TET-II EXAM-2017માાં

ઉપસ્થિત િયેલ પરીક્ષાિીઓ માટે ની અગત્યની
સૂચના

 તા.20-08-2017 ના રોજ લેવામાાં આવેલ TET-II EXAM-2017 માાં ઉપસ્થિત રહે લા
ઉમેદવારોને જણાવવાનાં કે આ પરીક્ષાની પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી તા.28/08/2017 નાાં
રોજ પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવેલ છે . આ પરીક્ષાના પ્રશ્નપેપરના કોઈ પ્રશ્ન/પ્રોસ્વઝનલ
આન્સર કીનાાં ઉત્તર સામે રજૂ આત કરવા માગતા હોય તો આ સાિે સામેલ રાખેલ
સ્નયત પત્રકમાાં તમામ સ્વગતો ભરીને જરૂરી માન્ય આધારોને થકે ન કરી તેની Zip File
બનાવી તેને રીનેમ કરી, તેમાાં બેઠક ક્રમાાંક લખી અને તારીખ ૨૯-૦૮-૨૦૧૭ ના
રોજ બપોરના ૧૫:૩૦ કલાક િી... આ કચેરીની વેબ સાઈટ
(http://gujarat-education.gov.in/seb/) પર આપેલ લીંક પર અપલોડ કરીને
મોકલી આપવાની રહે શે.
 જો એક કરતાાં વધ પ્રશ્નો અાંગે રજૂ આત કરવાની હોય તો પ્રશ્ન દીઠ અલગ-અલગ
પત્રકમાાં રજૂ આત કરવાની રહે શે.
 રજૂ આત મોકલવાનો સમયગાળો :
તા.29/08/2017(15:30:00 કલાક) િી તા.04/09/2017(23:59:59 કલાક) સધી

 જે પ્રશ્નના ઉત્તર અાંગે રજઆત કરવી હોય તેના આધાર માટે રજ કરવામાાં આવતાં પથતક
સરકાર દ્વારા પ્રકાસ્શત િયેલાં હોવાં જોઇયે, એટલે કે કોઇ ખાનગી પ્રકાશનો દ્વારા





પ્રકાશીત િયેલ પથતકો/સાહહત્ય આધાર તરીકે માન્ય રહે શે નહી.
આધારો વગરની રજૂ આત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં.
સ્નયત સમય મયાાદામાાં (તા. 04/09/2017 સધી) વેબ સાઇટ પર આપેલ લીંક પર
મોકલવામાાં આવેલી રજૂ આતો જ ધ્યાને લેવામાાં આવશે.
સ્નયત સમય મયાાદામાાં મળેલ રજૂ આતો તજજ્ઞ સસ્મસ્ત સમક્ષ રજ કરવામાાં આવશે.
તજજ્ઞ સસ્મસ્ત દ્વારા િયેલ ભલામણ અનસાર જરૂરી કાયાવાહી કરવામાાં આવશે.
આ પરીક્ષામાાં ઉપસ્થિત િયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો જ આ પ્રકારની રજૂ આત કરી
શકશે. જન
ે ી ખાસ નોંધ લેવી.

(ડી.આર.સરડવા)
સસ્ચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોડા
ગાાંધીનગર

પ્રશ્નપેપરનાાં કોઇ પ્રશ્ન કે પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી નાાં જવાબ અાંગે
રજૂ આત કરવા માટે નાં પત્રક
(1) પરીક્ષાનાં નામ

TET-II EXAM-2017

(2) પરીક્ષાિીનો

સીટ નાંબર

(3) ઉમેદવારનાં

નામ
(5) ઉમેદવારનો મોબાઇલ નાંબર

(4) ઉમેદવારનાં

ઇ-મેઇલ એડરે સ

રજૂ આતની સ્વગતો
(6) પ્રશ્નપસ્થતકા નાંબર
(7) પ્રશ્ન નાંબર

(8) પ્રશ્નની સ્વગત

(A)
(9) પ્રશ્નનાાં

(B)

ઉત્તરનાાં
સ્વકલ્પો

(C)
(D)

(10) પ્રોસ્વઝનલ આન્સર કી માાં દશાાવેલ ઉત્તરનો સ્વકલ્પ (A,B,C,D પૈકી)

(11) ઉમેદવારની

પ્રશ્ન/જવાબ
અાંગેની ટૂાં કમાાં
રજૂ આત
(12) રજૂ આતના

સમિથનમાાં રજૂ કરે લ સરકાર દ્વારા પ્રકાસ્શત આધારોની સ્વગત

પથતકનાં નામ
પ્રકાશકનાં નામ
આવૃસ્ત્તનાં વર્ા
પેઇજ નાંબર
ફકરા/લીટી નાંબર


નોંધઃ ઉપરોક્ત ક્રમ નાંબર-12 માાં દશાાવેલ સ્વગતોનાાં આધારો થકે ન કરીને મોકલવા આવશ્યક અને જરૂરી છે .(માત્ર
રજૂ આત ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા)આ આધારો વગરની રજૂ આત ધ્યાને લેવામાાં આવશે
નહીં. જેની થપષ્ટ નોંધ લેવી.

TET - II EXAM-2017 (Exam Date : 20-08-17)
(GUJARATI MEDIUM)
Provisional Answer Key (Publish Date : 28-08-2017)
No.
વવિાગ-૧

પ્રશ્ન

1 “માનવીની સંપ ૂર્ણ વ્યક્તિમત્તાન ં પ્રગટીકરર્ એટલે કેળવર્ી” એવ ં કહેનાર કોર્ હિા ?
2 અભિક્રવમિ અધ્યયન સાથે કોન ં નામ સંકળાયેલ ં છે ?
3 આંિરસ ૂઝ દ્વારા થત ં અધ્યયન કયા મનોવૈજ્ઞાવનકે સમજાવ્ ં ?
વવજ્ઞાન વિક્ષક પહેલા સમગ્ર િરીર, િેના વવવવધ િંત્રો, િરીરન ં કાયણ વગે રે રજૂ કરી ત્યાર પછી પાચનિંત્ર િીખવે છે .

જવાબ
સ્વામી વવવવેકાનંદ
વસ્કનર
કોહલર

4 આ વિક્ષક વિક્ષર્ના કયા સ ૂત્રને અનસરે છે ?

સમગ્રથી અંિ િરફ જવ ં

5 કેળવર્ીને વત્રધ્રવી પ્રક્રક્રયા િરીકે કોર્ે સ્વીકારી ?

જ્હોન ડ્ય ૂઈ

“િેજસ્વી બાળકોને િીખવવામાં અને વિક્ષર્માં નબળાં બાળકોને િીખવવા ભિન્ન-ભિન્ન પદ્ધવિઓનો આશ્રય લેવો

6 જોઈએ.” અહીં કયો વસદ્ધાંિ સમાયેલો છે ?
7
8
9
10
11
12
13

વ્યક્તિગિ િફાવિો

અભિક્રવમિ અધ્યયનની ખાસ વવિેષિા કઈ છે ?

અધ્યેિા પોિાની ગવિથી િીખે

નીચે પૈકી ક ં પરીબળ ધ્યાનના આંિરીક પરીબળ પૈકીન ં નથી ?

પ ૂવાણનિવ

વવદ્યાથીઓના હસ્િાક્ષરનાં મ ૂલયાંકનમાં ક ં સાધન (પદ્ધવિ) વધારે ઉપયોગી બને ?

અવલોકન

“પાઠનો આરં િ મ ૂિણ પરથી થવો જોઇએ અને સમાપ્િી અમ ૂિણમાં થવી જોઈએ.” આ વવધાન કોન ં છે ?

હબણટ સ્પેન્સર

વવદ્યાથીઓમાં સહયોગની િાવનાનો વવકાસ કેવી રીિે કરિો ?

વવદ્યાથીઓને સમ ૂહકાયણનો અવસર આપિો.

વારસો અને વાિાવરર્ બાળકના કયા વવકાસને પ્રિાવવિ કરે છે ?

આ ત્રર્ેય

વવદ્યાથીઓન ં સાચ ં મ ૂલયાંકન નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધવિ દ્વારા થઈ િકે ?

સિિ મ ૂલયાંકન

14 બાળકોની અધ્યયન વનષ્પવત્તમાં સધાર લાવી િકાય જો મા-બાપને.........

વારં વાર વિક્ષક સાથે અભ્યાસ બાબિે ચચાણ કરવા
સમજાવી િકાય.

15 કન્યા કેળવર્ીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ યોજના અમલમાં મ ૂકાઈ ?

વવદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ્ યોજના

સિિ અને સવણગ્રાહી મ ૂલયાંકન પદ્ધવિ અનસાર બાળકોન ં વષણ દરવમયાન મ ૂલયાંકન (ગર્ાંકન) કઈ પદ્ધવિ દ્વારા

16 કરવામાં આવે છે ?

આ ત્રર્ેય

17 કઈ અવસ્થાને ‘ જીવનની વસંિ ’ િરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

િરર્ાવસ્થા

પ્રશ્ન
No.
18 ભચલરન વનવવસિટી ગાંધીનગર દ્વારા ક ં સામવયક પ્રકાવિિ થાય છે ?

જવાબ
બાળવવશ્વ

19 પ્રાથવમક વિક્ષર્માં કયા ધોરર્માં લેભખિ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે ?

ધોરર્ 3 થી 8

20 સંકભલિ વિક્ષર્નો મખ્ય ઉદ્દે શ્ય િો છે ?

ઉપરોતિ િમામ

21 સવણ વિક્ષા અભિયાન વમિનનો મખ્ય હેત શં છે ?

ઉપરોતિ િમામ

22 પ્રાથવમક િાળામાં બાળકોના મ ૂલયાંકન માટે કઈ પદ્ધવિ અપનાવવામાં આવી છે ?

સિિ અને સવણગ્રાહી મ ૂલયાંકન

23 મેથેક્રટતસ પ્રકારના અભિક્રમના પ્રર્ેિા કોર્ હિા ?

ટી. એફ. ભગલબટણ

24 પ્રેરર્ાનો સહજવ ૃવત્તનાં વસદ્ધાંિનાં પ્રર્ેિા કોર્ છે ?

મેકડૂગલ

25 એડ્ગર ડ્ેલનો વિક્ષર્માં ફાળો એટલે નીચે પૈકી.........

અનિવ િંક

26 ‘ સોદરી વળવી ’ રૂક્રિપ્રયોગનો અથણ િો થાય ?

સંિોષ થવો

27 ‘ જમાએ િોખ ખાિર એક પાડ્ો પાળ્યો ’ વાક્યને કમણભર્ પ્રયોગમાં ફેરવિાં ક ં વાક્ય બનિે ?

જમાથી િોખ ખાિર એક પાડ્ો પળાયો

28 નીચેનામાંથી ક ં લક્ષર્ ‘ મતિક ’ કાવ્ય સ્વરૂપન ં નથી ?

વવદે િી કાવ્ય સ્વરૂપ છે .

29 પદ, પદો, પદસમ ૂહો, વાકયો કે વાક્યખંડ્ોને જોડ્વાન ં કામ કરિાં પદોને શં કહે છે ?

સંયોજક

30 વાક્યનો અથણ પ ૂરો કરવા માટે જે ક્રક્રયાપદને કમણ લગાડ્વાની જરૂર પડ્િી નથી િેને શં કહે છે ?

અકમણક ક્રક્રયાપદ

31 જે લોકો કચ્છમાં રહ્યા, એ સૌ કચ્છ પ્રદે િના પ્રેમમાં પડ્ી ગયાં. અહીં રે ખાંક્રકિ િબ્દ કયા પ્રકારન ં નામ સ ૂચવે છે ?

િાવવાચક

32 “ િોલનો િમિમ અવાજ સંિળાયો ને બાળકો સૌ હાજર ” વાક્યમાંથી રવાનકારી િબ્દ પ્રયોગ િોધો.

િમિમ

33 હં ખોટો નથી એ કેમ વસદ્ધ કરં ? વાક્યમાં પ્રશ્નવાચક વવિેષર્ ઓળખાવો.

કેમ

34 સદં ર અક્ષરો હાથન ં ઘરે ણં છે . – આ વાક્યમાં રે ખાંક્રકિ િબ્દ શં સ ૂચવે છે ?

વવિેષ્ય

35 ‘ પ્રાગડ્ ફુટવ ં ’ એટલે શં ?

પરોક્રિ ં થવ ં

36 “ જાહેર વમલકિની િોડ્ફોડ્ કરવી િે રાષ્રીય સંપવત્તન ં નકિાન કરવા બરાબર છે . ” – દ્વદ્વરતિ િબ્દપ્રયોગ િોધો.

િોડ્ફોડ્

37 ગજરાિી િાષામાં સૌ પ્રથમ સોનેટ કાવ્યપ્રકારની રચના કયા કવવએ કરી હિી ?

બળવંિરાય ઠાકોર

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

જવાબ
to trespass

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

are

40 My mother______coffee before I woke up.
41 Choose the antonym of the word ‘ please ’

had made

42
43
44
45
46
47

Choose the correctly spelled word.

inconvenience

Last night I went out with some friends of_______.

myself

My uncle had come from Surat_____the new motorbike.

riding

Navaratri, ________festival is celebrated to worship Goddess Durga.

a nine-day

______ crossing the road, I saw an accident.

While

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

was advertised

displease

48 After______her, we left for our home.
49 As soon as the sun came out, I______down on top of a high rock to dry myself.
50 Vishwanathan Anand was born _______ 11th December, 1969

seeing

51 નીચેનામાંથી કયા ગ્રહન ં ગરૂત્વાકષણર્બળ સૌથી વધ છે ?

ગરૂ

52 નીચેનામાંથી ક ં અન્ય ત્રર્થી જદં પડ્ે છે ?

RQP

એક વગણ માં રમેિ કરિાં કૌવિક વધારે હોંવિયાર છે . જયેિ કરિાં હસમખ િર્વામાં થોડ્ો નબળો છે . જયેિથી કૌવિક

lay
on

53 હોંવિયાર છે . િો આમાં સૌથી વધારે હોંવિયાર કોર્ ?

કૌવિક

54 યોગ્ય વવકલપ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પ ૂરો. 25, 40, ........., 121, 169

81

55 SCE મ ૂલયાંકન પદ્ધવિ અંિગણિ પ્રત્યક્ષ ગ્રેક્રડ્િંગ કયા ધોરર્માં અનસરાય છે ?

ધો.1 િથા ધો.2

િારિ સરકાર દ્વારા િરૂ થયેલ સાક્ષરિા કાયણક્રમોને િેના િરૂ થયાના ક્રમમાં ગોઠવો.

56 1. અનસાક્ષરિા કાયણક્રમ, 2. પ્રૌિ વિક્ષર્ કાયણક્રમ, 3. સંપ ૂર્ણ સાક્ષરિા અભિયાન, 4. સાક્ષર િારિ
57 પ્રજ્ઞા અભિગમથી થિા વિક્ષર્ કાયણમાં ‘ છાબડ્ી ’ એ િાની ઓળખ છે ?
58

અહીં ચોથી આકૃવત્ત કઇ આવિે ?

2-3-1-4
છાબડ્ી અધ્યયન જૂથમાં બેસવા માટેની ઓળખ છે .

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

59 જો + એટલે x ; - એટલે ÷ ; x એટલે - અને ÷ એટલે + હોય િો 20 ÷ 40 - 8 x 5 + 3 =..........

10

ં ને આધારે યોગ્ય વવકલપ પસંદ કરો. ક્રક્રકેટ : ગગલી :: ખોખો :: ?
60 સમસંબધ

ડક

61 કોઈપર્ સ્થળના સાચા અક્ષાંિ અને રે ખાંિ જાર્વા માટે િેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

ગ્લોબલ પોભઝિવનિંગ વસસ્ટમ

62 નીચેનામાંથી ઉડ્ી િકત ં હોય િેવ ં સસ્િન પ્રાર્ી ક ં છે ?

વાગોળ (ચામાભચક્રડ્)ં

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

63 નામે ઓળખાય છે ?

NCFTE

64 રાષ્રીય વિક્ષર્ નીવિનો ફાઈનલ રાફ્ટ િૈયાર કરવા માટે િાજેિરમાં રચાયેલ સવમવિના અધ્યક્ષ કોર્ છે ?

કે. કસ્તરી રં ગન

65 સ ૂયણમખીના છોડ્માં પ્રકાિને લીધે થિી હલન - ચલનને શં કહેવાય છે ?

ફોટોનેસ્ટી

66 નીચેનામાંથી કયો દે િ .એન.ની સલામિી સવમવિમાં કાયમી સભ્ય નથી ?

જાપાન

67 દરે ક બાળકને પોિાની િીખવાની ગવિ અને ક્ષમિા મજબ િર્વાની િક િામાં મળે છે ?

પ્રજ્ઞા અભિગમમાં

68 Topology એ....

જમીનના ખાડ્ા ટે કરાનો અભ્યાસ કરત ં િાસ્ત્ર છે .

69 વમિન મંગલમ્ નો હેત શં છે ?

ગરીબ મક્રહલાઓ અને પક્રરવારન ં જીવનધોરર્ ઊંચ ં
લાવવ.ં

70 SEQI ન ં પ ૂરૂ નામ શં છે ?

School Education Quality Index

71 NAS ન ં આયોજન કોર્ કરે છે ?

NCERT

72 વલડ્ણ હેરીટેઝ સીટી િરીકે ઘોવષિ થયેલ અમદાવાદ િહેરમાં નેિનલ મોન્ ૂમેન્ટસ કેટલાં છે ?

