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No.
QUESTIONS
SECTION : 1 MENTAL ABILITY TEST
In each of the following question no.1 to 10, a number series is given with missing of one term. Choose the correct
alternative that will continue the same pattern and replace the question mark (?) in the given series.

ANSWER

1

12, 24, 37, 51, 66, ?

(B) 82

2

4, 9, 20, 43, ?

(A) 90

3

6, 215, 7, 342, 8, ?

(D) 511

4

28, 33, 40, 51, 64, ?

(C) 81

5

200, 64, 100, 32, 50, 16, ?

(A) 25

6

122, 170, 226, 290, ?

(B) 362

7

730, 511, 344, 215, ?

(D) 126

8

2.5, 5, 7.5, ?, 12.5

(A) 10

9

1, 2, 6, 21, ?

(D) 445

10 10, 17, 26, ? , 50, 65

(A) 37

Four figures are given in question no.11 to 15. One of the figure differs from the rest. Find the figure which is differ
from others.
11

12

13

14

15

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

16

(B) 37

17

(A) W

18

(B) 55

19

(C) 39

20

(A) 42

No.

QUESTIONS
In question no.21 to 25, English alphabets are given digital number/code. Using them, find the correct digital
number/code for given English word by choosing the correct option given below.

ANSWER

21 If GOOD = 715154 then NEWS = ?

(D) 1452319

22 If GOAT = 43 then COW = _____.

(B) 41

23 If CAMEL = XZNVO then BIJAL = ?

(C) YRQZO

24 If WINDOW = 987659 and TREE = 3422 then WINTER = ?

(D) 987324

25 If MANJU = 13-1-14-10-21 then RITJU = ?

(C) 18-9-20-10-21

According to the question, choose the correct option in question no.26 to 50.
26 Find the correct co-related word. centimetre : metre :: ? : ?

(D) Millilitre : Litre

27 Find the correct co-related number. 5 : 36 :: ?

(C) 49

28 Find the correct co-related character : E : V :: I : ?

(B) R

29
30
31
32
33

If + ea s ×, – ea s ÷, × ea s +, a d ÷ ea s – a e o side ed the fi d the alue of
×
– + ÷
If + ea s ×, – ea s +, × ea s – , a d ÷ ea s – a e o side ed the fi d the alue of
– + × ÷
Which of the four option given below shows the correct sequence of the given words ?
(1) service (Job) (2) Examination (3) Learning (4) Admission (5) Result
Show the correct sequence of the given four option in ascending order.
(1) Prime minister (2) Chief Minister (3) Mayor (4) President (5) Sarpanch
What will come in place of question mark (?).
If 3 * 6 = 18, 4 * 7 = 22 and 9 * 1 = 20 then 5 * 2 = ?

34 If 4 x 5 = 1625, 3 x 8 = 964,

(A) 15
(D) 38
(B) 4,3,2,5,1
(C) 5,3,2,1,4
(A) 14

2 x 6 = 436 then 1 x 9 = ?

(C) 181

35 What was the day before yesterday if Thursday was the day after tomorrow?

(C) Monday

36 On 14th January 2014 is saturday, then which day on 15th August 2014 ?

(A) Tuesday

37

A statement and four predictions are given in the following question. Find a fair prediction.
Some leaders like Nagesh are corrupt.

(D) Some leaders are corrupt.

38 Among M, T, R and P, M is older then only P, T is older than R. Then who is older to all ?

(A) T

39 Amrita is older than Namrata. Namrata is younger than Anjali. Who is oldest of all ?

(A) Anjali

A a d B a e othe a d siste . Thei fathe is C . D is siste of A . E is othe of C & D . The hat ill e
(A) Grand daughter
B of E ?
A pe so as at hi g a photo. He said : I had eithe othe o siste ut this pe so s fathe is the o l so of
41
(C) Himself
g a d fathe . The hose photo as that pe so as at hi g ?
40

42

Suresh and Mahesh were in opposite direction of each other in the evening on the Gujarat University ground. The
shado of Mahesh appea s o his ight side. The i hi h di e tio “u esh s outh ill e ?

(B) South

43

Ma ish s u
place be ?

(A) 27th

44

Tu

e is

th f o

a k – see f o t . Ho

ight side i
a

ueue of

stude ts. The f o

deg ee a gle ill e fo

ed

a

the left side at hi h u

e

ill his

a i this situatio ?

45 Which number is wrong in following series ? 41, 41, 42, 44, 48, 51, 56
46

643145312143174312931
I the a o e se ies, ho
a

47 Whi h o d a

e

s a e the e su h that

o es afte a d

ade ith the ha a te s of the gi e

o ds.

(B) 180o
(A) 48

o es efo e ?

INTE‘NATIONAL

(C) 3
(D) INTERNAL

48 In the following options three are similar group but one is different from them. Find that different option.

(C) 39-45

49 In the following options three are similar group but one is different from them. Find that different option.

(D) MLN

50

Richa walks 4 km in the direction of sun on sunset time. Then she turns a right and walks 1 km. She turns left and
walks 1 km then she turns left and walks 1 km. Now how many km would she away from her origin ?

(C) 5

PART – 2 LANGUAGE TEST ENGLISH MEDIUM
Fill in the blanks with proper forms of verbs. (Q. 51 to 55)
Blandford started__(51)__ towards her. But then he ___(52)___. She __(53)___ a rose.
As he o ed. “he __
__ s eetl , __
___
a , soldie ? “he u e ed.
(A) walk (B) walked (C) walks (D) walking

(D) walking

52 (A) notice (B) notices (C) noticed (D) noticing

(C) noticed

53 (A) does not have (B) did not had (C) did not have (D) will not have

(C) did not have

54 (A) smiled (B) smiles (C) smile (D) smiling

(A) smiled

55 (A) goes (B) going (C) go (D) went

(B) going

51

No.

