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1. 'રામન'ની ભૂ પ્રલૄતત જલા ભે છે. . . 
અ.  લધુ ડતા પે્રભની તથથતતભાાં 

ફ.  બૂખની તથથતતભાાં 

ક.  બમ અનબુલલાની તથથતતભાાં 

ડ.  તયવની તથથતતભાાં 

2. નીચેનાભાાંથી કઈ એક તળક્ષણ દ્ધતત લધુ વાયી ગણાળે. 
અ.  ગતિ અને શ્રુતરેખન 

ફ.  વ્માખ્માન અને શ્રુતરેખન 

ક.  ગતિ અન ેપ્રજેક્ટ 

ડ.  શ્રુતરેખન અને કામયદ્ધતત 

3. તલદ્યાથીઓની ગખણટ્ટીની ટેલ દૂય કયલા તભે ળુાં વરાશ આળ ? 

અ.  ભૂલમાાંકનભાાં યીલતયન 

ફ.  યીક્ષા દ્ધતતભાાં રયલતયન 

ક.  તળક્ષણની દ્ધતતભાાં રયલતયન 

ડ.  તલદ્યાથીઓની યવ-રુતચભાાં રયલતયન 

4. તળક્ષકે વતત અભ્માવ કયતા યશેલુાં જઈએ, જેથી. . . 
અ.  તેની ળૈક્ષણીક મગ્મતાભાાં લધાય થામ 

ફ.  તલદ્યાથીઓ ય રુઆફ યાખી ળકે. 
ક.  તાના તલદ્યાથીઓ ભાટ ેલધાય ેઉમગી ફની ળકે. 
ડ.  તાના વશકભીઓ લચ્ચે પ્રતતિા ભેલી ળકે. 

5. શાથ લડે કાભ કયલાથી તલદ્યાથીઓભાાં. . . 
અ.  ળાયીરયક ળતક્તભાાં લધાય થામ છે. 
ફ.  કાભ પ્રત્મેની વૂગ દૂય થામ છે. 
ક.  ભશેનત કયલાની ટેલ ડે છે. 
ડ.  તેભની આત્ભતનબયયતાન તલકાવ થામ છે. 

6. લગયખાંડભાાં તલદ્યાથીને તેની ળાયીરયક અાંગતાના કાયણે તતયથકૄત કયલાભાાં આલે છે. અધ્માઅકે તેને બણાલલાની 

પ્રેયણા આલા તેની કઈ જરુરયમાતની ૂર્તત કયલી જઈએ ? 

અ.  ળાયીરયક જરુરયમાત 

ફ.  વાંયક્ષણની જરુરયમાત 

ક.  વન્ભાન આલાની જરુરયમાત 

ડ.  વાંફાંધ થથાતત કયલાની જરુરયમાત 

7. જ કઈ તલદ્યાથીને લગયખાંડભાાં અભાતનત કયલાભાાં આલે ત. . . 
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અ.  તેનાભાાં રઘુતાની બાલના ેદા થઈ ળકે છે. 
ફ.  તેનાભાાં નપયતની બાલના ેદા થામ છે. 
ક.  તે રડામક થલબાલન ફને છે. 
ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

8. આાંધા તલદ્યાથીઓને બણાલનાયા અધ્માકની પ્રતળક્ષણ થકૂર ક્માાં આલેરી છે ? 

અ.  બાર 

ફ.  દશેયાદનૂ 

ક.  અજભેય 

ડ.  અભદાલાદ 

9. તભે લગયખાંડભાાં બણાલ છ, અચાનક તભને જાણ થળે જે ાછની ફેન્ચ ય એક તલદ્યાથી ભાથુાં ભૂકી વૂઈ યહ્ય છે, 

ત આ ળુાં કયળ ? 

અ.  તેને ઊંઘભાાંથી જગાડીને ધભકાલળ. 
ફ.  તેની પરયમાદ આચામયને કયળ. 
ક.  તને ેતલેુાં કયલા દળે છી, ાછથી તનેુાં કાયણ તને ેછૂીળ. 
ડ.  તેના ભાતા-ીતાને રેતખતભાાં તેની પરયમાદ કયળ. 

10. જ તભાયા લગયખાંડભાાં કઈ તલદ્યાથી તફનજરુયી પ્રશ્ન ૂછે છે, ત તળક્ષક તયીકે તભે. . . 
અ.  તેને તળક્ષા કયલી જઈએ 

ફ.  તેના પ્રશ્ન ય ધ્માન આલુાં જઈએ નશીં. 
ક.  તને ેજણાલી દળે ક ેતને પ્રશ્ન પ્રાવાંતગક ક ેમગ્મ નથી. 
ડ.  તે તલદ્યાથી જણાલી દેલુાં કે તેના પ્રશ્નન ઉત્તય લગયખાંડ ૂણય થમા ફાદ ફશાય જલાફ આળે. 