54

73 િાળાકીય સવણગ્રાહી મ ૂલયાંકન અંિગણિ વાપરવામાં આવત ં પત્રક-A ક ં છે ?

રચનાત્મક મ ૂલયાંકન પત્રક ધોરર્ 3 થી 8

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

બઝાર

ગજરાિ સરકારે િાજેિરમાં જ પીપીપી ધોરર્ે િૈયાર કરે લ અમદાવાદ ખાિેન ં આધવનક સ્પોટણ સ અને

75 એન્ટરટેઈમેન્ટ કોમ્પ્લેક્ષન ં શં નામ છે ?

રાન્સ્ટેક્રડ્યા

No.
વવિાગ - 2 (િાષાઓ)

પ્રશ્ન

જવાબ

76 નીચેનામાંથી કઇ પંક્તિ સાથે િેના કવવન ં નામ યોગ્ય નથી ?

સ ૂકેલી ડ્ાળે પોપટ બેઠો; પાન ચોગમ લીલાં – સદ
ં રમ ્

77 ટ્ , ઠ્ , ડ્ , ઢ્ ધ્વવનન ં ઉચ્ચારર્ સ્થાન ક ં છે ?

વત્સ્યણ ધ્વવન

78 “ સ્મરર્-સ્મરર્ િે િીરથ : િારી એમ કરં પરકમ્મા...” કાવ્યપંક્તિ કયા કાવ્યની છે ?

િને ઓળખ ં છં, મા

79 નીચેની આત્મકથા અને િેના લેખકમાંથી ક ં જોડ્કં ખોટં છે ?

બાનો િીખ – ચંદ્રકાન્િ િેઠ

80 કવવ ‘ ઉિનસ ્ ’ ન ં પ ૂરં નામ શં હત ં ?

નટવરલાલ પંડ્યા

81 નીચેનામાંથી ક ં જોડ્કં સાચ ં છે ?

આવ, િાર્ા આવ ! – હાસ્યકથા

82 રવવિંકર મહારાજને ‘ માર્સાઈના દીવા ’ કોર્ે કહ્યા હિા ?

ઝવેરચંદ મેઘાર્ી

83 ‘ શં કોપ્યો કે પ્રભ મજ પરે ? ’ આંખમાં આંસ લાવી. – કાવ્યપંક્તિ કયા છંદમાં છે ?

મંદાક્રાન્િા

84 કાવ્ય પ્રકારન ં ક ં જોડ્કં ખોટં છે ?

રાનમાં – ગઝલ

85 ‘ અનલ ’ િબ્દનો સમાનાથી િબ્દ કયો છે ?

અવગ્ન

86 પ ૂજ્ય મોટાન ં બાળપર્ન ં નામ શં હત ં ?

ચનીલાલ િગિ

87 ‘ ક્રહિંદમાિાને સંબોધન ’ કાવ્યમાં ભિસ્િીઓ માટે કયો િબ્દ વપરાયો છે ?

વવશ્વાસી

ૂ માં ’ પાઠ ગાંધીજીના કયા પસ્િકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે ?
88 ‘ હાઈસ્કલ

સત્યના પ્રયોગો

89 “ ધીંગી ધરા, ધીંગા ધોરી, ધીંગા બોલ, ધીંગી બોલી ” – વવધાન કયા પ્રદે િ માટે વપરા ં છે ?

કચ્છ

90 અથણગ્રહર્માં નીચે પૈકી િાષાના કયા બે કૌિલયો સમાવવષ્ઠ છે ?

વાચન – શ્રવર્

91 મીઠાં મધને મીઠા મેહલા રે લોલ, એથી મીઠી િે મોરી માિ રે – અલંકાર ઓળખો

વ્યવિરે ક

92 િબ્દકોિના ક્રમ મજબ કઈ જોડ્ સાચી છે ?

સન્માન, સંજોગ, સંસાર, સંસ્કાર, સંસ્કૃવિ

93 નીચે પૈકીનો કયો ધ્વવન અનનાવસક ધ્વવન નથી ?

જ

94 ‘ ડ્ોરણં ’ િબ્દનો અથણ શં થાય છે ?

બટન

95 બાળકે િેને વહાલપ ૂવણક ગોદમાં િેડ્ી લીધ.ં આ વાક્યમાં ક્રક્રયા વવિેષર્ શં છે ?

વહાલપ ૂવણક

પ્રશ્ન

No.
96 Complete the sentence. : Disha knows the reason....
97

જવાબ
Why her brother could not pass the examination.

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.

98 The Voter can hardly find any difference ______ the parties contesting the elections.
Teacher : Ramesh, give me your sharpener, please.

spilt
among

99 Ramesh : _________ Teacher : Thank you.
100 The _____ part of the novel was boring.

Here it is, madam.

101 Which one is the correct sentence ?

We have not met for a longtime.

102 Select the proper option for underlined sentence. :

latter

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

Complete the dialogue.

110 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.
116 ददद के नाम की सही जोड़ पहचाननए ।

પ્રશ્ન

चेचक – બભળયા

જવાબ

117 ‘ राम के साथ लक्ष्मण भी बन में गए । ’ इस वाक्य में रेखाांनकत पद व्याकरण की दृनि से क्या है ?

सांबध
ां बोधक अव्यय

118 गलत वाक्य पहचाननए ।

बांबई की बाज़ार अच्छी हैं ।

ु क्षरो में उपयोग में ललए गए वणो कें आधार पर सही जोड़ चुननए ।
119 सांयक्त

द्ध = द्+ध

120 पुल्लिंग शब्द ढूँनिए ।

सफ़र

121 बदरीनाथ शमाद लललखत कहानी है –

हार की जीत

122 ललग के आधार गलत वाक्य कौन-सा है ।

आज भारी बरसात हुआ ।

123 वाणणज्योपयोगी शब्दाथद की सही जोड़ चुननए ।

बट्टा – વળિર

124 रेज़गारी' का अथद होता है –

छोटे ससक्के

125 'कच्छ की सैर ' यात्रावृत के लेखक कौन है ?

हरेश धोळनकया

126 स्त्रीललग शब्द ढूँनिए ।

बरसात

127 वचन पररवतद न की गलत जोड़ पहचाननए ।

नेता – नेताएूँ

128 शुद्ध शब्द पहचाननए ।

बललष्ठ

129 शुद्ध वाक्य पहचाननए ।

नकसीका पेन यहाूँ रह गया ।

130 णभन्न अथद वाला शब्द पहचाननए ।

रुक्का

131 गलत जोड़ पहचाननए ।

घनड़याल – घड़ी

132 वचन पररवतद न की सही जोड़ पहचाननए ।

गौ – गौएूँ

133 'धरती की शान' काव्य के मुतानबक उचचत जोड़ पहचाननए ।

तेरी आत्मा में – स्वयां भगवान है

134 सही वतद नी वाला शब्द चुननए ।

दीपावली

135 शब्दकोश के सही क्रम को ढूँनिए ।

शांख, शकांु त, सांगीत, सांज्ञा, सम्मान

No.

પ્રશ્ન

જવાબ

SANSKRIT (QUESTION NOs.136 to 150)

136 वध + आगमनम् =

वध्वागमनम् ।

137 सन्धध नवच्छे दत् :- नैतत्तेऽप्पुचचतम् ।

न + एतत् + ते + अनप + उचचतम् ।

138 जनााः ______ सञ्चारां कुवद न्धत ।

लोकयानैाः

139 प्राताः उत्थाय अहां____नमानम ।

देवम्

140 शुद्धां वाक्यम् अधवेषयतु ।

अन्म्बकायै नमाः ।

141 '४९' (49) इत्युक्ते का सांख्या ?

नवचत्वाररशत् ।

142 नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधद षड्वादन पयद धतां योगाभ्यासां करोचत । ('नकम्' पदस्य उपयोगेन प्रश्नां करोतु)

नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधद षड्वादनपयद धतां कक करोचत ?

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

अलका कुताः पालनपुरां गच्छचत ?

144 मम मातुलाः श्वाः जामनगरताः _______ ।

आगनमस्यचत ।

145 तस्य ____ नाम भगवती अन्स्त ।

जनधयााः

146 रक्षकाः नमत्रां प्रचत क्रोधां करोचत । (वाक्यस्य समानाथी वाक्यां दशद यतु ।)

रक्षकाः नमत्राय क्रुध्यचत ।

147 श्रीमद् भागवतस्य ____ स्कधधे कृष्णलीला वर्णणता ।

दशमे

148 यनद प्रपरह्याः सोमवासराः तर्हह प्रपरश्वाः काः वासराः ?

मङ्गलवासराः ।

149 पञ्चाचधकां – सपादषडवादनम् – इत्युक्ते काः समयाः ?

षड्वादनां तथा कवशचतनननमषाः ।

150 मृगाः प्रत्यहां तत्र ___ शस्यां स्वादचत ।

गत्वा

જવાબ

)URDU (QUESTION NOs.136 to 150

પ્રશ્ન

)(B

کتاب

136

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

)(A

آگرہ

137

مرزا غالب کہاں پیدا ہوائے تھے؟

)(D

عودِ ہندی

138

ذیل میں سے کون سی تصنیف محمد اقبالؔ کی نہیں ہے؟

)(C

سورج

139

غبار شرق سے کیا مراد ہے؟

)(A

دہلی

140

)(B

نپولین اور انگریز

141

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

)(D

جنماشٹمی

142

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

)(D

بوڑھے

143

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

) (Cدولت و عزت جانے پر بھی گھمنڈ کرنا 144
)(A

تلمیح

145

رسّی جل گئی پر بل نہ گیا یعنی
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے  -مصرعے میں کون سی صنعت ہے؟

)(B

سعادت حسن منٹو

146

)(A

بولنے کی قوت

147

)(D

کہکشاں

148

یہ

)(C

عظمت

149

اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

)(B

اے۔پی۔جے۔ عبدالکالم

150

قوت ناطقہ یعنی …
تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

No.

یہ

148

کہکشاں

(D)

اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

149

عظمت

(C)

150

اے۔پی۔جے۔
عبدالکالم
જવાબ

(B)

تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

No.

પ્રશ્ન

MARATHI (QUESTION NOs.136 to 150)

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

सकमद क

137 वृक्ष + औदाचद चा शब्दाची सांधी पुढील प्रामणे आहे.

वृक्षौदायद

138 ‘जीभ टाळ्याला चचकरणे ’ चा वाक्प्रचाराचा अथद चा प्रामाणे होतो.

अचतशय धाबरणे

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

भावे प्रयोग

140 सांस्कृत भाषेतन 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.

उत्प्रेक्षा

149 ज्या समासाची असतात त्यास कोणता समास मृणतात ?

द्वांद

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

चती

પ્રશ્ન

No.
વવિાગ - 2 (ગભર્િ-વવજ્ઞાન)

જવાબ

76 નીચે દિાણવેલ ક્ષાર અને િેના ઉપયોગની જોડ્ીમાંથી કઇ જોડ્ી ખોટી છે ?

મીઠં – એવસક્રડ્ટીની દવામાં

77 જો ખાદ્ય પદાથણમાં કાબોહારે્ટ હોય િો કયા દ્રાવર્ન ં ટીપ ઉમેરિા જાંબક્રડ્યો રં ગ મળે છે ?

આયોક્રડ્ન

78 ................... માં અધણચદ્રં ાકાર વાલવ હોય છે .

િીરા

ં ન પદ્ધવિ કયા વસદ્ધાંિ પર કાયણ કરે છે ?
79 વનસ્યદ

દરે ક પદાથણના ઉત્કલન ભબિંદ અલગ-અલગ છે .

ં ક વડ્ે આકષાણ િી વસ્તઓ િાની બનેલી છે ?
80 ચબ

વનકલની

81 નીચેનામાંથી કઈ અંભગકા પાચક ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

લાયસોઝોમ

82 નીચેનામાંથી કયો અંિઃસ્ત્રાવ ચયાપચયની ક્રક્રયાઓન ં વનયમન કરે છે ?

થાઇરોતસીન

ે ર) માં કયા રસાયર્નો ઉપયોગ થાય છે ? Na2O2
83 દમ/અસ્થમા જેવા રોગોથી પીડ્ાિા દદીઓ માટે વપરાિા હેન્ડ્ પંપ (ઇન્હલ

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94

હવામાં પ્રાર્વાન પ્રમાર્ કેટલ ં હોય છે ?

21.0 ટકા

નીચેનામાંથી કયો સ ૂક્ષ્મ જીવ થીજવવાના પદાથણ (અગાર) બનાવવામાં ઉપયોગી છે ?

લીલ

નીચેનામાંથી કયો ગ્રહ ઉપગ્રહ ધરાવિો નથી ?

બધ

સ્ત્રીમાં ફભલિાંડ્ન ં ગિાણિયની ક્રદવાલમાં સ્થાપન કેટલા ક્રદવસમાં થાય છે ?

7-8 ક્રદવસમાં

િીંગોડ્ા નામની વનસ્પવિ નીચેનામાંથી કઇ લાક્ષભર્તિા ધરાવે છે ?

મ ૂળિંત્ર અલપ વવકસીિ હોય છે .

પ ૃથ્વી પર કોઇ એક પદાથણન ં વજન 60 N હોય િો ચંદ્ર પર િેન ં વજન કેટલ ં હિે ?

10 N

એક વસ્તના આઠ પ્રવિભબિંબ મેળવવા બે સમિલ અરીસા વચ્ચે કેટલા અંિનો ખ ૂર્ો રાખવો જોઇએ ?
નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો કોલસો સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો છે ?

36o
એન્રેસાઇટ

નીચેનામાંથી કઈ ગ્રંથી િરીરન ં િાપામાન જાળવવામાં મદદ કરે છે ?

પ્રસ્વેદ ગ્રંથી

નીચેનામાંથી ક ં ભ ૂવમગિ પ્રકાંડ્ન ં ઉદાહરર્ નથી ?

ગાજર

સ ૂયણ

ચંદ્ર

પ ૃથ્વી

ઉપરોતિ વસ્થવિના આધારે કઇ ઘટના બનવાની સંિાવના છે ?

અમાસ, સ ૂયણગ્રહર્

પ્રશ્ન

No.
95

માનસી અને િારક એક અવલોકન કણ કે િાળાના કોઇ એક ઓરડ્ાના લાઇટ કે પંખા બંધ હોય િો પર્ બીજા રૂમમાં
લાઇટ ચાલ થઇ િકે છે . િેમના વિક્ષકે જવાબ આપ્યો કે,

96 પ્રકાિના અવનયવમિ પરાવિણનમાં નીચેનામાંથી કયો વવકલપ લાગ પડ્િો નથી ?
સામેની આકૃવિમાં દિાણ વેલ વસ્થવિ અનસાર કઇ

જવાબ
“આ સમાંિર જોડ્ાર્ છે અને બંધ પક્રરપથ છે .”
પરાવિીિ ક્રકરર્ો એકબીજાને સમાંિર હોય છે .

97 નળીમાં હવા ફું કવાથી પાર્ી બહાર આવિે ?

નળી D

ં વર્માં છે . નીચેનામાંથી સાચો વવકલપ પસંદ કરી િેને મદદ કરો.
98 દહન સંદિેની સંકલપનાત્મક બાબિે રાજ મજ

મંદ 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-મસ્ત્રેલ ” ને વેલક્રોની િોધ કરવાની પ્રેરર્ા જેના પરથી મળી િે “ કિ
ૂ ક્રર ં લાંબ ” શં છે ?

ઘાસન ં બીજ

ૃ ના રોગો થાય ?
101 કયા વવટામીનની ઉર્પથી યકિ

વવટાવમન-K

102 પાર્ીમાં પ્રકાિનો વેગ કેટલો હોય છે ?

2,25,000 km/sec

103 નીચેનામાંથી કઇ ઇલેતરોન રચના વસભલકોનની છે ?

(2,8,4)

104 કઇ વમશ્ર ધાત આકાર યાદ રાખવાનો અદભ ૂિ ગર્ધમણ ધરાવે છે ?

વનટીનોલ

105 નીચેના પૈકી ક ં ફળ પ્રાવર છે ?

કપાસ

106 વલકેનાઈઝ્ડ્ રબ્બરનો ઉપયોગ િેમાં થાય છે ?

ચંપલના સોલ

107 નીચેના પૈકી કોન ં ઉત્કલન ભબિંદ 907o છે ?

જસિ

108 પદાથોના કોહવાટથી કયો ઝેરી વા ઉત્પન્ન થાય છે ?

હાઇરરોઝન સલફાઇડ્

109 ડ્ીસેમ્બર/જાન્આરી માસમાં નીચેના પૈકી ક ં નક્ષત્ર બરાબર 90o ના ખ ૂર્ે ઉપર જોિા જોવા મળે છે ?

કવૃ િકા

110 નીચેના પૈકી કયો રોગ પ્રોટીનની ઉર્પથી થાય છે ?

મેરેસ્મસ

પ્રશ્ન
અચાનક બનિી ઘટનામાં કે મ ૂશ્કેલીના સમયમાં થિી પક્રરવસ્થવિમાં વ્યક્તિને સામનો કરવા િૈયાર કરિી ગ્રંવથ કઇ
111
છે ?

જવાબ

No.

એક્રરનલ

112 િાપ વવદ્યિમથકોમાં કયા પ્રકારનો કોલસો વપરાય છે ?

ભલગનાઇટ

113 એમ્બરગ્રીસ નામન ં પરફયમ મટીરીયલ કઇ માછલીના આંિરડ્ામાં ઉત્પન્ન થાય છે ?

સ્પમણ વહેલ

114 નીચેના પૈકી સક્રોજન ં આર્વીય સ ૂત્ર છે .

