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ફેઠક નંફયઃ
વલદ્યાથીઓ ભાટે સ ૂચના
નીચે રખેરી સ ૂચનાઓ ધ્માનપ ૂલવક લાાંચો. ત્માયફાદ તભને આલાભાાં આલેર ઓ.એભ.આય. ઉત્તયલશી ય જ
જલાફ આો.
1.

અ ેયભાં ત્રણ વલબાગ છે . વલબાગ-1 ભાં 1 થી 50 પ્રશ્નો ભાનવવક કવોટીના છે . વલબાગ-2 ભાં 1 થી 50 પ્રશ્નો
ળાાકીમ કવોટી (બાા) ના છે . વલબાગ-3 ભાં 1 થી 100 ળાાકીમ કવોટી (ગણણત, વલજ્ઞાન ને વાભાજજક
વલજ્ઞાન) ના છે .
ખાવ નોંધઃ વલબાગ-2 ભાં ગુજયાતી ભાધ્મભના વલદ્યાથીઓએ પક્ત ગુજયાતી પ્રશ્નોના જલાફો અલાનાં યશેળે
તથા અંગ્રેજી ભાધ્મભના વલદ્યાથીઓએ પક્ત અંગ્રેજી પ્રશ્નોના જલાફો અલાના યશેળ.ે

2.

તભાભ પ્રશ્નો પયજજમાત છે .

3.

યપ લકક કયલા ભાટે અ પ્રશ્નત્રભાં કોયા ેઆજ અલાભાં અલેર છે .

4.

ત્રણે વલબાગના જલાફો એક જ ઓ.એભ.અય. ઈત્તયલશીભાં જ વલબાગલાય અલાના યશેળ.ે તે ફાફત
ધ્માનભાં યાખળો.

5.

યીક્ષા  ૂણક ફાદ ઓ.એભ.અય. ઈત્તયલશી જ વનયીક્ષકશ્રીને યત વોંલાની યશેળ.ે

6.

નુલાદ કયે રા પ્રશ્નત્રભાં ઈસ્થથત થતા વલલાદની રયસ્થથવતભાં ગુજયાતી પ્રશ્નત્ર ભાન્મ ગણાળે.
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Time
Part: I 45 Minutes
Part: II 45 Minutes
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Date: 06-11-2016
Time : 11.00 To 2.00

Marks
Part: I = 50
Part: II = 50
Part: III = 100

SEAT NO.
INSTRUCTION FOR STUDENTS

Please read the following instruction carefully, and then answer the question on OMR answer
sheet.
1.

This paper contains in THREE PARTs. Part-1 Q 1 to 50 for MAT, Part-2 Q 1 to 50 (Language Test)
and Part-3 Q 1 to 100 SAT (Math’s, Science and Social Science). Each question carries one mark.

2.

All questions are compulsory.

3.

The blank pages are given in this question booklet for rough work.

4.

The OMR contains all the three parts, mark the answer at the appropriate and correct place as
mentioned in the OMR.

5.

You must have to submit the OMR Sheet to the invigilator on completion the examination.

6. Gujarati version of the question paper will be considered as final in case of any controversy
arising out of variation in translated version.
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વલબાગ-1 / Part-I
ભાનવવક ક્ષભતા કવોટી / Mental Ability Test
પ્રશ્ન નાં.1 થી 50 / Question No. 1 to 50
(ગુજયાતી અને અંગ્રેજી ભાધ્મભ ભાટે )

(For Gujarati and English Medium)



નીચે અેરા ૧ થી ૫૦ પ્રશ્નોભાં આંકડાઓને એક ચોક્કવ વનમભાનુવાય અંક શ્રેણીભાં ગોઠલતા, તેભાં એક અંક ખ ૂટે
છે જે ? ભાં મ ૂકો. પ્રશ્નની નીચે ચાય વલકલ્ોભાંથી વનમભાનુવાય ફંધફેવતો અંક ળોધો.



In each of the following questions, a number series is given with one of the term missing. Choose
the correct alternative that will. Continue the same pattern and replace the question mark (?) in
the given series (Q-1 to 10)

1.

21, 23, 27, 33, ___?____
(A) 37

2.

(C) 20

(D) 26

(C) 47

(D) 37

(C) 7

(D) 8

(B) 39

(C) 29

(D) 11

(B) 64

(C) 66

(D) 60

(C) 70

(D) 68

(C) 73

(D) 63

(C) 37

(D) 35

(B) 42

(B) 10

2, 8, 18, 32, 50, ___?____
(A) 64

9.

(B) 24

8, 16, 28, 44, ___?____
(A) 62

8.

(D) 28

8, 3, 11, 14, 25, ___?____
(A) 50

7.

(C) 27

2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, ___?____
(A) 9

6.

(B) 26

107, 97, 82, 62, ___?____
(A) 52

5.

(D) 49

2, 6, 12, ___?____, 30
(A) 18

4.

(C) 43

1, 6, 15, ___?____, 45, 66, 91
(A) 25

3.

(B) 41

(B) 72

1, 3, 7, 15, 31, ___?____
(A) 37

(B) 36

10. 0, 3, 8, 15, 24, ___?____, 48
(A) 41
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પ્રશ્ન નં.11 થી 15 ભાં દયે કભાં ચાય અકૃવતઓ અેરી છે એક અકૃ વત ફાકીની ત્રણ અકૃવતથી જુ દી ડે
છે . તે અકૃવત કઆ ?



In question No.11 to 15, four figures are given in each. One of the figures differs from the rest.

11.
(D)

(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

12.

13.

14.

15.



પ્રશ્ન નં.16 થી 20 ભાં અેરી અકૃવતને પ્રશ્નાથકની (?) જગ્માને મોગ્મવલકલ્ લડે તારકિક યીતે  ૂણક કયો.



In question No.16 to 20, figures are given with question mark (?). Complete the figure
replacing question mark (?) with suitable number logically.

16.

25 17
6

38 18
8

(A) 13

3
17.

?

(B) 15

(C) 17

(D) 19

(B) 20

(C) 32

(D) 42

48
51
……..

(A) 25
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22 ?
18.

13

3

8 5
(A) 1

(B) 26

(C) 39

(D) 45

(B) 51

(C) 48

(D) 44

(B) 20

(C) 50

(D) 54

5
222

19.

12

110

26
?

(A) 54

20.

4
6
9

3
9
27

2
5
?

(A) 30


પ્રશ્ન નં.21 થી 25 ભાં અંગ્રેજી મ ૂાક્ષયોને વંગત વંખ્માત્ભક નંફયોઅેરા છે તેનો ઈમોગ કયી ન્મ અંગ્રેજી
ળબ્દોનો વંખ્માત્ભક નંફય(કોડ) વલકલ્ોભાંથી મોગ્મ યીતે ળોધો.



In question No.21 to 25, English alphabets are given digital numbers. Using them find the
correct code (number) for other English words from options given below

21.

જો CUP = 40 શોમ, તો KITE = ___?____
(A) 10

21.

(D) 2591541

(B) 50

(C) 9112514

(D) 2591541

(B) 70

(C) 75

(D) 90

(B) 70

(C) 75

(D) 90

(B) 10-11-12-9

(C) 11-12-10-9

(D) 12-11-10-9

(B) 10-11-12-9

(C) 11-12-10-9

(D) 12-1-10-9

(C) 23-12-26-14-13

(D) 23-15-13-1-14

(C) 23-12-26-14-13

(D) 23-15-13-1-14

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

25.

(C) 9112514

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

25.

(B) 50

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

24.

(D) 45

If BAG = 71 then VICE = ___?____
(A) 69

24.

(C) 30

જો BAG = 71 શોમ, તો VICE = ___?____
(A) 69

23.

(B) 20

If ZEBRA = 2652181 then LION = ___?____
(A) 1291514

23.

(D) 45

જો ZEBRA = 2652181 શોમ, તો LION = ___?____
(A) 1291514

22.

(C) 30

If CUP = 40 then KITE = ___?____
(A) 10

22.

(B) 20

(B) 4-26-14-13-12

If WORK = 4-12-9-16 then WOMAN = ___?____
(A) 4-12-14-26-13
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પ્રશ્ન નં.26 થી 30 ભાં અંગ્રેજી મ ૂાક્ષયોનો ક્રભ ફદરલાથી વાંકેવતક બાા ફદરામછે તે મુજફ વલકલ્ોભાંથી વાચા
જલાફ વંદ કયો.



In question No.26 to 30, if order of English alphabet is changed, code language is changed, then
choose their option from the given option.

26.

EXCELLENT ને ફદરે TNELLECXE રખાયુ તો MARKET ને ફદરે શું રખામ ?
(A) TERKAM

26.

(D) WVUT

(B) STUV

(C) SUTV

(D) WVUT

(B) XLNV

(C) LNVX

(D) LXNU

(B) XLNV

(C) LNVX

(D) LXNU

(B) EDWIAP

(C) EDWPAI

(D) EDWIBP

(B) EDWIAP

(C) EDWPAI

(D) EDWIBP

(C) CQPUTDS

(D) CQVPPDS

(C) CQPUTDS

(D) CQVPPDS

જો PICTURE=QHDSVQF શોમ, તો BROWSER=?
(A) CQVVTDS

30.

(C) SUTV

If CARING=EDVGKC and SHARE=UKEPBO then CASKET=?
(A) EDXIBP

30.

(B) STUV

જો CARING=EDVGKC ને SHARE=UKEPBO શોમ, તો CASKET=?
(A) EDXIBP

29.

(D) TEKRMA

If WXYZ=DCBA then COME=?
(A) XKNV

29.

(C) TEKRAM

જો WXYZ=DCBA શોમ, તો COME=?
(A) XV

28.

(B) TEMARK

If PQRS is written as KJIH, then EFGH is written as________
(A) VUTS

28.

(D) TEKRMA

જો PQRS ને વાંકેવતક બાાભાં KJIH રખામ, તો EFGH ને વાંકેવતક બાાભાં શું રખામ ?
(A) VUTS

27.

(C) TEKRAM

If TNELLECXE written instead of EXCELLENT then what is written for MARKET ?
(A) TERKAM

27.

(B) TEMARK

(B) CQPVTDS

If PICTURE=QHDSVQF then BROWSER=?
(A) CQVVTDS

31.

