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1.  She ________ to learn English in Malta next summer. 

(A) hopes (B) Hoping 

(C) hope (D) hopeful 
 

2.  Prime minister has full authority _____ his ministers. 

(A) to (B) among 

(C) over (D) for 
 

3.  Tom _______ tired today. 

(A) looks (B) looking 

(C) look (D) has looked 
 

4.  Yesterday I ____________ to see my grandparents. 

(A) go (B) have gone 

(C) gone (D) went 
 

5.  It was a long walk, so he began moving slowly ________________ the town. 

(A) For (B) Towards 

(C) Until (D) At 
 

6.  The lecture will be held right ______________ the tutorial. 

(A) At (B) After 

(C) Over (D) Beyond 
 

7.  Amanda hasn’t seen her older sister _______________ last April. 

(A) On (B) In 

(C) Around (D) Since 
 

8.  Class starts ______ 7:00 p.m. today. 

 (A) at (B) in 

(C) on (D) but 
 

9.  Ram was ________ best student in the class. 

(A) a (B) an 

(C) the (D) none of the above 
 

10.  Please give me _______useful gift. 

(A) an (B) a 

(C) none of the above (D) the 
 

11.  The company ________ go bankrupt if they don't find a lot of money quickly! 

(A) should (B) shouldn't 

(C) might (D) can’t 
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12.  Susan _________ hear the speaker because the crowd was cheering so loudly. 

(A) couldn't (B) shouldn’t 

(C) wouldn’t (D) won’t 
 

13.  It _______________ raining when I left the house this morning. 

(A) were (B) was 

(C) is (D) are 
 

14.  What ___________ this weekend? 

(A) are you doing (B) do you did 

(C) are you do (D) did you did 
 

15.  Marsha sometimes ___________ her homework. 

(A) doesn't do (B) haven't does 

(C) has been done (D) do 
 

16.  They greet me cheerfully every morning.(change the speech)  

(A) Every morning I was greeted cheerfully. (B) I am greeted cheerfully by them every 

morning. 

(C) I am being greeted cheerfully by them 

every morning. 

(D) Cheerful greeting is done by them every 

morning to me. 
 

17.  Has anybody answered your question?(change the voice)  

(A) Your question has been answered? (B) Anybody has answered your question? 

(C) Have you answered your question? (D) Has your question been answered? 
 

18.  Identify the type of Adverb clause: I am glad that you like this town. 

(A) Adverb clause of reason (B) None of the above 

(C) Adverb clause of time (D) Adverb clause of contrast 
 

19.  Identify the verb in this sentence: He was on the school football team. 

(A) He (B) Was 

(C) Football (D) The 
 

20.  Which sentence contains two independent clauses? 

(A) Simple (B) Compound 

(C) Complex (D) None 
 

21.  ભારતમા ંGથમ નેરોગેજ રNOવે માગQ Rા ંઅને RારN બાધંવામા ંઆWયો હતો? 

(A) અમદાવાદ અને [રુત વ]ચે ઇ.સ.૧૮૬૩મા ં (B) રાજપીપળા અને કોસબંા વ]ચે ઇ.સ.૧૮૭૨મા ં

(C) ડભોઈ અને િમયાગંામ વ]ચે ઇ.સ.૧૮૬૨મા ં (D) ભnચ અને જoંસુર વ]ચે ઇ.સ.૧૮૫૩મા ં
 

22.  પાટણની રાણકs વાવ કઈ રાણીએ બધંાવી હતી?  

(A) ઇuvુમતી (B) ઉદયમતી 

(C) શીલાવતી (D) લીલાવતી 
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23.  ભારતને ‘જય {હuદ’ નો મ|ં કોણે આ}યો? 

(A) મહા~મા ગાધંી�એ (B) [ભુાષચ�ં બોઝે 

(C) મોરાર�� દNસાઈએ (D) મહાદNવભાઈ દNસાઈએ 
 

24.  એમેઝોન નદs કNટલા {ક.મી. ની લબંાઈ ધરાવે છે?  

(A) ૬,૫૦૦  (B) ૬,૪૦૦  

(C) ૩,૪૦૦  (D) ૩,૦૦૦ 
 

25.  કયા ��ૃના લાકડામાથંી કાથો મળે છે?  

(A) ટsમ�ુ (B) ખેર 

(C) ચીડ (D) દNવદાર  
 

26.  ભારત-પા{ક�તાન વ]ચેની સરહદ રNખા કયા નામથી ઓળખાય છે?  