C12H12O11

115 4x2 + 16x + ........... આ બહપદી પ ૂર્ણ વગણ બને િે માટે િેન ં અંવિમ પદ ક્ ં હિે ?

16

એક ખેિરની 400 હેતટર જમીન છે િેમાં વવવવધ પાક લેવામાં આવે છે . િે પૈકી 40 હેતટર જમીનમાં ઘઉંનો પાક

36

રાજેિના પગારમાં 10 ટકા ઘટાડ્ો કરવામાં આવ્યો. જો િેનો પગાર ફરીથી િેટલો જ કરવો હોય િો કેટલા ટકાનો

11

(17.3 x 17.3) - (7.3 x 7.3)
ની ક્રકિંમિ કેટલી થાય ?
17.3 + 7.3

10

કાંટાવાળી ઘક્રડ્યાળમાં 6 કલાક 20 વમવનટ થાય િો બંને કાંટા વચ્ચે કેટલા માપનો ખ ૂર્ો બને ?

70o

નીચેની કઈ બાબિ ચોરસને લાગ પડ્ે છે . પરં ત લંબચોરસને લાગ પડ્ત ં નથી ?

વવકર્ો એકબીજાને કાટખ ૂર્ે દૂ િાગે છે .

નીચે પૈકી ક્ વવધાન સાચ ં છે ?

અભિકોર્ની જોડ્ના ખ ૂર્ાના માપ સરખા હોય છે .

3 વડ્ે વનઃિેષ િાગી િકાય િેવી પ્રથમ ચાર બેકી સંખ્યાઓનો મધ્યક કેટલો થાય ?

15

એક ટેબલની ક્રકિંમિ એક ખ ૂરિીની ક્રકિંમિ કરિા બમર્ી છે . ચાર ખ ૂરિી અને એક ટેબલની કલ ક્રકમંિ
² 1,800/- છે . િો ખ ૂરિીની ક્રકિંમિ કઈ હિે ?

² 300

116 લીધેલ છે . ઘઉંના પાકને વતળ
ણ આલેખમાં દિાણવવો હોય િો કેટલા અંિના ખ ૂર્ાવાળો િાગ બિાવવો પડ્ે ?
117 વધારો કરવો પડ્ે ?
118
119
120
121
122
123

o

1
ટકા
9

124 19,683 ન ં ઘનમ ૂળ શં થાય ?

27

125 સમયમાં ગ્રામ સફાઇ પ ૂરી થાય ?

5 કલાક

126 સમય લાગિે ?

22 વમવનટ

127 576 ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડ્ે ગર્વાથી મળિી સંખ્યા પ ૂર્ણ ઘન બને ?

3

િાળામાં ગ્રામ સફાઇ ક્રદન વનવમિે 150 બાળકોને સફાઇ કરિા 6 કલાક લાગે છે . જો 180 બાળકો જોડ્ાય િો કેટલા
એક વતળ
ણ ાકાર મેદાનનો વ્યાસ 49 મીટર છે . જો બાળક મેદાનની ક્રકનારી પર 7 મીટર / વમવનટ ચાલે િો િેને કેટલો

પ્રશ્ન
No.
128 એક ઘનના ઘનફળનો બમર્ી બાજવાળા ઘનના ઘનફળ સાથેનો ગર્ોત્તર........... થાય ?
એક પાર્ીની ટાંકીનો વ્યાસ 1.4 મીટર છે . િેના િળીયે લાદી બેસાડ્વાનો ખચણ દર ચોરસ મીટરના ² 60 હોય િો

જવાબ
1:8

129 લાદી બેસાડ્વાની કલ મજરી કેટલી થિે ?

² 92.40

130 સેકન્ડ્ પછી ઝબકે (ચાલ થઇ બંધ થાય) છે . ત્રર્ેયને એક સાથે િરૂ કયાણ પછી કેટલી સેકન્ડ્ પછી ત્રર્ેય લાઇટ એક

45 સેકન્ડ્ે

એક સીરીઝમાં લાલ લાઇટ દર ત્રર્ સેકન્ડ્ પછી, લીલી લાઇટ દર નવ સેકન્ડ્ પછી અને પીળી લાઇટ દર પંદર
સાથે જ ઝબકિે ?

131 ક્રકિંમિ િોધો :

𝟑

𝟎. 𝟐𝟏𝟔 +

𝟑

𝟎. 𝟎𝟔𝟒 +

𝟑

𝟑𝟒𝟑

કોઈપર્ બે સંમેય સંખ્યાનો સરવાળો સંમેય સંખ્યા જ થાય છે . એ સંમેય સંખ્યાઓના સરવાળોનો ક્યો ગર્ધમણ

132 દિાણવે છે ?

8.000
સંવ ૃત્તિાનો ગર્ધમણ

133 64 દિાણવવા માટે નીચે પૈકી કઇ રીિ સાચી નથી ?

212
27

134 બે પરસ્પર લંબ રે ખાઓને નીચેનામાંથી કઇ રીિે દિાણવી ન િકાય ?

𝐀𝐁 ⟘ 𝐂𝐃

નીચે બે વવધાનો આપેલ છે .
o
વવધાન-૧ : જે બે ખ ૂર્ાના માપનો સરવાળો 180 થાય િેમને એક બીજાના પ ૂરક કોર્ કહેવાય.
135
o
વવધાન-ર : રૈ ભખક જોડ્ના ખ ૂર્ાના માપનો સરવાળો 180 થાય.
ઉપરોતિ વવધનોના આધારે નીચેનામાંથી ક્ વવધાન ખોટં છે ?

136 સાદ રૂપ આપો :

5
2 3
2
6 + 1 3 x 10 - 3

દરે ક પ ૂરક કોર્ની જોડ્ રૈ ભખક જોડ્ના ખ ૂર્ાની જોડ્ રચે
છે .

2
3

મવનષાબહેનની િાળામાં કલ 150 વવદ્યાથીઓ 6 કલાકમાં સફાઇ કાયણ પરૂં કરે છે . પરં ત એક ક્રદવસ કેટલાક
137 વવદ્યાથીઓ ગેરહાજર રહેિાં આ જ કામ પ ૂર્ણ થિાં 10 કલાક લાગ્યા. િો િાળામાં કેટલા વવદ્યાથીઓ િે ક્રદવસે
ગેરહાજર રહ્યા હિે ?

60

138 બે બહપદીઓનો સરવાળો 3m2 + 7m િથા બાદબાકી m2 + m મળે છે િો આ બે બહપદીઓ નીચે પૈકી કઇ હિે ?

m + 3m, 2m + 4m

139 પ ૂર્ાાંક સંખ્યાના સંદિણમાં નીચેનામાંથી ક્ વવધાન ખોટં છે ?

ગર્ાકારન ં સરવાળા પર વવિાજન ન થઇ િકે .

140 ચતષ્કોર્ના સંદિણમાં નીચેનામાંથી ક્ વવધાન સાચ ં નથી ?

દરે ક સમાંિરબાજ ચતષ્કોર્ એ ચોરસ છે .

2

2

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

141 જો a + b = 8 િથા ab = 15 હોય િો a3 + b3 ની ક્રકિંમિ િોધો.
બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 56 િથા નાની અને મોટી સંખ્યાનો ગર્ોત્તર

142 થાય િો િે બે સંખ્યા કઇ હોઇ િકે ?

152

3
5

21 અને 35

143 આપેલ વવધાન માટે કયો વવકલપ લાગ પડ્િો નથી ? "ખ ૂર્ાનો દ્વદ્વિાજક એ.................."

એક રે ખા હોય છે .

144 નીચેનામાંથી ક્યા પ્રકારના ખ ૂર્ાઓની જોડ્ના માપનો સરવાળો 180o થાય ?

અંિઃકોર્ો

145 નીચેનામાંથી કઇ સંખ્યાનો લ.સા.અ. 100 અને ગ.સા.અ. 1 છે ?

4, 25

146 ત્રર્ વષણ પહેલા વનરવ, વનહાર અને વમક્રહરની ઉંમરનો સરવાળો x વષણ હિો. િો ત્રર્ વષણ પછી િેમની ઉંમરનો

x + 18

147 △PQRમાં નીચેના પૈકી ક્યા માપનો વત્રકોર્ રચી િકાિે નક્રહિં ?

PQ = 3.5 cm, QR = 3 cm, PR = 8 cm

148 એક મીટર પનાના ચાર મીટર લાંબા કાપડ્માંથી 2500 ચો.સેમી. ના કેટલા રૂમાલ બનિે ?

16

સરવાળો કેટલો થિે ?

149 નીચેનામાંથી ક્યો અપ ૂર્ાાંક સૌથી નાનો છે ?
150 લઘકોર્ વત્રકોર્માં કેટલા ખ ૂર્ા લઘકોર્ હોય છે ?

3
7
ત્રર્

No.
વવિાગ - 2 (સામાજજક વવજ્ઞાન)

પ્રશ્ન

76 કયા રે ખાંિવ ૃત્તને ‘આંિરરાષ્રીય ક્રદનાંિર રે ખા’ કહે છે ?
આમખમાં ‘સમાજવાદી’, ‘ભબનસાંપ્રાદાવયક’, ‘એકિા’ અને ‘રાષ્રની અખંક્રડ્િિા’ જેવા િબ્દો ઈ.સ. .......... માં

જવાબ
180o

77 ઉમેરવામાં આવ્યા.

1976

78 ઉત્તર ધ્રવ પર સૌ પ્રથમ પગ મ ૂકનાર િારિીય નારી કોર્ હિી ?

વપ્રિી સેનગપ્િા

79 ટેતસાસ રાજ્યમાં ફં કાિા અવિિય ગવિ વેગવાળા ચક્રવાિોને કયા નામે ઓળખાવામાં આવે છે ?

ટોનેડ્ો

80 કત્તબવમનારના વનમાણર્ની િરૂઆિ ............ એ કરે લી અને િેનો વવસ્િાર ............... એ કયો હિો.

કતબદ્દીન ઐબક, ઇલતવત્મિ

81 પ્રથમ વવશ્વદ્ધનો સમયગાળો .............. હિો.

1914 થી 1918

82 નીચે પૈકી ક ં સરોવર મીઠા પાર્ીન ં સરોવર નથી ?

ભચલકા

83 1857 ના સંગ્રામને વવપ્લવને બદલે પ્રથમ સ્વાિંત્ર્ય સંગ્રામ િરીકે ઓળખાવનાર કોર્ હિા ?

વીર સાવરકર

વવિાગ-અ માં ગજરાિના પ્રાદે વિક પ્રદે િ અને વવિાગ-બ માં વવસ્િાર આપેલા છે . યોગ્ય રીિે જોડ્ી સાચો વવકલપ
પસંદ કરી જવાબ આપો.

84

85
86
87
88
89
90
91

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

નીચેનાં પૈકી ક ં રાજ્ય વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાનો પ્રથમ વિકાર બન્ ં ?

હૈદરાબાદ

બંધારર્ સિાએ બંધારર્ને કયારે સંમવિ આપી ?

26 નવેમ્બર,1949

સંથાગાર એટલે શં ?

ગર્-રાજ્ય સંઘની બેઠકન ં સ્થળ

નીચેનામાંથી કોર્ મોયણ વંિ સાથે સંબવં ધિ છે ?

ભબન્દસાર

નીચેનામાંથી હષણવધણન રભચિ નાટક ક ં છે ?

રત્નાવલી

0 રે ખાંિવ ૃત્ત કયા દે િમાંથી પસાર થાય છે ?
o

ક્રહિોપદે િની રચના કયા વાિાણ સગ્ર
ં હને આધારે કરવામાં આવી હિી ?

ઈંગ્લેન્ડ્

પંચિંત્ર

No.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

પ્રશ્ન

નીચેનામાંથી કયા પાકને િૈયાર થિા સૌથી વધારે સમય લાગે છે ?

િર્

વનસ્પવિ ઘીની ખરીદી વખિે િેના પાઉચ પર કઈ વનિાનીની ખાિરી કરિો ?

એગમાકણ

કચીપડ્ી ન ૃત્ય કયા રાજ્ય સાથે જોડ્ાયેલ છે ?

આંધ્રપદે િ

કકણ વ ૃત્ત કે મકરવ ૃત્ત પસાર ન થત ં હોય િેવો ખંડ્ કયો છે ?

રોપ

ગજરાિમાં પંચાયિી રાજની િરૂઆિ કયા વષણથી થઈ હિી ?

ઈ.સ. 1963

વવક્રમ સંવિની િરૂઆિ કયા િાસકના સમયમાં થઈ હિી ?

ચંદ્રગપ્િ – બીજો

ગજરાિમાં વડ્ી અદાલિની સ્થાપના કયા વષે થઈ હિી ?

ઈ.સ. 1960

ચલર્ી નોટો બનાવવાનો કાગળ ક્યાં બને છે ?

હોિંગાબાદ

કાંગડ્ી ગરકલની સ્થાપના કોર્ે કરી હિી ?

સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ

િારિના િવ્ય વારસાને ઉજાગર કરનાર પરાિત્વવવદ કોર્ છે ?

એલેકઝાંડ્ર કવનિંગહામ

જવાબ

ં ો પર ઉિો છે . ” મને ઓળખો. દ્વારકાધીિ મંક્રદર
102 “ િારિના ચાર ધામમાંથી એક છં, છ માળન ં વિખર ધરાવ છં, મારો ઘમ્મટ સાઇઠ સ્િિ

103
104
105
106

નીચેનામાંથી ક ં સ્થાપત્ય વસદ્ધરાજ જયવસિંહના િાસન દરવમયાન બંધાયેલ નથી ?

રાર્ીની વાવ

આંિરરાષ્રીય ન્યાય અદાલિ ક્યાં આવેલી છે ?

હેગ

નીચેનામાંથી કઈ કૃવત્ત હષણવધણને લખી હિી ?

વપ્રયદવિિકા

ર૧મી જૂનન ં િૌગોભલક મહત્વ શં છે ?

કકણ વ ૃત્ત ઉપર ક્રદવસ લાંબો હોય છે .

107 િોજપત્રો બનાવવામાં કયા વ ૃક્ષની છાલનો ઉપયોગ કરવામાં આવિો હિો ?
108 સંસ્કૃિ િાષાના કયા મહાકવવ હષણવધણનના દરબારને િોિાવિા હિા ?
109
110
111
112

ભ ૂર્જ
બાર્િટ્ટ

કયા દે િમાં રાત્રીના બાર વાગ્યે પર્ સ ૂયણ જોવા મળે છે ?

નોવે

મહમ્મદ ગઝની એ સોમનાથ મંક્રદર પર ચડ્ાઇ કરી ત્યારે ગજરાિમાં કયા રાજાન ં િાસન હત ં ?

િીમદે વ સોલંકી

મખ્યમંત્રીના સંદિણમાં નીચેનામાંથી ક ં વવધાન સાચ ં છે ?

િે મંત્રીમંડ્ળના વક્રહવટી વડ્ા છે .

િમારં ઘર પ ૃથ્વીના કયા આવરર્ ઉપર બાંધવામાં આવેલ ં છે ?

ૃ ાવરર્
મદ

113 રાજ્યસિામાં દર બે વષે કેટલા સભ્યોની ચટૂં ર્ી કરવામાં આવે છે ?
114 કાલગલી અને કલગાડ્ી શં છે ?
115 વમત્રમેલા નામની સંસ્થા કોર્ે સ્થાપી હિી ?

ત્રીજા િાગના

116 નીચેનામાંથી ક ં કારર્ ખેડ્ા સત્યાગ્રહ માટે જવાબદાર છે ?

અવિવ ૃવષ્ટ છિાં મહેસ ૂલ ઉઘરાવવાન ં

સોનાની ખાર્
વીર સાવરકર

No.

પ્રશ્ન

જવાબ

117 સંતિ રાષ્રની સામાન્ય સિાના પ્રમખ િરીકે હોદ્દો સંિાળનાર પ્રથમ િારિીય કોર્ હિાં ?

વવજ્યાલક્ષ્મી પંક્રડ્િ

118 િારિીય સંઘમાં જોડ્ાવાની સૌપ્રથમ પહેલ કયા રાજાએ કરી ?

િાવનગરના કૃષ્ર્કમારવસિંહજી

119 િારિનો કયો પડ્ોિી દે િ ISLAND OF JEMS (રત્નદીપ) અથવા પ ૂવણના મોિી િરીકે ઓળખાય છે ?

શ્રીલંકા

120 સંસદની બેઠકો બોલાવવાની અને સત્ર સમાવપ્િની જાહેરાિ કરવાની સત્તા બંધારર્ીય રીિે કોર્ ધરાવે છે ?

રાષ્રપવિ

121 રાજ્યસિામાં કેટલા સભ્યોની વનમણકૂં રાષ્રપવિ દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

12

122 પ ૃથ્વી પોિાની ધરી પર કઈ ક્રદિામાંથી કઈ ક્રદિા િરફ ફરે છે ?

પવિમથી પ ૂવણ

123 િારિીય બંધારર્માં વિક્ષર્નો કઈ યાદીમાં સમાવેિ થાય છે ?

સંતિયાદી

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

પ ૂવણ મધ્યકાળ

125 નીચેનામાંથી કયો દે િ દભક્ષર્ અમેક્રરકા ખંડ્નો છે ?

બ્રાભઝલ

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

પાંડ

127 કયા સ ૂયણમક્રં દરને રથનો ઘાટ આપી સાિ ઘોડ્ા ખેંચિા હોય િેવ ં સ્વરૂપ આપવામાં આવ્ ં છે ?