QUESTIONS
Fill in the blanks in the following passage with proper forms of words. (Q. 56 to 60)

ANSWER

The (56) Lord was (57) busy that day. He was in to his (58) day of overtime.
When he was working with full (59) , an angel (60) there.
56 (A) good (B) goodness (C) well (D) goodly
57 (A) extreme (B) extremely (C) extrimity (D) extere

(B) extremely

58 (A) six (B) sixth (C) sixes (D) sixteenth

(B) sixth

59 (A) concentrate (B) concentrated (C) concentratedly (D) concentration
60 (A) appears (B) appearance (C) appeared (D) appear
Fill in the blanks with proper preposition in the given passage. (Q.61 to 63)

(D) concentration
(C) appeared

(A) good

I was looking out (61) her as the train drew (62) the station and I felt an unexpected thrill. I saw her walking
(63) the platform.
61

(B) for
(A) of (B) for (C) in (D) into

62 (A) of (B) for (C) upon (D) into

(D) into

63 (A) up (B) on (C) down (D) in

(A) up

Fill in the blanks with proper conjuctions in the given passage. (Q.64 to 66)
(64)

I reached there, I saw (65) my friend was injured, (66) I look him to the hospital.

64 (A) When (B) While (C) Before (D) Till

(A) When

65 (A) if (B) while (C) whether (D) that

(D) that

66 (A) because (B) as (C) so (D) since

(C) so

Arrange the following words in proper order to make a meaningful sentence.
(1) his cheeks (2) and blew (3) the wind (4) puffed
Arrange the following words in proper order to make a meaningful sentence.
68
(1) depressed (2) was (3) Mohan (4) and cried
67

(C) 3,4,1,2

69 Give antonyms : Conclude

(D) begin

70 Give antonyms : Like

(B) dislike

Find out suitable interrogative sentence (Question) to get the underlined words as the answer.
71
Mala went to Mt. Abu last week.

(C) Where did Mala go last week ?

72
73
74
75
76

Find out suitable interrogative sentence (Question) to get the underlined words as the answer.
Sunita cancelled her tour as she is sick.
Change the following sentence into exclamatory sentence.
It was a wonderfull shot.
Change the following sentences into passive voice.
Chirag won the competition.
Change the following sentences into passive voice.
Divyesh could not answer the question.
Give opposite word : Honest

(B) 3,2,1,4

(B) Why did Sunita cancel her tour
?
(B) What a wonderful shot it was !
(A) The competition was won by
Chirag.
(C) The question could not be
answered by Divyesh.
(C) Sneak

77 Give one word for : Water tank
Arrange the following words in proper order to make a meaningful sentence.
78
(1) many (2) balls (3) are (4) how (5) in the basket (6) here
Fill the blank with proper word.
79
______ akes us eha e as if p o le s do ot e ist o a e so eo e else s.

(A) Cistern

80 Give the synonyms : Awful

(B) Dreadful

81

To

eak the a

ea s to o e o e the ______.

82 Rabindranath Tagore is regarded as ______ greatest writers in morden Indian literature.
83 M fa ou ite fil

is Mothe I dia . ______ it fou ti es.

(B) 4,1,2,3,6,5
(D) Apathy

(D) taboo
(C) one of the
D I e see

84 Do t take that e spape a a . ______ it.

(B) I am going to read

85 I will be with you in ______.
Complete the sentence with a negative verb.
86
Julia _____ e he e to o o . “he s goi g a a .

(C) a quarter of an hour

87 Give past simple verb : Light

(D) Lit

88 Give past participle verb : Run

(A) Run

89 Find the misspelling word.

(B) Definately

90 Find the correct spelling word.

(C) Occasionally

91 Give synonyms : Destiny

(A) Fate

92 Give the opposite word : Hush

(C) Noise

93 Give a similar meaning of the word : Scarcely

(B) Barely

94 Give sysnonyms : Requirement

(D) Need

95 Give antonym : Faint

(A) Bright

96 Find the correct spelling word.

(B) Bauxite

97 Find incorrect spelling word.

(D) Vaccum

98 Have you got ______ homework to do ?

(A) much

99 How _____ questions would you answer ?

(C) many

100 We _____ by a loud noise during the night.

(B) were waken up

A

o t

No.

QUESTIONS

ANSWER

Section – 2 : Scholastic Aptitude Test MATHS
101 If ∪= � � ∈ N, � < 5 , � = {�|� ∈ N, � ≤ 2} then A' =_________

(C) {3,4}

102 0.235 is a _______ number.

(D) Irrational

103 Which one is the constant term of 4� 3 − 3� 2 + 2� − 5

(B) -5

104 Point (4,0) lies on______.

106 ______ as the

(C)
C Pa ellal to X – A is

105 Line y = 4 is ________.
ost logi al a d a st a t eato of Eu lid s geo et

app oa h.

(A) Hilbert

107

(B)

108 An angle is the union set of________.

(C) rays

109 The sum of all six exterior angles of a triangle is ________.

(C) 720

If diagonals of a quadrilateral are not conjugate and bisect at right angle, then such quadrilateral is known
110
as_______.

(D) rhombus

111 □ABCD is a ho

(B) 20

us. If ABCD =

a d AC =

the BD=_____.

112

(D) 30

113 The length of the edge of a equilateral triangle is 8 cm. Then semi circumfiearence of such triangle is______ cm.

(C) 12

114 The formula of lateral surface area of cylender is _____.

A A= π h

115 Uppe li it of lass

(D) 91

-

is _______.

116 G.C.D. of 4 and 19 is________.

(A) 1

117 The polynomial having 3 degree is known as _____.

(D) Trinomial (cubic)

118

(A)
2

119 Find the product of zeros of the quadratic polynomial : x - 4x +3.

(B) 3

120 I ∆ABC, ∠B is right angle. If a = 16 and c = 12 then b =_______

(C) 20

Science and Technology

121 For which of the following physical quantitys, it is necessary to indicate direction along with its magnitude?

(C) Displacement

122 Whi h Ne to s la of

(B) Second

otio gi es

ag itute of fo e ?

