કાયણ કાંઈ ણ કશલાનુાં ટાળૉ. 

15. ૉતાની ઈભાનદાયી વલળ નીચનાભાાંથી ક્મુાં એક કથન લધુ ઉમુણકત ગણાળ ? 

અ.  ભૉટી ભૉટી રારચન ણ આ ઠૉકય ભાયી દીધી છ. 
ફ.  આ દયક કામણ કતણવ્મ બાલનાથી કમુું છ. 
ક.  કૉઈ ણ કાભ ભાટ, કૉઈ ણ વ્મવક્ત ાવથી રાાંચ રીધી નથી. 
ડ.  ભાયા જલૉ ઈભાનદાય ભાણવ આજ વુધી કૉઈ થમૉ નથી. 

16. યાષ્ટ્ર્રીમ એકતા ભાટ બાાન વભજાલી અત્માંત જરુયી છ, તથી . . . 
અ.  વળક્ષણના ભાધ્મભ ભાટ પ્રાથવભક સ્તય ભાતૄબાાના પ્રમૉગની સ્લતાંત્રતા શૉલી જૉઈએ. 
ફ.  ઉત્તય બાયતભાાં દવક્ષણ બાયતની બ 

ક.  યાષ્ટ્ર્બાા ભાટ વશન્દીન વય તથા ભાન્મ ફનાલલી જૉઈએ. 
ડ.  ઉમુણકત તભાભ 

17. તભાયૉ વભત્ર વફભાય છ, તન કન્વય છ તૉ તભ . . . 
અ.  વભત્રન તની વફભાયીની જાણ કયીળ તથા તન મૉગ્મ વાયલાય રલાભાાં ભદદ કયીળ. 
ફ.  વભત્રન તની વફભાયીની જાણ કયીળ નશીં. 
ક.  વભત્રના કુટુાંફીજનૉન તની વફભાયીની જાણ કયીળ તથા તભન ધીયજ યાખલાનુાં કશીળ. 
ડ.  તટસ્થ યશીળ. 

18. અનુવૂવચત જાવતના વલદ્યાથીઓ તભાયી ળાાભાાં બણ છ તૉ તભ . . . 
અ.  તભના વલકાવ ભાટ વલળ દ્રવિ તથા દમાનૉ બાલ અનાલળૉ. 
ફ.  તભના ભાતા-વતાન કશળૉ ક તભનુાં ફાક તભાયા ઘય આલી, આના ઘયના કાભભાાં ભદદ કય. 
ક.  ફાકૉન ભદદરુ થળૉ જથી વયકાય દ્લાયા તભન વળષ્મલૄવત ભ. 
ડ.  ૉતાના કાભથી ભતરફ યાખળૉ, તભનાભાાં વલળ રુવચ રળૉ નશીં. 

19. વલદ્યારમૉનુાં બાવલ ઢીના વનભાણણભાાં ભશત્ત્લનુાં મૉગદાન શૉમ છ, કાયણ ક . . . 
અ.  ફાલ્મલસ્થાથી વલદ્યાથીઓ અધ્માકની આજ્ઞાન વલોક્રય વભજ છ. 
ફ.  અધ્માકન વલદ્યારમૉભાાં વલદ્યાથીઓન જાણલાનૉ અન વભજલા ૂયતૉ વભમ ભ છ. 
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ક.  ફાકભાાં અનાંત પ્રવતબા અન ક્ષભતાઓ શૉમ છ, જના વલકાવભાાં અધ્માકૉનુાં ઘણાં ભૉટુાં મૉગદાન શૉમ છ. 
ડ.  ઉયૉક્ત તભાભ 

20. વપ વળક્ષક ત છ જ . . . 
અ.  જનુાં વળસ્ત ઘણાં જ શૉમ. 
ફ.  જ લગણખાંડભાાં વલદ્યાથીઓનુાં ભનૉયાંજન કયતૉ શૉમ . 
ક.  જ વલમનુાં ઊંડાણૂલણક જ્ઞાન યાખતૉ શૉમ. 
ડ.  જની અવબવ્મવક્ત પ્રબાલળાી શૉમ. 

