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1. Merciful નો વલયોધી ળબ્દ ક્મો છ ? 
અ.  Cruel 

ફ.  Slow 

ક.  Repute 

ડ.  Exist 

2. ACHE નો વભાનાથી ળબ્દ ક્મો છ ? 
અ.  PAIN 

ફ.  QUICK 

ક.  VAIN 

ડ.  HATE 

3. You must listen _________ the questions first. 
અ.  at 

ફ.  for 

ક.  to 

ડ.  over 

4. Leave a two inch _________ on each page for the teacher's remarks. 
અ.  border 

ફ.  margin 

ક.  blank 

ડ.  gap 

5. Will you please talk more ________ ? 
અ.  quiet 

ફ.  quite 

ક.  quietly 

ડ.  angry 

6. He talked very _________ about the places he had visited . 
અ.  interest 

ફ.  interesting 

ક.  interestingly 

ડ.  interested 

7. She looks to be very __________ 
અ.  an angry girl 

ફ.  anger 

ક.  angrilly 

ડ.  angry 
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8. I bought ___________ buffalo . 
અ.  the 

ફ.  an 

ક.  a 

ડ.  no artical 

9. લાક્મના રીટી દોયરા બાગન વુધાયો . 

Yesterday I have received a large notice from the bank . 
અ.  I did received 

ફ.  I had received 

ક.  I received 

ડ.  No improvement 

10. ક્મો ળબ્દ FRESH નો વલયોધી છ ? 
અ.  fruit 

ફ.  dirty 

ક.  stale 

ડ.  garbage 

11. મોગ્મ preposition દ્લાયા ખારી જગ્મા ૂયો 

The four brother are always quarrelling __________ themselves . 
અ.  between 

ફ.  among 

ક.  for 

ડ.  within 

12. We are highly disappointed __________ the exam results . 
અ.  in 

ફ.  with 

ક.  about 

ડ.  from 

13. Mother had prepared 20 biscuits. Raj ate all of them.Therefore, mother him a 

__________ . 
અ.  needy 

ફ.  glutton 

ક.  digester 

ડ.  goader 

14. you are fortunate __________ having an intelligent. 
અ.  of 

ફ.  in 

ક.  to 
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ડ.  for 

15.__________ old man comes. 
અ.  A 

ફ.  An 

ક.  The 

ડ.  No article 

16. એક વાઈકરની યોકડ કકભત રૂ.1540 છ. શપ્તાથી ખયીદલાભાાં આલ તો ખયીદતી લખત રૂ.400 યોકડા અન રૂ.625 

નો એક એલા ફ શપ્તા ચૂકલલા શપ્તાની યીતભાાં લાયીએ કટરા રુવમા લધુ રીધા ? 

અ.  રૂ.110 

ફ.  રૂ.1625 

ક.  રૂ.150 

ડ.  રૂ.130 

17. એક ઘડીમાની ઉધાય કકભત રૂ.80 અન યોકડ કકભત રૂ.76 છ.તો આ ઘડીમા ય યોકડ ખયીદીએ કટરા ટકા લટાલ 

ભ ? 

અ.  3% 

ફ.  4% 

ક.  5% 

ડ.  6% 

18. એક કાંનીના ભનજય કુર કભમચાયીઓની વાંખ્માભાાં 8 : 5 ના ગુણોતયભાાં ઘટાડો કય છ અન ગાયભાાં 7 : 9 નો લધયો 

કએ છ , તથી કુર ગાય વફર... 
અ.  56 : 69 ના ગુણોતયભાાં લધાય થામ 

ફ.  56 : 45 ના ગણુોતયભાાં ઘટાડો થામ. 
ક.  13 : 17 ના ગુણોતયભાાં લધાયો થામ. 
ડ.  17 : 13 ના ગુણોતયભાાં ઘટાડો થામ. 

19. 94 ન ફ બાગભાાં એલી યીત લશેંચલાભાાં આલ ક જથી શરા બાગભાાં ાાંચભા બાગ અન ફીજા બાગભા આઠભા 

બાગનો ગુણોતય 3 : 4 થામ,તો શરો બાગ કટરો શોમ ? 

અ.  28 

ફ.  30 

ક.  36 

ડ.  40 

20. ત્રણ ભોટયકાયની કકભતનો ગુણોતય 4 : 5 :7 છ. આ ેકી વૌથી ભોંઘી અન વૌથી વસ્તી ભોટયકાયની કકભતનો તપલત 

રૂ.60000 શોમ તો ભધ્મભકક્ષાની ભોટયકાયની કકભત નીચના ેકી એક થામ ? 
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અ.  80000 

ફ.  100000 

ક.  140000 

ડ.  120000 

21. એક વ્મવક્ત ાવ રૂ.1,રૂ.5 તથા રૂ.10 ની નોટ વયખા પ્રભાણભાાં છ. આ નોટોની કુર કકભત રૂ.192 થામ, તો ત 

વ્મવક્તની ાવ કુર કટરી નોટ શળ ? 

