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No.

QUESTIONS

ANSWER

ુ રાતી માધ્યમ માટે)
વળભાગ - 1 માનવશક ક્ષમતા કશોટી (ગજ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

નીચે આેરા 1 થી 10 પ્રશ્નભાાં આંકડાઓને એક ચકકવ નનમભાનુવાય અંક શ્રેણીભાાં ગઠલલાભાાં આલેર છે , તેભાાં
એક અંક ખ ૂટે છે . તે સ્થાને (?) પ્રશ્નાથથ મુકેર છે . જેભાાં આેરા ચાય નલકલ્ભાાંથી ફાંધફેવત અંક ળધ.
12, 24, 37, 51, 66, ?
4, 9, 20, 43, ?
6, 215, 7, 342, 8, ?
28, 33, 40, 51, 64, ?
200, 64, 100, 32, 50, 16, ?
122, 170, 226, 290, ?
730, 511, 344, 215, ?
2.5, 5, 7.5, ?, 12.5
1, 2, 6, 21, ?
10, 17, 26, ? , 50, 65
પ્રશ્ન 11 થી 15 ભાાં દયે કભાાં ચાય આકૃનિઓ આેરી છે . એક આકૃનિ ફાકીની ત્રણ આકૃનિથી જુદી ડે છે . આ જુદી
ડતી આકૃનિ ળધ.

(B) 82
(A) 90
(D) 511
(C) 81
(A) 25
(B) 362
(D) 126
(A) 10
GRACE
(A) 37

&
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13

14

15

પ્રશ્ન ક્રભાાંકઃ 16 થી 20 ભાાં દળાથલેર આકૃનિભાાં (?) પ્રશ્નાથથ દળાથલેર સ્થાને આેર નલકલ્ભાાંથી તાર્કિક યીતે
ફાંધફેવત મગ્મ નલકલ્ વાંદ કય.
16

(B) 37

17

(A) W
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18

(B) 55

19

(C) 39 & (D) 45

20

GRACE
પ્રશ્ન ક્રભાાંકઃ 21 થી 25 ભાાં અંગ્રેજી મ ૂાક્ષયને વાંગત વાંખ્માત્ભક નાંફય આેરા છે . તેન ઉમગ કયી પ્રશ્નભાાં
આેર નલગત અનુવાય અંગ્રેજી ળબ્દન મગ્મ વાંખ્માત્ભક નાંફય (કડ) આેર નલકલ્ભાાંથી વાંદ કય.

21 જ GOOD = 715154 શમ, ત NEWS = ?
22 જ GOAT = 43 શમ ત COW = _____.

23 જ CAMEL = XZNVO શમ ત BIJAL = ?

24 જ WINDOW = 987659 શમ અને TREE = 3422 શમ ત WINTER = ?
25 જ MANJU = 13-1-14-10-21 શમ ત RITJU = ?

(D) 1452319
(B) 41
(C) YRQZO
(D) 987324
(C) 18-9-20-10-21

પ્રશ્ન ક્રભાાંકઃ 26 થી 50 ભાાં પ્રશ્નભાાં આેર નલગત અનુવાય મગ્મ નલકલ્ વાંદ કય.

26
27

વેન્ટટભીટય : ભીટય :: ? : ? અશીં પ્રથભ ફે ળબ્દન ચક્કવ વાંફધ
ાં ધ્માનભાાં યાખી (?) પ્રશ્નાથથ દળાથલેર સ્થાન ય
ફાંધફેવત નલકલ્ વાંદ કય.
5 : 36 :: 6 : ? અશીં પ્રથભ ફે ળબ્દન ચક્કવ વાંફધ
ાં ધ્માનભાાં યાખી (?) પ્રશ્નાથથ દળાથલેર સ્થાન ય ફાંધફેવત
નલકલ્ વાંદ કય.

