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સમયઃ વિભાગઃ I = 90 વમવનટ
વિભાગઃ II = 90 વમવનટ

તારીખઃ06/11/2016

વિભાગઃ I = 90 ગુણ

સમયઃ 11.00 થી 2.00

વિભાગઃ II = 90 ગુણ

ફેઠક નાંફયઃ
વિદ્યાથીઓ માટે સ ૂચના
નીચે ખેી સ ૂચનાઓ ધ્યાનપ ૂિવક િાાંચો. ત્યારબાદ તમને આપિામાાં આિે ઓ.એમ.આર.

ઉત્તરિહી પર જ જિાબ આપો.
1.

આ ેયભ ાં ફે વલબ ગ છે . વલબ ગ- 1 ભ ાં 1 થી 90 પ્રશ્નો ભ નવવક કવોટીન છે . વલબ ગ- 2 ભ ાં 1 થી
90 પ્રશ્નો ળ  કીમ કવોટી (ગણિત , વલજ્ઞ ન અને વ ભ જજક વલજ્ઞ ન) ન છે .

2.

તમામ પ્રશ્નો ફરજજયાત છે .

3.

યપ લકક કયલ ભ ટે આ પ્રશ્નત્રભ ાં કોય ેઇજ આલ ભ ાં આલેર છે .

4.

ફાંને વલબ ગન જલ ફોએક જ ઓ.એભ.આય. ઉત્તયલશીભ ાં જ વલબ ગલ ય આલ ન યશેળે. તે
ફ ફત ધ્મ નભ ાં ય ખળો.

5.

યીક્ષ  ૂિક ફ દ ઓ.એભ.આય. ઉત્તયલશી જ વનયીક્ષકશ્રીને યત વોંલ ની યશેળે.

6.

અનુલ દ કયે ર પ્રશ્નત્રભ ાં ઉસ્થથત થત વલલ દની રયસ્થથવતભ ાં ગુજય તી પ્રશ્નત્ર ભ ન્મ
ગિ ળે.
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SEAT NO.:
INSTRUCTION FOR STUDETNS

Please read the following instruction carefully, and then answer the question on OMR
answer sheet.
1.

This paper contains in TWO PARTS. Part-I Q 1 to 50 for MAT, Part-II Q 1 to 50 SAT (Math’s,
Science and Social Science). Each question carries one mark.

2.

All questions are compulsory.

3.

The blank page are given in this question booklet for rough work.

4.

The OMR contains both the two parts, mark the answer at the appropriate and correct place
as mentioned in the OMR.

5.

You must have to submit the OMR Sheet to the invigilator on completion the examination.

6. Gujarati version of the question paper will be considered as final in case of any controversy
arising out of variation in translated version.
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વિભાગ-1 માનવસક ક્ષમતા કસોટી

PART – I MENTAL ABILITY TEST


નીચે આેર 1 થી 10 પ્રશ્નોભ ાં આંકડ ઓને એક ચોક્કવ વનમભ નુવ ય અંક શ્રેિીભ ાં ગોઠલલ ભ ાં આલેર છે . તેભ ાં
એક અંક ખ ૂટે છે. જે (?) ભ ાં મ ૂકો. પ્રશ્નેની નીચે આેર ચ ય વલકલ્ોભ થ
ાં ી ફાંધફેવતો અંક ળોધો.



In the following question, No 1 to 10 are arranged in a series with some principles of
understanding it. One term in the series is missing as shown by_____. This term is given as one of
the alternatives almost the four numbers given below it. Find this term and show your answer
against the question number on the answer sheet.

1.

1, 9, 25, 49, _?_, 121.
(A) 64

2.

1

1

1, 4 , 8 ,

1
16

,

1
32

1

(C) 18

(D) 24

(B) 86

(C) 87

(D) 88

(B) 86

(C) 94

(D) 122

1

1

1

(B) 64

(C) 256

(D) 132

(B) 600

(C) 480

(D) 360

(B) 112

(C) 121

(D) 144

(B) 90

(C) 96

(D) 98

(B) 31

(C) 47

(D) 52

1, 9, 25, 49, 81, _?_
(A) 100

9.

(B) 16

1, 2, 6, 24, 120, _?_
(A) 720

8.

(D) 29

, _?_

(A) 128
7.

(C) 39

1, 4, 10, 22, 46, _?_
(A) 64

6.

(B) 27

10, 18, 28, 40, 54, 70, _?_
(A) 85

5.

(D) 100

2, 5, 9, _?_, 20, 27
(A) 14

4.

(C) 91

4, 7, 12, 19, 28, _?_
(A) 30

3.

(B) 81

48, 24, 96, 48, 192, _?_
(A) 76

10. 3, 7, 15, _?_, 63, 127
(A) 30
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11. નીચેની આકૃવતભ ાં કુ ર કેટર વત્રકોિો ફને ?

Find the total number of triangles in given figure.

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

12. નીચેની આકૃવતભ ાં કેટર યે ખ ખાંડો યચ મ છે ?

Find the total number of line segments in the given figure.

(A) 5 (B) 15 (C) 20 (D) 30

13. નીચેની આકૃવતભ ાં કેટર ચોયવ યચ મ છે ?

Find the total number of squares in the following figure.

(A) 8 (B) 12 (C) 15 (D) 18

14. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત કુ ર વભ ત
ાં ય ફ જુ ચતુષ્કોિોની વાંખ્મ ળોધો.
How many parallelograms are there in the given figure.

(A) 20 (B) 24 (C) 28 (D) 30

15. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત કુ ર રાંફચોયવોની વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of rectangles in the given figure.

(A) 8 (B) 17 (C) 18 (D) 20

16. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત કુ ર ક ટકોિની વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of right angled in the given figure.

(A) 4 (B) 6 (C) 10 (D) 8
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17. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત ાંચકોિોની કુ ર વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of Pentagons in the given figure.

(A) 16 (B) 12 (C) 8 (D) 4

18. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત રાંફચોયવોની કુ ર વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of rectangles in the given figure.

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7

19. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત વત્રકોિોની કુ ર વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of triangles in the given figure.

(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

20. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત વત્રકોિોની વાંખ્મ ળોધો.

Find the total number of triangles in the given figure.

(A) 18 (B) 20 (C) 28 (D) 34
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પ્રશ્ન નાં.21 થી 25 ભ ાં અંગ્રેજી મ ૂ ક્ષયોને તેભન મ ૂ ક્ષયોન ક્રભ પ્રભ િે ગોઠલિીનો વ ચો ક્રભ રખો.

In question No.21 to 25, write the correct sequence of alphabets on the basis of their
alphabetical order.

21.

GOD
(A) DGO

22.

23.

(D) DOG

(B) GNP

(C) PGN

(D) GPN

(B) DSPF

(C) DSFP

(D) DFPS

(B) EOMC

(C) CEMO

(D) CEOM

(B) CEIPRTU

(C) CEIPRUT

(D) CEIRPTU

SDPF
(A) DPFS

24.

COME
(A) EMOC

25.

PICTURE
(A) CPITURE



(C) OGD

PNG
(A) NPG



(B) ODG

પ્રશ્ન નાં.26 થી 30ગુજય તી મ ૂ ક્ષયોને નીચે મુજફ અંકભ ાં દળ કલીને વ ચ વલકલ્થી જલ ફ આો.

અ=4, ય=6, ભ=8, વ=2

In question No.26 to 30, using following number for alphabets, find the correct answer from the
alternatives.

A=4 R=6 M=8 S=2
26.

“યભવઅ” ફય ફય કેટર ?
(A) 6824

26.

(B) 8642

(C) 8264

(D) 8246

(B) 8642

(C) 8264

(D) 8246

(C) 2864

(D) 2846

(C) 2864

(D) 2846

(C) 4682

(D) 4628

(B) 2648

(B) 2648

“અ ભ ય વ” ફય ફય કેટર ?
(A) 4826
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(D) 6248

What is the number equal to “S M R A”?
(A) 2684

29.

(C) 6842

“વ ભ ય અ ” ફય ફય કેટર ?
(A) 2684

28.

(B) 6284

“M S A R”euals__________
(A) 8624

28.

(D) 6248

“ભ વ અ ય” ફય ફય કેટર ?
(A) 8624

27.

(C) 6842

“R M S A”equals__________
(A) 6824

27.

(B) 6284

(B) 4862
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29.

What is number equal to “A M R S” ?
(A) 4826

30.

30.

(D) 4628

(B) 8624

(C) 8462

(D) 8426

(C) 8462

(D) 8426

What is number equal to “M R A S”
(A) 8642



(C) 4682

“ભ ય અ વ” ફય ફય કેટર ?
(A) 8642



(B) 4862

(B) 8624

પ્રશ્ન નાં.31 થી 35ભ ાં ચ ય આકૃવતઓ આેર છે એક આકૃવત કોઇ ક યિવય જુ દી ડે છે જે ળોધો.

