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રનપેપરનાં કોઇ રન કે રો્વઝનલ આ્સર કી નાં જવાબ અંગે 
રજૂઆત કરવા માટેન ં પરક 

(1) પરીષાન ં નામ 
NTSE-2017/ 

NMMS -2017 

  
(2) પરીષાિીનો  

સીટ નંબર 
       

(3) ઉમેદવારન ં  
     નામ 

 

(4) ઉમેદવારન ં  
     ઇ-મેઇલ એડરેસ 

 
(5) ઉમેદવારનો મોબાઇલ નંબર 

          

રજૂઆતની ્વગતો 
(6) પરીષાન  ં
મા્યમ  

 

(7) રન નંબર (8) રનની ્વગત 

  

(9) રનનાં  
      ઉતરનાં  
      ્વક્પો 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

(10) રો્વઝનલ આ્સર કી માં દશાાવેલ ઉતરનો ્વક્પ (A,B,C,D પૈકી)  

(11) ઉમેદવારની  
      રન/જવાબ  
      અંગેની ટંૂકમાં  
      રજૂઆત 

 

 

 

 

 

 

(12) રજૂઆતના સમિથનમાં રજૂ કરેલ સરકાર વારા રકા્શત આધારોની ્વગત 

પ થતકન  ંનામ 
 

રકાશકન ં નામ 
 

આવૃ્તન ં વ્ા 
 

પેઇજ નંબર 
 

ફકરા/લીટી નંબર 
 

 નંધઃ ઉપરો્ત રમ નંબર-12 માં દશાાવેલ ્વગતોનાં આધારો થકેન કરીને મોકલવા આવ્યક અને જૂરી છે. 
       (માર રજૂઆત ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા)આ આધારો વગરની રજૂઆત ્યાને લેવામાં   
        આવશે નહં. જનેી થપટ નંધ લેવી. 



No. QUESTIONS ANSWER

In the following question no.1 to 10 are arranged in a series with some principles of maths. One term 

of the series is missing. Choose the correct option that will continue the some pattern and replace the 

question mark (?) in given series. (Q.1 to 10)

1 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 7, 4, 5,  ? (A) 9

2 64, 16, 32, 8, ? (D) 16

3 2, 3, 5, 6,  ? , 9,  ? , 12, 14 (C) 8, 11

4 2, 11, 7, 16, 12,  ? , 17, 26 (A) 21

5 1, 2, 4, 8, 16, 32,  ? (C) 64

6 3, 9, 27, 81, 243,  ? (B) 729

7

8 19200, 1920, 240, 40, 10,  ? (C) 5

9 84, 72, 60,   ?, 36 (D) 48

10 1, 2, 6, 24, 120, ? (B) 720

Find the total number of squares in the figures given below.  (Q. 11 To 15)

11 (C) 14

12 (B) 8

13 (D) 20

14 (B) 9

15 (C) 3

Find the total number of triangles in the figures given below. (Q. 16 To 20)

16 (D) 6

17 (C) 20

18 (D) 8

19 (A) 12

20 (B) 18

In question no.21 to 25, English alphabets are given in word form. Arrange the correct sequence 

according to alphabetical order.

21 PEN (C) ENP

22 FAN (A) AFN

23 CHAIR (D) ACHIR

24 WENT (B) ENTW

25 STOP (B) OPST

In question no.26 to 30, English letters are given digital numbers. Using then find the correct code for 

given group of letters.   

Digit             :  9      7      5       3

Alphabets  :  A      B      C      D

26 BDAC means... (C) 7395

27 ABDC means... (A) 9735

28 CDAB means... (D) 5397

29 DCAB means... (B) 3597

30 CABD means... (D) 5973
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No. QUESTIONS ANSWER

In question no.31 to 35, four figures are given in each. Find the figure differ from rest.

31

32

33

34

35

In question no.36 to 40, relation between first two terms are given. Find the suitable option for que. 

mark (?).

36 Movie : Director :: Newspaper :   ?    (C) Editor

37 Book : Paper :: ? : ? (D) Notebook : Paper

38 Tree : Neem :: Shrub : ? (B) Tulasi

39 Police : Gun :: Teacher : ? (D) Book

40 Humble : Poor :: Optimates : ? (B) Rich

In question no.41 to 50, four options are given in each. Find the option differ from the rest.

