
 

 

NTSE & NMMS પરીષા-૨૦૧૬ 

રોવિઝનલ આ્સર કી 

તારીખ: ૦૬/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ ેવાયે NTSE & NMMS પરીષા-૨૦૧૬ ની રોવવઝન આ્સર 

કી આ સાથે સામે છે. ે વવયાથીને રોવવઝન આ્સર કીમા ંઆે જવાફમા ંસધુારા માટે રજૂઆત 

કરવી હોય તે વવયાથીએ result.sebgujarat.com  ર ોતાનો ક્પમેશન નફંર નાખી ોતાના 

મતે સાચો વવક્ વસે્ટ કરી, તેમના મતે સાચા વવક્ ંગેના જ્ટીપીકેશનની વવગતો ટાઇ 

કરવાની રહશેે. ્યારફાદ તે રજૂઆત ંગેની આ સાથે સામે નમનૂા મજુફની ેખખત અરી તથા  

તેમના મત ે સાચા વવક્ ંગેના રમાભૂતૂ આધાર-પરુાવા 1 (એક) mb  થી ઓછી સાઇઝમા ં 

JPG/PDF  પોમેટમા ં્કેન કરી અોડ કરવાના રહશેે.  

 વવયાથીએ રોવવઝન આ્સર કીમા ં આે જવાફમા ં સધુારા માટે તા:૦૯/૧૧/૨૦૧૬ ના 

ફોરના ૨.૦૦ કાકથી  તા:૧૪/૧૧/૨૦૧૬ ના સાંે  ૬.૦૦ કાક સધુીમા ંઉર દશાાવે વવગત 

મજુફ ઓનાઇન અરી કરવાની રહશેે.  

 વવયાથીએ રોવવઝન આ્સર કીમા ંઆે જવાફમા ંસધુારા માટે રનદીઠ અગ અગ અરી 

કરવાની રહશેે.  

 ૂફૂ /ઇ-મે/ટા /કુરીયર/અ્ય કોઇ મા્યમથી મોકવામા ંઆવે રજૂઆત ્યાને ેવામા ં

આવશે નહહ.ેની તમામ સફંવંધતોએ નંધ વેી.   
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વિભાગ-1 / Part-I 

માનવસક ષમતા કસોટી / Mental Ability Test 

રન ન.ં1 થી 50 / Question No. 1 to 50 

(ગજુરાતી અને ંરેી મા્યમ માટે) 
(For Gujarati and English Medium) 

 

1. 21, 23, 27, 33,  ___?____ Ans : (B) 41 

2. 1, 6, 15, ___?____, 45, 66, 91 Ans : (D) 28 

3. 2, 6, 12, ___?____, 30  Ans : (C) 20 

4. 107, 97, 82, 62, ___?____ Ans : (D) 37 

5. 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, ___?____ Ans : (C) 7 

6. 8, 3, 11, 14, 25, ___?____ Ans : (B) 39 

7. 8, 16, 28, 44, ___?____  Ans : (B) 64 

8. 2, 8, 18, 32, 50, ___?____ Ans : (B) 72 

9. 1, 3, 7, 15, 31, ___?____ Ans : (D) 63 

10. 0, 3, 8, 15, 24, ___?____, 48 Ans : (D) 35 

 

11. 

 
(A) 

   

 

12. 

 

 
(B) 

 

 

 
  

 

13. 

 
(D) 

   

 

 

 

14. 

 

 
(A) 

   

 

15. 

 

 
(C) 
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16. 

Ans : (B) 15 

  

17. 

 

3  48 

 51  

? …….. 9 
  

 

18. 

 
 

 

19. 

 
 

20. 

 

4 3 2 

6 9 5 

9 27 ? 
 

 

21. જો CUP = 40 શોમ, તો KITE = ___?____   Ans : (D) 45 

21. If CUP = 40 then KITE = ___?____    Ans : (D) 45 

 

22. જો ZEBRA = 2652181 શોમ, તો LION = ___?____  Ans : (A) 1291514 

22. If ZEBRA = 2652181 then LION = ___?____   Ans : (A) 1291514 

 

23. જો BAG = 71 શોમ, તો VICE = ___?____   Ans : (A) 69 

23. If BAG = 71 then VICE = ___?____    Ans : (A) 69 

 

24. જો RAJU = 11-12-13-14  ન ેJUNK = 13-14-10-9  શોમ, તો RANK = ___?____ Ans : (C) 11-12-10-9 

24. If RAJU = 11-12-13-14 and JUNK = 13-14-10-9 then RANK = ___?____  Ans : (C) 11-12-10-9 

 

25. જો WORK = 4-12-9-16  શોમ, તો WOMAN = ___?____  Ans : (A) 4-12-14-26-13 

25. If WORK = 4-12-9-16 then WOMAN = ___?____  Ans : (A) 4-12-14-26-13 

 

26. EXCELLENT ન ેફદર ેTNELLECXE રસા  ુતો MARKET ન ેફદર ે ુન રસામ ?  Ans : (C) TEKRAM 

26. If TNELLECXE written instead of EXCELLENT then what is written for MARKET ? Ans : (C) TEKRAM 

 

27. જો PQRS ન ેવાનષેતતષ બાાભાન KJIH રસામ, તો EFGH ન ેવાનષેતતષ બાાભાન ુ ન રસામ ? 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=?      Ans : (B) XLNV 

28. If WXYZ=DCBA then COME=?      Ans : (B) XLNV 

 

29. જો CARING=EDVGKC ન ેSHARE=UKEPBO શોમ, તો CASKET=?   Ans : (D) EDWIBP 

29. If CARING=EDVGKC and SHARE=UKEPBO then CASKET=?   Ans : (D) EDWIBP 

 

25 17

6

38 18

8

89 16

?

13

22 ?

3

58

5
12

26

?

110

222

Ans : (D) 42 

Ans : (C) 39 

Ans : (A) 54 

Ans : Grace 
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30. જો PICTURE=QHDSVQF શોમ, તો BROWSER=?   Ans : (B) CQPVTDS 

30. If PICTURE=QHDSVQF then BROWSER=?   Ans : (B) CQPVTDS 

  

31. 

 

ફાજુની બ ૃતત ુન લરોષન ષયી એલી વન્ મા ળોધો ષે  ફધી જ બ ૃતતભાન 
બલી જતી શોમે  Ans : (A) 2 

31. 