123 Which of the following physical quantity is scalar quantity ?

(A) Mass

124 Give the SI unit of Density ?

(C) kg / m2

125 What is the full form of PNG ?

(C) Pressurise Natural Gas

126 Which of the following is a monatomic moleculer ?

(C) Helium

127 Whi h Ne to s la of

(A) First

otio defi es fo e ?

128 Density of water is _______.

(A) 1000 kg / m3

129 What is the approximate diameter of human hair ?

(D) 50000 nm

130 What is the o ital pe iod of halle s o et ?

(B) 76 years

131 Where is the image of an object formed in human eye ?

(C) Retina

132 What is the unit of electric potencial difference ?

(A) Volt

133 In which state of a substance, it has the shape ?

(D) Solid

134 Which of the following is correct for X-Rays ?

(B) It is electro magnatic waves

135 State the atomic mass of H2O ?

(C) 18 U

136 who was the scientist to make attampts for giving explanatory defination of element ?

(D) Laveziour

137 Which bond is present in oxygen atom ?

(B) Covalent bond

138 1 kWh = .................. J

(A) 3.6 × 106

139 Who descovered y-rays ?

(C) Willard

140 Which radiation was discovered by Rutherford ?

(A)

141 Which chemical is formed when non metalic oxides react with water ?

(D) Acid

142 What is the molecular formula of silver glance ?

(A) Ag2S

143 How many elements are there in non metal ?

(B) 18

144 What percentage of carbon in Bituminous coal ?

C

145 Which is the largest cell in human body ?

(B) Nerve cell

–

%

146 Who has gi e the o d ell ?

(A) Robert Hook

147 Which is the living component of xylem ?

(C) Xylem paranchyma

148 Living mechanical tissue is _____.

(B) Collenchyma

149 Which of the tissue has deposition of Pactin ?

(A) Collenchyma

150 Where is the place of Ciliated Epithelium Tissue ?

(C) Fallopian tube

151 Bone is _____.

(C) Connective tissue

152 Which one of infactions disease ?

(A) T.B.

153 Whi h o e is elo gs to ‘it o i us g oup ?

(D) HIV

154 Who is responsible for malaria ?

(C) Plasmodium

155 Where is the Gaseous exchange takes place during respiration in human being ?

(A) Bronchi

156 How many chambers are present in human heart ?

(C) 4

157 The spinal cord originates from where ?

(B) Cerebellum

158 In which of the following living orgenisms spore formation takes place ?

(A) Mucor

159 The continuity of features from one generation to another is known as _____.

(D) Heredity

160 Which spice of Italian honey bee is useful for honey production ?

(D) Epis meliphera

No.

QUESTIONS

ANSWER

Social Science
161 Who dis o e ed Cap of Good Hope isla d ?

(C) Bartholomew Diaz

162 When did Britishers establish the Head Quarter in Bombay ?

(D) 1667

163 When did the first world war start ?

(A) 1st August, 1914

164 Who esta lished Fas is

(B) Mussolini

i Ital ?

165 In which country was national flag hoisted prepared by madom Cama ?

(C) Germany

166 Which festival was there in Punjab when Jallianwala Bagh massaere occurred ?

(A) Baishakhi

167 Whi h o e of the follo i g ot i luded i the state k o

(B) Sikkim

168 Whi h da is ele ated as Hu a ‘ights Da

as se e siste s ?

?

(D) 10 December

169 Which kind of democracy governance system there in our country ?

(B) Parliamentary

170 Where is India lies on in Asia continent ?

(A) South

171 Which canal has reduced the distance between Europe and India ?

(C) Suwej

172 By which name is the delta region of the Ganga and Brahmputra known as ?

(D) Sundarvan

173 By which name is the some rainfall at Malabar coast known as ?

(A) Amra Vrushti

174 In which state are wild goats and musk(Kasturi) deer found ?

(C) Jammu and Kashmir

175 Which fair of Gujarat is famous for buy and sale of donkeys ?

(D) Vautha

176 What does Tsu aa i

(C) Destructive waves

177 I

ea s i Japa ees la guage ?

hi h sea Lakshad eep Isla d lo ated ?

(B) Arabian Sea

178 After gaining Independence which state was the first to join Indian union ?

(D) Bhavnagar

179 Who esta lished a politi al pa t

(A) Subhashchandra Bose

180 Whi h B itish s ste

Fo

a d Blo

as like s eet poiso

?

?

(B) Subsidiary Alliance

181 Who was the pioneer of armed revolution in Gujarat ?
182 Whe did the people of Ge

a

oke do

the Be li

(D) Arvind Ghose
all ?

(A) 1990

183 What type of government was established to join Indian union by the people of Junagadh ?

(B) Arzai Hakumat

184 In which district Rangpur, having archaeological importance is situated ?

(A) Surendranagar

185 Who e e the di e t de e de ts of sto eage i ilizatio a d eato of Mohe -Jo-Da o s “i dhdhu ultu e ?

(C) Dravid

186 The day of 21st june known as ?

(B) World Yoga Day

187 Which veda is known as Gangotri of Music ?

(D) Samveda

188 In which language did Abul Fazal write the Akabarnama ?

(A) Farsi

189 Which ancient university was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar ?

(C) Nalanda

190 Name the Indian mathematician who discoverer zero ?

(A) Aryabhatta

191 Which book of maths had been written by Bhaskaracharya ?

(B) Lilavati Ganit

192 Who built the Red fort of Delhi ?

(C) Shahjahan

193 Which wild life is totaly extinct from Gujarat forest area ?

(B) Tiger

194 Which country is the heighest exporter of in the world ?

(D) India

195 Whi h op is k o

(A) Cotton

as White Gold i I dia ?

196 Where is the largest oil refinary of the world is located ?

(C) Jamnagar

197 Whi h I dia

(D) Bangaluru

it is ell-k o

as “ili o Valle

of I dia ?