(D) ભીરીલરટય : લરટય
(C) 49
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31
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E : V :: I : ? અશીં પ્રથભ ફે ળબ્દન ચક્કવ વાંફધ
ાં ધ્માનભાાં યાખી (?) પ્રશ્નાથથ દળાથલેર સ્થાન ય ફાંધફેવત
નલકલ્ વાંદ કય.
જ લચહ્ન + ન અથથ x, લચહ્ન – ન અથથ ÷, લચહ્ન x ન અથથ + અને લચહ્ન ÷ ન અથથ – શમ
ત 10 x 18 – 9 + 3 ÷ 1 ની ર્કિંભત કેટરી થળે ?
જ લચહ્ન + ન અથથ x, લચહ્ન – ન અથથ +, લચહ્ન x ન અથથ – અને લચહ્ન ÷ ન અથથ – શમ
ત (8-6) + (7 x 4) ÷ 4 ની ર્કિંભત કેટરી થળે ?

નીચે આેર ચાય નલકલ્ ૈકી કમ નલકલ્ નીચે આેર ળબ્દન વાથથક ક્રભ દળાથલે છે ?
(1) નકયી (2) યીક્ષા (3) અધ્મમન (4) પ્રલેળ (5) ર્યણાભ

નીચે આેર ચાય નલકલ્ ૈકી શદ્દાની દ્રન્ટટએ ચડતાક્રભભાાં ળબ્દન વાથથક ક્રભ દળાથલે છે ?
(1) લડાપ્રધાન (2) મુખ્મભાંત્રી (3) ભેમય (4) યાટરનત (5) વયાંચ
પ્રશ્નાથથની જગ્માએ શુાં આલળે ?
3 * 6 = 18, 4 * 7 = 22 અને 9 * 1 = 20 શમ, ત 5 * 2 = ?

34 4 x 5 = 1625, 3 x 8 = 964 અને

2 x 6 = 436 શમ, ત 1 x 9 = ?

ANSWER

(B) R
(A) 15
(D) 38
(B) 4,3,2,5,1
(C) 5,3,2,1,4
5,3,2,1,4

& (D)

(A) 14
(C) 181

35 જ આલતીકારના એક ર્દલવ છી ગુરુલાય શમ ત ગઇકારના એક ર્દલવ શેરા કમ લાય શત ?

(B) Sunday

36 14ભી જાટયુઆયી, 2014 ના યજ જ ળનનલાય શમ ત 15 ઓગટટ 2014 ના યજ કમ લાય આલળે ?

(A) ભાંગલાય

નીચે આેર કથન અને તે કથન અટલમે નલકલ્ભાાં ચાય અનુભાન આલાભાાં આલેર છે . તેભાાંથી ઉલચત
37 અનુભાનને ળધી કાઢ.
કથન : નાગેળ જેલા કેટરાક નેતા ભ્રટટ છે .

(D) કેટરાક નેતા ભ્રટટ
છે .

38 M, T, R અને P ભાાં M ભાત્ર P થી ભટ છે . T, R થી ભટ છે , ત આભાાં વોથી ભટુ કણ છે ?

(A) T

ૃ ા ભટી છે અને નમ્રતા અંજલર કયતાાં નાની છે , ત વોથી ભટી કણ શળે ?
39 નમ્રતા કયતા અમત

GRACE
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42
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A અને B ક્રભળઃ બાઇ અને ફશેન છે , તેભના નતા C છે . A ની ફશેન D છે , C અને D ની ભાતા E છે ત B એ E ની શુાં
થામ ?
એક વ્મક્તત એક પટ જઇ યહ્ય શત. તેણે કહ્ુાં કે, ‘ભાયા કઇ બાઇ-ફશેન નથી ણ આ વ્મક્તતના નતા ભાયા
દાદાના એક ભાત્ર ુત્ર છે ’ ત તે વ્મક્તત કન પટ જઇ યહ્ય શત ?

ANSWER

GRACE
(C) તાન

એક વાાંજના ગુજયાત યુનનલનવિટીના ભેદાનભાાં સુયેળ અને ભશેળ એકફીજાના નલરુદ્ધ ર્દળાભાાં ઉબા શતાાં. જ ભશેળન
(B) દલક્ષણ
ડછામ તેની જભણી ફાજુ ડે છે , ત સુયેળનુાં ભોં કઇ ર્દળાભાાં છે ?

