NTSE - 2016
FINAL ANSWER KEY
FINAL Answer Key Publish Date : 21-12-2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --વિભાગ-1 / Part-I
માનવસક ક્ષમતા કસોટી / Mental Ability Test
પ્રશ્ન નં.1 થી 50 / Question No. 1 to 50
(ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમ માટે )

(For Gujarati and English Medium)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

21, 23, 27, 33, ___?____
1, 6, 15, ___?____, 45, 66, 91
2, 6, 12, ___?____, 30
107, 97, 82, 62, ___?____
2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, ___?____
8, 3, 11, 14, 25, ___?____
8, 16, 28, 44, ___?____
2, 8, 18, 32, 50, ___?____
1, 3, 7, 15, 31, ___?____
0, 3, 8, 15, 24, ___?____, 48

Ans : (B) 41
Ans : (D) 28
Ans : (C) 20
Ans : (D) 37
Ans : (C) 7
Ans : (B) 39
Ans : (B) 64
Ans : (B) 72
Ans : (D) 63
Ans : (D) 35

11.
(A)

12.
(B)

13.
(D)

14.
OR
(A)

(D)

15.
(C)
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16.

25 17
6

38 18
8

3
17.

89 16
?

Ans : (B) 15

48
51
……..

?

Ans : (D) 42

9

22 ?
18.

13

3

8 5

Ans : (C) 39

5
222

19.

12

110

26

Ans : (A) 54

?

20.

4
6
9

3
9
27

2
5
?

Ans : Grace

21.

જો CUP = 40 શોમ, તો KITE = ___?____

21.

If CUP = 40 then KITE = ___?____

22.

જો ZEBRA = 2652181 શોમ, તો LION = ___?____

22.

If ZEBRA = 2652181 then LION = ___?____

23.

જો BAG = 71 શોમ, તો VICE = ___?____

23.

If BAG = 71 then VICE = ___?____

24.

જો RAJU = 11-12-13-14 ુને JUNK = 13-14-10-9 શોમ, તો RANK = ___?____

24.

If RAJU = 11-12-13-14 and JUNK = 13-14-10-9 then RANK = ___?____

25.

જો WORK = 4-12-9-16 શોમ, તો WOMAN = ___?____

25.

If WORK = 4-12-9-16 then WOMAN = ___?____

26.

EXCELLENT ને ફદરે TNELLECXE રખાયુ તો MARKET ને ફદરે શુું રખામ ?
If TNELLECXE written instead of EXCELLENT then what is written for MARKET ?

Ans : (C) TEKRAM
Ans : (C) TEKRAM

27.

જો PQRS ને વાુંકેતતક બાાભાું KJIH રખામ, તો EFGH ને વાુંકેતતક બાાભાું શુું રખામ ?

Ans : (A) VUTS

27.

If PQRS is written as KJIH, then EFGH is written as________

Ans : (A) VUTS

28.

જો WXYZ=DCBA શોમ, તો COME=?
If WXYZ=DCBA then COME=?

Ans : (B) XLNV
Ans : (B) XLNV

29.

જો CARING=EDVGKC ુને SHARE=UKEPBO શોમ, તો CASKET=?

Ans : (D) EDWIBP

29.

If CARING=EDVGKC and SHARE=UKEPBO then CASKET=?

Ans : (D) EDWIBP

26.

28.
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Ans : (D) 45
Ans : (D) 45
Ans : (A) 1291514
Ans : (A) 1291514
Ans : (A) 69
Ans : (A) 69
Ans : (C) 11-12-10-9
Ans : (C) 11-12-10-9

Ans : (A) 4-12-14-26-13
Ans : (A) 4-12-14-26-13
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30.

જો PICTURE=QHDSVQF શોમ, તો BROWSER=?

Ans : (B) CQPVTDS

30.

If PICTURE=QHDSVQF then BROWSER=?

Ans : (B) CQPVTDS

31.

ફાજુ ની ુઅકૃતતનુું ુલરોકન કયી એલી વુંખ્મા ળોધો કે જે ફધી જ ુઅકૃતતભાું
ુઅલી જતી શોમ. Ans : (A) 2
Study the diagram and find out the number, that lies inside all the figures.
Ans : (A) 2

31.

32.

ુળોકે એક ભહશરાના પોટા તયપ ુઆળાયો કયીને કહ્ુું ‘‘તેના તતાની ત્નન, ભાયા ત્નનની વાસુ થામ’’ તો
પોટાલાી વ્મક્તત ુળોકને શુું થામ ?

Ans : (A) ફશેન

32.

Pointing at photo of female, Ashok said “Her father’s wife is my wife’s mother in law. What is the relation
of Ashok with that female in photo ?
Ans : (A) Sister

33.

જે યીતે ચોયવનો વુંફધ
ું હયતભતત વાથે છે તેલો લર્
ુ નો વુંફધ
ું કોની વાથે છે ?

33.

As relation of square with perimeter, what is the relation of circle from following in the same manner ?
Ans : (C) Circumference

34.

423411223412244335341123

Ans : (C) હયઘ

ુઈયની અંકોની શ્રેણીભાું એલા કે ટરા 3 છે જેનીાછનો અંક 4 ુને ુઅગનો અંક 2 શોમ ? Ans : (C) 2

34.

423411223412244335341123
In the above series, how many 3’s are there such that 4 comes atter 3 and 2 comes before 3 ? Ans : (C) 2

35.

a-દશીં, b-દૂ ધ, c-છાવ, d-ભાખણ ૈકી નીચેનાભાુંથી ક્યો તલકલ્ તાહકિક યીતે મોગ્મ ક્રભ દળાુલે છે ? Ans : (A) bacd

35.

a-curd, b-milk, c-butter-milk, d-butter, are given. From above milk products, what order is logically correct
from following option given ?
Ans : (A) bacd

36.

બુટ : ભોચી :: ુનાજ : ___?____

36.

Shoes : cobbler :: Food-grains : ___?____

37.

26-જાન્યુુઅયી-૧૯૪૭ ના હદલવે ભુંગલાય શોમ,તો 2-વપ્ટેમ્ફય-૧૯૪૭ ના હદલવે ક્યો લાય શોમ ?

Ans : (C) ગુરુ

37.

On 26-January-1947 is Tuesday, then which day on 2-september-1947 ?

Ans : (C) Thursday

38.

8 : 25 લાગ્મે ઘહડમાનાું નાના કાુંટા ુને ભોટા કાુંટા લચ્ચેનો ખ ૂણો કે ટરો શોમ છે ?

Ans : (B) 102.5

38.

What is the angle between hour hand and minute hand in the clock shows time 8:25. Ans : (B) 102.5

39.

ભૌલરક  ૂલુ હદળાભાું 5 હક.ભી. ચારે છે . નમાયફાદ જભણી ફાજુ 8 હક.ભી. ચારે છે . પયીથી ડાબી ફાજુ 5 હક.ભી. ચારે છે છી

Ans : (B) ખેડૂત
Ans : (B) Farmer

o
o

ડાફી ફાજુ પયી 8 હક.ભી. ચારેછે, તો શલે તે પ્રસ્થાન લફિંદુથી કેટરે દૂ ય શળે ? Ans : (A) 10 હક.ભી.