11. તળક્ષકે લગયખાંડ દયતભમાન એલા પ્રશ્ન ૂછલા જઈએ, જે. . . 
અ.  જેને વયતાથી વભજી ળકામ 

ફ.  જે થષ્ટ શમ 

ક.  ઘણાાં રાાંફા ન શમ 

ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

12. જ તભાયા લગયખાંડભાાં કઈ તલદ્યાથી ગેયશાજય શમ ત, તભે. . . 
અ.  તેના તલળે લગયખાંડના તલદ્યાથીઓ ાવેથી ભાતશતી ભેલીળ. 
ફ.  તલદ્યાથીના ભાતા-તતાન ેતેનુાં કાયણ છૂીળ. 
ક.  તે ફાફતે ધ્માન આલુાં મગ્મ ગણાળે નશીં. 
ડ.  તે તલદ્યાથીને ગેયશાજય યશેલા ફદર દાંડ કયીળ. 

13. તલદ્યાથીઓને ગૄશકામય આલાભાાં આલે છે. . . 
અ.  તલદ્યાથીઓને વજા કયલા ભાટે 

ફ.  લગયતળક્ષણન ેલધ ુવદુ્રઢ કયલા ભાટે 
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ક.  ળાા કાભગીયીન વાંદેળ લારીગણ વુધી શોંચાડલા 

ડ.  તલદ્યાથીઓને ઘયે ણ કાભભાાં વ્મથત યાખલા ભાટે 

14. તળક્ષકે લગયતળક્ષણ દયતભમાન એ લાતનુાં ૂયતુાં ધ્માન યાખલુાં જઈએ ક.ે . . 
અ.  તલદ્યાથીઓ પ્રવન્નતાૂલયક બણે 

ફ.  તલદ્યાથીઓનુાં ધ્માન અન્મ ફાફત ય ન શમ. 
ક.  એકભ બણાલલાનુાં કાભ વભમવય ૂણય થામ 

ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

15. નીચેનાભાાંથી ક્મ એક વ્મતક્તગત ગુણ તળક્ષણને અવય કયત નથી ? 

અ.  વાંલેદનળીરતા 

ફ.  વાભાતજક કળુતા 

ક.  દમાુતા 

ડ.  પ્રફાંધ ક્ષભતા 

16. તળક્ષણના વ્મલવામભાાં તળક્ષણની વપતા ભાટે ળુાં અગત્મનુાં છે. . . 
અ.  જાતતગત વાંન્નતા 

ફ.  તળક્ષકની વ્માલવાતમક કળુતા 

ક.  તળક્ષકની ળૈક્ષતણક મગ્મતા 

ડ.  આચામયન વશકાય 

17. લગયતળક્ષણની દ્ધતતઓભાાં રયલતયન રાલલા ભાટે અધ્માકભાાં ક્મા ગુણ શલા જરુયી છે. . . 
અ.  પ્રતતિા અને અતધકાય 

ફ.  લરયિતા અને અનુબલ 

ક.  મગ્મતા અને ળૈક્ષતણક રડગ્રીઓ 

ડ.  તલળે મગ્મતા અન ેઅનબુલ 

18. તળક્ષણની મગ્મતાન તનણયમ કયલાન આધાય શમ છે. . . 
અ.  અધ્માકની ળૈક્ષતણક રામકાત 

ફ.  લગયખાંડ તળક્ષણની અવયકાયકતા 

ક.  તેણે બણાલેરા તલદ્યાથીઓના રયણાભ 

ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

19. એક વાયા તળક્ષક ાવેથી આળા યાખલાભાાં આલે છે કે. . . 
અ.  તે તે કઈણ ભશત્લાકાાંક્ષા ધયાલત ન શમ. 
ફ.  તનેી ઈચ્છાઓ વાંતતુરત શમ. 
ક.  તેની ઈચ્છાઓનુાં થતય ઊંચુાં શમ. 
ડ.  તેની ઈચ્છાઓ તેના ઘય અને કુાંટુફ વુધી વીતભત શમ. 

20. નીચેનાભાાંથી ક્મા એક કાયણવય તલદ્યાથીઓ અધ્માક લધુ નાવાંદ કયે છે ? 