In question No.26 to 30, four figures are given. One figure differs than the rest, and then finds it.

31.
(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(D)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

32.

33.

34.

35.
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પ્રશ્ન નાં.36 થી40નો વ ક
ાં ે વતક બ  ભ ાં જલ ફ મોગ્મ વલકલ્ભ થ
ાં ી વાંદ કયી રખો.



In question No.36 to 40, find the correct alternatives in coding language.

36.

APRIL ને વ ક
ાં ેવતક બ  ભ ાં 12345 રખ મ તથ JUNE ને વ ક
ાં ેવતક બ  ભ ાં 6789 રખ મ તો
ARUEN ને વ ક
ાં ેવતક બ  ભ ાં__________ રખ મ.
(A) 89731

36.

(C) 13987

(B) 5938

(C) 5893

(B) 5938

(C) 5893

KRISHNA = 5748361, RADHA = 71231 શોમ, તો KANSHA ભો શુ ાં રખ મ ?
(A) 7483615

(B) 5174836

(C) 5174863

38.

If KRISHNA = 5748361 and RADHA=71231 then KANSHA__________?
(A) 7483615
(B) 5174836
(C) 5174863

39.

SIXTEEN=7654332 શોમ તો NINETEEN=_________?
(A) 26237654

39.

40.

(D) 5839

(B) 26237645

(D) 5839

(D) 516831

(D) 516831

(D) 26234323

If SIXTEEN=7654332, then NINETEEN=_________?
(A) 26237654
(B) 26237645
(C) 26234332

(D) 26234323

જો RAMESH=942876 શોમ, તો MAHESH=_________?
(B) 246829

(C) 246892

(D) 248692

If RAMESH = 942876,then MAHESH=_________?
(A) 246876
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(D) 19873

(C) 26234332

(A) 246876

40.

(D) 19873

If FORTY is written as 12345 and NEAR is written as 6983, then how is written YEAR?
(A) 5983

38.

(B) 13798

FORTY ને 12345 અને NEAR ને 6983 રખ મ તો YEAR ભ ટે શુ ાં રખ મ ?
(A) 5983

37.

(C) 13987

If code for APRIL is 12345 and code for JUNE is 6789, then What is the code for ARUEN ?
(A) 89731

37.

(B) 13798

(B) 246829

(C) 246892

(D) 248692
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પ્રશ્ન નાં.41થી50સુધીભ ાં ક્યુ ફ કીન ત્રિથી અરગ ડે છે ?



In question No.41 to 50 which one is odd than rest of three ?

41.

(A) ભશેળબ ઇ

(B) દે લીફશેન

(C) ળાંકયબ ઇ

(D) વળલ બ ઇ

41.

(A) MAHESHBHAI

(B) DEVIBAHEN

(C) SHANKARBHAI

(D) SHIVABHAI

42.

(A) ગુરુદ્વ ય

(B) ભાંરદય

(C) ચચક

(D) વલધ નવબ

42.

(A) GURUDWARA

(B) TEMPLE

(C) CHURCH

(D) VIDHAANAASABHA

43.

(A) અભદ લ દ

(B) બરૂચ

(C) ય જકોટ

(D) રદલ્શી

43.

(A) AHMEDABAD

(B) BHARUCH

(C) RAJKOT

(D) DELHI

44.

(A) લોરીફોર

(B) કફડી

(C) રક્રકે ટ

(D) ટે ફર ટે વનવ

44.

(A) VALLEY BALL

(B) KABADI

(C) CRICKET

(D) TABLE TENIS

45.

(A) વળમ ો

(B) ઉન ો

(C) જાન્યુઆયી

(D) ચોભ સુાં

45.

(A) WINTER

(B) SUMMER

(C) JANUARY

(D) MONSOON

46.

(A) ડીઝર

(B) ઘઉં

(C) ચોખ

(D) ડ ગ
ાં ય

46.

(A) DIESEL

(B) WHEAT

(C) RICE

(D) PADDY

47.

(A) દ્ર ક્ષ

(B) ફટ ટ

(C) વપયજન

(D) કે  ાં

47.

(A) GRAPE

(B) POTATO

(C) APPLE

(D) BANANA

48.

(A) નયે ન્દ્ર ભોદી

(B) ર રફશ દુ ય ળ સ્ત્રી

(C) ગ ધ
ાં ીજી

(D) ભનભોશનજવવિંશ

49.

(A) ળ 

(B) કોરેજ

(C) યુવનલવવિટી

(D) ોથટ ઓરપવ

49.

(A) SCHOOL

(B) COLLEGE

(C) UNIVERSITY

(D) POST-OFFICE

50.

(A) વવિંશ

(B) બેંવ

(C) ગ મ

(D) ફકયી

50.

(A) LION

(B) BUFFALO

(C) COW

(D) GOAT
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પ્રશ્ન નાં.51 થી55 ભ ાં ડ ફી ફ જુ એ એક આકૃવતઆેરી છે તેની દકિ આકૃવત વ ભે આેર વલકલ્ોભ થ
ાં ી ળોધો.



In question No.51 to 55, figure is given in left. Find its mirror image from the options given
against it.

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

<

:

51.

<

<

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

(B)

(C)

(D)

:

52.

<

53.

:

:
54.

:

55.



પ્રશ્ન નાં.56 થી 60 ભ ાં પ્રથભ ફે ળબ્દોનો ચોક્કવ વાંફધ
ાં ધ્મ નભ ાં ય ખી ખ રી જગ્મ  ૂયો.



In question No.56 to 60, considering relationship between first two words, fill in the
blank from options given against these.

56.

ેટ્રોર: ક ય: ઇરેક્ટ્ટ્રીવીટી:___________
(A) ટ્રક

56.

(B) BULLOCK-CART

(C) TELEVISION

(D) AEROPLANE

(B) 250

(C) 100

(D) 1000

(B) 250

(C) 100

(D) 1000

5:10:: 25:__________
(A) 50
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(D) એયોપ્રેન

5:10:: 25:__________
(A) 50

57.

(C) ટે ણરવલઝન

Petrol:Car:: Electricity:___________
(A) TRUCK

57.

(B) ફદ ગ ડુ ાં
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58.

ખેડૂત: અન જ:: ગ મ:_________
(A) દૂ ધ

58.

(B) ળ ક શ યી

(C)  રતુ પ્ર િી

(D) રશિંવક પ્ર િી

Farmer: Grains:: Cow:__________
(A) MILK

59.

(B) HERBIVORES

(C) DOMESTIC ANIMAL

(D) WILD ANIMAL

દ: રકરોગ્ર ભ:: પ્રલ શી:_________
(A) રકરોભીટય

59.

(B) ભીટય

(C) ણરટય

(D) ડેવીભીટય

(C) LITRE

(D) DECIMETER

(C) ણરટય

(D) કર ક

(C) LITTRE

(D) HOUR

Mass: Kilogram:: Liquid:________
(A) KILOMETER

60.

(B) METER

લેગ: ભીટય/વેકન્ડ:: અંતય:_________
(A) ભીટય

60.

(B) રકરોગ્ર ભ

Velocity: Meter/second:: Distance:________
(A) METER

(B) KILLOGRAM



પ્રશ્ન નાં.61 થી 65 ન ાં વલકલ્ોભ થ
ાં ી ક્યો વલકલ્ ત રકિક યીતે મોગ્મ ક્રભ દળ ક લે છે .



In question No.61 to 65, find the logical order from the given.

61.

(a) ગ મ (b) ભ ખિ (c) દુ ધ (d) દશીં
(A) a, d, b, c

61.

(C) a, c, b, d

(D) c, b, d, a

(C) a, c, b, d

(D) a, c, d, b

(B) a, d, c, b

(C) a, c, b, d

(D) a, c, d, b

(B) a, b, c, d

(C) b, d, c, a

(D) a, d, c, b

(a) Sentence (b) Alphabets (c) Words (d) Paragraph
(A) b, c, a, d

NMMS

(B) a, d, c, b

(a) લ ક્ય (b) મ ૂ ક્ષયો (c) ળબ્દો (d) પકયો
(A) b, c, a, d

63.

(B) a, c, d, b

(a) Student (b)Degree (c) Examination (d)Job
(A) b, c, a, d

63.

(D) c, b, d, a

(a) વલદ્ય થી (b) ડીગ્રી (c) યીક્ષ (d) નોકયી
(A) b, c, a, d

62.

(C) a, c, b, d

(a) Cow (b)Butter (c)Milk (d)Curd
(A) a, d, b, c

62.

(B) a, c, d, b

(B) a, b, c, d

(C) b, d, c, a

(D) a, d, c, b
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64.

(a) ઘય (b) ભ ટી (c) ઈંટ (d) રદલ ર
(A) b, c, d, a

64.