39.

Maulik walks 5 km in east direction, then he turns right and walks 8 km, again he turns left and walks 5 km,
then he turns rest and walks 8 km. Now, how much would he for from his origin ?
Ans : (A) 10 km

40.

જો હુ  ૂલુ તયપ મુખ યાખી ુઈબેરો છું ુને 100 ઘહડમાની હદળાભાું (clockwise) ુને 145 ઘહડમાની તલરૂધ્ધ

40.

હદળાભાું (Anticlockwise) પરૂું તો હુું કુઆ હદળાભાું મુખ યાખી ુઈબો શોુઆળ ?
Ans : (A) ુઈત્તય- ૂલુ (ુઆળાન)
o
o
If is stand by keeping mouth in east direction and turn 100 clockwise and then turn again 145
anticlockwise, then in which direction keeping my mouth will I stand ?
Ans : (A) North-East

41.

200 ખેરાડીઓની વીધી રાુઆનભાું કાતતિકેમ ડાબી ફાજુ થી 18 ભાું ક્રભે છે , તો જભણી ફાજુ એથી તેન ુું સ્થાન કેટલુું ગણામ ?

41.

Ans : (B) 183
th
In a line of 200 players, Kartikey’s sequence is 18 from left side, then what is his sequence order from
right side ?
Ans : (B) 183

o

42.

Ans : (C) લરટય

42.

Ans : (C) Liter

43.

Ans : (D) તેર

43.

Ans : (D) Oil
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44.
44.
45.

Ans : (C) ન્યુમોકુ
Ans : (C) Newyork
બાયતુને હદલ્શી લચ્ચે જેલો વુંફધ
ું છે તેલોજ યુ.એવ.એ. ુને નીચે ુઅેરા ળબ્દોભાુંથી કોની વાથે શળે ?
Ans : (B) લોતળિંગટન

45.

There is a relation between India and Delhi. Which of the following words has
the same type of relation with U.S.A. ?
Ans : (B) Washington

46.

જો

+ ને ફદરે x, x ને ફદરે ‚, ‚ ને ફદરે -, ુને – ને ફદરે + રેલાભાું ુઅલે તો નીચેનાનુું

વાદુ ું રૂ ુઅતા ળો જલાફ ભે ? 18-(24 x 3) ‚ 8

46.

Ans : (A) 18

If x in stead of +, ÷ in stead of x, - in stead of ÷, and + in stead of - are considered,
then what is the answer of following by symlifying ? 18-(24 x 3) ÷ 8

Ans : (A) 18

47.

એક વુંખ્માના 30% ના 30% 9 શોમ, તો તે વુંખ્મા કુઆ ?

Ans : (B) 100

47.

30% of 30% of a number is 9, what is that number ?

Ans : (B) 100

48.

2 કે યી = 6 વપયજન, 2 વપયજન = 8 કે ાું ભે , તો 1 કે યી રેલાને ફદરે કે ટરાું કે ાું ભે ? Ans : (A) 12

48.

2 mangoes = 6 apple, 2 apple – 8 bananas, so instead of buying 1 mango, how many
bananas are available ?
Ans : (A) 12

49.

12 લાગ્મે ઘહડમાના ફે કાુંટા લચ્ચેના ખ ૂણાનુું ભા શુું શળે ?

49.

What would be measure of angle between hour hand and minute hand, when
clock shows time 12 o’clock ?
Ans : (B) 0o

50.

એક ભાણવ 250 ભીટય શોી વડક 75 વેકન્ડભાું વાય કયી રે છે , તો ુઅ ભાણવની ઝડ
કે ટરા હક.ભી./કરાકની થામ ?

50.

o

Ans : (B) 0

Ans : (B) 12

A man passes road of 250 meter broad in 75 second. What is the speed of man in Km/hour ? Ans : (B) 12

ુ રાતી માધ્યમ માટે )
વિભાગ-2 ભાષા કસોટી (ગજ
1.

નયતવિંશ ભશેતા ક્યા વાહશનમ સ્લરૂ ભાટે જાણીતા છે ?

Ans : (A) પ્રબાતતમાું

2.

'લીજી' નાભની ુઅગફોટ ક્યા દહયમા હકનાયે ડૂફી શતી. ?

Ans : (A) ભહુલા

3.

'માચના' કાવ્મભાું કાવ્મનામક ુઆન્રધનુ ાવે શુું ભાગે છે ?

Ans : (B) રીલુું બુદ
ું

4.

લલણક ભરફાયથી લેાય કયલા શુું રાવ્મો શતો ?

Ans : (C) ચુંદન

5.

'ડોરન ળૈરી' ભાટે ક્યા ગુજયાતી કતલ જાણીતા છે ?

Ans : (C) ન્શાનારાર

6.

ભીયાુંફાુઆ કોને ોતાની વાસુ ભાને છે ?

ુ ણા
Ans : (A) સુષભ

7.

ગોકુ નગયી ુઈય જરવ ૃષ્ટટ ક્યા દે લે કયી ?

Ans : (B) ુઆન્રદે લ

8.

લાુંવી ુઈય કોણ ુઅ ચઢાલે છે ?

Ans : (A) વ્રજનાયી

9.

વભગ્ર  ૃથ્લી એક કુ ટુુંફ છે - ુઅ પ્રકાયનો તલચાય ક્યા કાવ્મભાું વ્મતત થામ છે ? Ans : (A) તલળાે જગ તલસ્તાયે

10.

કીતતિદેલ કોનો દત્તકુત્ર શતો ?

11.

જીલયાભ બટ્ટ જભલા ફેઠા નાટયખુંડ ક્યા નાટકભાુંથી રેલાભાું ુઅવ્મો છે ?

12.

'ુઆતતશાવનુું એક ાનુ'ું ભાું ક્યા ાત્રનો વભાલેળ નથી ?

Ans : (D) વોભનાથ

13.

રૂહઢપ્રમોગનો ક્યો ુથુ વાચો છે ? - "એક આંગળીએ ધારણ કરવુ.ં "

Ans : (C) વલુ વત્તાધીળ શોવુું

14.

ુઅચામુ યોઝરીનને શુું ખલયાલલા કશે છે ?

Ans : (A) ફેયોન ોહયજ

15.

'ધ ૂભકે ર્'ુ રેખકનુું નાભ -

Ans : (C) ગૌયીળુંકય ગોલધુનયાભ જોી

16.

વાચી જોડણી કુઆ છે ?

Ans : (C) શુલચક્સ્ભતે

17.

‘ળયણાુઆના સ ૂય’ ભાું નીચેન ુું લાક્ય કોના ભાટે કશેલાયુું છે ?