 

Study the diagram and find out the number, that lies inside all the figures. 

Ans : (A) 2    
 

32. ળોષે એષ ભહશરાના પોટા તયપ ભળાયો ષયીન ેષ્ુન ‘‘તનેા તતાની ્નન, ભાયા ્નનની વા  ુથામ’’ તો 
પોટાલાી ્મ્તત ળોષન ે ુન થામ ?  Ans : (A) ફશને 

32. Poi ti g at photo of fe ale, Ashok said He  fathe s ife is y ife s othe  i  la . What is the elatio  
of Ashok with that female in photo ?  Ans : (A) Sister 

 

33.  યીત ેચોયવનો વનફનધ હયતભતત વાથ ેછે તલેો લ્ ુુનો વનફનધ ષોની વાથ ેછે ?  Ans : (C) હય 

33. As relation of square with perimeter, what is the relation of circle from following in the same manner ? 

Ans : (C) Circumference  

 

  

 

34. 423411223412244335341123  

યયની ંષોની રણેીભાન એલા ષેટરા 3 છે નીાછનો ંષ 4 ન ેબહનો ંષ 2 શોમ ? Ans : (C) 2 

34. 423411223412244335341123 

I  the a o e se ies, ho  a y s a e the e su h that  o es atte   a d  o es efo e  ? Ans : (C) 2 

 

35. a-દશં, b- ૂધ, c-છાવ, d-ભાસણ ષૈી નીચેનાભાનથી યો તલષ્ તાહષિષ યીત ેમો્મ રભ દળાુલ ે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. ટુ : ભોચી :: નાજ : ___?____  Ans : (B) સડેૂત 

36. Shoes : cobbler :: Food-grains : ___?____ Ans : (B) Farmer 

 

37. 26-ા્ બુયી-૧૯૪૭ ના હદલવે ભનહલાય શોમ,તો 2-વ્ટે્ફય-૧૯૪૭ ના હદલવે યો લાય શોમ ? Ans : (C) રુુ 

37. On 26-January-1947 is Tuesday, then which day on 2-september-1947 ?  Ans : (C) Thursday 

 

38. 8 : 25 લા્મ ેહડમાનાન નાના ષાનટા ન ેભોટા ષાનટા લ્ચનેો ણૂો ષેટરો શોમ છે ? Ans : (B) 102.5
o
 

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

 

39. ભૌલરષ લુૂ હદળાભાન 5 હષેભીે ચારે છેે નમાયફાદ જભણી ફાજુ 8 હષેભીે ચાર ેછેે પયીથી ડાબી ફાજુ 5 હષેભીે ચારે છે છી 
ડાફી ફાજુ પયી 8 હષેભીે ચારેછે, તો શલે તે ર્થાન લફં ુ થી ષેટરે ૂય શળે ? Ans : (A) 10 હષેભીે 

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 ુ લૂ ુતયપ સુ યાસી યબરેો છન ન ે100
o
 હડમાની હદળાભાન (clockwise) ન ે145

o હડમાની તલૂ્ધ 
હદળાભાન (Anticlockwise) પૂન તો ુન ષભ હદળાભાન સુ યાસી યબો શોભળ ? Ans : (A) યતય- લૂ ુ(ભળાન) 

40. If is stand by keeping mouth in east direction and turn 100
o
 clockwise and then turn again 145

o
 

anticlockwise, then in which direction keeping my mouth will I stand ? Ans : (A) North-East 

 

41. 200 સેરાડીવની વીધી રાભનભાન ષાતતિષેમ ડાબી ફાજુથી 18 ભાન રભે છે, તો જભણી ફાજુએથી તે ુન ્થાન ષેટલુન હણામ ?  
Ans : (B) 183    

 

41. I  a li e of  playe s, Ka tikey s se ue e is th
 from left side, then what is his sequence order from 

right side ?  Ans : (B) 183 
 

42. Ans : (C) લરટય    
 

42. Ans : (C) Liter    
 

43. Ans : (D) તરે    
 

43. Ans : (D) Oil    
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44. Ans : (C) ્ મુોષુ    
 

44. Ans : (C) Newyork    
 

45. બાયતન ેહદ્શી લ્ચ ે લો વનફનધ છે તલેોજ ુે એવેએે ન ેનીચ ેબરેા ળ્દોભાનથી ષોની વાથ ેશળ ે? 

Ans : (B) લોતળંહટન    
 

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 + ન ેફદર ેx, x ન ેફદર ે‚, ‚ ન ેફદર ે-, ન ે– ન ેફદર ે+ રેલાભાન બલ ેતો નીચનેા ુન  

વા ુ નૂ બતા ળો જલાફ ભે ?  18-(24 x 3) ‚ 8 Ans : (A) 18 

46. 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. એષ વન્ માના 30% ના 30% 9  શોમ, તો તે વન્ મા ષભ ?   Ans : (B) 100 

47. 30% of 30% of a number is 9, what is that number ? Ans : (B) 100 

 

48. 2 ષેયી = 6 વપયજન, 2 વપયજન = 8 ષેાન ભે, તો 1 ષેયી રલેાન ેફદર ેષેટરાન ષેાન 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 લા્મ ેહડમાના ફ ેષાનટા લ્ચનેા ણૂા ુ ન ભા ુન શળ ે? Ans : (B) 0
o
 

49. What would be measure of angle between hour hand and minute hand, when  

lo k sho s ti e  o lo k ?    Ans : (B) 0
o
 

 

50. એષ ભાણવ 250 ભીટય શોી વડષ 75 વષે્ડભાન વાય ષયી ર ેછે, તો બ ભાણવની ઝડ  

ષેટરા હષેભીેૈષરાષની થામ ? Ans : (B) 12 

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

 

વિભાગ-2 ભાષા કસોટી (ગજુરાતી મા્યમ માટે) 
1. નયતવંશ ભશતેા યા વાહશનમ ્લૂ ભાટે ાણીતા છે ?  Ans : (A) રબાતતમાન 
2. 'લીજી' નાભની બહફોટ યા દહયમા હષનાયે ડૂફી શતીે ?   Ans : (A) ભ ુલા 
3. 'માચના' ષા્મભાન ષા્મનામષ ભ્રધ  ુાવ ે ુન ભાહે છે ?   Ans : (B) રીલુન ુ નદ 