(B) CQPVTDS

ફાજુ ની અકૃવતનું લરોકન કયી એલી વંખ્મા ળોધો કે જે ફધી જ અકૃવતભાં
અલી જતી શોમ.
(A) 2

(C) 9

(D) 1

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

31.

(A) 2

32.

(B) 5

(B) 5

(C) 9

(D) 1

ળોકે એક ભરશરાના પોટા તયપ આળાયો કયીને કહ્ું ‘‘તેના વતાની જત્ન, ભાયા જત્નની વાસુ થામ’’ તો
પોટાલાી વ્મસ્ક્ત ળોકને શું થામ ?

32.

(A) ફશેન
(B) જત્ન
(C) ભાતા
(D) રદકયી
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 ?
(A) Sister

33.

(B) Wife

(C) Mother

(D) Daughter

જે યીતે ચોયવનો વંફધ
ં રયવભવત વાથે છે તેલો લર્
ક ુ નો વંફધ
ં કોની વાથે છે ?
(A) ક્ષેત્રપ
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(C) રયઘ

(D) ફાજુ
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33.

As relation of square with perimeter, what is the relation of circle from following in the same manner ?
(A) Area

34.

(B) Volume

(C) Circumference

(D) Side

423411223412244335341123
ઈયની અંકોની શ્રેણીભાં એલા કે ટરા 3 છે જેનીાછનો અંક 4 ને અગનો અંક 2 શોમ ?
(A) 4

34.

(B) 3

(C) 2

(D) 1

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

(B) 3

(C) 2

(D) 1

35.

a-દશીં, b-દૂ ધ, c-છાવ, d-ભાખણ ૈકી નીચેનાભાંથી ક્યોવલકલ્ તારકિક યીતે મોગ્મ ક્રભ દળાકલે છે ?
(A) bacd
(B) abcd
(C) dcba
(D) acbd

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 ?
(A) bacd

36.

37.

(D) લૈજ્ઞાવનક

(B) Farmer

(C) Factory

(D) Scientist

(B) Wednesday

(D) ળવનલાય

(C) Thursday

(D) Saturday

8 : 25 લાગ્મે ઘરડમાનાં નાના કાંટા ને ભોટા કાંટા લચ્ચેનો ખ ૂણો કે ટરો શોમ છે ?
o

(B) 102.5

o

(C) 77.5

o

(D) 12.5

o

What is the angle between hour hand and minute hand in the clock shows time 8:25.
o

(A) 90

39.

(C) પેક્ટયી

(A) ભંગ
(B) બુધ
(C) ગુરુ
On 26-January-1947 is Tuesday, then which day on 2-september-1947 ?

(A) 90

38.

(B) ખેડૂત

26-જાન્યુઅયી-૧૯૪૭ ના રદલવે ભંગલાય શોમ,તો 2-વપ્ટે મ્ફય-૧૯૪૭ ના રદલવે ક્યો લાય શોમ ?

(A) Tuesday

38.

(D) acbd

Shoes : cobbler :: Food-grains : ___?____
(A) Trader

37.

(C) dcba

બુટ : ભોચી :: નાજ : ___?____
(A) લેાયી

36.

(B) abcd

o

o

(B) 102.5

o

(C) 77.5

(D) 12.5

ભૌણરક  ૂલક રદળાભાં 5 રક.ભી. ચારે છે . ત્માયફાદ જભણી ફાજુ 8 રક.ભી. ચારે છે . પયીથી ડાબી ફાજુ 5 રક.ભી.
ચારે છે છી ડાફી ફાજુ પયી 8 રક.ભી. ચારેછે, તો શલે તે પ્રથથાન ણફિંદુથી કે ટરે દૂ ય શળે ?
(A) 10 રક.ભી.

39.

(B) 18 રક.ભી.

(C) 31 રક.ભી.

(D) 13 રક.ભી.

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 ?
(A) 10 km

40.

(B) 18 km

(C) 31 km

(D) 13 km

જો હુ  ૂલક તયપ મુખ યાખી ઈબેરો છં ને 100 ઘરડમાની રદળાભાં (clockwise) ને 145 ઘરડમાની વલરૂધ્ધ
o

o

રદળાભાં (Anticlockwise) પરૂં તો હું કઆ રદળાભાં મુખ યાખી ઈબો શોઆળ ?
(A) ઈત્તય- ૂલક (આળાન)

40.

(B) દણક્ષણ- ૂલક (સ્ગ્ન)

(C) ઈત્તય-વિભ (લામવ્મ)

(D) પ્રવિભ

o

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

o

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

41.

(C) North-West

(D) West

200 ખેરાડીઓની વીધી રાઆનભાં કાવતિકેમ ડાબી ફાજુ થી 18 ભાં ક્રભે છે , તો જભણી ફાજુ એથી તેન ું થથાન કેટલું ગણામ ?

(A) 182

41.

(B) South-East
(B) 183

(C) 184

(D) 218

th

In a line of 200 players, Kartikey’s sequence is 18 from left side, then what is his sequence order from
right side ?
(A) 182
(B) 183
(C) 184
(D) 218
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પ્રશ્ન નં.42,43,44 ભાં એક ળબ્દ રગ ડે છે તે ક્યો છે ?



In question No.42,43 and 44 one word differs from the rest. Which one is that ?

42.

(A) રકરોભીટય

(B) વેન્ટીભીટય

(C) ણરટય

(D) પ્રકાળલક

42.

(A) Kilometer

(B) Centimeter

(C) Liter

(D) Light year

43.

(A) દૂ ધ

(B) ઘી

(C) ભાખણ

(D) તેર

43.

(A) Milk

(B) Ghee

(C) Butter

(D) Oil

44.

(A) ભદાલાદ

(B) ગાંધીનગય

(C) ન્યુમોકક

(D) મુફ
ં આ

44.

(A) Ahmedabad

(B) Gandhinagar

(C) Newyork

(D) Mumbai

45.

બાયતને રદલ્શી લચ્ચે જેલો વંફધ
ં છે તેલોજ યુ.એવ.એ. ને નીચે અેરા ળબ્દોભાંથી કોની વાથે શળે ?
(A) મુફ
ં ાઆ

45.

(C) ન્ય ૂમોકક

(D) થટે નપડક

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

46.

(B) લોવળિંગટન

જો

(B) Washington

(C) New York

(D) Stanford

+ ને ફદરે x, x ને ફદરે ‚, ‚ ને ફદરે -, ને – ને ફદરે + રેલાભાં અલે તો નીચેનાનું

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

46.

(B) 16

(C) 15

(D) 12

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
(A) 18

47.

(B) 16

(D) 12

(C) 300

(D) 18

(C) 300

(D) 18

એક વંખ્માના 30% ના 30% 9 શોમ, તો તે વંખ્મા કઆ ?
(A) 200

47.

(C) 15

(B) 100

30% of 30% of a number is 9, what is that number ?
(A) 200

(B) 100

48.

2 કે યી = 6 વપયજન, 2 વપયજન = 8 કે ાં ભે , તો 1 કે યી રેલાને ફદરે કે ટરાં કે ાં ભે ?
(A) 12
(B) 24
(C) 6
(D) 8

48.

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

49.

(B) 24

12 લાગ્મે ઘરડમાના ફે કાંટા લચ્ચેના ખ ૂણાનું ભા શું શળે ?
o

(A) 180

49.

o

(B) 0

(D) 8
o

(C) 90

o

(D) 45

What would be measure of angle between hour hand and minute hand, when
clock shows time 12 o’clock ?
o

(A) 180

50.

(C) 6

o

(B) 0

o

(C) 90

o

(D) 45

એક ભાણવ 250 ભીટય શોી વડક 75 વેકન્ડભાં વાય કયી રે છે , તો અ ભાણવની ઝડ
કે ટરા રક.ભી./કરાકની થામ ?
(A) 10

50.

(B) 12

(C) 12.5

(D) 15

A man passes road of 250 meter broad in 75 second. What is the speed of man in Km/hour ?
(A) 10
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(B) 12

(C) 12.5

(D) 15
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ુ યાતી ભાધ્મભ ભાટે )
વલબાગ-2 બાા કવોટી (ગજ
1.

નયવવિંશ ભશેતા ક્યા વારશત્મ થલરૂ ભાટે જાણીતા છે ?
(A) પ્રબાવતમાં

2.

(B) છપ્ા
(B) ભહુધા
(B) રીલું બુદ
ં

14.

(B) કૃટણ

16.

(D) લનદે લ

(C) યાધા

(D) ઈધલજી

(B) શજી ભાયા દે ળે

(C) માચના

(D) ફોધ

કીવતિદેલ કોનો દત્તકુત્ર શતો ?
(B) વજ્જન ભશેતા

(C) ઈફક યભાય

(D) ચંરદે લ

જીલયાભ બટ્ટ જભલા ફેઠા નાટયખંડ ક્યા નાટકભાંથી રેલાભાં અવ્મો છે ?
(B) રક્ષ્ભી

(D) ળયણાઇના સ ૂય

(C) ગુરાફ

'આવતશાવનું એક ાનુ'ં ભાં ક્યા ાત્રનો વભાલેળ નથી ?
(B) વયરા

(C) યા.વા. ભશેતા

(D) વોભનાથ

રૂરઢપ્રમોગનો ક્યો થક વાચો છે ? - "એક આંગીએ ધાયણ કયવુ.ાં "
(A) એક આંગીભાં શેયવું

(B) એક જ આંગીનો ઈમોગ કયલો

(C) વલક વત્તાધીળ શોવું

(D) એક આંગી ય બાય અલો.

અચામક યોઝરીનને શું ખલયાલલા કશે છે ?
(B) યોટરો

(C) બ્રેડ

(D) દૂ ધ

'ધ ૂભકે ર્'ુ રેખકનું નાભ (A) રશિંભતરાર યાભચંર દલે

(B) ઝીણાબાઆ યતનજી દે વાઆ

(C) ગૌયીળંકય ગોલધકનયાભ જોી

(D) કનૈમારાર મુનળી

વાચી જોડણી કઆ છે ?
(A) શ ૂણચસ્થભતે

17.