Ans : (C) ુઈફક યભાય
Ans : (A) તભથ્માલબભાન

"શલે શાલ્મની ઝટ શાલ્મની, ુઅભ ડગરેને ગરે દાદ રેલા ુઈબયો યશીળ તો કે ’દી ાદયે ોગાડીળ ?" Ans : (B) યભઝું

18.

યાઘલન તેના ગાયભાુંથી કાકા કાકીને કે ટરા રૂતમા ભોકરતો શતો ? Ans : (B) ૭૦ રૂતમા
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19.

"કાદલ" કાવ્મભાું કાકા વાશેફ કારેરકયે ળેન ુું લણુન કયુું છે ?

20.

'વયભે દશાડે વુંકલ્' ભાું રેખકના નની ચા ીલા અંગે કુઇ ળયત મુકે છે ?

Ans : (D) ુઅ ૈકી એક ણ નશીં

Ans : (D) રેખક ચા ીલાની ળરૂ કયે તો તેની નનીને કે લરકરોથની એક વાડી ુાલલી.

21.

નીચેના તલરુ ધ્ધાથી ળબ્દોભાું કુઇ જોડ વાચી નથી ?

22.

'ભાુઆકર વાથે ભૈત્રી'ભાું ભાુઆકર રેખકને શુું બેટ ુઅે છે ? Ans : (C) ભાુઈથ ઓગુન

23.

તલશ્રુંબ ળબ્દાથુ ક્યો છે ?

Ans : (A) ગુપ્ત

24.

ખર્ુડોળી ક્યા ગાભની વનમ ઘટના છે ?

Ans : (B) ભજાદય

25.

'ભેં ઘય કે ભ છોડ્ુું ?' ભાું રેખકનુ કાકા વાશેફે શુું ભાગુદળુન ુઅપ્યુ.ું

26.

છકડો લાતાુના નામકનુું નાભ જણાલો.

Ans : (B) લગરો

27.

નભુદે.............નાભનુું ાલિક ળરૂ કયુુ શર્ુ.ું

Ans : (C) દાુંહડમો

28.

‘વાયસ્લર્્’ ુઈનાભધાયી વજૉક કોણ ?

Ans : (D) ુરુયાજ ુનભબાુઆ જોી

29.

બોયું ગ ળબ્દનો ુથુ જણાલો.

Ans : (C) નાગ

30.

ખુંડકાવ્મના જનક તયીકે કોણ પ્રતવધ્ધ ામ્મા ?

Ans : (A) કાન્ત

31.

‘તીથોત્તભ’ વોનેટભા ળેનો ભહશભા કયલાભાું ુઅવ્મો છે ?

Ans : (C) ભાર્ ૃલાનવલ્મ

32.

ુ ાવ
‘તનનમ વેલા, તનનમ કીતુન – ઓચ્છલ તનયખલા નુંદ કુ ભાય’ ુરુંકાય ઓખાલો. Ans : (B) લણાુનપ્ર

33.

‘જૂન ુું તમયઘય’ વોનેટ ક્યા છુંદભાું દળાુવ્યુ છે ?

34.

કાપી ુઈયાુંત યણમજ્ઞ, ુશ્વભેઘ, રૌદી લસ્ત્રાશયણ જેલા ુઅખ્માનોની યચના કયનાય.... Ans : (D) ધીયા બગત

35.

‘જિણી’ લાતાુભાું ક્યો બાલ શલી ળૈરીભાું યજૂ થમો છે ?

36.

જે સ્ત્રીનો ધણી પ્રલાવે ગમો શોમ તો તે સ્ત્રીને શુું કશેલામ ? Ans : (B) પ્રોતતબર્કૃુ ા

37.

‘ચુુઃશ્રલા’ લાતાુભાું ુઅલતા ાત્રાનુું નાભ ક્ુું છે ?

Ans : (A) દાદા કે વયીતવિંધ

38.

‘ભામ હડમય જયુ’ ુઈનાભ ક્યા રેખક ભાટે છે ?

Ans : (C) જ્મુંતતરાર યતતરાર ગોશેર

39.

ધનસુખરાર ભશેતાના વશમોગથી રખામેરી નલરકથાનુું નાભ જણાલો.

40.

‘ગથ ૂથીભાું ભવુ’ું – ળબ્દનો ુથુ શુું થામ ?

Ans : (A) છે ક ફાણથી ભવુું

41.

નીચેનાભાુંથી ‘તનયું કુળ’ ની વાચી વુંતધ છોડેરી દળાુલો.

Ans : (B) તનસ્+અંકુ ળ

42.

નીચેનાભાુંથી ધનુસ+્ ટુંકાય ની વાચી વુંતધ જોડો.

Ans : (A) ધનુષ્ટં કાર

43.

લાધુક્ય ૂણુ નો ુથુ...

Ans : (A) હયતલ

44.

વભાવ ઓખો – વનમાગ્રશ

Ans : (A) ટઠી તનુરુ

45.

‘શયપ’ ળબ્દનુું તળટટ રૂ પ્રમોજો.

Ans : (C) ળબ્દ

46.

ભશાબાયતનાું પ્રવુંગ ુઅધાહયત નીચેનાભાુંથી કુઇ કૃતત છે ? Ans : (C) ુતતજ્ઞાન

47.

નીચેનાભાુંથી ળાભ બટ્ટની યચના કુઇ છે ?

Ans : (D) ુઅ ૈકી એક ણ નશી

48.

શ્રીભદ્ બાગલતના કથાકાય કોણ શતા ?

Ans : (B) શુકદે લજી

49.

ુઅલા રોકો ણ શલે તલયર થતા જામ છે – લાક્યભાું તનાત જણાલો.

50.

‘વોનાનાું વ ૃિો’ રલરત તનફુંધભાું કુઇ લનસ્તતથી ફાહયમાનુું લન ીાળથી છરકાુઆ વોના જેવુું બાવે છે ?

