
No. પ્રશ્ન જવાબ

1 “માનવીની સપંરૂ્ણ વ્યક્તિમત્તાન  ંપ્રગટીકરર્ એટલે કેળવર્ી” એવ  ંકહનેાર કોર્ હિા ? સ્વામી વવવવેકાનદં
2 અભિક્રવમિ અધ્યયન સાથે કોન  ંનામ સકંળાયેલ  ંછે ? વસ્કનર
3 આંિરસઝૂ દ્વારા થત  ંઅધ્યયન કયા મનોવૈજ્ઞાવનકે સમજાવ્  ં? કોહલર

4
વવજ્ઞાન વિક્ષક પહલેા સમગ્ર િરીર, િેના વવવવધ િતં્રો, િરીરન  ંકાયણ વગેરે રજૂ કરી ત્યાર પછી પાચનિતં્ર િીખવે છે. 

આ વિક્ષક વિક્ષર્ના કયા સતૂ્રને અન સરે છે ?
સમગ્રથી અંિ િરફ જવ ં

5 કેળવર્ીને વત્રધ્ર વી પ્રક્રક્રયા િરીકે કોરે્ સ્વીકારી ? જ્હોન ડ્યઈૂ

6
“િેજસ્વી બાળકોને િીખવવામાં અને વિક્ષર્માં નબળાં બાળકોને િીખવવા ભિન્ન-ભિન્ન પદ્ધવિઓનો આશ્રય લેવો 
જોઈએ.” અહીં કયો વસદ્ધાિં સમાયેલો છે ?

વ્યક્તિગિ િફાવિો

7 અભિક્રવમિ અધ્યયનની ખાસ વવિેષિા કઈ છે ? અધ્યેિા પોિાની ગવિથી િીખે
8 નીચે પૈકી ક  ંપરીબળ ધ્યાનના આંિરીક પરીબળ પૈકીન  ંનથી ? ઉદ્દીપકન  ંપ નરાવિણન
9 વવદ્યાથીઓના હસ્િાક્ષરનાં મલૂયાકંનમા ંક  ંસાધન (પદ્ધવિ) વધારે ઉપયોગી બને ? ક્રમમાપદંડ્

10 “પાઠનો આરંિ મિૂણ પરથી થવો જોઇએ અને સમાપ્િી અમિૂણમા ંથવી જોઈએ.” આ વવધાન કોન  ંછે ? હબણટ સ્પેન્સર
11 વવદ્યાથીઓમા ંસહયોગની િાવનાનો વવકાસ કેવી રીિે કરિો ? વવદ્યાથીઓને સમહૂકાયણનો અવસર આપિો.
12 વારસો અને વાિાવરર્ બાળકના કયા વવકાસને પ્રિાવવિ કરે છે ? આ ત્રરે્ય
13 વવદ્યાથીઓન  ંસાચ  ંમલૂયાકંન નીચેનામાથંી કઈ પદ્ધવિ દ્વારા થઈ િકે ? સિિ મલૂયાકંન

14 બાળકોની અધ્યયન વનષ્પવત્તમા ંસ ધાર લાવી િકાય જો મા-બાપને.........
વારંવાર વિક્ષક સાથે અભ્યાસ બાબિે ચચાણ કરવા 
સમજાવી િકાય.

15 કન્યા કેળવર્ીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ યોજના અમલમાં મકૂાઈ ? વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ્ યોજના

16
સિિ અને સવણગ્રાહી મલૂયાકંન પદ્ધવિ અન સાર બાળકોન  ંવષણ દરવમયાન મલૂયાકંન (ગ ર્ાકંન) કઈ પદ્ધવિ દ્વારા 
કરવામાં આવે છે ?

આ ત્રરે્ય

17 કઈ અવસ્થાને ‘ જીવનની વસિં ’ િરીકે ઓળખવામાં આવે છે ? િર ર્ાવસ્થા
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No. પ્રશ્ન જવાબ
18 ભચલરન  વનવવસિટી ગાધંીનગર દ્વારા ક  ંસામવયક પ્રકાવિિ થાય છે ? બાળવવશ્વ
19 પ્રાથવમક વિક્ષર્માં કયા ધોરર્માં લેભખિ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે ? ધોરર્ 3 થી 8
20 સકંભલિ વિક્ષર્નો મ ખ્ય ઉદે્દશ્ય િો છે ? ઉપરોતિ િમામ
21 સવણ વિક્ષા અભિયાન વમિનનો મ ખ્ય હતે   શ  ંછે ? ઉપરોતિ િમામ
22 પ્રાથવમક િાળામાં બાળકોના મલૂયાકંન માટે કઈ પદ્ધવિ અપનાવવામાં આવી છે ? સિિ અને સવણગ્રાહી મલૂયાકંન
23 મેથેક્રટતસ પ્રકારના અભિક્રમના પ્રરે્િા કોર્ હિા ? ટી. એફ. ભગલબટણ
24 પે્રરર્ાનો સહજવવૃત્તના ંવસદ્ધાિંના ંપ્રરે્િા કોર્ છે ? મેકડગૂલ
25 એડ્ગર ડ્ેલનો વિક્ષર્માં ફાળો એટલે નીચે પૈકી......... અન િવ િકં 
26 ‘ સોદરી વળવી ’ રૂક્રિપ્રયોગનો અથણ િો થાય ? સિંોષ થવો
27 ‘ જ માએ િોખ ખાિર એક પાડ્ો પાળ્યો ’ વાક્યને કમણભર્ પ્રયોગમા ંફેરવિાં ક  ંવાક્ય બનિે ? જ માથી િોખ ખાિર એક પાડ્ો પળાયો
28 નીચેનામાથંી ક  ંલક્ષર્ ‘ મ તિક ’ કાવ્ય સ્વરૂપન  ંનથી ? વવદેિી કાવ્ય સ્વરૂપ છે.

29 પદ, પદો, પદસમહૂો, વાકયો કે વાક્યખડં્ોને જોડ્વાન  ંકામ કરિાં પદોને શ  ંકહ ેછે ? સયંોજક
30 વાક્યનો અથણ પરૂો કરવા માટે જે ક્રક્રયાપદને કમણ લગાડ્વાની જરૂર પડ્િી નથી િેને શ  ંકહ ેછે ? અકમણક ક્રક્રયાપદ

31 જે લોકો કચ્છમાં રહ્યા, એ સૌ કચ્છ પ્રદેિના પે્રમમાં પડ્ી ગયા.ં અહીં રેખાકં્રકિ િબ્દ કયા પ્રકારન  ંનામ સચૂવે છે ? િાવવાચક

32 “ િોલનો િમિમ અવાજ સિંળાયો ને બાળકો સૌ હાજર ” વાક્યમાથંી રવાન કારી િબ્દ પ્રયોગ િોધો. િમિમ

33 હ ં ખોટો નથી એ કેમ વસદ્ધ કર ં  ? વાક્યમા ંપ્રશ્નવાચક વવિેષર્ ઓળખાવો. કેમ

34 સ દંર અક્ષરો હાથન  ંઘરેણ  ંછે. – આ વાક્યમા ંરેખાકં્રકિ િબ્દ શ  ંસચૂવે છે ? વવિેષ્ય

35 ‘ પ્રાગડ્ ફુટવ  ં’ એટલે શ  ં? પરોક્રિ  ંથવ ં

36 “ જાહરે વમલકિની િોડ્ફોડ્ કરવી િે રાષ્રીય સપંવત્તન  ંન કિાન કરવા બરાબર છે. ” – દ્વદ્વર તિ િબ્દપ્રયોગ િોધો. િોડ્ફોડ્

