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1. Adhya, try to solve it __________. 
અ.  yourself 

ફ.  her self 

ક.  my self 

ડ.  her selves 

2. I can not ___________ people who say and do what every they like. 
અ.  call 

ફ.  change 

ક.  like 

ડ.  prefer 

3. find correct spelling. 
અ.  Silence 

ફ.  Selence 

ક.  Selince 

ડ.  Selience 

4. Don't write the answers __________ red ink. 
અ.  in 

ફ.  with 

ક.  by 

ડ.  from 

5. WATER ળબ્દનૉ વભાનાથી કમૉ છ ? 
અ.  AQUA 

ફ.  LAX 

ક.  IDLE 

ડ.  MILK 

6. SAVAGE ળબ્દનૉ વલરુધાથી કમૉ છ? 
અ.  CRUEL 

ફ.  UNSURE 

ક.  DIM 

ડ.  KIND 

7. He is __________ chilડ. 
અ.  spoil 

ફ.  spoiled 

ક.  spoilt 

ડ.  spoiled 

8. You must study hard __________ you get good marks. 
અ.  and 
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ફ.  or 

ક.  so 

ડ.  so that 

9. The young should take care of the elder.  

Replace the underline part with the most appropriate worડ. 
અ.  look after 

ફ.  look for 

ક.  look out 

ડ.  look into 

10. __________ is the pre condition of writing. 
અ.  writing 

ફ.  grammar 

ક.  reading 

ડ.  listening 

11. Select correct option.  

અનુબલ ફધી લસ્તુ વળખલડતૉ નથી. 
અ.  Experience can not teach everything. 

ફ.  Experience does not teach everything. 

ક.  Experience do not teach everything. 

ડ.  Experience did not teach everything. 

12. His father died __________ cancer. 
અ.  in 

ફ.  in to 

ક.  on 

ડ.  of 

13. It was very disappointing absolutely __________ happeneડ. 
અ.  something 

ફ.  everything 

ક.  nothing 

ડ.  any thing 

14. I have not heard the __________ news. 
અ.  latest 

ફ.  lattest 

ક.  later 

ડ.  last 

15. ERROR નૉ વભાનાથી ળબ્દ કમૉ ? 
અ.  Misadvanture 

ફ.  Misgiving 

ક.  Ambiguity 



Downloaded From www.shikshanjagat.in Page 3 
 

ડ.  Blunder 

16. કૉઈ ચૉયવનુું ક્ષત્રપ 2.25 ચૉયવ ભીટય છ, તૉ તની રયવભવત કટરી છ ? 

અ.  9 ભીટય 

ફ.  6 ભીટય 

ક.  1.5 ભીટય 

ડ.  4.5 ભીટય 

17. ફ યકભનૉ વયલાૉ 59 છ. અન તભની લચ્ચ નૉ તપાલત 19 છ, તૉ આ યકભૉ નૉ ગુણાકાય કટરૉ શળ. 
અ.  680 

ફ.  975 

ક.  780 

ડ.  1121 

18. એક વ્મવતતવન 7 રદલસ્ની વયયાળ કભાણી 25 રૂવમા છ. પ્રથભ 6 રદલવની વયયાળ કભાણી રૂવમા 23 છ. તૉ 

વાતભા રદલવની કટરા રૂવમા છ? 

અ.  14રૂવમા 

ફ.  26 રૂવમા 

ક.  37 રૂવમા 

ડ.  47 રૂવમા 

19. 1 થી 20 વુધીના અુંકૉના વયલાાની વયયાળ કટરી થામ ? 

અ.  10.5 

ફ.  11.5 

ક.  12.5 

ડ.  9.5 

20. કૉપી ાઉડયના કટ અન એક વરટય દુધની કકભત ક્રભળઃ રૂવમા 20 તથા રૂવમા 30 છ. કૉપી ાઉડયના એક 

કટભાુંથી 10 ક કૉપી ાઉડયના એક વભવરવરટય દૂધનૉ ઉમૉગ થામ છ. જૉ કૉપીના એક ક ય 25 ટકા રાબ 

ભલલૉ શૉમ તૉ એક ક કૉપીની લચાણકકભત કટરી યાખલી જૉઈએ ? 

અ.  11 રુવમા 

ફ.  10 રુવમા 

ક.  9 રુવમા 

ડ.  8 રુવમા 

21. જૉ કૉઈ વાુંકવતક બાાભાું PREM ન 1618513 એ યીત રખામ, તૉ PURIન કલી યીત રખામ ? 

અ.  1612188 

ફ.  1621159 

ક.  1621186 

ડ.  1621189 

22. એક વુંખ્મા 20% ના 20% 16 છ, તૉ ત વુંખ્મા કઈ ? 

અ.  400 

ફ.  300 

ક.  200 
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ડ.  100 

23. એક ગૉ ેડાની વત્રજ્મા 134134 ભીટય છ, તૉ ૧૧ રકરૉભીટયની ભુવાપયીભાું ત કટરા ચતકય કાળ ? 