43 40 નલદ્યાથીઓની શયભાાં ભનનનુાં સ્થાન જભણે છે ડેથી 14 મુાં છે , ત ડાફે છે ડેથી કેટરામુાં શમ ?

(A) 27 મુાં

44 ‘ીછે મ ૂડેગા – વાભને દે ખ’ આ ક્સ્થનતભાાં આલતી વ્મક્તત કેટરાાં અંળન ખ ૂણ કયે છે ?

(B) 180o

45 નીચેની શ્રેણીભાાં કઇ વાંખ્મા ખટી મુકામેરી છે ? 41, 41, 42, 44, 48, 51, 56

(A) 48

46

643145312143174312931
આ શ્રેણીભાાં એલા 3 કેટરા છે કે જેની ાછન અંક 1 અને આગન અંક 4 શમ ?

47 આેર ળબ્દના અક્ષયથી કમ નલકલ્ ફનાલી ળકાળે ?
48
49
50

INTERNATIONAL

નીચે આેર નલકલ્ ૈકી ત્રણ નલકલ્ એક વયખા જૂથના છે જ્માયે એક નલકલ્ અરગ છે . આ અરગ ડત
નલકલ્ કમ છે તે જણાલ.
નીચે આેર નલકલ્ ૈકી ત્રણ નલકલ્ એક વયખા જૂથના છે જ્માયે એક નલકલ્ અરગ છે . આ અરગ ડત
નલકલ્ કમ છે તે જણાલ.
યીચા સુમાથસ્ત વભમે સ ૂમથની ર્દળાભાાં 4 ર્કભી ચારીને તેણી જભણી ફાજુ 1 ર્કભી ચારે છે , શલે તેણી ડાફી ફાજુ
લીને 1 ર્કભી ચારીને પયી ડાફી ફાજુએ 1 ર્કભી ચારે છે , ત તેણી પ્રસ્થાન સ્થથી કેટરા ર્કભી દુય શળે ?

(C) 3
(D) INTERNAL
(C) 39-45
(D) MLN
(C) 5
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ુ રાતી માધ્યમનાાં વળદ્યાર્થીઓ માટે)
વળભાગ – 2 ભાવા કશોટી (ગજ
51 એ ભાંર્દય અ ૂજ યશે છે . આ લાક્યભાાં યે ખાાંર્કત ળબ્દ કમા વલથનાભન પ્રકાય છે ?

(B) દળથક

52 લૈટણલજન કાવ્મ (દ) ના યચનમતા કણ છે ?

(C) નયનવિંશ ભશેતા

53 નયનવિંશ ભશેતાને કયુ લફરુદ ભે ર છે ?

(B) આર્દકનલ

54 તદા ળબ્દન અથથ આ : લાલડ

(A) વભાચાય

55 ગાાંધીજીન જટભ કમા જજલ્રાભાાં થમ શત ?

(B) યફાંદય

56 ‘ર્શિંદ સ્લયાજ’ ુસ્તક કના દ્વાયા રખામેર છે ?

(C) ગાાંધીજી

57 ‘નક્કય’ ળબ્દન નલરુદ્ધાથી રખ.

(D) લુાં

58 પ્રેભાનાંદ કમા ળશેયના લતની શતા ?

(A) લડદયા

59 રૂર્ઢપ્રમગન અથથ આ : હૃદમ વાથે ચાાંવુાં

(C) પ્રેભથી બેટવુાં

60 ભનુબાઇ ાંચીનુાં ઉનાભ જણાલ.

(B) દળથક

61

લાક્યભાાં યે ખાાંર્કત વાંજ્ઞાન પ્રકાય જણાલ.
એક જ આદભીના  ૂણ્મે આ કતયને આંફા, જાાંબડુ ા, યામણ અને ચીકુનાાં ઝાંડથી ભશેકતાાં કયી મ ૂક્યાાં છે .