અ.  કા. ા. ય ખયાફ અક્ષય આલતા શલાથે. 
ફ.  તલમલથતુના જ્ઞાનન અબાલ. 
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ક.  લગયખાંડભાાં ભડ આલત શલાથી. 
ડ.  ક્ષાતૂણય વ્મલશાય 

21. તળક્ષણના વ્મલવામભાાં ભતશરાઓ ળાથી લધાયે શમ છે. . . 
અ.  તેભના ભાટે ફીજા વ્મલવામની ઉણ છે. 
ફ.  તેઓ ઓછા ગાયે ણ કાભ કયલા તૈમાય છે. 
ક.  તેઓ ફાક વાથ ેલધ ુધમૈયલૂયક વ્મલશાય કય ેછે. 
ડ.  આ ક્ષેત્રભાાં લધાયે મગ્મતાની જરુય શતી નથી. 

22. નીચેનાભાાંથી ક્મ ગુણ તળક્ષક ભાટે વોથી ભશત્ત્લૂણય ગણાળે ? 

અ.  વારુાં તળથત જાલત શમ 

ફ.  તલદ્યાથીઓની ભશુ્કરેીઓ દયૂ કયત શમ 

ક.  વભમન ાફાંધ શમ 

ડ.  વાય લક્તા શમ 

23. તળક્ષકના આત્ભતલશ્લાવની તલદ્યાથીઓ ય ળુાં અવય ડળે ? 

અ.  તેઓ ખુળ થળ.ે 
ફ.  તેભનાભાાં વાશવ અન ેકાભ કયલાની ઈચ્છળતક્ત જાગળે. 
ક.  તેભને તાના લાતાલયણનુાં જ્ઞાન થળે. 
ડ.  તેભનાભાાં વશાનુબૂતતન ગુણ તલકવે છે. 

24. ભશાતલદ્યારમભાાં અદ્યાકનુાં ભુખ્મ કામય છે. . . 
અ.  બાણ આલુાં 

ફ.  તલદ્યાથીઓની દેખયેખ યાખલી. 
ક.  ગૄશકામય તાવલુાં 

ડ.  તળક્ષણકામયનુાં આમજન કયલુાં 

25. લગયખાંડભાાં તળક્ષણ-પ્રતળક્ષણને યવભમ ફનાલનાય અવયકાયક તત્ત્લ ક્મુાં છે ? 

અ.  ાઠ-આમજન 

ફ.  અધ્માકનુાં વ્મતક્તત્લ 

ક.  તળક્ષણ દ્ધતત 

ડ.  તલમલથત ુ

26. તળક્ષણની ઉત્તભ પ્રણારી તે છે કે જેભાાં. . . 
અ.  પ્રશ્નની આલશ્મકતા ન શમ. 
ફ.  અધ્માક તલદ્યાથીઓને પ્રશ્ન ૂછે. 
ક.  તલદ્યાથીઓ અધ્માક ાવે વભથમાનુાં વભાધાન કયે. 
ડ.  તળક્ષક અન ેતલદ્યાથી એકફીજાન ેપ્રશ્ન છેૂ. 



Downloaded From www.shikshanjagat.in Page 5 
 

27. તળક્ષણન વ્મલવામ ત્માયે જ લધુ ઉત્ન્ન ફનળે, જ્માયે. . . 
અ.  તળક્ષક વજયનાત્ભક દ્ધતતથી બણાલળે. 
ફ.  ગાય મગ્મતા પ્રભાણે ભે. 
ક.  તળક્ષક જાત ેનલા પ્રમગ કય ેઅન ેનલી દ્ધતતઓ ળધે. 
ડ.  જ તલદ્યાથીઓ તેની વાભે ળાાંતતથી બણતા શમ. 

28. તળક્ષકનુાં વ્મતક્તગત આકયક ળા ભાટે શલુાં જઈએ ? 

અ.  તેનાથી તે તલદ્લાન રાગળે. 
ફ.  ત ેતલદ્યાથીઓન ેતાના વ્મતક્તત્લથી પ્રબાતલત કયળે. 
ક.  તે આકયક રાગળ.ે 
ડ.  તે લધુ મગ્મ રાગળે. 

29. ળૈક્ષતણક પ્રલાવ દયતભમાન તભે ફાક ાવેથી ળુાં અેક્ષા યાખળ ? 