4. લલણષ ભરફાયથી લેાય ષયલા ુન રા્મો શતો ?    Ans : (C) ચનદન 

5. 'ડોરન ળરૈી' ભાટે યા જુયાતી ષતલ ાણીતા છે ?  Ans : (C) ્શાનારાર 

6. ભીયાનફાભ ષોન ેોતાની વા  ુભાને છે ?     Ans : (A) ુ ભુણા 
7. હો ુનહયી યય જર ૃ્ટટ યા દેલ ેષયી ?    Ans : (B) ભ્રદેલ 

8. લાનવી યય ષોણ બ ચઢાલ ેછે ?     Ans : (A) રજનાયી 
9. વભર ૃ્ લી એષ ુટુનફ છે - બ રષાયનો તલચાય યા ષા્મભાન ્મતત થામ છે ?   Ans : (A) તલળાે જહ તલ્તાયે 

10. ષીતતિદેલ ષોનો દતષ રુ શતો ?    Ans : (C) યફષ યભાય 
11. ીલયાભ બટ જભલા ફઠેા નાટયસનડ યા નાટષભાનથી રલેાભાન બ્મો છે ? Ans : (A) તભ્માલબભાન 

12. 'ભતતશાવ ુન એષ ા ુન' ભાન યા ારનો વભાલળે નથી ?   Ans : (D) વોભનાથ 

13. ૂહઢરમોહનો યો થ ુવાચો છે ?  - "એક ંગળીએ ધારણ કરવુ.ં" Ans : (C) વલ ુવતાધીળ શો ુન 
14. બચામ ુયોઝરીનન ે ુન સલયાલલા ષશ ેછે ?    Ans : (A) ફયેોન ોહયજ 

15. ' ભૂષે્'ુ રસેષ ુન નાભ -      Ans : (C) હૌયીળનષય હોલધનુયાભ જોી 
16. વાચી જોડણી ષભ છે ?     Ans : (C) લુચ્્ભત ે

17. ળયણાભના યૂ  ભાન નીચે ુ ન લાય ષોના ભાટે ષશલેા ુન છે ?   

"શલ ેશા્મની ઝટ શા્મની, બભ ડહરને ેહરે દાદ રલેા યબયો યશીળ તો ષે દી ાદયે ોહાડીળ ?"  Ans : (B) યભઝન 
18. યાલન તનેા હાયભાનથી ષાષા ષાષીન ેષેટરા ૂતમા ભોષરતો શતો ? Ans : (B) ૭૦ ૂતમા 
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19. "ષાદલ" ષા્મભાન ષાષા વાશફે ષારેરષયે ળે ુ ન લણુન ષ ુ ંછે ? Ans : (D) બ ષૈી એષ ણ નશં 
20. 'વયભ ેદશાડે વનષ્' ભાન રસેષના નની ચા ીલા ંહે ષમ ળયત ષેુ છે ?  

Ans :  (D) રસેષ ચા ીલાની ળૂ ષયે તો તેની નનીન ેષેલરષરોથની એષ વાડી ાલલીે 
21. નીચનેા તલરુ્ધાથી ળ્દોભાન ષમ જોડ વાચી નથી ?  Ans : (C) યાડ - ભૂ 

22. 'ભાભષર વાથે ભરૈી'ભાન ભાભષર રેસષન ે ુન બટે બ ેછે ? Ans : (C) ભાયથ વહુન 

23. તલરનબ ળ્દાથ ુયો છે ?     Ans : (A) ુ્ ત 

24. સ્ડુોળી યા હાભની વનમ ટના છે ?    Ans : (B) ભાદય 
25. 'ભ ંય ષેભ છોડ્ુન ?' ભાન રેસષ  ુષાષા વાશફે ે ુ ન ભાહુદળનુ બ્ ુને  Ans : (D) બ ષૈીના તભાભ 

26. છષડો લાતાુના નામષ ુન નાભ જણાલોે   Ans : (B) લહરો 
27. નભદેુેેેેેેેેેેેેેનાભ ુન ાલિષ ળૂ ષ ુ ુશ્ ુને   Ans : (C) દાનહડમો 
28. ‘વાય્લ્’્ યનાભધાયી વ ષ ષોણ ?   Ans : (D) રુુયાજ નુભબાભ જોી 
29. બોયનહ ળ્દનો થ ુજણાલોે    Ans : (C) નાહ 

30. સનડષા્મના જનષ તયીષે ષોણ રતવ્ધ ા્મા ?  Ans : (A) ષા્ત 

31. ‘તીથોતભ’ વોનટેભા ળેનો ભહશભા ષયલાભાન બ્મો છે ? Ans : (C) ભા્લૃાનવ્મ 

32. ‘તનનમ વલેા, તનનમ ષીતનુ – વ્છલ તનયસલા નનદ ુભાય’ રનષાય વસાલોે Ans : (B) લણાુ રુાવ 

33. ‘જૂ ુ ન તમયય’ વોનટે યા છનદભાન દળાુ્  ુછે ?  Ans : (B) ભનદારા્તા 
34. ષાપી યયાનત યણમઞ, વભે, રૌદી લરાશયણ લા બ્માનોની યચના ષયનાયેેેે Ans : (D) ધીયા બહત 

35. ‘જિણી’ લાતાુભાન યો બાલ શલી ળરૈીભાન યજૂ થમો છે ?  Ans : (B) દા્નમબાલ 

36.  રીનો ધણી રલાવે હમો શોમ તો ત ેરીન ે ુન ષશલેામ ? Ans : (B) રોતતબ્ ૃષુા 
37. ‘ચ ુરલા’ લાતાુભાન બલતા ારા ુન નાભ ્ુન છે ?  Ans : (A) દાદા ષેવયીતવંધ 

38. ‘ભામ હડમય જ ’ુ યનાભ યા રેસષ ભાટે છે ?   Ans : (C) ્મનતતરાર યતતરાર હોશેર 

39. ધન સુરાર ભશેતાના વશમોહથી રસામરેી નલરષથા ુન નાભ જણાલોે  Ans : (D) ભ ેફધાન 
40. ‘હ થૂીભાન ભ ુન’ – ળ્દનો થ ુ ુન થામ ?   Ans : (A) છેષ ફાણથી ભ ુન 
41. નીચનેાભાનથી ‘તનયન ુળ’ ની વાચી વનતધ છોડેરી દળાુલોે  Ans : (B) તન +્ં ુળ 