198 Which term is used for families living under the poverty line ?

(B) BPL

199 Which economist of Indian origin propound the Human development Index ?

(A) Dr. Amartya Sen

200 Which poetry is not written by Kalidas ?

(C) Dashkumarcharit

NTSE EXAM-2017 (Exam Date : 05-11-2017)
GUJARATI MEDIUM
Provisional Answer Key (Publish Date : 07-11-2017)
No.

QUESTIONS

ANSWER

વિભાગ - 1 માનવિક ષમતા કિોટી (ગુજરાતી મા્યમ માટે)
ુ ાર ંક રેણીમાન હોઠવવામાન બવેલ છે , તેમાન એક
નીચે બપેલા 1 થી 10 રનોમાન ંકડાવને એક ચોકકસ નનયમા સ
ુ ેલ છે . ેમાન બપેલા ચાર નવક્પોમાનથી બનધબેસતો ંક શોધો.
ંક ૂટે છે . તે ્થાને (?) રનાથથ ક
1

12, 24, 37, 51, 66, ?

(B) 82

2

4, 9, 20, 43, ?

(A) 90

3

6, 215, 7, 342, 8, ?

(D) 511

4

28, 33, 40, 51, 64, ?

(C) 81

5

200, 64, 100, 32, 50, 16, ?

(A) 25

6

122, 170, 226, 290, ?

(B) 362

7

730, 511, 344, 215, ?

(D) 126

8

2.5, 5, 7.5, ?, 12.5

(A) 10

9

1, 2, 6, 21, ?

(D) 445
10 10, 17, 26, ? , 50, 65
(A) 37
રન 11 થી 15 માન દરે કમાન ચાર બ ૃ નિવ બપેલી છે . એક બ ૃ નિ બાકીની રણ બ ૃ નિથી જુ દી પડે છે . બ જુ દી પડતી
બ ૃ નિ શોધો.
11

12

13

14

15

રન રમાનકઃ 16 થી 20 માન દશાથવેલ બ ૃ નિમાન (?) રનાથથ દશાથવેલ ્થાને બપેલ નવક્પોમાનથી તા્કિક રીતે બનધબેસતો
યો્ય નવક્પ પસનદ કરો.
16

(B) 37

17

(A) W

18

(B) 55

19

(C) 39

20

(A) 42

No.

QUESTIONS

ANSWER

રન રમાનકઃ 21 થી 25 માન ંરેી ૂળાષરોને સનહત સન્યા્મક નનબરો બપેલા છે . તેનો યપયોહ કરી રનમાન બપેલ
ુ ાર ંરેી શ્દનો યો્ય સન્યા્મક નનબર (કોડ) બપેલ નવક્પોમાનથી પસનદ કરો.
નવહત અ સ

21 જો GOOD = 715154 હોય, તો NEWS = ?

(D) 1452319

22 જો GOAT = 43 હોય તો COW = _____.

(B) 41

23 જો CAMEL = XZNVO હોય તો BIJAL = ?

(C) YRQZO

25 જો MANJU = 13-1-14-10-21 હોય તો RITJU = ?

(C) 18-9-20-10-21

24 જો WINDOW = 987659 હોય અને TREE = 3422 હોય તો WINTER = ?

(D) 987324

ુ ાર યો્ય નવક્પ પસનદ કરો.
રન રમાનકઃ 26 થી 50 માન રનમાન બપેલ નવહત અ સ

26
27
28
29
30
31
32
33

સે્ટટમીટર : મીટર :: ? : ? અહં રથમ બે શ્દોનો ચોકસ સનબધ
ન ્યાનમાન રાસી (?) રનાથથ દશાથવેલ ્થાન પર
બનધબેસતો નવક્પ પસનદ કરો.

5 : 36 :: 6 : ? અહં રથમ બે શ્દોનો ચોકસ સનબધ
ન ્યાનમાન રાસી (?) રનાથથ દશાથવેલ ્થાન પર બનધબેસતો
નવક્પ પસનદ કરો.
E : V :: I : ? અહં રથમ બે શ્દોનો ચોકસ સનબધ
ન ્યાનમાન રાસી (?) રનાથથ દશાથવેલ ્થાન પર બનધબેસતો
નવક્પ પસનદ કરો.
જો લચન + નો અથથ x, લચન – નો અથથ ÷, લચન x નો અથથ + અને લચન ÷ નો અથથ – હોય
તો 10 x 18 – 9 + 3 ÷ 1 ની ્કંમત કેટલી થશે ?

(C) 49
(B) R
(A) 15

જો લચન + નો અથથ x, લચન – નો અથથ +, લચન x નો અથથ – અને લચન ÷ નો અથથ – હોય
તો (8-6) + (7 x 4) ÷ 4 ની ્કંમત કેટલી થશે ?

(D) 38

નીચે બપેલ ચાર નવક્પો પૈકી કયો નવક્પ નીચે બપેલ શ્દોનો સાથથક રમ દશાથવે છે ?
(1) નોકરી (2) પરીષા (3) અ્યયન (4) રવેશ (5) પ્રણામ

(B) 4,3,2,5,1

નીચે બપેલ ચાર નવક્પો પૈકી હો ાની ર્ટટએ ચડતારમમાન શ્દોનો સાથથક રમ દશાથ વે છે ?
ુ યમનરી (3) મેયર (4) રાટરપનત (5) સરપનચ
(1) વડારધાન (2) ્

(C) 5,3,2,1,4

રનાથથની જ્યાએ ુ ન બવશે ?
3 * 6 = 18, 4 * 7 = 22 અને 9 * 1 = 20 હોય, તો 5 * 2 = ?

(A) 14

34 4 x 5 = 1625, 3 x 8 = 964 અને 2 x 6 = 436 હોય, તો 1 x 9 = ?
35 જો બવતીકાલના એક ્દવસ પછી

(D) મીલીલલટર : લલટર

(C) 181

ુ ુ વાર હોય તો હભકાલના એક ્દવસ પહેલા કયો વાર હતો ?
ર

(C) સોમવાર

36 14મી ાટ બ
ુ રી, 2014 ના રોજ જો શનનવાર હોય તો 15 વહટટ 2014 ના રોજ કયો વાર બવશે ?