અ.  ફાક દયેક જગ્મા અન ેલથતુન ેધ્માનલૂયક તનશા ેઅન ેતનેા તલળ ેતળક્ષકન ેપ્રશ્ન છેૂ. 
ફ.  ફાક ચૂચા ફધુ જુએ, તળક્ષકને કઈ પ્રશ્ન ન ૂછે. 
ક.  ફાક જ કાંઈ ૂછલા ભાાંગે ત, તે તાની નટભાાં પ્રશ્ન રખે. 
ડ.  ફાક ભજથી પયે, તળક્ષકને આનાંદથી પયલા દે. 

30. તળક્ષણ અને ળીખલુાં તે છે. . . 
અ.  ભાત્ર લગયખાંડભાાં થામ તે 

ફ.  લગયખાંડ તેભજ ઘય ેથતી પ્રરિમા 

ક.  ભાત્ર ઘયભાાં થામ તે 

ડ.  ના ઘયભાાં કે ના લગયખાંડભાાં 

31. ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. . . 
અ.  દૂય-વાંચાય અને દૂયબા ભાટે 

ફ.  દૂયદળયન અને આકાળલાણીના પ્રવાયણ ભાટે 

ક.  ભવભ તલજ્ઞાનની બતલષ્મલાણી કયલા ભાટે 

ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

32. વપ તળક્ષણ ત્માયે થામ છે, જ્માયે. . . 
અ.  તલદ્યાથીઓ વભમની તથથતતભાાં શકાયાત્ભક યશી પ્રતતરિમા કય ેછે. 
ફ.  તલદ્યાથીઓ રયક્ષાભાાં ઉતત્તણય થામ છે ત્માયે 

ક.  તલદ્યાથીઓ તેલ અનુબલ કયે છે કે તે કાંઈક ળીખ્મા છે. 
ડ.  તલદ્યાથીઓને વાયી નકયી ભી જામ છે ત્માયે 

33. નીચેનાભાાંથી પ્રરિમાને પ્રગતતળીર ફનાલલાનુાં વાધન છે. . . 
અ.  બ્રેકફડય 

ફ.  ાઠ્મુથતક 
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ક.  નકળાઓ 

ડ.  ઉયક્ત તભાભ 

34. ભટાબાગના તલદ્યાથીઓ એલા તળક્ષક ાવે બણલાની ઈચ્છા ધયાલતા શમ છે કે, જે. . . 
અ.  તે અગાઉ ણ તેભને બણાલી ચૂક્મા શમ. 
ફ.  ળાાભાાં લધાયે મગ્મ તળક્ષક ભાનલાભાાં આલતા શમ. 
ક.  તેભને પ્રબાલળાી વ્મતક્તત્લ ધયાલનાય રાગતા શમ 

ડ.  જે તલદ્યાથીઓની વભથમાઓનુાં તનયાકયણ કયલાભાાં યવ ધયાલતાાં શમ. 

35. તલદ્યાથીઓ અદ્યાકન વોથી લધાયે આદય કયળે, જ. . . 
અ.  જ ત ેતાના કામય પ્રત્મ ેતનિાલાન શમ 

ફ.  તે તળથત જાલલાભાાં તનુણ શમ 

ક.  તે તલદ્યાથીઓ વાથે તભત્ર જેલ વાંફાંધ ધયાલત શમ 

ડ.  તે તાનુાં પ્રબુત્લ દ્રઢતાૂલયક પ્રગટ કયત શમ 

36. તભાયા ભતે નીચેનાભાાંથી ક્મ એક ગુણ તળક્ષકભાાં શમ તે જરુયી છે. . . 
અ.  કતયવ્મતનિા 

ફ.  વભમની દ્રતષ્ટએ ચક્કવ 

ક.  તલમલથતનુુાં ઊંડાણલૂયકનુાં જ્ઞાન 

ડ.  કડક યીતે લગયખાંડભાાં તળથતાન અભર કયનાય 

37. લગયખાંડભાાં બણાલતી લખતે અધ્માકે ધ્માન યાખલુાં ડળે કે. . . 
અ.  કા. ા. કામય વુાંદય, થષ્ટ તથા કરાત્ભક શલુાં જઈએ. 
ફ.  કા. ા. કામયની તલમવાભગ્રી ભશત્ત્લણૂય શલી જઈએ. 
ક.  કા. ા. કામય ટૂાંકભાાં શલુાં જઈએ. 
ડ.  કા. ા. નોંધ રાંફાણૂલયક થલી જઈએ. 

38. તળક્ષકને વભાજન આદળય ુરુ ભાનલાભાાં આલે છે, ત તેની પ્રલૄતત કેલી શલી જઈએ ? 