37 ગ જરાિી િાષામાં સૌ પ્રથમ સોનેટ કાવ્યપ્રકારની રચના કયા કવવએ કરી હિી ? બળવિંરાય ઠાકોર



No. પ્રશ્ન જવાબ
38 Give one word for “ to go on some one's land without permission. ” to trespass

39 The police________investigating the fraud, but haven't arrested anyone yet. are

40 My mother______coffee before I woke up. had made

41 Choose the antonym of the word ‘ please ’ displease

42 Choose the correctly spelled word. inconvenience

43 Last night I went out with some friends of_______. mine

44 My uncle had come from Surat_____the new motorbike. riding

45 Navaratri, ________festival is celebrated to worship Goddess Durga. a nine-days

46 ______ crossing the road, I saw an accident. While

47 The National Book Fair______in the newspaper, but I didn't notice. was advertised

48 After______her, we left for our home. seeing

49 As soon as the sun came out, I______down on top of a high rock to dry myself. lay

50 Vishwanathan Anand was born _______ 11th December, 1969 on

51 નીચેનામાથંી કયા ગ્રહન  ંગ રૂત્વાકષણર્બળ સૌથી વધ  છે ? ગ રૂ

52 નીચેનામાથંી ક  ંઅન્ય ત્રર્થી જ દ ં  પડ્ે છે ? RQP

53
એક વગણમા ંરમેિ કરિાં કૌવિક વધારે હોંવિયાર છે. જયેિ કરિાં હસમ ખ િર્વામાં થોડ્ો નબળો છે. જયેિથી કૌવિક 

હોંવિયાર છે. િો આમા ંસૌથી વધારે હોંવિયાર કોર્ ?
કૌવિક

54 યોગ્ય વવકલપ પસદં કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.    25, 40, ........., 121, 169 GRACE

55 SCE મલૂયાકંન પદ્ધવિ અંિગણિ પ્રત્યક્ષ ગે્રક્રડ્િંગ કયા ધોરર્માં અન સરાય છે ? ધો.1 િથા ધો.2

56
િારિ સરકાર દ્વારા િરૂ થયેલ સાક્ષરિા કાયણક્રમોને િેના િરૂ થયાના ક્રમમાં ગોઠવો.
1. અન સાક્ષરિા કાયણક્રમ,   2. પ્રૌિ વિક્ષર્ કાયણક્રમ,  3. સપંરૂ્ણ સાક્ષરિા અભિયાન,  4. સાક્ષર િારિ 2-3-1-4

57 પ્રજ્ઞા અભિગમથી થિા વિક્ષર્ કાયણમા ં‘ છાબડ્ી ’ એ િાની ઓળખ છે ? છાબડ્ી અધ્યયન જૂથમાં બેસવા માટેની ઓળખ છે.

58                                                 અહીં ચોથી આકૃવત્ત કઇ આવિે ?



No. પ્રશ્ન જવાબ
59 જો +  એટલે x ;  - એટલે ÷ ;  x એટલે - અને ÷ એટલે + હોય િો 20 ÷ 40 - 8 x 5 + 3 =.......... 10

60 સમસબંધંને આધારે યોગ્ય વવકલપ પસદં કરો.  ક્રક્રકેટ : ગ ગલી :: ખોખો :: ? ડ ક

61 કોઈપર્ સ્થળના સાચા અક્ષાિં અને રેખાિં જાર્વા માટે િેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ? ગ્લોબલ પોભઝિવનિંગ વસસ્ટમ

62 નીચેનામાથંી ઉડ્ી િકત  ંહોય િેવ  ંસસ્િન પ્રાર્ી ક  ંછે ? વાગોળ (ચામાભચક્રડ્ )ં

63
િાળા વિક્ષર્ના અભ્યાસક્રમન  ંમાળખ  ંNCF િરીકે ઓળખાય છે. િો િાલીમી કોલેજના અભ્યાસક્રમન  ંમાળખ  ંકયા 
નામે ઓળખાય છે ?

NCFTE

64 રાષ્રીય વિક્ષર્ નીવિનો ફાઈનલ રાફ્ટ િૈયાર કરવા માટે િાજેિરમાં રચાયેલ સવમવિના અધ્યક્ષ કોર્ છે ? કે. કસ્ત  રી રંગન

65 સયૂણમ ખીના છોડ્મા ંપ્રકાિને લીધે થિી હલન - ચલનને શ  ંકહવેાય છે ? ફોટોનેસ્ટી

66 નીચેનામાથંી કયો દેિ  .એન.ની સલામિી સવમવિમા ંકાયમી સભ્ય નથી ? જાપાન

67 દરેક બાળકને પોિાની િીખવાની ગવિ અને ક્ષમિા મ જબ િર્વાની િક િામા ંમળે છે ? પ્રજ્ઞા અભિગમમાં

68 Topology એ.... જમીનના ખાડ્ા ટેકરાનો અભ્યાસ કરત   ંિાસ્ત્ર છે.

69 વમિન મગંલમ ્નો હતે   શ  ંછે ?
ગરીબ મક્રહલાઓ અને પક્રરવારન  ંજીવનધોરર્ ઊંચ  ં
લાવવ .ં

70 SEQI ન  ંપરૂૂ નામ શ  ંછે ? School Education Quality Index

71 NAS ન  ંઆયોજન કોર્ કરે છે ? NCERT

72 વલડ્ણ  હરેીટેઝ સીટી િરીકે ઘોવષિ થયેલ અમદાવાદ િહરેમાં નેિનલ મોન્મેૂન્ટસ કેટલાં છે ? 54

73 િાળાકીય સવણગ્રાહી મલૂયાકંન અંિગણિ વાપરવામાં આવત  ંપત્રક-A  ક  ંછે ? રચનાત્મક મલૂયાકંન પત્રક ધોરર્ 3 થી 8

74 જી.એસ.ટી. (GST) લોગો અંિગણિ ખાલી જગ્યા પરૂ્ણ કરો. : એક રાષ્ર, એક કર અને એક_______ બઝાર

75
ગ જરાિ સરકારે િાજેિરમાં જ પીપીપી ધોરરે્ િૈયાર કરેલ અમદાવાદ ખાિેન  ંઆધ વનક સ્પોટણસ અને 

એન્ટરટેઈમેન્ટ કોમ્પ્લેક્ષન  ંશ  ંનામ છે ?
રાન્સ્ટેક્રડ્યા



No. પ્રશ્ન જવાબ

76 નીચેનામાથંી કઇ પકં્તિ સાથે િેના કવવન  ંનામ યોગ્ય નથી ? સકેૂલી ડ્ાળે પોપટ બેઠો; પાન ચોગમ લીલા ં– સ દંરમ્