(A) રNડ��લફ (B) મેકમોહન 

(C) �ુરાuડ રNખા (D) કાર�ગલ રNખા 
 

27.  બનાસકાઠંા �જOલાના વાવ તા�કુાના ઠાકોરો�ુ ંક�ુ ં�~ૃય �બૂ �ણી� ુ ંછે? 

(A) મેરાયો �~ૃય (B) મરચી �~ૃય 

(C) {ટ}પણી �~ૃય (D) ગોફ� ૂથંણ �~ૃય 
 

28.  ‘અ��મતા પવQ’ કયા {દવસે ઊજવવામા ંઆવે છે?  

(A) મહાિશવરા|ી (B) હ�મુાન જયતંી 

(C) રામ નવમી (D) જuમા�ટમી 
 

29.  શારદાપીઠ નીચેનામાથંી કયા �થળે આવે�ુ ંછે? 

(A) �રુs (B) બ�ીનાથ 

(C)  ીનાથ¡ારા  (D) ¡ારકા 
 

30.  નીચેનામાથંી કયા ય|ંની શોધ ભારતીય વૈ£ાિનક જગદsશચ�ં બોઝે કરs હતી?  

(A) કN�કો¤ાફ  (B) અભય {દવો 

(C) થમ¥િમટર (D) ¦ાuસફોમQર 
 

31.  હNલીનો §મૂકN� ુછેOલે RારN દNખાયો હતો?  

(A) ઈ.સ. ૧૯૮૮ (B) ઈ.સ. ૧૯૭૬ 

(C) ઈ.સ. ૧૯૬૬ (D) ઈ.સ. ૧૯૮૬ 
 

32.  અવકાશીય પદાથ¥�ુ ંવ]ચે�ુ ં©તર કયા એકમમા ંમપાય છે? 

(A) સેªuટમીટર (B) GકાશવષQ 

(C) {કલોમીટર (D) મીટર 
 

33.  નીચેના પૈકs કોને રણ�જતરામ [વુણQચ�ંક મ«યો છે?  

(A) �ગ¬ુભાઈ બધેકા (B) જગદsશ ભ 

(C) ઈ®ર પરમાર (D) સા.ં¯. પટNલ 
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34.  આમીરખાન અ�ભિનત {ફOમ “દંગલ” કોના �વન ઉપર આધા{રત છે?  

(A) જગદsશિસ²હ ફોગટ (B) મહાવીરિસ²હ રાણા 

(C) મહાવીરિસ²હ ફોગટ (D) જગદsશિસ²હ ખેર 
 

35.  ‘}લે³ગ ઈટ માય વે’ એ કોની આ~મકથા છે?  

(A) સાિનયા િમઝાQ (B) સાિનયા નહNવાલ  

(C) મહNu�િસ²હ ધોની (D) સ�ચન તે�ુલંકર  
 

36.  પદાથQ� ુ ંવજન માપવા માટN શાનો ઉપયોગ થાય છે? 

(A) ´�ટુNક (B) |ાજવા ં

(C) વજિનયા ં (D) ��Gµગકાટંો 
 

37.  એO�િુમિનયમ કઈ ધા�મુાથંી મેળવવામંા ંઆવે છે?  

(A) સી[ુ ં (B) તાoં ુ

(C) બો�સાઈટ (D) મ¶ગેનીઝ 
 

38.  નીચેનામાથંી ખોરાકનો સ¤ંહકતાQ પણQ ક�ુ ંછે? 

(A) અળવી (B) ·દsનો 

(C) કોબીજ (D) ¸ળૂો 
 

39.  ક¹}�ટૂરમા ંવીજGવાહ ચા� ુકરતા ંથતી G{ºયાને............ કહN છે. 

(A) oટુ»ગ (B) Gોસેિસ²ગ 

(C) લોગ-ઓન (D) રNકોડ¼ગ 
 

40.  ફ�ત વાચંી શકાય તેવી મેમરs�ુ ં½ૂં¾ંુ નામ ¿ુ ંછે? 

(A) Hard Disk (B) RAM 

(C) PD (D) ROM 
 

41.  DOSમા ંફાઈલ�ુ ંનામ વ§મુા ંવ§ ુકNટલા અ�ર�ુ ંહોઈ શકN? 

(A) 7 (B) 8 

(C) 6 (D) 15 
 

42.  2,000 nિપયા 10 ટકાના વાિષÀક ચº�ÁૃÂ Wયાજ પર કNટલા વષQમા ંnિપયા 2,420 થશે? 