કોર્ાણકણ

128 િારિનો પ્રમાર્સમય દે િના કયા િહેર પરથી પસાર થિાં પ ૂવણ રે ખાંિવ ૃત્ત પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે ?

અલહાબાદ

ં માં સંકળાયેલ છે ?
129 મોિીહારી ગામ ગાંધીજીએ િરૂ કરે લ કઈ લડ્િના સંબધ

ચંપારર્ સત્યાગ્રહ

130 હષણચક્રરિ અને કાદં બરી જેવી પ્રખ્યાિ કૃવત્તઓની રચના કોર્ે કરે લ ?

બાર્િટ્ટ

131 પ ૃથ્વી પોિાની કાલપવનક ધરી પર વવષવવ ૃત્ત 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 સાહેબ આંબેડ્કરે કોને ‘ બંધારર્નો આત્મા ’ સમાન ગર્ાવ્યો છે ?

બંધારર્ીય ઈલાજોનો અવધકાર

134 નીચેના પૈકી ક ં ઔદ્યોભગક એકમ ખાનગી ક્ષેત્રન ં નથી ?

ભિલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટ

No.

પ્રશ્ન
વવિાગ-1 માં આપેલ વવશ્વસંસ્થા અને વવિાગ-2 માં આપેલ વવશ્વસંસ્થાના મખ્ય મથકોને યોગ્ય રીિે જોડ્ી સાચો
વવકલપ પસંદ કરી જવાબ આપો.
વવિાગ-1

135

જવાબ

વવિાગ-2

(અ) વવશ્વઆરોગ્યસંસ્થા

(1) ન્ ૂયોકણ

(બ) નેસ્કો

(2)વોવિિંગ્ટનડ્ી.સી.

(ક) વનસેફ

(3)જજવનવા

(ડ્) વવશ્વબેંક

(4)પેક્રરસ

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 ં સંગક્રઠિ ક્ષેત્રન ં લક્ષર્ નથી ?

વધારાનાં કામ માટે વધારાન ં વેિન નહીં

138 મ ૃિ સમદ્ર માટે નીચે પૈકી ક ં વવધાન સાચ ં નથી ?

િેની ક્ષારિા સમદ્રનાં પાર્ી કરિા ચાર ગર્ી વધારે છે .

139 કયા વ ૃક્ષનાં રસમાંથી ટપેન્ટાઈન બને છે ?
140 મઘલ િાસન સમયે કયા ફ્રેન્ચ મસાફરો િારિમાં આવેલા ?

ચીડ્

વલલિાચાયણએ પોિાની િીથણયાત્રા દરવમયાન જ્યાં - જ્યાં શ્રીમદ્ િાગવિ કથા અને પારાયર્ કયાાં િે સ્થળો ........

141 િરીકે ઓળખાય છે .
142
143
144
145
146
147
148
149

કદમાં વવશ્વમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવિી એમેઝોન નદી કયા ખંડ્માં આવેલી છે ?

બે રે ખાંિવ ૃત્તો વચ્ચેન ં અંિર ફતિ .................... ઉપર આિરે 111 ક્રકમીન ં હોય છે .

ટે વવનિયર અને બવનિયર
બેઠક
દભક્ષર્ અમેક્રરકા
વવષવવ ૃત્ત

પ ૂવણમાં અરૂર્ાચલ પ્રદે િથી પવિમે ગજરાિન ં અંિર લગિગ કેટલા ક્રકમી છે ?

3000 ક્રકમી

વાયવ્ય ચીનનાં પીળી માટીનાં મેદાનો કયા નામથી ઓળખાય છે ?

લોએસ

વવશ્વમાં સૌથી વધ ઉંચાઈ પર આવેલ ં સરોવર ક ં છે ?

ક્રટક્રટકાકા

નીચેના પૈકી સૌથી વધ લાંબા દક્રરયા ક્રકનારાવાળો દે િ કયો છે ?

કેનેડ્ા

િારિમાં સૌ પ્રથમ કઇ રોવપયન પ્રજા વેપાર અથે આવી હિી ?

પોટણ ગીઝ

માંસાહારી ખાદ્ય સામગ્રીનાં પેકીંગ ઉપર કયા રં ગની વનિાની હોય છે ?

લાલ

150 િારિની નદીઓ સંબવં ધિ નીચેનાં વવધાનો પૈકી ક ં વવધાન સાચ ં નથી ?

દભક્ષર્ િારિની નદીઓ જળવવદ્યિ માટે ઉપયોગી
નથી.

TET - II EXAM-2017 (Exam Date : 20-08-17)
(ENGLISH MEDIUM)
Provisional Answer Key (Publish Date : 28-08-2017)
No.
Part - I (General)

પ્રશ્ન

1 “Education is the manifestation of the perfection already in man.” who quotes this ?
2 Who is related from ‘Programme Learning.” ?
3 “Learning by insight” – who explained this ?
4

“After teaching about the body, various systems & factions of body. A science teacher teaches about the
digestive system.” Which formula of education does a teacher follow ?

5 Who accepted “Three dimensional process” of education ?
“Different methods should be applied to teach intelligent & dull students.” Which principle is included

જવાબ
Swami Vivekanand
Skinner
Kohler
whole to part
John due

6 here ?

Individual Disparity

7 Which is the special feature of “Programme Learning” ?
8 Which is not an internal factor of meditation ?
9 Which method is more useful to evaluate the handwriting of the students ?

The Learner learns from his own pace.
Anticipation
Observation

10 Who quotes this statements : “ Beginning of the lesson should be from concrete and ending from abstract.” Herburt Spencer
11 How will you develop the sense of co-operation among the students ?
12 Which development of a child is affected by heredity and environment ?
13 Which method can useful for true evaluation of students ?

By giving the opportunity of group work.
All of three
Continuous evaluation.

14 Children’s study improvement can be done if parents......

Frequently the teacher can be explained to the
study.

15 Which project was implemented to inspire girl child education ?

Vidyalaxmi Bond Scheme

According to the contiguous and comprehensive evaluation which method of evaluation should be used

16 during the year ?

All of three

17 Which stage of life is known as “Spring of Life” ?

Adolescence

પ્રશ્ન
No.
18 Which magazine is published by The Children University, Gandhinagar ?

જવાબ
Balvishva

19 In which standard, written examination is taken in primary education ?

std : 3 to 8

20 What is the main objective of integrated education ?

All above.

21 What is the main objective of Sarva Shiksha Abhiyan Mission ?

Above All

22 Which method is applied to evaluate the students of primary schools ?

Continuous and comprehensive evaluation.

23 Who was the Pioneer of “Mathetics” one type of programme learning ?

T. F. Gilbert

24 Who is the Pioneer of “Motivational Learning.” ?

Mac Duggal

25 Contribution of Adgar Dell in education means......

Cone of experience

26 ‘ સોદરી વળવી ’ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શો ર્ાય ?

સંતોષ ર્વો

27 ‘ જુમાએ શોખ ખાતર એક પાડો પાળ્યો ’ વાક્યને કમથણિ પ્રયોગમાં ફેરવતાં કય ંુ વાક્ય બનશે ?

જુમાર્ી શોખ ખાતર એક પાડો પળાયો

28 નીચેનામાંર્ી કય ંુ લક્ષિ ‘ મક્ુ તક ’ કાવ્ય સ્વરૂપન ંુ નર્ી ?

વવદે શી કાવ્ય સ્વરૂપ છે .

29 પદ, પદો, પદસમ ૂહો, વાકયો કે વાક્યખંડોને જોડવાન ંુ કામ કરતાં પદોને શંુ કહે છે ?

સંયોજક

30 વાક્યનો અર્થ પ ૂરો કરવા માટે જે ઢિયાપદને કમથ લગાડવાની જરૂર પડતી નર્ી તેને શંુ કહે છે ?

અકમથક ઢિયાપદ

31 જે લોકો કચ્છમાં રહ્યા, એ સૌ કચ્છ પ્રદે શના પ્રેમમાં પડી ગયાં. અહીં રે ખાંઢકત શબ્દ કયા પ્રકારન ંુ નામ સ ૂચવે છે ?

ભાવવાચક

32 “ િોલનો િમિમ અવાજ સંભળાયો ને બાળકો સૌ હાજર ” વાક્યમાંર્ી રવાનકુ ારી શબ્દ પ્રયોગ શોધો.

િમિમ

33 હું ખોટો નર્ી એ કેમ વસદ્ધ કરં ુ ? વાક્યમાં પ્રશ્નવાચક વવશેષિ ઓળખાવો.

કેમ

34 સદંુ ર અક્ષરો હાર્ન ંુ ઘરે ણંુ છે . – આ વાક્યમાં રે ખાંઢકત શબ્દ શંુ સ ૂચવે છે ?

વવશેષ્ય

35 ‘ પ્રાગડ ફુટવ ંુ ’ એટલે શંુ ?

પરોઢિય ંુ ર્વ ંુ

36 “ જાહેર વમલકતની તોડફોડ કરવી તે રાષ્રીય સંપવિન ંુ નકુ શાન કરવા બરાબર છે . ” – દ્વિરુક્ત શબ્દપ્રયોગ શોધો.

તોડફોડ

ુ રાતી ભાષામાં સૌ પ્રર્મ સોનેટ કાવ્યપ્રકારની રચના કયા કવવએ કરી હતી ?
37 ગજ

બળવંતરાય ઠાકોર

No.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

પ્રશ્ન

જવાબ

Give one word for “ to go on some one's land without permission. ”

to trespass

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

are

My mother______coffee before I woke up.

had made

Choose the antonym of the word ‘ please ’

displease

Choose the correctly spelled word.

inconvenience

Last night I went out with some friends of_______.

myself

My uncle had come from Surat_____the new motorbike.

riding

Navaratri, ________festival is celebrated to worship Goddess Durga.

a nine-day

______ crossing the road, I saw an accident.

While

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

was advertised

After______her, we left for our home.

seeing

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

lay

Vishwanathan Anand was born _______ 11th December, 1969

on

51 Which of the following planet has the highest power of gravitational force ?

Jupiter

52 Which of the following is different from other three ?

RQP

In a class. Kaushik is cleverer than Ramesh. Hashmukh is duller than Jayesh. Kaushik is cleverer than

53 Jayesh than who is the cleverest of all ?

Kaushik

54 Fill in the gap with proper option. : 25, 40, ........., 121, 169

81

55 In which standard is direct grading is followed under SCE evaluation method ?

std : 1 & 2

Arrange the following “Literacy Programme” in proper order started by Government of India ?
1. Post Literacy Campaign.
56 2. Adult Education Programme.
3. Total Literacy Campaign.
4. Saakshar Bharat.

2-3-1-4

57 What is the identity of “Chhabadi” in teaching work through “Pragna Approach” ?

The identity of sitting arrangement of learners.

58

Choose the correct diagram as given below.

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

59 If + menas x ; - means ÷ ; x menas - and ÷ means + than find the value of 20 ÷ 40 - 8 x 5 + 3 =..........

10

60 Choose the proper option on the base of co-relation. Cricket : Gugali :: Kho-Kho : .......

Duke

61 What is used to know actual latitude and longitude of any place ?

Global Positioning System

62 Which of the mammals can fly ?

Bat

63

The structure of primary syllabus is known as NCF. What is the structure of training college syllabus known
NCFTE
as ...... ?

64 Who is the present chief of the committee to prepare final draft of the National Education policy ?

K. Kasturirangan

65 Name the process of movement of the sunflower in presence of sunlight ?

Photonesty

66 Who is not the permanent member of defence committee of U.N.O. ?

Japan

67 In which project does a child get to learn according to his speed and capacity of learning ?

Proagna Approach

68 Topology is........

It is a science that studies the potholes of land.

69 What is the aim of “Mission Manglam” ?

To raise the standard of life of poor women and
families.

70 What is the full form of SEQI

School Education Quality Index.

71 Who plans ‘NAS’ ?

NCERT

72 How many National Monuments are there in Ahmedabad after the declaration as world heritage city ?

54

73 Which is sheet A (Patrak-A) used under continuous & comprehensive evaluation in primary schools?

Constructive evaluation sheet std 3 to 8

74 Fill in the gap according to ‘GST’ logo. One Nation, One tax and one..........

Market

Gujarat Government recently constructed developed a complex at Ahmedabad on ppp basic. Name that

75 modern sports and entertainment complex.

Transtediya

No.
વવભાગ - 2 (ભાષાઓ)

પ્રશ્ન

જવાબ

76 નીચેનામાંર્ી કઇ પંક્ક્ત સાર્ે તેના કવવન ંુ નામ યોગ્ય નર્ી ?

સ ૂકેલી ડાળે પોપટ બેઠો; પાન ચોગમ લીલાં – સદ
ંુ રમ ્

77 ટ્ , ઠ્ , ડ્ , ઢ્ ધ્વવનન ંુ ઉચ્ચારિ સ્ર્ાન કય ંુ છે ?

વર્ત્સ્યથ ધ્વવન

78 “ સ્મરિ-સ્મરિ તે તીરર્ : તારી એમ કરં ુ પરકમ્મા...” કાવ્યપંક્ક્ત કયા કાવ્યની છે ?

તને ઓળખ ંુ છં, મા

79 નીચેની આર્ત્મકર્ા અને તેના લેખકમાંર્ી કય ંુ જોડકું ખોટંુ છે ?

બાનો ભીખ ુ – ચંદ્રકાન્ત શેઠ

80 કવવ ‘ ઉશનસ ્ ’ ન ંુ પ ૂરં ુ નામ શંુ હત ંુ ?

નટવરલાલ પંડયા

81 નીચેનામાંર્ી કય ંુ જોડકું સાચ ંુ છે ?

આવ, ભાિા આવ ! – હાસ્યકર્ા

82 રવવશંકર મહારાજને ‘ માિસાઈના દીવા ’ કોિે કહ્યા હતા ?

ઝવેરચંદ મેઘાિી

ુ પરે ? ’ આંખમાં આંસ ુ લાવી. – કાવ્યપંક્ક્ત કયા છં દમાં છે ?
83 ‘ શંુ કોપ્યો કે પ્રભ ુ મજ

મંદાિાન્તા

84 કાવ્ય પ્રકારન ંુ કય ંુ જોડકું ખોટંુ છે ?

રાનમાં – ગઝલ

85 ‘ અનલ ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કયો છે ?

અવગ્ન

86 પ ૂજ્ય મોટાન ંુ બાળપિન ંુ નામ શંુ હત ંુ ?

ુ ીલાલ ભગત
ચન

87 ‘ ઢહિંદમાતાને સંબોધન ’ કાવ્યમાં ણિસ્તીઓ માટે કયો શબ્દ વપરાયો છે ?

વવશ્વાસી

ૂ માં ’ પાઠ ગાંધીજીના કયા પસ્ુ તકમાંર્ી લેવામાં આવ્યો છે ?
88 ‘ હાઈસ્કલ

સર્ત્યના પ્રયોગો

89 “ ધીંગી ધરા, ધીંગા ધોરી, ધીંગા બોલ, ધીંગી બોલી ” – વવધાન કયા પ્રદે શ માટે વપરાય ંુ છે ?

કચ્છ

90 અર્થગ્રહિમાં નીચે પૈકી ભાષાના કયા બે કૌશલ્યો સમાવવષ્ઠ છે ?

વાચન – શ્રવિ

ુ ે મીઠા મેહુલા રે લોલ, એર્ી મીઠી તે મોરી માત રે – અલંકાર ઓળખો
91 મીઠાં મધન

વ્યવતરે ક

ુ બ કઈ જોડ સાચી છે ?
92 શબ્દકોશના િમ મજ

સન્માન, સંજોગ, સંસાર, સંસ્કાર, સંસ્કૃવત

ુ ાવસક ધ્વવન નર્ી ?
93 નીચે પૈકીનો કયો ધ્વવન અનન

જ

94 ‘ ડોરણંુ ’ શબ્દનો અર્થ શંુ ર્ાય છે ?

બટન

95 બાળકે તેને વહાલપ ૂવથક ગોદમાં તેડી લીધ.ંુ આ વાક્યમાં ઢિયા વવશેષિ શંુ છે ?

વહાલપ ૂવથક

પ્રશ્ન

No.

96 Complete the sentence. : Disha knows the reason....
97

Why her brother could not pass the examination.

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.

98 The Voter can hardly find any difference ______ the parties contesting the elections.
99

જવાબ

Teacher : Ramesh, give me your sharpener, please.
Ramesh : _________ Teacher : Thank you.

spilt
among
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

Complete the dialogue.

110 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.
116 ददद के नाम की सही जोड़ पहचाननए ।

પ્રશ્ન

चेचक – બણળયા

જવાબ

117 ‘ राम के साथ लक्ष्मण भी बन में गए । ’ इस वाक्य में रेखाांनकत पद व्याकरण की दृनि से क्या है ?

सांबध
ां बोधक अव्यय

118 गलत वाक्य पहचाननए ।

बांबई की बाज़ार अच्छी हैं ।

ु क्षरो में उपयोग में ललए गए वणो कें आधार पर सही जोड़ चुननए ।
119 सांयक्त

द्ध = द्+ध

120 पुल्लिंग शब्द ढूँनिए ।

सफ़र

121 बदरीनाथ शमाद लललखत कहानी है –

हार की जीत

122 ललग के आधार गलत वाक्य कौन-सा है ।

आज भारी बरसात हुआ ।

123 वाणणज्योपयोगी शब्दाथद की सही जोड़ चुननए ।

बट्टा – વળતર

124 रेज़गारी' का अथद होता है –

छोटे ससक्के

125 कच्छ की सैर' यात्रावृत के लेखक कौन है ?

