HTAT - 2017 (Exam Date : 23-04-17)
Final Answer Key (Publish Date : 10-05-2017)
No.
1

મા ણત કસોટ માટ નીચેના પૈક

ુ ં િવધાન સા ુ ં છે ?

આ કસોટ ચો સ

2

જો િશ%ક પોતે ભણવા તૈયાર ન હોય તો એ ખરખર ભણાવી જ ન શક.' - આ િવધાન કો*ુ ં છે ?

3

સ.તરં ગી

4

ઘડતર અને ચણતર' 4ા કળવણીકારની આ:મકથા છે ?

5

/ ૃિ1ઓ' એક િવષય તર ક 4ા અ ભગમમાં ભણાવાય છે ?

6ા

15 થી 35

ુ ં ધોરણ સા ુ ં છે ?

6

સા%રતાનાં ન

7

/ ૃKL અને િવકાસ સંબધ
ં ે નીચેના પૈક

8

શૈ% ણક મનોિવ6ાનમાં ઇડ, ઇગો અને Mુપર ઇગોના OુરBકતાP કોણ છે ?

9

અRયાપન કૌશSયના િવકાસ માટ ઉપયોગી સોપાનો ''િશ%ણ- િતપોષણ-Oુનઃઆયોજન-Oુનઃિશ%ણ-Oુનઃ
િતપોષણ'' સાથે સૌથી વVુ Wુ ં Mુસગ
ં ત છે ?

ુ ં િવધાન Mુસગ
ં ત નથી ?

10 શાળાક ય સવPZાહ D ૂSયાંકન [તગPત વાપરવામાં આવ\ુ ં રચના:મક D ૂSયાંકન પ]ક-A 4ા ધોરણથી શ^ થાય ?
11 સતત અને સવPZાહ D ૂSયાંકન બાબતે નીચેના પૈક Wુ ં ખો_ું છે ?

રવી+,નાથ ટાગોર

નાનાભાઇ ભ<

ૌઢ િશ%ણ માટ આપણા દશમાં કઈ Aમર Bવીકારવામાં આવી છે ?
થયેલાં ધોરણો Dુજબ વાચન માટ નીચેના પૈક

ૂથ માટ તૈયાર થાય છે .

એક િમિનટમાં ૩૦ શHદો ઝડપથી બોલીને વાંચી
શક અને સમJ શક.
િવકાસને બાN %મતાઓ સાથે િવશેષ સંબધ
ં છે .

Qોઇડ

માઇXો પાઠ

ધોરણ-3
દરક પાઠવાર એકમ કસોટ ના આયોજન `ારા
D ૂSયાંકન કર/ુ.ં

No.
12

:યાયનનાં Dુaય ]ણ ઘટકો 4ા છે ?

ેષક - સંદશો - સંદશો મેળવનાર

13 NCF 2005 માં નીચેના પૈક કઇ બાબત પર સૌથી વVુ ભાર D ૂકવામાં આbયો છે ?
14

આખી વB\ુ એના ભાગોના સરવાળા કરતાં કંઇક વVુ છે .' આ િવધાન નીચેના પૈક 4ા મનોવૈ6ાિનક વાદ*ુ ં
સમથPન કર છે ?

15 િશ%ણ - ભીતરનો ખdનો' એ OુBતક માટ નીચેના પૈક
16

6ાન*ુ ં સcન

ચSfન eુિનવિસgટ `ારા

કાિશત થ\ુ ં સામિયક

ુ ં બંધબેસ\ુ ં છે ?

eુનેBકો (UNESCO)

ુ ં છે ?

બાળ િવh

17 d+eુઆર 2016 દરિમયાન યોdયેલ iુણો:સવ Xિમક ર તે કવી ર તે ઓળખાય છે ?

iુણો:સવ-6

18 અ ભ ેરણા [તગPત મેBલોએ વણPવેલ જ^jરયાતો પૈક Xમશઃ બીJ અને ]ીJ જ^jરયાત કઈ છે ?
19 શાળા bયવBથાપન સિમિતમાં નીચેના પૈક કોણ ફરJયાત સlય નથી ?
20 વસિત ગણતર 2011 Dુજબ iુજરાતની mુલ વસતીની સા%રતા સંદભn નીચેના પૈક
21 iુજરાતી માRયમની

સંયોજનાવાદ

સલામતી અને

ેમ

સરપંચ

ુ ં સૌથી સા ુ ં છે ?