(A) મનહળવાર

ુ ાન બપવામાન બવેલ છે . તેમાનથી યલચત અ મ
ુ ાનને
નીચે બપેલ કથન અને તે કથન અટવયે નવક્પોમાન ચાર અ મ
37 શોધી કાઢો.
કથન : નાહેશ ેવા કેટલાક નેતા રટટ છે .

(D) કેટલાક નેતા રટટ છે .

38 M, T, R અને P માન M માર P થી મોટો છે . T, R થી મોટો છે , તો બમાન સૌથી મોટુ કોણ છે ?

(A) T

39 નરતા કરતા અ ત
ૃ ા મોટી છે અને નરતા ંજલલ કરતાન નાની છે , તો સૌથી મોટી કોણ હશે ?

(A) ંજલલ

40 A અને B રમશઃ ભાભ અને બહેન છે , તેમના નપતા C છે . A ની બહેન D છે , C અને D ની માતા E છે તો B એ E ની

ુ ન થાય ? (A) પૌરી

41

એક ્ય્તત એક ફોટો જોભ ર ો હતો. તેણે ક્ુન કે, મારા કોભ ભાભ-બહેન નથી પણ બ ્ય્તતના નપતા મારા દાદાના
એક માર પુર છે તો તે ્ય્તત કોનો ફોટો જોભ ર ો હતો ?

(C) પોતાનો

42

ુ રાત નુ નવનસિટીના મેદાનમાન રુ ે શ અને મહેશ એકબીાના નવરુ ્દશામાન યભા હતાન. જો મહેશનો
એક સાનજના જ
પડછાયો તેની જમણી બાજુ પડે છે , તો રુ ે શ ુન મં કભ ્દશામાન છે ?

(B) દલષણ

43 40 નવયાથીવની હરોળમાન મનનષ ુન ્થાન જમણે છે ડેથી 14
44

પીછે

ૂડેહા – સામને દે સ બ ્્થનતમાન બવતી ્ય્તત કેટલાન ંશનો

45 નીચેની રેણીમાન કભ સન્યા સોટી
46

ુ ન છે , તો ડાબે છે ડેથી કેટલા ુન હોય ?
ૂણો કરે છે ?

ુ ાયેલી છે ? 41, 41, 42, 44, 48, 51, 56
ક

643145312143174312931
બ રેણીમાન એવા 3 કેટલા છે કે ેની પાછળનો ંક 1 અને બહળનો ંક 4 હોય ?

47 બપેલ શ્દના અષરોથી કયો નવક્પ બનાવી શકાશે ?

INTERNATIONAL

નીચે બપેલ નવક્પો પૈકી રણ નવક્પો એક સરસા જૂથના છે ્યારે એક નવક્પ અલહ છે . બ અલહ પડતો નવક્પ
48
કયો છે તે જણાવો.

ુન

(A) 27
(B) 180

o

(A) 48
(C) 3
(D) INTERNAL
(C) 39-45

49

નીચે બપેલ નવક્પો પૈકી રણ નવક્પો એક સરસા જૂથના છે ્યારે એક નવક્પ અલહ છે . બ અલહ પડતો નવક્પ
કયો છે તે જણાવો.

50

ુ ાથ ્ત સમયે ૂયથની ્દશામાન 4 ્કમી ચાલીને તેણી જમણી બાજુ 1 ્કમી ચાલે છે , હવે તેણી ડાબી બાજુ વળીને 1
રીચા ય
(C) 5
્કમી ચાલીને ફરી ડાબી બાજુ એ 1 ્કમી ચાલે છે , તો તેણી ર્થાન ્થળથી કેટલા ્કમી ુ ર હશે ?

(D) MLN

વિભાગ – 2 ભાષા કિોટી (ગુજરાતી મા્યમનાં વિયાથીઓ માટે)
51 એ મન્દર અપ ૂજ રહે છે . બ વાયમાન રે સાન્કત શ્દ કયા સવથનામનો રકાર છે ?

(B) દશથક

52 વૈટણવજન કા્ય (પદ) ના રચનયતા કોણ છે ?

(C) નરનસંહ મહેતા

53 નરનસંહ મહેતાને ક ુ લબરુ દ મળે લ છે ?

(B) બ્દકનવ

54 તળપદા શ્દનો અથથ બપો : વાવડ

(A) સમાચાર

55 હાનધીીનો જટમ કયા જજ્લામાન થયો હતો ?

(B) પોરબનદર

No.

QUESTIONS

56

્હંદ ્વરાજ પુ્તક કોના વારા લસાયેલ છે ?

57

નકર શ્દનો નવરુ ાથી લસો.

ANSWER

(C) હાનધીી
(D) પોલુન

58 રેમાનનદ કયા શહેરના વતની હતા ?

(A) વડોદરા

59 ૂ્ઢરયોહનો અથથ બપો : ૃદય સાથે ચાનપ ુન

(C) રેમથી ભેટ ુ ન

60 મ ભ
ુ ાભ પનચોળી ુ ન યપનામ જણાવો.

(B) દશથક

વાયમાન રે સાન્કત સનઞાનો રકાર જણાવો.
61
ુ ા, રાયણ અને ચી ુ નાન ઝનડથી મહેકતાન કરી
એક જ બદમીના પ ૂ્યે બ કોતરોને ંબા, ાન ડ

ુ વાચક
(C) સ હ

ૂયાન છે .

62 રમેશ ચાલાક છોકરો છે . અહં રે સાન્કત શ્દ ક ુ નવશેષણ છે ?

(B) અનવકારી

63 નરભોવનદાસ પુરુષોિમ લુહાર ુ ન યપનામ

ુન
(A) દર
્

64

ુ ન છે ?