41 (A) 14                   (B) 21                  (C) 49                 (D) 64 (D) 64

42 (A) Door               (B) Gate              (C) Furniture       (D) Window (C) Furniture

43 (A) Calculator      (B) Pen                (C) Pencil            (D) Ink (A) Calculator

44 (A) Ring               (B) Ornament      (C) Neckless       (D) Bangal (B) Ornament

45 (A) Engineer        (B) Lawyer           (C) Doctor           (D) Court (D) Court

46 (A) Goat              (B) Buffelo           (C) Ox                 (D) Cow (C) Ox

47 (A) Asia               (B) Canada          (C) Europe          (D) Africa (B) Canada

48 (A) Mango           (B) Apple             (C) Brinjal           (D) Banana (C) Brinjal

49 (A) Maize            (B) Lablab            (C) Gram             (D) Peas (A) Maize

50 (A) Football         (B) Hokey            (C) Cricket           (D) Chess (D) Chess

In question no.51 to 55, mirror image of alphabetical letters are given. Find the correct option for 

answer

51

52

53

54

55

Read all information given below and carefully answer the question. (Q.56 to 60)

• “i  ook are spe iall  arre ged o  ea h other.
• Mathe ati s is e a tl  elo  Ci i .
• Geograph  is et ee  E glish a d E o o i s.
• Histor  is ot at the top, a d the lo est of Ci i  is elo .

56 Which book is second to the top ? (A) Geography

57 What is the true state of Mathematics ? (B) Top fifth

58 Which book is at the top ? (D) Incomplete Instruction

59 Which book is forth from bottom ? (D) Incomplete Instruction

60 Which book is at the bottom ? (A) Civix

Arrange the option in suitable and logical seuence. (Q.61 to 65)

61 (a) District          (b) Taluka                 (c) Village                       (d) State (B) c-b-a-d

62 (a) Shershah       (b) Humayun            (c) Akbar                         (d) Babar (A) d-b-a-c

63 (a) Radius           (b) Circufiarance     (c) Centre                        (d) Diameter (C) a-c-d-b

64 (a) College         (b) Primary school    (c) Secondary school      (d) Kid group (A) d-b-c-a

65 (a) Sunset           (b) Sunrise               (c) Midday                       (d) Night (B) b-c-a-d



No. QUESTIONS ANSWER

In question no.66 to 70, 

+  means  ×;  ×  means  -; -  means + and ÷  means  - are taken then after simplification, find the value 

of following.

66  –   +   ÷ (A) 34

67    –      ÷ (C) 14

68   –   +      ÷ (A) 38

69    –   +   ÷ (C) 41

70  +  –    ÷ (D) 69

In question no.71 to 90, do and give answer as directed.

71
After arranging the letters of English alphabet in a line which will be the seventh letter from the right 

side after the thirteenth letter from the left side ?
(B) T

72 Whi h letters o e i  E glish alpha et et ee  H  a d “ . (D) All these three

73
If monday is on the first day of any month, then what day does it come on 25th date of the same 

month ?
(B) Thurday

74
If your face is opposite of the sun at sunrise, what direction will it show that your left hand is stretching 

to the left ?
(A) North

75 Which Month differs from rest three ? (B) February

76 How many common wall are there in 5 raw houses adjoining in a line ? (A) 4

77 How many metres has one kilometre ? (B) 1000

78 How many thousands are there in one Lakh ? (B) 100

79
12 students stand in a queue. If Mohan stands at fifth position from the beginning, what position of 