ાથિમક શાળામાં [ZેJ િશ%ણની શ^આત 4ા ધોરણથી થાય છે ?

22 Bક નર `ારા દશાPવવામાં આવેલા અ ભXિમત અRયયન સાથે નીચેનામાંથી કઈ બાબત સાચી છે ?
23 oુિનયાદ િશ%ણની નD ૂના^પ એવી Zામ દ %ણાD ૂિતg શૈ% ણક સંBથા 4ા Bથળે આવેલી છે ?

71 થી 80 %

ધોરણ-3
એક સંકSપના શીખવવા માટના Xમશઃ તબ ાને
અ*ુસરવા
pબલા

No.
24 મRયવતq rBથિતનાં માપ સંદભn

ા.તાંકોની sેણીમાં t

ા.તાંક સૌથી વVુ વખત આવતો હોય તેને Wુ ં કહવાય ?

થોનPડાઇકના સામા+ય ત:વોના િસLાંત Dુજબ
25 1. iુજરાતી શHદકોષ વાપરવો. 2. jહ+દ શHદકોષ વાપરવો અને 3. [ZેJ શHદ કોષ વાપરવો.
- આ ]ણ પૈક કઈ બે પjરrBથિત વvચે સંXમણ વધાર થશે ?
26

વતPમાન

ાથિમક િશ%ણ માળખા [તગPત અમલીmૃત કાયPXમો મોટ ભાગે કઈ નીિત Dુજબ ચાલે છે ?

27 oુિનયાદ િશ%ણના Dુaય ચાર િસLાંતોમાં નીચેના પૈક કોનો સમાવેશ થતો નથી ?
28

21 મી સદ ના િશ%ણ માટના pતરરાwx ય અહવાલ Dુજબ આપવામાં આવેલા કળવણીના ચાર Bતંભોમાં
નીચેના પૈક કોનો સમાવેશ નથી થતો ?

29 િનદાન કસોટ માટ નીચેના પૈક

ુ ં િવધાન લાiુ પડ\ુ ં નથી ?

30 બાળકોને Wુ ં નથી આવડ\ુ ં એ ચકાસવા માટ નીચેના પૈક કઈ કસોટ *ુ ં આયોજન કર/ુ ં જોઈએ ?
31 ' એક મdનો માળો એમાં દસ ચકલીઓ રહતી'તી '' એ ગીત `ારા નીચેના પૈક Wુ ં શીખવવા વધાર યોyય છે ?
32

ાથિમક શાળાના ધોરણ-1 માં હાલના પાઠzXમ અ*ુસાર નીચેના પૈક 4ા iુજરાતી D ૂળા%ર પહલા
શીખવવામાં આવે છે ?

33

ય:ન અને { ૂલ Mુધાર' ને અRયયનના િસLાંત તર ક Bથાિપત કરનાર મનોવૈ6ાિનક*ુ ં નામ Wુ ં ?

34 નીચેના પૈક
35

ુ ં િવધાન અ ભગમન - િવગમન સંઘષP દશાPવે છે ?

આપની શાળામાં અlયાસ કરતાં 4ા ધોરણનાં બાળકોને રા}ય પર %ા બોડP `ારા લેવામાં આવતી NMMS પર %ા
અપાવશો ?

બuલ
ુ ક

થમ અને બીJ

રાwx ય િશ%ણ નીિત - 1986

Bવતં]તા માટ*ુ ં િશ%ણ

િવકસવા માટ*ુ ં િશ%ણ - Learning to grow
દરક પર %ાથq માટ િનયત સમય મયાP દામાં
કસોટ લખવી ફરJયાત છે .
િનદાન કસોટ

Xમ M ૂચક સંaયાઓ

ગ, મ, ન, જ

થોનPડાઇક
િશ%કની નોકર કરવી છે પણ |ૂ રના િવBતારમાં
જ/ુ ં પડ એ નથી ગમ\ુ ં
ધોરણ-8

No.
36 RTE 2009 ની કલમ 29 Dુજબ નીચેના પૈક અlયાસXમ*ુ ં

ુ ં લ%ણ દશાPbeુ ં છે ?