21. વળક્ષક વભાજભાાં ભશત્લૂણણ સ્થાન ભલી ળક છ, જૉ ત. . . 
અ.  વાભાવજક કામણક્રભૉભાાં વક્રક્રમ બાગ રતૉ શૉમ 

ફ.  વત્તાધાયી યાજકીમ ાટીભાાં વક્રક્રમ વભ્મની બૂવભકા અદા કયતૉ શૉમ . 
ક.  ૉતાની જલાફદાયીઓન ઈભાનદાયીલૂણક વનબાલતૉ શૉમ. 
ડ.  વલદ્લાન અન ભવરક ચચતન શૉમ. 

22. વળક્ષક ભાટ વથી લધુ જરુયીમાતૂણણ છ . . . 
અ.  દળ ભાટ અગાધ પ્રભ 

ફ.  વભાજવલા 

ક.  વલમનુાં જ્ઞાન 

ડ.  કઠૉય ક્રયશ્રભ 

23. વળક્ષકનુાં વદાચાયી શૉલુાં જરુયી છ, કાયણ ક . . . 
અ.  તનાથી વળક્ષણ પ્રબાવલત થામ છ . 
ફ.  તનાથી વભાજભાાં પ્રવતષ્ઠાભાાં લધાયૉ થામ છ . 
ક.  અધ્માક વલદ્યાથીઓ ભાટ અનુકયણીમ શૉમ છ . 
ડ.  અધ્માક યાષ્ટ્ર્નૉ વનભાણણકતાણ છ. 

24. જૉ કૉઈ ફાક વાભાન્મ યીત ૉતાના ઘયથી વલવલધ લસ્તુઓ ક ેવાની ચૉયી કય છ, તૉ આ . . . 
અ.  તન કડક વજા કયીળ ક જનાથી બમબીત થઈ ત ચૉયી કયલાનુાં ફાંધ કય . 
ફ.  તન ૉરીવની ફીક ફતાલીળ. 
ક.  તના આલા લતણન ાછના વાચા કાયણૉ ળૉધલા પ્રમત્ન કયીળ. 
ડ.  તન વાંૂણણ વુવલધાઓ આીળ. 

25. એક ફાક ૉતાના બાઈ-ફશનૉ તભજ કુટુાંફના અન્મ વભ્મૉ વાથ વતત રડતૉ-ઝઘડતૉ યશ છ, તની આ 

આદત છૉડાલલા ભાટ આ . . . 
અ.  આ તની વાથ લાત ન કયતા તન વતયસ્કૄત કયલાનુાં વાંદ કયળૉ. 
ફ.  તન ફધાની વાભ ધભકાલળૉ. 



Downloaded From www.shikshanjagat.in Page 5 
 

ક.  તનુાં ફધાની વાથ રડલાનુાં કાયણ જાણીળ. 
ડ.  તન ફીજા વાયા ફાકૉ ફતાલીળ, જ ૉતાના ઘયના વભ્મૉ વાથ પ્રભૂલણક લતે છ . 

26. ભન રૉકૉ ધનલાન વભજ છ, કાયણ ક. . . 
અ.  ભાયી ાવ વારુાં ભકાન તથા ભૉટયકાય છ. 
ફ.  શુાં દાન કયતૉ યશુાં છુાં. 
ક.  વભત્રલતુણભાાં લધાય ખચણ કરુાં છુાં . 
ડ.  શુાં ૉત ખાલાીલા તભજ શયલા-ઓઢલાભાાં ભાનુાં છુાં . 

27. જલાફદાયીઓ વલળ આનુાં ભાનલુાં છ ક . . . 
અ.  ભન જલાફદાયીઓ બાયરુ રાગ છ. 
ફ.  શુાં જલાફદાયીઓ લશન કયલાભાાં આનાંદ અનબુલુાં છુાં. 
ક.  ભન જલાફદાયીઓથી ભુક્ત થઈ કાભ કયલાભાાં આનાંદ ભ છ. 
ડ.  શુાં શલથી જલાફદાયીૂણણ કાભગીયીથી દૂય યશુાં છુાં . 