हरेश धोळनकया

126 स्त्रीललग शब्द ढूँनिए ।

बरसात

127 वचन पररवतद न की गलत जोड़ पहचाननए ।

नेता – नेताएूँ

128 शुद्ध शब्द पहचाननए ।

बललष्ठ

129 शुद्ध वाक्य पहचाननए ।

नकसीका पेन यहाूँ रह गया ।

130 णभन्न अथद वाला शब्द पहचाननए ।

रुक्का

131 गलत जोड़ पहचाननए ।

घनड़याल – घड़ी

132 वचन पररवतद न की सही जोड़ पहचाननए ।

गौ – गौएूँ

133 धरती की शान' काव्य के मुतानबक उचचत जोड़ पहचाननए ।

तेरी आत्मा में – स्वयां भगवान है

134 सही वतद नी वाला शब्द चुननए ।

दीपावली

135 शब्दकोश के सही क्रम को ढूँनिए ।

शांख, शकांु त, सांगीत, सांज्ञा, सम्मान

No.

પ્રશ્ન

જવાબ

SANSKRIT (QUESTION NOs.136 to 150)

136 वध + आगमनम् =

वध्वागमनम् ।

137 सन्धध नवच्छे दत् :- नैतत्तेऽप्पुचचतम् ।

न + एतत् + ते + अनप + उचचतम् ।

138 जनााः ______ सञ्चारां कुवद न्धत ।

लोकयानैाः

139 प्राताः उत्थाय अहां ____नमानम ।

देवम्

140 शुद्धां वाक्यम् अधवेषयतु ।

अन्म्बकायै नमाः ।

141 ४९' (49) इत्युक्ते का सांख्या ?

नवचत्वाररशत् ।

142 नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधद षड्वादन पयद धतां योगाभ्यासां करोचत । ('नकम्' पदस्य उपयोगेन प्रश्नां करोतु )

नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधद षड्वादनपयद धतां कक करोचत ?

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

अलका कुताः पालनपुरां गच्छचत ?

144 मम मातुलाः श्वाः जामनगरताः _______ ।

आगनमस्यचत ।

145 तस्य ____ नाम भगवती अन्स्त ।

जनधयााः

146 रक्षकाः नमत्रां प्रचत क्रोधां करोचत । (वाक्यस्य समानाथी वाक्यां दशद यतु ।)

रक्षकाः नमत्राय क्रुध्यचत ।

147 श्रीमद् भागवतस्य ____ स्कधधे कृष्णलीला वर्णणता ।

दशमे

148 यनद प्रपरह्याः सोमवासराः तर्हह प्रपरश्वाः काः वासराः ?

मङ्गलवासराः ।

149 पञ्चाचधकां – सपादषडवादनम् – इत्युक्ते काः समयाः ?

षड्वादनां तथा कवशचतनननमषाः ।

150 मृगाः प्रत्यहां तत्र ___ शस्यां स्वादचत ।

गत्वा

જવાબ

)URDU (QUESTION NOs.136 to 150

પ્રશ્ન

)(B

کتاب

136

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

)(A

آگرہ

137

مرزا غالب کہاں پیدا ہوائے تھے؟

)(D

عودِ ہندی

138

ذیل میں سے کون سی تصنیف محمد اقبالؔ کی نہیں ہے؟

)(C

سورج

139

غبار شرق سے کیا مراد ہے؟

)(A

دہلی

140

)(B

نپولین اور انگریز

141

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

)(D

جنماشٹمی

142

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

)(D

بوڑھے

143

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

) (Cدولت و عزت جانے پر بھی گھمنڈ کرنا 144
)(A

تلمیح

145

رسّی جل گئی پر بل نہ گیا یعنی
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے  -مصرعے میں کون سی صنعت ہے؟

)(B

سعادت حسن منٹو

146

)(A

بولنے کی قوت

147

)(D

کہکشاں

148

یہ

)(C

عظمت

149

اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

)(B

اے۔پی۔جے۔ عبدالکالم

150

قوت ناطقہ یعنی …
تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

No.

یہ

148

کہکشاں

(D)

اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

149

عظمت

(C)

150

عبدالکالم
اے۔پی۔جے۔
જવાબ

(B)

تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

No.

પ્રશ્ન

MARATHI (QUESTION NOs.136 to 150)

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

सकमद क

137 वृक्ष + औदाचद चा शब्दाची सांधी पुढील प्रामणे आहे .

वृक्षौदायद

138 ‘जीभ टाळ्याला चचकरणे ’ चा वाक्प्रचाराचा अथद चा प्रामाणे होतो.

अचतशय धाबरणे

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

भावे प्रयोग

140 सांस्कृत भाषेतन 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 .

उत्प्रेक्षा

149 ज्या समासाची असतात त्यास कोणता समास मृणतात ?

द्वांद

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

चती

પ્રશ્ન

No.
Part - II (Maths-Science)

જવાબ

76 Choose the incorrect pair in context of salt and their use.

Common salt – In medicine of acidity.

77 If there is a carbohydrate in food, than what type of solution does the black colour get ?

iodine

78 _____ are provided with semi lunar valves.

Vein

79 What principle does Distilation Method work on ?

Every substance has different boiling point.

80 Substance attracted by magnet are made from which material ?

Nickel

81 Which organelle contains many digestive enzymes.

Lysosome

82 Which of the following hormones regulates the metabolic activities ?

Thyroxin

83 Which chemical is used in a pump (Inhelar) used for patients suffering from Asthama ?

Na2O2

84
85
86
87
88
89

What is the percentage of oxygen in the air ?

21.0%

Which of the following microbes is useful for making a freezing substance (Aagar) ?

Algee

Which planet has no natural satellites ?

Mercury

How many days does the zygote take implant to the wall of uterus of female ?

7-8 days

Which of the following characteristics has the vegetable water chestnut ?

The root is scantly developed.

If the weight of a substance is 60 N on the Earth will be _____ on the moon.

10 N

90 What degree of angle should be adjusted between the two plain mirrors to get 8 images of an object ?

36o

91 Which of the following is the best quality of coal ?
92 Which of the following glands helps to maintain body temperature ?
93 Which of the following is not an example of underground stem ?

Anthracite

94

Sun

Moon

Earth

According to above situation, which phenomenon takes place ?

Sweat gland
Carrot

No moon day, Solar Eclipse

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

Mansi and Tarak observed that there is a trouble in light or fan in one room at school. The light and fans in It is a parallel connection and closed circuit
condition.

95 the other rooms remain on. Their teacher explained.

96 Which option is incorrect in context to lows of reflection of light ?

97

According to above diagram, by blowing
air which tube water will come out ?

Reflected rays are parallel to each other.

Tube-D

98 Raju is in confusion in phenomenon of combustion. Choose proper option from the following to help him…

In slow combustion, heat is produced but light is
not produced.

99 How much ppm salted water is harmful to drink ?

Above 500

100 What is Hetropogon, inspired Jeorge-de-Mustra to discover “Velcro” ?

Speed of grass

101 Which deficiency of vitamin causes liver diseases ?

Vitamin-K

102 What is the velocity of light in water ?

2,25,000 km/sec

103 Which one is the electron configuration of ‘Silicon’ ?

(2,8,4)

104 Which alloy possesses a wonderful unique property “Shape Memory” ?

Nitinol

105 Which of the following fruits is capsule ?

Cotton

106 What is the use of vulcanized rubber ?

Preparation of soles for chappal.

107 Which of the following has 907o Boiling point ?

Zink

108 Which poisonous gas is produced by deterioration of substances ?

Hydrogen sulphide

109 Which constellation is seen at 90o in the sky in December/January ?

Krutica

110 Which disease is caused due to deficiency of protein ?

Marasmus

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

111 Which grand prepares the person to face the critical situation like fight or flight ?

Adrenal gland

112 Which types of coal is used in thermal power station ?

Lignite

113 Which fish is the producer of perfume material known as embergreese ?

Sparm Whale

114 Which of the following is the molecule of sucrose ?

C12H12O11

115 4x2 + 16x + ........... Find the last term such that given polynomial becomes a perfect square trinomial ?

16

Various crops are taken from a farm of 400 Hq. (Hactor) land. The crop of wheat is taken from 40 Hq.

116 which degree of angle will be shown in Pie-Chart ?
117

Rajesh’s salary is deducted 10 (Ten) percent. How many percentage will have to increase to get the
previous salary again ?

118 Find the value of
119
120
121
122

(17.3 x 17.3) - (7.3 x 7.3)
17.3 + 7.3

36

o

11

1
ટકા
9

10

The time in a clock is twenty minutes past-six. Find the angle formed between two hands ?

70o

Which one is related to square but not to rectangle ?

Diagonals bisect each other at right angle.

Find the correct statement.

The measures of opposite angles are equal.

Find the mean of first four consecutive even number divisible by 3 ?

15

The value of a table is twice the value of a chair. Total value of four chairs and a table is

123 ² 1800/-. Find the value of the chair ?

² 300

124 Find the cube root of 19,683.

27

On the day of “Village cleanliness day” 150 students take 6 hours to clean the village. How much time will

125 it take to clean the village if 180 students join it.

The diameter of a circular ground is 49 metre. How much time will it take for a students while walking on

5 hours

126 the fringes at the speed of 7 metre/minute.

22 minutes

127 Find the smallest number by which 576 must be multiplied to obtain a perfect cube.

3

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

128 What is the ratio between the volume of a cube and volume of a cube with edge twice of that cube ?
The diameter of a water tank is 1.4 metre. How much money will be spent to fix the tiles on the floor of

1:8

129 the tank at the rate of ² 60/- per sq. metre ?

² 92.40

In a series of lights, Red light blinks after 3 seconds. Blue light blinks after 9 seconds and the Yellow light
130 blinks after 15 seconds. If all of them are switched on at the same time, How many seconds will it take to
light together ?

45 sec.

131 Find the value of
132

𝟑

𝟎. 𝟐𝟏𝟔 +

𝟑

𝟎. 𝟎𝟔𝟒 +

𝟑

𝟑𝟒𝟑

“ The addition of any two rational numbers is a rational number ” Identify the given property for addition
of rational numbers.

8.000
Closure property

133 Which method is improper to show ‘ 64 ’. ?

212
27

134 Which method is incorrect to express perpendicular lines symbolically ?

𝐀𝐁 ⟘ 𝐂𝐃

Two statements are given below.
statements-1 : If the measures of two angles is 180o then. They are called supplementary angles to each
135 other.
statements-2 : The sum of the measures of the angles of linear pair angle is 180o.
According to above statement which statement is incorrect ?

5
2 3
2
136 Evaluate 6 + 1 3 x 10 - 3
150 students complete the cleanliness of school in 6 hours in Manishaben’s school. One day some

The pair of each supplementary angle forms a pair
of linear pair of angles.

2
3

137 students were absent; it took 10 hours to finish the work. How many students were absent on that day ?

60

If the sum of two polynomials is 3m2 + 7m and the subtraction of them is m2 + m, than choose the correct
138
polynomials.

m2 + 3m, 2m2 + 4m

139 Which statement is wrong in context to integers.

The distribution of multiplication of integers over
addition is not possible.

140 Choose the incorrect statement in context of quadrilateral.

Each parallelogram is a square.

141 If a + b = 8 and ab = 15 than find the value of a3 + b3 ?

152

પ્રશ્ન

No.

142 The sum of two numbers is 56. The ratio of smaller and larger number is

જવાબ
,3
then find that numbers.
5

21 and 35

143 Which option is not appropriate for given statement ? Bisector of an angle is...........

a line

144 Which of the following types of angle pairs are there whose sum of the measures of angles is 180o ?

Interior angles of transversal

145 Which of the following number’s L.C.M. is 100 and H.C.F. is 1.

4, 25

146

Before three years ago the age of Nirav, Nihar and Mihir was x years. Find out the total age of all of them
after three years.

x + 18

147 Which measures triangle is not possible to construct ?

PQ = 3.5 cm, QR = 3 cm, PR = 8 cm

148 How many handker chiefs of 2500 sq. cm. will be prepared out of 4 meter long and 1 meter wide cloth.

16

149 Find the smallest fraction.
150 How many acute angles are there in a acute angled triangle ?

3
7
three

No.
વવભાગ - 2 (સામાજજક વવજ્ઞાન)

પ્રશ્ન

76 Which longitude is known as international date line ?
77

The words, “ Socialist, Secular, Unity and Integrity of the Nation ” were added in the year of _____ in the
preamble of Indian constitution.

જવાબ
180o
1976

78 Who was the first indian woman to set foot on the North Pole ?

Preeti Sengupta

79 What is cyclone called with highest velocity in Texas state ?

Tornedo

80 The structure of the Qutub minar began by _____ and expanded by____.

Qutb al-Din Aibak, Eltumis

81 The time period of first world war was ______

1914 to 1918

82 Which is not a lake of sweet water ?

Chilka

83 Who was the first person to call the revolt of 1857 as the first freedom struggle ?

Veer Savarker

The regions and their location of Gujarat are given below. Match the following with correct option.

84

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

85 Which state become the first victim of the subsidiary Alliance of Wellesley ?
86 When did the constitutional committee allow the constitution ?

Hyderabad

87 What is the meaning of “Santhaghar.”

A place where united democratic states assemble.

88
89
90
91

Who is related with Maurya dynasty ?

Bindusar

Which of the following was written by emperor Harshvardhan ?

Ratnavali

From which country does the longitude pass through ?

England

On the base of which story collection was Hetopadesh written ?

Panchtantra

26th Nov, 1949

No.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

પ્રશ્ન

જવાબ

Which crop taken the most time to prepare ?

Linan

What mark should be signed on its pouch while buying vegetable ghee ?

Agmark

Kuchipudi dance is associated with which state ?

Andhra Pradesh

Name the continent where Tropic of cancer and Tropic of capricorn do not pass through ?

Europe

Since when has the Panchayati Raj begun in Gujarat ?

1963

During the Period of which ruler had the vikram samvat begun ?

Chandragupt-II

In which year did the high court establish in Gujarat ?

1960

Where is the factory of paper produced to prepare currency notes ?

Hoshangabad

Who is the founder of Kangari Gurukul ?

Swami Shraddhanand

Name the archaeologist who revealed the magnificent heritage of India ?

Alexander Kunighan

“I am one of the four Haridham Pilgrims of India”. My shikhar is 6 storeyed. My dome is erected on 60

102 pillars say who am I ?

Dwarkadhish Temple

103 Which architecture was not built during the period of king Siddhraj Jaisingh ?

Raniki Vav

104 Where i the international court of Justice ?

Heg

105 Which play (formation) was written by king Harshvardhan ?

Priyadarshika

106 What is the Geographical importance of june 21st ?

Days are longer on the tropic of cancer.

107 Which tree peel is used in making of Bhojpatra ?

Bhurj Tree

108 Name the great sanskrit poet who adorned the court of Harshvardhana ?

Banbhatt

109 In which country is the sun seen at midnight ?

Norvey

110 Who was ruling over Gujarat when Md.Ghazani attacked over somnath Temple ?

Bheemdev Solanki

111 Which statement is true in the context of the Chief Minister ?

He/She is the administrative head of cabinet.

112 On which sphere of the Earth is your house constructed ?

Biosphere

113 How many members are elected in Rajya Sabha, after two years ?

one third

114 What is Kalgoorlie and Coolgardie ?

Gold mine

પ્રશ્ન
No.
115 Who established the organization named ‘Mitramela’ ?

જવાબ
Veer Savarkar

116 What is responsible for Kheda Satyagraha ?

Revenue recovery despite the Drought.

117 Name the first Indian who was appointed as the president of general assembly of U.S.A. ?

Vijayalaxmi Pandit

118 Which Indian king made the first initiative to join the Indian Union ?

Krishnakumarisinghji from Bhavnagar

119 Which neighbouring country of India known as “ISLAND OF JEMS” or “The Perl of East” ?

Shri Lanka

120 Who has the right to convene parliamentary meeting and announce the end of the session ?

President

121 How many members of Rajya Sabha are appointed by the President ?

12

122 From which direction does the Earth move to on its axis ?

West to East

123 In which list of Indian constitution is education included ?

Joint body

124 What age is called the period of 8th (Eighth) to 12th (Twelfth) century ?

Early medieval age

125 Which of the following countries belongs to south America continent ?

Brazil

126 In which script most of written articles are found on Bhojpatra and Taalpatras ?

Pandu

127 Which Sun Temple is shaped like a chariot drawn by seven horses ?

Konark

128 Name the city, where eastern longitude passes, decides the standard time of India ?

Allahabad

129 Which movement of Gandhiji is related to Motihari Village ?

Champaran Satyagrah

130 Who wrote Harshcharita and Kadambari ?

Banbhatt

131 At what speed the Earth rotates on its imaginary axis at any point along the equator ?

1670 Km/hr

132 Which Indian sailor helped Vasco-Da-Gama to discover the sea route of India ?

Mohammad Eibn mazid

133 According to Babasaheb Aambedkar, what is the soul of constitution of India ?

Right to constitution remedies

134 Which one of the following does not belong to private sector ?

Bhilai steel plant

No.
Match the following.

પ્રશ્ન

જવાબ

135

A-3, B-4, C-1, D-2

136 Which one of the following produces the distribution based map ?

NATMO (National Atlas & Thematic Mapping
Organization)

137 Which one is not the characteristic of organized sector ?

No extra wages for extra work.

138 Which statement is incorrect for ‘dead sea’ ?

Its salinity is four times greater than the sea water.