37 RTE 2009 Dુજબ શાળાના િશ%ણ કાયP (તૈયાર સjહત) માટ દર અઠવાjડયે કટલા કલાક કામ થ/ુ ં જોઇએ ?
38 CAL કાયPXમનો Dુaય આશય 4ો છે ?
39

ાથિમક િશ%ણના નવા અlયાસXમ Dુજબ 4ા િવષય સાથે

િશ%ણનો bયાપ વધારવા માટ ક+, સરકાર તરફથી શ^ થયેલા િવિવધ કાયPXમોને સમયરખા પર દશાવqએ તો
ુ નાથી નવા કાયPXમ Dુજબ સાચો Xમ 4ો ?
1. સવP િશ%ા અ ભયાન
40
2. •જSલા ાથિમક િશ%ણ કાયPXમ
3. રાwx ય માRયિમક િશ%ા અ ભયાન
4. ઓપરશન Hલેક બોડP
ુ નો PTC નો અlયાસXમ હવે 4ા નામે ઓળખાય છે ?

42 તમારા ગામમાં એક 11 વષP* ુ ં બાળક કદ શાળાએ નથી ગeુ.ં આપ Wુ ં કરશો ?
8મી સ.ટ~બર, 2009 થી શ^ થયેલ સા%ર ભારત-2012 નામની સા%રતાની યોજનામાં t તે સમયે કાયPરત
43 •જSલા પૈક -13 •જSલાનો સમાવેશ થયેલ. બાક ના •જSલા માટ iુજરાત સરકાર આજ હ\ુ માટ કઈ યોજના
અમલમાં Dુક છે .
44

iુજરાત રા}ય શાળા પાઠz OુBતક મંડળ `ારા Dુ,ણ થયેલ ENGLISH TEACHER'S NAVIGATOR - 2 એ 4ા
ધોરણનાં [ZેJ િશ%ણ માટ િશ%કને ઉપયોગી થાય તેમ છે ?

45 jXયા:મક સંશોધન*ુ ં સૌથી પહ•ું સોપન

45 કલાક

કો~.eુટરની મદદથી િવષય િશ%ણ કરાવ/ુ ં

ુ ના અlયાસXમનો સ.ઉ.ઉ.કા. િવષય હાલના
સા~ય ધરાવે છે ?

41 iુજરાતમાં O ૂવP સેવા તાલીમનો

બંધારણીય D ૂSયો સાથે Mુસગ
ં ત હોય તેવો
અlયાસXમ

ુ ં છે ?

ુ વ
કાયાP *ભ

4-2-1-3

jડ.લોમા ઇન એલીમે+x એ}eુકશન
બાળકને પાંચમા ધોરણમાં દાખલ કર STP વગPમાં
બેસાડ શ.

સરBવતી યા]ા

ોt€ટ

ધોરણ-4

સમBયા - પસંદગી

No.
46 к

к к

к

ш к

х

! "

?
($%

49

સરકારsીના િશ%ણ િવભાગના તા.૨૧/૧૨/૧૫ ના ઠરાવની જોગવાઇ અ*ુસાર વાસી િશ%કને
િવભાગમાં તાસ, jદવસ અને માિસક એમ Xમશઃ માન|્ વેતનની મહ1મ મયાPદા કટલી છે ?

')

ખાનગી ઉમેદવાર માટ ધોરણ-10 તથા ધોરણ-12
પર %ા લેતી સંBથા છે .

47 iુજરાત Bટટ ઓપન Bmુલ' કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલી સંBથા છે ?
48

# к
к&

ાથિમક

RS. 50/-, RS. 300/-, RS. 7,500/-

† આmૃિ1ને સંO ૂણP બનાવતી અને t પોતાની jદશા બદSયા િવના ‡ ૂટતા ભાગમાં બંધ બેસતી હોય તેવી
આmૃિ1 શોધો.