અ.  આત્ભજ્ઞાની 

ફ.  થલાલરાંફી 

ક.  ત્માગલતૄત 

ડ.  શોંતળમાયીૂણય 

39. તભે તળક્ષક થલા ઈચ્છ છ. . . 
અ.  ૈવા કભાલા ભાટે 

ફ.  તલદ્યાથીઓને ચયી કયલા ભાટે 

ક.  પ્રેયણાલાદી ફનલા ભાટે 

ડ.  વભાજન ેઆદળય અન ેથલથ્મ જીલન પ્રદાન કયલા ભાટે 

40. તળક્ષકે આળાલાદી ળા ભાટે ફનલુાં જઈએ ? 

અ.  તે યભૂજી થલબાલન ફની ળકે છે. 
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ફ.  ત ેતાના તલદ્યાથીઓન ેણ આળાલાદી ફનાલી ળક ેછે. 
ક.  તે તલદ્યાથીઓભાાં વાયી ટેલ તલકવાલી ળકે છે. 
ડ.  તે લગયખાંડને લધુ તળથતભમ ફનાલી ળકે છે. 

41. There is _________ chance of seeing her again _________ she leaves. 
અ.  perhaps, when 

ફ.  also, as 

ક.  little, before 

ડ.  more, after 

42. The young boy was unhurt _________ a minor injury to his knee. 
અ.  legs 

ફ.  except 

ક.  also 

ડ.  just 

43. The students did not pay _________ to the instructions. 
અ.  awareness 

ફ.  notice 

ક.  attention 

ડ.  closure 

44. We are the _________ the possibility of buying our own house. 
અ.  judging 

ફ.  initiating 

ક.  considering 

ડ.  applying 

45. I was annoyed _________ John for arriving late. 
અ.  on 

ફ.  about 

ક.  by 

ડ.  with 

46. I __________ not have done that if I were you. 
અ.  may 

ફ.  can 

ક.  should 

ડ.  will 

47. Where is the book __________ I gave you? 
અ.  who 

ફ.  which 

ક.  what 

ડ.  whose 
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48. Diya has been absent __________ 5th May. 
અ.  from 

ફ.  for 

ક.  at 

ડ.  since 

49. How many brothers __________ you ? 
અ.  is 

ફ.  was 

ક.  have 

ડ.  has 

50. let us sit down __________ the shade of a tree for sometime. 
અ.  in 

ફ.  beneath 

ક.  inside 

ડ.  below 

51. We __________ respect our parents and teachers. 
અ.  shall 

ફ.  ought to 

ક.  may have to 

ડ.  will 

52. The synonym of 'kill' is _________ 
અ.  indecent 

ફ.  amicable 

ક.  amiable 

ડ.  assassinate 

53. __________ Eiffel Tower is very famous. 
અ.  A 

ફ.  An 

ક.  The 

ડ.  No article 

54. The cat jumped __________ the table. 
અ.  on 

ફ.  above 

ક.  over 

ડ.  upon 

55. If I __________ you, i would report the matter at once. 
અ.  was 

ફ.  were 

ક.  be 

ડ.  am 
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56. A,B,C,D ભાાં 4:5:7:11ના પ્રભાણભાાં એક યકભ લશેચલલાભાાં આલી. Cના બાગે 1351 રૂતમા આવ્મા, ત A 

અને D ને કુર કેટરી યકભ ભી શળે ? 

અ.  2123 રૂતમા 

ફ.  2316 રૂતમા 

ક.  2895 રૂતમા 

ડ.  2565 રૂતમા 

57. 6 લથતુઓની ખયીદ કકભત 5 લથતુઓની લેચાણકકભત ફયાફય છે, ત રાબની ટકાલાી કેટરી થામ ? 

અ.  25 ટકા 

ફ.  22.5 ટકા 

ક.  20 ટકા 

ડ.  18 ટકા 

58. 2,4,12,48, ? પ્રશ્નાથયની જગ્માઇ ળુાં આલળે ? 

અ.  240 

ફ.  120 

ક.  60 

ડ.  100 

59. 62 તલદ્યાથીઓના લગયભાાં રદમાનુાં થથાન નીચેથી ૪૪ભુાં છે, ત ઉયથી કેટરાભુાં છે ? 

અ.  7ભુાં 

ફ.  43 ભુાં 

ક.  18ભુાં 

ડ.  19ભુાં 

60. જ 180 ભીટય રાાંફી ટે્રન 120 ભીટય રાાંફા પ્રેટપભયને 9 વેકન્ડભાાં ાય કયે છે, ત ટે્રનની ઝડ કેટરી ? 