139 Which tree naturally makes turpentine ?

Chid

140 Which French traveller visited India during Mughal rule ?

Tevernier and Burnier

141 The places where Vallabhacharya did Bhagvat Katha, Parayana are knoun as______ today.

Bethak

142 In which continent is the world’s longest river Amazon found ?

South America

143 The distance between two longitudes is only 111 km on _____.

Equator

144 How approximately far is Gujarat in the west from Arunachal in the east ?

3000 Km

145 What is the plain of yellow soil of north west China known as ?

Loyesh

146 Which Lake is situated on the highest peak in the world ?

Titikaka

147 Which country has the longest coastline in the world ?

Canada

148 Which European community came to India first for trading ?

Portuguese

149 What colour sign is on the packing of non-vegetarian food items ?

Red

150 Choose the wrong statement with the context of Indian rivers.

Rivers of south India are not used for production of
Hydro electricity.
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No.
વવભાગ-૧
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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જવાબ

“ मनुष्य की संपूर्ण व्यक्तिमत्ता का प्रगटीकरर् अर्ाणत् शिक्षर् ” इस कर्न के विा कौन र्े ?

स्वामी क्तववेकानंद

अशिक्रक्तमत शिक्षर् के सार् क्तकसका नाम जुड़ा है ?

स्स्कनर

क्तकस वैज्ञाक्तनक ने आं तरसूझ द्वारा होनेवाला अध्ययन समझाया र्ा ?

कोहलर

एक क्तवज्ञान शिक्षक प्रर्म समग्र िरीर, िरीर के क्तवक्तवध तंत्रो, िरीर के कायण वगैरह की समझ के बाद पाचनतंत्र छात्रों को
पढ़ाता है । यह शिक्षक शिक्षर् के क्तकस सूत्र का अनुसरर् करता है ?
शिक्षर् का क्तत्रध्रुवी प्रक्तक्रया के रूप में स्वीकार क्तकसने क्तकया र्ा ?
तेजस्वी छात्रों को पढ़ाने में एवं शिक्षर् में कमजोर छात्रों को पढ़ाने में अलग-अलग पद्धततयों का सहारा लेना चाक्तहए । इस
कर्न में कौन सा ससद्धांत समाक्तवष्ट है ?

समग्र से अंि की ओर
जोह्न ड्यूई
व्यक्तिगत शिन्नता का

अशिक्रक्तमत अध्ययन की खास क्तविेषता क्या है ?

अध्येता स्वंय की गतत से सीखें

ध्यान के आं तररक कारक (पररबल) में समाक्तवष्ट नहीं है ?

पूवाणनुिव

छात्रों के हस्ताक्षर के मुलयांकन में कौन सा उपकरर् (पद्धतत) अतधक उपयोगी है ?

अवलोकन

“ पाठ का आरंि मूतण पर से होना चाक्तहए एवं अंत अमूतण में होना चाक्तहए ” यह कर्न क्तकसका है ?

हबण ट स्पेन्सर

छात्रों में सहयोग की िावना का क्तवकास क्तकस प्रकार करेंगे ?

छात्रों को समूहकायण का अवसर देकर ।

क्तवरसत एवं वातावरर् बालक के क्तकस क्तवकास को प्रिाक्तवत करते हैं ?

यह तीनों

छात्रों का सही मूलयांकन क्तकस पद्धतत द्वारा क्तकया जा सकता है ?

सतत मूलयांकन

14 छात्रों की अध्ययन क्तनष्पत्तत्त में सुधार लाया जा सकता है, यक्तद माता-क्तपता को........

बार बार शिक्षक के सार् अभ्यास की चचाण हेतु समजाया जा
सके ।

15 कन्या शिक्षर् को प्रोत्साक्तहत करने हेतु क्तकस योजना का अमलीकरर् क्तकया गया ?

क्तवद्यालक्ष्मी बोन्ड़ योजना

16 सतत एवं सवण ग्राही मूलयांकन पद्धतत के अनुसार छात्रों का वषण के दौरान मूलयांकन क्तकस पद्धतत द्वारा क्तकया जाता है ?

यह तीनों

17 क्तकस अवस्र्ा को “ जीवन का वसंत ” कहा जाता है ?

तरुर्ावस्र्ा

પ્રશ્ન
No.
18 तचल्रन युक्तनवससण टी गांधीनगर से प्रकाशित की जानेवाली पक्तत्रका का नाम चुक्तनए ।

જવાબ

बालक्तवश्व

19 प्रार्क्तमक शिक्षर् में क्तकस कक्षा में त्तलत्तखत परीक्षा ली जाती है ?

कक्षा 3 से 8

20 संकत्तलत शिक्षर् का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उपरोि सिी

21 सवण शिक्षा अशियान क्तमिन का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उपरोि सिी ।

22 प्रार्क्तमक पाठिालओं में छात्रों के मूलयांकन हेतु क्तकस पद्धतत को अपनाया गया है ?

सतत एवं सवण ग्राही मूलयांकन

23 “ मेर्ेक्तटक्स ” प्रकार के अशिक्रम के प्रर्ेता कौन र्े ?

टी. एफ. क्तगलबटण

24 प्रेरर्ा के सहजवृत्तत्त के ससद्धांत के प्रवतण क कौन हैं ?

मेक्ु गल

25 एड़गर ड़ेल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अर्ाणत् ......

अनुिव िंकु

26 ‘ સોદરી વળવી ’ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શો ર્ાય ?

સંતોષ ર્વો

27 ‘ જુમાએ શોખ ખાતર એક પાડો પાળ્યો ’ વાક્યને કમથણિ પ્રયોગમાં ફેરવતાં કય ંુ વાક્ય બનશે ?

જુમાર્ી શોખ ખાતર એક પાડો પળાયો

28 નીચેનામાંર્ી કય ંુ લક્ષિ ‘ મક્ુ તક ’ કાવ્ય સ્વરૂપન ંુ નર્ી ?

વવદે શી કાવ્ય સ્વરૂપ છે .

29 પદ, પદો, પદસમ ૂહો, વાકયો કે વાક્યખંડોને જોડવાન ંુ કામ કરતાં પદોને શંુ કહે છે ?

સંયોજક

30 વાક્યનો અર્થ પ ૂરો કરવા માટે જે ઢિયાપદને કમથ લગાડવાની જરૂર પડતી નર્ી તેને શંુ કહે છે ?

અકમથક ઢિયાપદ

31 જે લોકો કચ્છમાં રહ્યા, એ સૌ કચ્છ પ્રદે શના પ્રેમમાં પડી ગયાં. અહીં રે ખાંઢકત શબ્દ કયા પ્રકારન ંુ નામ સ ૂચવે છે ?

ભાવવાચક

32 “ િોલનો િમિમ અવાજ સંભળાયો ને બાળકો સૌ હાજર ” વાક્યમાંર્ી રવાનકુ ારી શબ્દ પ્રયોગ શોધો.

િમિમ

33 હું ખોટો નર્ી એ કેમ વસદ્ધ કરં ુ ? વાક્યમાં પ્રશ્નવાચક વવશેષિ ઓળખાવો.

કેમ

34 સદંુ ર અક્ષરો હાર્ન ંુ ઘરે ણંુ છે . – આ વાક્યમાં રે ખાંઢકત શબ્દ શંુ સ ૂચવે છે ?

વવશેષ્ય

35 ‘ પ્રાગડ ફુટવ ંુ ’ એટલે શંુ ?

પરોઢિય ંુ ર્વ ંુ

36 “ જાહેર વમલકતની તોડફોડ કરવી તે રાષ્રીય સંપવિન ંુ નકુ શાન કરવા બરાબર છે . ” – દ્વિરુક્ત શબ્દપ્રયોગ શોધો.

તોડફોડ

ુ રાતી ભાષામાં સૌ પ્રર્મ સોનેટ કાવ્યપ્રકારની રચના કયા કવવએ કરી હતી ?
37 ગજ

બળવંતરાય ઠાકોર

No.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

પ્રશ્ન

જવાબ

Give one word for “ to go on some one's land without permission. ”

to trespass

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

are

My mother______coffee before I woke up.

had made

Choose the antonym of the word ‘ please ’

displease

Choose the correctly spelled word.

inconvenience

Last night I went out with some friends of_______.

myself

My uncle had come from Surat_____the new motorbike.

riding

Navaratri, ________festival is celebrated to worship Goddess Durga.

a nine-day

______ crossing the road, I saw an accident.

While

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

was advertised

After______her, we left for our home.

seeing

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

lay

Vishwanathan Anand was born _______ 11th December, 1969

on

51 क्तकस ग्रह का गुरुत्वाकषण र्बल सबसे अतधक है ?

बृहस्पतत

52 क्तनम्नत्तलत्तखत में अन्य तीनों से कौन सा अलग है ?

RQP

53

एक कक्षा में कौशिक रमेि से अतधक बुतद्धमान है । जयेि की अपेक्षा हसमुख पढ़ने में कमजोर है । जयेि से कौशिक बुतद्धमान
है । तो इनमें सबसे अतधक बुतद्धमान कौन है ?

54 उतचत क्तवकलप चुनकर ररि स्र्ान िररए

:

25, 40,.......121, 169

55 SCE मूलयांकन पद्धतत में क्तनक्तहत ‘ प्रत्यक्ष ग्रेड्ग ’ का अनुसरर् क्तकस कक्षा में क्तकया जाता है ?
56

िारत सरकार द्वार िुरु क्तकए गए साक्षरता कयण क्रमों को उनके आरम्ि के क्रम में सजाइए ।
1. अनुसाक्षरता कायण क्रम, 2. प्रौढ़ शिक्षर्, 3. संपूर्ण साक्षरता अशियान, 4. साक्षरता िारत

57 प्रज्ञा अशिगम से होनेवाले शिक्षर्कायण में “ छाबड़ी ” क्तकसकी पहचान है ?

58

यह ाँ चौथी आकृति पहच तिएः

कौशिक
81
कक्षा-1 एवं कक्षा-2
2-3-1-4

छाब्ी अध्ययन समूह में बैठने की व्यवस्र्ा की पहचान है ।

પ્રશ્ન
No.
59 यक्तद + अर्ाणत् x ; - अर्ाणत् ÷ ; x अर्ाणत् - ; एवं ÷ अर्ाणत् + हो तो 20 ÷ 40 – 8 x 5 + 3 =............

જવાબ

10

ं के आधार पर योग्य क्तवकलप चुक्तनए । क्तक्रकेट : गुगली :: खो-खो : ?
60 समसंबध

्ु क

61 क्तकसी िी स्र्ान का सही अक्षांि एवं रेखांि जानने के त्तलए क्या उपयोगी है ?

ग्लोबल पोक्तिसननग ससस्टम

62 उड़नेवाला सस्तन प्रार्ी बाताइए ?

चमगादड़

63 िालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम का ढााँचा यक्तद NCF के रुप में प्रचत्तलत हो तो तालीम कोलेज के पाठ्यक्रम के ढााँचे का नाम बताइए । NC F T E
64 राष्टरीय शिक्षर् नीतत के फाइनल ्राफ्ट हेतु हाल ही में रतचत सक्तमतत के अध्यक्ष कौन हैं ?

के कस्तूरीरंगन

65 प्रकाि के कारर् सूयणमुखी के पौधे में होनेवाले हलन-चलन को क्या कहते हैं ?

फोटोनेस्टी

66 क्तनम्नत्तलत्तखत में से कौन-सा देि यु.एन. की सुरक्षा सक्तमतत कें स्र्ायी सदस्य नही है ?

जापान

67 क्तकस शिक्षा अशिगम में प्रत्येक अध्येता स्वगतत व क्षमता के अनुरूप शिक्षा का अवसर प्राप्त करता है ?

प्रज्ञा अशिगम
जमीन के गड़् ढे एवं पहाक्तड़यों का अभ्यास करने वाला िास्त्र

68 Topology यह........

है ।

69 क्तमिन-मंगलम का उद्देश्य क्या है ?

गरीब मक्तहलाओं एवं पररवारों का जीवनस्तर ऊाँचा उठाना ।

70 SEQI का पूरा नाम क्या है ?

School Education Quality Index

71 NAS का आयोजन कौन करता है ?

NCERT

72 वलड़ण हेररटेज ससटी के रूप में घोक्तषत क्तकए गए अहमदाबाद िहर में क्तकतने नेिनल मोन्युमेन््स हैं ?

54

73 िालेय सवण ग्राही मूलयांकन में उपयोग में त्तलया जानेवाला पत्रक-A कौन-सा है ?

रचनात्मक मूलयांकन पत्रक कक्षा-3 से 8

74 जी.एस.टी. (GST) लोगो के आधार पर खाली जगह िररए :

बािार

75

एक राष्टर, एक कर, एक .............

गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में PPP स्तर से बनाए गए अहमदाबाद िहर के आधुक्तनक स्पो्सण एं ् एन्टरटेइन्मेन्ट कोम्लेक्ष का
नाम बताइए ?

टरान्स्टेक्तड़या

No.
વવભાગ - 2 (ભાષાઓ)

પ્રશ્ન

જવાબ

76 નીચેનામાંર્ી કઇ પંક્ક્ત સાર્ે તેના કવવન ંુ નામ યોગ્ય નર્ી ?

સ ૂકેલી ડાળે પોપટ બેઠો; પાન ચોગમ લીલાં – સદ
ંુ રમ ્

77 ટ્ , ઠ્ , ડ્ , ઢ્ ધ્વવનન ંુ ઉચ્ચારિ સ્ર્ાન કય ંુ છે ?

વર્ત્સ્યથ ધ્વવન

78 “ સ્મરિ-સ્મરિ તે તીરર્ : તારી એમ કરં ુ પરકમ્મા...” કાવ્યપંક્ક્ત કયા કાવ્યની છે ?

તને ઓળખ ંુ છં, મા

79 નીચેની આર્ત્મકર્ા અને તેના લેખકમાંર્ી કય ંુ જોડકું ખોટંુ છે ?

બાનો ભીખ ુ – ચંદ્રકાન્ત શેઠ

80 કવવ ‘ ઉશનસ ્ ’ ન ંુ પ ૂરં ુ નામ શંુ હત ંુ ?

નટવરલાલ પંડયા

81 નીચેનામાંર્ી કય ંુ જોડકું સાચ ંુ છે ?

આવ, ભાિા આવ ! – હાસ્યકર્ા

82 રવવશંકર મહારાજને ‘ માિસાઈના દીવા ’ કોિે કહ્યા હતા ?

ઝવેરચંદ મેઘાિી

ુ પરે ? ’ આંખમાં આંસ ુ લાવી. – કાવ્યપંક્ક્ત કયા છંદમાં છે ?
83 ‘ શંુ કોપ્યો કે પ્રભ ુ મજ

મંદાિાન્તા

84 કાવ્ય પ્રકારન ંુ કય ંુ જોડકું ખોટંુ છે ?

રાનમાં – ગઝલ

85 ‘ અનલ ’ શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ કયો છે ?

અવગ્ન

86 પ ૂજ્ય મોટાન ંુ બાળપિન ંુ નામ શંુ હત ંુ ?

ુ ીલાલ ભગત
ચન

87 ‘ ઢહિંદમાતાને સંબોધન ’ કાવ્યમાં ણિસ્તીઓ માટે કયો શબ્દ વપરાયો છે ?

વવશ્વાસી

ૂ માં ’ પાઠ ગાંધીજીના કયા પસ્ુ તકમાંર્ી લેવામાં આવ્યો છે ?
88 ‘ હાઈસ્કલ

સર્ત્યના પ્રયોગો

89 “ ધીંગી ધરા, ધીંગા ધોરી, ધીંગા બોલ, ધીંગી બોલી ” – વવધાન કયા પ્રદે શ માટે વપરાય ંુ છે ?

કચ્છ

90 અર્થગ્રહિમાં નીચે પૈકી ભાષાના કયા બે કૌશલ્યો સમાવવષ્ઠ છે ?

વાચન – શ્રવિ

ુ ે મીઠા મેહુલા રે લોલ, એર્ી મીઠી તે મોરી માત રે – અલંકાર ઓળખો
91 મીઠાં મધન

વ્યવતરે ક

ુ બ કઈ જોડ સાચી છે ?
92 શબ્દકોશના િમ મજ

સન્માન, સંજોગ, સંસાર, સંસ્કાર, સંસ્કૃવત

ુ ાવસક ધ્વવન નર્ી ?
93 નીચે પૈકીનો કયો ધ્વવન અનન

જ

94 ‘ ડોરણંુ ’ શબ્દનો અર્થ શંુ ર્ાય છે ?

બટન

95 બાળકે તેને વહાલપ ૂવથક ગોદમાં તેડી લીધ.ંુ આ વાક્યમાં ઢિયા વવશેષિ શંુ છે ?

વહાલપ ૂવથક

પ્રશ્ન

No.
96 Complete the sentence. : Disha knows the reason....

જવાબ
Why her brother could not pass the examination.

Select the proper word for underlined word.

97 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

Teacher : Ramesh, give me your sharpener, please.

99 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

Complete the dialogue.

110 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.
116 ददण के नाम की सही जोड़ पहचाक्तनए ।

પ્રશ્ન

चेचक – બણળયા

જવાબ

117 ‘ राम के सार् लक्ष्मर् िी बन में गए । ’ इस वाक्य में रेखांक्तकत पद व्याकरर् की दृक्तष्ट से क्या है ?

संबध
ं बोधक अव्यय

118 गलत वाक्य पहचाक्तनए ।

बंबई की बािार अच्छी हैं ।

ु क्षरो में उपयोग में त्तलए गए वर्ो कें आधार पर सही जोड़ चुक्तनए ।
119 संयि

द्ध = द्+ध

120 पुल्लिंग िब्द ढू ाँक्तढ़ए ।

सफ़र

121 बदरीनार् िमाण त्तलत्तखत कहानी है –

हार की जीत

122 ललग के आधार गलत वाक्य कौन-सा है ।

आज िारी बरसात हुआ ।

123 वाशर्ज्योपयोगी िब्दार्ण की सही जोड़ चुक्तनए ।

बट्टा – વળતર

124 रेिगारी' का अर्ण होता है –

छोटे ससक्के

125 कच्छ की सैर ' यात्रावृत के लेखक कौन है ?