Ans : (C) યાડ - બ ૂભ

Ans : (D) ુઅ ૈકીના તભાભ

Ans : (B) ભુંદાક્રાન્તા
Ans : (B) દામ્નમબાલ

Ans : (D) ુભે ફધાું

Ans : (B) ણ

Ans : (B) ભહડ
ુ ો
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Part – II Language Test (For English Medium)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Give the name of poet of poem, 'The petroit'.
Ans : (A) Robert Browning
Prof. Hawking earned fame for which research ?
Ans : (B) Mystery of Black hole.
What is the meaning of conjurer ?
Ans : (C) Magician
The poem 'Independence' is taken from the collection from___ Ans : (A) Propa Propa Ganda
On which date did the fire start ?
Ans : (C) September 2, 1966
The author of 'A visit to cambridge' felt relief and exhilaration because_______
Ans : (D) He learnt that even the disabled body could do a lot.
'The little match girl' stroy is famous for_______
Ans : (D) Both A and B
'Under Fire' by Laurence Housman which character is not found ?
Ans : (C) Andrea
Who wrote the poem 'Ants' ?
Ans : (A) Anon
The author Mulkraj Anand says, "Mustard field like melting gold because______
Ans : (B) The mustard flowers are golden yellow in colour.
Who understand the value of independence or freedom ?
Ans : (A) Slave
What was the name of the ship that sank after being hit (to strike against) by an iceberg ?
Ans : (C) Titanic
The Ants work in________
Ans : (C) Gang
Marcus hated____
Ans : (A) walking
Jim Bishop’s father was____
Ans : (B) a policemen
The poet compares the songs sung by his mother with____
Ans : (B) hymns
_____was Miko’s weak point.
Ans : (B) counting
When Dr. Sher Singh checked the patient’s reflexes. They were_____ Ans : (B) on the dot
The instructor was rather shocked to see that the writer had drawn____in his book.
Ans : (C) his own eye
Bolenciecwez was asked a question on____that he could not reply even
after a lot of prompting till very late. Ans : (C) means of transportation
‘A worng Man in worker’s Paradise’ is written by____
Ans : (D) Rabindranath Tagore
Jerome K. Jerome was not having only one disease and that was_____
Ans : (C) house maid’s Knee
The poet in the poem ‘commuter’ takes his lunch…….
Ans : (C) in the canteen
The level of noise made by a motorcycle is______decibels. Ans : (B) 90
The writer of ‘mulch Ado About nothing is_____
Ans : (C) Will Stanton
Robert Burns compares his love with____
Ans : (B) a sweetly played melody
The poem ‘Milk for the cat’ is written by____
Ans : (A) Harold Monro
I went into the kitchen and addressed him (make simple)
Ans : (B) Going into the kitchen, I addressed him.
Nothing can move me. (Add a question tag)
Ans : (A) can it ?
I am so clymsy. (Make it Negative)
Ans : (A) I cannot resist being clumsy.
I wish I could get some sleep. (Turn into Exclamatory Sentence) Ans : (A) Oh! To get some sleep.
‘Each drowsy paw is doubled under each bending knee. (indentify the figure of speech)
Ans : (B) Transferred epithet
I can not think how he recognized it. (make Interrogative) Ans : (A) Can I think how he recognized it ?
He was still able to hear anything connecting to food. (Make Complex)
Ans : (D) Both A and C
Ear-rings are a form of vanity we can’t afford. (Make Affirmative)
Ans : (C) Ear-rings are an unaffordable vanity for us.
I was glad her dream came true. (Make compound) Ans : (A) Her dream came true and so I was glad.
Will you give me one of your pitchers, one that you can spare ? (Make Assertive)
Ans : (B) Please give me one of your pitchers, one that you can spare.
The entire hearing aid can be contained in a button-size package system. (Change the Voice)
Ans : (D) A button-size package system can contain the entire hearing aid.
Give the Noun form of ‘Expose’.
Ans : (C) exposure
Give the Opposite of ‘Fact’.
Ans : (B) Fiction
Choose the correct option for the underline word in the following sentence.
The man was taken to task by busy farmers.
Ans : (B) scolded
The Adjective form of ‘Picture’ is_____
Ans : (C) Pictorial
Give the verb form of ‘Choice’.
Ans : (B) choose
The Antonym of ‘opaque’ is_______
Ans : (A) transparent
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45.
46.
47.
48.
49.
50.

Give the Opposite of ‘freedom’.
Ans : (D) slavery
The phrase ‘dead end job’ means_____
Ans : (C) frustrating work
Change the Voice. – Let that be listened to.
Ans : (A) Listen to that
They were friendly and eager to help a neophyte like me. (use ‘so…..that’)
Ans : (C) They were so friendly and eager that they will help a neophyte like me.
They had put it off too long. (Remove ‘too’)
Ans : (A) They had put it off very long.
Give the Adjective form of ‘Pretend’.
Ans : (B) Pretentive
વિભાગ-3 / Part-III
શાળાકીય યોગ્યતા કસોટી / SCHOLASTIC APTITUDE TEST

ગણણત / Maths
1.
1.

જો A={1,2,3,4}, B={2,4,5,6}, U={1,2,3,4,5,6,7} શોમ, તો A’⋂B’=____
if A={1,2,3,4}, B={2,4,5,6}, U={1,2,3,4,5,6,7} then A’⋂B’=______

2.
√

2.

Ans : (C) {7}
Ans : (C) {7}

ના છે દનુું વુંભમ
ે ીકયણ કમાુછી તેન ુું યીણાભ _____ છે .

An equivalent expression of

√

Ans : (A)

√

after rationalizing the denominator is___ Ans : (A)

√

3.

જો

3.

If

4.

યે ખા

એ_______ ચયણોભાુંથી વાય થામ છે . Ans : (D) શેલ,ુું ફીજુ ુને
ું
ચોથુું

4.

Line

passes through the____quadrants. Ans : (D) 1 , 2 and 4 all

5.

જો

5.

If the measures of the angles of
are in proportion 1:2:3, then the measures of the smallest
o
angle is____
Ans : (A) 30

6.

વભફાજુ તત્રકોણ

એ

નો એક ુલમલ શોમ, તો

is a factor of

Ans : (D) -18

then the value of K is_____ Ans : (D) -18

st

nd

th

o

નાું ખ ૂણાઓના ભા 1:2:3 ના પ્રભાણભાું શોમ, તો વૌથી નાના ખ ૂણાનુું ભા____છે . Ans : (A) 30

ની ફાજુ

PBCR ની હયતભતત____વેભી છે .

વેભી છે

̅̅̅̅, ̅̅̅̅ ુને ̅̅̅̅ નાું ભધ્મલફિંદુઓ ુનુક્રભે P, Q ુને R છે □
Ans : (B) 15

6.

is an equilateral triangle, AB=6. The points P, Q and R are midpoints of ̅̅̅̅, ̅̅̅̅ and ̅̅̅̅
respectively. The perimeter of □ PBCR is ____
Ans : (B) 15

7.

̅̅̅̅ યનો લેધ ̅̅̅̅̅ છે . ુને ̅̅̅̅ યનો લેધ ̅̅̅̅ છે . જો AB=10 વેભી, AM=6 વેભી ુને
CN=12 વેભી,તો BC=____વેભી.
Ans : (A) 20
ભાું

7.

In
, let ̅̅̅̅̅ be the altitude corresponding to the base ̅̅̅̅ and ̅̅̅̅ the altitude
corresponding to the base ̅̅̅̅, If AB=10cm, AM=6cm and CN=12cm then BC=____cm. Ans : (A) 20

8.

વભભ ૂજ
આંતયળે.

નાું તળયોલફિંદુઓભાુંથીએક લર્
ુ વાયથામ છે . ફાજુ

̅̅̅̅ લર્
ુ ના કે ન્ર ુઅગ____ભાનો ખ ૂણો

Ans : (D) 120

8.

A circle passes through the vertices of an equilateral
the side ̅̅̅̅ at the centre of the circle has measure_____

9.