28. આ વથી લધુ વશભત છૉ . . . 
અ.  શુાં સ્લતાંત્ર વનણણમ રઈ ળકતૉ નથી. 
ફ.  ભન ૉતાની વનણણમક્ષભતાની જાણકયી નથી. 
ક.  શુાં શાંભળા વનણણમ રતા શરા વલવળિ રૉકૉની વરાશ રૌં છુાં. 
ડ.  શુાં શાંભળા સ્લતાંત્ર અન ઝડથી વનણણમ રઉં છુાં. 

29. આના વલળ વથી લધુ ઉમુણક્ત કથન છ . . . 
અ.  ભાયાભાાં ક્રદલવ-ક્રદલવ આત્ભવલનોલાવ ઓછૉ થતૉ જામ છ. 
ફ.  ભાયાભાાં આત્ભવલનોલાવ યહ્યૉ જ નથી 

ક.  ભાયાભાાં આજ ણ તટરૉ જ આત્ભવલનોલાવ છ, જટરૉ શરા શતૉ. 
ડ.  ભન ૉતાના આત્ભવલનોલાવ વલળ ૂયતુાં જ્ઞાન નથી. 

30. વળક્ષણ અન વ્મલવામભાાં ભાગણદળણન વલાઓનૉ ઉદ્દળ છ . . . 
અ.  વ્મવક્તન વાચી અન તભની વળક્ષણ પ્રદાન કયલુાં 

ફ.  ત વ્મવક્તની મૉગ્મતા પ્રભાણ વ્મલવામની વાંદગી કયાલી આલી. 
ક.  વળક્ષણ અન વ્મલવામભાાં જમાાં ભુશ્કરીઓ શૉમ તનુાં વભાધાન કયલુાં. 
ડ.  તનાભાાં એ પ્રકાય વભજ ઉત્ન્ન કયલી ક જનાથી ત ૉતાનૉ વનણણમ જાત જ રઈ ળક. 

31. વભાન વ્મવક્તત્લના વલકાવનૉ અથણ છ . . . 
અ.  ફધા વાથ શીભી વશકાયથી કામણ કયલુાં 

ફ.  લેજ્ઞાવનક અન વુવ્મલવસ્થત દ્રવિકૉણ અનાલલૉ. 
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ક.  વ્મવક્તના જ્ઞાન, ચચતન અન ક્રક્રમાઓભાાં એક એલુાં વ્મલસ્થાન ગૉઠલામ ક જનાથી કામણનુાં ક્રયણાભ વપતાલૂણક 

ભલી ળકામ. 
ડ.  તનાાં ફધા જ વશકભણચાયીઓ વાથ વભાન વ્મલશાય શૉમ. 

32. ફાકના વલાુંગીણ વલકાવ ભાટ જરુયી છ . . . 
અ.  ધાર્મભક વળક્ષણ 

ફ.  વાાંસ્કૄવતક કામણક્રભ 

ક.  વાાંસ્કૄવતક જ્ઞાન 

ડ.  યભત-ગભત 

33. ાઠમક્રભ ન લધુ ઉમૉગી ફનાલી ળકામ છ . 
અ.  સ્થાવનક જાણકાયી દ્લાયા 

ફ.  બાયતના ઈવતશાવ દ્લાયા 

ક.  બાયતના બગૉવરક જ્ઞાન દ્લાયા 

ડ.  બાયતીમ વાંસ્કવૄતના જ્ઞાન દ્લાયા 

34. વળક્ષણ ભાટ વથી લધુ ઉમૉગી છ . . . 
અ.  લતણભાન યીક્ષા દ્ધવત 

ફ.  ઓન ફુક ટસ્ટ 

ક.  વવભસ્ટય દ્ધવત 

ડ.  ફશુવલક્લ્ીમ પ્રનોનત્રૉ 

35. ઉત્તભ વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલા વથી લધુ ઉમૉગી છ . . . 
અ.  ભાતબૃાા 