हरेि धोळक्तकया

126 स्त्रीललग िब्द ढू ाँक्तढ़ए ।

बरसात

127 वचन पररवतण न की गलत जोड़ पहचाक्तनए ।

नेता – नेताएाँ

128 िुद्ध िब्द पहचाक्तनए ।

बत्तलष्ठ

129 िुद्ध वाक्य पहचाक्तनए ।

क्तकसीका पेन यहााँ रह गया ।

130 शिन्न अर्ण वाला िब्द पहचाक्तनए ।

रुक्का

131 गलत जोड़ पहचाक्तनए ।

घक्तड़याल – घड़ी

132 वचन पररवतण न की सही जोड़ पहचाक्तनए ।

गौ – गौएाँ

133 धरती की िान' काव्य के मुताक्तबक उतचत जोड़ पहचाक्तनए ।

तेरी आत्मा में – स्वयं िगवान है

134 सही वतण नी वाला िब्द चुक्तनए ।

दीपावली

135 िब्दकोि के सही क्रम को ढू ाँक्तढ़ए ।

िंख, िकंु त, संगीत, संज्ञा, सम्मान

No.

પ્રશ્ન

જવાબ

SANSKRIT (QUESTION NOs.136 to 150)

136 वधू + आगमनम् =

वध्वागमनम् ।

137 सस्न्ध क्तवच्छे दत् :- नैतत्तेऽप्पुतचतम् ।

न + एतत् + ते + अक्तप + उतचतम् ।

138 जनााः ______ सञ्चारं कुवण स्न्त ।

लोकयानैाः

139 प्राताः उत्र्ाय अहं____नमाक्तम ।

देवम्

140 िुद्धं वाक्यम् अन्वेषयतु ।

अस्म्बकायै नमाः ।

141 ४९' (49) इत्युिे का संख्या ?

नवचत्वाररित् ।

142 नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधण षड्वादन पयण न्तं योगाभ्यासं करोतत । ('क्तकम्' पदस्य उपयोगेन प्रश्नं करोतु)

नयनाः प्राताः षड्वादनताः साधण षड्वादनपयण न्तं
नक करोतत ?

143 अलका महेसार्ाताः पालनपुरं गच्छतत । (कुताः – पदस्य प्रयोगेर् प्रश्नं पृच्छतु )

अलका कुताः पालनपुरं गच्छतत ?

144 मम मातुलाः श्वाः जामनगरताः _______ ।

आगक्तमस्यतत ।

145 तस्य ____ नाम िगवती अस्स्त ।

जनन्यााः

146 रक्षकाः क्तमत्रं प्रतत क्रोधं करोतत । (वाक्यस्य समानार्ी वाक्यं दिण यतु ।)

रक्षकाः क्तमत्राय क्रुध्यतत ।

147 श्रीमद् िागवतस्य ____ स्कन्धे कृष्र्लीला वर्णर्ता ।

दिमे

148 यक्तद प्रपरह्याः सोमवासराः तर्हह प्रपरश्वाः काः वासराः ?

मङ्गलवासराः ।

149 पञ्चातधकं – सपादष्वादनम् – इत्युिे काः समयाः ?

षड्वादनं तर्ा नविततक्तनक्तमषाः ।

150 मृगाः प्रत्यहं तत्र ___ िस्यं स्वादतत ।

गत्वा

જવાબ

)URDU (QUESTION NOs.136 to 150

પ્રશ્ન

)(B

کتاب

136

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

)(A

آگرہ

137

مرزا غالب کہاں پیدا ہوائے تھے؟

)(D

عودِ ہندی

138

ذیل میں سے کون سی تصنیف محمد اقبالؔ کی نہیں ہے؟

)(C

سورج

139

غبار شرق سے کیا مراد ہے؟

)(A

دہلی

140

)(B

نپولین اور انگریز

141

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

)(D

جنماشٹمی

142

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

)(D

بوڑھے

143

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

144

رسّی جل گئی پر بل نہ گیا یعنی

) (Cدولت و عزت جانے پر بھی گھمنڈ کرنا
)(A

تلمیح

145

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

)(B

سعادت حسن منٹو

146

)(A

بولنے کی قوت

147

)(D

کہکشاں

148

یہ

)(C

عظمت

149

اے خاک ہند تیری ………… میں کیا گمان ہے۔

)(B

اے۔پی۔جے۔ عبدالکالم

150

قوت ناطقہ یعنی …
تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

No.

No.

પ્રશ્ન

148

(D)

149

(C)

150

જવાબ

MARATHI (QUESTION NOs.136 to 150)

136 ज्या क्तक्रयापदाचा अर्ण पुरा होव्यास कमाणची जरूरी लागते ते क्तक्रयापद मृर्जे....

सकमण क

137 वृक्ष + औदाचण चा िब्दाची संधी पुढील प्रामर्े आहे.

वृक्षौदायण

138 ‘जीि टाळ्याला तचकरर्े ’ चा वाक्प्रचाराचा अर्ण चा प्रामार्े होतो.

अततिय धाबरर्े

139 ‘आम्ही कुत्र्याला सांिाळले ’ हे वाक्य चा प्रयोगाचे उदाहरर् आहे.

िावे प्रयोग

140 संस्कृत िाषेतून मराठीत चेतांना ज्या िब्दाच्या मुळ रोपात बदल होतो त्यास कोर्ते िब्द मृर्तात ?

तद्वव

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

केवलवाक्य

142 ‘पाचिे रुपचे ही देखील मोढी रक्कम आहे.’ चा वाक्याचे नकारार्ी वाक्य खालील प्रमार्े आहे .

पाचिे रुपये ही काही कहान रक्कम नाहे .

143 िाषेच्या अलंकराचे मुख्य क्तकती प्रकार ओहत ?

दोन

144 हे कोर् बोलले बोला राजहंस माझा क्तनजला हे चा रसाचे उदाहरर् आहे.

करुर्रस

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

चव्हारा

146 ‘गंगौध’ चा जो्िब्दाचा पोर िब्द (क्तवग्रह) खालील प्रमार्े आहे .

गंगा + ओध

147 ‘खग’ चा िब्दचा िब्द समुह खालील पैकी आहे.

आकािार गमन करर्ारा

148 ‘उपमेय ’ हे जर्ू उपमानच आहे असे जेर्े वर्णर्लेले असते तेर्े खालील पैकी एक अलंकार असतो.

उत्प्रेक्षा

149 ज्या समासाची असतात त्यास कोर्ता समास मृर्तात ?

द्वंद

150 कक्तवतेचे चरर् मृर्तांना आपर् मध्येच काही अक्षरानंतर र्ांबतो चा र्ांबण्याच्या जागेला असे मृर्तात.

चती

(B)

પ્રશ્ન

No.
વવભાગ - 2 (ગણિત-વવજ્ઞાન)

જવાબ

76 क्तनम्न दर्णित लवर् और उसके उपयोग की जोड़ में से कौन-सी जोड़ गलत हैं ?

नमक – एससत्टी की दवाईय
ं ों में

77 काबोहाइ्रेटयुि पदार्ण पर क्तकस क्तवलयन की बूदं ्ालने पर वह गाढ़ा होने पर जामुनी रंग क्तमलता है ?

आयो्ीन

78 ......... में अधण चन्राकार वालव होता है ।

शिरा

79 आसवन पद्धतत क्तकस ससद्धांत पर कायण करती है ?

प्रत्येक पदार्ण का क्वर्नांक अलग-अलग है ।

80 क्तकससे बनी वस्तुओं को चुंबक आकर्हषत करता है ?

क्तनकल

81 क्तकस कोशिकांग में पाचक उत्सेचक होते हैं ?

लायसोझोम

82 चयापचय की क्तक्रयाओं का क्तनयमन कौन-सा अन्ताःस्राव करता है ?

र्ाइरोस्क्सन

83 दम/अस्र्मा के रोक्तगयों के त्तलए उपयोगी हेन््पंप (इन्हेलर) में क्तकस रसायन का उपयोग होता है ?

Na2O2

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94

वायु में प्रार्वायु का प्रमार् क्तकतना है ?

21.0 प्रततित

जमनेवाला पदार्ण (अगार) की बनावट में उपयोगी सूक्ष्मजीव का नाम क्या है ?

यीस्ट

क्तकस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है ?

बुध

स्त्री के गिाणिय की दीवाल में फत्तलतांड़ का स्र्ापन क्तकतने क्तदन में होता है ?

7 - 8 क्तदन

शिघा्ा नामक वनस्पतत की लाक्षशर्कता बताइए ।

मूलतंत्र अलपक्तवकससत होता है ।

पृथ्वी पर 60 N िारवाली वस्तु का चन्रमा पर िार क्तकतना होगा ?

10 N

एक वस्तु के आठ प्रततनबब प्राप्त करने हेतु दो समतल दपण र् के बीच क्तकतने अंि का कोर् होना चाक्तहए ?

36

सबसे उच्च कक्षा का कोयला कौन-सा है ?

एन्रेसाइट

िरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक ग्रंशर् का नाम बताइए ?

प्रस्वेद ग्रंशर्

क्तदए गए क्तवकलपों में से कौन िूक्तमगत तने का उदाहरर् नहीं है ?

गाजर

सय
ू य

चंद्र

पथ्
ृ वी

उपरोि स्स्र्तत के आधार पर क्तकस घटना की संिावना हो सकती है ?

o

अमावश्या, सूयणग्रहर्

પ્રશ્ન

No.
95

मानसी और तारक ने एक अवलोकन क्तकया क्तक िाला के क्तकसी एक कमरे में लाइट या पंखा बंद हो तो िी अन्य कमरे में
लाइट चालू हो सकती है । उनके शिक्षक ने उत्तर क्तदया क्तक........

96 प्रकाि के अक्तनयक्तमत परावतण न के संदिण में अनुतचत क्तवकलप चुक्तनए ।

97

दी गइ आकृत्तत्त में प्रदर्णित स्स्र्तत के अनुसार
क्तकस नली में हवा फूंकने से पानी बाहर आएगा ?

98 दहन की संकलपना के क्तवषय में राजू दक्तु वधा में है । क्तनम्न में से सही क्तवकलप चूनकर उसे मदद करें ।
99 क्तकतने ppm से अतधक लवर्युि पानी पीने के त्तलए हाक्तनकारक है ?
100

‘ वेलक्रो ’ की खोज करने की प्रेरर्ा उसके खोज कताण “ ज्योजण -द-मस्त्रेल ” को सजस पर से हुई वह “कुतररयुं लांबु ” क्या है
?

જવાબ
यह समांतरक्रम संयोजन है एवं बंद क्तवद्युत पररपर् है ।
परावर्ततत क्तकरर्ें एक दस
ू रे के समांतर होती हैं ।

नली D

मंददहन में केवल उष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाि उत्पन्न नहीं
होता ।
500 से ज्यादा
घास का बीज

101 ‘ यकृत के रोग ’ क्तकस क्तवटाक्तमन की कमी से होते हैं ?

क्तवटाक्तमन-K

102 पानी में प्रकाि का वेग क्तकतना है ?

2,25,000 km/s e c

103 ससत्तलकोन का इलेक्टरोक्तनक क्तवन्यास क्या है ?

(2,8,4)

104 आकार याद रख्ने का अद्भतु गुर् क्तकस क्तमस्रधातु में है ?

नीटीनोल

105 कौन-सा फल प्रावर है ?

कपास

106 वलकेनाइज्् रबर का उपयोग क्तकसमें होता है ?

चप्पल के सोल में

107 907o क्वर्नांक वाला पदार्ण कौन-सा है ?

जस्ता

108 सड़े हुए पदार्ण में से कौन सी जहरीली वायु उत्पन्न होती है ?

हाइ्रोजन सलफाइ्

109 क्तदसंबर/जनवरी में रात को आकाि में ठीक 90o के कोर् पर उपर देखने पर कौन-सा नक्षत्र क्तदखाई देता है ?

कृततका

110 प्रोटीन की कमी से कौन-सा रोग होता है ?

मेरस्
े मस

No.
111

પ્રશ્ન

कौन-सी ग्रंशर् आपत्तत्त या कक्तठनाई के समय में हमें पररस्स्र्तत का सामना करने की िक्ति प्रदान करती है ?

एत्रनल

112 ताप क्तवद्युत केन्रों में क्तकस क्तकयले का उपयोग होता है ?

त्तलग्नाइट

113 “ एम्बरग्रीस ” नामक एक परफ्यूम मटीरीयल क्तकस मछली की आं त में पैदा होता है ?

स्पमण व्हेल

114 सुक्रोज का आस्ण्वय सूत्र बताइए ।

C12H12O11

115 4x2 + 16x + ........... बहुपदी पूर्णवगण क्तत्रपदी बनें , इसके त्तलए अंततमपद क्या होना चाक्तहए ?

16

116

117
118

एक खेत की 400 हेक्टर जमीन में क्तवक्तवध फसलें ली जाती हैं । उनमें से 40 हेक्टर जमीन में गेंहूाँ की फसल उगाई गई गेंहूाँ की
फसल को वृतालेख में दिाणने हेतु क्तकतने अंि के कोर् वाला िाग दिाणना प्ेगा ?
राजेि के वेतन में 10 प्रततित की कटौती की गई । यक्तद उसके वेतन को पूवणवत् करना हो तो वेतन में क्तकतने प्रततित बढ़ौती

36

o

11

करना प्ेगा ।
(17.3 x 17.3) - (7.3 x 7.3)
17.3 + 7.3

का मूलय ज्ञात कीसजएाः

જવાબ

1
ટકા
9

10

119 घड़ी में 6 घंटा 20 क्तमनट हुआ हो तो दोनों सुइयों के बीच क्तकतने अंि का कोर् बनेगा ?

70o

120 क्तदए गए गुर्धमो में से कौन-सा गुर्धमण वगण के त्तलए सत्य है परंतु आयत के त्तलए सत्य नहीं है ?

क्तवकर्ण परस्पर समकोर् पर समक्तद्विासजत करते हैं ।

121 सही कर्न चुक्तनए ।

सम्मुख कोर्ो के युग्म के कोर्ों की माप समान होती है ।

122 3 से क्तनाःिेष क्तविासजत प्रर्म चार क्तवषय संख्याओ का मध्यक ज्ञात कीसजए ।

15

123

एक टेबल का मूलय एक कुसी के मूलय का दोगुना है । चार कुसी एवं एक टेबल का कुल मूलय ₹ 1800/- हो तो कुसी का
मूलय ज्ञात कीसजए ।

124 19683 का घनमूल क्तकतना होगा ?

² 300

27

પ્રશ્ન

No.
125

126

જવાબ

िाला में ग्रामसफाई क्तदन के उपलक्ष में 150 बालकों को सफाई करने में 6 घंटे लगते हैं, यक्तद 180 बालकों को सफाई के कायण
में लगाया जाए, तो ग्रामसफाई क्तकतने समय में पूर्ण होगी ?
एक वृताकार मैदान का व्यास 49 मीटर है । यक्तद बालक मैदान की क्तकनारी पर 7 मीटर/क्तमनट चले तो उसे क्तकतना समय
लगेगा ?

127 576 को क्तकस छोटी से छोटी संख्या से गुर्ा करने पर प्राप्त संख्या पूर्णधन होगी ?
128 एक समघन के घनफल का उससे दगु ुने माप की िुजा वाले समघन के घनफल से अनुपात____होगा ।
129

130

एक पानी की टंकी का व्यास 1.4 मीटर है । उसके फिण पर टाइलस लगवानी है । यक्तद टाइलस लगवाने की मजदरू ी प्रतत वगण
मीटर के ₹ 60 हो तो टाइलस लगवाने की कुल मजदरू ी क्तकतनी होगी ?
एक ससरीज में लाल लाइट हर 3 सेकन्ड़ के बाद, हरी लाइट हर 9 सेकन्ड़ के बाद और पीली लाइट हर 15 सेकन्ड़ के बाद
चमकती है । (चालू होकर बंद होती है ।) तीनों को एक सार् िुरु करने पर क्तकतने सेकन्ड़ बाद तीनों एक सार् चमकेंगीं ।

131 सरल रूप दीसजएाः
132

𝟑

𝟎. 𝟐𝟏𝟔 +

𝟑

𝟎. 𝟎𝟔𝟒 +

𝟑

𝟑𝟒𝟑

“ क्तकन्ही दो पररमेय संख्याओं का जोड़ पररमेय संख्या ही क्तमलती है । ” यह पररमेय संख्याओं के जोड़ संबध
ं ी क्तकस गुर्धमण
को दिाणता है ।

5 घंटा
22 क्तमनट

3
1:8
² 92.40

45 सेकंड़ पर
8.000
संवृतता का गुर्धमण

133 64 को दिाणने की कौन-सी रीतत सही नहीं है ?

212
27

134 दो परस्पर लंब रेखाओं को क्तनम्न में से क्तकस प्रकार नहीं दिाणया जा सकता है ?