નીચેની આmૃિ1ઓનો અlયાસ કર છે Sલી આmૃિ1માં " ? " ની જyયાએ આવતી સંaયા શોધો.
50

30

51

RS. 9,000/-

52

એક OુBતકમાં 50% પાના સફદ છે . 40% પાના લીલાં છે . બાક વધેલાં 150 પાના પીળાં છે . તો લીલાં રં ગના પાના
કટલાં હશે ?

53 [ZેJ શHદના Bપેલˆગ યાદ રાખવા માટ િવ‰ાથq શHદના _ુકડા કર છે . અહˆ.......
54

ધોરણ 1 થી 10 ના પાઠz OુBતકોમાં અ*ુXમ ણકા O ૂવn દશાPવતી D ૂળ{ ૂત ફરજો*ુ ં વણPન ભારતના સંિવધાનની
કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલ છે ?

55

ભારતના રા}યોનાં નામ અને સંઘ રા}ય %ે]ોના નામોની યાદ બંધારણની કઈ અ*ુM ૂ ચમાં આપવામાં આવેલ
હોય છે ?

600

િનકટતાના િનયમનો ઉપયોગ થાય છે .

કલમ-51-ક

પહલી અ*ુM ૂ ચ

No.
56 પહલી ફŠુઆર , 2016 ના રોજ સોમવાર હતો. તો તે ફŠુઆર માસની છે Sલી તાર ખે 4ો વાર હશે ?

સોમવાર

RTI - 2005 અ+વયેના િનયમો*ુસાર માjહતી મેળવવાના હ\ુથી રકડP ની તપાસણી માટ dહર સ1ા મંડળમાં ફ /
57 ચાc અલગથી િનયત થયેલ ન હોય :યાર રકડP તપાસણીમાં 80 િમિનટનો સમય લગાડતા અરજદાર પાસેથી
કટલી રકમ મેળવવાની થાય ?
આર.ટ .આઇ. ની કલમ - 9(1) Dુજબ કોઈ bયr€તની •જ‹દગી અથવા Bવતં]તા સાથે સંબિં ધત હોઈ તેવી માjહતી
58
મેળવવા િવનંતી કર છે . તો તેને કટલા સમયમાં માjહતી Oુર પાડવાની હોય છે ?

RS. 40

48 કલાકમાં

RTI - 2005 ના િનયમો Dુજબ થમ અપીલ સ1ાિધકાર ના uક
ુ મથી નારાજ થયેલ અરજદાર, અપીલ
59 સ1ાિધકાર નો uક
ુ મ મŒયાની તાર ખથી કટલા jદવસની [દર રા}ય માjહતી આયોગને બીJ અપીલ કર
દવાની હોય છે ?
60

RTE - 2009 ની કઈ કલમથી મળે લ સ1ાની ^એ રા}ય સરકાર બાળકોના મફત અને ફર•જયાત િશ%ણનો
અિધકાર - િનયમો, 2012 બનાવેલ છે .

61

iુજરાત બાળકોનો મફત અને ફર•જયાત િશ%ણનો અિધકાર િનયમો - 2012 ના િનયમ-23 થી ન
થયા Dુજબ
ારં ભક િશ%ણના અlયાસXમ અને D ૂSયાંકન પLિત ઠરાવનાર શૈ% ણક સ1ા મંડળ કોણ ગણાશે ?

62 iુજરાત શૈ% ણક કાયદા (Mુધારા) અિધિનયમ - 2010 થી 4ા અિધિનયમને રદ કરવામાં આવેલ છે ?

63

•જSલા ાથિમક િશ%ણાિધકાર ના િશBત િવષયક સdના uક
ુ મથી નારાજ થયેલ િશ%ક •જSલાની jxHeુનલમાં
dય છે . :યાં તેના સlયો વvચે મતભેદ પડ છે . તો આવા સંગે અપીલને િનણPય માટ કોને મોકલવામાં આવે છે ?

64

વતPમાન િનયમો*ુસાર રા}ય ક%ાએ sેwઠ િશ%ક પસંદગી સિમિતમાં અRય% તર ક (હો•ાની ^એ) કોણ હોય છે ?