અ.  1100 

ફ.  1200 

ક.  1000 

ડ.  900 

24. ળરૂઆતની વુંગ 10 એકી વુંખ્માઓનૉ વયલાૉ કટરૉ થળ ? 

અ.  90 

ફ.  100 

ક.  110 

ડ.  120 

25. ભવના , નશા અન રદમા લચ્ચ 9000 2:3:4 ના પ્રભાણભાું લશેંચલાભાું આલ તૉ ભવનાના બાગ કટરા રૂવમા 

આલ ? 

અ.  2000 રૂવમા 

ફ.  3000 રૂવમા 

ક.  4000 રૂવમા 

ડ.  5000 રૂવમા 

26. 24 વલધાથીઓ અન તના વળક્ષકની વયયાળ ઉંભય 15 લષ છ જૉ વળક્ષકની ઉંભય ફાદ કયલાભાું આલ તૉ 

વલધાથીઓની ઉંભય વયયાળ 1 લષ ઘટી જામ છ , તૉ વળક્ષકની ઉંભય કટરી ? 

અ.  39 લષ 

ફ.  40 લષ 

ક.  41 લષ 

ડ.  42 લષ 

27. એક વ્મવતત 20 રકરૉભીટયની ઝડ ૉતાની ઓરપવ જામ છ . અન 30 રકરૉભીટયની ઝડ ાછૉ આલ છ , તૉ 

તની કરાકની વયયાળ ઝડ કટરી છ ? 

અ.  25 રકભી. 
ફ.  24 રકભી. 
ક.  20 રકભી. 
ડ.  22 રકભી. 

28. એક લાયી એક ટફર 480 રૂવમાભાું લચ છ તૉ તન 20 ટકા ખૉટ જામ છ. 20 ટકા નપૉ ભલલા તણ ત ટફર 

કટરા રૂવમાભાું લચલુું જૉઈએ ? 

અ.  720 રૂવમા 

ફ.  820 રૂવમા 

ક.  920 રૂવમા 

ડ.  1200 રૂવમા 

29. એક રુંફચૉયવની એક ફાજુ ૩૦ ટકા લધાયલાભાું આલ છ અન ફીજી ફાજુ ૩૦ ટકા ઘટાડલાભાું આલ તૉ 

રુંફચૉયવની ક્ષત્રપભાું કટરૉ લધાયૉ ક ઘટાડૉ થળ ? 

અ.  9 ટકા લધાયૉ 
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ફ.  11 ટકા ઘટાડૉ 

ક.  9 ટકા ઘટાડૉ 

ડ.  10 ટકા લધાયૉ 

30. એક ભૉફાઈર વલક્રતા ભૉફાઈરની ખયીદકકભત ય 20% લધાયી 10% ટકા લતય આ છ . તૉ તન કટરા ટકા 

નપૉ થામ ? 

અ.  10 ટકા 

ફ.  8 ટકા 

ક.  12 ટકા 

ડ.  5 ટકા 

31. જૉ વલદ્યાથીઓના લગષખુંડભાું બણાલરુું વભજી ળકતા ન શૉમ તૉ અધ્માક ળુું અનુબલળ ? 

અ.  ત ૉત વ્મથષ ૉતાનૉ વભમ લીતાલી યહ્યૉ છ. 
ફ.  તન ફીજી યીત વભજાલળ. 
ક.  તન લગષખુંડ કુંટાાજનક રગાલળ. 
ડ.  વલદ્યાથીઓભાું રદરગીયી અનુબલળ. 

32. જૉ કૉઈ વળક્ષક તલા વલચાયૉના વુંકષભાું આલ છ જ ફીજાન વભજલા ભાટ અઘયા છ, તૉ વળક્ષક. . . 
અ.  યાજી-ખુળીથી ફીજાન વભજાલલા તેમાય યશલુું. 
ફ.  ઉકાય ગણી અથલા ેવા રઈ ફીજાન વભજાલલા 

ક.  ત વભજન ૉતાના વુધી વીવભત યાખલી જથી કયીન તનુું સ્થાન વલળ ફની યશ. 
ડ.  એલા વ્મવતતઓન ન વભજાલલા ક જ ત ફાફત ખચષ કયલા ન ભાુંગતા શૉમ. 

33. નીચનાભાુંથી તમુું એક કથન કૉઈ વળક્ષક ભાટ મૉગ્મ ગણાળ નશીં ? અધ્માક. . . 
અ.  જ લાસ્તવલક યીત વલદ્યાથીઓભાું યવ રતૉ શૉમ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓન રદળાવૂચન આલા તથા વળસ્ત જાલલા વક્ષભ શૉમ. 
ક.  ૉતાન નલી રયવસ્થવતભાું ગૉઠલલાભાું વુંકૉચ અનબુલતૉ શૉમ. 
ડ.  ત ૉતાના કાભ પ્રત્મ પ્રૉત્વાવશત ગૉઠલલાભાું વુંકૉચ અનુબલતૉ શૉમ. 