Mohan will be from the last ?
(C) 8

80 How many minutes are there in 2.5 housr ? (D) 150 min.

81 Ho  a  ti es does  pair i   ? (C) 4

82 Ho  ofte  does P  repeat i  AP‘“QPP)YPTCPQMP ? (C) 6

83 How often will 28 feet long copper wire be cut to make equal pieces of 4 feet ? (B) 6

84 Find the number which 40 percent and its 40 percent is 48 ? (C) 300

85 Which one city is different from Mumbai, Ahmedabad, Bhopal and Jaipur ? (B) Ahmedabad

86
It was Tuesday on 26th January 2016, Then on which day the flag hoisting will be held on 26th January 

2017 ?
(C) Thursday

87
Fill in the blanks to make the eqation correct ?

(36 ____ 4 ) ___ 8 = 1
(D) ÷ ,  -

88 I am not a neighbouring state of Gujarat ? (A) Chhatisgarh

89 Arrange in ascending order : (1) Teenager (2) Childish (3) Infant (4) Youth (C) 3-2-1-4

90 Which word is different ? (D) Asphalt

91 Find the sum of first 25 prime numbers ? (C) 650

92 How many pieces of 4.5 metres will be cut from 225 metre long wire ? (B) 50

93 Find the L.C.M. of 12, 36, 6 and 9 ? (D) 36

94 The product of two numbers is 1000. If GCF of such numbers is 5 then find the L.C.M. ? (A) 200

95 Find the square root of 20.25 ? (A) 4.50

96 Find the square root of the cube root of the square of 8 ? (C) 2

97 Find the percentage of saving if Ramesh consumes  3/4  portion of his income ? (B) 25%

98 _____ % of 300 is 60. (C) 20

99 A book was bought in Rs. 80/-. She sale with 20% profit. Find out the sale price of the book. (C) Rs.96

100 If the selling price of 30 books and 25 books are equal. How much percentage of profit will it be ? (D) 20 %

101 There is 10% water in 20 kgs milk. Then how much water will be powerd to get 25% quantity of water. (B) 4 kg

102 At what rate will the interest of Rs.1500/- for five years be Rs.300/- ? (D) 4 %

103 What will be the simple interest of Rs.800/- for 4 years at the rate of 6% ? (A) Rs. 204

104
If 12 persons completes the work in 48 days, how many days will 36 persons take to complete the 

same work ?
(B) 16 day

105 What is the average of first five multiples of 7 ? (C) 21

106
 

(D) 1

107 if  8x  = 64  then  x  = ? (B) 8

108 Find the formula of the volume of the coin of one rupee ? C  πr2
h

109 From which latin word is the word percentage derived ? (C) Per Centum

110 What is the short form of           ? (B)

Section – 2  :  Maths, Science & Technology, Social Science



No. QUESTIONS ANSWER

111 What type of magnet is used in compass ? (C) Needal magnet

112 Which of the following disease related to bones ? (A) Rickets

113 Which pair is wrong ?
(A) Vitamin-A: Helping in 

blood culture

114 Where is the food mixed in human body ? (B) Stomach

115 What is the external effect, which changes the position of an object ? (A) Force

116 Which one is unicellular animal ? (B) Euglena

117 What happens when one crop is taken repeatedly in a single field ?
(B) crop production 

decreases

118 What is Water ? (B) Compound

119 Why are sails in the boat and the ship ? (C) to use wind energy

120 Which of the following animal has no ear ? (D) Camalion

121 Which is the nearest planet to the Earth ? (C) Venus

122 Which of the following substances is the good conductor of heat ? (C) Copper

123 Whi h t pe of ha ge  ripe i f of a go  ? (A) Non-periodic changes

124 Which one is the main source of energy ? (D) Sun

125 Which of the following pollutes the soil most ? (B) Plastic

126 What is the speed of light ? (A) 225000 km/sec

127 Where was magnet discovered ? (D) Greece

128 The leaves of which plant show senstivity when they are touched ? (B) Mimosa

129 What colour does turmeric paper give with the reaction of soap water ? (D) Real

130 Which kind of plant is hibiscus ? (D) Shrub

131 Which method is useful for preventing water in large scale ? (D) Evoporation

132 Which of the following instrument generates electricity ? (C) Cell

133 How many types of lever are there ? (C) Three

134 What is air ? (C) Mixer

135 1 cubic metre = ______ (A) 10,00,000 cm
3

136 Which of the following symbol is used for density ? (A) d

137 The ray of light on the surface of plane mirror is called ______. (A) Incident ray

138 Which instruments is used to measure the pressure of air ? (C) Berometer

139 In which organ has pollen grain produced ? (D) Stigma

140 Name the method where growing plants are without soil ? (C) Hydroponics

141 Which of the following disease is caused by bacteria ? (D) Tuberculosis

142 What is name of membrane in human ear ? (B) Tympanic

143 Which type of energy is released from limestone ? (A) Chemical energy

144 Which glass is very strong ? (C) Bulletproof glass

145 What stores i  a el s hu p ? (B) Fat

146 Who accepted the challenge to discover sea route to India ? (B) Columbus