(D) a, c, b, d

(B) b, c, d, a

(C) c, b, d, a

(D) c, b, a, d

(B) b, c, d, a

(C) c, b, d, a

(D) c, b, a, d

(B) 10

(C) 100

(D) 1000

(B) 10

(C) 100

(D) 1000

0.3 ÷ 0.003 = ________
(A) 1

67.

(C) a, d, b, c

0.3 ÷ 0.003 = ________
(A) 1

66.

(B) a, b, c, d

(a) Electric Train (b)Thermal Power Station (c)Coal (d)Electricity
(A) a, b, c, d

66.

(D) a, c, b, d

(a) વલદ્યુત ટ્રે ન (b) થભકર  લય થટે ળન (c) કોરવો (d) વલદ્યુત
(A) a, b, c, d

65.

(C) a, d, b, c

(a) House (b)Soil (c)Bricks (d)Wall
(A) b, c, d, a

65.

(B) a, b, c, d

વભીકયિ વ ચુ ાં થ મ તે યીતે ખ રીજગ્મ ભ ાં મોગ્મણચહ્ન મ ૂકો.
(25____7)____16=2
(A) +, ÷

67.

(B) +, x

(C) +, -

(D) ÷, +

(C) +, -

(D) ÷, +

(C) 13 ⨯ 14

(D) 14 ⨯ 15

(C) 13 ⨯ 14

(D) 14 ⨯ 15

Fill in the blanks such that equation becomes true.
(25____7)____16=2
(A) +, ÷

68.

R ⨯ S = 18 ⨯ 19 શોમ, તો M⨯ N =________?
(A) 15⨯ 16

68.

(B) 3

(C) 5

(D) 2

How many times does 33-pair in 234335233253393344 ?
(A) 4

NMMS

(B) 17⨯ 18

234335233253393344 ભ ાં 33 જોડ કેટરી લખત આલે છે ?
(A) 4

69.

(B) 17⨯ 18

If R ⨯ S = 18 ⨯ 19, then M⨯ N =__________?
(A) 15⨯ 16

69.

(B) +, x

(B) 3

(C) 5

(D) 2
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70.

અળોકકયત ાં બ લેળ 10 લક ભોટો છે . જો ફાંનેની ઉંભયનો વયલ ો 30 લક શોમ
તો અળોકની ઉંભય કેટરી ?
(A) 20 લક

(B) 10 લક

(C) 15 લક

(D) 5 લક

70.

Bhavesh is 10-years older than Ashok. If sum of the ages of both is 30-years,
then what is the age of Ashok ?
(A) 20-Years
(B) 10-Years
(C) 15-Years
(D) 5-Years

71.

આલતી ક ર છીન રદલવે ગુરુલ ય શોમ, તો ગઇ ક રે ક્યો લ ય શતો ?
(A) ભાંગલ ય

(B) બુધલ ય

(C) વોભલ ય

(D) યવલલ ય

71.

If day after tomorrow will be Thursday, then what was the day on yesterday ?
(A) Tuesday
(B) Wednesday
(C) Monday
(D) Sunday

72.

તભે કોન ફ ન રદકય ?
(A) બ ઇ

72.

(B) ક ક

(B) Uncle

(B) 1

x : 5 = 10 : 50 શોમ તો x=_________

(B) 10

(D) 4

(C) 20

(D) 50

(B) 10

(C) 20

(D) 50

(B) રૂ

(C) ફાંને વભ ન

(D) આભ થ
ાં ી એક િ નશીં

Which is heavier, 5 kg iron or 5000 gram cotton ?
(A) Iron

NMMS

(C) 3

5 kg રોખાંડ અને 5000 ગ્ર ભ રૂ ૈકી કોનુ ાં લજન લધુ ?
(A) રોખાંડ

75.

(D) 4

If x : 5 = 10 : 50 then x =_________
(A) 1

75.

(C) 3

(B) 1

(A) 1

74.

(D) Father

How many times does PP-pair come in APPBPPQQCPPDQPQdc ?
(A) 2

74.

(C) Mother

APPBPPQQCPPDQPQdc ભ ાં PP-જોડ કેટરીલખત આલે છે ?
(A) 2

73.

(D) વત

Whose father’s son are you ?
(A) Brother

73.

(C) ભ ત

(B) Cotton

(C) Both are equal

(D) None of these
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76.

2.5 કર કની કેટરી વભવનટ થ મ ?
(A) 90 વભવનટ

76.

81.

(C) 2𝜋𝑟 2

(D) 𝜋r

(B) ને 

(C) ફ ગ્ાં ર દે ળ

(D) અભેરયક

(B) Nepal

(C) Bangladesh

(D) America

(B) ભ ચક

(C) જુ ન

(D) એવપ્રર

(B) March

(C) June

(D) April

(B) ઈળ ન (NE)

(C) નૈઋત્મ (SW)

(D) અસ્ગ્ન (SE)

(D) South-East

એક જ ર ઇનભ ાં એકફીજાને અડકીને આલેર ાં 10 ભક નો (Roq House) ને કેટરી
(A) 10
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(B) 2𝜋r

Which direction or angle lies between west and north directions ?
(A) North-West
(B) North-East
(C) South-West

કોભનરદલ રો (કય ) શોમ ?

81.

(D) 𝜋r

વિભ અને ઉત્તય રદળ ઓ લચ્ચે કઈ રદળ (ખ ૂિો) શોમ ?
(A) લ મવ્મ (NW)

80.

(C) 2𝜋𝑟 2

Which month differs from the rest of three ?
(A) February

80.

(B) 2𝜋r

નીચેન ભ થ
ાં ી ક્યો ભ વ ફ કીન ત્રિભ વથી અરગ ડે છે ?
ુ યી
(A) પેબ્રઆ

79.

(D) 150 Minutes

Which of the following countries is not neighbor country of India ?
(A) Shri Lanka

79.

(C) 130 Minutes

નીચેન દે ળભ થ
ાં ી ક્યો દે ળ બ યતનો  ડોળી નથી ?
(A) શ્રીરાંક

78.

(B) 120 Minutes

What is the formula to find the circumference of circle ?
(A) 𝜋𝑟 2

78.

(D) 150 વભવનટ

લતુ
ક ન રયધ ળોધલ નુ ાં સ ૂત્ર ક્યુ ાં ?
(A) 𝜋𝑟 2

77.

(C) 130 વભવનટ

How many minutes of 2.5 hours ?
(A) 90 Minutes

77.

(B) 120 વભવનટ

(B) 9

(C) 11

(D) 8

How many common walls are there in the 10 raw houses adjoining each other in a line ?
(A) 10
(B) 9
(C) 11
(D) 8
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82.

20-ભીટય ર ફ
ાં લ વ
ાં ન ોરન ચ ય વયખ ટુકડ કયલ ભ ટે કેટરી જગ્મ એ લેયલો ડે ?
(A) 4

(B) 5

(C) 3

(D) 6

82.

How many times should cut a 20 meter long bamboo pole to make four equal pieces ?
(A) 4
(B) 5
(C) 3
(D) 6

83.

+ ને ફદરે ‒ તથ ⨯ ને ફદરે ÷ રેત ાં (20⨯5) + 3 નુ ાં વ દુ ાં રૂ કેટલુાં આલે ?
(A) 1

(C) 103

(D) 97

Taking ‒ instead of +,÷ instead of ⨯, what is the value of (20 ⨯ 5) + 3 after simplified ?
(A) 1
(B) 2
(C) 103
(D) 97

83.



(B) 2

નીચે આેર પ્રશ્ન નાં. 84 થી 90 ભ ાં + ને ફદરે ⨯, ⨯ ને ફદરે ÷, ÷ ને ફદરે ‒ અને ‒ ને ફદરે + રેલ ભ ાં આલે ,
તો નીચેન નુાં વ દુ ાં રૂ આત ાં શુાં જલ ફ આલે તે આેર વલકલ્ોભ થ
ાં ી ળોધો.



In question No.84 to 90, if ⨯ in instead of +, ÷ instead of ⨯, ‒ instead of ÷, + instead of ‒, are
taken then after simplification, what is the value of following ?

84.

15 ‒ (40 ⨯ 8) ÷ 3
(A) 18

85.

(B) 5

(C) 3

(D) 6

(B) 20

(C) 30

(D) 40

(B) 16

(C) 20

(D) 30

(B) 25

(C) 19

(D) 18

(B) 5

(C) 10

(D) 11

2+3‒6⨯2÷4
(A) 13
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(D) 20

(5 ‒ 2) + (9 ⨯ 3) ÷ 2
(A) 23

90.

(C) 4

18 ⨯ 9 ‒ (8 + 4) ÷ 20
(A) 14

89.

(B) 36

27 ⨯ 3 ‒ (6 + 5) ÷ 9
(A) 10

88.

(D) 20

(8 ⨯ 4) + 3 ‒ 4 ÷ 5
(A) 4

87.

(C) 23

20 ÷ (4 + 5) ‒ 4
(A) 44

86.