ૂસીતરસી શ્દનો સમાસ વળસો.

(C) વટવ

65 સાચી જોડણીવાળો શ્દ જણાવો.

(C) ટચ ૂકડુ ન

66 તળપદા શ્દ ુ ન નશટટ ૂપ બપો : નજરુન

(A) નજર

67 સમાનાથી શ્દ શોધો : અમોલી

(C)

68

ૂતન શ્દનો નવરોધી શ્દ બપો.

69

હીતા રવચનો પુ્તક કોણે લ્ ુ છે ?

(B) રાચીન
(C) નવનોબા ભાવે

70 સાચી જોડણી લસો : ર ુ તી

(A) ર ૃનત
(B) ઘરના બધા સ્યોને સાચવનાર
બન ુ ન
(B) દિારેય બાલ ૃ ટણ

71 ઘર ુ ન છતર બન ુ ન એટલે.....
72 કાકા કાલેલકર ુ ન

ૂ્યવાન

ૂળ નામ જણાવો.

73 નવરુ ાથી શ્દ લસો : કોલાહલ

(D) નનરવ

74

ર્નાકર શ્દનો પયાથ યવાચી શ્દ કયો છે ?

(B) સ રુ

75

અધોહનત ની સનનધ ૂટી પાડો.

(C) અધઃ+અહનત

76 નવરોધી શ્દ બપો : ય્કષથ
77

(B) અપકષથ

સમાચારપર માન શ્દનો સમાસ વળસાવો.

(D) કમથધારય

78 ૂ્ઢરયોહનો યપયોહ કરો : ધરમનો થાનભલો સરી પડવો

(C) કોભ ાણીતા કમથવીર ુ ન
અવસાન થ ુ ન

79 શ્દસ ૂહ માટે એક શ્દ બપો : વહાણના સઢનો થાનભલો

ૂ ાથનભ
(A) વ

80 કોરા કાહળનો અથથ એટલે......

(C) ક ુન જ ન લ્ ુ ન હોય તેવો પર

81 રાટરીય શાયર ુન લબરુ દ કોને મળે લ ?

(C) ઝવેરચનદ મેઘાણી

82 તળપદા શ્દ માટે નશટટૂપ બપો : છૈ યાન

(C) સનતાન

83 સમાનાથી શ્દ બપો : લાહલહાટ

(D) સતત

84 સનઞાનો રકાર જણાવો : ધમથ ૂુ એ સલાહ બપી

(A) ાનતવાચક

85

અરુ લણમા : તમે મારા ભલા માટે મારો પહ કાપશોને ! ુ ન સહન કરી લમશ – બ વાયમાન અરુ લણમાનો કયો
મળે છે ?

86 બીડી પીવાની ટે વ હનદી અને હાનનકારક છે , એમ ુ ન મા ુ ન છન. રે સાન્કત શ્દનો સનબધ
ન વળસો.

ુ જોવા
ણ

(C) અડહતા
(B) યપપદ

87 હનહાસતીનો જટમ કયા હામમાન થયો હતો ?

(D) રાજપરા

88 પયાથય શ્દ બપો : નૈસલહિક

(C) ુ દરતી

89

બે્દલ કો ુન યપનામ છે ?

90 સાચી સનનધ જણાવો : ્વ્છ

(A) અશોક ચાવડા
(B) +ુ અ્છ

91 સાચી જોડણીવાળો શ્દ કયો છે ?

(C) શ્ુજ
ન ય

92 ્રયાનવશેષણ શોધો : એની પહેલાનની સાલે પણ છરી લેવા બવેલો.

(D) છરી

93 તળપદા શ્દ ુ ન નશટટૂપ બપો : મારહ

(A) માહથ

94 મા લટન ૂ વી એટલે......

(C)

95 દદથ ને કારણે તેવ સાટલાવશ હતા. રે સાન્કત શ્દનો સમાસ વળસો.

(A) ત્પુૂષ

96

કલાપી કો ુ ન યપનામ છે ?

ૂબ બનનદ લેવો

(C) રુ નસંહી હો્હલ
ૂબ જ ુ ઃસી થ ુ ન

97 ૃદય રવી ઊઠ ુ ન એટલે....

(B)

98 રાકેશે નશટય ૃનિ મેળવવા પરીષા બપી. – રે સાન્કત શ્દનો સમાસ વળસાવો.

(B) મ્યમપદલોપી

99 સાચી સનનધ જણાવો : અનતશયો્તત

(A) અનતશય+ઊ્તત

100 અનલ શ્દનો સમાનાથી શ્દ કયો છે ?

(D) અન્ન

No.

QUESTIONS

ANSWER

વિભાગ – 3 : શાળાકીય યો્યતા કિોટી (ગણિત)
101

(C) {3,4}

102

(D) Irrational

103

(B) -5

104 લબં ુ (4,0) ______ પર છે .

(C)

105 રે સા y = 4 એ ________ હોય છે .

(C) X-અષને સમાનતર

106

્ુ તલડની

ુ ારો કરી વધારે તા્કિક અને અ ૂતથ બનાવનાર ______ હતા.
ૂનમનતના અલભહમમાન ધ

107
108

(A) ્હલબટથ

(B)
ૂણોએ ________ નો યોહહણ છે .

(C) ્કરણો

109 નરકોણના બધા છ બ્હટકોણોના માપનો સરવાળો ______ છે .

(C) 720

110 જો ચ ુટકોણના નવકણો એકૂપ ન હોય, પણ પર્પર કાટ ૂણો, ુ ભાહે તો ચ ટુ કોણ ____ છે .

(D) સમબાજુ ચ ટુ કોણ

111 □ABCD એ સમબાજુ ચ ુટકોણ છે . જો ABCD = 160 અને AC = 16 હોય તો BD=_____

(B) 20

112

(D) 30

113 એક સમબાજુ નરકોણની બાજુ ની લનબાભ 8 સેમી છે , તો નરકોણની અધથપ્રનમનત = ______ સેમી.