147 Who become the Nawab of Bengal after the death of mir Jafer ? (C) Robert clive

148 Which gas is increases in the air due to the cutting of trees ? (B) CO2

149 From which does our constitution start ? (C) Preamble

150 Which country has the longest writter constitution in the world ? (A) India

151 According to 2011 cencus, in india what is the ratio of femal per 1000 male ? (D) 940

152 Who makes the law of union list ? (A) Parliament

153 Which policy was like slow poison for the princely states of India ? (C) Subsidiary scheme

154 which railway service is obstructed due to land slide ? (A) Konkan

155 Who said that E glish edu atio  is the edu atio  of sla er  ? (D) Mahatma Gandhi

156
Who has the power to decide about the meeting and announce the completion of sessions of the 

Parliament ?
(C) President

157 What was the symbol of the revolt of 1857 ? (D) Lotus and Roti

158 Which rifle is introduced in 1857 in Indian army ? (C) Enfield rifle

159 By which name, are the metal plates and stone writings knows s ? (A) Inscriptions

160 How many languages are reconized by Indian constitution ? (B) 18

161 Name the horizontal line drawn in the middle of the earth ? (A) Equator

162 Which colour is used to show plains in maps ? (A) Yellow

163 Who i periso ed ‘aj a ardha s sister ‘aj ashree ? (B) Devgupt

164 Which country has night when there is day in India ? (D) Canada

165 Which arm of the government executes laws ? (A) Executive



No. QUESTIONS ANSWER

166 Which of the following was the capital of chola dynesty ? (B) Tanjor

167 Who was the first sultan of Delhi of slave Dynasty ? (B) Qutub-ud-din-Aibak

168 Which dynesty does the greatest king Siddhraj  Jaisingh belong to ? (C) Solanki Dynasty

169 Where is the high court of Gujarat ? (D) Ahmedabad

170 Who become the emperor of Delhi after Babar ? (A) Humayun

171 Whi h ughal e peror had the judi ial s ste  Justi e for all  ? (D) Jahangir

172 Which country did christopher columbus belong to ? (C) Italy

173 Which country did the Dutch belong to ? (D) Holland

174 Where does the constitution of India begin? (C) Preamble

175 Which of the following lady was associated with constitutional committee ? (D) Sarojini Naidu

176 Where was the first railway line started in India ?
(B) Between Mumbai and 

Thane

177 Which pollution must be instrupted to reduce the possibility of drought ? (B) Atmospheric

178 Who started English education in India ? (D) Charls wood

179 Which ruling system did India adopt ? (B) Democratic

180 Which of the following states was not accepted adopted son as the heir to the throne by Britishers ? (A) Jhansi



No. QUESTIONS ANSWER

નીચે બપેલા 1 થી 10 રનોમાન ંષડાવને એષ ચોષષસ નનયમા સુાર ંષ રેણીમાન હોઠવવામાન બવેલ છે, તેમાન એષ ંષ 

ટેૂ છે. તે ્થાને (?) રનાથથ ષેુલ છે. ેમાન બપેલા ચાર નવષ્પોમાનથી બનધબેસતો ંષ શોધો.
1 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 7, 4, 5,  ? (A) 9

2 64, 16, 32, 8, ? (D) 16

3 2, 3, 5, 6,  ? , 9,  ? , 12, 14 (C) 8, 11

4 2, 11, 7, 16, 12,  ? , 17, 26 (A) 21

5 1, 2, 4, 8, 16, 32,  ? (C) 64

6 3, 9, 27, 81, 243,  ? (B) 729

7

8 19200, 1920, 240, 40, 10,  ? (C) 5

9 84, 72, 60,   ?, 36 (D) 48

10 1, 2, 6, 24, 120, ? (B) 720

રન નન.11 થી 15 માન દશાથવેલ બકૃનિમાન વધમુાન વધ ુષેટલા ચોરસ છે તે જણાવો.

11 (C) 14

12 (B) 8

13 (D) 20

14 (B) 9

15 (C) 3

રન નન.16 થી 20 માન દશાથવેલ બકૃનિમાન વધમુાન વધ ુષેટલા નિષોણ છે તે જણાવો.

16 (D) 6

17 (C) 20

18 (D) 8

19 (A) 12

20 (B) 18

નીચે બપેલા 21 થી 25 રનોમાન બપેલ શ્દના ંરેી ળુાષરને તેમના ળુાષરોના રમ રમાણે હોઠવણીનો સાચો રમ 

લસો.
21 PEN (C) ENP

22 FAN (A) AFN

23 CHAIR (D) ACHIR

24 WENT (B) ENTW

25 STOP (B) OPST

નીચે બપેલા 26 થી 30 રનોમાન જુરાતી ળૂાષરોને નીચે જુબ ંષમાન દશાથવીને સાચા નવષ્પથી જવાબ બપો.
ંષ         :  9   7     5    3

ળૂાષર  : A    B    C    D

26 BDAC means... (C) 7395

27 ABDC means... (A) 9735

28 CDAB means... (D) 5397

29 DCAB means... (B) 3597

30 CABD means... (D) 5973
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વિભાગ-1 માનવિક ષમતા કિોટી
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No. QUESTIONS ANSWER

રન 31 થી 35 માન દરેષમાન ચાર બકૃનિવ બપેલી છે. એષ બકૃનિ બાષીની િણ બકૃનિથી જુદી પડે છે. બ જુદી પડતી 
બકૃનિ શોધો.

31

32

33

34

35

રન નનબર 36 થી 40 માન રથમ બે શ્દોનો ચોકસ સનબનધ ્યાનમાન રાસી (?) રનાથથ દશાથવેલ ્થાન પર બનધબેસતો 
નવષ્પ પસનદ ષરો.

36 ફિ્મ : નનદેશષ :: વતથમાનપિ :     ? (C) તનિી
37 પુ્ તષ : ષાહળ ::  ?  :   ? (D) નોટ ષુ : ષાહળ
38 ષૃ : લીમડો :: ષપુ : ? (B) લુસી
39 પોલલસ : બન ૂષ :: નશષષ :  ? (D) પુ્ તષ
40 રાનષ : હરીબ :: અમીર : ? (B) ધનવાન

નીચે બપેલા 41 થી 50 રનોમાન દશાથવેલ ચાર નવષ્પોમાનથી એષ નવષ્પ અલહ પડે છે તે શોધો.
41 (A) 14                   (B) 21                  (C) 49                 (D) 64 (D) 64