(C) વમુશલાચક

62 યભેળ ચારાક છકય છે . અશીં યે ખાાંર્કત ળબ્દ કયુ નલળેણ છે ?

(B) અનલકાયી

63 નત્રબલનદાવ ુરુિભ લુશાયનુાં ઉનાભ શુાં છે ?

(A) સુદયમ
ાં
ૌ

64 ‘ભ ૂખીતયવી’ ળબ્દન વભાવ ઓખ.

(C) દ્વટદ્વ

65 વાચી જડણીલા ળબ્દ જણાલ.

(C) ટચ ૂકડુાં

66 તદા ળબ્દનુાં નળટટ રૂ આ : નજરુાં

(A) નજય

NTSE EXAM-2017 (Exam Date : 05-11-2017)
GUJARATI MEDIUM
Revised Final Answer Key (Publish Date : 18-01-2018)
No.

QUESTIONS

ANSWER

67 વભાનાથી ળબ્દ ળધ : અભરી

(C) મ ૂલ્મલાન

68 ‘ન ૂતન’ ળબ્દન નલયધી ળબ્દ આ.

(B) પ્રાચીન

69 ‘ગીતા પ્રલચન’ ુસ્તક કણે રખ્યુ છે ?

(C) નલનફા બાલે

70 વાચી જડણી રખ : પ્રકુતી

(A) પ્રકૃનત

71 ઘયનુાં છતય ફનવુાં એટરે.....
72 કાકા કારેરકયનુાં મ ૂ નાભ જણાલ.

(B) ઘયના ફધા
વભ્મને વાચલનાય
ફનવુાં

(B) દિાત્રેમ ફારકૃટણ

73 નલરુદ્ધાથી ળબ્દ રખ : કરાશર

(D) નનયલ

74 ‘યત્નાકય’ ળબ્દન માથમલાચી ળબ્દ કમ છે ?

(B) વમુદ્ર

75 ‘અધગનત’ ની વાંનધ છૂટી ાડ.

(C) અધઃ+અગનત

76 નલયધી ળબ્દ આ : ઉત્કથ

(B) અકથ

77 ‘વભાચાયત્ર’ ભાાં ળબ્દન વભાવ ઓખાલ.

(D) કભથધાયમ

78 રૂર્ઢપ્રમગન ઉમગ કય : ધયભન થાાંબર ખયી ડલ

(C) કઇ જાણીતા
કભથલીયનુાં અલવાન થવુાં

79 ળબ્દવમ ૂશ ભાટે એક ળબ્દ આ : લશાણના વઢન થાાંબર

ૂ ાથાંબ
(A) કલ

80 કયા કાગન અથથ એટરે......

(B) & (C)

81 યાટરીમ ળામયનુાં લફરુદ કને ભે ર ?

(C) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી
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82 તદા ળબ્દ ભાટે નળટટરૂ આ : છૈ માાં

(C) વાંતાન

83 વભાનાથી ળબ્દ આ : રાગરગાટ

(D) વતત

84 વાંજ્ઞાન પ્રકાય જણાલ : ધભથગરૂુ એ વરાશ આી

(A) જાનતલાચક

85

અરુલણભા : “તભે ભાયા બરા ભાટે ભાય ગ કાળને ! હુ ાં વશન કયી રઈળ” – આ લાક્યભાાં અરુલણભાન કમ ગુણ
જલા ભે છે ?

(C) અડગતા

86 ફીડી ીલાની ટેલ ગાંદી અને શાનનકાયક છે , એભ હુ ાં ભાનુાં છાં. યે ખાાંર્કત ળબ્દન વાંફધ
ાં ઓખ.

(B) ઉદ

87 ગાંગાવતીન જટભ કમા ગાભભાાં થમ શત ?

(D) યાજયા

88 માથમ ળબ્દ આ : નૈવલગિક

(C) કુદયતી

89 ‘ફેર્દર’ કનુાં ઉનાભ છે ?

(A) અળક ચાલડા

90 વાચી વાંનધ જણાલ : સ્લચ્છ

(B) સુ+અચ્છ

91 વાચી જડણીલા ળબ્દ કમ છે ?