34. વળક્ષક વુંદગી વવભવતના વભ્મ શૉલાના બાગરુ આ તમા વળક્ષકની વુંદગી કયળૉ, તન. . . 
અ.  જ વુંતુવરત વ્મવતતત્લ ધયાલતી શૉમ. 
ફ.  જની વલમલસ્તુભાું વનુણતા શૉમ. 
ક.  જન વાભૂવશક રક્રમાઓનુું વારુું એલુું જ્ઞાન શૉમ. 
ડ.  જનાભાું ઉયના ફધા જ ગણુૉ શૉમ. 

35. વભૂશ વળક્ષણભાું નીચનાભાુંથી કઈ એક વુંકલ્ના વભામરી છ ? 

અ.  વળક્ષણભાું પ્રવતસ્ધાષનૉ અુંત રાલલૉ. 
ફ.  વળક્ષણભાું વ્મવતતલાદનૉ અુંત રાલલૉ 
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ક.  વલદ્યાથીઓ ૉતાના વભત્ર વભશૂથી વથી લધ ુપ્રબાવલત થામ છ. 
ડ.  વભાુંતય વભૂશ વળક્ષણ જ રૉકળાશીનૉ ભૂ આધાય છ. 

36. વાભૂવશક વળક્ષણભાું વલદ્યાથીઓની જરુરયમાત શળ. . . 
અ.  વભશૂ પ્રળુંવા પ્રાપ્ત થલી જૉઈએ 

ફ.  કાભની વભાન યીત લશેંચણી 

ક.  વ્મવતતગત અવબપ્રામની અલગણના કયલી. 
ડ.  અરગ યશતા વલદ્યાથીઓની વભૂશભાું આકર્ષત કયલા. 

37. જૉ આણ અનુબલીએ ક ભૉટાબાગની વળક્ષણ દ્ધવતઓ ફુંવધમાય લાતાલયણનૉ બૉગ ફની છ. 
અ.  લગષખુંડભાું કઠૉય વળસ્તના વનમભૉ રગાલલાભાું આલ. 
ફ.  લગષખુંડભાું વાભવૂશક પ્રલૄવતઓ અથલા કામષક્રભૉ ન અવયકાયક યીત રાગ ુકયલાભાું આલ. 
ક.  લગષખુંડભાું લધુભાું લધુ શકાયાત્ભક સ્ધાષ ઊબી કયલાભાું આલ. 
ડ.  ત્રણભાુંથી એક ણ નશીં. 

38. નીચ આરા વલકલ્ૉ ેકી તભાુંથી વલભ ળબ્દ ળૉધી કાઢૉ. 
અ.  IJCD 

ફ.  WYTS 

ક.  QRKL 

ડ.  PQMN 

39. એક અવયકાયક વળક્ષણ દ્ધવતભાું નીચનાભાુંથી તમૉ ગુણ જૉલા ભતૉ નથી ? 

અ.  ચચાષ વલચાયણા દ્ધવત 

ફ.  ગૄશકામષનૉ બાય 

ક.  વભસ્મા વનલાયણ ભાટ પ્રૉત્વાવશત કયનાય લાતાલયણ 

ડ.  એકભની ગૉખણટ્ટી 

40. જૉ વલદ્યાથીઓ એ જ ન વભજી ળક ક વળક્ષક લગષખુંડભાું ળુું બણાવ્મુું, તૉ વળક્ષક કલુું અનુબલળ. . . 
અ.  તભન ફીજી યીત ક દ્ધવતથી વભજાલલાભાું આલ 

ફ.  ત ૉતાનૉ વભમ વ્મથષ ન લીતાલ 

ક.  વલદ્યાથીઓ ભાટ રદરગીયી વ્મતત કય 

ડ.  ત્રણભાુંથી એક ણ નશીં. 

41. નીચનાભાુંથી કઈ એક રયવસ્થવતભાું વલદ્યાથીઓના ગયવળસ્ત દાખલલાની ળતમતા વથી ઓછી શળ ? 

અ.  જ્માય વલદ્યાથીઓન ડકાયરુ વળક્ષણકામષ આલાભાું આલ 

ફ.  જ્માય અધ્માક લગષખુંડભાું તકષવલતકષ કય 

ક.  જ્માય લગષખુંડના ફધા વલદ્યાથી વળક્ષક પ્રત્મ નપયત દાખલ 

ડ.  જ્માય વળક્ષક તભન એક ઉચ્ચ આદળષ ભૈડર તયીક યજૂ કય 

42. લગષખુંડભાું વલદ્યાથીઓના વ્મલશાયભાું વળસ્ત રાલલા ભાટ નીચનાભાુંથી કઈ એક ફાફત પ્રાથવભક શૉલી જૉઈએ. . 
. 
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અ.  વળક્ષકનુું પ્રબુત્લ 

ફ.  વલદ્યાથી વભત્રભુંડ 

ક.  ઈનાભ અન વળક્ષા 

ડ.  વલદ્યાથી પ્રયણા 

43. તભ વળક્ષણન અન્મ વ્મલવામૉ કયતાું લધુ પ્રાધાન્મતા ળાથી આૉ છૉ ? 