તત્રકોણની ફાજુ ઓની રુંફાુઆ 3:4:5 ના પ્રભાણભાું શોમ,તો તત્રકોણનુું િેત્રપ______ચોયવ એકભ ભે , જ્માું તત્રકોણની
હયતભતત 144 છે .

9.

. The measure of an angle subtended by
Ans : (D) 120

Ans : (D) 864

If the lengths of the sides of a triangle are in proportion 3:4:5, then the area of triangle is____sq.
units, where perimeter of the triangle is 144.
Ans : (D) 864
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10.

ફે ળુંકુની તત્રજ્માનો ગુણોત્તય 2:3 છે ુને તેની ત્રાુંવી ઊંચાુઆનો ગુણોત્તય 9:4 છે , તો તેભના લક્રવાટીના િેત્રપનો
ગુણોત્તય____થામ.

Ans : (A) 3 : 2

10.

The ratio of radii of two cones, is 2 : 3 and the ratio of their slant heights is 9 : 4. Then the ratio of
their curved surface area is____ Ans : (A) 3 : 2

11.

ફે વભતોર તવક્કાઓને એક લખત ુઈછાતાું ફુંને તવક્કા ય છા ુઅલે તેની વુંબાલના_____છે . Ans : (C)

11.

The probability of getting both heads, when two balanced coins are tossed once is__ Ans : (C)

12.

વુંખ્મા

12.

The characteristic of the number

13.

જે વુંખ્માનો એકભનો અંક 2 શોમ, તેના ઘનના એકભનો અંક______ શોમ. Ans : (C) 8

13.

A number having digit 2 at unit place then its cube has digit_____ at its unit place.

14.

3-લુ શેરાું તતા ુને ુત્રીની ઉંભયનો વયલાો 40-લુ શતો 2-લુ છી તેભની ઉંભયનો વયલાો_____લુ થળે. Ans

14.

ુને

17.

17.

=________ Ans : (C) —3

Ans : (C) 8

ભાું વુંગતતા

વભરૂતા છે . જો

AB+BC=10 ુને DE+EF=12 તથા AC=6, તો

DF=______

Ans : (C) 7.2

Correspondence
AC=6, then DF=______

of
and
Ans : (C) 7.2

is similarity. If AB+BC=10 and DE+EF=12 and

તેથી

Ans : (B) 30

16.

16.

Ans : (C) —3

: (C) 50
3-years ago, the sum of ages of a father and his son was 40 years. After 2-years, the sum of ages of
the father and his son will be______
Ans : (C) 50

15.
15.

નો  ૂણાુંળ=________

ભાું

, If

In

જો

√

, then

√

Ans : (B) 30

7θ ુને 2θ રઘુકોણના ભા શોમ તથા

શોમ, તો

Ans : Grace
If 7θ and 2θ are measures of acute angles such that

√
, then

√

Ans : Grace
18.

18.

ટાલયથી એકજ યે ખા ય

ુને

) ભી અંતયે ુઅલેરા ફે લફિંદુથી ટાલયની ટોચના ુઈનવેધકોણનાું ભા 30

(

ુને 60 છે , તો ટાલયની ઉંચાુઆ_____ છે .
If the angles of elevation of tower from two points

and

(

Ans : (B) √
) meters from its foot on the same side of

the tower, have measures 30 and 60, then the height of the tower is_____ Ans : (B) √
19.

⨀(

19.

A chord of ⨀ (

20.

નીચે ુઅેર ભાહશતીનો ભધ્મસ્થ લગુ_____છે .

) ની એક જીલા, ⨀ (

) ને સ્ળે છે , તો જીલાની રુંફાુઆ______શળે.

) touches ⨀ (

). Therefore the length of the chord=______

લગુ

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

ુઅવ ૃતત્ત

7

15

13

17

10

Ans : (A) 8

Ans : (A) 8

Ans : (C) 20-30
20.

The median class o the frequency distribution given below is_____
Class

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

Frequency

7

15

13

17

10

Ans : (C) 20-30
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ભૌવતક શાસ્ત્ર / Physics
21.

પ્રભાલણત SWNT તેની રુંફાુઆની હદળાભાું ુઈટભીમ લાશકતા_____

21.

Thermal conductivity of standard SWNT along its length is_____

22.

વુંયતુ ત સ ૂક્ષ્ભદળુક મુંત્રભાું જો 5 વે.ભી. ુને 20 વે.ભી. કે ન્ર રુંફાુઆલાા ફહશગો રેન્વ લયાતા શોમ તો

જેટરી શોમ છે . Ans : (A) 3500

Ans : (A) 3500

તેભાુંથી ક્યો લસ્ર્ુકાચ ુને ક્યો નેત્રકાચ શળે ?
Ans : (B) 20 વે.ભી. કે ન્ર રુંફાુઆનો નેત્રકાચ ુને 5 વે.ભી. કે ન્ર રુંફાુઆનો લસ્ર્કુ ાચ

22.

The compound microscope consists of two convex lenses of 5cm and 20cm focal length, then
which of them will be object lens and eye piece ?
Ans : (B) Object lens with 5cm focal length and eye piece with 20cm focal length.

23.

_____ની હક્રમાળીરતાનેરીધે આંખના રેન્વની કે ન્ર રુંફાુઆભાું પેયપાય થુઆ ળકે છે . Ans : (C) વીરીમયી સ્નાયુઓ

23.

The focal length of an eye lens is changed due to the action of______ Ans : (C) ciliary muscles

24.

5Ω નાું ુલયોધક તાયના એક વયખાાુંચ ટુ કડા કયી તેભને વભાુંતય જોડલાભાું ુઅલે તો તેભનો વભર્લ્ુ મ
ુલયોધ____થળે. Ans : (A)

24.

If the five equal pieces of a resistance wire having 5Ω resistance each is connected in parallel,
then their equivalent resistance will be______

25.

એક લાશક તાયભાુંથી

Ans : (A)

2A જેટરો તલદ્યુતપ્રલાશ 1 તભતનટ ભાટે વાય કયલાભાું ુઅલે છે . ુઅ તાયભાુંથી વાય થતો

કુ ર તલદ્યુતબાય કે ટરો શળે ?
25.

Ans : (D) 120C
The amount of 2A electric current is passed for 1 minute through one conducting wire. How
much total electric charge will pass through this wire ?
Ans : (D) 120C

26.

ુ ુું લાસ્તતલક, ુઉરટુું ુને તેના જેટરી જ ઊંચાુઆનુું પ્રતતલફિંફ
લસ્ર્ુને ક્યા સ્થાને મ ૂકલાથી ફહશગો રેન્વ લડે લસ્ર્ન
ભે ?

Ans : (C) લક્રતા કે ન્ર ય

26.

At what distance should an object be placed to obtain its real, inverted and of same height as
the object by a convex lens ?
Ans : (C) At centre of curvature

27.

કોુઆ એક લાશનનો લેગ 5 વેકન્ડભાું

થી લધીને

થામ, તો તેના પ્રલેગનુું મ ૂલ્મ કે ટલુું શળે ?