42. નીચનેાભાનથી ધ ુ +્ટનષાય ની વાચી વનતધ જોડોે  Ans : (B) ધ ુટનષાય 

43. લાધુય ણૂ ુનો થુે ેે     Ans : (A) હયતલ 

44. વભાવ વસો – વનમારશ    Ans : (A) ટઠી તન રુુ 

45. ‘શયપ  ળ્દ ુન તળટટ ૂ રમોજોે    Ans : (C) ળ્દ 

46. ભશાબાયતનાન રવનહ બધાહયત નીચેનાભાનથી ષમ ૃતત છે ?  Ans : (C) તતઞાન 

47. નીચનેાભાનથી ળાભ બટની યચના ષમ છે ?  Ans : (D) બ ષૈી એષ ણ નશી 
48. રીભ ્  બાહલતના ષથાષાય ષોણ શતા ?   Ans : (B) ષુદેલી 

49. બલા રોષો ણ શલ ેતલયર થતા ામ છે – લાયભાન તનાત જણાલોે  Ans : (B) ણ 

50. વોનાનાન િૃો  રલરત તનફનધભાન ષમ લન્તતથી ફાહયમા ુન લન ીાળથી છરષાભ વોના ુન બાવ ેછે ?  
Ans : (B) ભ ુડો    
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Part – II Language Test (For English Medium) 
 

1. Give the name of poet of poem, 'The petroit'.  Ans : (A) Robert Browning 
2. Prof. Hawking earned fame for which research ? Ans : (B) Mystery of Black hole. 
3. What is the meaning of conjurer ?   Ans : (C) Magician 
4. The poem 'Independence' is taken from the collection from___ Ans : (A) Propa Propa Ganda 
5. On which date did the fire start ?   Ans : (C) September 2, 1966 
6. 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. 
7. 'The little match girl' stroy is famous for_______ Ans : (D) Both A and B 
8. 'Under Fire' by Laurence Housman which character is not found ? Ans : (C) Andrea 
9. Who wrote the poem 'Ants' ?    Ans : (A) Anon 

10. The author Mulkraj Anand says, "Mustard field like melting gold because______ 
Ans : (A) The mustard flowers are yellow in colour. 

11. Who understand the value of independence or freedom ? Ans : (A) Slave 
12. What was the name of the ship that sank after being hit (to strike against) by an iceberg ? 

Ans : (C) Titanic     
13. The Ants work in________  Ans : (C) Gang 
14. Marcus hated____   Ans : (A) walking 
15. Ji  Bishop s fathe  as____  Ans : (B) a policemen 
16. The poet compares the songs sung by his mother with____ Ans : (B) hymns 
17. _____ as Miko s eak poi t.  Ans : (B) counting 
18. When Dr. Sher Singh checked the patie t s efle es. The  e e_____ Ans : (B) on the dot  
19. The instructor was rather shocked to see that the writer had drawn____in his book. 

Ans : (C) his own eye     
20. 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 
21. A o g Ma  i  o ke s Pa adise  is itte  ____ Ans : (D) Rabindranath Tagore 

22. Jerome K. Jerome was not having only one disease and that was_____ Ans : (C) house aid s Knee 

23. The poet i  the poe  o ute  takes his lu h……. Ans : (C) in the canteen 

24. The level of noise made by a motorcycle is______decibels. Ans : (B) 90 

25. The ite  of ul h Ado A out othi g is_____  Ans : (C) Will Stanton 

26. Robert Burns compares his love with____   Ans : (B) a sweetly played melody 

27. The poe  Milk fo  the at  is itte  ____  Ans : (A) Harold Monro 

28. I went into the kitchen and addressed him (make simple) 

Ans : (B) Going into the kitchen, I addressed him. 

29. Nothing can move me. (Add a question tag)   Ans : (A) can it ? 

30. I am so clymsy. (Make it Negative)    Ans : (C) I am not so. 

31. I wish I could get some sleep. (Turn into Exclamatory Sentence) Ans : (A) Oh! To get some sleep. 

32. Ea h d o s  pa  is doubled under each bending knee. (indentify the figure of speech) 

Ans : (B) Transferred epithet     
33. I can not think how he recognized it. (make Interrogative) Ans : (A) Can I think how he recognized it ? 

34. He was still able to hear anything connecting to food. (Make Complex) Ans : (D) Both A and C 

35. Ear- i gs a e a fo  of a it  e a t affo d. Make Affi ati e  

Ans : (C) Ear-rings are an unaffordable vanity for us. 

36. I was glad her dream came true. (Make compound) Ans : (A) Her dream came true and so I was glad. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Gi e the Nou  fo  of E pose .  Ans : (C) exposure 

40. Give the Opposite of Fa t .  Ans : (B) Fiction 

41. Choose the correct option for the underline word in the following sentence. 

The man was taken to task by busy farmers. Ans : (B) scolded 

42. The Adje ti e fo  of Pi tu e  is_____ Ans : (C) Pictorial 

43. Gi e the e  fo  of Choi e .  Ans : (B) choose 

44. The Antonym of opa ue  is_______ Ans : (A) transparent 
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45. Give the Opposite of f eedo .   Ans : (D) slavery 

46. The ph ase dead e d jo  ea s_____  Ans : (C) frustrating work 

47. Change the Voice. – Let that be listened to.  Ans : (A) Listen to that 

48. 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. 

49. The  had put it off too lo g. ‘e o e too   Ans : (A) They had put it off very long. 

50. Gi e the Adje ti e fo  of P ete d .  Ans : (B) Pretentive 
 

વિભાગ-3 / Part-III 

શાળાકીય યો્યતા કસોટી / SCHOLASTIC APTITUDE TEST 

ગણણત / Maths 
 

1. જો A={1,2,3,4}, B={2,4,5,6}, U={1,2,3,4,5,6,7} શોમ, તો A ⋂B =____  Ans : (C) {7} 

1. if A={1,2,3,4}, B={2,4,5,6}, U={1,2,3,4,5,6,7} then A ⋂B =______  Ans : (C) {7} 

 

2.     √  ના છેદ ુન વનભમેીષયણ ષમાુછી તે ુ ન યીણાભ _____ છેે  Ans : (A) 
  √       

 

2. 
An equivalent expression of 

    √  after rationalizing the denominator is___ Ans : (A) 
  √       

 

 