(B) 17
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વિભાગ-2/ PART – II
ળ  કીમ મોગ્મત કવોટી/ SCHOLASTIC APTITUDE TEST
ગણિત/ Maths
1.

[(‒3) ⨯ 4] ⨯ (‒5) = ___________
(A) -60

1.

(B) 4302

(B) 4302

(B) રૂ.360

(B) Rs.360

(C) 361

(D) 364

(C) 361

(D) 364

(C) રૂ.110

(D) રૂ.40

(C) Rs.110

(D) Rs.40

ફે વભ ત
ાં ય યે ખ અને તેભની છે રદક દોયીતેભ ાં અનુકોિોની એક જોડ ૈકીન એક ખ ૂિ નુ ાં ભ  110o શોમ,
તો ફીજા ખ ૂિ નુ ાં ભ  ળોધો.
(A) 110O

4.

(D) 23

To earn a profit of 10%, at what price should a product costing Rs.400 be sold ?
(A) Rs.440

4.

(C) ‒26

રૂ.400 ની લથતુ 10% નપો ભેલલ ભ ટે કેટર રૂવમ ભ ાં લેચલી જોઇએ ?
(A) રૂ.440

3.

(B) 60

Which number is perfect square from following ?
(A) 87

3.

(D) 23

નીચેન ભ થ
ાં ી  ૂિક લગક વાંખ્મ કઇ છે ?
(A) 87

2.

(C) ‒26

[(‒3) ⨯ 4] ⨯ (‒5) = ___________
(A) ‒60

2.

(B) 60

(B) 70O

(C) 20O

(D) 90O

For the two parallel lines and their transversal if the measure of one of the angle of
corresponding pair is 110o , then find the measure of other angle of this pair.
(A) 110O

5.

(D) 90O

(B) 5𝑥 2 − 6𝑥 + 6

(C) 5𝑥 2 + 6𝑥 − 6

(D) 5𝑥 2 − 6𝑥 − 6

(C) 5𝑥 2 + 6𝑥 − 6

(D) 5𝑥 2 − 6𝑥 − 6

Subtract 5𝑥 − 3𝑥 2 + 8 from 2𝑥 2 − 𝑥 + 14
(A) 5𝑥 2 + 6𝑥 + 6
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(C) 20O

2𝑥 2 − 𝑥 + 14 અને 5𝑥 − 3𝑥 2 + 8 ની ફ દફ કી કયો.
(A) 5𝑥 2 + 6𝑥 + 6

5.

(B) 70O

(B) 5𝑥 2 − 6𝑥 + 6
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6.

જો 𝑎 = (−2) શોમ, તો (2𝑎)5 ⨯
(A) 64

6.

2

÷ 𝑎4
(C) 16

(D) ‒32

(B) રૂ.90

(C) રૂ.510

(D) રૂ.1080

(B) Rs.90

(B) 64

(C) Rs.510

(D) Rs.1080

(C) 16

(D) 128

(B) 64

(C) 16

(D) 128

(B) 18

(C) ‒9

(D) ‒18

(C) ‒9

(D) ‒18

Solve the equation17 − 2𝑦 = 35
(A) 9

10.

𝑎 3

(D) ‒32

વભીકયિ ઉકેરો 17 − 2𝑦 = 35
(A) 9

9.

(C) 16

Find the value of (22 )6 ÷ (22 × 24 )
(A) 32

9.

(B) ‒64

રકિંભત ળોધો : (22 )6 ÷ (22 × 24 )
(A) 32

8.

(B) ‒64

Find the interest of Rs.6000 at the rate of 6% for 3-months.
(A) Rs.6090

8.

÷ 𝑎4 ની રકિંભત ળોધો.

રૂ.6000 નુ ાં 6% ન દયે 3-ભ વનુ ાં વ્મ જ ળોધો.
(A) રૂ.6090

7.

2

If𝑎 = (−2),then find the value of (2𝑎)5 ⨯
(A) 64

7.

𝑎 3

(B) 18

ભીઠ ન અગરયમ 30 ભીટય ર ફ
ાં ,10 ભીટય શો અને 10 વે.ભી. ઊંડ ખ ડ ભ ાં વમુદ્રનુ ાં  િી બયે છે ,
તો આ ખ ડ ભ ાં અગરયમ એ કેટર ણરટય  િી બયુું કશેલ મ ?
(A) 3000 ણરટય

10.

(B) 300 ણરટય

(C) 30000 ણરટય

(D) 30 ણરટય

The sea water gets filled up in the salt pan 30m long, 10m wide and 10cm deep. How many liters
of sea water is filled in this salt-pan ?
(A) 3000liters

11.

(C) 30000 liters

(D) 30 liters

7000 ને ન ન ભ ાં ન ની કઈ વાંખ્મ લડે બ ગલ થી તે  ૂિકઘન ફને ?
(A) 9
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(B) 300 liters

(B) 14

(C) 21

(D) 7
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11.

Find the smallest number by which 7000 must be divided to obtain a perfect cube ?
(A) 9

12.

−

3
×
5

(A) −

12.

−

−

1

(B)

−

1

(B)

20

8

રકિંભત ળોધો.

Evalute:

27

1
3

9

×

1
2

25

27

1
3

×

9
25

1
2

×

(A) 1

14.

∪=

𝑥
𝑥 ∈𝑁

∪=

𝑥
𝑥 ∈𝑁

15.

16.

1
20

(D) −

1
12

(C)

1
20

(D) −

1
12

2 −1
5

(C) 5

(D)

1

(C) 5

(D)

1

(C) {1,2,4,6,7,8,9}

(D) {1,5,6,7,8,9}

(C) {1,2,4,6,7,8,9}

(D) {1,5,6,7,8,9}

3

2 −1
5

3

(B) {1,4,6,7,8,9}

, 𝑥 ≤ 9 , 𝑎 = 1,2,5 ,then findA’
(B) {1,4,6,7,8,9}

(4𝑎𝑏 − 3𝑥𝑦)2 = ________
(A) 16𝑎2 𝑏 2 − 24𝑎𝑏𝑥𝑦 − 9𝑥 2 𝑦 2

(B)16𝑎2 𝑏 2 + 24𝑎𝑏𝑥𝑦 − 9𝑥 2 𝑦 2

(C)16𝑎2 𝑏 2 − 24𝑎𝑏𝑥𝑦 + 9𝑥 2 𝑦 2

(D)16𝑎2 𝑏 2 + 24𝑎𝑏𝑥𝑦 + 9𝑥 2 𝑦 2

(4𝑎𝑏 − 3𝑥𝑦)2 = _________
(A) 16𝑎2 𝑏 2 − 24𝑎𝑏𝑥𝑦 − 9𝑥 2 𝑦 2

(B) 16𝑎2 𝑏 2 + 24𝑎𝑏𝑥𝑦 − 9𝑥 2 𝑦 2

(C) 16𝑎2 𝑏 2 − 24𝑎𝑏𝑥𝑦 + 9𝑥 2 𝑦 2

(D) 16𝑎2 𝑏 2 + 24𝑎𝑏𝑥𝑦 + 9𝑥 2 𝑦 2

□DEFG ભ ાં 𝑚∠𝐷 = 120𝑜 અને 𝑚∠𝐹 = 140𝑜 છે . જો 𝑚∠𝐸 = 𝑚∠𝐺 શોમ, તો 𝑚∠𝐹 = ___________
(A) 60o

NMMS

(C)

, 𝑥 ≤ 9 , 𝑎 = 1,2,5 , શોમ તો A’ ળોધો.

(A) {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

15.

×

1
12

(B) 3

(A) {1,2,3,4,5,6,7,8,9}
14.

1
12

(B) 3

8

(D) 7

3
2
+ = ____________
4
3

(A) 1
13.

(C) 21

3
2
+ = ____________
4
3

20

3
×
5

(A) −

13.

(B) 14

(B) 100o

(C) 120o

(D) 50o
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16.

In □DEFG ભ ાં 𝑚∠𝐷 = 120𝑜 and𝑚∠𝐹 = 140𝑜 છે . If 𝑚∠𝐸 = 𝑚∠𝐺 then find the measure of 𝑚∠𝐹
(A) 60o

17.

(B) 100o

(C) 120o

(D) 50o

એક ન ક યનો વ્મ વ 20વે.ભી. છે . જો તેની ઊંચ ઇ વત્રજ્મ જેટરી જશોમ તો ન ક યનુ ાં ઘનપ કેટલુાં
થ મ ? (𝜋=3.14 રો)
(A) 314 ઘન વે.ભી.

17.

(B) 34.4 ઘન વે.ભી.

(C) 3140 ઘન વે.ભી.

(D) 6280 ઘન વે.ભી.

The diameter of a cylinder is 20cm. If its height is equal to its radius, then find its volume.
(𝜋=3.14 રો)
(A) 314 cm3

18.