અ.  12 

ફ.  18 

ક.  24 

ડ.  36 

22. વાદા વ્માજ કોઈ વ્માજના દય રૂ.2000ની યકભ ાાંચ લમભાાં રૂ.2600 થામ છ.જો વ્માજના દયભાાં 3% નો લધાયો 

કયલાભાાં આલ તો આ યકભ કટરી થામ ? 

અ.  રૂ.2800 

ફ.  રૂ.2700 

ક.  રૂ.2900 

ડ.  રૂ.3000 

23. કોઈક યકભ 20 લમભાાં 4 ગણી થઈ જામ છ, તો વ્માજનો દય ળોધો. 
અ.  8% 

ફ.  17% 

ક.  16% 

ડ.  15% 

24. વાદા વ્માજ કોઈક યકભનુાં 4 લમના અાંત વ્માજ ભુદર રૂ.600 અન 8 લમના અાંત રૂ.700 થામ, તો 10 લમભાાં યાળ 

કટરી થામ ? 

અ.  રૂ.780 

ફ.  રૂ.770 

ક.  રૂ.750 

ડ.  રૂ.760 

25. 2 લમભાાં કોઈ એક યકભનુાં વાદુાં વ્માજ ત યકભના ાાંચભાાં બાગ જટરુાં થામ તો વ્માજનો દય કટરો શળ ? ધાયો ક ભુદર 

P છ . 
અ.  5% 

ફ.  10% 

ક.  7.5% 

ડ.  20% 
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26. 12% ના દય રૂ.250 નુાં વ્માજ રૂ.20 કટરા ભાવભાાં થામ ? 

અ.  6 

ફ.  10 

ક.  8 

ડ.  9 

27. રૂ.3.80 / કકગ્રા. ચોખાની વાથ રૂ.3.20 / કકગ્રા. કકભતલાા ચોખા ક્મા પ્રભાણભાાં બલલા જોઈએ ક જથી 

વભશ્રણની કકભત રૂ.3.35 / કકગ્રા થામ ? 

અ.  1 : 8 

ફ.  8 : 1 

ક.  3 : 1 

ડ.  1 : 3 

28. અન ોતાના ધાંધા ભાટ અનુક્રભ રૂ.4000 અન રૂ.12000 નુાં યોકાણ કય છ ,તો તભના એક લમ છીનો નપાનો 

ગુણોતય ળોધો. 
અ.  1 : 3 

ફ.  3 : 5 

ક.  1 : 5 

ડ.  3 : 1 

29. ગત લમભાાં સ્કુરભાાં બણતાાં ફાકોની કુર વાંખ્મા 4500 શતી. તભાાંથી 48% ફાકો છોકયીઓ શતી. આ લે 60 

છોકયાઓ સ્કૂર છોડીન જતાાં યહ્ાાં, તો આ લે છોકયાઓ અન છોકયીઓની વાંખ્માઓનો ગુણોતય કટરો થામ ? 

અ.  19 : 18 

ફ.  18 : 17 

ક.  23 : 18 

ડ.  23 : 17 

30. એક યીક્ષાભાાં નાવ થનાય વલધાથીઓની વાંખ્મા કયતાાં ાવ થનાય વલધાથીઓની વાંખ્મા 4 ગણી છ. જો ાવ 

થનાયભાાંથી 35 વલધાથીઓ ફીભાય શોમ અન 9 ફીજા વલધાથીઓ નાાવ થામ તો ાવ થનાય અન નાાવ થનાય 

વલધાથીઓનો ગુણોતય 2 : 1 થળ. તો કુર વલધાથીઓની વાંખ્મા કટરી થામ ? 