3. જો     એ                   નો એષ લમલ શોમ, તો              Ans : (D) -18 

3. If     is a factor of                   then the value of K is_____    Ans : (D) -18 
 

4. યેસા       એ_______ ચયણોભાનથી વાય થામ છેે Ans : (D) શલેુન, ફીજુ નન ેચો ુન 
4. Line       passes through the____quadrants. Ans : (D) 1

st
, 2

nd
 and 4

th
 all 

 

 

5. જો      નાન ણૂાવના ભા 1:2:3 ના રભાણભાન શોમ, તો વૌથી નાના ણૂા ુ ન ભા____છેે  Ans : (A) 30
o
 

5. If the measures of the angles of      are in proportion 1:2:3, then the measures of the smallest 

angle is____  Ans : (A) 30
o
 

 

6. વભફાજુ તરષોણ      ની ફાજુ      વભેી છે   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅  ન ે  ̅̅ ̅̅  નાન ભ્મલફં ુવ  રુભ ેP, Q ન ેR છે □ 

PBCR ની હયતભતત____વભેી છેે    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.        ભાન   ̅̅ ̅̅  યનો લેધ   ̅̅̅̅̅ છેે ન ે  ̅̅ ̅̅  યનો લધે   ̅̅ ̅̅  છેે જો AB=10 વભેી, AM=6 વભેી ને 
CN=12 વભેી,તો BC=____વભેીે  Ans : (A) 20 

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. વભ જૂ      નાન તળયોલફં ુવભાનથીએષ લ્ ુુ વાયથામ છેે ફાજુ   ̅̅ ̅̅  લ્ુુના ષે્ર બહ____ભાનો ણૂો 
ંતયળેે   Ans : (D) 120 

8. A circle passes through the vertices of an equilateral     . The measure of an angle subtended by 

the side   ̅̅ ̅̅  at the centre of the circle has measure_____ Ans : (D) 120 

 

9. તરષોણની ફાજુવની રનફાભ 3:4:5 ના રભાણભાન શોમ,તો તરષોણ ુન િરેપ______ચોયવ એષભ ભે, ્માન તરષોણની 
હયતભતત 144 છેે  Ans : (D) 864 

9. 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. ફ ેળન ુની તર્માનો ણુોતય 2:3 છે ન ેતનેી રાનવી ંચાભનો ણુોતય 9:4 છે, તો તેભના લરવાટીના િરેપનો 
ણુોતય____થામે   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. ફ ેવભતોર તવકાવન ેએષ લસત યછાતાન ફનન ેતવકા ય છા બલ ેતનેી વનબાલના_____છેે Ans : (C) 
   

11. 
The probability of getting both heads, when two balanced coins are tossed once is__ Ans : (C) 

   

12. વન્ મા             નો ણૂાંળ=________   Ans : (C) —3 

12. The characteristic of the number            =________ Ans : (C) —3 

 

13.  વન્ માનો એષભનો ંષ 2 શોમ, તનેા નના એષભનો ંષ______ શોમે Ans : (C) 8 

13. A number having digit 2 at unit place then its cube has digit_____ at its unit place. Ans : (C) 8 

 

14. 3-લુ શરેાન તતા ન ે રુીની ંભયનો વયલાો 40-લુ શતો 2-લુ છી તેભની ંભયનો વયલાો_____લુ થળેે Ans : (C) 50 

14. 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.      ન ે     ભાન વનહતતા         વભૂતા છેે જો AB+BC=10 ન ેDE+EF=12 તથા AC=6, તો 
DF=______  Ans : (C) 7.2 

15. Correspondence         of      and      is similarity. If AB+BC=10 and DE+EF=12 and 
AC=6, then DF=______ Ans : (C) 7.2 

 

16.      ભાન           √  તથેી           Ans : (B) 30 
 

 

16. 
In     , If 

          √ , then           Ans : (B) 30 
 

 

17. જો 7θ ન ે2θ ર ષુોણના ભા શોમ તથા             શોમ, તો       √           
 

Ans : Grace 

17. If 7θ and 2θ are measures of acute angles such that            , then       √           
Ans : Grace 

18. ટાલયથી એષજ યેસા ય   ન ે      ભી ંતયે બલરેા ફ ેલફં ુ થી ટાલયની ટોચના યનવધેષોણનાન ભા 30 

ન ે60 છે, તો ટાલયની ંચાભ_____ છેે     Ans : (B) √   

18. If the angles of elevation of tower from two points   and       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. ⨀     ની એષ ીલા, ⨀     ન ે્ળે છે, તો ીલાની રનફાભ______શળેે   Ans : (A) 8 

19. A chord of ⨀      touches ⨀     . Therefore the length of the chord=______ Ans : (A) 8 

 

20. નીચ ેબેર ભાહશતીનો ભ્મ્થ લહુ_____છેે 
 

લહુ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

બ તૃત 7 15 13 17 10 
 

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 શાર / Physics 
 

21. રભાલણત SWNT તનેી રનફાભની હદળાભાન યટભીમ લાશષતા_____
         ટરી શોમ છેે  Ans : (C) 3500 

21. Thermal conductivity of standard SWNT along its length is_____
               Ans : (C) 3500 

 

22. વન તુત ૂ્ ભદળષુ મનરભાન જો 5 વેે ભીે ન ે20 વેે ભીે ષે્ર રનફાભલાા ફહશહો રે્ વ લયાતા શોમ તો 
તભેાનથી યો લ્્ષુાચ ન ેયો નેરષાચ શળ ે? 

Ans : (B) 20 વેે ભીે ષે્ર રનફાભનો નરેષાચ ન ે5 વેે ભીે ષે્ર રનફાભનો લ્્ષુાચ  
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 હરમાળીરતાનરેીધ ેંસના રે્ વની ષે્ર રનફાભભાન પેયપાય થભ ળષે છેે  Ans : (C) વીરીમયી ્ના વુ 

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

 

24. 5Ω નાન લયોધષ તાયના એષ વયસાાનચ ટુષડા ષયી તભેન ેવભાનતય જોડલાભાન બલ ેતો તેભનો વભ્ુ્ મ 
લયોધ____થળેે  Ans : (B) 1 Ω 

24. If the five equal pieces of a resistance wire having Ω esista e ea h is o e ted i  pa allel, 

then their equivalent resistance will be______ Ans : (B)  Ω 

 

25. એષ લાશષ તાયભાનથી 2A ટરો તલયતુરલાશ 1 તભતનટ ભાટે વાય ષયલાભાન બલ ેછેે બ તાયભાનથી વાય થતો 
ુર તલયતુબાય ષેટરો શળ ે?     Ans : (A) 2C 

25. 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 : (A) 2C 

 
26. લ્્નુ ેયા ્થાન ે ષૂલાથી ફહશહો રે્ વ લડે લ્્ ુ ુ ન લા્તતલષ, ઉરટુન ન ેતનેા ટરી જ ંચાભ ુન રતતલફંફ 

ભે ?    Ans : (C) લરતા ષે્ર 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. ષોભ એષ લાશનનો લહે 5 વષે્ડભાન     થી લધીન ે     થામ, તો તનેા રલેહ ુન ૂ્ મ ષેટલુન શળ ે? 