(C) મભદે લ

વભગ્ર  ૃથ્લી એક કુ ટુંફ છે - અ પ્રકાયનો વલચાય ક્યા કાવ્મભાં વ્મક્ત થામ છે ?

(A) ફેયોન ોરયજ

15.

(D) વિંગરા

લાંવી ઈય કોણ અ ચઢાલે છે ?

(A) લવંત

13.

(C) આડા

(B) આન્રદે લ

(A) વભથ્માણબભાન

12.

(D) સુદયમ્
ં

ગોકુ નગયી ઈય જરવ ૃષ્ટટ ક્યા દે લે કયી ?

(A) મુજા
ં ર ભશેતા

11.

(C) ન્શાનારાર

(B) ળોબા

(A) વલળાે જગ વલથતાયે

10.

(D) શીયા

ભીયાંફાઆ કોને ોતાની વાસુ ભાને છે ?

(A) વ્રજનાયી

9.

(C) ચંદન

(B) નલરયાભ

(A) સ્ગ્નદે લ

8.

(D) કલ્રોર

'ડોરન ળૈરી' ભાટે ક્યા ગુજયાતી કવલ જાણીતા છે ?

ુ ણા
(A) સુષભ

7.

(C) એકતાય

(B) વીવભ

(A) નભકદ

6.

(D) ભાંડલી

લણણક ભરફાયથી લેાય કયલા શું રાવ્મો શતો ?
(A) વાગ

5.

(C) ોયફંદય

'માચના' કાવ્મભાં કાવ્મનામક આન્રધનુ ાવે શું ભાગે છે ?
(A) વાઢીરો કંઠ

4.

(D) ગયફી

'લીજી' નાભની અગફોટ ક્યા દરયમા રકનાયે ડૂફી શતી. ?
(A) ભહુલા

3.

(C) કાપી

(B) શુચીસ્થભતે

(C) શુણચસ્થભતે

(D) શુચીથભીતે

‘ળયણાઆના સ ૂય’ ભાં નીચેન ું લાક્ય કોના ભાટે કશેલાયું છે ?
"શલે શાલ્મની ઝટ શાલ્મની, અભ ડગરેને ગરે દાદ રેલા ઈબયો યશીળ તો કે ’દી ાદયે ોગાડીળ ?"
(A) ભેયાઆ

18.

(C) ભેધા ઢોરી

(D) વકીના

યાઘલન તેના ગાયભાંથી કાકા કાકીને કે ટરા રૂવમા ભોકરતો શતો ?
(A) ૧૦૦ રૂવમા

19.

(B) યભઝં
(B) ૭૦ રૂવમા

(C) વલાવો રૂવમા

(D) ૧૭૦ રૂવમા

"કાદલ" કાવ્મભાં કાકા વાશેફ કારેરકયે ળેન ું લણકન કયુું છે ?
(A) અકાળના લાદોની રીરા
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(B) ઈા

(C) વંધ્મા

(D) અ ૈકી એક ણ નશીં
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20.

'વયભે દશાડે વંકલ્' ભાં રેખકના ત્ની ચા ીલા અંગે કઇ ળયત મુકે છે ?
(A) રેખકના ત્ની ોતે ણ ચા ીલાની છોડી દે ળ.ે
(B) ચાને ફદરે ઈકાો ફનાલી અળે.
(C) ચા ીલાના દં ડ રૂે રેખકે ત્નીને ૈવા અલા ડળે.
(D) રેખક ચા ીલાની ળરૂ કયે તો તેની ત્નીને કે ણરકરોથની એક વાડી ાલલી.

21.

નીચેના વલરુ ધ્ધાથી ળબ્દોભાં કઇ જોડ વાચી નથી ?
(A) દુ બાકગ્મ - વદ્ બાગ્મ

(B) કુ દયતી - કૃવત્રભ

(C) યાડ - બ ૂભ

(D) ા-ુણ્મ

.

22.

'ભાઆકર વાથે ભૈત્રી'ભાં ભાઆકર રેખકને શું બેટ અે છે ?
(A) ટોભીગન

23.

(D) ટે ડીફેય

(B) ભ ૂરાઆ ગમેલ ું

(C) જાશેય

(D) વલખ્માત

(C) વલાદ

(D) કભાનવય

ખર્ુડોળી ક્યા ગાભની વત્મ ઘટના છે ?
(A) કાણોદય

25.

(C) ભાઈથ ઓગકન

વલશ્રંબ ળબ્દાથક ક્યો છે ?
(A) ગુપ્ત

24.

(B) બભયડો

(B) ભજાદય

'ભેં ઘય કે ભ છોડ્ું ?' ભાં રેખકનુ કાકા વાશેફે શું ભાગકદળકન અપ્યુ.ં
(A) શેલ ું ભનભાં ત્રેલડી રેવ.ું
(B) થલજનો, જ્ઞાવતજનો લગેયેનો વલચાય છોડી દે લો.
(C) જીલન વાદુ , વંમભી ને થલાશ્રમી શોવું જોઆએ.
(D) અ ૈકીના તભાભ

26.

છકડો લાતાકના નામકનું નાભ જણાલો.
(A) કીકો

27.

29.

(D) ુરુયાજ ુનભબાઆ જોી

બોયં ગ ળબ્દનો થક જણાલો.
(D) બાયે

(B) ળે

(C) કવલ વાંઆ

(D) ગુપ્તા

(B) જરથનાન

(C) ભાર્ ૃલાત્વલ્મ

(D) વર્ ૃલાત્વલ્મ

‘વનત્મ વેલા, વનત્મ કીતકન – ઓચ્છલ વનયખલા નંદ કુ ભાય’ રંકાય ઓખાલો.
ુ ાવ
(B) લણાકનપ્ર

(C) ઈત્પ્રેક્ષા

(D) રૂક

(C) ઈત્પ્રેક્ષા

(D) લવંતવતરકા

‘જૂન ું વમયઘય’ વોનેટ ક્યા છંદભાં દળાકવ્યુ છે ?
(B) ભંદાક્રાન્તા

કાપી ઈયાંત યણમજ્ઞ, શ્વભેઘ, રૌદી લસ્ત્રાશયણ જેલા અખ્માનોની યચના કયનાય....
(B) નયવવિંશ ભશેતા

(C) ળાભ બટ્ટ

(D) ધીયા બગત

(C) વભત્રબાલ

(D) બાર્ ૃબાલ

(C) વૌબાગ્મલતી

(D) કુ ભારયકા

‘જક્ષણી’ લાતાકભાં ક્યો બાલ શલી ળૈરીભાં યજૂ થમો છે ?
(A) ભાર્ ૃ લાત્વલ્મબાલ

36.

(C) નાગ

‘તીથોત્તભ’ વોનેટભા ળેનો ભરશભા કયલાભાં અવ્મો છે ?

(A) પ્રેભાનંદ

35.

(B) ભ ૂયોયં ગ

ખંડકાવ્મના જનક તયીકે કોણ પ્રવવધ્ધ ામ્મા ?

(A) નુટટુ 

34.

(D) યફ

(C) જ્મોતીન્ર શરયળંકય દલે

(A) ઈભા

33.

(C) દાંરડમો
(B) ભણણરાર શરયદાવ ટે ર

(A) તીથકમાત્રા

32.

(B) ત્રૈભાવવક

(A) નભદાકળકં ય રારળંકય દલે

(A) કાન્ત

31.

(D) ધયભળી

‘વાયથલર્્’ ઈનાભધાયી વજૉક કોણ ?

(A) જભીનનો યં ગ

30.

(C) શ્માભરાર

નભકદે.............નાભનું ાણક્ષક ળરૂ કયુક શર્ુ.ં
(A) વંથકૃત

28.

(B) ણગરો

(B) દામ્ત્મબાલ

જે સ્ત્રીનો ધણી પ્રલાવે ગમો શોમ તો તે સ્ત્રીને શું કશેલામ ?
(A) વલધલા
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(B) પ્રોવતબર્કૃક ા
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37.

‘ચુઃશ્રલા’ લાતાકભાં અલતા ાત્રાનું નાભ ક્ું છે ?
(A) દાદા કે વયીવવિંધ

38.

39.

(B) પ્રેક્ષા

41.

(A) યાભનાયામણ વલશ્વનાથ ાઠક

(B) ચંરકાંત ફક્ષી

(C) જ્મંવતરાર યવતરાર ગોશેર

(D) જ્મોતીન્ર દલે

ધનસુખરાર ભશેતાના વશમોગથી રખામેરી નલરકથાનું નાભ જણાલો.
(B) યં ગતયં ગ

(B) ભાતાના ગબકભાંથી ભવું

(C) લાયવાભાં ભવું

(D) વતત ભળ્મા કયવુ.ં

નીચેનાભાંથી ‘વનયં કુળ’ ની વાચી વંવધ છોડેરી દળાકલો.
(B) વનસ્+અંકુ ળ
(B) ધનુટંકાય
(B)  ૂણક યીતે લધે નરશ તેવ ુ

(D) ફહવુ વ્રશી

(B) તયત જ

(C) ળબ્દ

(D) શયાભ

(B) જૂન ું વમયઘય

(C) વતજ્ઞાન

(D) પ્રશ્ન

નીચેનાભાંથી ળાભ બટ્ટની યચના કઇ છે ?
(B) હડ
ંૂ ી

(C) ળાભળાનો વલલાશ

(D) અ ૈકી એક ણ નશી

શ્રીભદ્ બાગલતના કથાકાય કોણ શતા ?
(B) શુકદે લજી

ુ વીદાવ
(C) ર્ર

(D) કાણરદાવ

અલા રોકો ણ શલે વલયર થતા જામ છે – લાક્યભાં વનાત જણાલો.
(A) અલા

50.

(C) દ્વન્દ્વ વભાવ

ભશાબાયતનાં પ્રવંગ અધારયત નીચેનાભાંથી કઇ કૃવત છે ?

(A) વ્માવજી

49.

(D) અ ૈકી એક ણ નરશિં

‘શયપ’ ળબ્દનું વળટટ રૂ પ્રમોજો.

(A) શાય

48.

(D) ધનુળટંકાય

(C) રયક્લ

(B) કભકધાયમ વભાવ

(A) ઝઘડો રોચન ભનનો

47.

(C) ધનુવટંકાય

વભાવ ઓખો – વત્માગ્રશ

(A) કડક

46.