અ.  135 

ફ.  155 

ક.  145 

ડ.  150 

31. લગમભાાં નલો ાઠ બણાલલાની ળરુઆત કયતાાં શરા વળક્ષક . . . 
અ.  ફાકના ખફય-અાંતય ૂછલાાં જોઈએ 

ફ.  અગાઉ બણાલર ાઠ અાંગ વલદ્યાથીઓની વભસ્માનુાં વનયાકયણ કયલુાં જોઈએ 

ક.  નલો ાઠ ળરુ કયતાાં શરાાં વલદ્યાથીઓન એક ધ્માન યશલાની વૂચના આલી જોઈએ 
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ડ.  નલા ાઠ અાંગ વલદ્યાથીઓભાાં રુવચ અન વજજ્ઞાવા દા કયલી જોઈએ 

32. વાયા વળક્ષણની વલળતા નથી. . . 
અ.  વારુાં વળક્ષણ આદળાત્ભક શોમ છ 

ફ.  વારુાં વળક્ષણ પ્રયણાદામી શોમ છ 

ક.  વારુાં વળક્ષણ વુવનમોવજત શોમ છ 

ડ.  વારુાં વળક્ષણ ભાગમદળમન શોમ છ 

33. ફાકનુાં ૂલમ જ્ઞાન જાણીન તન ળીખલલુાં જોઈએ. ફાકનુાં ૂલમજ્ઞાન કઈ યીત જાણી ળકામ ? 

અ.  ફાકના ભાતાવતાન ૂછીન 

ફ.  ફાક વાથ લાત કયીન 

ક.  ફાકન પ્રશ્ન છૂીન 

ડ.  ભનોલેજ્ઞાવનક ુસ્તકો લાાંચીન 

34. વાયા વળક્ષકની ાવ ળનુાં જ્ઞાન શોલુાં જરુયી છ ? 

અ.  ફા ભનોવલજ્ઞાન 

ફ.  ળેક્ષવણક ભનોવલજ્ઞાન 

ક.  વ્માલશાકયક ભનોવલજ્ઞાન 

ડ.  ઉયના ફધા 

35. લગમ વળક્ષણની વપતાનુાં યશસ્મ ળુાં છ ? 

અ.  લગમખાંડભાાં વાંૂણમ વળસ્તારન 

ફ.  દ્રશ્મ વાભગ્રીનો ઉમોગ 

ક.  કાા ાકટમાનો ઉમોગ 

ડ.  વળક્ષક-વલદ્યાથીઓ લચ્ચ વાંતુવરત અન વવુાંગત વાંલાદ 

36. ળેક્ષવણક સ્તયન ઊંચ રઈ જલા ળુાં જરુયી છ ? 

અ.  વળક્ષકોન ઊંચા ગાયો 

ફ.  ાઠ્મુસ્તકોનુાં વતત ભૂલમાાંકન 

ક.  વલદ્યાથીઓનુાં વતત ભલૂમાાંકન 

ડ.  અભ્માવક્રભભાાં વાંળોધન 

37. ગૄશકામમ આલા અાંગ આ ળુાં ભાનો છો ? 

અ.  પ્રવતબાવાંન્ન ફાકોન ગૄશકામમથી જરુય નથી 

ફ.  ળેક્ષવણક યીત છાત ફાકોન વય ગૃશકામમ આલુાં જોઈએ 

ક.  ગશૄકામમ ફાકની ક્ષભતા અન મોગ્મતા પ્રભાણ આલુાં જોઈએ 

ડ.  ફધા જ ફાકોન વભાન ગૄશકામમ આલુાં જોઈએ 

38. લગમભાાં કટરાક વલદ્યાથીઓનુાં બણલાભાાં ધ્માન નથી. આ ળુાં કયળો ? 

અ.  તલા વલદ્યાથીઓન લગમભાાંથી ફશાય કાઢી ભૂકળો. 
ફ.  તભન અભ્માવ ભાટ પયજ ાડળો. 
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ક.  તભન ભૌવખક યીક્ષાભાાં નાાવ કયલાની ધભકી આળો. 
ડ.  તભન તભની રુચી પ્રભાણ ક વલમન અનરુુ રુવચણૂમ લસ્તુઓ ફતાલળો. 

39. લગમભાાં ધીભી ગવતથી ળીખનાય વલદ્યાથી ભાટ ક્મો ઉામ વૂચલળો ? 

અ.  તન વ્મવક્તગત વળક્ષણ આળો 

ફ.  તનુાં કાયણ જાણીન ઉચાયાત્ભક કામમલાશી કયળો 

ક.  અન્મ વલદ્યાથીની તુરનાભાાં લધુ ગૄશકામમ ફનાલળો 

ડ.  તન વલવબન્ન યીક્ષાઓનાાં પ્રશ્નત્રો રખાલળો 

40. વળક્ષક વલદ્યાથી મોગ્મતાનુાં ભા કઈ યીત કાઢલુાં જોઈએ ? 

અ.  વલદ્યાથીની યીક્ષા રઈન 

ફ.  વલદ્યાથીન ૂછીન 

ક.  વલદ્યાથીના વલવબન્ન કામોનો યકોડમ ફનાલી તનુાં વલશ્રણ કયીન 

ડ.  તના લતમન યથી 

41. ભાનવવક રુ છાત ફાકોન આ કઈ યીત ળીખલલાનુાં વાંદ કયળો ? 