Ans : (D)         
 

27. Velocity of a vehicle increses from     to      in 5 second. What is the magnitude of 

acceleration ?   Ans : (D)      
 

28. ફહશહો રે્ વનો ાલય + 5.0D શોમ,તો તનેી ષે્ર રનફાભ ષેટરી ?  Ans : (D) +20 વેે ભીે 
28. What is the focal length of a convex lens having power + 5.0 D ? Ans : (D) +20 cm 

 

29. 1 Newton = ____dyne. Ans : (C) 10
5
 

29. 1 Newton = ____dyne. Ans : (C) 10
5
 

 
30. તુત તન ાભતા દાથુનાલેહભાન 1 વષે્ડભાન થતો લધાયો _____ શોમ છેે Ans : (A) ∙  /s2

 

30. The increase in velocity of a freely falling body in one second is____ A s : A  ∙  /s2
 

 

31. એષ દાથુ 20 m/s ની ઝડથી તળયોરનફ હદળાભાન પંષલાભાન બલ ેછે, તો ષેટરી ંચાભ ય તેની હતત ઉાુ ન ે
્્થતત ઉાુ વભાન થળ ે? (g = 10m/s

2
)     Ans : (B) 20m 

31. An object is thrown vertically upwards with velocity of 20 m/s. At what height will its kinetic 

energy and potential energy be equal ? (g = 10m/s
2
) Ans : (B) 20m 
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32. નીચ ેષૈી ષભ બ તૃતલાો ્લતન યારા્મ છે ?    Ans : (D) 30,000 Hz 

32. Sound corresponding to which frequency is ultrasonic sound ?  Ans : (D) 30,000 Hz 

 

33. એષ વામષર વલાય લૂ ુહદળાભાન 5km ટલ ુંતય ષાે છેે નમાયફાદ ત ેદલિણ હદળાભાન 12km ટલુન ંતય ષા ે
છેે બ વામષર વલાયે ષયેર ્થાનાનતય ુન ૂ્ મ ષેટલુન ?   Ans : (B) 13km 

33. 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 

રસાયણશાર / Chemistry 

34. ષરોયાભડ બમનભાન ષેટરા ભરતેરોન શોમ છે ?  Ans : (B) 18 

34. How many Electrons are there in chloride ion ? Ans : (B) 18 

 

35. યા લૈઞાતનષે ટટષ તનમભ બ્મો ?   Ans : (A) લમૂવ 

35. Which Scientist gave the rule of octet ?  Ans :  (A) Lewis 

 

36. ષીચનૂા ુન યાવામલણષ નાભ ુન છે ?   Ans : (A) ષે્્ળમભ વષવાભડ 

36. What is the chemical name of quick lime ?  Ans : (A) Calcium Oxide 

 

37. નનીના ષે્વયના તનદાન ભાટે યા હષયણો લયામ છે ?  Ans : (C) X-યે 

37. Which rays are used to diagnose cancer of esophagus ? Ans : (C) X-Ray 

 

38. 25
o
C = ______K.     Ans : (C) 298 

38. 25
o
C = ______K.     Ans : (C) 298 

 

39. નીચનેાભાનથી ્ુન હટ્ડોર વય (Tyndall effect) દળાુલ ેછે ? Ans : (B) ૂધ 

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

 

40. ભધભાસીના ડનસ ુન PH- ૂ્ મ_______   Ans : (C) 7 ષયતા વછન 
40. The PH-Value of bite of honey-bee is______ Ans : (C) Less than 7 

 

41. 100 ml, 2M, NaOH રાલણ તમૈાયષયલા ભાટે ષેટરા રાભ NaOH ની જૂય ડે ?     Ans : (B) 8 રાભ 

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

 

42. ્ટેનરવે ્ટીરભાન રોસનડ, રોતભમભ ન ેતનષર ુન રભાણ ષેટલુન 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. વોનાનાન યેણા તમૈાય ષયલા ભાટે વોનાભાન ષભ ધા્ ુયભયેલાભાન બલે છે ?  Ans : (C) તાન  ુથલા ચાનદી 
43. Which metal is mixed with gold to prepare its ornaments ?  Ans : (C) Copper or Silver 

 

44. PABA ુ ન ણૂુનાભ રસોે  Ans : (C) યેાએતભનોફે્ ઝોભષ એતવડ 

44. The full form of PABA is______ Ans : (C) Para Amino Benzoic Acid 

 

45. એભોતનમા યા લયાતો નથી ? Ans : (D) લે્ ્ડંહ 

45. Where ammonia is not used ? Ans : (D) Welding 

 

46. વલરમભ ુન યાવામલણષ રૂ ુન છે ?  Ans : (C) H2S2O7 

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

47. ડીેએનેએે ના ફલેડા ુ નતરાષાય ભોડરનો ર્તાલ ષુનાય લઞૈાતનષ ુન નાભ બોે  Ans : (D) લો્વન ન ેહરષ 

47. Give the name of scientist DNA molecules.  Ans : (D) Watson and crick 

 

48. ષભ લન્તત-ળેી તનેી ષો હદલાર ય તેટીન ુન ્ રુન ધયાલ ેછે ? Ans : (A) ્ રુષોણષ ેળી 
48. Which of the Plant tissue shows the pectin deposition on cell wall ? Ans : (A) Collenchyma 

 

49. યો યોહ ભ્્લએુ્ઝા લામયવ H1N1 થી પેરામ છે ?  Ans : (D) ્લાભન્લ ુ

49. Which disease is spread through influenza virus H1N1 ? Ans : (D) Swineflu 

 

50. વિનાભી નાભષયણ ્ધતત બનાય લઞૈાતનષ______  Ans : (B) ષેયોરવ લરતનમવ 

50. Binomial nomenclature was given by the scientist_____ Ans : (B) Carolus Linnaeus 

 