(C) ળત્ુજ
ાં મ

92 ર્ક્રમાનલળેણ ળધ : એની શેરાાંની વારે ણ છત્રી રેલા આલેર.

(B) વારે

93 તદા ળબ્દનુાં નળટટરૂ આ : ભાયગ

(A) ભાગથ

94 ભજા લટાં ૂ લી એટરે......

(C) ખ ૂફ આનાંદ રેલ

95 દદથ ને કાયણે તેઓ ખાટરાલળ શતા. યે ખાાંર્કત ળબ્દન વભાવ ઓખ.

(A) તત્ુરૂ

96 ‘કરાી’ કનુાં ઉનાભ છે ?

(C) સુયનવિંશજી ગર્શર

97 હૃદમ દ્રલી ઊઠવુાં એટરે....

(B) ખ ૂફ જ દુઃખી થવુાં

98 યાકેળે નળટમવ ૃનિ ભેલલા યીક્ષા આી. – યે ખાાંર્કત ળબ્દન વભાવ ઓખાલ.

(B) ભધ્મભદરી
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99 વાચી વાંનધ જણાલ : અનતળમક્તત

(A) અનતળમ+ઊક્તત

100 ‘ અનર ’ ળબ્દન વભાનાથી ળબ્દ કમ છે ?

(D) અનગ્ન

વળભાગ – 3 : ાલાકીય યોગ્યતા કશોટી (ગણિત)
101

(C) {3,4}

102

(D) વાંભેમ

103

(B) -5

104 લફિંદુ (4,0) ______ ય છે .

(C)

105 યે ખા y = 4 એ ________ શમ છે .

(C) X-અક્ષને વભાાંતય

107

(B)

108 ખ ૂણએ ________ ન મગગણ છે .

(C) ર્કયણ

109 નત્રકણના ફધા છ ફર્શટકણના ભાન વયલા ______ છે .

(C) 720

110 જ ચતુટકણના નલકણો એકરૂ ન શમ, ણ યસ્ય કાટખ ૂણ, દુબાગે ત ચતટુ કણ ____ છે .

(D) વભફાજુ ચત ુટકણ

111 □ABCD એ વભફાજુ ચતુટકણ છે . જ ABCD = 160 અને AC = 16 શમ ત BD=_____

(B) 20

112

(D) 30

113 એક વભફાજુ નત્રકણની ફાજુની રાંફાઇ 8 વેભી છે , ત નત્રકણની અધથર્યનભનત = ______ વેભી.

(C) 12

114 નાકાયની લક્રવાટીનુાં ક્ષેત્રપ ળધલાનુાં સ ૂત્ર ______ છે .

(A) A = 2πrh

106 યુક્તરડની ભ ૂનભનતના અલબગભભાાં સુધાય કયી લધાયે તાર્કિક અને અમ ૂતથ ફનાલનાય ______ શતા.

(A) ર્શરફટથ
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115 લગથ 41-50 ની ઊધ્લથવીભા _____ છે .

(B) 50

116 4 અને 19 ન ગુ.વા.અ. ______ છે .

(A) 1

117 3 ઘાતલાી ફહુદીને ______ કશે છે .

(D) નત્રઘાત

118

(A)

119

(B) 3

120

(C) 20

વળજ્ઞાન અને ટે કનોોજી
121 નીચેના ૈકી કઇ બોનતક યાળીને તેના મ ૂલ્મની વાથે ર્દળા દળાથલલી જરૂયી છે ?

(C) સ્થાનાાંતય

123 નીચેનાભાાંથી કઇ બોનતક યાળી અર્દળ છે .

(A) દ

122 ટયુટનન ગનતન કમ નનમભ ફનુાં મ ૂલ્મ આે છે ?
124 ઘનતાન SI એકભ કમ છે ?

(B) ફીજ
GRACE

125 PNG નુાં  ૂરુાં નાભ શુાં છે ?

(B) Pipe Natural Gas

127 ટયુટનન ગનતન કમ નનમભ ફની વ્માખ્મા આે છે ?