42 (A) દરવાજો          (B) બાર ુન            (C) િનનિચર         (D) બારી (C) િનનિચર
43 (A) ષે્યલેુટર       (B) પેન                (C) પે્સસલ         (D) શાહી (A) ષે્યલેુટર
44 (A) વંટી                (B) ઘરે ુન             (C) હાર               (D) બનહડી (B) ઘરે ુન
45 (A) એ્સજનનઅર     (B) વષીલ           (C) ડો્ટર            (D) ષોટથ (D) ષોટથ
46 (A) બષરી               (B) ભંસ              (C) બળદ             (D) હાય (C) બળદ
47 (A) એનશયા            (B) ષેનેડા            (C) રુોપ             (D) બફિષા (B) ષેનેડા
48 (A) ષેરી                  (B) સિરજન       (C) રંહણ             (D) ષેળા (C) રંહણ
49 (A) મષાભ              (B) વાલ              (C) ચણા               (D) વટાણા (A) મષાભ
50 (A) ુટબોલ           (B) હોષી               (C) ફરષેટ               (D) ચેસ (D) ચેસ

નીચે બપેલા 51 થી 55 રનોમાન અરીસાની છાપ બપેલી છે, તો સાચો જવાબ શોધીને લસો.

51

52

53

54

55

ચુના: નીચે બપેલ ચૂનાવને ્યાનપવૂથ વાનચો અને રન રમાનષઃ 56 થી 60 નાન જવાબ બપો.
• છ પુ્ તષો નવનશ્ટ રીતે એષ બીા યપર રાસવામાન બવેલ છે.

• હલણતની બરાબર નીચે નાહફરષશાર છે. ંરેી અને અથથશારની વ્ચે હૂોળ છે.

• મનતહાસ સૌથી યપર નથી અને નાહફરષશાર સૌથી નીચે છે.

56 ષ  ુપુ્ તષ યપરથી બીા રમે છે ? (A) હૂોળ
57 નીચેનામાનથી હલણતની સાચી ્્થતી ષભ છે ? (B) યપરથી પાનચમાન રમે
58 ષ  ુપુ્ તષ સૌથી યપર છે ? (D) અધરૂી ચૂના
59 ષ  ુપુ્ તષ નીચેથી ચોથા રમે છે ? (D) અધરૂી ચૂના
60 સૌથી નીચે ષ  ુપુ્ તષ છે ? (A) નાહફરષશાર

નીચે બપેલ રન રમાનષઃ 61 થી 65 માન દશાથવેલ નવષ્પોને યો્ય તાફષિષ રમમાન હોઠવો.
61 (a) જજ્લો       (b) તાલષુો                   (c) હામ                      (d) રા્ય (B) c-b-a-d

62 (a) શેરશાહ     (b) ુમા  ુ                   (c) અષબર                  (d) બાબર (A) d-b-a-c

63 (a) નિ્યા      (b) પફરઘ                    (c) ષેસર                        (d) ્યાસ (C) a-c-d-b

64 (a) ષોલેજ      (b) રાથનમષ શાળા       (c) મા્યનમષ શાળા      (d) બાલમનફદર (A) d-b-c-a

65 (a) યૂાથ્ત    (b) યૂોદય                 (c) મ્યાન                   (d) રાિી (B) b-c-a-d



No. QUESTIONS ANSWER

રન રમાનષઃ 66 થી 70 માન 
+  ને બદલે  x;  x  ને બદલે  -;  -  ને બદલે  + અને ÷  ને બદલે  - જુબ લચનો બદલી સા ુ ૂપ બપતાન ુ ન જવાબ 

બવે તે નવષ્પોમાનથી શોધો.
66  –   +   ÷ (A) 34

67    –      ÷ (C) 14

68   –   +      ÷ (A) 38

69    –   +   ÷ (C) 41

70  +  –    ÷ (D) 69

રન રમાનષઃ 71 થી 90 માન રનમાન દશાથવેલ નવહત અ સુાર જવાબ શોધો.

71
ંરેી વણથમાલાનાન અષરોને એષજ હરોળમાન હોઠવતા તેમાન ડાબી બાજુથી તેરમા ંષ પછી જમણી બાજુનો સાતમો 
અષર ષયો બવશે ?

(B) T

72 ંરેી વણથમાલામાન H અને S ની વ્ચે બવતા વણથ/વણો માટે સાચો નવષ્પ ષયો છે ? (D) બ િણ તો બવે જ

73 ષોભ એષ મફહનાની પહલેી તારીસે સોમવાર હોય તો તેજ મફહનાની 25મી તારીસે ષયો વાર હોય ? (B) રુુવાર
74 યૂોદય વસતે તમારો ચહરેો યૂથ સામે હોય તો તમારો ડાબો હાથ ડાબી તરિ લનબાવતા તે ષભ ફદશા બતાવશે ? (A) યિર
75 ષયો માસ અસય િણથી અલહ પડે છે ? (B) િેરબુરી
76 એષ જ લાભનમાન એષ બીાને અડષીને બવેલા 5 મષાનોને ષેટલી સન ુ્ ત (સામાસય) ફદવાલો હોય ? (A) 4