51. ષભ તલતળટટ યચના તલશનહના પેપવાની હદલાર વાથ ેજોડામેરી છે ?     Ans : (A) શલાની ષોથી 
51. Which special structures are connected with wall of the lungs in class Aves ?  Ans : (A) Air Sac 

 

52. રભેૂ દનડી રાણી વસોે   Ans : (C) ફારાનો્રોવવ 

52. Identify the protochordata Animals. Ans : (C) Balanoglossus 

 

53. નયની ધુાયેરી વનષય ાત ષમ છે ?    Ans : (B) વોનાલરષા 
53. Which is the improved hybrid variety of Wheat ? Ans : (B) Sonalika 

 

54. નીચનેાભાનથી ્ ુયબોહી નથી ?  Ans : (C) ્લમનોી 
54. Which of the following is not consumer ? Ans : (C) Autotrophs 

 

55. ાયાનફરી હષયણોની તયનહ રનફાભ ષેટરી શોમ છે ? Ans : (C) 310 થી 200 નનેોભીટય 

55. What is the range of wavelength of U.V. rays ? Ans : (C) 310 to 200 nm 

 

56. નીચનેાભાનથી ષભ રનતથ ંતરાલી રનતથ તભેજ ફહશરાુલી રાનતથ તયીષે લત ેછે ? Ans : (B) ્લા ુ તંડ રનતથ 

56. Which of the following gland acts as an endocrine gland as well as exocrine gland ? 

Ans : (B) Pancreas gland    
 

57. લા યુનર રુલા ફનધ થલાની રહરમા ુન તનમનરણ યા ષો િાયા થામ છે ?   Ans : (B) યિષ ષો 

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

58. ુ્ ત ભ ટુમના ભહજ ુન લજન ષેટલુન શોમ છે ?   Ans : (A) 1350 રાભ 

58. What is the weight of the brain of an adult human ? Ans : (A) 1350gm 

 

59. ભ ટુમના ૃદમભાન યય બલેરા સનડો ષેટરા છે ?   Ans : (C) ફ ે

59. How many upper chambers are present in human heart ? Ans : (C) Two 

 

60. નાળરામ લન્તત ાતતવનાન નાભ યા ુ્ તષભાન રષાતળત થામ છે ? Ans : (C) યેડ ડેટા ષુ 

60. In which book endangered plant species names are published ? Ans : (C) Red data book 
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સામાજજક વિઞાન / Social Science 

 
61. "ષાનચનજ ના" તળસય બાયતના_______યા્મભાન છેે  Ans : (C) તવ્કભ 

61. "Kanchenjungha" peak is situated in______state of India. Ans : (C) Sikkim 

 

62. હનહા ન ેરમ રુા નદીનો વન તુત રલાશ યા નાભથી વસામ છે ? Ans : (C) ભેના 
62. By which name the combined flow of river the Ganga and the Brahmputra is known ?  Ans : (C) Meghna 

 

63. જ્ -ુષા્ભીયભાન બલરેો યો તલ્તાય વછો લયવાદ ભેલ ેછે ?  Ans : (A) રશે 

63. Which area in Jammu and Kashmir is an area of scanty rainfall ? Ans : (A) Leh 

 

64. બાયત ન ે યુો લ્ચે ુ ન ંતય________નશયેન ેષાયણ ેવછન થ ુન છે ?  Ans : (A) એુઝ 

64. Distance between India and Europe was reduced due to______canal.  Ans : (A) Suez 

 

65. ષમ નદી ફનહાની સાડીન ેભતી નથી ?  Ans : (D) નભદુા 
65. Which reiver does not meet to Bay of Bengal ? Ans : (D) Narmada 

 

66. ચીડના યવભાનથી ુન તમૈાયષયલાભાન બલ ેછે ?  Ans : (B) ટે્ ટાભન 

66. What is prepared out of the liquid of Chid ? Ans : (B) Turpentine 

 

67. રોશ ન ેએ્ તુભતનમભ ુન લ  ુતભરણ ધયાલતી જભીન ષભ છે ?  Ans : (B) ડસાય 

67. Which soil contains more combination of iron and Aluminum ? Ans : (B) Laterite 

 

68. યડતી લસવષોરીવ યાન જોલા ભે છે ?  Ans : (B) હશભારમના ંચા લતુતમ તલ્તાયોભાન 
68. Where are the flying squirrels seen ? Ans : (B) At higher altitude in Himalaya 

  

69. જુયાતભાન યણ લફરાડી, ડુસય ન ેયંછ ષભ ષિાના રાણીવ છે ?    Ans : (B) બમના બયે 

69. Which class of Animals are desert cat Ghudkhar and bear in Gujarat ? Ans : (B) Endangered 
 

70. ષભ નદી ય નાહાજુનુ વાહય મોજના બલરેી છે ?  Ans : (B) હરટના 
70. On which river lies the Nagarjunasagar project ?  Ans : (B) Krishna 

 

71. બૂચનો ષાનભ રદેળ યા ાષ ભાટે ાણીતો છે ?   Ans : (D) ષાવ 

71. For which crop, is Kanam region of Bharuch famous ? Ans : (D) Cotton 

 

72. જુયાતભાન સડેૂતો ાવથેી ોણિભ બાલ ે ૃત દેાળોની સયીદી ષયતી વન્ થાવષૈી નીચેનાભાનથી  

ષભ વન્ થા નથી ?  Ans : (D) DARE 

72. Which institution of following does not purchase farm products from farmers as a  

sustainable prize ? Ans : (D) DARE 

 

73. યા રષાયની જભીન વિષ્્મ ય્ચ રદેળની બટે છે ?  Ans : (A) ષાી જભીન 

73. Which soil have been derived from the Deccan Trap ? Ans : (A) Black Soil 

 

74. ચીષો ંદોરન  યા યા્મભાન ષયલાભાન બલલેુન શ્ ુન ?  Ans : (D) યતયાનચર 

74. I  hi h state as Chipko Mo e e t  o u ed ?  Ans : (D) Uttaranchal 

 

75. યો હદલવ લ તલતલધતા હદલવ  તયીષે યજલામ છે ?   Ans : (C) 29-ડીવે્ ફય 

75. Whi h day is ele ated as Wo ld Biodi e sity Day  ? Ans : (C) 29-Decemeber 

 