(A) શેર

126 નીચેનાભાાંથી કમ એક – યભાક્ણ્લમ અણુ છે ?

(C) ર્શલરમભ

128 ાણીની ઘનતા ______ છે .

(A) 1000 kg / m3

129 ભાનલીના લાન વ્માવ આળયે કેટર છે ?

(D) 50000 nm

131 ભનુટમની આંખભાાં લસ્ત ુનુાં પ્રનતલફિંફ ______ ય યચામ છે .

(C) નેત્રટર

ુ  આલતથકા કેટર છે ?
130 શેરીના ધ ૂભકેતન

(B) 76 લથ
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132 નલદ્યુતક્સ્થનતભાનના તપાલતન એકભ શુાં છે ?

(A) લલ્ટ

134 નીચેનાભાાંથી ક્ષ-ર્કયણ ભાટે શુાં વાચુ છે ?

(B) નલદ્યુત ચુફકીમ
ાં
તયાં ગ છે .

133 દાથથની કઇ બોનતક અલસ્થાભાાં તેને ચક્કવ આકાય શમ છે ?

135 H2O નુાં આક્ણ્લમ દ કેટલુાં છે ?

136 તત્લની વભજુતી ૂલથકની વ્માખ્મા કમા લૈજ્ઞાનનકે આી છે .
137 ઓક્તવજન અણુભાાં કમ ફાંધ યશેર છે ?
138 1 kWh = .................. J
139 ગેભા નલર્કયણ કમા લૈજ્ઞાનનકે ળધ્માાં ?
140 રુથયપૉડથ કમા નલકયણ ળધ્મા ?

ુ ા ઓતવાઇડની ાણી વાથે પ્રર્ક્રમા થઇ શુ ાં ફને છે ?
141 અધાતન
142 નવલ્લય ગ્રાટવનુાં યાવામલણક સ ૂત્ર કયુાં છે ?
143 અધાત ુ તત્લની કુર વાંખ્મા કેટરી છે ?

144 લફટુનભનભાાં કાફથનનુાં પ્રભાણ રગબગ કેટલુાં શમ છે ?

(D) ઘન

(C) 18 U
(D) રેલલઝમય
(B) & (C)
(A) 3.6 × 106
(C) નલરાડથ
(A)
(D) એનવડ
(A) Ag2S
(B) 18
(C) 78 – 86 %

145 ભાનલળયીયન વોથી ભટ ક કમ છે ?

GRACE

147 જરલાશક ેળીભાાં જીલાંત ઘટક કમ છે ?

ૃ ૂ તક
(C) જરલાશક મદ

146 ક ળબ્દ કણે આપ્મ ?

(A) યફટથ હકૂ

148 જીલાંત માાંનત્રક ેળી એટરે _______

(B) સ્થ ૂરકણક ેળી

149 કઇ ેળીભાાં ેર્કટનનુાં સ્થ ૂરન જલા ભે છે ?
150 ક્ષ્ભર અનધચ્છ ેળીનુાં સ્થાન ક્યાાં શમ છે ?

(A) સ્થ ૂરકણક
GRACE
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151 અક્સ્થ એ _____ છે .

(C) વાંમજન ેળી

153 યીર વમુશન લાઇયવ કમ છે ?

(D) HIV

152 કમ યગ ચેી છે ?

(A) ટી.ફી.

154 ભેરેર્યમા ભાટે કણ જલાફદાય છે ?

(C) પ્રાઝભર્ડમભ

156 ભનુટમના હૃદમભાાં કેટરા ખાંડ આલેરા છે ?
157 કયડયજ્જુ ક્યાાંથી ઉત્ન્ન થામ છે ?

(C) 4

155 શ્વવન દયનભમાન લાયુ – નલનનભમ ળાભાાં થામ છે ?

158 નીચે આેરાભાાંથી કમ એક વજીલ ફીજાણુ નનભાથણ દ્વાયા પ્રજનન કયે છે ?
159 એક ેઢીભાાંથી ફીજી ેઢીભાાં રક્ષણનુાં વાતત્મ એટરે.....