(D) 6280 cm3

(B) 2𝜋r (h+r)

(C) 2𝜋rh

(D) 𝜋r2h

The formula to find total surface area of a closed cylinder is_____________
(A) 𝜋r2

19.

(C) 3140 cm3

ફાંધ ન ક યની કુ ર વટીનુ ાં ક્ષેત્રપ ળોધલ નુ ાં સ ૂત્ર _________ છે .
(A) 𝜋r2

18.

(B) 34.4 cm3

(B) 2𝜋r (h+r)

(C) 2𝜋rh

(D) 𝜋r2h

એક ચતુષ્કોિન ચ ય ખ ૂિ ઓન ભ  અનુક્રભે 𝑥 + 10 , 𝑥 − 10 , 𝑥 − 25 , (𝑥 + 25)છે , તો x નુ ાં
મ ૂલ્મ_________થ મ.
(A) 180o

19.

(B) 90o

(C) 270o

(D) 45o

The measures of four angles of a quadrilateral are 𝑥 + 10 , 𝑥 − 10 , 𝑥 − 25 , (𝑥 + 25) છે ,
respectively. Then find value of x.
(A) 180o

20.

(C) 270o

(D) 45o

જો A = {𝑥 ∈ 𝑁/𝑥 એ 10 થી ન ની ફેકી વાંખ્મ } શોમ તો A ન ઉગિોની કુ ર વાંખ્મ __________થ મ.
(A) 8

20.

(B) 90o

(B) 4

(C) 16

(D) 32

If A = {𝑥 ∈ 𝑁/𝑥is an even natural number less than10 }, Then, find the total number
of subsets of A.
(A) 8

NMMS

(B) 4

(C) 16

(D) 32

Page 19 of 32

21.

બૌવતકળ સ્ત્ર/ Physics
દ થકની મ ૂ સ્થથવતભ ાં પેયપ ય કયન યી ફ હ્ય અવયને __________કશે છે .
(A) અલયોધ

21.

(C) Broad-gauge

(D) Maglev

(B) ફેયોભીટય

(C) લોલ્ટભીટય

(D) એભીટય

(B) Barometer

(C) Voltmeter

(D) Ammeter

(B) મ વાં ત્રક

(C) સ્થથવત ગવત

(D) ઉષ્ભ

(B) Mechanical

(C) Potential-Kinetic

(D) Heat

(B) 381

(C) 318

(D) 1317

(B) 381

(C) 318

(D) 1317

આ ત રકયિ અને વનગકવભતરકયિ લચ્ચેન ખ ૂિ ને __________કશે છે .
(A) લરક્રભ ૂતકોિ
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(B) Electric

Mass of Jupiter is_________times than that of Earth.
(A) 11

26.

(D) ભેગ્રેલ

ગુરુન ુ ાં દ  ૃથ્લી કયત _ાં ________ગણુ ાં છે .
(A) 11

25.

(C) બ્રોડગેજ

The sum of potential energy and kinetic energy of the object is called_________energy.
(A) Solar

25.

(B) ઇરેક્ટ્ટ્રીક

સ્થથવત ઊજાક અને ગવત ઊજાકન વયલ  ને દ થકની _________ઉજાક કશે છે .
(A) વૌય

24.

(D) Density

Instrument used to measure air-pressure is called__________
(A) Thermometer

24.

(C) Mass

શલ ન દફ િ ભ લ ભ ટે ન વ ધનને __________કશે છે .
(A) થભોભીટય

23.

(B) Force

__________train runs with the help of magnetic force.
(A) Diesel

23.

(D) ઘનત

ચફરકમ
ાં ૂ
ફને રીધે ચ રતી ટ્રે ન___________ટ્રે ન છે .
(A) ડીઝર

22.

(C) દ

The external effect which changes the position of an object is called___________
(A) Resistance

22.

(B) ફ

(B) આ તકોિ

(C) વલચરનકોિ

(D) વનગકભનકોિ
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26.

27.

The angle between incident ray and the emergent ray is called___________
(A) Angle of refraction

(B) Angle of incidence

(C) Angle of deviation

(D) Angle of emergence

શ ૂન્મ લક ળ/શલ ભ ાં પ્રક ળનો લેગ ________km/second છે .
(A) 200000 km/sec

27.

29.

(B) 9.46 ⨯ 1012

(B) 9.46 ⨯ 1012

(C) 3000 km/sec

(D) 300000 km/sec

(C) 9.46 ⨯ 1011

(D) 9.64 ⨯ 1011

(C) 9.46 ⨯ 1011

(D) 9.64 ⨯ 1011

વલશ્વનીકુ ર ઊજાકનો જથ્થો શાંભેળ __________યશે છે .
(A) લધતો

(B) ઘટતો

(C) અચ

(D) શ ૂન્મ

Total energy in the universe remains_________
(A) Increasing

30.

(B) 30000 km/sec

1-Lightyear=____________Kilometer.
(A) 9.64 ⨯ 1012

29.

(D) 300000 km/sec

1 પ્રક ળ લક =___________રકરોભીટય
(A) 9.64 ⨯ 1012

28.

(C) 3000 km/sec

Velocity of light in Vacuum/air is_________km/second.
(A) 200000 km/sec

28.

(B) 30000 km/sec

(B) Decreasing

(C) Constant

(D) Zero

ઊચ્ચ રનનો વવધ્ધ ત
ાં _____________
(A) બ ય ⨯ બ ય અંતય = પ્રમત્નફ ⨯ પ્રમત્નફ અંતય
(B) બ ય⨯પ્રમત્નફ=બ યઅંતય ⨯ પ્રમત્નફ અંતય
(C) બ ય = પ્રમત્નફ ⨯ પ્રમત્નફ અંતય
(D) બ યઅંતય =

30.

પ્રમત્નફઅંતયપ્રમત્નફ

Principle of lever______
(A) Load ⨯ load distance = effort ⨯ distance of effort
(B) Load ⨯ effort = load distance ⨯ distance of effort
(C) Load = effort ⨯ distance of effort
(D) Load distance =

31.

(B) oF=18oc+32

(C) oF=1.8oc-32

9

(D) oF= oc+160
5

Which of the following formula is used to convert Celsius to Fahrenheit ?
(A) oF=1.8oc+32
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effort

ડીગ્રી વેલ્લ્વમવને પેયનશીટભ ાં પેયલલ ભ ટે નીચેન ભ થ
ાં ી ક્યુ સ ૂત્ર લય મ છે ?
(A) oF=1.8oc+32

31.

distance of effort

(B) oF=18oc+32

(C) oF=1.8oc-32

9

(D) oF= oc+160
5
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32.

32.

33.

યવ મિળ સ્ત્ર/ Chemistry
કેટર PPM લ ળુ  િી ીલ ભ ટે શ વનક યક ગિ મ ?
(A) 401 PPM થી 500 PPM

(B) 101 PPM થી 200 PPM

(C) 51 PPM થી 100 PPM

(D) 500 PPM થી ઉય

At which PPM water is harmful to drink ?
(A) 401 PPM to500 PPM

(B) 101 PPM to200 PPM

(C) 51 PPM to100 PPM

(D) Above 500 PPM

WASMO નુ ાં  ૂિક ન ભ(A) લોટય એન્ડ વેવનટે ળન ભેનેજભેન્ટ ઓગેન ઇઝેળન
(B) લેલ્પેય એન્ડ થકૂર ભેનેજભેન્ટ ઓગેન ઇઝેળન
(C) લોટય એન્ડ વેવનટે ળન ભેનેજભેન્ટ ઓરપવ
(D) લેલ્પેયએન્ડ થકૂર ભેનેજભેન્ટ ઓરપવ

33.

Full form of WASMO__________
(A) Water and sanitation management organization
(B) Welfare and school management organization
(C) Water and sanitation management office
(D) Welfare and school management office.

34.

નીચે ૈકી ક્યુ ાં વાંમોજન નથી ?
(A) ખ ડ
ાં

34.

(B) Common Salt

(C) Water

(D) Gold

(B) ન મરોન

(C) ટે યેણરન

(D) એક્રેણરક

(C) Tyrylene

(D) Acrylic

Which is the natural fibers, from given examples ?
(A) Silk

36.

(D) વોનુ ાં

આેર ઉદ શયિોભ ાં કુ દયતી યે વ ક્ય છે ?
(A) યે ળભ

35.

(C)  િી

Which of the following is not a compound ?
(A) Sugar

35.

(B) ભીઠુ ાં

(B) Nylon

ોણરથટ મરયનનો ઉમોગ___________
(A) યભકડ , ડોર,ટફ જેલ વ ધનો ફન લલ ભ ાં
(B) વલવલધ થેરીઓ, વલદ્યુત લ મયન અલ શક આલયિ તયીકે
(C) યે ઇનકોટ,શેન્ડફેગ, ફોટર, ગયખ ફન લલ ભ ાં
(D) કોકયી, વલવલધ પ્રક યની ટ્રે ફન લલ ભ ાં
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36.