77 ટ્ , ઠ્ , ડ્ , ઢ્ ધ્વવનન  ંઉચ્ચારર્ સ્થાન ક  ંછે ? વત્સ્યણ ધ્વવન
78 “ સ્મરર્-સ્મરર્ િે િીરથ : િારી એમ કર ં  પરકમ્મા...” કાવ્યપકં્તિ કયા કાવ્યની છે ? િને ઓળખ  ંછં, મા
79 નીચેની આત્મકથા અને િેના લેખકમાથંી ક  ંજોડ્ક ં ખોટ ં છે ? બાનો િીખ  – ચદં્રકાન્િ િેઠ
80 કવવ ‘ ઉિનસ ્’ ન  ંપરૂ ં  નામ શ  ંહત   ં? નટવરલાલ પડં્યા
81 નીચેનામાથંી ક  ંજોડ્ક ં સાચ  ંછે ? આવ, િાર્ા આવ ! – હાસ્યકથા
82 રવવિકંર મહારાજને ‘ માર્સાઈના દીવા ’ કોરે્ કહ્યા હિા ? ઝવેરચદં મેઘાર્ી
83 ‘ શ  ંકોપ્યો કે પ્રભ  મ જ પરે ? ’ આંખમાં આંસ  લાવી. – કાવ્યપકં્તિ કયા છંદમાં છે ? મદંાક્રાન્િા
84 કાવ્ય પ્રકારન  ંક  ંજોડ્ક ં ખોટ ં છે ? રાનમાં – ગઝલ
85 ‘ અનલ ’ િબ્દનો સમાનાથી િબ્દ કયો છે ? અવગ્ન
86 પજૂ્ય મોટાન  ંબાળપર્ન  ંનામ શ  ંહત   ં? ચ નીલાલ િગિ
87 ‘ ક્રહિંદમાિાને સબંોધન ’ કાવ્યમાં ભિસ્િીઓ માટે કયો િબ્દ વપરાયો છે ? વવશ્વાસી
88 ‘ હાઈસ્કલૂમાં ’ પાઠ ગાધંીજીના કયા પ સ્િકમાથંી લેવામાં આવ્યો છે ? સત્યના પ્રયોગો
89 “ ધીંગી ધરા, ધીંગા ધોરી, ધીંગા બોલ, ધીંગી બોલી ” – વવધાન કયા પ્રદેિ માટે વપરા  ંછે ? કચ્છ
90 અથણગ્રહર્માં નીચે પૈકી િાષાના કયા બે કૌિલયો સમાવવષ્ઠ છે ? વાચન – શ્રવર્
91 મીઠા ંમધ ને મીઠા મેહ લા રે લોલ, એથી મીઠી િે મોરી માિ રે – અલકંાર ઓળખો વ્યવિરેક
92 િબ્દકોિના ક્રમ મ જબ કઈ જોડ્ સાચી છે ? સન્માન, સજંોગ, સસંાર, સસં્કાર, સસં્કૃવિ
93 નીચે પૈકીનો કયો ધ્વવન અન નાવસક ધ્વવન નથી ? જ
94 ‘ ડ્ોરણ  ં’ િબ્દનો અથણ શ  ંથાય છે ? બટન
95 બાળકે િેને વહાલપવૂણક ગોદમા ંિેડ્ી લીધ .ં આ વાક્યમા ંક્રક્રયા વવિેષર્ શ  ંછે ? વહાલપવૂણક

વવિાગ - 2 (િાષાઓ)



No. પ્રશ્ન જવાબ
96 Complete the sentence. : Disha knows the reason.... Why her brother could not pass the examination.

97
Select the proper word for underlined word.

The cat jumped over the glass of milk. The milk was spread all over the floor of the kitchen.
spilt

98 The Voter can hardly find any difference ______ the parties contesting the elections. among

99
Teacher : Ramesh, give me your sharpener, please.   

Ramesh : _________     Teacher : Thank you.
Here it is, madam.

100 The _____ part of the novel was boring. latter

101 Which one is the correct sentence ? We have not met for a longtime.

102 Select the proper option for underlined sentence. :       When I reached the hall, it was full. All the seats were occupied.

103 She went to market after she____ money from the ATM. had withdrawn

104 Before I reached home, my wife ____ already ____ the doctor. had, rung up

105 My younger brother is good ____ mathematics. in

106 Which one is not utensils ? coal

107 Remove ‘ too ’   -   He is too poor to buy any clothes. He is so poor that he cannot buy any clothes.

108 Rohit ran after a cat. The cat ran ____ the kitchen. into

109 Ramesh _____ walk a long distance everyday.        can      &     can not

110
Complete the dialogue.

Mittal : Uncle, I don't feel well today.    Uncle : oh ! you ____ to bed. I will call a doctor.
should go

111 _____ she was warned that it would rain, she went out without umbrella. Though

112 Mihir ____ his lunch in the canteen last night. had

113 We started early _____ we might not miss the train. so that

114 I am riding my scooter, you ride ______. yours

115 10 : 20 means....... Twenty past ten



No. પ્રશ્ન જવાબ
116 ददद के नाम की सही जोड़ पहचाननए । चेचक – બભળયા

117 ‘ राम के साथ लक्ष्मण भी बन में गए । ’ इस वाक्य में रखेाांनकत पद व्याकरण की दृनि से क्या ह ै? सांबांधबोधक अव्यय

118 गलत वाक्य पहचाननए । बांबई की बाज़ार अच्छी हैं ।

119 सांयकु्तक्षरो में उपयोग में ललए गए वणो कें  आधार पर सही जोड़ चुननए । द्ध = द्+ध

120 पुल्लिंग शब्द ढ ूँनिए । सफ़र

121 बदरीनाथ शमाद लललखत कहानी ह ै– हार की जीत

122 ललग के आधार गलत वाक्य कौन-सा ह ै। आज भारी बरसात हुआ ।

123 वाणणज्योपयोगी शब्दाथद की सही जोड़ चुननए । बट्टा – વળિર

124 रज़ेगारी' का अथद होता ह ै– छोटे ससके्क

125  'कच्छ की सैर' यात्रावृत के लेखक कौन ह ै? हरशे धोळनकया

126 स्त्रीललग शब्द ढ ूँनिए । बरसात

127 वचन पररवतदन की गलत जोड़ पहचाननए । नेता – नेताएूँ

128 शुद्ध शब्द पहचाननए । बललष्ठ

129 शुद्ध वाक्य पहचाननए । नकसीका पेन यहाूँ रह गया ।

130 णभन्न अथदवाला शब्द पहचाननए । रुक्का

131 गलत जोड़ पहचाननए ।  कां धा -  કાસંકો      &    घनड़याल – घड़ी

132 वचन पररवतदन की सही जोड़ पहचाननए ।  नीतत – नीततयाूँ    &     गौ – गौएूँ

133  'धरती की शान' काव्य के मुतानबक उतचत जोड़ पहचाननए । तेरी आत्मा में – स्वयां भगवान है

134 सही वतदनी वाला शब्द चुननए । दीपावली

135 शब्दकोश के सही क्रम को ढ ूँनिए । शांख, शकुां त, सांगीत, सांज्ञा, सम्मान



No. પ્રશ્ન જવાબ

136 वध  + आगमनम् = वध्वागमनम् ।

137 सन्धध नवच्छेदत् :- नैतत्तेऽप्पुतचतम् । न + एतत् + ते + अनप + उतचतम् ।

138 जनााः ______ सञ्चारां कुवदन्धत । लोकयानैाः

139 प्राताः उत्थाय अहां____नमानम । देवम्

140 शुद्धां वाक्यम् अधवेषयतु । अन्म्बकायै नमाः ।

141  '४९' (49) इत्यकेु्त का सांख्या ? नवचत्वाररशत् ।

142 नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधदषड्वादन पयदधतां योगाभ्यासां करोतत । ('नकम्' पदस्य उपयोगेन प्रश्नां करोतु) नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधदषड्वादनपयदधतां कक करोतत ?