અ.  તન એકરો ભુવાપયી કયલાનુાં, વેા ખચમલાનુાં, વશવાફ યાખલાનુાં જલાાં વ્માલશાકયક કામો દ્લાયા વપ ફનાલળો. 
ફ.  અભુક જરુયી ફાફતો ગોખાલી દળો. 
ક.  તન ોતાની વાંદનુાં કામમ કયલા દળો. 
ડ.  તન ગૄશકામમ કયલા અન્મ વલદ્યાથી કયતાાં ફભણો વભમ આળો. 

42. વળક્ષક કલા ફાક ય વલળ ધ્માન આલુાં જોઈએ ? 

અ.  છાત લગમનાાં 

ફ.  અનુવૂવચત 

ક.  અનુવૂવચત જનજાવતનાાં 

ડ.  ફધાાં ફાકો પ્રત્મ વભાન 

43. અબણ ભાતાવતાના ફાકોન આ કઈ યીત અાંગ્રજી ળીખલળો ? 

અ.  ફાક વાથ અાંગ્રજીભાાં લાત કયળો 

ફ.  ફાકન અાંગ્રજી ફોરલાની પયજ ાડળો. 
ક.  ફાકન તની ભાતૄબાાભાાં ફોરતાાં અટકાલળો. 
ડ.  ફાકની ભાતબૄાાની ભદદથી અાંગ્રજી ળીખલાનો પ્રમાવ કયળો. 

44. ળાાાં લરગબદ ઘટાડલા ળુાં કયલુાં જોઈએ ? 

અ.  છોકયા છોકયીઓ ભાટ અરગ વળક્ષણની વ્્લસ્થા 

ફ.  છોકયા છોકયીઓન વભાન અવધકાય અન વભાન શક 

ક.  છોકયીઓની છડતી કયનાય છોકયાઓન કડક વળક્ષા 

ડ.  છોકયા-છોકયીઓ ભાટ વલવળષ્ટ જોગલાઈઓ 
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45. એક વળક્ષક વુવજ્જ અન વાધન વાંન્ન શોલો જોઈએ - વલધાનનો ળો અથમ છ ? 

અ.  વળક્ષણના ઉચ્ચ અવધકાયીઓ વાથ વાયા વાંફાંધો ધયાલતો શોલો જોઈએ. 
ફ.  વભાજભાાં ભોબાદાય અન ધનલાન શોલો જોઈએ 

ક.  વલદ્યાથીઓભાાં ખ્માવત પ્રાપ્ત શોલો જોઈએ 

ડ.  વલદ્યાથીઓની વભસ્મા શર કયલાનુાં તનાભાાં પ્ર્માપ્ત જ્ઞાન શોલુાં જોઈએ 

46. ુરુ સ્ત્રીઓ કયતાાં લધુ ફુવદ્ધળાી શોમ છ ત વલધાન 

અ.  જાતીમ લૂમગ્રશ દળામલ છ 

ફ.  વાચુાં શોઈ ળક છ. 
ક.  અવત્મ શોઈ ળક છ. 
ડ.  વાંૂણમ ણ વાચુાં છ. 

47. 'ફુવદ્ધ જાવત ય વનબમય કય છ ' આ અાંગ આ ળુાં ભાનો છો ? 

અ.  વાંૂણમણ વશભત છો. 
ફ.  વાંૂણમણ અવશભત છો 

ક.  આવળક યીત વશભત છો 

ડ.  આવળક યીત અવશભત છો 

48. ફાકોના ફૌવદ્ધક વલકાવભાાં કયકલતા રાલલા આ ળુાં વાંદ કયળો ? 

અ.  ફાકોન ખૂફ ગૄશકામમ આળો. 
ફ.  ફાકોની વાભ આલનાયી વભસ્માઓના ઉકરભાાં ભદદરુ ફનળો. 
ક.  ફાકોન કયક્ષાભાાં પ્રથભ લગમ રાલલા પ્રોત્વાશન આળો 

ડ.  ઉયના ફધાાં 

49. ફાકોના વાભાવજક, ળાયીકય અન આલગાત્ભક વલકાવ ભાટ આ નીચનાભાાંથી ળુાં વાંદ કયળો ? 