77 એષ ફષલોમીટરના ષેટલા મીટર થાય ? (B) 1000

78 એષ લાસમાન ષેટલા હાર હોય છે ? (B) 100

79 12 નવયાથીવ લાભનમાન ઊભા છે. મોહન શૂબતથી પાનચમાન રમે ઊભો હોય, તો છે્લેથી હણતાન તે ષેટલામાન રમે હશે ? (C) 8

80 અઢી ષલાષની નમનનટ ષેટલી થાય ? (D) 150 નમનનટ
81 54116114511993311 માન 11 જોડ ષેટલી વસત બવે છે ? (C) 4

82 APRSQPPZYPTCPQMP માન P ષેટલી વસત બવે છે ? (C) 6

83 28 ુટ લાનબા તાનબાના તારમાનથી 4 ુટના એષ સરસા ટુષડા ષરવા માટે ષેટલી વસત તાર ષાપવો પડે ? (B) 6

84 એષ સન્ યાના 40 ટષા ના 40 ટષા જો 48 હોય તો તે સન્ યા ષભ હશે ? (C) 300

85 ુ નબભ, અમદાવાદ, ભોપાલ અને જયપરુમાનથી ષ  ુશહરે અસય િણ ષરતા અલહ પડે છે ? (B) અમદાવાદ

86
26મી ાસ બુરી 2016 નાન રોજ મનહળવાર હતો, તો 26મી ાસ બુરી 2017 નાન ફદવસે શાળામાન ષયા વારે ્વજ વનદન 

ષરવામાન બ્ ુન હોય ?
(C) રુુવાર

87
સા ુ ૂપ બપતા સમીષરણ સાચુન બને તે રીતે સાલી જ્યામાન યો્ય લચન ષૂો.
(36 ____ 4 ) ___ 8 = 1

(D) ÷ ,  -

88 ુ ન જુરાત રા્ય ુન પાડોશી રા્ય નથી ? (A) છિીસહઢ
89 ંમરના ચડતા રમમાન તાફષિષ રીતે હોઠવો : (1) ફષશોર (2) બા્ય (3) શી  ુ(4) વુા (C) 3-2-1-4

90 અલહ પડતો શ્દ ષયો છે ? (D) ડામર

91 રથમ 25 અનવભા્ય સન્ યાવનો સરવાળો ષેટલો થાય ? (C) 650

92 225 મીટર લાનબા તારમાનથી 4.5 મીટર લાનબા ષેટલા ટુષડા ષાપી શષાશે ? (B) 50

93 12, 36, 6 અને 9 નો લ.સા.અ. ષયો છે ? (D) 36

94 ષોભ બે સન્ યાવ ુન ણુનિળ 1000 છે. જો એનો .ુસા.અ. 5 હોય તો લ.સા.અ. ષયો છે ? (A) 200

95 20.25 ુ ન વહથ ળૂ ષ  ુછે ? (A) 4.50

96 8 ના વહથના ઘન ળૂ ુન વહથ ળૂ ષ  ુછે ? (C) 2

97 રમેશ પોતાની બવષનો 3/4 ભાહ વાપરે છે તો તેની બચત ષેટલા ટષા હશે ? (B) 25%

98 60 એ 300 નાન ષેટલા ટષા છે ? (C) 20

99 એષ પુ્ તષ 80 ૂનપયામાન સરીદી 20% નિો લભ વેચવામાન બવી તો પુ્ તષની વેચાણ ફષંમત ષેટલી? (C) ² 96

100 30 પુ્ તષોની વેચાણ ફષંમત 25 પુ્ તષોની વેચાણફષંમત બરાબર હોય તો ષેટલા % લાભ થાય ? (D) 20 %

101
ૂધ અને પાણીના 20 ફષરા નમરણમાન 10 % પાણી છે. એમાન હી ષેટલુન પાણી ભેળવવામાન બવે ષે ેથી પાણીની માિા 25% 

થભ ાય ?
(B) 4 ફષરા

102 ષેટલા ટષાના ્યાજથી 1500 ૂનપયા ુન ્યાજ 5 વ થ્માન 300 ૂનપયા થાય ? (D) 4 %

103 850 ૂનપયા ુન 4 વ થ્માન 6 % ના દરે સા ુ  ્યાજ ષેટલુન થાય ? (A) ² 204

104 12 માણસો ષોભ એષ ષામ 48 ફદવસમાન ષરે છે. તો 36 માણસો એજ ષામ ષેટલા ફદવસમાન પણૂથ ષરે ? (B) 16 ફદવસ
105 7 ના રથમ પાનચ ણુષોની સરાસરી ષેટલી થાય ? (C) 21

106

 