143 अलका महेसाणाताः पालनपुरां गच्छतत । (कुताः – पदस्य प्रयोगेण प्रश्नां पृच्छतु) अलका कुताः पालनपुरां गच्छतत ?

144 मम मातुलाः श्वाः जामनगरताः _______ । आगनमस्यतत ।

145 तस्य ____ नाम भगवती अन्स्त । जनधयााः

146 रक्षकाः नमत्रां प्रतत क्रोधां करोतत । (वाक्यस्य समानाथी वाक्यां दशदयतु ।) रक्षकाः नमत्राय कु्रध्यतत ।

147 श्रीमद् भागवतस्य ____ स्कधधे कृष्णलीला वर्णणता । दशमे

148 यनद प्रपरह्याः सोमवासराः तर्हह प्रपरश्वाः काः वासराः ? रनववासराः ।

149 पञ्चातधकां  – सपादषडवादनम् – इत्यकेु्त काः समयाः ? षड्वादनां तथा कवशततनननमषाः ।

150 मृगाः प्रत्यहां तत्र ___ शस्यां स्वादतत । गत्वा

SANSKRIT (QUESTION NOs.136 to 150)



No. પ્રશ્ન જવાબ
URDU (QUESTION NOs.136 to 150)

     کتاب          پنڈت جی کباڑی کی دکان سے کیا خرید کر الئے تھے؟

     آگرہ          مرزا غالب کہاں پیدا ہوائے تھے؟

ؔ  کی نہیں ہے؟      عوِد ہندی          ذیل میں سے کون سی تصنیف محمد اقبال

     سورج          غبار شرق سے کیا مراد ہے؟

     دہلی           منظر انٹرویو دینے کے لیے مدراس سے کہاں جا رہا تھا؟

     نپولین اور انگریز

      جنماشٹمی           ہر خاطر کو خرسند کیا، ہر دل کو لبھایا ………… نے

      بوڑھے           انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، یہ بات کس نے ثابت کی؟

       دولت و عزت جانے پر بھی گھمنڈ کرنا           رّسی جل گئی پر بل نہ گیا یعنی

       تلمیح          قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے - مصرعے میں کون سی صنعت ہے؟

     سعادت حسن منٹو

      بولنے کی قوت           قوت ناطقہ یعنی …

      کہکشاں           یہ          تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

      عظمت           اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

      اے۔پی۔جے۔ عبدالکالم

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

(B)

(A)

(D)

(C)

(A)

(B)

(D)

(D)

(C)

(A)

(B)

(A)

(D)

(C)

(B)



No. પ્રશ્ન જવાબ

136 ज्या नक्रयापदाचा अथद पुरा होव्यास  कमादची  जरूरी लागते ते नक्रयापद मृणजे.... सकमदक

137 वृक्ष + औदाचद चा शब्दाची सांधी पुढील प्रामणे आहे. वृक्षौदायद

138 ‘जीभ टाळ्याला तचकरणे’ चा वाक्प्रचाराचा अथद चा प्रामाणे होतो. अततशय धाबरणे

139 ‘आम्ही कुत्र्याला साांभाळले’ हे वाक्य चा प्रयोगाचे उदाहरण आहे. भावे प्रयोग

140 सांस्कृत भाषेत न मराठीत चेताांना ज्या शब्दाच्या मुळ रोपात बदल होतो त्यास कोणते शब्द मृणतात ? तद्वव

141 ‘आम्ही जाता आमुच्यागावा’ हे चा प्रकास्चे वाक्य आहे. केवलवाक्य

142 ‘पाचशे रुपचे ही देखील मोढी रक्कम आहे.’ चा वाक्याचे नकाराथी वाक्य खालील प्रमाणे आहे. पाचशे रुपये ही काही कहान रक्कम नाहे.

143 भाषेच्या अलांकराचे मुख्य नकती प्रकार ओहत ? दोन

144 हे कोण बोलले बोला राजहांस माझा ननजला हे चा रसाचे उदाहरण आहे. करुणरस

145 ‘चार रस्ते एकम चेतात तोजागा’ चा शब्द समुहाबद्दल पुढील पैकी एक शब्द चेतो. चव्हारा

146 ‘गांगौध’ चा जोडशब्दाचा पोर शब्द (नवग्रह) खालील प्रमाणे आहे. गांगा + ओध

147 ‘खग’ चा शब्दचा शब्द समुह खालील पैकी आहे. आकाशार गमन करणारा

148 ‘उपमेय’ हे जण  उपमानच आहे असे जेथे वर्णणलेले असते तेथे खालील पैकी एक अलांकार असतो. उत्पे्रक्षा

149 ज्या समासाची असतात त्यास कोणता समास मृणतात ? G R AC E

150 कनवतेचे चरण मृणताांना आपण मध्येच काही अक्षरानांतर थाांबतो चा थाांबण्याच्या जागेला असे मृणतात. चती

MARATHI (QUESTION NOs.136 to 150)

     کتاب          پنڈت جی کباڑی کی دکان سے کیا خرید کر الئے تھے؟

     آگرہ          مرزا غالب کہاں پیدا ہوائے تھے؟

ؔ  کی نہیں ہے؟      عوِد ہندی          ذیل میں سے کون سی تصنیف محمد اقبال

     سورج          غبار شرق سے کیا مراد ہے؟

     دہلی           منظر انٹرویو دینے کے لیے مدراس سے کہاں جا رہا تھا؟

     نپولین اور انگریز

      جنماشٹمی           ہر خاطر کو خرسند کیا، ہر دل کو لبھایا ………… نے

      بوڑھے           انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، یہ بات کس نے ثابت کی؟

       دولت و عزت جانے پر بھی گھمنڈ کرنا           رّسی جل گئی پر بل نہ گیا یعنی

       تلمیح          قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے - مصرعے میں کون سی صنعت ہے؟

     سعادت حسن منٹو

      بولنے کی قوت           قوت ناطقہ یعنی …

      کہکشاں           یہ          تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

      عظمت           اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

      اے۔پی۔جے۔ عبدالکالم

136

137

138

139

140

141

142

143

144
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No. પ્રશ્ન જવાબ

76 નીચે દિાણવેલ ક્ષાર અને િેના ઉપયોગની જોડ્ીમાથંી કઇ જોડ્ી ખોટી છે ? મીઠ ં  - એવસડ્ીટીની દવામાં
77 જો ખાદ્ય પદાથણમાં કાબોહારે્ટ હોય િો કયા દ્રાવર્ન  ંટીપ  ઉમેરિા જંાબ ક્રડ્યો રંગ મળે છે ? આયોક્રડ્ન
78 ................... મા ંઅધણચદં્રાકાર વાલવ હોય છે. િીરા
79 વનસ્યદંન પદ્ધવિ કયા વસદ્ધાિં પર કાયણ કરે છે ? દરેક પદાથણના ઉત્કલન ભબિંદ  અલગ-અલગ છે.