160 ઇટાલરમન ભધભાખીની કઈ જાત ભધ ઉત્ાદન ભાટે ઉમગભાાં રેલાભાાં આલે છે ?

શામાજજક વળજ્ઞાન

(B) લાયુકટઠ

(B) રાંફભજ્જા
(A) મ્યુકય

(D) આનુલનાં ળતતા

(D) એનવ ભેલરપેયા

161 ‘કૅ ઑપ ગુડ શ’ ભ ૂનળયન ળધક કણ કણ શત ?
162 અંગ્રેજએ મુફ
ાં ઇ ખાતે લડુ ભથક કઇ વારભાાં સ્થાપ્યુ શત ુાં ?

(C) ફાથોરમ્યુ ડામઝ

164 ઇટારીભાાં પાાંવીલાદન સ્થાક કણ શત ?

(B) મુવલરની

GRACE

163 પ્રથભ નલશ્વ યુદ્ધન આયાં બ કમાયે થમ શત ?

(A) 1 ઓગટટ, 1914

165 ભેડભ કાભાએ તૈમાય કયે ર યાટર ધ્લજ વો પ્રથભ કમા દે ળભાાં પયકાવ્મ શત ?

(C) જભથની

166 જલરમાલારા ફાગન શત્માકાાંડ થમ ત્માયે ાંજાફભાાં કમ તશેલાય શત ?

167 વેલન નવસ્ટવથ તયીકે ઓખાતા યાજ્મભાાં નીચેનાભાાંથી કન વભાલેળ થત નથી ?
168 “ભાનલ શક્ક ર્દન” કમા ર્દલવે ઉજલલાભાાં આલે છે ?

169 આણા દે ળભાાં કેલા પ્રકાયની રકળાશી ળાવન વ્મલસ્થા જલા ભે છે ?

(A) લૈળાખી

(B) નવક્કીભ

(D) 10 ર્ડવેમ્ફય
(B) વાંવદીમ
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170 એનળમા ખાંડભાાં બાયત કમા બાગભાાં નલસ્તયામેર છે ?

(A) દલક્ષણ

172 ગાંગા અને બ્રહ્મુત્રા નદીન મુખનત્રકણ પ્રદે ળ કમા નાભે ઓખામ છે ?

(D) સુદયલન
ાં

171 કઇ નશેય ળરૂ થલાથી બાયત અને યુય લચ્ચેન ુાં અંતય ઘટી ગયુ છે ?

173 ભે ભાવભાાં ભરફાય ર્કનાયે થત થડ લયવાદ કમા નાભે ઓખામ છે ?

ૃ કમા યાજ્મનાાં જગરભાાં
174 જગરી
ાં
ફકયીઓ અને કસ્તુયી મગ
ાં
જલા ભે છે ?
175 ગુજયાતભાાં ગધેડાની રે-લશેંચ ભાટે કમ ભે જાણીત છે ?
176 જાાનીઝ બાાભાાં ‘ત્સુનાભી’ ળબ્દન અથથ શુ ાં થામ છે ?
177 રક્ષદ્વદ્વ ટાુઓ કમા વાગયભાાં આલેરા છે ?

178 આઝાદી ભળ્મા ફાદ બાયતીમ વાંઘભાાં જડાનારુાં પ્રથભ દે ળી યાજ્મ કયુ શત ુાં ?
179 ‘પયલડથ બ્રક’ નાભના યાજકીમ ક્ષની સ્થાના કણે કયી શતી ?
180 અંગ્રેજની કઇ મજના (નીનત) ‘ભીઠા ઝેય વભાન’ શતી ?

181 ગુજયાતભાાં વળસ્ત્ર ક્રાાંનતની ભ ૂનભકા તૈમાય કયનાય વો પ્રથભ નેતા કણ શતા ?