(D) 1

107 8x = 64 હોય તો x = ? (B) 8

108 એષ ૂનપયાના નસકા ુન ઘનિળ શોધવા ુન િૂ ષ  ુછે ? C  πr2
h

109 ટષા શ્દ ષયા લેફટન શ્દ પરથી બ્યો છે ? (C) Per Centum

110         ુ ન સનલષ્ત ૂપ ષેટલુન થાય ? (B)

વિભાગ – 2 : શાળાકીય યો્યતા કિોટી      (ગણિત, વિઞાન અને ટેકનોલોી, િામાજિક વિઞાન)



No. QUESTIONS ANSWER

111 હોષાયનિમાન ષયા રષાર ુન ચુનબષ વપરાય છે ? (C) સોયાષાર
112 નીચેનામાનથી ષયો રોહ હાડષાનને લહતો છે ? (A) ુ્ તાન

113 નીચે પૈષી ષભ જોડ સાચી નથી ? (A) નવટાનમન A : ૂનધર 

ામી જવા માટે
114 સોરાષને વલોવવા ુન ષાયથ ષોણ ષરે છે ? (B) જઠર
115 પદાથથની ્્થનતમાન િેરિાર ષરનાર બાય અસરને ુ ન ષહ ેછે ? (A) બળ
116 નીચેના પૈષી એષષો્ી રાણી ષ  ુછે ? (B) ુ્ ્લના
117 એષ જ સેતરમાન એષ જ પાષ વારનવાર લેવાથી ુ ન થાય છે ? (B) પાષ ય્પાદન ઘટે છે

118 પાણી ુ ન છે ? (B) સનયોજન

119 હોડી અને વહાણમાન સઢ શા માટે રાસવામાન બવે છે ?
(C) પવન ઊાથનો 
યપયોહ ષરવા માટે

120 નીચેનામાનથી ષ ુન રાણી ષાન વહર ુન છે ? (D) ષાલચંડો
121 પ ૃ્ વીની સૌથી નીષનો રહ ષયો છે ? (C) રુ
122 નીચેનામાનથી ષયો પદાથથ હરમીનો સારો વુાહષ છે ? (C) તાન ુ

123 ષેરી ુ ન પાષ ુન એ ષયો િેરિાર છે ?
(A) અનનયતષાલલન 

િેરિાર
124 ઊાથનો ુ્ ય રોત ષયો છે ? (D) યૂથ
125 નીચેનામાનથી ષ  ુજમીનને વધ ુર ૂન્ત ષરે છે ? (B) ્લા્્ટષ
126 પાણીમાન રષાશનો વેહ ષેટલો છે ? (A) 225000 km/sec

127 ચુનબષની શોધ ષયા દેશમાન થભ હતી ? (D) રીસ
128 ષભ વન્પનતનાન પણો ્પશથ ર્યે સનવેદના દશાથવે છે ? (B) લામણીનાન
129 હળદરપિ સા નુા રાવણ સાથે ષેવો રનહ બપે છે ? (D) લાલ
130 ષરેણ ષયા રષારની વન્પનત છે ? (D) ષપુ
131 ષભ પધનત વારા પાણીના બૂ જ વધ ુજ્થાનો સનરહ ષરી શષાય છે ? (D) ઠારણફરયા
132 નીચેનામાનથી નવયતુ ય્પન ષર ુન સાધન ષ ુન છે ? (C) સેલ
133 ઊ્ચાલનના ષેટલા રષાર છે ? (C) િણ
134 હવાને ુ ન ષહી શષાય ? (C) નમરણ
135 1 ઘન મીટર એટલે.....

(A) 10,00,000 ઘન 

સેમી
136 પદાથથની ઘનતાને ષભ સનઞા વડે દશાથવાય છે ? (A) d

137 સપાટી પર પડતાન ફષરણને ુ ન ષહ ેછે ? (A) બપાત ફષરણ
138 હવા ુન દબાણ માપવા ુન ષ ુન સાધન વપરાય છે ? (C) બેરોનમટર
139 પરાહરજ શામાન ય્પન થાય છે ? (D) પરાહાસન
140 જમીન નવના સેતી ષરવાની પ્ધનત ષભ છે ? (C) હાભરોપોનન્સ
141 બેષટેરીયાથી થતો રોહ ષયો છે ? (D) ષય
142 ષાનમાન બવેલા પડદાને ુ ન ષહ ેછે ? (B) ષણથપટલ
143 ષળીચનૂામાન ઊાથ ષયા ્વૂપે રહલેી હોય છે ? (A) રાસાયલણષ ઊાથ
144 ષયા રષારનો ષાચ બૂ જ મજ તૂ હોય છે ? (C) લેુટરિુ ષાચ
145 ંટની ૂનધમાન શાનો સનરહ થયેલો હોય છે ? (B) ચરબી
146 ભારત બવવાનો જળમાહથ શોધવા ુન બીડુન ષોણે ઝડ્ ુન હ ુન ? (B) ષોલનબસ
147 મ.સ.1765 માન નમરાિરના અવસાન બાદ બનહાળનો નવાબ ષોણ બસ ુન ? (C) રોબટથ  ્લામવ
148 ષૃો ષાપવાથી વાતાવરણમાન યા વા ુ ુ ન રમાણ વધે છે ? (B) CO2