80 ચ બંક વડ્ે આકષાણિી વસ્ત  ઓ િાની બનેલી છે ? વનકલની
81 નીચેનામાથંી કઈ અંભગકા પાચક ઉત્સેચકો ધરાવે છે ? લાયસોઝોમ
82 નીચેનામાથંી કયો અંિઃસ્ત્રાવ ચયાપચયની ક્રક્રયાઓન  ંવનયમન કરે છે ? થાઇરોતસીન

83 દમ/અસ્થમા જેવા રોગોથી પીડ્ાિા દદીઓ માટે વપરાિા હને્ડ્ પપં (ઇન્હલેર) મા ંકયા રસાયર્નો ઉપયોગ થાય છે ? Na2O2

84 હવામાં પ્રાર્વા ન  પ્રમાર્ કેટલ  ંહોય છે ? 21.0 ટકા
85 નીચેનામાથંી કયો સકૂ્ષ્મ જીવ થીજવવાના પદાથણ (અગાર) બનાવવામાં ઉપયોગી છે ? લીલ
86 નીચેનામાથંી કયો ગ્રહ ઉપગ્રહ ધરાવિો નથી ? બ ધ
87 સ્ત્રીમાં ફભલિાડં્ન  ંગિાણિયની ક્રદવાલમાં સ્થાપન કેટલા ક્રદવસમાં થાય છે ? 7-8 ક્રદવસમાં
88 િીંગોડ્ા નામની વનસ્પવિ નીચેનામાથંી કઇ લાક્ષભર્તિા ધરાવે છે ? મળૂિતં્ર અલપ વવકસીિ હોય છે.

89 પથૃ્વી પર કોઇ એક પદાથણન  ંવજન 60 N હોય િો ચદં્ર પર િેન  ંવજન કેટલ  ંહિે ? 10 N

90 એક વસ્ત  ના આઠ પ્રવિભબિંબ મેળવવા બે સમિલ અરીસા વચ્ચે કેટલા અંિનો ખરૂ્ો રાખવો જોઇએ ? GRACE

91 નીચેનામાથંી કયા પ્રકારનો કોલસો સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો છે ? એન્રેસાઇટ
92 નીચેનામાથંી કઈ ગ્રથંી િરીરન  ંિાપામાન જાળવવામાં મદદ કરે છે ? પ્રસ્વેદ ગ્રથંી
93 નીચેનામાથંી ક  ંભવૂમગિ પ્રકાડં્ન  ંઉદાહરર્ નથી ? ગાજર

94




ઉપરોતિ વસ્થવિના આધારે કઇ ઘટના બનવાની સિંાવના છે ?

અમાસ, સયૂણગ્રહર્

વવિાગ - 2 (ગભર્િ-વવજ્ઞાન)

સયૂણ ચદં્ર પથૃ્વી



No. પ્રશ્ન જવાબ

95
માનસી અને િારક એક અવલોકન ક ણ કે િાળાના કોઇ એક ઓરડ્ાના લાઇટ કે પખંા બધં હોય િો પર્ બીજા રૂમમા ં
લાઇટ ચાલ  થઇ િકે છે. િેમના વિક્ષકે જવાબ આપ્યો કે,

“આ સમાિંર જોડ્ાર્ છે અને બધં પક્રરપથ છે.”

96 પ્રકાિના અવનયવમિ પરાવિણનમાં નીચેનામાથંી કયો વવકલપ લાગ  પડ્િો નથી ? પરાવિીિ ક્રકરર્ો એકબીજાને સમાિંર હોય છે.

97
સામેની આકૃવિમા ંદિાણવેલ વસ્થવિ અન સાર કઇ 

નળીમાં હવા ફંુકવાથી પાર્ી બહાર આવિે ?
નળી D

98 દહન સદંિેની સકંલપનાત્મક બાબિે રાજ  મ જંવર્માં છે. નીચેનામાથંી સાચો વવકલપ પસદં કરી િેને મદદ કરો. મદં દહનમાં માત્ર ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકાિ ઉત્પન્ન 

થિો નથી.
99 કેટલા ppm થી વધારે ક્ષારવાળુ પાર્ી પીવા માટે હાવનકારક છે. 500 થી વધ 

100 “ જ્યોર્જ-દ-મસ્તે્રલ ” ને વેલક્રોની િોધ કરવાની પે્રરર્ા જેના પરથી મળી િે “ કિૂક્રર  ંલાબં   ” શ  ંછે ? ઘાસન  ંબીજ

101 કયા વવટામીનની ઉર્પથી યકૃિના રોગો થાય ? વવટાવમન-K

102 પાર્ીમાં પ્રકાિનો વેગ કેટલો હોય છે ? 2,25,000 km/sec

103 નીચેનામાથંી કઇ ઇલેતરોન રચના વસભલકોનની છે ? ( 2 , 8 , 4 )

104 કઇ વમશ્ર ધાત   આકાર યાદ રાખવાનો અદભિૂ ગ ર્ધમણ ધરાવે છે ? વનટીનોલ

105 નીચેના પૈકી ક  ંફળ પ્રાવર છે ? કપાસ

106 વલકેનાઈઝ્ડ્ રબ્બરનો ઉપયોગ િેમા ંથાય છે ? ચપંલના સોલ

107 નીચેના પૈકી કોન  ંઉત્કલન ભબિંદ  907o છે ? જસિ

108 પદાથોના કોહવાટથી કયો ઝેરી વા  ઉત્પન્ન થાય છે ? હાઇરરોઝન સલફાઇડ્

109 ડ્ીસેમ્બર/જાન્ આરી માસમાં નીચેના પૈકી ક  ંનક્ષત્ર બરાબર 90o ના ખરેૂ્ ઉપર જોિા જોવા મળે છે ? કૃવિકા

110 નીચેના પૈકી કયો રોગ પ્રોટીનની ઉર્પથી થાય છે ? મેરેસ્મસ



No. પ્રશ્ન જવાબ

111
અચાનક બનિી ઘટનામાં કે મશૂ્કેલીના સમયમાં થિી પક્રરવસ્થવિમાં વ્યક્તિને સામનો કરવા િૈયાર કરિી ગ્રવંથ કઇ 

છે ?
એક્રરનલ

112 િાપ વવદ્ય િમથકોમાં કયા પ્રકારનો કોલસો વપરાય છે ? ભલગનાઇટ

113 એમ્બરગ્રીસ નામન  ંપરફય મ મટીરીયલ કઇ માછલીના આંિરડ્ામાં ઉત્પન્ન થાય છે ? સ્પમણ વહલે

114 નીચેના પૈકી સ ક્રોજન  ંઆર્વીય સતૂ્ર છે. GRACE

115 4x2 + 16x + ........... આ બહ પદી પરૂ્ણ વગણ બને િે માટે િેન  ંઅંવિમ પદ ક્  ંહિે ? 16

116
એક ખેિરની 400 હતેટર જમીન છે િેમા ંવવવવધ પાક લેવામાં આવે છે. િે પૈકી 40 હતેટર જમીનમાં ઘઉંનો પાક 

લીધેલ છે. ઘઉંના પાકને વત ણળ આલેખમાં દિાણવવો હોય િો કેટલા અંિના ખરૂ્ાવાળો િાગ બિાવવો પડ્ે ? 36o

117
રાજેિના પગારમા ં10 ટકા ઘટાડ્ો કરવામાં આવ્યો. જો િેનો પગાર ફરીથી િેટલો જ કરવો હોય િો કેટલા ટકાનો 
વધારો કરવો પડ્ે ?

118                                                ની ક્રકિંમિ કેટલી થાય ? 10

119 કાટંાવાળી ઘક્રડ્યાળમાં 6 કલાક 20 વમવનટ થાય િો બનેં કાટંા વચ્ચે કેટલા માપનો ખરૂ્ો બને ? 70o

120 નીચેની કઈ બાબિ ચોરસને લાગ  પડ્ે છે. પરંત   લબંચોરસને લાગ  પડ્ત  ંનથી ? વવકર્ો એકબીજાને કાટખરેૂ્ દૂિાગે છે.