અ.  80 રકભી. 
ફ.  60 રકભી. 
ક.  120 રકભી. 
ડ.  90 રકભી. 

61. 10 ટકા લાર્તક વાદા વ્માજના દયે કઈ યકભ કેટરા લયભાાં ફભણી થામ ? 

અ.  10 

ફ.  8 

ક.  7 

ડ.  6 

62. એક લગયનાાં 60 તલદ્યાથીઓએ યીક્ષા આી, તેભાાંથી 5% ને A ગ્રેડ ભળ્મ, 25% ને B+,35% ને Bગ્રેડ અને 

15%ને C ગ્રેડ ભળ્મ, ત યીક્ષાભાાં ફેઠેરા તલધાથીઓભાાંથી કેટરા તલધાથી નાાવ થમા શળે ? 

અ.  13 

ફ.  14 

ક.  12 

ડ.  15 

63. જ કઈ વાંખ્માના 30%, 120 થામ ત તે જ વાંખ્માના 120% કેટરા થળે ? 
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અ.  360 

ફ.  480 

ક.  240 

ડ.  120 

64. યીક્ષાભાાં ાવ થલા ભાટે તલધાથીને કુર ગુણભાાંથી 780 ગુણ રાલલા ડે. જ વનુ 728 ગુણ ભેલલા છતાાં ણ 

તે 5% ગુણથી નાાવ થામ છે , ત તે યીક્ષાભાાં લધુભાાં લધુ કેટરા ગુણ ભેલી ળકામ ? 

અ.  1040 

ફ.  1100 

ક.  1000 

ડ.  આભાાંથી એક ણ નશીં 

65. એક કાંનીભાાં 80 એતન્જતનમય છે. જ કાંનીના કુર કાભદાયના 40% એતન્જતનમય શમ, ત કુર કાભદાયની 

વાંખ્મા કેટરી થામ ? 

અ.  150 

ફ.  800 

ક.  200 

ડ.  3200 

66. કઈ યીક્ષાભાાં ાવ થલા ભાટે 33% જરુયી છે. યાજુને 25% ગુણ ભળ્મા અને તે 40 ગુણથી નાાવ થમ, ત 

યીક્ષાભાાં કુર ગુણ કેટરા શળે ? 

અ.  800 

ફ.  300 

ક.  500 

ડ.  1000 

67. ફે ઉભેદલાય ભતદાનભાાં વાભ-વાભે ઊબા યહ્યા. તેભાાંથી એક્ને 60% ભત ભળ્મા અને તે 1600 ભતથી જીતી 

ગમ ત કુર કેટરા ભત ડ્મા શમ ? 

અ.  7500 

ફ.  9000 

ક.  8000 

ડ.  10000 

68. કઈ એક યીક્ષાભાાં 1200 તલધાથીઓ અને 600 તલધાથીનીઓ ફેઠાાં શતાાં. જેભાાંથી 60% તલધાથીઓ અને 

45% તલધાથીનીઓ યીક્ષાભાાં ાવ થમાાં. જે યીક્ષાથીઓ નાાવ થમા શમ તેની ટકાલાયી કેટરી શળે 

અ.  50% 

ફ.  55% 

ક.  45% 

ડ.  40% 

69. એક ટેફર રૂ.210 ને ફદરે 220 ભાાં લેચલાથી 5% લધુ નપ થામ છે , ત ટેફરની ભૂ કકભત કેટરી થામ ? 

અ.  રૂ. 190 

ફ.  રૂ. 210 
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ક.  રૂ. 200 

ડ.  રૂ. 215 

70. તશન્દી, તલજ્ઞાન,ગતણત,અાંગ્રેજી અને વાંથકૃત એભ ાાંચ તલમની યીક્ષાભાાં તલિભે કુર 72% ગુણ ભેળ્વ્મા. જ્માાં 

દયેક તલમના ભશતભ ગુણ 100 છે . જ તલિભને તશન્દીભાાં 80 ગુણ , વાંથકૃતભાાં 70 ગુણ , ગતણતભાાં 76 ગુણ અને 

અાંગ્રેજીભાાં 65 ગુણ ભેવ્મા શમ ત તલજ્ઞાનભાાં કેટરા ગુણ ભેવ્મા શમ ? 

અ.  72 

ફ.  69 

ક.  59 

ડ.  71 

71. લાતાલયણભાાં ક્મ લામુ ઑતક્વજન લામુના જરદણાને ભાંદ કયે છે ? 