(D) વનવ+અંકુ ળ

લાધકક્ય ૂણક નો થક...

(A) ટઠી તત્ુરુ

45.

(C) વનળ+અંકુ ળ

નીચેનાભાંથી ધનુસ+્ ટંકાય ની વાચી વંવધ જોડો.

(A) રયક્લ

44.

(D) ભે ફધાં

(A) છે ક ફાણથી ભવું

(A) ધનુટટંકાય

43.

(C) ણફયફર ને ફીજા

‘ગથ ૂથીભાં ભવુ’ં – ળબ્દનો થક શું થામ ?

(A) વનયં +કુ ળ

42.

(D) એળા

‘ભામ રડમય જયુ’ ઈનાભ ક્યા રેખક ભાટે છે ?

(A) શાથમ તયં ગ

40.

(C) કે જયીવવિંગ દાદા

(B) ણ

(C) શલે

(D) થતા

‘વોનાનાં વ ૃક્ષો’ રણરત વનફંધભાં કઇ લનથવતથી ફારયમાનું લન ીાળથી છરકાઆ વોના જેવું બાવે છે ?
(A) ળીભો
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(B) ભહુડો

(C) કે સડુ ો

(D) ઘંઈની પવર
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Part – II Language Test (For English Medium)

1.

2.

3.

Choose the correct option.

Give the name of poet of poem, 'The petroit'.
(A) Robert Browning

(B) Henry Fransis Lyte

(C) Hans Anderson

(D) Laurance Houseman

Prof. Hawking earned fame for which research ?
(A) Mystery of Plants.

(B) Mystery of Black hole.

(C) Mystery of Space

(D) Mystery of Aging.

What is the meaning of conjurer ?
(A) Wonder

4.

5.

6.

(B) Scholar

(C) Magician

(D) Musician

The poem 'Independence' is taken from the collection from_______
(A) Propa Propa Ganda

(B) Life is fine

(C) Daddy

(D) The poor ghost

On which date did the fire start ?
(A) August 14, 1966

(B) January 16, 1966

(C) September 2, 1966

(D) March 1, 1966

The author of 'A visit to cambridge' felt relief and exhilaration because_______
(A) His body was strong.
(B) Hawking was weak.
(C) He had suddenly gained strength.
(D) He learnt that even the disabled body could do a lot.

7.

8.

'The little match girl' stroy is famous for_______
(A) Its poignant tragedy

(B) Because of its beauty

(C) None of these

(D) Both A and B

'Under Fire' by Laurence Housman which character is not found ?
(A) Prince Albert

9.

(B) The Queen

(C) Andrea

(D) Court Usher

Who wrote the poem 'Ants' ?
(A) Anon

(B) Whittier

(C) Henry W. Longfellow

(D) Grabriel Okara

10. The author Mulkraj Anand says, "Mustard field like melting gold because______
(A) The mustard flowers are yellow in colour.
(B) The mustard flowers are golden yellow in colour.
(C) The mustard flowers are red and yellow in colour.
(D) The mustard flowers are green and yellow in colour.
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11. Who understand the value of independence or freedom ?
(A) Slave

(B) Owner

(C) Servant

(D) Merchant

12. What was the name of the ship that sank after being hit (to strike against) by an iceberg ?
(A) Oscar

(B) Vikrant

(C) Titanic

(D) Cruise

13. The Ants work in________
(A) Individualy

(B) Separately

(C) Gang

(D) Couple

(B) barking

(C) dreaming

14. Marcus hated____
(A) walking

(D) sleeping

15. Jim Bishop’s father was____
(A) a priest

(B) a policemen

(C) a soldier

(D) a diamond merchant

16. The poet compares the songs sung by his mother with____
(A) cuckoo’s song (B) hymns (C) tinkling sounds of streams (D) din
17. _____was Miko’s weak point.
(A) Imagining

(B) counting

(C) minding sleep

(D) complaining

18. When Dr. Sher Singh checked the patient’s reflexes. They were_____
(A) loud and clear (B) on the dot (C) clear and strong (D) weak and unsteady
19. The instructor was rather shocked to see that the writer had drawn____in his book.
(A) stem cells

(B) Flower plants

(C) his own eye

(D) a lens

20. Bolenciecwez was asked a question on____that he could not reply even
after a lot of prompting till very late.
(A) Plant cell (B) mechanics of flora (C) means of transportation (D) Animal cells
21.

‘A worng Man in worker’s Paradise’ is written by____
(A) James Thurber

22.

(D) Zymosis

(C) in the canteen

(D) at a restaurant

(B) 90

(C) 80

(D) 85

The writer of ‘mulch Ado About nothing is_____
(B) Dale Wimbrow

(C) Will Stanton

(D) D.E.V. Lucas

Robert Burns compares his love with____
(A) seas

27.

(C) house maid’s Knee

The level of noise made by a motorcycle is______decibels.

(A) Jan Morris
26.

(B) gout

(B) at his house

(A) 100
25.

(D) Rabindranath Tagore

The poet in the poem ‘commuter’ takes his lunch…….
(A) in his office

24.

(C) Ruskin Bond

Jerome K. Jerome was not having only one disease and that was_____
(A) St. vitus’s Dance

23.

(B) Jan morris

(B) a sweetly played melody

(C) rocks

(D) sands of life

The poem ‘Milk for the cat’ is written by____
(A) Harold Monro
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(B) Anonymous

(C) William Morris

(D) D.H. Lawrence
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28.

I went into the kitchen and addressed him (make simple)
(A) I had gone into the kitchen and addressed him.
(B) Going into the kitchen, I addressed him.
(C) I addressed him when I went into the kitchen.
(D) on addressing him, I went into the kitchen

29.

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

30.

(B) can’t it ?

(C) couldn’t it ?

(D) didn’t it ?

I am so clymsy. (Make it Negative)
(A) I cannot resist being clumsy.
(B)I can refrain from being clumsy.
(C) I am not so.
(D) I cannot avoid being confident.

31.

32.

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

(B) Alas! To get some sleep.

(C) Wow! To get some sleep.

(D) What a wish to get some sleep!

‘Each drowsy paw is doubled under each bending knee. (indentify the figure of speech)
(A) metaphor

33.

(B) Transferred epithet

(C) Euphemism

(D) Apostrophe

I can not think how he recognized it. (make Interrogative)
(A) Can I think how he recognized it ?
(B) How do I not think he recognized it ?
(C) Can I not think he recognized it ?
(D) Can I think he did not recognized it ?

34.

He was still able to hear anything connecting to food. (Make Complex)
(A) He was still able to hear anything that was connected with food.
(B) He was still able to hear anything connected to food.
(C) Anything that was connected to food still be heared by him.
(D) Both A and C

35.

36.

37.

Ear-rings are a form of vanity we can’t afford. (Make Affirmative)
(A) Ear-rings are a form of vanity we can afford.

(B) Ear-rings are a form of vanity we can’t disafford.

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

(D) Ear-rings are a mis affordable vanity for us.

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

(B) I was glad that her dream came true.

(C) I was glad and her dream came true.

(D) I was glad due to her dream come true.

Will you give me one of your pitchers, one that you can spare ? (Make Assertive)
(A) You give me one of your pitchers, one that you can spare.
(B) Please give me one of your pitchers, one that you can spare.
(C) You should give me one of your pitchers, one that you can spare.
(D) You will give me one of your pitchers, one that you can spare.
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38.

The entire hearing aid can be contained in a button-size package system. (Change the Voice)
(A) The entire hearing aid can contain in a button-size package system.
(B) A button-size package system they could contain the entire hearing aid.
(C) In a button-size package system the entire hearing aid is contained.
(D) A button-size package system can contain the entire hearing aid.

39.

Give the Noun form of ‘Expose’.
(A) exposition

40.

(B) exposed

(D) exposement

(C) horror

(D) Reality

Give the Opposite of ‘Fact’.
(A) story

41.

(C) exposure

(B) Fiction

Choose the correct option for the underline word in the following sentence.
The man was taken to task by busy farmers.
(A) Compelled to do odd jobs.

42.

(B) Picturable

(B) choose

(B) transparency

(B) liberty

(D) choicify

(C) transpire

(D) transfer

(C) laziness

(D) slavery

(B) unending work

(C) frustrating work

(D) undesired work

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

48.

(C) choosify

The phrase ‘dead end job’ means_____
(A) unstoppable work

47.

(D) Picturesome

Give the Opposite of ‘freedom’.
(A) diligence

46.

(C) Pictorial

The Antonym of ‘opaque’ is_______
(A) transparent

45.

(D) criticized

Give the verb form of ‘Choice’.
(A) choise

44.

(C) appreciated

The Adjective form of ‘Picture’ is_____
(A) Pictural

43.

(B) scolded

(B) That should be listened to

(C) That should listen to you

(D) Listen to it.

They were friendly and eager to help a neophyte like me. (use ‘so…..that’)
(A) They were so friendly and eager that to help a neophyte like me.
(B) They were so friendly and eager that they would help a neophyte like me.
(C) They were so friendly and eager that they will help a neophyte like me.
(D) They were so friendly and eager that to help a neophyte like me.

49.

50.

They had put it off too long. (Remove ‘too’)
(A) They had put it off very long.

(B) They had put it off not to long.

(C) They had put it off before long.

(D) They had put it off over long.

Give the Adjective form of ‘Pretend’.
(A) Pretence
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(B) Pretentive

(C) Pretention

(D) Pretense
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વલબાગ-3 / Part-III
ળાાકીમ મોગ્મતા કવોટી / 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’=______
(A)

1.

(B) {1,2,3,4,5,6}

2.
√

(A)

(B) {1,2,3,4,5,6}

√

(B)

√

જો

(B)

If

√

(D)

after rationalizing the denominator is______

√

√

(C)

√

(D)

(C) 18

યે ખા

(D) -18

then the value of K is_____
(B) 9

(C) 18

(D) -18

એ_______ ચયણોભાંથી વાય થામ છે .