ફ.  યાષ્ટ્ર્બાા વશન્દી 

ક.  અાંગ્રજી 

ડ.  ઉયૉક્ત ત્રણમ 

36. નલીન એકભ ક વલમલસ્તુ ળીખલતા શરા વાભાન્મતઃ અગાઉ બણાલરા એકભન માદ કયલાભાાં આલ છ, કાયણ 

ક . . . 
અ.  તનાથી વલદ્યાથીઓની મૉગ્મતા તાવી ળકામ છ. 
ફ.  અગાઉ બણરા એકભ વાથ નલીન બણાલલાના એકભ વાથ વાંફાંધ સ્થાવત કયલાથી વલમલસ્તનુ વભજાલલી 

વય ફની જામ છ. 
ક.  તનાથી વલદ્યાથીઓ ઘયથી અગાઉથી જ એકભ લાાંચીન ક માદ કયીન આલ છ . 
ડ.  તનાથી લગણખાંડભાાં વળસ્તના લાતાલયણનુાં વનભાણણ કયલાભાાં વયતા યશ ચી. 

37. વલધાથીઓન આલાભાાં આલતુાં વળક્ષણ લધાય અવયકાયક વાવફત થઈ ળક છ, જૉ . . . 
અ.  અધ્માકન વલમનુાં ઊંડાણૂલણકનુાં જ્ઞાન શૉમ 

ફ.  ફાકૉ પ્રત્મ રુવચ શૉમ 

ક.  એક જ વલમલસ્તુ કટરીમ લાય ુનયાલર્મતત કયલાભાાં આલ 

ડ.  ફાકૉના ભાનવવક સ્તય ય આધાક્રયત વળક્ષણ આલાભાાં આલ 
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38. અવયકાયક અન વપ વળક્ષણ ભાટ વથી વળક્ષણ ભાટ વથી જરુયી છ . . . 
અ.  વલધાથીઓન લધુ-લધુ નૉટ્વ રખાલલી 

ફ.  વ્માલશાક્રયક ઉદાશયણૉ દ્લાયા વલમન લધ ુસ્િ કયલૉ 

ક.  બ્રકફૉડણનૉ લધુભાાં લધુ ઉમૉગ 

ડ.  વાવશવત્મક બાાનૉ લધાયભાાં લધાય ઉમૉગ 

39. વળક્ષક નલા એકભનૉ પ્રાયાંબ કલી યીત કયલૉ જૉઈએ ? 

અ.  લાતાણ દ્લાયા 

ફ.  કવલતા દ્લાયા 

ક.  વચત્ર ફતાલીન 

ડ.  ઉયૉક્ત ત્રણમ દ્લાયા અથલા કૉઈણ એક દ્લાયા 

40. ફાકૉભાાં વચ્ચાઈ ના ગુણનૉ વલકાવ કયલા ભાટ કમુાં વથી લધુ ઉમુક્ત છ ? 

અ.  જૂઠુાં ફૉરનાય વલદ્યાથીન વાભૂવશક દાંડ આલૉ. 
ફ.  વાચાભશાુરુૉના ગુનગાન ગાલા 

ક.  વળક્ષક તયીક કામભ વખતાઈથી વત્મનુાં ારન કયલુાં. 
ડ.  વાચાાં ફાકૉન ઈનાભ આીન. 