121 નીચે પૈકી ક્  વવધાન સાચ  ંછે ? અભિકોર્ની જોડ્ના ખરૂ્ાના માપ સરખા હોય છે.

122 3 વડ્ે વનઃિેષ િાગી િકાય િેવી પ્રથમ ચાર બેકી સખં્યાઓનો મધ્યક કેટલો થાય ? 15

123
એક ટેબલની ક્રકિંમિ એક ખરૂિીની ક્રકિંમિ કરિા બમર્ી છે. ચાર ખરૂિી અને એક ટેબલની ક લ ક્રકમિં 

² 1,800/- છે. િો ખરૂિીની ક્રકિંમિ કઈ હિે ?
² 300

124 19,683 ન  ંઘનમળૂ શ  ંથાય ? 27

125
િાળામાં ગ્રામ સફાઇ ક્રદન વનવમિે 150 બાળકોને સફાઇ કરિા 6 કલાક લાગે છે. જો 180 બાળકો જોડ્ાય િો કેટલા 
સમયમાં ગ્રામ સફાઇ પરૂી થાય ?

5 કલાક

126
એક વત ણળાકાર મેદાનનો વ્યાસ 49 મીટર છે. જો બાળક મેદાનની ક્રકનારી પર 7 મીટર / વમવનટ ચાલે િો િેને કેટલો 
સમય લાગિે ?

22 વમવનટ

127 576 ને નાનામા ંનાની કઈ સખં્યા વડ્ે ગ ર્વાથી મળિી સખં્યા પરૂ્ણ ઘન બને ? 3

11 
1

9
 ટકા 

(17.3 x 17.3) - (7.3 x 7.3)

17.3 + 7.3
  



No. પ્રશ્ન જવાબ
128 એક ઘનના ઘનફળનો બમર્ી બાજ વાળા ઘનના ઘનફળ સાથેનો ગ ર્ોત્તર........... થાય ? 1 : 8

129
એક પાર્ીની ટાકંીનો વ્યાસ 1.4 મીટર છે. િેના િળીયે લાદી બેસાડ્વાનો ખચણ દર ચોરસ મીટરના ² 60 હોય િો 
લાદી બેસાડ્વાની ક લ મજ રી કેટલી થિે ?

² 92.40

130
એક સીરીઝમાં લાલ લાઇટ દર ત્રર્ સેકન્ડ્ પછી, લીલી લાઇટ દર નવ સેકન્ડ્ પછી અને પીળી લાઇટ દર પદંર 

સેકન્ડ્ પછી ઝબકે (ચાલ  થઇ બધં થાય) છે. ત્રરે્યને એક સાથે િરૂ કયાણ પછી કેટલી સેકન્ડ્ પછી ત્રરે્ય લાઇટ એક 

સાથે જ ઝબકિે ?

45 સેકન્ડ્ે

131 ક્રકિંમિ િોધો : 8.000

132
કોઈપર્ બે સમેંય સખં્યાનો સરવાળો સમેંય સખં્યા જ થાય છે. એ સમેંય સખં્યાઓના સરવાળોનો ક્યો ગ ર્ધમણ 
દિાણવે છે ?

સવંતૃ્તિાનો ગ ર્ધમણ

133 64 દિાણવવા માટે નીચે પૈકી કઇ રીિ સાચી નથી ?

134 બે પરસ્પર લબં રેખાઓને નીચેનામાથંી કઇ રીિે દિાણવી ન િકાય ?

135

નીચે બે વવધાનો આપેલ છે.

વવધાન-૧ : જે બે ખરૂ્ાના માપનો સરવાળો 180o થાય િેમને એક બીજાના પરૂક કોર્ કહવેાય.

વવધાન-ર : રૈભખક જોડ્ના ખરૂ્ાના માપનો સરવાળો 180o થાય.

 ઉપરોતિ વવધનોના આધારે નીચેનામાથંી ક્  વવધાન ખોટ ં છે ?

દરેક પરૂક કોર્ની જોડ્ રૈભખક જોડ્ના ખરૂ્ાની જોડ્ રચે 

છે.

136 સાદ  રૂપ આપો : GRACE

137
મવનષાબહનેની િાળામાં ક લ 150 વવદ્યાથીઓ 6 કલાકમાં સફાઇ કાયણ પ રંૂ કરે છે. પરંત   એક ક્રદવસ કેટલાક 

વવદ્યાથીઓ ગેરહાજર રહિેાં આ જ કામ પરૂ્ણ થિા ં10 કલાક લાગ્યા. િો િાળામાં કેટલા વવદ્યાથીઓ િે ક્રદવસે 

ગેરહાજર રહ્યા હિે ?

60

138 બે બહ પદીઓનો સરવાળો 3m2 + 7m િથા બાદબાકી m2 + m મળે છે િો આ બે બહ પદીઓ નીચે પૈકી કઇ હિે ? m2 + 3m, 2m2 + 4m

139 પરૂ્ાાંક સખં્યાના સદંિણમાં નીચેનામાથંી ક્  વવધાન ખોટ ં છે ? ગ ર્ાકારન  ંસરવાળા પર વવિાજન ન થઇ િકે.

140 ચત ષ્કોર્ના સદંિણમાં નીચેનામાથંી ક્  વવધાન સાચ  ંનથી ? દરેક સમાિંરબાજ  ચત ષ્કોર્ એ ચોરસ છે.

 𝟎. 𝟐𝟏𝟔
𝟑

 +  𝟎. 𝟎𝟔𝟒
𝟑

 +  𝟑𝟒𝟑
𝟑

  

212

27   

𝐀𝐁       ⟘ 𝐂𝐃     

5
6 + 1 

2
3 x 

3
10 - 

2
3  



No. પ્રશ્ન જવાબ

141 જો a + b = 8 િથા ab = 15 હોય િો a3 + b3 ની ક્રકિંમિ િોધો. 152

142
બે સખં્યાઓનો સરવાળો 56 િથા નાની અને મોટી સખં્યાનો ગ ર્ોત્તર      

થાય િો િે બે સખં્યા કઇ હોઇ િકે ?
21 અને 35

143 આપેલ વવધાન માટે કયો વવકલપ લાગ  પડ્િો નથી ?     "ખરૂ્ાનો દ્વદ્વિાજક એ.................." એક રેખા હોય છે.

144 નીચેનામાથંી ક્યા પ્રકારના ખરૂ્ાઓની જોડ્ના માપનો સરવાળો 180o થાય ? અંિઃકોર્ો

145 નીચેનામાથંી કઇ સખં્યાનો લ.સા.અ. 100 અને ગ .સા.અ. 1 છે ? 4, 25

146 ત્રર્ વષણ પહલેા વનરવ, વનહાર અને વમક્રહરની ઉંમરનો સરવાળો x વષણ હિો. િો ત્રર્ વષણ પછી િેમની ઉંમરનો 
સરવાળો કેટલો થિે ?

x  + 18

147             મા ંનીચેના પૈકી ક્યા માપનો વત્રકોર્ રચી િકાિે નક્રહિં ? PQ = 3.5 cm, QR = 3 cm,   PR = 8 cm

148 એક મીટર પનાના ચાર મીટર લાબંા કાપડ્માથંી 2500 ચો.સેમી. ના કેટલા રૂમાલ બનિે ? 16

149 નીચેનામાથંી ક્યો અપરૂ્ાાંક સૌથી નાનો છે ?