Ans : (D)
27.

Velocity of a vehicle increses from

to

in 5 second. What is the magnitude of

acceleration ? Ans : (D)
28.

ફહશગો રેન્વનો ાલય + 5.0D શોમ,તો તેની કે ન્ર રુંફાુઆ કે ટરી ?

Ans : (D) +20 વે.ભી.

28.

What is the focal length of a convex lens having power + 5.0 D ?

Ans : (D) +20 cm

29.
29.

1 Newton = ____dyne.
1 Newton = ____dyne.

30.

મુતત તન ાભતા દાથુનાલેગભાું 1 વેકન્ડભાું થતો લધાયો _____ શોમ છે .

30.

The increase in velocity of a freely falling body in one second is____ Ans : (B) 9∙8 m/s

31.

એક દાથુ 20 m/s ની ઝડથી તળયોરુંફ હદળાભાું પેંકલાભાું ુઅલે છે , તો કે ટરી ઊંચાુઆ ય તેની ગતત ુઉજાુ ુને

5

Ans : (C) 10
5
Ans : (C) 10

ક્સ્થતત ુઉજાુ વભાન થળે ? (g = 10m/s )
2

31.

Ans : (B) 9∙8 m/s

Ans : (A) 10m

An object is thrown vertically upwards with velocity of 20 m/s. At what height will its kinetic
2
energy and potential energy be equal ? (g = 10m/s )
Ans : (A) 10m
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32.

નીચે ૈકી કુઆ ુઅવ ૃતત્તલાો ધ્લતન યાશ્રાવ્મ છે ?

Ans : (D) 30,000 Hz

32.

Sound corresponding to which frequency is ultrasonic sound ?

Ans : (D) 30,000 Hz

33.

એક વામકર વલાય ૂલુ હદળાભાું 5km જેટલુ અંતય કાે છે . નમાયફાદ તે દલિણ હદળાભાું 12km જેટલુું અંતય કાે
છે . ુઅ વામકર વલાયે કયે ર સ્થાનાુંતયનુું મ ૂલ્મ કે ટલુું ?

33.

Ans : (B) 13km

A cyclist travels 5km in the east direction. Then he travels 12km in the south direction. What is
the magnitude of displacement of the cycle ?
Ans : (B) 13km
રસાયણશાસ્ત્ર / Chemistry

34.

કરોયાુઆડ ુઅમનભાું કે ટરા ુઆરેતરોન શોમ છે ?

Ans : (B) 18

34.

How many Electrons are there in chloride ion ?

Ans : (B) 18

35.

ક્યા લૈજ્ઞાતનકે ુટટક તનમભ ુઅપ્મો ?

Ans : (A) લ ૂુઇવ

35.

Which Scientist gave the rule of octet ?

Ans : (A) Lewis

36.

કીચ ૂનાનુું યાવામલણક નાભ શુું છે ?

Ans : (A) કે લ્લ્ળમભ ઓકવાુઆડ

36.

What is the chemical name of quick lime ?

Ans : (A) Calcium Oxide

37.

ુન્નનીના કે ન્વયના તનદાન ભાટે ક્યા હકયણો લયામ છે ?

Ans : (C) X-યે

37.

Which rays are used to diagnose cancer of esophagus ?

Ans : (C) X-Ray

38.
38.

25 C = ______K.
o
25 C = ______K.

39.

નીચેનાભાુંથી ક્ુું હટન્ડોર ુવય (Tyndall effect) દળાુલે છે ? Ans : (B) દૂ ધ

39.

Which of the following shows the Tyndall effect ? Ans : (B) Milk

40.

ભધભાખીના ડુંખનુું PH-મ ૂલ્મ_______

Ans : (C) 7 કયતા ઓછું

40.

The PH-Value of bite of honey-bee is______

Ans : (C) Less than 7

41.

100 ml, 2M, NaOH રાલણ તૈમાયકયલા ભાટે કે ટરા ગ્રાભ NaOH ની જરૂય ડે ?

41.

To prepare 100 ml, 2M, NaOH solution, _____gram of NaOH will be required. Ans : (B) 8gm

42.

સ્ટે નરેવ સ્ટીરભાું રોખુંડ, ક્રોતભમભ ુને તનકરનુું પ્રભાણ કે ટલુું શોમ છે ?

Ans : (A) 7:2:1

42.

What is the ratio of iron, chromium and nickel in stainless steel ?

Ans : (A) 7:2:1

43.

વોનાનાું ઘયે ણા તૈમાય કયલા ભાટે વોનાભાું કુઆ ધાર્ ુ ુઈભેયલાભાું ુઅલે છે ?

Ans : (C) તાુંબ ુ ુથલા ચાુંદી

43.

Which metal is mixed with gold to prepare its ornaments ?

Ans : (C) Copper or Silver

44.

PABA નુું  ૂણુનાભ રખો.

Ans : (C) ેયાએતભનોફેન્ઝોુઆક એતવડ

44.

The full form of PABA is______

Ans : (C) Para Amino Benzoic Acid

45.

એભોતનમા ક્યા લયાતો નથી ?

Ans : (D) લેષ્લ્ડિંગ

45.

Where ammonia is not used ?

Ans : (D) Welding

46.

ઓલરમભનુું યાવામલણક સ ૂત્ર શુું છે ?

46.

o

Ans : (C) 298
Ans : (C) 298

Ans : (B) 8 ગ્રાભ

Ans : (C) H2S2O7
What is the chemical formula of oleum ? Ans : (C) H2S2O7
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જીિવિજ્ઞાન / Biology
47.

ડી.એન.એ. ના ફેલડા કુ ુંતરાકાય ભોડરનો પ્રસ્તાલ મુકનાય લૈજ્ઞાતનકનુું નાભ ુઅો. Ans : (D) લોટ્વન ુને હક્રક

47.

Give the name of scientist DNA molecules.

48.

કુઆ લનસ્તત-ેળી તેની કો હદલાર ય ેતટીનનુું સ્થુરન ધયાલે છે ?

48.

Which of the Plant tissue shows the pectin deposition on cell wall ? Ans : (A) Collenchyma

49.

ક્યો યોગ ુઆન્્લુએન્ઝા લામયવ H1N1 થી પેરામ છે ?

Ans : (D) સ્લાુઆન્લુ

49.

Which disease is spread through influenza virus H 1N1 ?

Ans : (D) Swineflu

50.

દ્વિનાભી નાભકયણ ધ્ધતત ુઅનાય લૈજ્ઞાતનક______

Ans : (B) કે યોરવ લરતનમવ

50.

Binomial nomenclature was given by the scientist_____

Ans : (B) Carolus Linnaeus

51.

કુઆ તલતળટટ યચના તલશુંગના પેપવાની હદલાર વાથે જોડામેરી છે ?
Ans : (A) શલાની કોથી
Which special structures are connected with wall of the lungs in class Aves ? Ans : (A) Air Sac

51.