અ.  ફાકોન વલવબન્ન પ્રકાયની ખર-પ્રકક્રમાઓ ળીખલળો. 
ફ.  ફાકોન ચૂચા ળાાંવતથી અભ્માવ કયલાનુાં કશળો 

ક.  ફાકોન વાંદબમ વાવશત્મનુાં ભશત્લ વભજાલળો. 
ડ.  ઉયભાાંથી એકમ નશીં. 

50. આના લગમભાાં એક વલદ્યાથી દયયોજ ગયવળસ્ત કય છ, આ ળુાં કયળો ? 

અ.  તના લાંળાનકુ્રભ અન લાતાલયણની ભાવશતી ભલી તન મોગ્મ કદળાભાાં ભાગમદળમન આળો 

ફ.  ખૂફ વળક્ષા કયળો. 
ક.  ળાાભાાંથી તનુાં નાભ કાઢી નાખલા આચામમશ્રીન બરાભણ કયળો 

ડ.  તની વાયલાય ભાટ ભનોવચકકત્વકનો વાંકમ કયળો 

51. એક વળક્ષક તયીક કઈ ફાફતન આ વૌથી ભશત્ત્લની ગણો છ ? 

અ.  વલમ લસ્તુ 

ફ.  વળક્ષણ દ્ધવતઓ 
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ક.  ળાાનુાં પર્નનચય 

ડ.  વળક્ષક અન વલદ્યાથી લચ્ચનો વાંફાંધ 

52. એક વલદ્યાથી યભકડાાંન તોડીન તનાાં ઘટકોન જોલા ભાટ અરગ કય છ. વળક્ષક તયીક આ ળુાં કયળો ? 

અ.  તના ઉય શાંભળાાં નજય યાખળો. 
ફ.  તન યભકડાાં ન તોડલા વળખાભણ આળો 

ક.  તન ક્માયમ યભકડાાં નશીં યભલા દો 

ડ.  તનાભાાં યશરી વજજ્ઞાવાલવૄતન પ્રોત્વાવશત કયીન તની ઊજામન મોગ્મ કદળાભાાં લાળો. 

53. વલદ્યાથીના લતમન-યીલતમન ભાટનો શ્રષ્ઠ ઉામ છ. . . 
અ.  વરાશ 

ફ.  ળાયીકયક વળક્ષા 

ક.  યુસ્કાય 

ડ.  ળાાભાાંથી શાાંકી કાઢલુાં 

54. વળક્ષણભાાં ક્મો વલદ્યાથી વૌથી આગ નીકળ ? 

અ.  જનાભાાં વજજ્ઞાવાલવૄત છ ત 

ફ.  જનાભાાં વળસ્તની બાલના છ ત 

ક.  જનાભાાં ફુવદ્ધ છ ત 

ડ.  જ વનષ્ઠાલાન છ ત 

55. કોઈ વલદ્યાથી જણાવ્મા લગય ગયશાજય યશ તો ળુાં કયળો ? 

અ.  એનુાં નાભ ળાાભાાંથી કાઢી નાખલાનુાં વલચાયળો 

ફ.  તન રક્ષભાાં રળો નશીં 

ક.  તના લારીન નોટીવ ાઠલળો 

ડ.  અન્મ વલદ્યાથીઓન ૂછલાભાાં આલળ 

56. ફાકોનુાં વળક્ષણ 

અ.  તભની પ્રકૄવતન અનુરુ શોલુાં જોઈએ 

ફ.  તભના ભાનવવક વલકાવન અનુરુ શોલુાં જોઈએ 

ક.  તભની ભાનવવક કક્રમા-વલવધન અનુરુ શોલુાં જોઈએ 

ડ.  ઉયના ફધા 

57. નાનાાં ફાકોન જણાલરી ફાફતો માદ યાખલાનો ઉામ ક્મો છ ? 

અ.  ગોખાલલુાં 

ફ.  માદ યાખનાયન ઈનાભ 

ક.  માદ ન કયનાયન વજા 

ડ.  નુયાલતમન 

58. ઈતય પ્રલૄવતઓનો ભુખ્મ ઉદ્દશ્મ ળો છ ? 

અ.  ળાયીકયક વલકાવ 

ફ.  ભાનવવક વલકાવ 
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ક.  ફૌવદ્ધક વલકાવ 

ડ.  ઉયના ફધા 

59. 'Discipline' ભાાં યશર ભૂ ળબ્દ 'Disciplina' કઈ બાાભાાંથી ઉતયી આવ્મો છ ? 

અ.  અાંગ્રજી 

ફ.  રકટન 

ક.  જભમન 

ડ.  ગ્રીક 

60. વલદ્યાથીઓન ુયસ્કાયલાનો વૌથી ભોટો પામદો ક્મો છ ? 