અ.  ભાનલતાની વલા ભાટ 

ફ.  અધ્મમન-અધ્માન વાથ પ્રભ શૉલાથ 

ક.  મુલાનૉ પ્રત્મ પ્રભ શૉલાથી 

ડ.  વલમભાું વનુણતા પ્રાપ્ત કયલા ભાટ 

44. વળક્ષકની નીચ આરી વલળતાઓભાું કઈ ફાફત શ્રષ્ઠ લગષખુંડ વળસ્તભાું વશામબૂત શળ ? 

અ.  આકષક વ્મવતતત્લ 

ફ.  વારુું આચયણ તથા આકષક દખાલ 

ક.  વાદુું જીલન 

ડ.  પ્રબાલી ક અવયકાયક વળક્ષણ 

45. વારુું વળક્ષણ ળનુું ઉદાશયણ છ. . . 
અ.  વળક્ષણના વ્મલવામ પ્રત્મ ઈભાનદાયી તથા વનષ્ઠાનુું 

ફ.  વળક્ષકૉની ઉચ્ચ ળેક્ષણીક મૉગ્મતાનુું 

ક.  કૈરજના આચામષના કુળ નતૄત્લનુું 

ડ.  વળક્ષકૉના વલદ્લાનણાના ઉચ્ચ સ્તયનુું 

46. વલદ્યાથીઓન લધુ કઠૉય વળક્ષા ક વજા કયલાથી. . . 
અ.  તભના ભાતા-વતા આચામષન પરયમાદ કયલા જળ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓ ળાા છૉડી ફીજી ળાાભાું જળ. 
ક.  વલદ્યાથીઓના ભનભાું ળાા પ્રત્મ દ્લ-બાલનાનૉ જન્ભ થામ છ. 
ડ.  ળાાભાું વળસ્ત ફની યશ છ. 

47. જ વલદ્યાથીઓ ગૉખણટ્ટી કય છ તનાભાું . . . 
અ.  ફુવદ્ધનૉ વલકાવ થતૉ નથી. 
ફ.  તનાભાું એ લાતના વલલકનૉ અબાલ શૉમ છ ક ળુું જરુયી છ અન ળુું વફનજરુયી છ. 
ક.  તનાભાું ભવરક ચચતનનૉ વલકાવ થતૉ નથી. 
ડ.  તભના ભાટ યીક્ષા ાવ કયલી કરઠન નથી. 

48. કૉઈ વલદ્યાથી પ્રશ્નનુું જાત જ વભાધાન કય છ, તૉ તના ભાટ ભૉટુું ઈનાભ શળ. . . 
અ.  તન ત પ્રશ્નના ૂયા ગુણ ભલા જૉઈએ 

ફ.  તન તના પ્રશ્નનૉ વાચૉ ઉત્તય ભી જામ છ. 
ક.  વળક્ષક દ્લાયા તની પ્રળુંવા થલી જૉઈએ 

ડ.  તન ત પ્રશ્નનૉ ઉત્તય ભલલાની યીતનુું જ્ઞાન થઈ જામ છ. 
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49. વુંકૉચનળીર અન ળયભા વલદ્યાથીઓન લગષખુંડના વળક્ષણભાું બાગ રલાની પ્રયણા આલાનૉ એક ઉામ છ. . 
. 
અ.  તભન ઘયકાભભાુંથી ભુતત કયી દલા જૉઈએ 

ફ.  તભન લગષખુંડભાું ૉતાન ગભતા વલમ ઉય ફૉરલા ભાટ પ્રૉત્વાવશત કયીળુું. 
ક.  જૉ ત કૉઈ પ્રશ્નનૉ ઉત્તય ન આ તૉ તભન ળયભભાું ભૂકી દ તલી રયવસ્થવત ઊબી કયલી. 
ડ.  તભણ વલળ સ્નશ આલાભાું આલ . 

50. નાના ફાકૉ લધુ રક્રમાળીર શૉમ છ, અધ્માક તના ભાટ ળુું કયલુું જૉઈએ ? 

અ.  તભની રક્રમાળીરતાન ઓછી કયલા પ્રમત્ન કયીળ. 
ફ.  તભની રક્રમાળીરતાનૉ અભ્માવ કયલૉ. 
ક.  તભની રક્રમાળીરતાન યૉકલી. 
ડ.  તભની રક્રમાળીરતાની ભદદથી તભન કૉઈ ઉમૉગી વળક્ષણ આલુું. 