150 લઘ કોર્ વત્રકોર્મા ંકેટલા ખરૂ્ા લઘ કોર્ હોય છે ? ત્રર્

3
5  

△PQR 

3
7  



No. પ્રશ્ન જવાબ

76 કયા રેખાિંવતૃ્તને ‘આંિરરાષ્રીય ક્રદનાિંર રેખા’ કહ ેછે ? 180o

77
આમ ખમા ં‘સમાજવાદી’, ‘ભબનસાપં્રાદાવયક’, ‘એકિા’ અને ‘રાષ્રની અખકં્રડ્િિા’ જેવા િબ્દો ઈ.સ. .......... મા ં
ઉમેરવામાં આવ્યા. 1976

78 ઉત્તર ધ્ર વ પર સૌ પ્રથમ પગ મકૂનાર િારિીય નારી કોર્ હિી ? વપ્રિી સેનગ પ્િા

79 ટેતસાસ રાજ્યમાં ફંકાિા અવિિય ગવિ વેગવાળા ચક્રવાિોને કયા નામે ઓળખાવામાં આવે છે ? ટોનેડ્ો

80 ક ત્ત  બવમનારના વનમાણર્ની િરૂઆિ ............ એ કરેલી અને િેનો વવસ્િાર ............... એ કયો હિો. ક ત  બ દ્દીન ઐબક, ઇલત  વત્મિ

81 પ્રથમ વવશ્વ દ્ધનો સમયગાળો .............. હિો. 1914 થી 1918

82 નીચે પૈકી ક  ંસરોવર મીઠા પાર્ીન  ંસરોવર નથી ? ભચલકા

83 1857 ના સગં્રામને વવપ્લવને બદલે પ્રથમ સ્વાિતં્ર્ય સગં્રામ િરીકે ઓળખાવનાર કોર્ હિા ? વીર સાવરકર

84

વવિાગ-અ મા ંગ જરાિના પ્રાદેવિક પ્રદેિ અને વવિાગ-બ મા ંવવસ્િાર આપેલા છે. યોગ્ય રીિે જોડ્ી સાચો વવકલપ 

પસદં કરી જવાબ આપો.

1-b,  2-d,  3-a,  4-c

85 નીચેનાં પૈકી ક  ંરાજ્ય વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાનો પ્રથમ વિકાર બન્  ં? હૈદરાબાદ
86 બધંારર્ સિાએ બધંારર્ને કયારે સમંવિ આપી ? 26 નવેમ્બર,1949

87 સથંાગાર એટલે શ  ં? ગર્-રાજ્ય સઘંની બેઠકન  ંસ્થળ
88 નીચેનામાથંી કોર્ મોયણ વિં સાથે સબંવંધિ છે ? ભબન્દ સાર
89 નીચેનામાથંી હષણવધણન રભચિ નાટક ક  ંછે ? રત્નાવલી
90 0o રેખાિંવતૃ્ત કયા દેિમાથંી પસાર થાય છે ? ઈંગ્લેન્ડ્
91 ક્રહિોપદેિની રચના કયા વાિાણસગં્રહને આધારે કરવામાં આવી હિી ? પચંિતં્ર

વવિાગ - 2 (સામાજજક વવજ્ઞાન)



No. પ્રશ્ન જવાબ
92 નીચેનામાથંી કયા પાકને િૈયાર થિા સૌથી વધારે સમય લાગે છે ? િર્
93 વનસ્પવિ ઘીની ખરીદી વખિે િેના પાઉચ પર કઈ વનિાનીની ખાિરી કરિો ? એગમાકણ
94 ક ચીપ ડ્ી નતૃ્ય કયા રાજ્ય સાથે જોડ્ાયેલ છે ? આંધ્રપદેિ
95 કકણવતૃ્ત કે મકરવતૃ્ત પસાર ન થત  ંહોય િેવો ખડં્ કયો છે ?  રોપ
96 ગ જરાિમાં પચંાયિી રાજની િરૂઆિ કયા વષણથી થઈ હિી ? ઈ.સ. 1963

97 વવક્રમ સવંિની િરૂઆિ કયા િાસકના સમયમાં થઈ હિી ? ચદં્રગ પ્િ – બીજો
98 ગ જરાિમાં વડ્ી અદાલિની સ્થાપના કયા વષે થઈ હિી ? ઈ.સ. 1960

99 ચલર્ી નોટો બનાવવાનો કાગળ ક્યા ંબને છે ? હોિગંાબાદ
100 કાગંડ્ી ગ ર ક લની સ્થાપના કોરે્ કરી હિી ? સ્વામી શ્રદ્ધાનદં
101 િારિના િવ્ય વારસાને ઉજાગર કરનાર પ રાિત્વવવદ કોર્ છે ? એલેકઝાડં્ર કવનિંગહામ

102 “ િારિના ચાર ધામમાથંી એક છં, છ માળન  ંવિખર ધરાવ  છં, મારો ઘ મ્મટ સાઇઠ સ્િિંો પર ઉિો છે. ” મને ઓળખો. દ્વારકાધીિ મકં્રદર

103 નીચેનામાથંી ક  ંસ્થાપત્ય વસદ્ધરાજ જયવસિંહના િાસન દરવમયાન બધંાયેલ નથી ? રાર્ીની વાવ
104 આંિરરાષ્રીય ન્યાય અદાલિ ક્યા ંઆવેલી છે ? હગે
105 નીચેનામાથંી કઈ કૃવત્ત હષણવધણને લખી હિી ? વપ્રયદવિિકા
106 ર૧મી જૂનન  ંિૌગોભલક મહત્વ શ  ંછે ? કકણવતૃ્ત ઉપર ક્રદવસ લાબંો હોય છે.

107 િોજપત્રો બનાવવામાં કયા વકૃ્ષની છાલનો ઉપયોગ કરવામાં આવિો હિો ? ભરૂ્જ
108 સસં્કૃિ િાષાના કયા મહાકવવ હષણવધણનના દરબારને િોિાવિા હિા ? બાર્િટ્ટ
109 કયા દેિમાં રાત્રીના બાર વાગ્યે પર્ સયૂણ જોવા મળે છે ? નોવે
110 મહમ્મદ ગઝની એ સોમનાથ મકં્રદર પર ચડ્ાઇ કરી ત્યારે ગ જરાિમાં કયા રાજાન  ંિાસન હત   ં? િીમદેવ સોલકંી
111 મ ખ્યમતં્રીના સદંિણમાં નીચેનામાથંી ક  ંવવધાન સાચ  ંછે ? િે મતં્રીમડં્ળના વક્રહવટી વડ્ા છે.