Ans : (D) Watson and crick
Ans : (A) સ્થુરકોણક ેળી

52.

પ્રભેરૂદું ડી પ્રાણી ઓખો.

Ans : (C) ફારાનોગ્રોવવ

52.

Identify the protochordata Animals.

Ans : (C) Balanoglossus

53.

ઘુંુઈની સુધાયે રી વુંકય જાત કુઇ છે ?

Ans : (A) વોના ુથલા (B) વોનાલરકા

53.

Which is the improved hybrid variety of Wheat ?

Ans : (A) Sona OR (B) Sonalika

54.

નીચેનાભાુંથી ક્ુ ુઈબોગી નથી ?

54.

Which of the following is not consumer ? Ans : (C) Autotrophs

55.

ાયજાુંફરી હકયણોની તયું ગ રુંફાુઆ કે ટરી શોમ છે ?

Ans : Grace

55.

What is the range of wavelength of U.V. rays ?

Ans : Grace

56.

નીચેનાભાુંથી કુઆ ગ્રુંતથ અંતુઃસ્ત્રાલી ગ્રુંતથ તેભજ ફહશસ્ત્રાુલી ગ્રાુંતથ તયીકે લતે છે ? Ans : (B) સ્લાદુ તિંડ ગ્રુંતથ

56.

Which of the following gland acts as an endocrine gland as well as exocrine gland ?
Ans : (B) Pancreas gland

57.

લાયુયુંધ્ર ખુરલા ફુંધ થલાની પ્રહક્રમાનુું તનમુંત્રણ ક્યા કો િાયા થામ છે ? Ans : (B) યિક કો

57.

By which cell the process of opening and closing of stomata is controlled ? Ans : (B) Guard Cell

58.

ુખ્ત ભનુટમના ભગજનુું લજન કે ટલુું શોમ છે ?

Ans : (A) 1350 ગ્રાભ

58.

What is the weight of the brain of an adult human ?

Ans : (A) 1350gm

59.

ભનુટમના હૃદમભાું ુઈય ુઅલેરા ખુંડો કે ટરા છે ?

Ans : (C) ફે

59.

How many upper chambers are present in human heart ?

Ans : (C) Two

60.

નાળપ્રામુઃ લનસ્તત જાતતઓનાું નાભ ક્યાુસ્તકભાું પ્રકાતળત થામ છે ?

Ans : (C) યે ડ ડેટા બુક

60.

In which book endangered plant species names are published ?

Ans : (C) Red data book
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સામાજજક વિજ્ઞાન / Social Science
61.

"કાુંચનજઘા"
ું
તળખય બાયતના_______યાજ્મભાું છે .

Ans : (C) તવત્ક્કભ

61.

"Kanchenjungha" peak is situated in______state of India.

Ans : (C) Sikkim

62.

ગુંગા ુને બ્રહ્મુત્રા નદીનો વુંયતુ ત પ્રલાશ ક્યા નાભથી ઓખામ છે ? Ans : (C) ભેઘના

62.

By which name the combined flow of river the Ganga and the Brahmputra is known ? Ans : (C) Meghna

63.

જમ્મુ-કાશ્ભીયભાું ુઅલેરો ક્યો તલસ્તાય ઓછો લયવાદ ભેલે છે ?

Ans : (A) રેશ

63.

Which area in Jammu and Kashmir is an area of scanty rainfall ?

Ans : (A) Leh

64.

બાયત ુને યુયો લચ્ચેન ુું અંતય________નશેયને કાયણે ઓછું થયુું છે ?

Ans : (A) સુએઝ

64.

Distance between India and Europe was reduced due to______canal.

Ans : (A) Suez

65.

કુઇ નદી ફુંગાની ખાડીને ભતી નથી ?

Ans : (D) નભુદા

65.

Which reiver does not meet to Bay of Bengal ?

Ans : (D) Narmada

66.

ચીડના યવભાુંથી શુું તૈમાયકયલાભાું ુઅલે છે ?

Ans : (B) ટેન્ટાુઆન

66.

What is prepared out of the liquid of Chid ?

Ans : (B) Turpentine

67.

રોશ ુને એલ્યુતભતનમભનુું લધુ તભશ્રણ ધયાલતી જભીન કુઆ છે ?

Ans : (B) ડખાુઈ

67.

Which soil contains more combination of iron and Aluminum ?

Ans : (B) Laterite

68.

ુઈડતી લખવકોરીઓ ક્યાું જોલા ભે છે ?

Ans : (D) તિભ ઘાટનાું જગરોભાું
ું

68.

Where are the flying squirrels seen ?

Ans : (D) In Western Ghats Forests

69.

ગુજયાતભાું યણ લફરાડી, ઘુડખય ુને યીંછ કુઆ કિાના પ્રાણીઓ છે ?

Ans : (B) બમના ુઅયે

69.

Which class of Animals are desert cat Ghudkhar and bear in Gujarat ?

Ans : (B) Endangered

70.

કુઆ નદી ય નાગાજુ ુન વાગય મોજના ુઅલેરી છે ?

Ans : (B) હક્રટના

70.

On which river lies the Nagarjunasagar project ?

Ans : (B) Krishna

71.

બરૂચનો કાનભ પ્રદે ળ ક્યા ાક ભાટે જાણીતો છે ?

Ans : (D) કાવ

71.

For which crop, is Kanam region of Bharuch famous ?

Ans : (D) Cotton

72.

ગુજયાતભાું ખેડૂતો ાવેથી ોણિભ બાલે કૃત ેદાળોની ખયીદી કયતી વુંસ્થાઓૈકી નીચેનાભાુંથી
કુઆ વુંસ્થા નથી ?

72.

Ans : (D) DARE
Which institution of following does not purchase farm products from farmers as a
sustainable prize ?
Ans : (D) DARE

73.

ક્યા પ્રકાયની જભીન દ્વિકલ્લ્મ ુઈચ્ચ પ્રદે ળની બેટ છે ?

Ans : (A) કાી જભીન

73.

Which soil have been derived from the Deccan Trap ?

Ans : (A) Black Soil

74.

“ચીકો આંદોરન” ક્યા યાજ્મભાું કયલાભાું ુઅલેલ ુું શર્ ુું ?

Ans : (D) ુઈતયાુંચર

74.

In which state was ‘Chipko Movement’ occurred ?

Ans : (D) Uttaranchal

75.

ક્યો હદલવ “જૈલ તલતલધતા હદલવ” તયીકે ુઈજલામ છે ?

Ans : (C) 29-ડીવેમ્ફય

75.

Which day is celebrated as “World Biodiversity Day” ?

Ans : (C) 29-Decemeber

76.

પ્રથભ તલશ્વયુધ્ધભાું તલશ્વબયના નાના-ભોટા ભી કુ ર કે ટરા દે ળોએ બાગ રીધો ?

Ans : (B) 32

76.

How many countries had plunged in to the first world war ?

Ans : (B) 32
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77.