Line

(B) ફીજુ ં ને ત્રીજુ ં ફંને

(D) શેલ,ું ફીજુ ને
ં
ચોથું

(C) ત્રીજુ ં ને ચોથું ફંને

passes through the____quadrants.
st

rd

nd

rd

(B) 2 and 3 both

rd

th

(C) 3 and 4 both

st

nd

th

(D) 1 , 2 and 4 all

નાં ખ ૂણાઓના ભા 1:2:3 ના પ્રભાણભાં શોમ, તો વૌથી નાના ખ ૂણાનું ભા_______છે .

જો

(A) 30
5.

√

is a factor of

(A) 1 and 3 both
5.

√

(C)

(B) 9

(A) શેલ ું ને ત્રીજુ ં ફંને
4.

(D) {3,4,5,6}

નો એક લમલ શોમ, તો

(A) 2
4.

√

એ

(A) 2
3.

(C) {7}

ના છે દનું વંભમ
ે ીકયણ કમાકછી તેન ું યીણાભ _____ છે .

An equivalent expression of
(A)

3.

(D) {3,4,5,6}

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

2.

(C) {7}

o

(B) 60

o

If the measures of the angles of

(C) 90

o

(D) 120

o

are in proportion 1:2:3, then the measures of the

smallest angle is____
o

o

(A) 30
6.

વભફાજુ વત્રકોણ
છે

o

(B) 60
ની ફાજુ

(C) 90
વેભી છે

o

(D) 120

̅̅̅̅, ̅̅̅̅ ને ̅̅̅̅ નાં ભધ્મણફિંદુઓ નુક્રભે P, Q ને R

□ PBCR ની રયવભવત____વેભી છે .

(A) 18

(B) 15

(C) 9

(D) 12

is an equilateral triangle, AB=6. The points P, Q and R are midpoints of ̅̅̅̅, ̅̅̅̅ and ̅̅̅̅

6.

respectively. The perimeter of □ PBCR is ____
(A) 18
7.

(B) 15

(C) 9

(D) 12

̅̅̅̅ યનો લેધ ̅̅̅̅̅ છે . ને ̅̅̅̅ યનો લેધ ̅̅̅̅ છે . જો AB=10 વેભી, AM=6 વેભી ને
CN=12 વેભી,તો BC=____વેભી.
ભાં

(A) 20
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(B) 10

(C) 12

(D) 5
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7.

, let ̅̅̅̅̅ be the altitude corresponding to the base ̅̅̅̅ and ̅̅̅̅ the altitude

In

corresponding to the base ̅̅̅̅, If AB=10cm, AM=6cm and CN=12cm then BC=____cm.
(A) 20
8.

વભભ ૂજ

(B) 10

(C) 12

(D) 5

નાં વળયોણફિંદુઓભાંથીએક લર્
ક ુ વાયથામ છે . ફાજુ

̅̅̅̅ લર્
ક ુ ના કે ન્ર અગ____ભાનો

ખ ૂણો આંતયળે.
(A) 30
8.

(B) 60

(C) 90

A circle passes through the vertices of an equilateral

(D) 120

. The measure of an angle subtended

by the side ̅̅̅̅ at the centre of the circle has measure_____
(A) 30
9.

(B) 60

(C) 90

(D) 120

વત્રકોણની ફાજુ ઓની રંફાઆ 3:4:5 ના પ્રભાણભાં શોમ,તો વત્રકોણનું ક્ષેત્રપ______ચોયવ એકભ ભે , જ્માં
વત્રકોણની રયવભવત 144 છે .
(A) 64

9.

(B) 364

(C) 564

(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.
(A) 64

10.

(B) 364

(C) 564

(D) 864

ફે ળંકુની વત્રજ્માનો ગુણોત્તય 2:3 છે ને તેની ત્રાંવી ઊંચાઆનો ગુણોત્તય 9:4 છે , તો તેભના લક્રવાટીના
ક્ષેત્રપનો ગુણોત્તય____થામ.
(A) 3 : 2

10.

(B) 1 : 2

(C) 1 : 3

(D) 2 : 3

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____
(A) 3 : 2

11.

વંખ્મા
(A) 3

12.

(B)

(C)

(D)

(C) —3

(D) —2

નો  ૂણાુંળ=________
(B) 2

(B) 2

=________
(C) —3

(D) —2

(B) 2

(C) 8

(D) 4

(B) 2

(C) 8

(D) 4

3-લક શેરાં વતા ને ુત્રીની ઉંભયનો વયલાો 40-લક શતો 2-લક છી તેભની ઉંભયનો વયલાો_____લક થળે.

(A) 40
14.

(D)

A number having digit 2 at unit place then its cube has digit_____ at its unit place.
(A) 1

14.

(C)

જે વંખ્માનો એકભનો અંક 2 શોમ, તેના ઘનના એકભનો અંક______ શોમ.
(A) 1

13.

(B)

The characteristic of the number
(A) 3

13.

(D) 2 : 3

The probability of getting both heads, when two balanced coins are tossed once is____
(A)

12.

(C) 1 : 3

ફે વભતોર વવક્કાઓને એક લખત ઈછાતાં ફંને વવક્કા ય છા અલે તેની વંબાલના_____છે .
(A)

11.

(B) 1 : 2

(B) 46

(C) 50

(D) 60

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______
(A) 40
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(B) 46

(C) 50

(D) 60
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15.

ને
તો

ભાં વંગતતા

AB+BC=10 ને DE+EF=12 તથા AC=6,

DF=______

(A) 6
15.

વભરૂતા છે . જો

(B) 5

Correspondence

(C) 7.2

of

and

(D) 16

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

AC=6, then DF=______
(A) 6
16.

(B) 5
ભાં

(B) 30

, If

In

જો

(B) 30

(D) 45

(C) 60

(D) 45

7θ ને 2θ રઘુકોણના ભા શોમ તથા

(A) 1
17.

(C) 60

, then

√

(A) 90
17.

(D) 16

તેથી

√

(A) 90
16.

(C) 7.2

શોમ, તો

(B) 0

(C) -1

√
(D)

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

√

, then

√
(A) 1
18.

(B) 0

ટાલયથી એકજ યે ખા ય

ને

(C) -1

(D)

√

) ભી અંતયે અલેરા ફે ણફિંદુથી ટાલયની ટોચના ઈત્વેધકોણનાં ભા

(

30 ને 60 છે , તો ટાલયની ઉંચાઆ_____ છે .
(A) √
18.

(B) √

(C) √

If the angles of elevation of tower from two points

and

(

(D) √
) meters from its foot on the same side

of the tower, have measures 30 and 60, then the height of the tower is_____

(A) √
19.

⨀(

(B) √

) ની એક જીલા, ⨀ (

(A) 8

(C) √

) ને થળે છે , તો જીલાની રંફાઆ______શળે.

(B) 10

(C) 7

19.

A chord of ⨀ (
(A) 8

) touches ⨀ (
(B) 10

20.

નીચે અેર ભારશતીનો ભધ્મથથ લગક_____છે .

20.

(D) 6

). Therefore the length of the chord=______
(C) 7
(D) 6

લગક

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

અવ ૃવત્ત

7

15

13

17

10

(A) 40-50

(D) √

(B) 30-40

(C) 20-30

(D) 10-20

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

(A) 40-50
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(B) 30-40

(C) 20-30

(D) 10-20
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બૌવતક ળાસ્ત્ર / Physics
21.

પ્રભાણણત SWNT તેની રંફાઆની રદળાભાં ઈટભીમ લાશકતા_____
(A) 3500

21.

(B) 385

(C) 35000

(D) 35

Thermal conductivity of standard SWNT along its length is_____
(A) 3500

22.

જેટરી શોમ છે .

(B) 385

(C) 35000

(D) 35

વંયક્ુ ત સ ૂક્ષ્ભદળકક મંત્રભાં જો 5 વે.ભી. ને 20 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆલાા ફરશગો રેન્વ લયાતા શોમ તો
તેભાંથી ક્યો લથર્ુકાચ ને ક્યો નેત્રકાચ શળે ?
(A) 20 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆલાો લથર્ુકાચ ને 5 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆનો નેત્રકાચ
(B) 20 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆનો નેત્રકાચ ને 5 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆનો લથર્કુ ાચ
(C) લથર્ુકાચ ને નેત્રકાચ ફંને 20 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆના શોલા જરૂયી છે .
(D) લથર્ુકાચ ને નેત્રકાચ ફંને 5 વે.ભી. કે ન્ર રંફાઆનાં શોલા જરૂયી છે .

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 ?
(A) Object lens with 20cm focal length and eye piece with 5cm focal length.
(B) Object lens with 5cm focal length and eye piece with 20cm focal length.
(C) Both should have 20cm focal length.
(D) Both should have 5cm focal length.

23.

_____ની રક્રમાળીરતાનેરીધે આંખના રેન્વની કે ન્ર રંફાઆભાં પેયપાય થઆ ળકે છે .
(A) કીકી

23.

24.

(B) નેત્રટર

(C) વીરીમયી થનાયુઓ

(D) કવનનીકા

The focal length of an eye lens is changed due to the action of______
(A) Pupil
(B) Retina
(C) ciliary muscles

(D) cornea

5Ω નાં લયોધક તાયના એક વયખાાંચ ટુ કડા કયી તેભને વભાંતય જોડલાભાં અલે તો તેભનો વભર્લ્ુ મ
લયોધ____થળે.
(B) 1 Ω

(A)

(C) 5 Ω

(D) 25 Ω

24.

If the five equal pieces of a resistance wire having 5Ω resistance each is connected in parallel,
then their equivalent resistance will be______
(B) 1 Ω
(C) 5 Ω
(D) 25 Ω
(A)

25.

એક લાશક તાયભાંથી

2A જેટરો વલદ્યુતપ્રલાશ 1 વભવનટ ભાટે વાય કયલાભાં અલે છે . અ તાયભાંથી વાય થતો

કુ ર વલદ્યુતબાય કે ટરો શળે ?
(A) 2C

(B) 30C

(C) 60C

(D) 120C

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 ?
(A) 2C
(B) 30C
(C) 60C
(D) 120C

26.

લથર્ુને ક્યા થથાને મ ૂકલાથી ફરશગો રેન્વ લડે લથર્ુન ું લાથતવલક, ઉરટું ને તેના જેટરી જ ઊંચાઆનું પ્રવતણફિંફ
ભે ?
(A) મુખ્મ કે ન્ર ય

(B) મુખ્મ કે ન્ર ને લક્રતાકે ન્ર લચ્ચે

(C) લક્રતા કે ન્ર ય

(D) મુખ્મકે ન્ર ને પ્રકાળીમ કે ન્ર લચ્ચે
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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 ?
(A) At focus
(B) Between focus and centre of curvature
(C) At centre of curvature (D) Between optical centre and focus

27.