149 બપણા દેશના બનધારણની શૂબત શાનાથી થાય છે ? (C) બ સુ
150 નવવ ુન સૌથી મોટુન લેલસત બનધારણ યા દેશ ુન છે ? (A) ભારત
151 2011 ની વસતી હણતરી જુબ ભારતમાન દર 1000 પુૂ ્ોએ રીવ ુન રમાણ ષેટલુન છે ? (D) 940

152 સનઘયાદીના નવ્ય પર ષાયદા ષોણ ઘડે છે ? (A) સનસદ
153 દેશી રા્યો માટે મીઠા ઝેર સમાન  ષમ યોજના હતી ? (C) સહાયષારી યોજના
154 ૂ્ સલનના ષારણે ષમ રે્વે સેવા વારનવાર સોરવામ ાય છે ? (A) ષંષણ
155 ંરેી ષેળવણી એ લુામીની ષેળવણી છે એમ ષોણે ષ્ુન હ ુન ? (D) મહા્મા હાનધીી
156 સનસદની બેઠષ બોલાવવાની અને સિ સમા્્તની ાહરેાત ષરવાની સિા ષોની પાસે હોય છે ? (C) રા્રપનત
157 મ.સ.1857 ના ્વાતન્ ય સનરામ ુન રનતષ ુ ન રાસવામાન બ્ ુન હ ુન ? (D) રોટી અને ષમળ
158 મ.સ.1857 માન ભારતના લ્ષરમાન ષમ રામિલ દાસલ ષરવામાન બવી હતી. (C) એનફિ્ડ રામિલ
159 ધા  ુષે પ્થર પર ષોતરેલા લેસો ષયા નામે વળસાય છે ? (A) અલભલેસો
160 ભારતના નાહફરષને ષેટલા વ થ્ની ંમરે મતદાન ષરવાનો અનધષાર મળે છે ? (B) 18

161 પ ૃ્ વીની સપાટી યપર બરાબર મ્યમાન દોરેલી બડી રેસાને ુ ન ષહ ેછે ? (A) નવ વુ િૃ
162 રનહીન નષશાવમાન મેદાન દશાથવવા ષયો રનહ વપરાય છે ? (A) પીળો
163 રાા રા્યવધથનની બહને રાજરીને ષોણે ષેદ ષરી હતી ? (B) દેવ ુ્ તે
164 ભારતમાન ફદવસ હોય ્યારે નીચેનામાનથી ષયા દેશમાન રાત હશે ? (D) ષેનેડા
165 સરષાર ુન ષ  ુંહ ષાયદાનો અમલ ષરે છે ? (A) ષારોબારી



No. QUESTIONS ANSWER

166 ચોલ વનશની રાજધાની ષભ હતી ? (B) તાનજોર
167 ફદ્હીમાન લુામ વનશનો રથમ લુતાન ષોણ હતો ? (B) કુ્ દુીન ઐબષ
168 નસધરાજ જયનસંહ ષયા વનશનો સૌથી રતાપી રાા હણાય છે ? (C) સોલનષી વનશ
169 જુરાત રા્યની વડી અદાલત યાન બવેલી છે ? (D) અમદાવાદ
170 ફદ્હીની હાદી પર બાબર પછી ષોણ બ્યો ? (A) ુમા ુ
171 સવથને માટે સયાય ્યવ્થા  ષયા ઘુલ શાસષના સમયમાન હતી ? (D) જહાનહીર
172 ફર્ટોિર ષોલનબસ ષયા દેશનો વતની હતો ? (C) ભટાલી
173 ડચ લોષો ષયા દેશના વતની હતા ? (D) હોલેસડના
174 ભારતના બનધારણની શૂબત યાનથી થાય છે ? (C) બ સુથી
175 નીચેનામાનથી બનધારણ સભાનાન રી-સ્ય ષોણ હતાન ? (D) સરોજજની નાયડુ

176 ભારતમાન સૌરથમ ષયા શહરેો વ્ચે રેલમાહથ શૂ થયો ? (B) ુ નબભ અને થાણા 
વ્ચે

177 અના ૃ્્ટની સનભાવના વછી ષરવા શા ુન ર ુ્ણ અટષાવ ુન જોભએ ? (B) વાતાવરણ ુન
178 ભારતમાન ંરેી નશષણ પધનતની શૂબત ષોણે ષરી ? (D) ચા્સથ ડેૂ
179 ભારતે ષભ શાસન પધનત અપનાવી છે ? (B) લોષશાહી
180 ષયા રા્યનો દિષ પિુનો હાદી યપરનો હક ંરેજોએ ્વીષાયો ન હતો ? (A) ઝાનસીનો