(C) 12

114 નળાકારની વરસપાટી ુ ન ષેરફળ શોધવા ુ ન

ૂર ______ છે .

115 વહથ 41-50 ની ઊ્વથસીમા _____ છે .
116 4 અને 19 નો

A A= π h
(D) 91

.ુ સા.અ. ______ છે .

(A) 1

117 3 ઘાતવાળી બ ુપદીને ______ કહે છે .

(D) નરઘાત

118

(A)

119

(B) 3

120

(C) 20

વિઞાન અને ટેકનોલોી
121 નીચેના પૈકી કભ ભૌનતક રાશીને તેના
122 ટ ટુ નનો હનતનો કયો નનયમ બળ ુન

ૂ્યની સાથે ્દશા દશાથ વવી જૂરી છે ?

ૂ્ય બપે છે ?

123 નીચેનામાનથી કભ ભૌનતક રાશી અ્દશ છે .
124 ઘનતાનો SI એકમ કયો છે ?
ુ ન પ ૂરુન નામ

125 PNG

(C) ્થાનાનતર
(B) બીજો

(A) દળ

(C) kg / m2

ુન છે ?

(C) Pressurise Natural Gas

126 નીચેનામાનથી કયો એક – પરમા્્વય અ ુ છે ?

127 ટ ટુ નનો હનતનો કયો નનયમ બળની ્યા્યા બપે છે ?
128 પાણીની ઘનતા ______ છે .

(C) ્હલલયમ

(A) પહેલો

(A) 1000 kg / m3

129 માનવીના વાળનો ્યાસ બશરે કેટલો છે ?

(D) 50000 nm

131 મ ટુ યની ંસમાન વ્ ુ ુ ન રનતલબંબ ______ પર રચાય છે .

(C) નેરપટલ

130 હેલીના

ુ ો બવતથકાળ કેટલો છે ?
ૂમકે ન

132 નવયુત્્થનતમાનના તફાવતનો એકમ

ુન છે ?

133 પદાથથની કભ ભૌનતક અવ્થામાન તેને ચોકસ બકાર હોય છે ?
134 નીચેનામાનથી ષ-્કરણો માટે
135 H2O

ુ ન સાચુ છે ?

ુન બ્્વય દળ કેટલુન છે ?

(B) 76 વષથ

(A) વો્ટ
(D) ઘન

(B) નવયુત ચુબકીય
ન
તરન હો છે .
(C) 18 U

136 ત્વની સમજુ તીપ ૂવથકની ્યા્યા કયા વૈઞાનનકે બપી છે .

(D) લેવોલઝયર

138 1 kWh = .................. J

(A) 3.6 × 106
(C) નવલાડથ

137 વ્તસજન અ મ
ુ ાન કયો બનધ રહેલો છે ?
139 હેમા નવ્કરણો કયા વૈઞાનનકે શો્યાન ?
140 રુ થરફૉડથ કયા નવકરણો શો્યા ?

(A)

141 અધા ુના વતસાભડની પાણી સાથે ર્રયા થભ
142 નસ્વર ્લાટસ ુન રાસાયલણક

(B) સહસનયોજન બનધ

ૂર ક ુ ન છે ?

ુન બને છે ?

(D) એનસડ
(A) Ag2S

143 અધા ુ ત્વોની ુ લ સન્યા કેટલી છે ?

(B) 18

145 માનવશરીરનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે ?

(B) ચેતાકોષ

144 લબટુ નમનમાન કાબથન ુ ન રમાણ લહભહ કેટલુન હોય છે ?
146 કોષ શ્દ કોણે બ્યો ?

147 જલવાહક પેશીમાન ીવનત ઘટક કયો છે ?

C

–

%

(A) રોબટથ કૂ
(C) જલવાહક

ૃ ૂ તક

148 ીવનત યાનનરક પેશી એટલે _______

(B) ્ ૂલકોણક પેશી

150 પ્મલ અનધ્છ પેશી ુ ન ્થાન યાન હોય છે ?

(C) ંડવા્હની

152 કયો રોહ ચેપી છે ?

(A) ટી.બી.

154 મેલે્રયા માટે કોણ જવાબદાર છે ?

(C) ્લાઝમો્ડયમ

149 કભ પેશીમાન પે્કટન ુ ન ્ ૂલન જોવા મળે છે ?
151 અ્્થ એ _____ છે .

153 રીરો સ હ
ુ નો વાભરસ કયો છે ?

(A) ્ ૂલકોણક

(C) સનયોજન પેશી

(D) HIV

155 વસન દરનમયાન વા ુ – નવનનમય શામાન થાય છે ?

(A) વાસવા્હની

157 કરોડર્જુ યાનથી ય્પન થાય છે ?

(B) લનબમ્ા

159 એક પેઢીમાનથી બીી પેઢીમાન લષણો ુ ન સાત્ય એટલે.....

ુ નન શતતા
(D) બ વ

156 મ ટુ યના ૃદયમાન કેટલા સનડો બવેલા છે ?

158 નીચે બપેલામાનથી કયો એક સીવ બીા ુ નનમાથ ણ વારા રજનન કરે છે ?
160 ભટાલલયન મધમાસીની કમ ાત મધ ય્પાદન માટે યપયોહમાન લેવામાન બવે છે ?

(C) 4
ુ ર
(A) ્ ક

(D) એનપસ મેલલફેરા

No.

QUESTIONS

ANSWER

િામાજજક વિઞાન
161 કૅપ ઑફ

ુ હોપ
ડ

ૂનશરનો શોધક કોણ કોણ હતો ?

162 ંરેજોએ બ
ુ ન ભ સાતે વડુ મથક કભ સાલમાન ્થા્ ુ હ ુ ન ?
163 રથમ નવવ

ુ નો બરન ભ કયારે થયો હતો ?

164 ભટાલીમાન ફાનસીવાદનો ્થાપક કોણ હતો ?