The use of Polystyrene is__________
(A) In preparing domestic things like toys, buckets tubs.
(B)Used as insulators on electric wires, different types of bags.
(C) In the preparation of rain coats, handbags, bottles, foot-wears.
(D) In preparing crockery, different types of trays.

37.

જે પ્ર સ્થટક ઊંચ ત ભ ને ગયભ કયલ થી નયભ ફને અને ઠાંડુ  ડત મ ૂ સ્થથવતભ ાં આલે તેનો પ્રક ય
ઓખો.
(A) ફેકેર ઇટ

37.

(B) ભેરેભ ઇન

(C) ોણરવથન

(D) A અને B ફાંને

Identify the types of plastic which on heating at a high temperature becomes soft
and on cooling does not gain its original state.
(A) Bakelite

38.

(B) Melamine

(B) 20 ભ ઇક્રોન

(B) 20 micron

(B) ગ્ર વવુર

(B) Glass wool

42.
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(D) આ ૈકી એકિ નરશિં

(D) None of them

(C) પોટોક્રોવભક ક ચ

(D) યાં ગીન ક ચ

Type of glass is used in the windows of aero planes and some vehicles.
(B) Bulletproof glass

(C) Photochromic glass

(D) Colorful glass

વનમોપ્રીન યફયનો ઉમોગ___________ફન લલ ભ ાં થ મ છે .
(A) ઇરેક્ટ્ટ્રીકફેલ્ટ અને કન્લેમય ફેલ્ટ

41.

(C) ટપનગ્ર વ

(C) Toughen glass

(B) બ ૂરેટપ્રુપ ક ચ

(A) Transparent glass
41.

(D) 30 ભ ઇક્રોન

વલભ ન અને કેટર ક લ શનોની ફ યીઓભ ાં લય તો ક ચ ___________
(A) પ્રક ળીમ ક ચ

40.

(C) 25 micron

Type of glass which is used in endoscope.
(A) Optical fiber

40.

(D) 30 ભ ઇક્રોન

એન્ડોયથકોભ ાં લય તો ક ચનો પ્રક ય ___________
(A) ઓપ્ટીકર પ ઇફય

39.

(C) 25 ભ ઇક્રોન

It is prohibited to use plasit thinner than___________micron.
(A) 2.0 micron

39.

(D) A an B both

___________ભ ઇક્રોનથી  ત શોમ તેલ પ્ર સ્થટકન ઉમોગ ય પ્રવતફાંધ મુકલ ભ ાં આલેર છે .
(A) 2.0 ભ ઇક્રોન

38.

(C) Polythene

(B) ટ મય અને ટયુફ

(C)  િીછ ટ
ાં લ ની  ઇ

(D) ટે ણરપોન

Neoprene rubber is used to make___________
(A) Electric belt and conveyor belt

(B) Tyre& tube

(C) Pipes to spray water

(D) Telephone

દ્ર લક, દ્ર વ્મ, દ્ર લિન ક્રભ મુજફ લગીકૃત કયો.
(A) ખ ડ
ાં , િી, ખ ડ
ાં નુ ાં દ્ર લિ

(B) ખ ડ
ાં નુ ાં દ્ર લિ, ખ ડ
ાં ,  િી

(C)  િી, ખ ડ
ાં , ખ ડ
ાં નુ ાં દ્ર લિ

(D) ઉયભ થ
ાં ી એક િ નરશિં.
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42.

43.

Classify accordingly solvent, solute, solution.
(A) Sugar, Water, Solution of sugar

(B) solution of sugar, sugar, water

(C) water, sugar, solution of sugar

(D) None of them

નીચેન ભ થ
ાં ી ક્યુ ાં વલધ ન વ ચુ ાં નથી ?
(A) કરઠન  િીભ ાં ફોયે કવ  લડય ઉભેયલ થી  િી નયભ ફને છે .
(B) દ્ર લક અને દ્ર વ્મન વભશ્રિને દ્ર લક કશે છે .
(C) ઓસ્ક્ટ્વજનલ યુ દશનોક નથી જેથી તે લથતુને વગ લલ ભ ાં ભદદ કયે છે .
(D)  િીભ થ
ાં ી ફયપ ફનત તેન ુ ાં કદ લધે છે અને ઘનત ઘટે છે .

43.

Which of the following statement is not true ?
(A) Adding borax powder in the hard water it can be made into soft water.
(B) The mixture of solute and solvent is known as solution.
(C) Oxygen is not supporter of combustion hence it helps things to burn.
(D) Formation of ICE from water then the volume increases and the density decreases.

44.

ન ન આંતયડ ની રાંફ ઇ કેટરી શોમ છે ?
(A) 5 ભીટય

44.

45.

46.

(D) ળયીયનુયોગો
ાં
વ ભે યક્ષિ કયલ ભ ાં

For which process platelets are responsible ?
(A) Transport of oxygen

(B) Transport of carbon dioxide.

(C) Process of blood cloating

(D) Protects our body against different diseases

કયોડથતાંબની યચન ભ ાં કેટર શ ડક ાં આલેર છે ?
(B) 25

(C) 33

(D) 30

How many bones are present in vertebral column ?
(B) 25

(C) 33

(D) 30

(C) હૃદમ

(D) આંગીઓ

(C) Heart

(D) Fingers

અવનચ્છ લતી થન યુન ુ ાં ઉદ શયિ ળોધો.
(B) ગ

Find the example of involuntary muscles.
(B) Legs

શ ડક ન
ાં ઘડતય ભ ટે જરૂયી ખનીજ ક્ષ યભ નુ ાં તત્લ ____________
(A) કેલ્લ્ળમભ
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(D) 8 meter

(C) રૂવધય જાભી જલ ની રક્રમ ભ ાં

(A) Hands
48.

(C) 10 meter

(B) ક ફકન ડ મોકવ ઇડનુ ાં લશન કયલ ભ ાં

(A) શ થ
47.

(B) 7 meter

(A) ઓસ્ક્ટ્વજનનુ ાં લશન કયલ ભ ાં

(A) 22
47.

(D) 8 ભીટય

ત્ર ક કિો કઈ રક્રમ ભ ટે જલ ફદ ય છે ?

(A) 22
46.

(C) 10 ભીટય

What is the length of small intestine ?
(A) 5 meter

45.

(B) 7 ભીટય

(B) રોશતત્લ

(C) પોથપયવ

(D) વલ્પય
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48.

Mineral elements which is useful in formation of bones__________
(A) calcium

49.

50.

51.

51.

52.

(A) Vibreocholera

(B) Salmonella Typhosa

(C) Micobacterium Leprae

(D) Micobacterium tuberculosis.

કઇ એક ધ્ધવતનો શ ઇડ્રોોવનકવ ખેતી ધ્ધવતભ ાં વભ લેળ થતો નથી ?
(A) લોટય કલ્ચય ધ્ધવત

(B) ગ્રેલર કલ્ચય ધ્ધવત

(C) વેભી કલ્ચય ધ્ધવત

(D) વેન્ડ કલ્ચય ધ્ધવત

(A) Water culture method

(B) Gravel culture method

(C) Semi culture method

(D) Sand culture method

Which one method is not included in hydroponic method ?

કોને વનજીલ અને વજીલનેજોડતીકડી ગિલ ભ ાં આલે છે ?
(C) રીર

(D) લ ઇયવ

(B) Fungi

(C) Algae

(D) Virus

(C) કીકી

(D) નેત્રટર

(C) Pupil

(D) Retina

આંખભ પ્રલેળત પ્રક ળનુ ાં વનમાંત્રિ કોિ કયે છે ?
(B) નેત્રભણિ

Who controls the entry of light in the eye ?
(B) Lens

નીચે આેર લનથવતભ થ
ાં ી શુષ્કોદણબદ લનથવત કઈ છે ?
(B) વળિંગોડ

(C) ફ લ

(D) ભનીલેર

(C) Acacia

(D) Money plant

(C) બીંગડ

(D) છડી
ાં ૂ

Which one plant is xerophyte given below.
(B) Typha

ભ છરીભ ાં રદળ ફદરલ ભ ટે ઉમોગી અંગ__________
(B) ઝ રય

The organ in fish to change the direction is__________
(A) Fins
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(B) ફૂગ

Who are called connecting link between dead and living ones.

(A) ભીનક્ષ
55.

(D) Anther

(D) ભ ઇકોફેક્ટ્ટે રયમભ ટયુફય ક્યુરોવવવ

(A) Lotus
55.

(C) Stigma

(C) ભ ઇકોફેક્ટ્ટે રયમભ રેપ્રી

(A) કભ
54.

(B) Style

T.B. is caused by__________

(A) Iris
54.

(D) ય ગ વમ

(B) વ લ્ભોનેર ટ ઇપી

(A) કવનવનક
53.

(C) ય ગ વન

(A) વલણબ્રમો કોરેયી

(A) Bacteria
53.