અ.  આત્ભવલશ્લાવ દા કયલાનો 

ફ.  વળવક્તકયણની બાલના 

ક.  પ્રોત્વાશન આલાનો 

ડ.  ઉયના ફધા 

61. 'યાષ્ટ્રનુાં વનભામણ વળસ્તથી જ થઈ ળક છ ' - કોનુાં કથન છ ? 

અ.  વોક્રકટવ 

ફ.  એકયસ્ટોટર 

ક.  ગાાંધીજી 

ડ.  થોયો 

62. ળાાભાાં વળસ્ત જાલલાનો ભુખ્મ ઉદશ્મ કમો છ ? 

અ.  આદળમના ાઠ બણાલલાનો 

ફ.  લગમભાાં ળાાંવત જાલલાનો 

ક.  ફાકોભાાં રોકતાાંવત્રક નતતૄ્લ ઉબો કયલાનો 

ડ.  ળેક્ષવણક લાતાલયણ ઊબુ કયલાનો 

63. ફાક અન વળક્ષકની આવત્ભમતા ભાટ ળુાં જરુયી છ ? 

અ.  વશબાગીદાયી 

ફ.  વલશ્લાવ 

ક.  વળક્ષણ 

ડ.  અભ્માવ 

64. વળક્ષકની કામમક્ષભતાનુાં વાચુાં ભા કઈ યીત જાણી ળકામ છ ? 

અ.  આચામમના અશલાર દ્લાયા 

ફ.  વલદ્યાથીઓના ભલૂમાાંકન દ્લાયા 

ક.  સ્લ ભૂલમાાંકન દ્લાયા 

ડ.  વાથી વળક્ષકોના ભૂલમાાંકન દ્લાયા 

65. તભ કઈ જગ્માએ વળક્ષણ-કામમ કયલાનુાં વાંદ કયળો ? 

અ.  ોતાના ગાભભાાં ક નગયભાાં 

ફ.  ોતાના તારુકાભાાં 

ક.  ોતાના વજલરાભાાં 
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ડ.  કોઈણ જગ્માએ 

66. અભ્માવક્રભ ઘડતી લખત ક્મો ભુદ્દો ધ્માનભાાં રલો જોઈએ ? 

અ.  વળક્ષણના ઉદ્દશ્મો 

ફ.  વલદ્યાથીઓ 

ક.  ાઠોનુાં વલમલસ્તુ 

ડ.  ળેક્ષવણક દ્ધવતઓ 

67. ળાાભાાં અભ્માવક્રભની ળી આલશ્મકતા છ ? 

અ.  ળાાનુાં ફધુાં કાભ મોગ્મ યીત થઈ ળક ત ભાટ 

ફ.  લગમ-વળક્ષણનુાં કાભ વનમાંવત્રત થઈ ળક ત ભાટ 

ક.  લગમ-ખાંડની ફશાય વળક્ષક ોતાનુાં કાભ મોગ્મ યીત કયી ળક ત ભાટ 

ડ.  ઉયની ફધી ફાફતો ભાટ 

68. વલદ્યાથીઓનુાં મોગ્મ ભૂલમાાંકન કયલા ભાટ કલા પ્રકાયનુાં પ્રશ્નત્ર શોલુાં જોઈએ ? 

અ.  શતુરક્ષી પ્રશ્નોલાુાં 

ફ.  વનફાંધ પ્રકાયના પ્રશ્નોલાુાં 

ક.  ટૂાંકા પ્રશ્નોલાુાં 

ડ.  ઉયના ફધા વભશ્ર પ્રશ્નોલાુાં 

69. તભ વલદ્યાથીઓન ુસ્તકારમનો ઉમોગ કયલા કઈ યીત તેમાય કયળો ? 

અ.  ુસ્તકોના ભશત્ત્લ વલળ બાણ આીન 

ફ.  વલદ્યાથીઓન ઘય ુસ્તકો લાાંચલા આીન 

ક.  તભ વલદ્યાથીઓ વાથ સુ્તકારમભાાં સુ્તકો લાાંચળો 

ડ.  તભ પી ીકયમડભાાં વલદ્યાથીઓન ુસ્તકારમભાાં રઈ જળો 

70. વળક્ષકની ઉમોવગતાનો આધાય . . . 
અ.  વાથી વળક્ષકોના વભૂશ ય છ 

ફ.  તની વનષ્ઠા ય છ 

ક.  ળાાની બૌવતક વુવલધા ય છ 

ડ.  તની આલક ય છ 

71. NATMO ( નૅળનર ઍટરાવ ઍન્ડ વથભકટક ભ ઑગેનાઈઝળન ) વાંસ્થા ક્માાં આલરી છ ? 

અ.   અભૃતવય 

ફ.   દશયાદૂન 

ક.   ભુફાંઈ 

ડ.   કોરકાતા 

72. વયદાય લલરબબાઈની જની વાથ વયખાભણી થામ છ ત વફસ્ભાકમ ક્મા દળનો શતો ? 