(C) બાથોલો્ ુ ડાયઝ
(D) 1667
(A) 1 વહટટ, 1914
ુ ોલલની
(B) સ

165 મેડમ કામાએ તૈયાર કરે લ રાટર ્વજ સૌ રથમ કયા દે શમાન ફરકા્યો હતો ?

(C) જમથની

167 સેવન નસ્ટસથ તરીકે વળસાતા રા્યોમાન નીચેનામાનથી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

(B) નસકીમ

169 બપણા દે શમાન કેવા રકારની લોકશાહી શાસન ્યવ્થા જોવા મળે છે ?

(B) સનસદીય

166 જલલયાવાલા બાહનો હ્યાકાનડ થયો ્યારે પનાબમાન કયો તહેવાર હતો ?
168 માનવ હક ્દન કયા ્દવસે યજવવામાન બવે છે ?

170 એનશયા સનડમાન ભારત કયા ભાહમાન નવ્તરાયેલો છે ?

171 કભ નહેર શૂ થવાથી ભારત અને રુ ોપ વ્ચે ુ ન ંતર ઘટી હ ુ છે ?

172 હનહા અને ર પુરા નદીનો સ
ુ નરકોણ રદે શ કયા નામે વળસાય છે ?

173 મે માસમાન મલબાર ્કનારે થતો થોડો વરસાદ કયા નામે વળસાય છે ?
174 જહલી
ન
બકરીવ અને ક્ રુ ી
175

ૃ કયા રા્યનાન જહલોમાન
હ
ન
જોવા મળે છે ?

ુ રાતમાન હધેડાની લે-વહંચ માટે કયો મેળો ાણીતો છે ?
જ

176 ાપાનીઝ ભાષામાન ્ ન
ુ ામી શ્દનો અથથ

177 લષવવપ ટાપુવ કયા સાહરમાન બવેલા છે ?

ુન થાય છે ?

178 બઝાદી મ્યા બાદ ભારતીય સનઘમાન જોડાનારુન રથમ દે શી રા્ય ક ુ હ ુન ?
179 ફોરવડથ ્લોક નામના રાજકીય પષની ્થાપના કોણે કરી હતી ?
180 ંરેજોની કભ યોજના (નીનત) મીઠા ઝેર સમાન હતી ?
181

ુ રાતમાન સશર રાનનતની
જ

ૂનમકા તૈયાર કરનાર સૌ રથમ નેતા કોણ હતા ?

(A) વૈશાસી

(D) 10 ્ડસે્બર

(A) દલષણ

ુ જ
(C) એ

ુન
(D) દરવન

(A) બર ૃ્ટટ

(C) જ્ -ુ કા્મમર

(D) વૌઠા

(C) નવનાશક મોાન

(B) અરબ સાહર
(D) ભાવનહર

ુ ાષચનર બોઝ
(A) ભ

(B) સહાયકારી યોજના

(D) અરનવંદ ઘોષ

182 બનને જમથની ુન એકીકરણ કરતી બલલિનની ્દવાલ જમથન રાએ યારે તોડી હતી ?

(A) 1990

184 પુરાત્વીય મહ્વ ધરાવ ુ રન હપુર કયા જજ્લામાન બવેલ ુન છે ?

(A) રુ ે ટરનહર

183 જુ નાહઢના નાહરીકોએ ભારતીય સનઘમાન જોડાવા માટે કેવી સરકારની ્થાપના કરી હતી ?

(B) બરઝી હ ુ મત

ુ ની સન્ ૃ નતના સીધા વારસદાર કયા લોકોને વળસવામાન બવે
મોહં-જો-દડો ની નસંધી સન્ ૃ નતનાન સજક અને પાષાણ હ
185
(C) રનવડ
છે ?
186 21 મી જુ ન કયા ્દવસ તરીકે વળસાય છે ?

187 કયા વેદને સનહીતની હનહોરી કહેવામાન બવે છે ?

188 અ લ
ુ ફઝલે અકબરનામા કભ ભાષામાન લ્ ુ ન હ ુ ન ?

189 લબહારના પટણા જજ્લાના બડહાનવ પાસે કભ રાલચન નવયાપીઠ બવેલી હતી ?
190

ૂટયની શોધ કરનાર ભારતીય હલણતશારી કોણ હતા ?

191 ભા્કરાચાયે હલણત શારનો કયો રનથ લ્યો હતો ?

192 ્દ્હી ્્થત લાલ ્ક્લા ુ ન નનમાથ ણ કોણે કરા્ ુ હ ુન ?
193

ુ રાતના જહલોમાન
જ
ન
થી લુ્ત થયેલ વટય ીવ કયો છે ?

194 નવવમાન તલની સૌથી વ ુ નનકાસ કરતો દે શ કયો છે ?

195 કયા પાકને ભારતમાન સફેદ સોના તરીકે વળસવામાન બવે છે ?
196 નવવ ુ ન સૌથી મોટુ સનનજતેલ

્ુ ્ધકરણ સન ુ લ યાન બવેલ ુન છે ?

(B) નવવયોહ ્દન

(D) સામવેદ
(A) ફારસી

(C) નાલનદા

(A) બયથભટ

(B) લીલાવતી હલણત
(C) શાહજહાનએ

(B) વાઘ

(D) ભારત
(A) કપાસ

(C) ામનહર

197 ભારતમાન ક ુ શહેર નસલલકોન વેલી તરીકે ાણી ુ બટ ુ ન છે ?

(D) બંહાલુરુ

199 ભારતીય

(A) ડો. અમ્યથસેન

198 હરીબી રે સા નીચે ીવતા ુ ટુનબો કયા નામે વળસાય છે ?

ૂળના કયા અથથશારીએ માનવ નવકાસ ંકની નવભાવના બપી હતી ?

200 નીચેનામાનથી ક ુ કા્ય કનવ કાલલદાસ વારા રચાયેલ ુન નથી ?

(B) BPL
(C) દશ ુ માર ચ્રત