112 િમાર ં  ઘર પથૃ્વીના કયા આવરર્ ઉપર બાધંવામાં આવેલ  ંછે ? મદૃાવરર્
113 રાજ્યસિામાં દર બે વષે કેટલા સભ્યોની ચ ૂટંર્ી કરવામાં આવે છે ? ત્રીજા િાગના
114 કાલગ લી અને ક લગાડ્ી શ  ંછે ? સોનાની ખાર્
115 વમત્રમેલા નામની સસં્થા કોરે્ સ્થાપી હિી ? વીર સાવરકર
116 નીચેનામાથંી ક  ંકારર્ ખેડ્ા સત્યાગ્રહ માટે જવાબદાર છે ? અવિવવૃષ્ટ છિા ંમહસેલૂ ઉઘરાવવાન ં



No. પ્રશ્ન જવાબ
117 સં તિ રાષ્રની સામાન્ય સિાના પ્રમ ખ િરીકે હોદ્દો સિંાળનાર પ્રથમ િારિીય કોર્ હિા ં? વવજ્યાલક્ષ્મી પકં્રડ્િ

118 િારિીય સઘંમાં જોડ્ાવાની સૌપ્રથમ પહલે કયા રાજાએ કરી ? િાવનગરના કૃષ્ર્ક મારવસિંહજી

119 િારિનો કયો પડ્ોિી દેિ ISLAND OF JEMS (રત્નદીપ) અથવા પવૂણના મોિી િરીકે ઓળખાય છે ? શ્રીલકંા

120 સસંદની બેઠકો બોલાવવાની અને સત્ર સમાવપ્િની જાહરેાિ કરવાની સત્તા બધંારર્ીય રીિે કોર્ ધરાવે છે ? રાષ્રપવિ

121 રાજ્યસિામાં કેટલા સભ્યોની વનમણ ૂકં રાષ્રપવિ દ્વારા કરવામાં આવે છે ? 12

122 પથૃ્વી પોિાની ધરી પર કઈ ક્રદિામાથંી કઈ ક્રદિા િરફ ફરે છે ? પવિમથી પવૂણ

123 િારિીય બધંારર્માં વિક્ષર્નો કઈ યાદીમાં સમાવેિ થાય છે ? સં તિયાદી  & રાજ્યયાદી

124 આઠમીથી બારમી સદીના સમયગાળાને કયા કાળ િરીકે ઓળખવામાં આવે છે ? પવૂણ મધ્યકાળ

125 નીચેનામાથંી કયો દેિ દભક્ષર્ અમેક્રરકા ખડં્નો છે ? બ્રાભઝલ

126 િોજપત્રો અને િાડ્પત્રો પર કઈ ભલવપમા ંલખાર્ વધ  જોવા મળે છે ? પાડં 

127 કયા સયૂણમકં્રદરને રથનો ઘાટ આપી સાિ ઘોડ્ા ખેંચિા હોય િેવ  ંસ્વરૂપ આપવામા ંઆવ્  ંછે ? કોર્ાણકણ

128 િારિનો પ્રમાર્સમય દેિના કયા િહરે પરથી પસાર થિાં પવૂણ રેખાિંવતૃ્ત પરથી નક્કી કરવામા ંઆવે છે ? અલહાબાદ

129 મોિીહારી ગામ ગાધંીજીએ િરૂ કરેલ કઈ લડ્િના સબંધંમાં સકંળાયેલ છે ? ચપંારર્ સત્યાગ્રહ

130 હષણચક્રરિ અને કાદંબરી જેવી પ્રખ્યાિ કૃવત્તઓની રચના કોરે્ કરેલ ? બાર્િટ્ટ

131 પથૃ્વી પોિાની કાલપવનક ધરી પર વવષ વવતૃ્ત પર કલાકના કેટલા ક્રકમીની ઝડ્પે ફરે છે ? 1670

132 િારિ આવવાનો જળમાગણ િોધવામાં સફળિા મેળવનાર વાસ્કો-દ-ગામાને કયા ક્રહન્દી ખલાસીની મદદ મળી હિી ? મહમદ-ઈબ્ન-મજીદ

133 ડ્ો. બાબા સાહબે આંબેડ્કરે કોને ‘ બધંારર્નો આત્મા ’ સમાન ગર્ાવ્યો છે ? બધંારર્ીય ઈલાજોનો અવધકાર
134 નીચેના પૈકી ક  ંઔદ્યોભગક એકમ ખાનગી કે્ષત્રન  ંનથી ? ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટ



No. પ્રશ્ન જવાબ

135

વવિાગ-1 મા ંઆપેલ વવશ્વસસં્થા અને વવિાગ-2 મા ંઆપેલ વવશ્વસસં્થાના મ ખ્ય મથકોને યોગ્ય રીિે જોડ્ી સાચો 
વવકલપ પસદં કરી જવાબ આપો.

અ-3,  બ-4,  ક-1,  ડ્-2

136 વવિરર્ દિાણવિા નકિાઓન  ંવનમાણર્ કરે છે NATMO (નેિનલ એટલાસ વથમૈક્રટક મેપ 

ઓગેનાઈઝેિન)

137 નીચે પૈકી ક  ંસગંક્રઠિ કે્ષત્રન  ંલક્ષર્ નથી ? વધારાનાં કામ માટે વધારાન  ંવેિન નહીં

138 મિૃ સમ દ્ર માટે નીચે પૈકી ક  ંવવધાન સાચ  ંનથી ? િેની ક્ષારિા સમ દ્રના ંપાર્ી કરિા ચાર ગર્ી વધારે છે.

139 કયા વકૃ્ષનાં રસમાથંી ટપેન્ટાઈન બને છે ? ચીડ્
140 મ ઘલ િાસન સમયે કયા ફે્રન્ચ મ સાફરો િારિમાં આવેલા ? ટેવવનિયર અને બવનિયર

141
વલલિાચાયણએ પોિાની િીથણયાત્રા દરવમયાન જ્યા ં- જ્યા ંશ્રીમદ્ િાગવિ કથા અને પારાયર્ કયાાં િે સ્થળો ........ 
િરીકે ઓળખાય છે.

બેઠક

142 કદમાં વવશ્વમા ંપ્રથમ સ્થાન ધરાવિી એમેઝોન નદી કયા ખડં્માં આવેલી છે ? દભક્ષર્ અમેક્રરકા
143 બે રેખાિંવતૃ્તો વચ્ચેન  ંઅંિર ફતિ .................... ઉપર આિરે 111 ક્રકમીન  ંહોય છે. વવષ વવતૃ્ત
144 પવૂણમા ંઅરૂર્ાચલ પ્રદેિથી પવિમે ગ જરાિન  ંઅંિર લગિગ કેટલા ક્રકમી છે ? GRACE

145 વાયવ્ય ચીનનાં પીળી માટીના ંમેદાનો કયા નામથી ઓળખાય છે ? લોએસ
146 વવશ્વમા ંસૌથી વધ  ઉંચાઈ પર આવેલ  ંસરોવર ક  ંછે ? ક્રટક્રટકાકા
147 નીચેના પૈકી સૌથી વધ  લાબંા દક્રરયા ક્રકનારાવાળો દેિ કયો છે ? કેનેડ્ા
148 િારિમાં સૌ પ્રથમ કઇ  રોવપયન પ્રજા વેપાર અથે આવી હિી ? પોટ ણગીઝ
149 માસંાહારી ખાદ્ય સામગ્રીનાં પેકીંગ ઉપર કયા રંગની વનિાની હોય છે ? લાલ

150 િારિની નદીઓ સબંવંધિ નીચેનાં વવધાનો પૈકી ક  ંવવધાન સાચ  ંનથી ? દભક્ષર્ િારિની નદીઓ જળવવદ્ય િ માટે ઉપયોગી 
નથી.

વવિાગ-1 વવિાગ-2 

(અ) વવશ્વઆરોગ્યસસં્થા  

(બ)  નેસ્કો 

(ક)  વનસેફ 

(ડ્) વવશ્વબેંક 

(1) ન્યૂોકણ  

(2)વોવિિંગ્ટનડ્ી.સી. 

(3)જજવનવા 

(4)પેક્રરસ 

 