અ.   તુકી 

ફ.   ફ્રાન્વ 

ક.   જાાન 
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ડ.   જભમની 

73. ' તુભ ભુઝ ખૂન દો , ભૈં તુમ્શ આઝાદી દૂાંગા ' - આ લાક્મના ઉદગાતા કોણ છ ? 

અ.   વબુાચાંદ્ર ફોઝ 

ફ.   તાત્મ ટો 

ક.   રોકભાન્મ વતરક 

ડ.   અયલલદ ઘો 

74. બાયતનાાં વાંયક્ષણ દોના વલોચ્ચ લડા કોણ છ ? 

અ.   લડા પ્રધાન 

ફ.   વાંયક્ષણ ભાંત્રી 

ક.   યાષ્ટ્ર્વત 

ડ.   વય વનાવધવત 

75. વલશ્લની શરી વામ્મલાદી ક્રાાંવત કઈ છ ? 

અ.   અભકયકન સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ 

ફ.   ફ્રાન્વની યાજ્મ ક્રાાંવત 

ક.   ચીનની વામ્મલાદી ક્રાાંવત 

ડ.   ફોલલળવલક ક્રાાંવત 

76. અાંગ્રજોના રાઠીચાજમન કાયણ કોનુાં અલવાન થમુાં શતુાં ? 

અ.   રારા શયદમા 

ફ.   ાંકડત ગોલલદ લલરબાંત 

ક.   રારા રજતયામ 

ડ.   વફવનચાંદ્ર ાર 

77. ઈ.વ. ભાાં 1942 ગાાંધીજીએ ક્મુાં આાંદોરન કમુું શતુાં ? 

અ.   અવશકાય આાંદોરન 

ફ.   લશદ છોડો આાંદોરન 

ક.   સ્લદળી આાંદોરન 

ડ.   અવલનમ અલજ્ઞા આાંદોરન 

78. નનો ટકનોરોજી એ એવન્જવનમકયગનુાં ક્મુાં ક્ષત્ર છ ? 

અ.   ઓટોભોફાઈર એવન્જવનમકયગ 

ફ.   વભકવનકર એવન્જવનમકયગ 

ક.   એટોવભક એવન્જવનમકયગ 

ડ.   કમ્પ્મૂટય એવન્જવનમકયગ 

79. યાજ્મવબાન રોકવબા કયતાાં ક્મા કવભાાં લધુ વત્તા છ ? 

અ.   નાણાાં વફર 

ફ.   વફનનાણાાં વફર 

ક.   નલી અવખર બાયતીમ વલાઓ 

ડ.   ફાંધાયણીમ વુધાયા 
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80. નીચનાભાાંથી કોનો ાટણ વાથ વાંફાંધ નથી ? 

અ.   વશસ્ત્રલરગ તાલ 

ફ.   વવદ્ધશભ 

ક.   શભચાંદ્રાચામમ 

ડ.   વમૂમભાંકદય 

81. બાયતના ક્મા ભુખ્મ ન્મામાધીળ બાયતના કામમકાયી યાષ્ટ્રવત તયીકની પયજો ફજાલી શતી ? 

અ.   પકરુદ્દીન અરી અશભદ 

ફ.   એભ. વશદમતલુરા 

ક.   ક. આય. નાયામણન 

ડ.   ી. એન. બગલતી 

82. 'લનભાી' ના નાભ ક્મા બગલાન ઓખામ છ ? 

અ.   કૄષ્ટ્રણ 

ફ.   વલષ્ટ્રૂ 

ક.   ઈન્દ્ર 

ડ.   વળલ 

83. ક્મુાં મુગ્ભ વાચુાં જોડામરુાં છ ? 

અ.   વચત્તયાંજનદાવ - દીનફાંધુ 

ફ.   વી. એપ. એન્ુજ - દળફાંધુ 

ક.   રારા રજતયામ - ળય ાંજાન 

ડ.   ભદનભોશન ભારવલમા - ગરુુજી 

84. બ્રહ્મર્નનુાં વફરુદ ક્મા વાવશત્મકાયન પ્રાપ્ત થમુાં શતુાં ? 