કોઆ એક લાશનનો લેગ 5 વેકન્ડભાં
(A)

27.

થામ, તો તેના પ્રલેગનું મ ૂલ્મ કે ટલું શળે ?

થી લધીને

(B)

(C)

Velocity of a vehicle increses from

to

(D)

in 5 second. What is the magnitude of

acceleration ?
(A)
28.

(B)

29.

29.

30.

(C) +10 વે.ભી.

(D) +20 વે.ભી.

(D) +20 cm

1 Newton = ____dyne.
3
(A) 10

(B) 10

5

(D) 10

1 Newton = ____dyne.
3
(A) 10

(B) 10

5

(D) 10

4

(C) 10

4

(C) 10

6

6

મુક્ત તન ાભતા દાથકનાલેગભાં 1 વેકન્ડભાં થતો લધાયો _____ શોમ છે .
2

31.

(B) —20 વે.ભી.

What is the focal length of a convex lens having power + 5.0 D ?
(A) —10 cm
(B) —20 cm
(C) +10 cm

(A) 9∙8 m/s
30.

(D)

ફરશગો રેન્વનો ાલય + 5.0D શોમ,તો તેની કે ન્ર રંફાઆ કે ટરી ?
(A) —10 વે.ભી.

28.

(C)

(B) 9∙8 m/s

2

(C) -9∙8 m/s

The increase in velocity of a freely falling body in one second is____
2
2
(A) 9∙8 m/s
(B) 9∙8 m/s
(C) -9∙8 m/s

(D) -9∙8 m/s

(D) -9∙8 m/s

એક દાથક 20 m/s ની ઝડથી વળયોરંફ રદળાભાં પેંકલાભાં અલે છે , તો કે ટરી ઊંચાઆ ય તેની ગવત ઉજાક ને
સ્થથવત ઉજાક વભાન થળે ? (g = 10m/s )
2

(A) 10m

(B) 20m

(C) 15m

(D) 5m

31.

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 )
(A) 10m
(B) 20m
(C) 15m
(D) 5m

32.

નીચે ૈકી કઆ અવ ૃવત્તલાો ધ્લવન યાશ્રાવ્મ છે ?

(A) 30 Hz
32.

33.

(B) 300 Hz

(C) 3000 Hz

Sound corresponding to which frequency is ultrasonic sound ?
(A) 30 Hz
(B) 300 Hz
(C) 3000 Hz

(D) 30,000 Hz
(D) 30,000 Hz

એક વામકર વલાય ૂલક રદળાભાં 5km જેટલુ અંતય કાે છે . ત્માયફાદ તે દણક્ષણ રદળાભાં 12km જેટલું અંતય કાે
છે . અ વામકર વલાયે કયે ર થથાનાંતયનું મ ૂલ્મ કે ટલું ?

(A) 17km
33.

(B) 13km

(C) 7km

(D) શ ૂન્મ

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 ?
(A) 17km
(B) 13km
(C) 7km
(D) zero
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યવામણળાસ્ત્ર / Chemistry
34.

કરોયાઆડ અમનભાં કે ટરા આરેક્રોન શોમ છે ?
(A) 17

34.

(B) 18

(B) 18

(B) યે રે ને વાભવે

37.

(C) Calcium hydroxide

(D) Carbon dioxide

40.

(B) કે થોડ

(B) Cathod

(C) X-Ray

(D) r-Ray

(B) 248

(C) 298

(D) -298

(B) 248

(C) 298

(D) -298

25 C = ______K.
o

25 C = ______K.

નીચેનાભાંથી ક્ું રટન્ડોર વય (Tyndall effect) દળાકલે છે ?
(B) દૂ ધ

(C) રીંબુનો યવ

(D) કોય વલ્પેટ (ભોયથ ૂથ ૂ) નું રાલણ

Which of the following shows the Tyndall effect ?
(A) Solution of common salt

(B) Milk

(C) Lemon Juice

(D) Solution of copper sulphate

ભધભાખીના ડંખનું PH-મ ૂલ્મ_______
(B) 7 કયતા લધાયે

(C) 7 કયતા ઓછં

(D) કોઆ ણ મ ૂલ્મ

The PH-Value of bite of honey-bee is______
(B) More than 7

(C) Less than 7

(D) of any value

100 ml, 2M, NaOH રાલણ તૈમાયકયલા ભાટે કે ટરા ગ્રાભ NaOH ની જરૂય ડે ?
(A) 40 ગ્રાભ

41.

(D) r-યે

(C) X-યે

o

(A) 7
41.

(D) કાફકન ડામોકવાઆડ

Which rays are used to diagnose cancer of esophagus ?

(A) 7
40.

(D) Dobereiner

ન્નનીના કે ન્વયના વનદાન ભાટે ક્યા રકયણો લયામ છે ?

(A) વાદા ભીઠાનું રાલણ
39.

(C) કે લ્લ્ળમભ શાઆડ્રોકવાઆડ

(B) Calcium Carbonate

(A) 273
39.

(B) કે લ્લ્ળમભ કાફોનેટ

(A) Calcium Oxide

(A) 273
38.

(C) Dalton

What is the chemical name of quick lime ?

(A) Laser
38.

(D) ડોફયે નય

કીચ ૂનાનું યાવામણણક નાભ શું છે ?

(A) રેવય
37.

(C) ડાલ્ટન

(B) Rayleigh and Ramsey

(A) કે લ્લ્ળમભ ઓકવાઆડ
36.

(D) 8

Which Scientist gave the rule of octet ?
(A) Lewis

36.

(C) 16

ક્યા લૈજ્ઞાવનકે ટટક વનમભ અપ્મો ?
(A) લ ૂઇવ

35.

(D) 8

How many Electrons are there in chloride ion ?
(A) 17

35.

(C) 16

(B) 8 ગ્રાભ

(C) 16 ગ્રાભ

(D) 24 ગ્રાભ

To prepare 100 ml, 2M, NaOH solution, _____gram of NaOH will be required.
(A) 40gm
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(B) 8gm

(C) 16gm

(D) 24gm
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42.

થટે નરેવ થટીરભાં રોખંડ, ક્રોવભમભ ને વનકરનું પ્રભાણ કે ટલું શોમ છે ?
(A) 7:2:1

42.

(B) 7:1:2

44.

45.

(C) 7:3:1

(B) Nickel

(D) Zinc

(A) ેયા એવભનો ફોયીક એવવડ

(B) ોટે શ્મભ એવભનો ફેઝીક એવવડ

(C) ેયાએવભનોફેન્ઝોઆક એવવડ

(D) ેયા એવભનો ફેન્ઝોઆક એવવટે ટ

The full form of PABA is______
(A) Para Amino Boric Acid

(B) Pttasium Amino Basic Acid

(C) Para Amino Benzoic Acid

(D) Para Amino Benzoic Acetate

એભોવનમા ક્યા લયાતો નથી ?
(B) યાવામણણક ખાતય

(C) વલથપોટકો

(D) લેષ્લ્ડિંગ

Where ammonia is not used ?
(B) Fertilizers

(C) Explosives

(D) Welding

ઓણરમભનું યાવામણણક સ ૂત્ર શું છે ?

(A) H2SO4
46.

(C) Copper or Silver

PABA નું  ૂણકનાભ રખો.

(A) Nylon fibres
46.

(D) ઝીંક (જવત)

Which metal is mixed with gold to prepare its ornaments ?

(A) નામરોન તાંતણા (પામફવક)
45.

(D) 1:2:7

(C) તાંબ ુ થલા ચાંદી

(B) વનકર

(A) Platinum
44.

(D) 1:2:7

વોનાનાં ઘયે ણા તૈમાય કયલા ભાટે વોનાભાં કઆ ધાર્ ુ ઈભેયલાભાં અલે છે ?
(A) પ્રેટીનભ

43.

(C) 7:3:1

What is the ratio of iron, chromium and nickel in stainless steel ?
(A) 7:2:1

43.

(B) 7:1:2

(B) H2SO3

(C) H2S2O7

(D) H2S2O3

(C) H2S2O7

(D) H2S2O3

What is the chemical formula of oleum ?
(A) H2SO4
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(B) H2SO3
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જીલવલજ્ઞાન / Biology
47.

ડી.એન.એ. ના ફેલડા કુ ંતરાકાય ભોડરનો પ્રથતાલ મુકનાય લૈજ્ઞાવનકનું નાભ અો.
(A) યોફટક બ્રાઈન

47.

(B) યોફટક હકૂ

(B) Robert Hook

(B) મ ૃદુ ત્તક ેળી

(B) Parenchyma

(B) કે યોરવ ણરવનમવ

(C) Carl Woese

(D) Ernst Haeckal

(B) ટર

(C) વછરરટઠ શાડકાં

(D) પેપવાં ોથી

(B) Diaphragm

(C) Spongy Bones

(D) Booklungs

(B) દે ડકો

(C) ફારાનોગ્રોવવ

(D) યોહુ

(B) Frog

(C) Balanoglossus

(D) Rohu

(C) PS-16

(D) ાયવ

ઘંઈની સુધાયે રી વંકય જાત કઇ છે ?
(B) વોનાણરકા

Which is the improved hybrid variety of Wheat ?
(B) Sonalika

(C) PS-16

(D) Paras

(C) થલમંોી

(D) વભશ્રાશાયી

(C) Autotrophs

(D) Omnivores

નીચેનાભાંથી ક્ુ ઈબોગી નથી ?
(A) ભાંવાશાયી

54.

(B) Carolus Linnaeus

Identify the protochordata Animals.

(A) Sona
54.

(D) નકથટ શેકર

પ્રભેરૂદં ડી પ્રાણી ઓખો.

(A) વોના
53.

(C) કારક વ્હુવ

Which special structures are connected with wall of the lungs in class Aves ?

(A) Shark
53.

(D) Swineflu

કઆ વલવળટટ યચના વલશંગના પેપવાની રદલાર વાથે જોડામેરી છે ?