51. વળક્ષણની પ્રરક્રમા ત્માું વુધી ૉતાના ઉદળભાું વપ થઈ ળકતી નથી, જ્માું વુધી વલદ્યાથીભાું . . . 
અ.  વળસ્ત ન શૉમ 

ફ.  વનષ્ઠાલાન ન શૉમ 

ક.  તના ભાટ તઓ ઈચ્છા ધયાલતા ન શૉમ 

ડ.  ૉત વુંળૉધનલૄવત ન શૉમ. 

52. અધ્માક થમા છી તભાયા વલચાયાનુવાય દયક અધ્માકના ઘયભાું કઈ લસ્તુનુું શૉલુું જરુયી ગણાળ ? 

અ.  રામબ્રયી 

ફ.  ટરીવલઝન 

ક.  વજાલરૉ ફઠક રુભ 

ડ.  ઉયૉતત તભાભ 

53. ગૉખણટ્ટીની ટલથી વલદ્યાથીઓન ળુું નુકળાન થામ છ ? 

અ.  તભની લૄવદ્ધનૉ વલકાવ થતૉ નથી. 
ફ.  તભનાભાું ભરીક ચચતનનૉ વલકાવ થતૉ નથી. 
ક.  તભનાભાું આત્ભવલશ્લાવનૉ અબાલ શૉમ છ. 
ડ.  તઓ લગષ-વળક્ષણથી દૂય થામ છ. 

54. વળક્ષક ૉતાનૉ લગષ વભાપ્ત થમા છી. . . 
અ.  બ્રકફૉડષ વાપ કયલુું જૉઈએ 

ફ.  બ્રકફૉડષન શૉમ તભ જ યાખલુું જૉઈએ 

ક.  લગષના કૉઈ વલદ્યાથી ાવ બ્રકફૉડષ વાપ કયાલલુું જૉઈએ 

ડ.  ઉયૉતત એક ણ નશીં. 

55. વળસ્ત્તની વભસ્માના વભાધાન ભાટ એક વાયૉ યસ્તૉ ત ણ છ ક. . . 
અ.  વલદ્યાથીઓન નવેતક વળક્ષણ અવનલામષણ આલુું જૉઈએ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓન વાયા લતષન ફદર ગુણ આલા જૉઈએ 
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ક.  ગયવળસ્ત ફદર કઠૉય વળક્ષા કયલી. 
ડ.  ઉયૉતત તભાભ 

56. ફાકૉભાું સ્લવળસ્તની બાલના કલી યીત દા કયી ળકામ છ. 
અ.  તભન કડક વળસ્તભાું યાખીન 

ફ.  વળસ્તભાું યશલાથી થતાું રાબ તભન ફતાલીન 

ક.  ગયવળસ્ત ક ખયાફ લતષણૂક ય તભન દુંડ આીન 

ડ.  તભન જલાફદાયીઓ વોંીન 

57. લગષખુંડભાું લધુ વળસ્તભમ લાતાલયણ ફની યશ છ, જૉ. . . 
અ.  ળકે્ષવણક વાધન-વાભાગ્રીનૉ મૉગ્મ ઉમૉગ થામ. 
ફ.  ાઠમક્રભભાું વલદ્યાથીઓ ભાટ ભનૉયુંજનનુું ઘણું વલમલસ્તુ શૉમ તૉ 

ક.  અધ્માકનુું વ્મવતતત્લ પ્રબાલળાી શૉમ તૉ 

ડ.  વલદ્યાથીઓન જૉ ખફય શૉમ ક આચામષ ગભ ત્માય લગષખુંડભાું આલી ળક છ. 

58. વાભાવજક અનુળાવનનૉ આધાય શૉમ છ. . . 
અ.  બમ અથલા દુંડ 

ફ.  ચનદા અન પ્રળુંવા 

ક.  વાયા ફનલાની ઈચ્છા 

ડ.  વુંસ્કાય 

59. વળક્ષક ૉતાના લગષખુંડભાું વાયી વળસ્તવ્મસ્થા જાલી યાખલાભાું વપ થઈ ળક છ, જૉ ત. . . 
અ.  વલદ્યાથીઓ પ્રત્મ શુંભળા કડક વ્મલશાય અનાલ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓ વાથ વલનમ્રતા યાખ, વાથ-વાથ દ્રઢ ણ શૉમ. 
ક.  વલદ્યાથીઓની ઈચ્છા પ્રભાણ કામષ કય. 
ડ.  તમાયક વલદ્યાથીઓની ભાુંગણીઓ ણ સ્લીકાય. 

60. વૉટીના બમથી. . . 
અ.  વ્મલસ્થા જલામ યશ છ. 
ફ.  વળસ્ત જલાઈ યશ છ. 
ક.  વ્મલસ્થા ઊબી કયી ળકામ છ, યુંત ુવળસ્ત શૉલી જરુયી નથી. 
ડ.  સ્લમુંવળસ્ત ઊબુું થામ છ. 

61. લગષખુંડભાું વળસ્તની વભસ્મા નીચનાભાુંથી કૉની વાથ વુંફુંવધત છ ? 