અ.   બોાબાઈ ટર 

ફ.   આનાંદળાંકય ધ્રલુ 

ક.   બોનાથ કદલકટમા 

ડ.   કકળોયરાર ભળરુલાા 

85. ગૃશસ્થ યશીન ફૌદ્ધભત ભાનનાયન ળુાં કશલાભાાં આલ છ ? 

અ.   ઉાવક 

ફ.   અનુલાવન 

ક.   ઉવાંદા 

ડ.   વાધક 

86. 'ઉલખલુાં' ળબ્દનો અથમ જણાલો.  

અ.  ઉતયલુાં 

ફ.  અલગણલુાં 

ક.  ઉખાડલુાં 
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ડ.  ઉાડલુાં  

87. ગઝર એ લાસ્તલભાાં કઈ બાાનો કાવ્મપ્રકાય છ?  

અ.  અગ્રજી 

ફ.  વાંસ્કતૃ 

ક.  અયફી 

ડ.  પાયવી 

88. શકયલાંળયામ ફચ્ચન લલરબબાઈન ળની ઉભા આી શતી?  

અ.  રોખાંડી ુરુ 

ફ.  લશદ કી નીડય જફાન 

ક.  રોકનતા 

ડ.  વયદાય 

89. ભશાકવલ પ્રભાનાંદ ક્માાંના લતની શતા?  

અ.  યાજકોટ 

ફ.  લડોદયા 

ક.  આણાંદ 

ડ.  વુયત 

90. 'વુદાભો દીઠો કૃષ્ટ્રણદલ ય!' આ આખ્માનખાંડ ળભાાંથી રલાભાાં આવ્મુાં છ?  

અ.  કૃષ્ટ્રણાખ્માન 

ફ.  લણચકયત્ર 

ક.  નાખ્માન 

ડ.  વદુાભાચકયત્ર 

91. અાંગ્રજી ઢફના ઊર્નભ કાવ્મો વૌ પ્રથભ ગુજયાતી વાવશત્મભાાં કમા કવલએ આપ્મા શતા?  

અ.  દરતયાભ 

ફ. નયલવશયાલ 

ક.  દમાયાભ 

ડ.  નાન્શારાર 

92. 'વલચાયપ્રધના કવલતા એ જ દ્લીજોત્તભ જાવતની કવલતા' કવલતા અાંગનુાં આ વલધાન કોણાં છ?  

અ.  ફ.ક.ઠાકોય 

ફ.  દમાયાભ 

ક.  નભમદ 

ડ.  વભસ્કીન 

જલાફ :  
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93. 'લજદગી ઝીંદાકદરીનુાં નાભ છ' આ ાંવક્ત કમા કવલની છ?    

અ.  ધૂભકત ુ

ફ.  નભમદ 

ક.  ઝલયચાંદ ભઘાણી 

ડ.  દરતયાભ 

94. 'શજાયો લમ જૂની અભાયી લદનાઓ' ાંવક્ત કોની છ ?  

અ.  ઉભાળાંકય જોળી 

ફ.  ઝલયચાંદ ભઘાણી 

ક.  કરાી 

ડ.  નભમદ 

95. અયદળય પયાભજી ખફયદાય ાવથી કમુાં કરુણપ્રળવસ્ત કાવ્મ ભ છ?   

અ.  છલરો કટોયો 

ફ.  દળમવનકા 

ક.  દળમન 

ડ.  પાફમવવલયશ 

96. અલામચીન ગુજયાતી વાવશત્મના પ્રથભ ફાકવલ કોણ છ?   

અ.  વભસ્કીન 

ફ.  બ.ક.ઠાકોર 

ક.  દયારામ 

ડ.  દરતયાભ 

97. 'ળયણાઈલાો' કાવ્મ કોણ આપ્મુાં?  

અ.  વનયાંજન બગત 

ફ. દરતયાભ 

ક.  નાન્શારાર 

ડ.  નભમદ 

98. ફાકાવ્મોના વાંગ્રશ 'વોનચાંો' અન 'અલરક-દલરક' કોના છ?   

અ.  યાજન્દ્ર જોળી 

ફ.  ફારભકુનુ્દ દલ 

ક.  યાજળ વ્માવ 

ડ.  દરતયાભ 

99. 'અભ ઈડકયમા થ્થયો' યચના કોણ આી?  

અ.  દરતયાભ 
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ફ.  નભમદ 

ક.  ઉભાળાંકય જોળી 

ડ.  પ્રભાનાંદ 

100. ઉભાળાંકય જોીનો છલરો કાવ્મવાંગ્રશ કમો છ?  

અ.  વપ્તપયા 

ફ.  વપ્તદી 

ક.  વનવળથ 

ડ.  ફાંધ ગઠકયમા 

 