(B) ય ગલ રશની

ક્ષમ (ટી.ફી.) પેર લત ફેક્ટ્ટે રયમ

(A) ફેક્ટ્ટે રયમ
52.

(D) salphur

Where pollen grains are produced ?
(A) Filament

50.

(C) phosphorus

ય ગયજ ક્ય ાં ઉત્ન્ન થ મ છે ?
(A) ુકેાં વય તાંત ુ

49.

(B) iron

(B) Gills

(C) Scales

(D) Tail
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વ ભ જજક વલજ્ઞ ન/ Social Science
56.

ય વત્રન ૧૨ લ ગે િ સ ૂમક જોલ ભતો દે ળ ક્યો છે ?
(A) ને 

56.

(C) Norway

(D) Japan

(B) 23.5o અને 66.5o

(C) 6.65o અને 23.5o

(D) 66.5o અને 23.5o

(B) 23.5o અને 66.5o

(C) 6.65o અને 23.5o

(D) 66.5o અને 23.5o

બ યતનો પ્રભ િ વભમ યે ખ ળ
ાં ક્ય ળશેય  વેથીવ ય થ મ છે .
(A) અભદ લ દ

58.

(B) New Zeeland

The earth makes an angle of_________to its axis and_________to its orbits.
(A) 23.5o અને 6.65o

58.

(D) જા ન

 ૃથ્લી ોત ની ધયી ય_________અને કક્ષ ની વ થે __________નો ખ ૂિો ફન લીને પયે છે .
(A) 23.5o અને 6.65o

57.

(C) નોલે

In which country the sun is seen even at 12 o’clock night (midnight)
(A) Nepal

57.

(B) ન્યુઝીરેન્ડ

(B) ઔયાં ગ ફ દ

(C) અલ્શ ફ દ

(D) જફરુય

The standard time of India is decided on the basis of 82.5 o longitude
which passes through____________city.
(A) Ahmedabad

59.

(C) 89 અને 490

(D) 98 અને 410

(B) 410And98

(C) 89And490

(D) 98And410

(B) S.H.

(C) N.H.

(B) S.H.

(D) કાંઇ િ નરશિં

(C) N.H.

(D) None of them

(B)  ચ
ાં

(C) ચ ય

(D) ત્રિ

(B) Five

(C) Four

(D) Three

(B) 160 km

(C) 16 km

(D) 600 km

Atmosphere extends approximately____________km from the suface of earth.
(A) 1600 km
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(B) 410 અને 98

 ૃથ્લીની વ ટીથી આળયે ___________રક.ભી. સુધી લ ત લયિ વલથતયે લ ુાં છે .
(A) 1600 km

63.

(D) The Krishna

There are totally___________spheres on the earth.
(A) Two

63.

(C) The Mahanadi

 ૃથ્લી ઉય કુ ર ___________આલયિો આલેર છે .
(A) ફે

62.

(B) The kosi

What is indicated in milestone of National Highway ?
(A) DMR

62.

(D) કૃષ્િ નદી

ય ષ્ટ્રીમ ધોયીભ ગકન ભ ઇરથટોનભ ાં શુ ાં રખેલ ુાં શોમ છે ?
(A) DMR

61.

(C) ભશ નદી

There are__________sanctuariesand__________National parks in India.
(A) 490And89

61.

(B) કોવી નદી

બ યતભ _ાં __________અબમ યણ્મો અને ___________ય ષ્ટ્રીમ ઉદ્ય નો આલેર છે .
(A) 490 અને 89

60.

(D) Jabalpur

Which river is used for the Bhakharanangal multipurpose project ?
(A) The satluj

60.

(C) Allahabad

બ ખય ન ગ
ાં ર ફહુ શતેુક મોજન કઈ નદી ય કયલ ભ ાં આલી છે ?
(A) વતલુજ નદી

59.

(B) Aurangabad

(B) 160 km

(C) 16 km

(D) 600 km
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64.

ભ ૂથખરનને ક યિે ___________યે રલે વ્મલશ ય લ યાં લ ય ખોયલ ઇ જામ છે .
(A) કોંકિ યે રલે

64.

(B) 6oC

(C) 6.5oC

(D) 7oC

(B) વભથેન

(C) કરોયોપરોયો ક ફકન

(D) ન ઇટ્રોજન

(B) Methane

(C) Chlorofluro carbon

(D) Nitrogen

(B) ૧૬ વપ્ટે મ્ફય

(C) ૧૭ ઓક્ટ્ટોફય

(D) ૧૬ ઓક્ટ્ટોફય

(B) 16 September

(C) 17 October

(D) 16 October

(B) શકચરયત

(C) યત્ન લણર

(D) વપ્રમદવળિક

(B) Harshcharit

(C) Ratnavali

(D) Priyadarshika

(B) ુરકેળી ફીજા

(C) દે લગુપ્ત

(D) બ થકયલભકન

(B) Pulkeshi Second

(C) Devgupt

(D) BhaskarVarman

(B) ળ શબુદ્દીન ધોયી

(C) કુ ત્બુદ્દીન ઐફક

(D) ફલ્ફન

Who was know as the founder of the ‘Slave Dynasty’
(A) MohmandGazani
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(D) 7oવે.

ગુર ભ લાંળન થથ ક તયીકે કોિ ઓખ મો ?
(A) ભશાંભદ ગઝની

71.

(C) 6.5oવે.

In ancient history of Hind who was the last hinduemperor ?
(A) Harsh Vardhan

71.

(B) 6oવે.

પ્ર ચીન રશિંદન ઈવતશ વભ ાં છે લ્ર રશિંદુ વમ્ર ટ કોિ શત ?
(A) શકલધકન

70.

(D) Diamonds

Which creation was not made by Harsh Vardhan ?
(A) Naganand

70.

(C) Tin-Plating

કઇ કૃવત ય જા શકલધકન દ્વ ય યચ ઇ ન શતી ?
(A) ન ગ નાંદ

69.

(B) Zinc

As per the resolution by the UN which day is observed as the ‘Ozone Day’ ?
(A) 17 September

69.

(D) શીય

યુન નો વાંયક્ટ્ુ ત ઠય લથી દય લે ક્ય રદલવને ‘ઓઝોન રદલવ’ તયીકે ઉજલલ ભ ાં આલે છે ?
(A) ૧૭ વપ્ટે મ્ફય

68.

(C) વીસુાં

Which is not greenhouse gase given below.
(A) Carbon dioxide

68.

(B) જવત

નીચેન ભ થ
ાં ી ક્યો લ યુ ગ્રીન શ ઉવ લ યુ નથી.
(A) ક ફકન ડ મોકવ ઇ

67.

(D) Western Railway

Increases in the temperature by___________centigrade in the last 100 years.
(A) 0.6oC

67.

(C) Eastern Railway

છે લ્ર ાં 100 લોભ ાં ત ભ નભ ાં___________વેન્ટીગ્રેડનો લધ યો થમો છે .
(A) 0.6oવે.

66.

(B) Central Railway

The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into___________.
(A) Mercury

66.

(D) વિભ યે રલે

જ્લ  મુખી નીભ ાં ર લ યવ ઠયત અને ક ફકન ય દફ િ આલત વભમ જત ાં તેભ થ
ાં ી _________ફને છે .
(A)  યો

65.

(C)  ૂલક યે રલે

Due to landslides, the railway transportation in___________gets obstructed.
(A) Konkan Railway

65.

(B) ભધ્મ યે રલે

(B) ShahbuddinDhori

(C) Qut-ud-din-Aibak

(D) Balban
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72.

અિરશરલ ડની કઈ ય િીએ પ્રજાન કલ્મ િ શેત ુ ‘ય િીની લ લ’ ફાંધ લી શતી ?
(A) ભીન દે લી

72.

(B) ન ઇકી દે લી

(B) Naiki Devi

(B) કુ ભ   

(B) Kumal Pal

(B) ઇ.વ. 1530

(B) 1530 CE

76.

77.

(B) ભશભદ-ઇબ્ન-ભજીદ

(B) Mohmad-Ibn_Majid

78.
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(D) ઇ.વ.1556

(C) 1527 CE

(D) 1556 CE

(C) કોરાંફવ

(D) શોરકન્વ

(C) Columbus

(D) Hawkins

(A) વવય જ-ઉદ્ -દૌર અને મુળીદ અરીખ ન

(B) યોફટક કર ઇલ અને શોકીન્વ

(C) વવય જ-ઉદ્ -દૌર અને શોકીન્વ

(D) યોફટક કર ઇલ-ભીય જાપય

Between whom was the Battle of Plasseyfought ?
(A) Siraj-Ud-Daulah and Murshid Khan

(B)Robert Clive and Siraj-Ud-Daulah

(C)Siraj-Ud-Daulah and Hawkins

(D)Robert Clive and Mir Jafar

બ યતભ ાં વશ મક યી મોજન કોિ ર વ્યુ ાં ?
(B) લોયન શેથટીંગ્વ

(C) રોડક લેરેથરી

(D) રોડક કર ઇલ

(C) LoardWellesly

(D) Loard Clive

Who introduced subsidiary Alliance in India ?
(A) Dalhousie

78.