65

•જSલા િશ%ણ સિમિત સંચા લત ાથિમક શાળાના િશ%ક પોતાની ફરજો બdવવામાં ૂક કર છે :યાર •જSલા
ાથિમક િશ%ણાિધકાર sી તેઓને આપેલ નોટ સમાં Dુબ
ં ઈ ાથિમક િશ%ણ િનયમોના 4ા િનયમ હઠળની ફરજો
બdવવામાં િનwફળ ગયાનો ઉSલેખ કર છે ?

90 jદવસ

38

iુજરાત શૈ% ણક સંશોધન અને તા લમ પjરષદ ગાંધીનગર
iુજરાત ફર•જયાત

ાથિમક િશ%ણ અિધિનયમ 1961

ાથિમક િશ%ણ િનયામકsીને

અZસ ચવsી, ( ાથિમક િશ%ણ)

િનયમ-70 (1)

No.
66

શાળાક ય સવPZાહ D ૂSયાંકન (SCE) [તગPતના D ૂSયાંકન પ]કો પૈક 4ા એક પ]કમાં િવ‰ાથqના શાળા
વેશથી ારં ભક િશ%ણ OુŽું થાય :યાં Mુધીની ન•ધ રખાય છે ?

67

Dુબ
ં ઈ ાથિમક િશ%ણ િનયમો - 1949 ની કઈ અ*ુM ૂ ચમાં ખાનગી શાળાના Bટાફની નોકર ની નD ૂના^પ શરતો
દશાPવવામાં આવી છે ?

અ*ુM ૂ ચ - છ

68

ન*ુભાઈ એ િવણના િપતા છે . ભારમલભાઈ એ ન*ુભાઇના ભાઇ છે . રમાભાઇ એ ન*ુભાઇના િપતા છે . જો નીતા
એ િવણની બહન હોય તો ભારમલભાઇ એ નીતાના Wુ ં થાય ?

કાકા

69 W ૂ+ય' ના િવભાજનની િથયર કોણે આપી ?
70

જો એક હરોળમાં શૈલેષનો Xમ આગળથી 15 મો અને પાછળથી 41 મો છે તો આ હરોળમાં મRયમાં રહલા
મૌ લકનો Xમ 4ો હશે ?

Dુaય િશ%ક તર ક તમાર પાસે ખાનગી શાળા શ^ કરવા માગતા સંચાલક 'અયોyય હjરફાઈ થતી નથી' તે
71 મતલબ*ુ ં માણપ] માગે છે . Dુબ
ં ઈ ાથિમક િશ%ણ િનયમોની જોગાવઈ અ*ુસાર તમે આ/ુ ં માણપ] 4ાર
ન આપી શકો ?
72

રા}ય પર %ા બોડP `ારા યોdતી નીચેની પર %ાઓ પૈક કઈ પર %ા તેના હ\ુ અને ઉપલ•Hધમાં અ+ય ]ણથી
ુ દ પડ છે ?

73 નીચેનામાંથી 4ા િવટાિમનની ઉણપથી પાં‘ુરોગ થાય છે ?
74 અ ખલ ભારતીય jહ+|ુ મહાસભાની Bથાપના (વષP 1906) કોણે કર હતી ?
75 ગોવા : પણJ ,
76

િમઝોરમ : ?

નીતા એક સાયકલ RS. 5500/- માં વેચે છે . આમ કરતાં તેને 14% નફો થાય છે . તો આ સાયકલની D ૂળ jક‹મત
કટલી હશે ?

77 સંમેય સંaયાના સરવાળા માટ નીચેનામાંથી 4ો iુણધમP લાiુ પડતો નથી ?

પ]ક - E

sી િનવાસ રામા*ુજન

28 મો

િવ‰ાથqઓની વેશ સંaયામાં 20% કરતાં વVુ
ઘટાડો થાય તેમ હોય :યાર

રાwx ય ભારતીય િમ લટર કોલેજ

િવટાિમન - E

મદનમોહન માલિવયા

આઇઝોલ

RS. 4824.56

bયBત સંaયા*ુ ં અrBત:વ

વેશ પર %ા

No.
78

મને ઓળખોઃ- "મારામાં અધPચ,ં ાકાર વાSવ આવેલા હોય છે અને uુ ં કાબPન ડાયો€સાઇડ eુ€ત ^િધર*ુ ં વહન ક^
’ં."