(A) ળાકક
52.

(C) AIDS

Binomial nomenclature was given by the scientist_____

(A) Air Sac
52.

(D) થલાઆન્લુ

દ્વદ્વનાભી નાભકયણ ધ્ધવત અનાય લૈજ્ઞાવનક______

(A) શલાની કોથી
51.

(D) Chloren chyma

(C) એઆડ્વ

(B) Chickengunya

(A) Robert Whittaker
51.

(D) શરયતકણોત્તક ેળી

Which disease is spread through influenza virus H 1N1 ?

(A) યોફટક વ્શીટે કય
50.

(C) Sclerenchyma

(B) ચીકનગુવનમા

(A) Dengue
50.

(C) દૃ ઢોત્તક ેળી

ક્યો યોગ આન્્લુએન્ઝા લામયવ H1N1 થી પેરામ છે ?
(A) ડેન્ગ્યુ

49.

(D) Watson and crick

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

49.

(C) Leuvan Hook

કઆ લનથવત-ેળી તેની કો રદલાર ય ેક્ટીનનું થથુરન ધયાલે છે ?
(A) થથુરકોણક ેળી

48.

(D) લોટ્વન ને રક્રક

Give the name of scientist DNA molecules.
(A) Robert Brown

48.

(C) લ્યુલાન હકૂ

(B) ર્ ૃણાશાયી

Which of the following is not consumer ?
(A) Carnivores
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55.

55.

56.

ાયજાંફરી રકયણોની તયં ગ રંફાઆ કે ટરી શોમ છે ?
(A) 132 થી 200 નેનોભીટય

(B) 310 થી 400 નેનોભીટય

(C) 310 થી 200 નેનોભીટય

(D) 300 થી 200 નેનોભીટય

What is the range of wavelength of U.V. rays ?
(A) 132 to 200 nm

(B) 310 to 400 nm

(C) 310 to 200 nm

(D) 300 to 200 nm

નીચેનાભાંથી કઆ ગ્રંવથ અંતઃસ્ત્રાલી ગ્રંવથ તેભજ ફરશસ્ત્રાકલી ગ્રાંવથ તયીકે લતે છે ?
(A) રાગ્રંવથ

56.

(B) થલાદુ વિંડ ગ્રંવથ

(B) Guard Cell

(B) 1.350 ગ્રાભ

(B) 1.350gm

(B) ત્રણ

(C) Accessory Cell

(D) Leaf Cell

(C) 1530 ગ્રાભ

(D) 3150 ગ્રાભ

(C) 1530gm

(D) 3150gm

(C) ફે

(B) three

(D) એક

(C) two

(D) one

નાળપ્રામઃ લનથવત જાવતઓનાં નાભ ક્યાુથતકભાં પ્રકાવળત થામ છે ?
(A) નાળપ્રામઃ જાવત ુથતક

60.

(D) ણક કો

How many upper chambers are present in human heart ?
(A) Four

60.

(C) વશામક કો

ભનુટમના હૃદમભાં ઈય અલેરા ખંડો કે ટરા છે ?
(A) ચાય

59.

(B) યક્ષક કો

What is the weight of the brain of an adult human ?
(A) 1350gm

59.

(D) Parathyroid gland

ુખ્ત ભનુટમના ભગજનું લજન કે ટલું શોમ છે ?

(A) 1350 ગ્રાભ
58.

(C) Pituitary gland

By which cell the process of opening and closing of stomata is controlled ?
(A) Epidermal Cell

58.

(B) Pancreas gland

લાયુયંધ્ર ખુરલા ફંધ થલાની પ્રરક્રમાનું વનમંત્રણ ક્યા કો દ્વાયા થામ છે ?
(A) વધથતયીમ કો

57.

(D) ેયાથાઆયોઆડ ગ્રંવથ

Which of the following gland acts as an endocrine gland as well as exocrine gland ?
(A) Salivary gland

57.

(C) ીચ્યુટયી ગ્રંવથ

(B) ગ્રીન ડેટા બુક

(C) યે ડ ડેટા બુક

(D) મરો ડેટા બુક

In which book endangered plant species names are published ?
(A) Endangered species book
(B) Green data book
(C) Red data book
(D) Yellow data book
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વાભાજજક વલજ્ઞાન / Social Science
61.

"કાંચનજઘા"
ં
વળખય બાયતના_______યાજ્મભાં છે .
(A) રૂણાચર પ્રદે ળ

61.

(B) અવાભ

(B) Bangar

(B) રડાખ

68.

(D) Kashmir

(B) નાભા

(C) અગ્રા

(D) ગ્રાંડ

(B) Panama

(C) Agra

(D) Grand

(B) કાલેયી

(C) ભશા

(D) નભકદા

(B) Kaveri

(C) Maha

(D) Narmada

(B) ટેન્ટાઆન

(C) રાખ

(D) ગુદ
ં ય

(B) Turpentine

(C) Lac

(D) Gam

રોશ ને એલ્યુવભવનમભનું લધુ વભશ્રણ ધયાલતી જભીન કઆ છે ?
(B) ડખાઈ

(C) શાડી જભીન

(D) કાંની જભીન

Which soil contains more combination of iron and Aluminum ?
(A) Red

68.

(C) Jammu

What is prepared out of the liquid of Chid ?

(A) રાર
67.

(B) Ladakh

ચીડના યવભાંથી શું તૈમાયકયલાભાં અલે છે ?

(A) Catechu
67.

(D) કાશ્ભીય

Which reiver does not meet to Bay of Bengal ?

(A) કાથો
66.

(C) જમ્મુ

કઇ નદી ફંગાની ખાડીને ભતી નથી ?

(A) Krishna
66.

(D) Tarai

Distance between India and Europe was reduced due to______canal.

(A) કૃટણા
65.

(C) Meghna

બાયત ને યુયો લચ્ચેન ું અંતય________નશેયને કાયણે ઓછં થયું છે ?

(A) Suez
65.

(D) તયાઇ

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

(A) સુએઝ
64.

(C) ભેઘના

જમ્મુ-કાશ્ભીયભાં અલેરો ક્યો વલથતાય ઓછો લયવાદ ભેલે છે ?

(A) Leh
64.

(D) Uttaranchal

By which name the combined flow of river the Ganga and the Brahmputra is known ?

(A) રેશ
63.

(C) Sikkim

(B) ફાંગય

(A) Doab
63.

(B) Asam

ગંગા ને બ્રહ્મુત્રા નદીનો વંયક્ુ ત પ્રલાશ ક્યા નાભથી ઓખામ છે ?
(A) દોઅફ

62.

(D) ઈતયાંચર

"Kanchenjungha" peak is situated in______state of India.
(A) Arunachal Pradesh

62.

(C) વવજક્કભ

(B) Laterite

(C) Desert

(D) Alluvial

ઈડતી ણખવકોરીઓ ક્યાં જોલા ભે છે ?
(A) કચ્છના ભોટા યણભાં

(B) રશભારમના ઊંચા લકવતમ વલથતાયોભાં

(C) દરદરના વલથતાયોભાં

(D) વિભ ઘાટનાં જગરોભાં
ં

Where are the flying squirrels seen ?
(A) Greater Rann of Kutchch

(B) At higher altitude in Himalaya

(C) Marshy land

(D) In Western Ghats Forests
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69.

ગુજયાતભાં યણ ણફરાડી, ઘુડખય ને યીંછ કઆ કક્ષાના પ્રાણીઓ છે ?
(A) લુપ્ત

69.

70.

(B) Endangered

(C) on the verge of extinction

(D) Adversely (Vulnerable) affected

કઆ નદી ય નાગાજુ કન વાગય મોજના અલેરી છે ?
ું
(C) ર્ગબરા

(D) કાલેયી

(B) Krishna

(C) Tungbhadra

(D) Kaveri

બરૂચનો કાનભ પ્રદે ળ ક્યા ાક ભાટે જાણીતો છે ?
(B) ઘઉં

(C) ડાંગય

(D) કાવ

For which crop, is Kanam region of Bharuch famous ?
(A) Tobacco

72.

(B) રક્રટના

On which river lies the Nagarjunasagar project ?

(A) તભાકુ
71.

(D) પ્રવતકૂ વયાત્ર

(A) Extinct

(A) Godavari
71.

(C) વલનાળના અયે

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

(A) ગોદાલયી
70.

(B) બમના અયે

(B) Wheat

(C) Paddy

(D) Cotton

ગુજયાતભાં ખેડૂતો ાવેથી ોણક્ષભ બાલે કૃવ ેદાળોની ખયીદી કયતી વંથથાઓૈકી નીચેનાભાંથી
કઆ વંથથા નથી ?

(A) GROFED
72.

(B) GUJCOMASOL

(C) NDDB

(D) DARE

Which institution of following does not purchase farm products from farmers as a
sustainable prize ?
(A) GROFED

73.

(D) ડખાઈ જભીન

(B) Red Soil

(C) Alluvial Soil

(D) Laterite Soil

(B) ગુજયાત

(C) ંજાફ

(D) ઈતયાંચર

(B) Gujarat

(C) Punjab

(D) Uttaranchal

ક્યો રદલવ “જૈલ વલવલધતા રદલવ” તયીકે ઈજલામ છે ?
(A) 21-ભાચક

75.

(C) કાંની જભીન

In which state was ‘Chipko Movement’ occurred ?
(A) Bihar

75.

(B) યાતી જભીન

“ચીકો આંદોરન” ક્યા યાજ્મભાં કયલાભાં અલેલ ું શર્ ું ?
(A) ણફશાય

74.

(D) DARE

Which soil have been derived from the Deccan Trap ?
(A) Black Soil

74.

(C) NDDB

ક્યા પ્રકાયની જભીન દ્વદ્વકલ્લ્મ ઈચ્ચ પ્રદે ળની બેટ છે ?
(A) કાી જભીન

73.

(B) GUJCOMASOL

(B) 5-જૂન

(C) 29-ડીવેમ્ફય

(D) 4-ઓકટોફય

Which day is celebrated as “World Biodiversity Day” ?
(A) 21-March

(B) 5-June

(C) 29-Decemeber

(D) 4-October

76.