જલરમાુંલારા ફાગનો શનમાકાુંડ કુઇ વારભાું થમો શતો ?

Ans : (A) 1919

77.

When was Jallianwala Bagh Massacre happended ?

Ans : (A) 1919

78.

દાુંડી ભાચુ ક્યાયે ળરૂ થુઇ ?

Ans : (C) 12ભી ભાચુ 1930

78.

When did Dandi March start ?

Ans : (C) 12 March, 1930

79.

ઇંગ્રેન્ડ ુને ુભેહયકાએ રશ્કયી વુંગઠનની યચના કયી તે_____તયીકે ઓખામ છે . Ans : (B) SEATO

79.

England and America established military organization is known as____ Ans : (B) SEATO

80.

ુઆ.વ.1971 ભાું 'ળાુંતી ભૈત્રી ુને વશકાય' ની વુંતધ બાયતે ક્યા દે ળ વાથે કયી ?

Ans : (C) યતળમા

80.

In 1971 with which country India made traty ?

Ans : (C) Russia

81.

બાયતભાું લફનજોડાણની તલદે ળ નીતતના પ્રલતુક કોણ શતા ?

81.

Who was the promoter of non-aligned movement from India ? Ans : (C) Pandit Jawaharlal Nehru

82.

કથક ન ૃનમનો પ્રકાય ક્યા પ્રદે ળ વાથે વુંકામેરો છે ?

Ans : (C) ુઈત્તય પ્રદે ળ

82.

Which state is related to Kathak Dance ?

Ans : (C) Uttar Pradesh

83.

ુભીય ખુળયોની કૃતત_____

Ans : (B) ‘ુઅતળકા’ છે .

83.

The work by Amir Khusro is_____

Ans : (B) Ashikan

84.

પતેશુય તવકયી નાભનુું ળશેય લવાલનાય ફાદળાશ કોણ શતા ? Ans : (B) ુકફય

84.

Who Founded the city of Fatehpur sikri ?

85.

ુ ’ કશેલામ છે ?
ક્યામુઘર ળાવકનો વભમ ફાુંધકાભના િેત્રનો ‘સુલણુયગ

85.

Which Mughal emperor’s period is known as golden period of Indian architecture ?
Ans : (A) Shah Jahan

86.

તલશ્વનો વૌથી ભોટો કાવ્મગ્રુંથ ક્યો છે ?

Ans : (D) ભશાબાયત

86.

Which is the world’s largest epic ?

Ans : (D) Mahabharat

87.

બુધ્ધ ુને તેભના તળટમો લચ્ચેનો વુંલાદોનો વુંગ્રશ ક્યા વાહશનમભાું કયલાભાું ુઅવ્મો છે ?

th

Ans : (C) ુંહડત જલાશયરાર નેશરૂ

Ans : (B) Akbar
Ans : (A) ળાશજશાું

Ans : (A) સુતત તટક
87.

In which literature a collection of dialogues between Buddha and his disciples is given ?
Ans : (A) Sukta Pitaka

88.

ભોશેન્જો દડો વુંસ્કૃતતના વજૉકો તયીકે ઓખાતી જાતતનુું નાભ જણાલો.

88.

Give the name of race known as creator of Mohen-jo-Daro Culture. Ans : (B) Dravidian

89.

Ans : (B) રતલડ

યું ગે શ્માભ, રાબુ,ું શોળુ ભાથુ,ું ચટુું નાક, ટૂુંકુ કદ ધયાલતી પ્રાચીન બાયતભાું ુઅલેરી પ્રજા કુઆ શતી ?
Ans : (D) ઓસ્રોરોુઆડ

89.

Black complexion, broad head, flat nose, short height etc. were the physical features of the tribe
called….
Ans : (D) The Autroloids

90.

જભુન કતલ ગેટે કુઆ કૃતત ભાથે મુકી નાચી ુઈઠયા શતા ?

90.

German poet Goethe was so much impressed by reading which drama that he put it on his head and
danced with joy ?
Ans : (C) Abhignam Shankuntalam

91.

જ્માયે કોુઆ ણ ખયડા ય વયખા ભત ડે નમાયે તનણાુમક ભત (કાસ્ટીંગ લોટ) કોણ ુઅી ળકે છે ?

Ans : (C) ુલબજ્ઞાન ળાકુ ુંતરમ્

Ans : (D) ુધ્મિ (સ્ીકય)
91.

Who can give the casting vote in case of a tie for any bill ?
Ans : (C) Chairman (Speaker)
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92.

ફુંધાયણના મ ૂભ ૂત શક્કોભાું નીચેનાભાુંથી કોનો વભાલેળ થતો નથી ? Ans : (B) સ્ત્રીઓનુું ુભાન કયલાનો ુરુોનો શક્ક

92.

Which one right is not included in fundamental rights in our constitution?
Ans : (B) Insulting of women by men.

93.

ગુજયાત વહશત વભગ્ર દે ળભાું ળશેયી તેભજ ગ્રાતભણ સ્થાતનક સ્લયાજ્મની વુંસ્થાઓભાું કે ટરા ટકા ભહશરા ુનાભતની
જોગલાુઆ કયલાભાું ુઅલી ?

Ans : (D) 33 %

93.

How many parentage have been provided reservation for women entire nation including Gujarat in local
self-government organization.
Ans : (D) 33 %

94.

ગુજયાતભાું કન્મા કે લણીના ુઈત્તેજન ભાટે કુઇ મોજના ુભરભાું મુકી છે ? Ans : (C) તલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ

94.

Gujarat has implemented scheme such as_____Bond to promote women education.
Ans : (C) Vidyalaxmi

95.

2001 ની લવતત ગણતયી ુનુવાય બાયતભાું 1000 ુરુોએ સ્ત્રીઓનુું પ્રભાણ____શર્.ુું

Ans : (A) 933

95.

According to 2001 census, there were____women per thousand men in India.

Ans : (A) 933

96.

બાયત______દે ળ છે .

Ans : (C) તલકાવળીર

96.

India is_____country.

Ans : (C) Developing

97.

નીચેનાભાુંથી ક્યો દે ળ તલકતવત નથી ?

Ans : (C) નેા

97.

Which country is not developed from following ?

Ans : (C) Nepal

98.

નીચેનાભાુંથી કુઇ પ્રવ ૃતત્તનો વભાલેળ વેલા િેત્રભાું થતો નથી ?

Ans : (D) શુારન

98.

Which activity cannot be classified under service sector ?

Ans : (D) Cattle rearing

99.

લૈતશ્વકયણની નીતત_____વ્માાય વાથે જોડામેર છે .

99.

The policy of globalization is associated with_____ Ans : (B) Foreign trade

100.

બાયતભાું ક્યા લુભાું કે ન્ર વયકાયે લાયુ પ્રદુ ણ તનમુંત્રણ ધાયો વાય કમો છે ?

Ans : (B) 1981

100.

In which year, Government of India passed air pollution control act in India ?

Ans : (B) 1981
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