અ.   ઓઝન 

ફ.   કાફયન ડામૉક્વાઈડ 

ક.   નાઈટ્રજન 

ડ.   શાઈડ્રજન 

72. લાતાલયણના ક્મા ઘટકને કાયણે ૃથ્લી ય ડત વૂમયપ્રકાળ ચતયપ પેરામ છે ? 

અ.   ઑતક્વજન 

ફ.   ઓઝન 

ક.   કાફયન ડામૉક્વાઈડ 

ડ.   યજકણ 

73. લધુ લાશનની અલયજલયલાા તલથતાયભાાં ક્મા લામુના પ્રભાણભાાં લધાય થામ છે ? 

અ.   કાફયન ભૉનૉક્વાઈડ 

ફ.   નાઈટ્રજન 

ક.   શાઈડ્રજન 

ડ.   આગોન 

74. ૃથ્લીનુાં ક્મુાં આલયણ યાંગ થલાદ અને લાવ યતશત છે ? 

અ.   જરાલયણ 

ફ.   લાતાલયણ 

ક.   જીલાલયણ 

ડ.   ભૃદાલયણ 

75. આાંગ્રેજએ ક્મા ભુઘર ફાદળાશ ાવેથી કયલેય આપ્મા તલના લેાય કયલાની યલાનગી ભેલી ? 

અ.   જશાાંગીય ાવેથી 

ફ.   ળાશજશાાં ાવેથી 

ક.   અકફય ાવેથી 

ડ.   ઔયાંગઝેફ ાવથેી 

76. ક્ષીઓનાાં ક્માાં અાંગનુાં ાાંખભાાં રૂાાંતય થમુાં શમ છે ? 

અ.   અગ્ર ઉાાંગનુાં 

ફ.   શ્લ ઉાાંગનુાં 

ક.   ભીનક્ષનુાં 
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ડ.   લાતાળમનુાં 

77. ક્ષીઓનાાં ળયીયભાાં કેટરા લાતાળમ શમ છે ? 

અ.   ત્રણ 

ફ.   ાાંચ 

ક.   વાત 

ડ.   નલ 

78. ભાછરી ાણીભાાં યશેતી શલા છતાાં તે બીંજાઈ કે કશલાઈ જતી નથી આ ભાટે તેની કઈ યચના ભદદરૂ ફને છે ? 

અ.   ભીનક્ષ 

ફ.   બીંગડાાં 

ક.   ચૂઈ 

ડ.   ૂાંછડી 

79. છડને વૂમયની તીવ્ર ગયભીથી ફચાલલા ખેતયની જરૂયી જગ્માભાાં ચાયેમ ફાજુ અને ઉય જાી રગાડલાભાાં આલે 

છે તેલી યચનાને ળુાં કશે છે ? 

અ.   ફટશાઉવ 

ફ.   નેટશાઉવ 

ક.   નવયયી 

ડ.   યા ઉછેય કેન્દ્ર 

80. ભકાનની છત ય ળાકબાજી કે ફૂરછડ ઉગાડલાની ગઠલણ કયલી તેને ળુાં કશે છે ? 

અ.   રકચન ગાડયન 

ફ.   ટેયવે ગાડયન 

ક.   ફટતનકર ગાડયન 

ડ.   ફાગામતી ખેતી 

81. 1024 રકર ફાઈટ = ............. MB થામ 

અ.   10MB 

ફ.   1MB 

ક.   1GB 

ડ.   1Bit 

82. કેલા પ્રકાયના તપ્રન્ટય વથતાાં અને ધીભા શમ છે ? 

અ.   ઈન્કજેટ 

ફ.   રેવય 

ક.   ડટભરેટ્રક્વ 

ડ.   કેયેક્ટય 

83. ભશેં - જ - દડ અને શડપ્ા નગયભાાં કઈ કરા ખૂફ જ તલકાવ ાભી શતી ? 

અ.   વાંગીતકરા 

ફ.   ધાતુનાાં લાવણ ફનાલલાની કરા 

ક.   રાકડાની લથતુાં ફનાલલાની કરા 

ડ.   ભાટીનાાં લાવણ ફનાલલાની કરા 

84. સવધુખીણ વાંથકૃતતનુાં ગોયલપ્રદ તલતળષ્ટ રક્ષણ કમુાં છે ? 
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અ.   જાશેય થનાનાગાય 

ફ.   બગૂબય ગટયમજના 

ક.   જાશેય ભકાન 

ડ.   યથતાઓ 

85. તલુલલૃત્ત થી 23.5 ઉત્તયે આલેરી આડી યેખાને ળુાંકશે છે ? 