41. We __________ book last week. 

અ.  gave 

ફ.  give 

ક.  was given 

ડ.  gives 

42. Good and happy __________ help us in our life. 

અ.  neighburs 

ફ.  neighbar 

ક.  neighbours 

ડ.  neirbours 

43. Take __________ tea or coffee. 

અ.  either 

ફ.  neither 

ક.  nor 

ડ.  to 
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44. No one was caring of the __________ 

અ.  dying 

ફ.  death 

ક.  die 

ડ.  is dying 

45. I __________ never __________ by him. 

અ.  have, been seen 

ફ.  have been, seen 

ક.  has, been seen 

ડ.  had been, seen 

46. You can not secure good marks, unless __________. 

અ.  you do not work hard 

ફ.  you will work hard 

ક.  you work hard 

ડ.  you will not work hard 

47. It is __________ which pays more than any thing else. 

અ.  confidence 

ફ.  confidance 

ક.  confedince 

ડ.  confidense 

48. Sharad __________ when the telephone rand. 

અ.  had been eating 

ફ.  had been ate 

ક.  has eating 

ડ.  had ate 

49. We can't eat the food; it is __________. 
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અ.  rancid 

ફ.  old 

ક.  bad 

ડ.  rotten 

50. Give opposite meaning : genuine 

અ.  Rotten 

ફ.  Bogus 

ક.  Unsound 

ડ.  Impure 

51. This is the __________ father is a doctor. 

અ.  whom 

ફ.  whose 

ક.  which 

ડ.  that 

52. My friend __________ not like Hindi sond. 

અ.  do 

ફ.  did 

ક.  does 

ડ.  are 

53. Some bits of papers are on the floor. I will __________. 

અ.  put them in a dustbin 

ફ.  ask someone to put them in the dustbin 

ક.  say that people are careless and go away 

ડ.  enjoy the scene 

54. The dog __________ i have bought is black. 

અ.  whose 
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ફ.  that 

ક.  which 

ડ.  who 

55. He is senior __________ me. 

અ.  by 

ફ.  to 

ક.  then 

ડ.  none 

56. 64ના ઘનભૂનુાં લગણભૂ ળુાં થામ ? 

અ.  2 

ફ.  8 

ક.  4 

ડ.  ના ભ 

57. 12 % ના વ્માજના દય 250 રૂવમાનુાં વ્માજ 20 રૂવમા કટરા ભવશનાભાાં થામ ? 

અ.  10 

ફ.  11 

ક.  8 

ડ.  6 

58. 30 ભીટય રાાંફા રાંફચૉયવ ભદાનનુાં ક્ષત્રપ 480 ચૉયવ ભીટય શૉમ તૉ ભદાનની શૉયાઈ કટરા ભીટય થામ ? 

અ.  20 ભીટય 

ફ.  25 ભીટય 

ક.  16 ભીટય 

ડ.  26 ભીટય 

59. ડુાંગયીના બાલભાાં 25%નૉ લધાયૉ થામ તૉ કૉઈણ વ્મવક્ત લયાળભાાં કટરા ટકા ઘટાડૉ કય તથી ખચણ લધ નશી ? 

અ.  10% 

ફ.  20% 

ક.  18% 

ડ.  25% 

60. A કામણ 12 ક્રદલવભાાં ુરુ કયી ળક છ. ત 3 ક્રદલવ કામણ કય છ. છી B તની વાથ જૉડામ છ.,અન ફાંન્ન ત્રણ 

ક્રદલવભાાં કામણ ુરુ કય છ. તૉ B એકરૉ ત કામણ કટરા ક્રદલવભાાં ુરૂ કયી ળક ? 

અ.  6 ક્રદલવ 

ફ.  12 ક્રદલવ 

ક.  4 ક્રદલવ 

ડ.  8 ક્રદલવ 
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61. ત્રણ અરગ અરગ ચાય યસ્તાય લાશનવ્મલશાયની રાઈટ ક્રભળઃ 24 વકન્ડ, 38 વકન્ડ તથા 54 વકન્ડ છી યાંગ 

ફદર છ. જૉ ત્રણમએ 10:15:00 વભમ એક વાથ યાંગ ફદલ્મા શૉમ તૉ શલ ક્માય ત એક વાથ યાંગ ફદરળ? 