79 વનBપિત

કાશ સં“લેષણ `ારા 4ા Bવ^પે ખોરાક બનાવે છે ?

નીચે કટલીક પjરrBથિત અને સાથે સંકળાયેલ ઉwમા સંચરણનો
પjરrBથિત

80

સંચરણ

શીરા

BટાચP

કાર આપેલ છે .
કાર

અ

A.C. `ારા ^મની હવા ઠંડ થવી

1

ઉwમા વહન

બ

રSવેના પાટા વvચે જyયા રાખવી

2

ઉwમા િવjકરણ

ક

Microwave Oven માં વB\ ુ ગરમ થવી.

3

ઉwમા નયન

અ-3, બ-1, ક-2

ઉપરો€ત િવગતના આધાર યોyય િવકSપ પસંદ કરો.

81 સંe€ુ ત રાwxની સામા+ય સભાનાં 8 માં અિધવેશનનાં

Dુખ તર ક ભારતનાં ______ ની વરણી થઈ હતી.

82 વીર સાવરકર Bથાપેલી 'િમ]મેલા' સંBથા પછ થી 4ા નામે dણીતી બની ?
83 Oુmુર' ભારતના 4ા લોકોના લોકJવનનો ભાગ છે ?
84 અwઠ

િવ}યાલ”મી પંjડત

અ ભનવ ભારત

O ૂવP ભારત

ધાન મંડળ કોની શાસન bયવBથા*ુ ં એક મહ:વ*ુ ં [ગ હ\ુ ?

િશવાJ

85 અ*ુw_ુપ છંદની પંr€ત શોધીને લખો.

ઇ+, Bથજનો આt િવચાર કરતા હતા.

D ૃદં ગ ' શHદનો અથP દશાPવો.

બંને બા ુ વગાડ શકાય એ/ુ ં એક વા‰

86

87 નીચેનામાંથી ભારતમાં સૌથી દ %ણે આવે• ું ગીર મથક
88

ુ ં છે ?

એક ખેતરની લંબાઇ અને પહોળાઇ અ*ુXમે 16 મીટર અને 9 મીટર છે . આ ખેતરના %ે]ફળ tટ•ું જ %ે]ફળ
ધરાવતા એક ચોરસ ખેતરની પjરિમતી કટલી થાય ?

કોડાઈકનલ

48 મીટર

No.
89 બે સમાંતર રખાઓની છે દ કાથી બનતા ‡ ૂણાઓ માટ

ુ ં િવધાન સા ુ ં નથી ?

90 નીચેનામાંથી કઈ ગા ણિતક અ ભbયr€તમાં પjરણામ 50 નહ આવે ?
91 પાણીના િવ–ુત િવભાજનના
92

કાશ અને Rવિન

સરણ માટ નીચેનામાંથી 4ો િવકSપ સાચો છે ?
ુ ં િવધાન લાલા લજપતરાયને લાiુ પડ\ુ ં નથી ?

93 નીચે આપેલા િવધાનો પૈક
94

યોગમાં પjરણામ મેળવવા નીચે પૈક કઇ પjરrBથિત અિનવાયP છે ?

આટઆટ•ું ' શHદ 4ા

કારનો K`Žુ€ત

યોગ છે ?

95 એ+ટાકP jટકા ખંડમાં ભારતે Bથાપેલ સંશોધન ક+,ો 4ા-4ા છે ?
96 ઉમળકો, આનંદ, ઇનામ, bયાaયાન, કાિશત' શHદોને શHદકોશનાં Xમમાં ગોઠવો.