અ.   ભકયલૃત્ત 

ફ.   તલુલલૃત્ત 

ક.   અમનલૃત્ત 

ડ.   કકયલતૃ્ત 

86. 'નદીની યેતીભાાં યભતુાં નગય ભે ન ભે' કાવ્માંતક્તના કતલ કણ છે?  

અ.  યાજેન્દ્ર ળાશ 

ફ.  તનયાંજન બગત 

ક.  આરદર ભન્વયૂી 

ડ.  યભેળ ાયેખ 

87. 'આધુતનક અયણ્મ' કાવ્મ કમા કતલનુાં છે?  

અ.  યાજેન્દ્ર ળાશ 

ફ.  તનયાંજન બગત 

ક.  યભેળ ાયેખ 

ડ.  વુન્દયભ 

88. 'આબાવી ભૃત્મુનુાં ગીત' કાવ્મ કનુાં છે?    

અ.  યાજેળ વ્માવ 

ફ.  દરતયાભ 

ક.  યાલજી ટરે 

ડ.  તનયાંજન બગત 

89. 'નલાણ' ળબ્દનુાં તળષ્ટરૂ ળુાં થામ ?  

અ.  જાળમ 

ફ.  દરયમ 

ક.  નદી 

ડ.  કુલ 

90. 'દુુઃખભાાં ડૂફેરા ભાણવ તનયાળ થઇ જામ છે.'- યેખાાંરકત ળબ્દ કમુાં કૃદાંત દળાયલે છે ?  

અ.  લતયભાન કૃદાંત 

ફ.  બતલષ્મ કૃદાંત 

ક.  બતૂકદૃાંત 

ડ.  તલદ્યથય કૃદાંત 

જલાફ :  

91. 'દુઝ્મા કયે છે કેટરામે ઘા અશી' - તનાત ઓખાલ.  
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અ.  કયે 

ફ.  મ ે

ક.  ઘા  

ડ.  અશી  
92. 'એક ૂલયજને તિટીળયએ 'ફશાદુય' ન ઈલકાફ આપ્મ.- યેખાાંરકત ળબ્દન વભાવ જણાલ.  

અ.  ઉત્પ્રેક્ષા 

ફ.  ઉભા 

ક. ઉદ 

ડ.  ફશુતવ્રશી 

93. 'ઘયધાંધાની ધાણી યે, તેભાાં તેતરમા તાણે' અરાંકાય ઓખાલ.  

અ.  રૂક 

ફ.  ઉદ 

ક. તત્ુરુ 

ડ.  ઉભા 

94. 'ફૂતા' એટરે તાકાત ણ, 'ફેત' એટર.ે..  

અ.  લેંત 

ફ.  ફુટ 

ક.  નતેયની વટી 

ડ.  આ પૈકી કોઈ નહી 

95. ઉભદા શેતુ ભાટે ફતરદાન આલુાં તે...  

અ. તનધન 

ફ.  કયુફાની 

ક.  ભત 

ડ.  ળશીદી  
96. ગુજયાતભાાં એબ્વડય નાટકને કને પ્રચતરત કમુું ?  

અ.  કુભાયા દેવાઈ 

ફ.  યભણરાર વની 

ક.  રાબળાંકય ઠાકય 

ડ.  નભયદ 

97. કમા છાંદભાાં રખામેરા નયસવશ ભશેતના પ્રબાતતમા આજે ણ ગલામ છે ?  

અ.  ઝૂરણા 

ફ.  ભનશય 

ક.  દશય 

ડ.  શરયગીત 

98. 'દમાવખી' તયીકે કમા કતલ પ્રતવદ્ધ શતા ?  
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અ.  લલરબ બટ્ટ 

ફ.  દમાયાભ 

ક.  દમાયાભ પ્રબયુાભ બટ્ટ 

ડ.  ભતશતયાભ તનરકાંઠ 

99. તલવાભ લાતાયવાંગ્રશ કણ છે?  

અ.  દમાયાભ બટ્ટ 

ફ.  નભયદ 

ક.  ઉભાળાંકય જળી 

ડ.  આ ૈકી કઈ નતશ 

100.  'લેણીના ફૂર' કાવ્મ વાંગ્રશ કણ છે? 

અ.  દરતયાભ 

ફ.  દમાયાભ 

ક.  ઝલયેચાંદ ભઘેાણી 

ડ.  નભયદ 

  

 

 

 