અ.  10:16:54 વલાય 

ફ.  10:18:36 વલાય 

ક.  10:17:02 વલાય 

ડ.  10:22:12 વલાય 

62. વતા અન ુત્રની શારની ઉંભયનુાં પ્રભાણ 5:1 છ. વાત લણ છી ત પ્રભાણ 3:1 થળ તૉ ુત્રની અત્માય ઉંભય 

કટરી છ ? 

અ.  8 

ફ.  7 

ક.  6 

ડ.  5 

63. રૂ. 700 ની વાડી રૂ.490ભાાં ભ તૉ તના ય કટરા ટકા લતય ભળમુાં કશલામ ? 

અ.  15% 

ફ.  20% 

ક.  30% 

ડ.  40% 

64. જૉ Aના 40% = B ના 25% અન B=A ના x%,તૉ x ની કકભત કટરી થળ ? 

અ.  80% 

ફ.  160% 

ક.  120% 

ડ.  60% 

65. જૉ xના 12%, yના 6%ની વભાન શૉમ, તૉ xના 28%ફયાફય yના કટરા ટકા થામ ? 

અ.  14% 

ફ.  24% 

ક.  16% 

ડ.  18% 
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66. એક વાંખ્માના 10 ટકાના 10 ટકા ફયાફય 10 થામ છ, તૉ ત વાંખ્મા કઈ છ ? 

અ.  100 

ફ.  1000 

ક.  500 

ડ.  400 

67. A,B,C ભીન દયાયૉજ 300 રૂવમા કભામ છ. A અન C ભીન 188 રૂવમા કભામ છ, જમાય B અન C ભરીન 

150 રૂવમા કભામ છ, તૉ C દયયૉજ કટરા રૂવમા કભામ છ ? 

અ.  40 રૂવમા 

ફ.  66 રૂવમા 

ક.  75 રૂવમા 

ડ.  100 રૂવમા 

68. 1400 રૂવમા નશા અન ક્રદમા લચ્ચ 3:4ના પ્રભાણભાાં લશચલાથી ક્રદમાન કટરા રૂવમાઅ ભળ ? 

અ.  600 રૂવમા 

ફ.  800 રૂવમા 

ક.  200 રૂવમા 

ડ.  400 રૂવમા 

69. શુાં ભાાંડલીથી બુજ 40ક્રકભી ની ઝડ ગમૉ અન 60 ક્રકભીની ઝડ બુજથી ભાાંડલી ાછૉ આવ્મૉ. તૉ ભયા પ્રલાવની 

વયયાળ ઝડ કરાકની કટરી છ ? 

અ.  50 ક્રકભી 

ફ.  49 ક્રકભી 

ક.  48 ક્રકભી 

ડ.  45 ક્રકભી 

70. ફ ગામૉ, દયકન રૂ 1275ભાાં લચલાભાાં આલી.એક ય 20ટકા રાબ થમૉ અન ફીજી ય 20 ટકા ખૉટ ગઈ. તૉ 

વૉદાભાાં કટરા ટકા રાબ થમૉ ક ખૉટ ગઇ ? 

અ.  ન રાબ ક - ન ખૉટ 

ફ.  4 ટકા રાબ 

ક.  2 ટકા રાબ 

ડ.  4 ટકા ખૉટ 

71. ફ ળબ્દૉ લચ્ચ જગ્મા છૉડલા ભાટ કી - ફૉડણ યની કઈ કીનૉ ઉમૉગ કયલાભાાં આલ છ ? 

A.   એન્ટય 

B.   કાંટ્રૉર + ફી 

C.   સ્વફાય 

D.   કપ્વરૉગ 

72. કમ્પપ્મૂટયન આલાભાાં આલતા ડટા અન વૂચનાઓ કૉનૉ વનદેળ કય છ ? 

A.   ઇનટુ 
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B.   પ્રક્રક્રમા 

C.   આઉટુટ 

D.   વનગણભ 

73. ક્મુાં ળશય ગાંગા નદીના તટ ય લવરુાં નથી ? 