76. રથભ તલવ ુ્ ધભાન તલવબયના નાના-ભોટા ભી ુર ષેટરા દેળોએ બાહ રીધો ?  Ans : (B) 32 

76. How many countries had plunged in to the first world war ?   Ans : (B) 32 
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77. જલરમાનલારા ફાહનો શનમાષાનડ ષમ વારભાન થમો શતો ?  Ans : (A) 1919 

77. When was Jallianwala Bagh Massacre happended ?  Ans : (A) 1919 

 

78. દાનડી ભાચ ુયાયે ળૂ થમ ?  Ans : (C) 12ભી ભાચુ 1930 

78. When did Dandi March start ? Ans : (C) 12
th

 March, 1930 

 

79. ં્રે્ ડ ન ેભહેયષાએ ર્ષયી વનહઠનની યચના ષયી તે_____તયીષે વસામ છેે Ans : (B) SEATO 

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

 

80. ભેવે1971 ભાન 'ળાનતી ભરૈી ન ેવશષાય' ની વનતધ બાયત ેયા દેળ વાથ ેષયી ?  Ans : (C) યતળમા 
80. In 1971 with which country India made traty ?   Ans : (C) Russia 

 

81. બાયતભાન લફનજોડાણની તલદેળ નીતતના રલતષુ ષોણ શતા ?    Ans : (C) નહડત જલાશયરાર નશેૂ 

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

 

82. ષથષ નૃમનો રષાય યા રદેળ વાથ ેવનષામરેો છે ?   Ans : (B) ષેય 

82. Which state is related to Kathak Dance ?  Ans : (B) Kerala 

 

83. ભીય ળુયોની ૃતત_____    Ans : (B) બતળષા  છેે 
83. The work by Amir Khusro is_____   Ans : (B) Ashikan 

 

84. પતશે યુ તવષયી નાભ ુન ળશયે લવાલનાય ફાદળાશ ષોણ શતા ?  Ans : (B) ષફય 
84. Who Founded the city of Fatehpur sikri ?  Ans : (B) Akbar 

 

85. યા ુર ળાવષનો વભમ ફાનધષાભના િેરનો લુણુ હુ  ષશલેામ છે ?  Ans : (A) ળાશજશાન 
85. Whi h Mughal e pe o s pe iod is k o  as golde  pe iod of I dia  a hite tu e ? 

Ans : (A) Shah Jahan    
 

86. તલવનો વૌથી ભોટો ષા્મરનથ યો છે ?  Ans : (D) ભશાબાયત 

86. Which is the o ld s la gest epi  ?  Ans : (D) Mahabharat 
 

87. ુ્ ધ ન ેતભેના તળટમો લ્ચનેો વનલાદોનો વનરશ યા વાહશનમભાન ષયલાભાન બ્મો છે ?  

Ans : (A) તુત તટષ    
 

87. In which literature a collection of dialogues between Buddha and his disciples is given ? 

Ans : (A) Sukta Pitaka    
 

88. ભોશે્ જો દડો વન્ ૃતતના વ ષો તયીષે વસાતી ાતત ુન નાભ જણાલોે    Ans : (B) રતલડ 

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

 

89. યનહે ્માભ, રા ુ ન, શોુ ભા ુન, ચટુન નાષ, ટૂન ુ  ષદ ધયાલતી રાચીન બાયતભાન બલેરી રા ષભ શતી ? 

Ans : (D) વ્રોરોભડ    
 

89. Black complexion, broad head, flat nose, short height etc. were the physical features of the tribe 

alled….   Ans : (D) The Autroloids 

 

90. જભનુ ષતલ હેટે ષભ ૃતત ભાથે ષુી નાચી યઠયા શતા ?  Ans : (C) લબઞાન ળા ુ નતર  ્

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. ્માયે ષોભ ણ સયડા ય વયસા ભત ડે નમાયે તનણાુમષ ભત (ષા્ટંહ લોટ) ષોણ બી ળષે છે ?  

Ans : (D) ્મિ (્ીષય)      
 

91. Who can give the casting vote in case of a tie for any bill ? 

Ans : (C) Chairman (Speaker) 
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92. ફનધાયણના ૂ તૂ શકોભાન નીચેનાભાનથી ષોનો વભાલળે થતો નથી ?  Ans : (B) રીવ ુન ભાન ષયલાનો રુુોનો શક 

92. Which one right is not included in fundamental rights in our constitution? 

Ans : (B) Insulting of women by men. 

 

 

 

93. જુયાત વહશત વભર દેળભાન ળશયેી તભેજ રાતભણ ્થાતનષ ્લયા્મની વન્ થાવભાન ષેટરા ટષા ભહશરા નાભતની 
જોહલાભ ષયલાભાન બલી ?  Ans : (B) 23 % 

93. How many parentage have been provided reservation for women entire nation including Gujarat in local 

self-government organization. Ans : (B) 23 % 

 

94. જુયાતભાન ષ્મા ષેલણીના યતજેન ભાટે ષમ મોજના ભરભાન ષુી છે ? Ans : (C) તલયાર્ભી ફો્ડ 

94. Gujarat has implemented scheme such as_____Bond to promote women education. 

Ans : (C) Vidyalaxmi    
 

95. 2001 ની લવતત હણતયી  વુાય બાયતભાન 1000 રુુોએ રીવ ુન રભાણ____શ્ ુને      Ans : (A) 933 

95. According to 2001 census, there were____women per thousand men in India. Ans : (A) 933 
 

96. બાયત______દેળ છેે Ans : (C) તલષાવળીર 

96. India is_____country. Ans : (C) Developing 

 

97. નીચનેાભાનથી યો દેળ તલષતવત નથી ?   Ans : (C) નેા 

97. Which country is not developed from following ? Ans : (C) Nepal 

 

98. નીચનેાભાનથી ષમ ર તૃતનો વભાલેળ વલેા િરેભાન થતો નથી ? Ans : (D)  ુારન 

98. Which activity cannot be classified under service sector ? Ans : (D) Cattle rearing 

 

99. લતૈવષયણની નીતત_____્માાય વાથ ેજોડામરે છેે  Ans : (B) તલદેળ 

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

 

100. બાયતભાન યા લુભાન ષે્ર વયષાયે લા  ુર ુણ તનમનરણ ધાયો વાય ષમો છે ?   Ans : (B) 1981 

100. In which year, Government of India passed air pollution control act in India ?  Ans : (B) 1981 

 