182 ફાંને જભથનીનુાં એકીકયણ કયતી ફલરિનની ર્દલાર જભથન પ્રજાએ ક્યાયે તડી શતી ?
183 જુનાગઢના નાગયીકએ બાયતીમ વાંઘભાાં જડાલા ભાટે કેલી વયકાયની સ્થાના કયી શતી ?
184 ુયાતત્લીમ ભશત્લ ધયાલતુ યાં ગુય કમા જજલ્રાભાાં આલેલ ુાં છે ?
185

ભશેં-જ-દડ ની નવિંધી વાંસ્કૃનતનાાં વર્જક અને ાાણયુગની વાંસ્કૃનતના વીધા લાયવદાય કમા રકને ઓખલાભાાં
આલે છે ?

(C) સુએજ

(A) આમ્રવ ૃન્ટટ

(C) જમ્મુ-કાક્મભય
(D) લોઠા

(C) નલનાળક ભજાાં
(B) અયફ વાગય
(D) બાલનગય

(A) સુબાચાંદ્ર ફઝ

(B) વશામકાયી મજના
(D) અયનલિંદ ઘ
(A) & (C)

(B) આયઝી શકુભત
(A) સુયેટદ્રનગય
(C) દ્રનલડ

186 21 ભી જુન કમા ર્દલવ તયીકે ઓખામ છે ?

(B) નલશ્વમગ ર્દન

188 અબુર પઝરે ‘અકફયનાભા’ કઇ બાાભાાં રખ્યુાં શત ુાં ?

(A) પાયવી

187 કમા લેદને ‘વાંગીતની ગાંગત્રી’ કશેલાભાાં આલે છે ?

(D) વાભલેદ
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189 લફશાયના ટણા જજલ્રાના ફડગાાંલ ાવે કઇ પ્રાલચન નલદ્યાીઠ આલેરી શતી ?

(C) નારાંદા

191 બાસ્કયાચામે ગલણત ળાસ્ત્રન કમ ગ્રાંથ રખ્મ શત ?

(B) રીરાલતી ગલણત

190 શ ૂટમની ળધ કયનાય બાયતીમ ગલણતળાસ્ત્રી કણ શતા ?
192 ર્દલ્શી ક્સ્થત રાર ર્કલ્રાનુાં નનભાથણ કણે કયાવ્યુ શત ુાં ?

193 ગુજયાતના જગરભાાં
ાં
થી લુપ્ત થમેર લટમ જીલ કમ છે ?
194 નલશ્વભાાં તરની વોથી લધુ નનકાવ કયત દે ળ કમ છે ?

195 કમા ાકને બાયતભાાં ‘વપેદ વના’ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ?
196 નલશ્વનુાં વોથી ભટુ ખનનજતેર શુક્ધ્ધકયણ વાંકુર ક્યાાં આલેલ ુાં છે ?
197 બાયતભાાં કયુ ળશેય ‘નવલરકન લેરી’ તયીકે જાણીત ુ ફટયુાં છે ?
198 ગયીફી યે ખા નીચે જીલતા કુટુાંફ કમા નાભે ઓખામ છે ?

199 બાયતીમ મ ૂના કમા અથથળાસ્ત્રીએ ભાનલ નલકાવ અંકની નલબાલના આી શતી ?
200 નીચેનાભાાંથી કયુ કાવ્મ કનલ કાલરદાવ દ્વાયા યચામેલ ુાં નથી ?

NOTE:1: IN PART - 1(MAT) QUESTION NUMBER - 11, 19, 32 & 35 ; PART - 2 ( LANGUAGE -GUJARATI ) QUESTION NUMBER - 80 & 92 AND
PART - 3 (SAT) QUESTION NUMBER - 115, 125, 137, 155 & 182 OPTIONS(ANSWER) ARE CHANGE.
NOTE: 2 : PART - 3 (SAT) QUESTION NUMBER - 145 OPTIONS(ANSWER) IS CHANGE.

(A) આમથબટ્ટ

(C) ળાશજશાાંએ
(B) લાઘ

(D) બાયત
(A) કાવ

(C) જાભનગય
(D) ફેંગાલુરુ
(B) BPL
(A) ડ. અભત્મથવેન
(C) દળકુભાય ચર્યત