A.   ભથયુા 

B.   લાયાણવી 

C.   ટણા 

D.   શયદ્લાય 

74. લણનૉ એલૉ ક્મૉ ક્રદલવ છ જભાાં બાયતના એક નતાની જન્ભવતવથ અન ફીજાની ુણ્મવતવથ છ ? 

A.   24 ભી જાન્મુઆયી 

B.   14 ભી નલમ્પફય 

C.   31 ભી ઓક્ટૉફય 

D.   5 ભી વપ્ટમ્પફય 

75. 'મુયકા , મુયકા' ળબ્દ ક્મા લજે્ઞાવનક ઉચ્ચામાણ શતા ? 

A.   આર્કકવભક્રડઝ 

B.   ગરવરમૉ 

C.   ન્મૂટન 

D.   ડાર્મલન 

76. ક્મૉ દળ 'ભધ્મયાત્રીના વૂમણની બૂવભ' તયીક ઓખામ છ ? 

A.   નધયરૅન્ડ 

B.   ન્મૂઝીરૅન્ડ 

C.   નૉલ ે

D.   વસ્લટઝયરન્ડ 

77. ક્મૉ ક્રદલવ 'કમ્પપ્મૂટય વાક્ષયતા ક્રદલવ' તયીક ઓખામ છ ? 

A.   1 રી ક્રડવમ્પફય 

B.   2 જી ક્રડવમ્પફય 

C.   3 જી ક્રડવમ્પફય 

D.   4 થી ક્રડવમ્પફય 

78. ક્મૉ ગ્રાંથ ાયવી ધભણનૉ છ ? 

A.   જૂનૉ કયાય 

B.   ફાઈફર 

C.   આગભ 

D.   અલસ્તા 

79. વાલણજવનક ગણળ ભશૉત્વલની ળરુઆત કૉણ કયી ? 

A.   લીય વાલયકય 

B.   ડૈ. શડગલાય 
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C.   વાંત એકનાથ 

D.   ફાર ગાંગાધય વતરક 

80. 16 ભી રૉકવબાના પ્રૉટભણ અધ્મક્ષ કૉણ શતા ? 

A.   કભરનાથ 

B.   રારકૄષ્ણ અડલાણી 

C.   વુવભત્રા ભશાજન 

D.   ભીયાાંકુભાય 

81. બાયતભાાં શક્રયમાી ક્રાાંવત ક્મા ાકૉભાાં વપ યશી છ ? 

A.   જુલાય - ફાજયી 

B.   ઘઉં - ચૉખા 

C.   તવરવફમા - કાવ 

D.   ળયડી - ચા 

82. શક્રયમાી ક્રાાંવતનાાં પ્રણતા કૉણ છ ? 

A.   નૉભણન ફૉયરૉગ 

B.   વી . યાંગયાજન 

C.   ગયી વૉફય 

D.   ડૈ . સ્લાભીનાથન 

83. શૉદ્દાની રૂએ નીવતાંચના અધ્મક્ષ કૉણ છ ? 

A.   યાષ્ટ્ર્વત 

B.   ઉયાષ્ટ્ર્વત 

C.   નાણા પ્રધાન 

D.   લડાપ્રધાન 

84. અત્માય (2017) ક્રયઝલણ ફેંક ઓપ ઈવન્ડમાના ગલનણય કૉણ છ ? 

A.   લામ . ફી . યડ્ડી 

B.   ઊર્મજત ટર 

C.   ડી . વુબ્ફાયાલ 

D.   વી . યાંગયાજન 

85. શાસ્મ લામુ તયીક ક્મૉ લામુ જાણીતૉ છ ? 

A.   ઓવક્વજન 

B.   નાઈટ્રૉજન 

C.   શાઈડ્રૉજન 

D.   નાઈટ્રટ ઓક્વાઈડ 

86. 'વશરાઈથી ન ભ તલુાં' ળબ્દવભૂશ ભાટ એક ળબ્દ આૉ.  
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અ.   શાથ લગુ 

ફ.   વુરબ 

ક.  દુરણબ 

ડ.   અરબ 

87. 'ધુવન' ળબ્દનૉ અથણ આૉ. 
 અ. નદી 

ફ.  વયૉલય 

ક.   ઘભાંડી 

ડ.   ફાંધ 

88. 'ગૂણ' ળબ્દનૉ અથણ આૉ.  