અ.  તમૉ વલમ બણાલલાભાું આલી યહ્યૉ છ. 
ફ.  બણાલલાભાું આલતા વલમ કટરા રુવચભમ-યવભમ છ. 
ક.  વલદ્યાથીઓ લગષખુંડભાું કલી યીત ફવરા છ. 
ડ.  ઉયૉતત તભાભ 
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62. વલદ્યાથીઓન ભનૉયુંજન ભાટ લાુંચલાનૉ કામષક્રભ. . . 
અ.  ઘયકાભના સ્લરુ આી ળકામ છ. 
ફ.  લારીઓન જલાફદાયી છ. 
ક.  ળાાના સુ્તકારમભાું આ કાભ થામ ત જરુયી છ. 
ડ.  વફનજરુયી ભાથાકૂટ છ. 

63. લગષખુંડભાું વળસ્તબુંગ થલાની ળતમતા યશ છ, જૉ. . . 
અ.  લગષખુંડભાું વલદ્યાથીઓની વુંખ્મા જરુરયમાત કયતાું લધાય શૉમ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓની વ્મવતતગત વબન્નતાઓ ય ધ્માન આી ળકાતુું નથી. 
ક.  વળક્ષકની બણાલલાની દ્ધવત વુંતૉજનક ન ણ શૉમ. 
ડ.  ઉયૉતત તભાભ 

64. લગષખુંડભાું વળક્ષક ક્રભવુંખ્મા આધારયત યૉજની શાજયી ર છ . . . 
અ.  આ દ્ધવત મૉગ્મ છ, કાયણ ક તનાથી ઓછૉ વભમ રાગ છ. 
ફ.  આ દ્ધવત રૉકવપ્રમ છ, કાયણ ક ભૉટાબાગની સ્કૂરૉ ત અનાલ છ. 
ક.  આ દ્ધવત મૉગ્મ નથી, તનાથી વળક્ષક વાથ વલદ્યાથીઓનૉ વીધૉ વુંફુંધ સ્થાવત થતૉ નથી. 
ડ.  આ દ્ધવત મૉગ્મ નથી, કાયણ ક તનાથી ઘણીલાય લગષખુંડભાું શાજયી ફૉરતા એક વાથ ફ વલદ્યાથી શાજયી ફૉર 

છ. 

65. વળક્ષક ૉતાના વલદ્યાથીઓના નાભ જાણલા જૉઈએ, તનાથી ભુખ્મ રાબ થામ છ. . . 
અ.  વલદ્યાથીઓ ખૉટુું કાભ કયલાથી ડયળ. 
ફ.  વલદ્યાથીઓ વળસ્તભાું યશળ. 
ક.  વલદ્યાથીઓ વાથ વળક્ષકના વુંફુંધૉ લધળ. 
ડ.  ઉયૉતત તભાભ 

66. જૉ લગષખુંડભાું કટરાક વલદ્યાથીઓ બણલાભાું આલ છ અન કટરાક વલદ્યાથીઓ બણલાભાું શોંવળમાય છ , તૉ 

અધ્માક ભાટ મૉગ્મ ગણાળ . . . 
અ.  ફાકૉની ભશત્તભ ફુવદ્ધના ઉમૉગ ભાટ તભની મૉગ્મતા અન રુવચના આધાય વલબાજન કય. 
ફ.  નફા વલદ્યાથીઓન બણાલલાનુું કાભ શોંવળમાય વલદ્યાથીન વોંી દ. 
ક.  નફા વલદ્યાથીઓના ળાાના વભમ છી અરગથી બણાલલા. 
ડ.  શોંવળમાય વલદ્યાથીઓન સ્લપ્રમત્ન બણાલલાની છૂટ આલી, નફા વલદ્યાથીઓ તયપ લધુ ધ્માન આૉ. 

67. પ્રૉજતત દ્ધવતની વથી ઉત્તભ ફાફત કઈ છ ? 

અ.  ફાકન્દ્રી દ્ધવત છ. 
ફ.  લજે્ઞાવનક યીત આ દ્ધવત દ્લાયા વળક્ષણ આલાભાું આલ છ. 
ક.  યભત-યભતભાું ફાકૉન વલમલસ્તુું વળખલાડલુું. 
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ડ.  રૉકતાુંવત્રક વળસ્ત જાલલુું. 

68. આગભન-વનગભન વલવધ વાભાન્મ યીત ળભાું લયામ છ ? 

અ.  ગવણત વળક્ષણભાું 

ફ.  વલજ્ઞાન વળક્ષણભાું 

ક.  વ્માકયણ વળક્ષણભાું 

ડ.  ઉયના તભાભ ભાટ 

69. 'યાષ્ટ્ર્રીમ એકતાની બાલનાનૉ વલકાવ' આ કલા પ્રકાયનૉ ઉદ્દળ છ ? 