પ્રથભ વલશ્વયુધ્ધભાં વલશ્વબયના નાના-ભોટા ભી કુ ર કે ટરા દે ળોએ બાગ રીધો ?
(A) 23
(B) 32
(C) 20
(D) 19

76.

How many countries had plunged in to the first world war ?
(A) 23
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77.

જણરમાંલારા ફાગનો શત્માકાંડ કઇ વારભાં થમો શતો ?
(A) 1919

77.

(B) 1819

th

(B) 12ભી ભાચક 1931

th

(B) SEATO

82.

(B) Pakistan

(C) Russia

(D) America

(B) ડો.યાધાકૃટણન

(C) ંરડત જલાશયરાર નેશરૂ

(D) શ્રીભતીઈંરદયા ગાંધી

(C) Pandit Jawaharlal Nehru

(D) Shrimati India Gandhi

કથક ન ૃત્મનો પ્રકાય ક્યા પ્રદે ળ વાથે વંકામેરો છે ?
(B) કે ય

(C) ઈત્તય પ્રદે ળ

(D) ઓરડવા

(C) Uttar Pradesh

(D) Orissa

Which state is related to Kathak Dance ?
(B) Kerala

ભીય ખુળયોની કૃવત_____
(B) ‘અવળકા’ છે .

(C) ‘યઘુલળ
ં ’ છે .

(D) ‘થલપ્નલાવલદત્તમ્’ છે .

The work by Amir Khusro is_____
(B) Ashikan

(C) Raghuvamsha

(D) Swapnavasanhattam

પતેશુય વવકયી નાભનું ળશેય લવાલનાય ફાદળાશ કોણ શતા ?
(B) કફય

(C) ળાશજશાં

(D) હુભાયુ

(C) Shahjahan

(D) Humayu

Who Founded the city of Fatehpur sikri ?
(B) Akbar

ુ ’ કશેલામ છે ?
ક્યામુઘર ળાવકનો વભમ ફાંધકાભના ક્ષેત્રનો ‘સુલણકયગ
(A) ળાશજશાં

85.

(D) ભેરયકા

(B) Dr.Radhakrishnan

(A) Babar
85.

(C) યવળમા

(A) Lalbahadur Shashtri

(A) ફાફય
84.

(D) SWATO

Who was the promoter of non-aligned movement from India ?

(A) Padmawat
84.

(C) CENTO

બાયતભાં ણફનજોડાણની વલદે ળ નીવતના પ્રલતકક કોણ શતા ?

(A) ‘દ્માલતી’ છે .
83.

(D) SWATO

In 1971 with which country India made traty ?

(A) Asam
83.

(C) CENTO

(B) ારકથતાન

(A) વભ
82.

th

(D) 12 April, 1931

આ.વ.1971 ભાં 'ળાંતી ભૈત્રી ને વશકાય' ની વંવધ બાયતે ક્યા દે ળ વાથે કયી ?

(A) રાર ફશાદુ ય ળાસ્ત્ર
81.

th

(C) 12 March, 1930

(B) SEATO

(A) China
81.

(D) 12ભી એવપ્રર 1931

England and America established military organization is known as__________

(A) ચીન
80.

(C) 12ભી ભાચક 1930

(B) 12 March, 1931

(A) NATO
80.

(D) 1820

ઇંગ્રેન્ડ ને ભેરયકાએ રશ્કયી વંગઠનની યચના કયી તે________તયીકે ઓખામ છે .
(A) NATO

79.

(C) 1920

When did Dandi March start ?
(A) 12 April, 1930

79.

(D) 1820

દાંડી ભાચક ક્યાયે ળરૂ થઇ ?
(A) 12ભી એવપ્રર 1930

78.

(C) 1920

When was Jallianwala Bagh Massacre happended ?
(A) 1919

78.

(B) 1819

(B) ફાફય

(C) કફય

(D) હુભાયુ

Which Mughal emperor’s period is known as golden period of Indian architecture ?
(A) Shah Jahan
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86.

વલશ્વનો વૌથી ભોટો કાવ્મગ્રંથ ક્યો છે ?
(A) યાભામણ

86.

87.

(B) એત્રુથોકઆ

Which is the world’s largest epic ?
(A) Ramayana
(B) Ettutokai

(B) વલનમ વટક

(B) Vinay Pitika

(D) વભણરન્દશનો

(C) Abhidhamma Pitika

(D) Milind Pahno

(C) અમો

(D) શફવી પ્રજા

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

(C) Aryans

(D) Negroid (Habsi People)

યં ગે શ્માભ, રાબુ,ં શોળુ ભાથુ,ં ચટું નાક, ટૂંકુ કદ ધયાલતી પ્રાચીન બાયતભાં અલેરી પ્રજા કઆ શતી ?
(A) રવલડ

89.

(C) ણબધમ્ભ વટક

(B) રવલડ

(A) Australoid (NIshad People)
89.

(D) Mahabharat

ભોશેન્જો દડો વંથકૃવતના વજૉકો તયીકે ઓખાતી જાવતનું નાભ જણાલો.
(A) વનાદ પ્રજા

88.

(C) Patthuppattu

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

88.

(D) ભશાબાયત

બુધ્ધ ને તેભના વળટમો લચ્ચેનો વંલાદોનો વંગ્રશ ક્યા વારશત્મભાં કયલાભાં અવ્મો છે ?
(A) સુક્ત વટક

87.

(C) થ્થુાર્ ુ

(B) અભેનાઆડ

(C) ભોંગોરોઆડ

(D) ઓથરોરોઆડ

Black complexion, broad head, flat nose, short height etc. were the physical features of the
tribe called….
(A) The Dravidians

90.

(B) The Armenoids

(D) The Autroloids

જભકન કવલ ગેટે કઆ કૃવત ભાથે મુકી નાચી ઈઠયા શતા ?
(A) ભારવલકાસ્ગ્નવભત્રમ્

90.

(C) The Mongoloids

(B) વલક્રભોલકળીમમ્

(C) ણબજ્ઞાન ળાકુ ંતરમ્

(D) ભશાલીયચરયત્રમ્

German poet Goethe was so much impressed by reading which drama that he put it on his
head and danced with joy ?

91.

(A) Malvikagnimitram

(B) Vikramovarshiyam

(C) Abhignam Shankuntalam

(D) Mahavir Charitam

જ્માયે કોઆ ણ ખયડા ય વયખા ભત ડે ત્માયે વનણાકમક ભત (કાથટીંગ લોટ) કોણ અી ળકે છે ?
(A) ઈાધ્મક્ષ

91.

92.

92.

(B) ઈયાટરવત

(D) ધ્મક્ષ (થીકય)

Who can give the casting vote in case of a tie for any bill ?
(A) Vice Chairman

(B) Vice President

(C) Chairman (Speaker)

(D) President

ફંધાયણના મ ૂભ ૂત શક્કોભાં નીચેનાભાંથી કોનો વભાલેળ થતો નથી ?
(A) વભાનતાનો શક્ક

(B) સ્ત્રીઓનું ભાન કયલાનો ુરુોનો શક્ક

(C) થલતંત્રતાનો શક્ક

(D) ળોણ વાભેનો શક્ક

Which one right is not included in fundamental rights in our constitution?
(A) Right of Equality
(C) Right to freedom

93.

(C) યાટરવત

(B) Insulting of women by men.
(D) Right against explaitation

ગુજયાત વરશત વભગ્ર દે ળભાં ળશેયી તેભજ ગ્રાવભણ થથાવનક થલયાજ્મની વંથથાઓભાં કે ટરા ટકા ભરશરા
નાભતની જોગલાઆ કયલાભાં અલી ?
(A) 43 %
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(B) 23 %

(C) 53 %

(D) 33 %
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93.

How many parentage have been provided reservation for women entire nation including
Gujarat in local self-government organization.
(A) 43 %

94.

(B) 23 %

(D) 33 %

ગુજયાતભાં કન્મા કે લણીના ઈત્તેજન ભાટે કઇ મોજના ભરભાં મુકી છે ?
(A) ભરશરા ફોન્ડ

94.

(C) 53 %

(B) વયથલતી ફોન્ડ

(C) વલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ

(D) નભકદા ફોન્ડ

Gujarat has implemented scheme such as_____Bond to promote women education.
(A) Mahila

(B) Saraswati

(C) Vidyalaxmi

(D) Narmada

95.

2001 ની લવવત ગણતયી નુવાય બાયતભાં 1000 ુરુોએ સ્ત્રીઓનું પ્રભાણ____શર્.ું
(A) 933
(B) 927
(C) 930
(D) 941

95.

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

96.

(B) જાાન

(C) નેા

(D) ફ્રાન્વ

(B) Japan

(C) Nepal

(D) France

(B) વળાણ ને અયોગ્મ

(C) ગેવ ને વલજી

(D) શુારન

(B) Education and Health

(C) Gas and Electricity

(D) Cattle rearing

(B) વલદે ળ

(C) પ્રાદે વળક

(D) અ ૈકી તભાભ.

(B) Foreign trade

(C) Regional trade

(D) All of these

બાયતભાં ક્યા લકભાં કે ન્ર વયકાયે લાયુ પ્રદુ ણ વનમંત્રણ ધાયો વાય કમો છે ?
(A) 1999

100.

(D) Very Poor

The policy of globalization is associated with_____
(A) Local trade

100.

(C) Developing

લૈવશ્વકયણની નીવત_____વ્માાય વાથે જોડામેર છે .
(A) થથાવનક

99.

(B) Developed

Which activity cannot be classified under service sector ?
(A) Business

99.

(D) વતગયીફ

નીચેનાભાંથી કઇ પ્રવ ૃવત્તનો વભાલેળ વેલા ક્ષેત્રભાં થતો નથી ?
(A) વ્માાય

98.

(C) વલકાવળીર

Which country is not developed from following ?
(A) U.S.A.

98.

(B) વલકવવત

નીચેનાભાંથી ક્યો દે ળ વલકવવત નથી ?
(A) યુ.એવ.એ.

97.

(D) 941

India is_____country.
(A) Backward

97.

(C) 930

બાયત______દે ળ છે .
(A) છાત

96.

(B) 927

(B) 1981

(C) 1995

(D) 2002

In which year, Government of India passed air pollution control act in India ?
(A) 1999
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(B) 1981

(C) 1995

(D) 2002
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