છે દ કાની એક બા ુ ના [તઃકોણની :યેક જોડના
માપનો સરવાળો 90o થાય છે .
[ { (7+5) + 13 } ] - 2
(1) 6 Valt D.C. ( વાહ) (2) H2SO4 ના ]ણ ચાર
ટ પાં
(1) કાશના સરણને માRયમની જ^ર નથી.
(2) Rવિનના સરણને માRયમની જ^ર છે .
+e ૂ ઇ—+ડયા' સા.તાjહક શ^ કeુ.P

અDુક [શના લોપવાળ K`Žુr€ત

મૈ]ી અને ગંગો]ી

આનંદ, ઇનામ, ઉમળકો, કાિશત, bયાaયાન

97 આનંદની મBતીમાં આવી પંખી જોરથી બોલે તેને Wુ ં કહવાય ?

ગહક/ુ ં

98 કિવsી મકર+દ દવે* ુ ં વતન

ગ•ડલ

99

ુ ં છે ?

રાકશભાઇને RS. 5000/- માં એક ટ .વી. વેચતાં 10% ની ખોટ dય છે . તો તેમણે ટ .વી. કટલા ^િપયામાં ખર –ુ હશે
?

100 એક સંaયાના વગP તથા વગPD ૂળનો સરવાળો 84 તથા બાદબાક 78 થાય છે . તો તે સંaયા કઇ હશે ?

RS.5555.55

9

No.
101 નીચેનામાંથી

ુ ં [તઃ˜ાવ મા] ˜ીઓમાંજ જોવા મળે છે ?

102

રાuલ
ુ ની હાલની Aમર તેના િપતા કરતા અડધી છે . 10 વષP પહલા તેની Aમર તેના િપતા કરતા 25 વષP ઓછ
હતી. તો બંનેની 10 વષP પહલાની Aમર કટલી ?

103

એક વ\ુળ
P ાકાર બગીચાનો bયાસ 28 મીટર છે . આ બગીચાની ફરતે 7 મીટર પહોળો એક જોગˆગ xક બનાવવાનો
છે . તો આ જોગˆગ xક*ુ ં %ે]ફળ કટ•ું થાય ?

104 નીચેની કઈ પjરrBથિતમાં જવાબ CO2 (કાબPન ડાયો€સાઈડ) નહ આવે ?

ઇBxોજન

Oુ]-15, િપતા-40

770 ચો. મીટર

તમામ Jવો hસન દર~યાન 4ો વાeુ લે છે ?

િવભાગ-1 માં Bવાતંœય સંZામનાં આગેવાનોનાં નામ અને િવભાગ- 2 માં Bથળોના નામ આપેલા છે . યોyય ર તે જોડ સાચો િવકSપ
પસંદ કરો.
િવભાગ-1

105

106

િવભાગ-2

(અ) બહા|ુ ર શાહ ઝફર

(1) ઝાંસી

(બ) નાના સાહબ પેhા

(2) બહાર

(ક) રાણી લ”મીબાઇ

(3) jદSહ

(ડ) mુ વરિસ‹હ

(4) કાનOુર

સવ™vચ અદાલતનાં +યાયાધીશ તર કની િનમšકં ૂ માટ વડ અદાલતમાં વjકલાતનો ઓછામાં ઓછો કટલા
વષPનો અ*ુભવ હોવો જોઈએ ?

107 ધોરણ-7 iુજરાતીમાં 'Zામમાતા' કાbયનો
108

કાર જણાવો.

ર ગડ કરવી ' ^jઢ યોગનો અથP Wુ ં થાય ?

109 4ા

કારના

110 નીચેનામાંથી

ાણીઓમાં pખો અSપિવ€સીત હોય છે ?
ું

ૂથ મા] વનBપિત કોષમાંજ જોવા મળે છે ?

અ-3, બ-4, ક-1, ડ-2

દસ

ખંડકાbય

હરાન કર/ુ ં

દરવાસી

હjરતકણ, કોષ jદવાલ

No.
m>n, તો am ÷ an = am-n
111 (

) !% * к m, n

+ !,

"

) !% * к к ) !% * к

.
-

a

/

"'

- " 01-

2

3 -1 4.

m<n, તો am ÷ an =
-

112

"'

- "5

6

-

2

7 89

:4?

113 મંદાXાંતા છંદ*ુ ં બંધારણ આપો.