અ.  ળકે્ષવણક 

ફ.  વલવળષ્ટ 

ક.  વાભાજીક 

ડ.  યાષ્ટ્ર્ીમ 

70. નીચનાભાુંથી કઈ યીત એક અધ્માક ૉતાના વ્મવતતગત તપાલતૉન વાયી યીત ભાી ળકળ ? 

અ.  વલદ્યાથીઓ ાવ વનફુંધ રખાલીન 

ફ.  વલદ્યાથીઓન ચચાષ-રયવુંલાદ સ્ધાષભાું બાગ રલડાલી. 
ક.  ભનૉલજે્ઞાવનક કવૉટીઓના આધાય. 
ડ.  ળાાની યીક્ષાના રયણાભૉન આધાય 

71. કઈ મૉજના ભીઠા ઝય જલી શતી ? 

અ.   ખારવા મૉજના 

ફ.   વશામકાયી મૉજના 

ક.   વદ્લભુખી ળાવન મૉજના 

ડ.   નલાફી ળાવન મૉજના 

72. લાતાલયણનૉ તમૉ લામુ વૂમષનાું ાયજાુંફરી રકયણૉન અલયૉધીન ૃથ્લી ય શોંચતાું યૉક છ ? 

અ.   નાઈટ્રૉજન 

ફ.   ઑવતવજન 

ક.   ઓઝૉન 

ડ.   શાઈડ્રૉજન 

73. લાતાલયણભાું ઑવતવજન લામુનુું પ્રભાણ આળય કટરા ટકા છ ? 

અ.   21% 

ફ.   71% 

ક.   78% 

ડ.   25% 

74. કઈ રીરભાુંથી થીજલલાના દ્રવ્મ તયીક ઉમૉગી એલૉ અગય અગય દાથષ ફનાલલાભાું આલ છ ? 

અ.   જવરરડમભ 

ફ.   ઍનાફીના 

ક.   નૉસ્ટૉક 

ડ.   સ્ામયૉગામયા 

75. તમા પ્રકાયના વૂક્ષ્ભ જીલ સ્લમુંૉી છ ? 

અ.   રીર 
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ફ.   પ્રજીલ 

ક.   ફૂગ 

ડ.   લાઇયવ 

76. દયક પાઈર વવસ્ટભની ળરૂઆત ળનાથી થામ છ ? 

અ.   પાઈર 

ફ.   રડયતટયી 

ક.   રૂટ - રડયતટયી 

ડ.   ાર્ટટળન 

77. RAM નુું ૂરુું નાભ જણાલૉ . 
અ.   Random access Memory 

ફ.   Romans Only Memory 

ક.   Read Only Memory 

ડ.   Real Only Memory 

78. WHO નુું ૂરુું નાભ ળુું છ ? 

અ.   લલ્ડષ શલ્થ ઓગનેાઈઝળન 

ફ.   લલ્ડષ શરયટજ ઓગેનાઈઝળન 

ક.   લલ્ડષ શાઉવ ઓગેનાઈઝળન 

ડ.   આ ેકી એક ણ નશીં 

79. ' લાદી ક્રાુંવત ' કૉની વાથ વુંકામરી છ ? 

અ.   ઈંડા ઉત્ાદન વાથ 

ફ.   ખાદ્યાન્ન ઉત્ાદન વાથ 

ક.   ભાછરી ઉત્ાદન વાથ 

ડ.   ટભટાું ઉત્ાદન વાથ 

80. નીચના ભાુંથી તમૉ યૉગ લાઈયવ થી થતૉ નથી ? 

અ.   ળીતા 

ફ.   ળયદી 

ક.   ઈન્્રુએન્ઝા 

ડ.   ભધપુ્રભશ 

81. '' ભાનલીની વુંૂણષ વ્મવતતભત્તાનુું પ્રગટીકયણ એટર કણલણી '' એલુું કશનાય કૉણ શતા ? 

અ.   ગાુંધીજી 

ફ.   સ્લાભી વલલકનુંદ 

ક.   યવલન્દ્રનાથ ટાગૉય 

ડ.   ભશર્ષ અયચલદ 

82. ' ગુવરલવષ ટ્રાલલ્વ ' ના રખક કૉણ છ ? 

અ.   ડવનમર ડીપૉ 

ફ.   ળતવવમય 

ક.   જૅન ઓસ્ટીન 

ડ.   જૉનાથાન વસ્લ્ટ 
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83. વબ્રરટળ લડા પ્રધાનનુું વનલાવસ્થાન તમુું છ ? 

અ.   વ્શાઈટ શાઉવ 

ફ.   યડ સ્કલય 

ક.   ડાઉચનગ સ્ટ્રીટ 

ડ.   તાઈનાભન ચૉક 

84. તમુું ળશય મશુદી, ઈવાઈ અન ભુવસ્રભ ધભષનુું વલત્ર સ્થાન છ ? 

અ.   ફથરશભ 

ફ.   જરુવરભ 

ક.   ભતકા 

ડ.   કૉન્સ્ટન્ટીભૉર 

85. શરયપ્રવાદ ચૉયવવમા તમા લાચજત્ર ભાટ પ્રખ્માત છ ? 