(C) ઇ.વ.1527

પ્ર વીનુ ાં યુધ્ધ કોની કોની લચ્ચે રડ યુ ાં ?

(A) ડેરશ ઉવી
77.

(D) MulrajSolanki

_____________was the Italian who accepted the challenge to discover the sea route of India.
(A) Vasco-Da-Gama

76.

(C) Bhimdev

બ યત આલલ નો જભ ગક ળોધલ નુ ાં ફીડુ ાં ઝડન ય ઇ રીનો _____________શતો.
(A) લ થકો-દ-ગ ભ

75.

(D) મ ૂય જ વોરાંકી

In which year the battle of Panipat between Ibrahim lodi and Babar happened ?
(A) 1526 CE

75.

(C) બીભદે લ

ઈબ્ર શીભ રોદી અને ફ ફય લચ્ચેન ુ ાં  િીતનુ ાં યુધ્ધ કઈ વ રભ ાં થયુ ાં શતુ ાં ?
(A) ઇ.વ.1526

74.

(D) Queen Laxmibai

During whose reign, the Sahatraling lake of Patan was constructed ?
(A) SiddhrajJaisinh

74.

(C) Queen Udaymati

કોન ળ વનક  દયવભમ ન  ટિભ ાં વશસ્ત્રણરિંગ ત લ ફ ધ
ાં લ ભ ાં આવ્યુ ાં શતુ ાં ?
(A) વવધ્ધય જ જમવવિંશ

73.

(D) ય િી રક્ષ્ભીફ ઈ

Which Queen of Anhilwad built a ‘Rani-Ki-Vav’ for the public welfare ?
(A) Minal Devi

73.

(C) ય િી ઉદમભવત

(B) Warren Hastings

ડેરશ ઉવી દ્વ ય કઇ નીવત (ોણરવી) અન લ ભ ાં આલી ?
(A) બ ગર  ડો અને ય જ કયો

(B) વશ મક યી મોજન

(C) ખ રવ નીવત

(D) આભ નીએક િ નરશિં

Which policy was implemented by Dalhousie ?
(A) Divide and Rule Policy

(B) Subsidiary Allience Policy

(C) Policy of Annexation

(D) None of them
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79.

બ યતભ ાં વૌ પ્રથભ યે લ્લેર ઇન કોની લચ્ચે ળરૂ કયલ ભ ાં આલી ?
(A) મુફઇથી
ાં
ન વવક

79.

80.

(B) મુફઇથી
ાં
 ૂન

(A) Mumbai to Nasik

(B) Mumbai to Pune

(C) Mumbai to Thane

(D) Calcutta to Bhuvneswar

ઇ.વ.1829 ભ ાં વતી થલ નો રયલ જ અટક લતો ક મદો કોિે અભરભ ાં મુક્યો ?
(B) વલણરમભ ફેસ્ન્ટક

(B) William Bentinck

(B) 1 ભે 1857

83.

(C) 31 May1857

(D) 1 May1858

(B) ભાંગર  ડ
ાં ે

(C) કુ ાંલયવવિંશ

(D) ત ત્મ ટોે

Who became the first martyr of the Revolt of 1857 ?
(B) mangalPandey

(C) Kunwar Singh

(D) Tatya Tope

બ યતીમ ફાંધ યિ ક્ય યે અભરભ ાં આવ્યુ ાં ?
(A) 15ભી ઓગષ્ટ 1947

(B) 30 જાન્યુઆયી 1948

(C) 26 નલેમ્ફય 1949

(D) 26ભી જાન્યુઆયી 1950

When was enforced our Indian constitution ?
(A) 15 August 1947

84.

(D) 1 ભે 1858

ઇ.વ.1857 ન વાંગ્ર ભન પ્રથભ ળશીદ કોિ ફન્યુ ાં ?

(A) Bhagat Singh
83.

(D) Loard Cornwallis

(C) 31 ભે 1857

(B) 1 May1857

(A) બગતવવિંશ
82.

(C) Loard Clive

When was planned to begin the revolt across the nation against the East India company ?
(A) 31 May1858

82.

(D) રોડક કોનકલોણરવ

ઇથટ ઇસ્ન્ડમ કાંનીની શકૂભત વ ભે વાંગ્ર ભનુ ાં આમોજન ક્ય યે કયુું શતુ ાં ?
(A) 31 ભે 1858

81.

(C) રોડક ક્ટ્ર ઇલ

Who passed a law in 1829 to ban the practice of Sati ?
(A) William charls

81.

(D) કરકત્ત થી ભુલનેશ્વય

In India first railway line started between____________

(A) વલણરમભ ચ લ્વક
80.

(C) મુફઇથી
ાં
થિ

(B) 30January1948

(C) 26 November 1949

(D) 26 January1950

ક્યુ ાં વલધ ન અવત્મ છે ?
(A) બ યતનુ ાં ફાંધ યિ એ વલશ્વનુ ાં વૌથી ભોટુાં રેણખત ફાંધ યિ છે .
(B) ડો. ય જેન્દ્રપ્રવ દ ફાંધ યિ વબ ન અધ્મક્ષ તયીકે ચટલ
ાં ૂ ભ ાં આવ્મ .
(C) ફાંધ યિ વબ ભ ાં એકિ ભરશર નો વભ લેળ કમો ન શતો.
(D) ફાંધ યિની ખયડ વવભવતન અધ્મક્ષ ડો.ફી.આય.આંફેડકય શત .

84.

Which sentence is wrong ?
(A) The constitution of India is the longest written constitution in the world.
(B) Dr.Rajendra Prasad was elected as the president of the constituent Assembly.
(C) Not a single woman was included in constitution assembly.
(D) Dr. B. R. ambedkar was the president of drafting committees of constitution.
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85.

દય કેટર લે રોકવબ ની ચટિી
ાં ૂ
થ મ છે ?
(A) ૩લક

85.

(B)  ચ
ાં લક

(B) 5 years

(B) 12 વભ્મો

87.

88.

89.

90.

(C) 24 members

(D) 100 members

(C) ય ષ્ટ્રવત ય જ્મવબ ન વબ વત ફને છે .

(D) ય જ્મ ર ય જ્મવબ ન વબ વત ફને છે .

Who acts as chairman of Rajyasabha ?
(A) Vice President acts as chairman of Rajyasabha.

(B) Prime Minister acts as chairman of Rajyasabha.

(C) President acts as chairman of Rajyasabha.

(D) Governer acts as chairman of Rajyasabha.

ખયડો ક મદો ફને તે શેર તેન _ુ ાં __________લખત લ ચ
ાં ન થ મ છે .
(B) ફે લખત

(C) ત્રિ લખત

(D) ચ ય લખત

How many times Bill is read before it becomes a law ?
(B) Two Time

(C) Three Time

(D) Four Time

કઈ લથતુઓ ઉય ISI નુ ાં વનળ ન શોમ છે ?
(A) ખેતેદ ળોથી તૈમ ય થતી લથતુઓ ય

(B) ઘયલય ળભ ાં ઉમોગી લથતુ ય

(C) ઉનની ફન લટો અને ોળ કની લથતુ ઉય

(D) વોન ચ દ
ાં ીની ફન લટો ઉય

For which product ISI symbol is used ?
(A) Agriculture Products

(B) Household Products

(C) Woolen Products

(D) Silver-Gold Ornaments

નીચેન ભ થ
ાં ી ક્યો વલલ દ પોજદ યી વલલ દ નથી ?
(B) ચોયી, લટાં ૂ પ ટ

(C) ખ ૂન

(D) જભીનનો વલલ દ

Which is not criminal case from given below ?
(A) Physical Harm

NMMS

(B) 12 members

(B) પ્રધ નભાંત્રી ય જ્મવબ ન વબ વત ફને છે .

(A) ળ યીરયક ઇજા
90.

(D) 100 વભ્મો

(A) ઉય ષ્ટ્રવત ય જ્મવબ ન વબ વત ફને છે .

(A) One Time
89.

(C) 24 વભ્મો

ય જ્મવબ ન વબ વત તયીકે કોિ ફને છે ?

(A) એક લખત
88.

(D) At any time

Out of 250 members of Rajya Sabha how many members are nominated by President ?
(A) 238 members

87.

(C) Every year

ય જ્મ વબ ન 250 વભ્મોભ થ
ાં ી ય ષ્ટ્રવત કેટર વભ્મોની વનભણુકાં કયે છે ?
(A) 238 વભ્મો

86.

(D) ગભે ત્મ યે

LokSabha election are held every____________
(A) 3 years

86.

(C) દય લે

(B) Theft, Robbery

(C) Murder

(D) Land case
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