અ.   વનમભ 

ફ.   વભૂશ 

ક.   અનાજ બયલાનૉ થરૉ 

ડ.   રક્ષણ 

89. 'વચય' ળબ્દનૉ અથણ જણાલૉ.   

અ.   કડુાં 

ફ.   વાભુવશક 

ક.   રાાંફ ુ

ડ.   આમુષ્મ 

90. 'અવશ' ળબ્દનૉ અથણ જણાલૉ.  

અ.   વભત્ર 

ફ.   અવશમાાં 

ક.   ગરુડ 

ડ.   વા 

91. એક તાંત ફાાંધલુાં રૂઢીપ્રમૉગનૉ વાચૉ અથણ જણાલૉ.  

અ.   એકતા સ્થાલી 

ફ.   એક જગ્માએ બગા કયલા 
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ક.   બગુાં કયી ફાાંધી દલુાં 

ડ.   દૉયીથી ફાાંધલુાં 

92. 'ત્માગીન બૉગલી જાણૉ' ક્માાં ઉવનદની ાંવક્ત છ?  

અ.  અથલણલદ 

ફ.   ઋગ્લદ 

ક.   ભાાંડૂકઉવનદ 

ડ.   કનૉવનદ 

93. 'વચત્રગુપ્ત' કમા કવલનુાં ઉનાભ છ?  

અ.   ફાંવીધય ળકુ્ર 

ફ.  નભણદ 

ક.   કરાી 

ડ.   ઉભાળાંકય જૉળી 

94. ક.કા.ળાસ્ત્રીનુાં ઉનાભ ળુાં છ?  

અ.   લેવક્તક 

ફ.   યાષ્ટ્ર્ીમ ળામય 

ક.   કાઠીમાલાડી 

ડ.   વૉયઠી 

95. ગુજયાતી બાાભાાં વપ્રથભ રખામરી આત્ભકથાનુાં ળુાં નાભ શતુાં?  

અ.  ભાયી શકીકત 

ફ.   અભાયી શકીકત 

ક.   ભારુાં વત્મ 

ડ.   વત્મના પ્રમૉગૉ 

96. ગુજયાતી ગઝરના વતા તયીક કૉણ ઓખામ છ?  

અ.   ળમદા 

ફ.   આદીર ભન્વૂયી 

ક.   ફારાળાંકય કાંથાયીમા 

ડ.   ભયીઝ 

97. ગુજયાતી બાાનુાં પ્રથભ વૉનટ 'બણકાય' કૉણ યચરુાં?  
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અ.   ફ.ક.ઠાકૉય 

ફ.   રાબળાંકય ઠાકય 

ક.   નભણદ 

ડ.   યાજળ ળાશ 

98. વાત ગરા આકાળભાાં' કૉની કૃવત છ?  

અ.   લેબલી ળાશ 

ફ.   કાજર લેદ્ય 

ક.   કુાંદવનકા કાક્રડમા 

ડ.   યાજન્દ્ર ળાશ 

99. 'વાક્ષાત વયસ્લતી' નુાં વફરુદ કૉન આલાભાાં આવ્મુાં છ?  

અ.   શ્રીભદ યાજચાંદ્ર 

ફ.   દમાયાભ 

ક.   અખૉ 

ડ.   સ્લાભી વલલકાનાંદ  

100. ૂજમ ભૉટાનુાં નાભ ળુાં શતુાં?  

અ.   ચુનીરાર ભક્રડમા 

ફ.   વનયાંજન બગત 

ક.   ચુનીયાભ બગત 

ડ.   ચનુીરાર આળાયાભ બગત 

 

 