અ.   વુંતૂય 

ફ.   વવતાય 

ક.   ફુંવયી 

ડ.   ળયણાઈ 

86. 'ડૉળીભાની લાતૉ' કૃવતના કતાષ કૉણ છ?  

અ.  ઝલયચુંદ ભઘાણી 

ફ.  લણીબાઈ ુયૉવશત 

ક.  ન્નારાર ટર 

ડ.  ધૂભકતુ 

87. 'ગાતા આવૉારલ' કૉનૉ લાતાષવુંગ્રશ છ?  

અ.  ફ.ક.ઠાકૉય 

ફ.  ન્નારાર ટર 

ક.  ધુભકતુ 

ડ.  સ્નશયવમભ 

88. 'શીયાના રટકણીમાું' કૉનૉ લાતાષવુંગ્રશ છ?  

અ.  સ્નશયવમભ 

ફ.  ધૂભકતુ 

ક.  યા.વલ.ાઠક 

ડ.  વુન્દયભ 

89. ચુનીરાર ભરડમાના પ્રથભ લાતાષ વુંગ્રશનુું નાભ ળુું છ?  

અ.  ભાયી શકીકત 

ફ.  વયૉલયન કાુંઠ 

ક.  વુંલદના 

ડ.  ઘૂઘલતાું ૂય 

90. 'ળયણાઈના વુય' નૉ વાવશત્મ પ્રકાય જણાલૉ.  

અ.  નલવરકા 



Downloaded From www.shikshanjagat.in Page 14 
 

ફ.  આત્ભકથા 

ક.  એકાુંકી 

ડ.  નલરકથા 

91. 'લાની ભાયી કૉમર' ના લાતાષકાય કૉણ છ?  

અ. યાલજી ટર 

ફ.  નાન્શારાર 

ક.  ચનુીરાર ભરડમા 

ડ.  આ ેકી કૉઈ નવશ 

92. ચૂનીરાર ભરડમાએ નલવરકાના સ્લરૂૉની વલગતલાય છણાલટ કમા ગ્રુંથભાું કયી છ?  

અ.  કથારૉક 

ફ.  કથાવાગય 

ક.  કથાાઠ 

ડ.  કથાગાન 

93. 'ચવશન ળસ્ત્ર ળાું ? લીયન ભૃત્મુ ળાું ?...' કાવ્મુંવતત કમા કવલની છ?  

અ.  નભષદ 

ફ.  યાજળ વ્માવ 

ક.  નાન્શારાર 

ડ.  દરતયાભ 

94. 'રચલગ કયી રાકડીએ યાભ વીતાન ભામાષ જૉ,..' - આ ુંવતત કમા કવલની છ?  

અ.  રૉકકવલ 

ફ.  બારણ 

ક.  અખૉ 

ડ.  પ્રશરાદ ાયખ 

95. 'ઊંચી નીચ પમાષ કય જીલનની ઘટભા...' ુંવતત કમા કવલની છ?  

અ.  સ્નશયવમભ 

ફ.  નભષદ 

ક.  અનીર જૉળી 

ડ.  વુન્દયભ 

96. 'તભાયા અશી આજ ગરા થલાના, ચભનભાું ફધાન ...' - આ ુંવતત કમા કવલની છ?  

અ.  ગની દશીંલારા 

ફ.  યભળ ાયખ 

ક.  યાલજી ટર 

ડ.  વનયુંજન બગત 

97. 'રદલવૉ જુદાઈના જામ છ, એ જળ જરૂય વભરન વુધી' - આ ુંવતતના કવલનુું નાભ જણાલૉ.  

અ.  ખવરર 
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ફ.  આદીર ભન્વૂયી 

ક.  ગની દશીંલારા 

ડ.  ફ.ક.ઠાકૉય 

98. 'ધાયૉ ક એક વાુંજ  આન ભળ્મા અન આન શળ્માું ણ આ આખા આમખાનુું ળુું? - ુંવતતના કવલ 

કૉણ છ?  

અ. યાલજી ટર 

ફ. જગદીળ જૉળી 

ક.  નભષદ 

ડ.  યાજળ ળાશ 

99. 'અભ ફયપના ુંખી ય, ટશુક ટશુક ીગળ્માું' - ુંવતતના કવલનુું નાભ જણાલૉ.  

અ.  વનયુંજન બગત 

ફ.  દરતયાભ 

ક.  કરાી 

ડ.  અવનર જૉળી 

100. 'કુંઈ રાખૉ વનયાળાભાું, અભય આળા છુાઈ છ, ખપા ખુંજય વનભનાભાું, યશભ ઊંડી રાઈ છ' - 

ુંવતતના કવલ કૉણ છ?  

અ.  ભણીરાર વદ્લલદી 

ફ.  અનીર જૉળી 

ક.  યઘુલીય ચધયી 

ડ.  આદીર ભન્વૂયી 
 

 

 