𝐀𝐁 ⟘ 𝐂𝐃

नीचे क्तदए गए कर्नों के आधार पर कौन-सा क्तवकलप गलत है ?
o
ू रे का पूरक कोर् कहते है ।
135 कर्न-1 : सजन दो कोर्ों के मापों का योग 180 होता है, उन कोर्ों को एक दस

कर्न-2 : रैत्तखक युग्म कोर् के मापों का योग 180o होता है ।

प्रत्येक रैत्तखकयुग्म के कोर् पूरककोर्ों के युग्म होते हैं ।

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

2
3

5
2 3
2
136 सरल रूप दीसजए : 6 + 1 3 x 10 - 3

137

मनीषाबहन की िाला में 150 छात्र 6 घंटे में िाला सफाई पूर्ण करते हैं । परंतु एक क्तदन कुछ छात्रों की अनुपस्स्र्तत के कारर्
कायण पूर्ण करने में 10 घंटे का समय लगा । तो उस क्तदन िाला में क्तकतने छात्र अनुपस्स्र्त रहे होंगे ।

60

138 यक्तद दो बहुपदी का योग 3m2 + 7m तर्ा घटाव m2 + m हो तो बहुपदी चुक्तनए ।

m2 + 3m, 2m2 + 4m

139 पूर्ाांक संख्या के संदिण में गलत कर्न चुक्तनए ।

गुर्ा का जोड़ पर क्तवतरर् संिव नहीं है ।

ु के संदिण में कौन-सा सर्न सही नहीं है ?
140 चतुिण ज

प्रत्येक समांतर चतुिण ज
ु वगण है ।
3

3

141 यक्तद a + b = 8 तर्ा ab = 15 हो तो a + b

का मान ज्ञात कीसजएाः

142 दो संख्याओं का योग 56 है । सजसमें छोटी संख्या तर्ा बड़ी संख्या का अनुपात
143 क्तदए गए कर्न के त्तलए कौन सा क्तवकलप अनुतचत है ?

3
5

हो तो वे संख्यााँए ज्ञात कीसजए ।

कोर् का समक्तद्विाजक............

152
21 एवं 35
एक रेखा होती है ।

144 सजस कोर् के युग्म के कोर्ों के मापों का योग 180o होता हो ऐसा कोर् चुक्तनए ।

अंताःकोर्

145 क्तकस संख्या का ल.सा.अ. (LCM) 100 और म.सा.अ. (HCF) 1 है ?

4, 25

146 तीन वषण पूवण क्तनरव, क्तनहार एवं क्तमक्तहर की उम्र का योग x वषण र्ा । 3 वषण बाद उनकी उम्र का योग क्तकतना होगा ?

x + 18

147 △PQRमें क्तकस माप के क्तत्रिुज की रचना नहीं हो सकती ?

PQ = 3.5 cm, QR = 3 cm, PR = 8 cm

148 1 मीटर पना और 4 मीटर लंबे कपड़े के टु क्े में से 2500 वगण सेमी के क्तकतने रुमाल बनेंगे ?

16

149 कौन-सा अपूर्ाांक सबसे छोटा है ?

3
7

150 न्यूनकोर् क्तत्रिुज में क्तकतने कोर् न्यूनकोर् होते हैं ?

तीन

પ્રશ્ન

No.
વવભાગ - 2 (સામાજજક વવજ્ઞાન)
76 કયા રે ખાંશવ ૃિને ‘આંતરરાષ્રીય ઢદનાંતર રે ખા’ કહે છે ?

ુ માં ‘સમાજવાદી’, ‘ણબનસાંપ્રાદાવયક’, ‘એકતા’ અને ‘રાષ્રની અખંઢડતતા’ જેવા શબ્દો ઈ.સ. .......... માં
આમખ

જવાબ
180o

77 ઉમેરવામાં આવ્યા.

1976

ુ પર સૌ પ્રર્મ પગ મ ૂકનાર ભારતીય નારી કોિ હતી ?
78 ઉિર ધ્રવ

વપ્રતી સેનગપ્ુ તા

79 ટેક્સાસ રાજ્યમાં ફં કાતા અવતશય ગવત વેગવાળા ચિવાતોને કયા નામે ઓળખાવામાં આવે છે ?

ટોનેડો

ુ વમનારના વનમાથ િની શરૂઆત ............ એ કરે લી અને તેનો વવસ્તાર ............... એ કયો હતો.
80 કુ ત્તબ

ુ દ્દુ ીન ઐબક, ઇલ્તવર્ત્ુ મશ
કુ તબ

81 પ્રર્મ વવશ્વયદ્ધુ નો સમયગાળો .............. હતો.

1914 ર્ી 1918

82 નીચે પૈકી કય ંુ સરોવર મીઠા પાિીન ંુ સરોવર નર્ી ?

ણચલ્કા

83 1857 ના સંગ્રામને વવપ્લવને બદલે પ્રર્મ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ તરીકે ઓળખાવનાર કોિ હતા ?

વીર સાવરકર

ુ રાતના પ્રાદે વશક પ્રદે શ અને વવભાગ-બ માં વવસ્તાર આપેલા છે . યોગ્ય રીતે જોડી સાચો વવકલ્પ
વવભાગ-અ માં ગજ
પસંદ કરી જવાબ આપો.
વવભાગ-અ

84

85
86
87
88
89
90
91

વવભાગ-બ

1. વાગડપ્રદે શ

(a)કીમઅનેિાિરનદીવચ્ચેનોપ્રદે શ

2.ચરોતર

ુ ાનીઆસપાસનોપ્રદે શ
(b)ભચાઉઅનેરાપરતા ક

3.કાનમ

(c)ચોટીલા-ર્ાનઅનેઘેલાસોમનાર્નીઆસપાસનોપ્રદે શ

4.પાંચાળ

(d)િાિરઅનેવાત્રકનદીવચ્ચેનોપ્રદે શ

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

નીચેનાં પૈકી કય ંુ રાજ્ય વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાનો પ્રર્મ વશકાર બન્ય ંુ ?

હૈદરાબાદ

બંધારિ સભાએ બંધારિને કયારે સંમવત આપી ?

26 નવેમ્બર,1949

નીચેનામાંર્ી કોિ મોયથ વંશ સાર્ે સંબવં ધત છે ?

ણબન્દુસાર

સંર્ાગાર એટલે શંુ ?

નીચેનામાંર્ી હષથવધથન રણચત નાટક કય ંુ છે ?
0 રે ખાંશવ ૃિ કયા દે શમાંર્ી પસાર ર્ાય છે ?
o

ઢહતોપદે શની રચના કયા વાતાથ સગ્ર
ં હને આધારે કરવામાં આવી હતી ?

ગિ-રાજ્ય સંઘની બેઠકન ંુ સ્ર્ળ
રર્ત્નાવલી
ઈંગ્લેન્ડ

પંચતંત્ર

No.
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

પ્રશ્ન

નીચેનામાંર્ી કયા પાકને તૈયાર ર્તા સૌર્ી વધારે સમય લાગે છે ?

શિ

વનસ્પવત ઘીની ખરીદી વખતે તેના પાઉચ પર કઈ વનશાનીની ખાતરી કરશો ?

એગમાકથ

કુ ચીપડુ ી ન ૃર્ત્ય કયા રાજ્ય સાર્ે જોડાયેલ છે ?

કકથ વ ૃિ કે મકરવ ૃિ પસાર ન ર્ત ંુ હોય તેવો ખંડ કયો છે ?

ુ રાતમાં પંચાયતી રાજની શરૂઆત કયા વષથર્ી ર્ઈ હતી ?
ગજ
વવિમ સંવતની શરૂઆત કયા શાસકના સમયમાં ર્ઈ હતી ?
ુ રાતમાં વડી અદાલતની સ્ર્ાપના કયા વષે ર્ઈ હતી ?
ગજ
ચલિી નોટો બનાવવાનો કાગળ ક્યાં બને છે ?
ુ ુ કુલની સ્ર્ાપના કોિે કરી હતી ?
કાંગડી ગર

ભારતના ભવ્ય વારસાને ઉજાગર કરનાર પરુ ાતર્ત્વવવદ કોિ છે ?

જવાબ

આંધ્રપદે શ
ુ ોપ
યર

ઈ.સ. 1963

ચંદ્રગપ્ુ ત – બીજો
ઈ.સ. 1960
હોશંગાબાદ
સ્વામી શ્રદ્ધાનંદ
એલેકઝાંડર કવનિંગહામ

ં ો પર ઉભો છે . ” મને ઓળખો. િારકાધીશ મંઢદર
102 “ ભારતના ચાર ધામમાંર્ી એક છં, છ માળન ંુ વશખર ધરાવ ુ છં, મારો ઘમ્ુ મટ સાઇઠ સ્તભ

103
104
105
106

નીચેનામાંર્ી કય ંુ સ્ર્ાપર્ત્ય વસદ્ધરાજ જયવસિંહના શાસન દરવમયાન બંધાયેલ નર્ી ?

રાિીની વાવ

આંતરરાષ્રીય ન્યાય અદાલત ક્યાં આવેલી છે ?

હેગ

નીચેનામાંર્ી કઈ કૃવિ હષથવધથને લખી હતી ?

વપ્રયદવશિકા

ર૧મી જૂનન ંુ ભૌગોણલક મહર્ત્વ શંુ છે ?

107 ભોજપત્રો બનાવવામાં કયા વ ૃક્ષની છાલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો ?
108 સંસ્કૃત ભાષાના કયા મહાકવવ હષથવધથનના દરબારને શોભાવતા હતા ?
109
110
111
112

કકથ વ ૃિ ઉપર ઢદવસ લાંબો હોય છે .
ભ ૂર્જ
બાિભટ્ટ

કયા દે શમાં રાત્રીના બાર વાગ્યે પિ સ ૂયથ જોવા મળે છે ?

નોવે

ુ રાતમાં કયા રાજાન ંુ શાસન હત ંુ ?
મહમ્મદ ગઝની એ સોમનાર્ મંઢદર પર ચડાઇ કરી ર્ત્યારે ગજ

ભીમદે વ સોલંકી

ુ યમંત્રીના સંદભથમાં નીચેનામાંર્ી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ છે ?
મખ્

તે મંત્રીમંડળના વઢહવટી વડા છે .

તમારં ુ ઘર પ ૃથ્વીના કયા આવરિ ઉપર બાંધવામાં આવે ં ુ છે ?

ૃ ાવરિ
મદ

113 રાજ્યસભામાં દર બે વષે કેટલા સભ્યોની ચટૂં િી કરવામાં આવે છે ?
ુ ી અને કુ લગાડી શંુ છે ?
114 કાલગલ
115 વમત્રમેલા નામની સંસ્ર્ા કોિે સ્ર્ાપી હતી ?

ત્રીજા ભાગના

116 નીચેનામાંર્ી કય ંુ કારિ ખેડા સર્ત્યાગ્રહ માટે જવાબદાર છે ?

અવતવ ૃવષ્ટ છતાં મહેસ ૂલ ઉઘરાવવાન ંુ

સોનાની ખાિ
વીર સાવરકર

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

ુ તરીકે હોદ્દો સંભાળનાર પ્રર્મ ભારતીય કોિ હતાં ?
117 સંયક્ુ ત રાષ્રની સામાન્ય સભાના પ્રમખ

વવજ્યાલક્ષ્મી પંઢડત

118 ભારતીય સંઘમાં જોડાવાની સૌપ્રર્મ પહેલ કયા રાજાએ કરી ?

ભાવનગરના કૃષ્િકુ મારવસિંહજી

119 ભારતનો કયો પડોશી દે શ ISLAND OF JEMS (રર્ત્નદીપ) અર્વા પ ૂવથના મોતી તરીકે ઓળખાય છે ?

શ્રીલંકા

120

સંસદની બેઠકો બોલાવવાની અને સત્ર સમાવપ્તની જાહેરાત કરવાની સિા બંધારિીય રીતે કોિ ધરાવે છે ?

રાષ્રપવત

121 રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યોની વનમણકૂં રાષ્રપવત િારા કરવામાં આવે છે ?

12

122 પ ૃથ્વી પોતાની ધરી પર કઈ ઢદશામાંર્ી કઈ ઢદશા તરફ ફરે છે ?

પવિમર્ી પ ૂવથ

123 ભારતીય બંધારિમાં વશક્ષિનો કઈ યાદીમાં સમાવેશ ર્ાય છે ?

સંયક્ુ તયાદી

124 આઠમીર્ી બારમી સદીના સમયગાળાને કયા કાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ?

પ ૂવથ મધ્યકાળ

125 નીચેનામાંર્ી કયો દે શ દણક્ષિ અમેઢરકા ખંડનો છે ?

બ્રાણઝલ

126 ભોજપત્રો અને તાડપત્રો પર કઈ ણલવપમાં લખાિ વધ ુ જોવા મળે છે ?

પાંડુ

127 કયા સ ૂયથમઢં દરને રર્નો ઘાટ આપી સાત ઘોડા ખેંચતા હોય તેવ ંુ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્ય ંુ છે ?

કોિાથકથ

128 ભારતનો પ્રમાિસમય દે શના કયા શહેર પરર્ી પસાર ર્તાં પ ૂવથ રે ખાંશવ ૃિ પરર્ી નક્કી કરવામાં આવે છે ?

અલ્હાબાદ

ં માં સંકળાયેલ છે ?
129 મોતીહારી ગામ ગાંધીજીએ શરૂ કરે લ કઈ લડતના સંબધ

ચંપારિ સર્ત્યાગ્રહ

130 હષથચઢરત અને કાદં બરી જેવી પ્રખ્યાત કૃવિઓની રચના કોિે કરે લ ?

બાિભટ્ટ

ુ વ ૃિ પર કલાકના કેટલા ઢકમીની ઝડપે ફરે છે ?
131 પ ૃથ્વી પોતાની કાલ્પવનક ધરી પર વવષવ

1670

132 ભારત આવવાનો જળમાગથ શોધવામાં સફળતા મેળવનાર વાસ્કો-દ-ગામાને કયા ઢહન્દી ખલાસીની મદદ મળી હતી ? મહમદ-ઈબ્ન-મજીદ
133 ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકરે કોને ‘ બંધારિનો આર્ત્મા ’ સમાન ગિાવ્યો છે ?

બંધારિીય ઈલાજોનો અવધકાર

134 નીચેના પૈકી કય ંુ ઔદ્યોણગક એકમ ખાનગી ક્ષેત્રન ંુ નર્ી ?

ણભલાઈ સ્ટીલ પ્લાન્ટ

No.

પ્રશ્ન
ુ ય મર્કોને યોગ્ય રીતે જોડી સાચો
વવભાગ-1 માં આપેલ વવશ્વસંસ્ર્ા અને વવભાગ-2 માં આપેલ વવશ્વસંસ્ર્ાના મખ્
વવકલ્પ પસંદ કરી જવાબ આપો.

જવાબ

135

અ-3, બ-4, ક-1, ડ-2

136 વવતરિ દશાથવતા નકશાઓન ંુ વનમાથિ કરે છે

NATMO (નેશનલ એટલાસ વર્મૈઢટક મેપ
ઓગેનાઈઝેશન)

137 નીચે પૈકી કય ંુ સંગઢઠત ક્ષેત્રન ંુ લક્ષિ નર્ી ?

વધારાનાં કામ માટે વધારાન ંુ વેતન નહીં

138 મ ૃત સમદ્રુ માટે નીચે પૈકી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ નર્ી ?

તેની ક્ષારતા સમદ્રુ નાં પાિી કરતા ચાર ગિી વધારે છે .

139 કયા વ ૃક્ષનાં રસમાંર્ી ટપેન્ટાઈન બને છે ?
ુ લ શાસન સમયે કયા ફ્રેન્ચ મસ
ુ ાફરો ભારતમાં આવેલા ?
140 મઘ

ચીડ

વલ્લભાચાયથએ પોતાની તીર્થયાત્રા દરવમયાન જ્યાં - જ્યાં શ્રીમદ્ ભાગવત કર્ા અને પારાયિ કયાાં તે સ્ર્ળો ........

141 તરીકે ઓળખાય છે .
142
143
144
145
146
147
148
149

ટે વવનિયર અને બવનિયર
બેઠક

કદમાં વવશ્વમાં પ્રર્મ સ્ર્ાન ધરાવતી એમેઝોન નદી કયા ખંડમાં આવેલી છે ?

દણક્ષિ અમેઢરકા

ુ રાતન ંુ અંતર લગભગ કેટલા ઢકમી છે ?
પ ૂવથમાં અરૂિાચલ પ્રદે શર્ી પવિમે ગજ

3000 ઢકમી

બે રે ખાંશવ ૃિો વચ્ચેન ંુ અંતર ફક્ત .................... ઉપર આશરે 111 ઢકમીન ંુ હોય છે .
વાયવ્ય ચીનનાં પીળી માટીનાં મેદાનો કયા નામર્ી ઓળખાય છે ?
વવશ્વમાં સૌર્ી વધ ુ ઉંચાઈ પર આવે ં ુ સરોવર કય ંુ છે ?

નીચેના પૈકી સૌર્ી વધ ુ લાંબા દઢરયા ઢકનારાવાળો દે શ કયો છે ?

ભારતમાં સૌ પ્રર્મ કઇ યરુ ોવપયન પ્રજા વેપાર અર્ે આવી હતી ?
માંસાહારી ખાદ્ય સામગ્રીનાં પેકીંગ ઉપર કયા રં ગની વનશાની હોય છે ?

150 ભારતની નદીઓ સંબવં ધત નીચેનાં વવધાનો પૈકી કય ંુ વવધાન સાચ ંુ નર્ી ?

ુ વ ૃિ
વવષવ
લોએસ
ઢટઢટકાકા
કેનેડા

પોટથ ુ ગીઝ
લાલ

ુ માટે ઉપયોગી
દણક્ષિ ભારતની નદીઓ જળવવદ્યત
નર્ી.