મભનતતગાગા

\ુષાર Wુકલ

ુ બનાવતી એક કંપનીમાં કામ કરતા ]ણ કાર ગરો અમર, અકબર અને એ+થોનીને 360 ટ બ
ુ
રHબરની ટ બ
ુ કટલા સમયમાં તૈયાર કર
115 બનાવતા અુનXમે 6, 10 અને 15 કલાક લાગે છે . તો આ ]ણેય ભેગા મળ ને 720 ટ બ
શકશે ?
,/ @

AB -1

C 1 D !$ 01- 4 ?

117 નાલંદા િવ‰ાપીઠના ભbય અને સD ૃL OુBતકાલય*ુ ં નામ Wુ ં હ\ુ ં ?
118 બપોર બાર ઓ બંધ કરt' 4ા

કાર*ુ ં આ6ાથP વા4 છે ?

6 કલાક

P2O5
-

P4O10
' 4.
ધમPગજ
ં

ભિવwય આ6ાથP

119 નીચેનામાંથી 4ા Zહને વામન Zહ તર ક ઓળખવામાં આવે છે ?

.• ૂટો

120 eુનોની સલામતી સિમિતનાં કોઈ પણ િનણPય માટ કટલા કાયમી સlયોનાં હકારા:મક મત જ^ર છે ?

પાંચ

ુ ' 4ા તળાવ તર ક
121 હોt mુ\બ

an-m

к% ; /к
<= 9ш
к&
' 4.

114 ધોરણ-8 iુજરાતીમાં " કમાડ ચીતયાP મŸ....." ગીતના કિવ*ુ ં નામ કહો.

116 > ?>

' 4.

1

aયાત છે ?

કાંકર યા

No.
122 સમાસ ઓળખાવો : મોહાંધ

ત:OુŽુષ

123 નીચેનામાંથી 91125 *ુ ં ઘનD ૂળ

ુ ં થાય તે જણાવો.

45

124 iુજરાતી િવhકોશના કટલા ભાગ બહાર પાડવામાં આવેલ છે ?

25

125 4ા તાપમાને oC અને oF તાપમાન*ુ ં માપ સમાન થશે ?
126 નીચેનામાંથી

ુ ં પjરબળ બીજના ફલાવવા માટ*ુ ં િનણાPયક નથી ?

127

Which expression shows disagreement

128

There was ________ food in the fridge. It was nearly empty.

129

Identify the time - 9:10

130

Select the correct sentence.

131

Select the sentence in plural form. - This is the man's book.

132

133

"'

EкF 5

संयु ता र के

"к %

к: 2

- 40oC

+eુ•€લયર બળ

I don't think so

little

Ten past nine

While I was taking my bath, the telephone rang.

G

?

प म गलत वक प चु नए ।

These are the men's books.

2x - 3 = 5
-

2x-6 =2
' 4.
+श =

No.
134

अनस
ु ंधान ' का अथ होता है -

135

મરડો ' दद को &ह'द( म

136

स ाट ' का

या कहते ह) ?

ी लंग है -'

137

पिु लंग श,द ढूँ&ढ़ए ।

138

इन श,द3 म से 4कस श,द का बहुवचन म ह( 6योग 4कया जाता है ?

139

श,दकोश 9म अनस
ु ार तीसरे 9म म आनेवाला श,द ढूं&ढये ।

140

सि'ध कु;त ।

141

ब<धरः + इव

९६ ' (96) इ@यु ते का सABया ?

खोज़

आमा तसार

स ा ी
-

सा ा ी
' 4.
&टकट

ह8ता र

यार(

ब<धर इव ।

षDणव तः

142

&द ल(_______दे श8य राजधानी अि8त ?

क8य

143

We can go out now. It ______ any more.

isn't raining

144

Saina has just won the world championship for the third ______ year.

successive

145

Furious means _____

angry

No.
146

First-aid treatment _______ to him before he was brought to the hospital.

147

He was born in distinguished family. - Choose similar word for the underlined word.

148

Choose proper question - tag : " Please have some tea, _______ ? "

149

When I was in school, I ______ ten kilometres every day.

150

Nayan could not read or write _______ he was ten years old.

had been given

well-known

won't you

used to walk

though