(A) 1 વષQ (B) 1.5 વષQ 

(C) 2 વષQ (D) 3.5 વષQ 
 

43.  250 nિપયા મા ંખરsદNલી વ�� ુપર  10 ટકા નફો મેળવવા  તેને કNટલામા ં વહÃચવી પડN ? 

(A) 275 (B) 237 

(C) 280 (D) 225 
 

44.  કોઈ એક સÄંયાને 8 થી �ણુીની 3 ઉમેરતા 51 મળે છે, તો તે સÄંયાના |ણ ગણા કરsને ચાર બાદ કરતા કઈ રકમ મળે?  

(A) 6 (B) 17 

(C) 28 (D) 14 
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45.  ભારતીય બધંારણના આ¸ખુ�ુ ંGાnપ કોણે તૈયાર ક�ુÅ હ� ુ?ં  

(A) નાયબ વડાGધાન સરદાર વOલભભાઈ પટNલ  (B) બધંારણના ઘડવૈયા બાબા સાહNબ Çબેડકર 

(C) બધંારણીય સલાહકાર બી.એન. રાવ  (D) ભારતના Gથમ વડાGધાન જવાહરલાલ નહNn 
 

46.  બધંારણની કલમ ૫૧(ક)મા ંકઈ જોગવાઈ છે? 

(A) કOયાણ રાÈય (B) માગQદશQક િસÉધાતંો 

(C) ¸ળૂÊતૂ ફરજો (D) ¸ળૂÊતૂ હËો  
 

47.  બધંારણ Gમાણે નીચેનામાથંી કયો ¸ળૂÊતૂ હË નથી? 

(A) િમલકતના હË (B) �વત|ંતાનો હË 

(C) સમાનતાનો હË (D) ધાિમÀક �વાત|ંતાનો હË 
 

48.  ભારતના રા�¦ [|ૂ તરsકN બધંારણ સભામા ંકોને અપનાવવામા ંઆવેલ છે? 

(A) સ~યમેવ જયતે (B) જય{હ²દ 

(C) જન ગણ મન (D) વદંN માતરમ 
 

49.  ડો. બાબા સાહNબ ÇબેડકરN કયા હકને બધંારણનો આ~મા કÌો છે? 

(A) �વત|ંતાનો હË (B) સમાનતાનો હË 

(C) સા�ં¾ૃિતક અને શૈ��ણક હË (D) બધંારણીય ઈલાજોનો હË 
 

50.  બધંારણ સભાએ બધંારણ કયા {દવસે સવાQ�મુતે �વીકા�ુÅ? 

(A) માગસર વદ ૮, િવºમ સવંતં ૨૦૦૬ (B) માગસર [દુ ૭, િવºમ સવંતં ૨૦૦૬ 

(C) માગસર [દુ ૫, િવºમ સવંતં ૨૦૦૬ (D) કારતક [દુ ૭, િવºમ સવંતં ૨૦૦૬ 
 

51.  {ડ�જટલ પેમેuટ માટNની ‘ભીમ એ}લીકNશન’ કઈ સ�ંથાએ બનાવી છે? 

(A) �ટNટ બ¶ક ઓફ Íªuડયા (B) {રઝવQ બ¶ક ઓફ ઇªuડયા 

(C) પ�ંબ નેશનલ બ¶ક (D) નેશનલ પેમેuટ કોપ¥રNશન ઓફ ઇªuડયા 
 

52.  �જુરાતની સરકારs કચેરsઓ અને િવભાગોને ક¹}�ટુર નેટવકQથી જોડતી Gણાલી ‘GSWAN' �ુ ંઆ�ુ ંનામ ¿ુ ંછે? 

 (A) Gujarat State Wireless Automated Network (B) Gujarat State Wide Area Network 

(C) Gujarat State Whole Area Network (D) Gujarat State Wireless Area Net 
 

53.  ભારતીય {રઝવQ બ¶ક સાથે મળsને સહકારs બ¶કો અને �ે|ીય ¤ામીણ બ¶કોની દNખરNખ�ુ ંકાયQ કોણ કરN છે? 

(A) ઇuડª�¦યલ ડNવલોપમેuટ બેuક ઓફ 

Íªuડયા{ડયા (IDBI) 

(B) એ�¤કOચરલ {રફાઇનાuસ એuડ ડNવલપમેuટ 

કોપ¥રNશન (ARDC) 

(C) nરલ }લાિન²ગ એuડ ºN{ડટ સેલ (RPCC) (D) નેશનલ બેuક ફોર એ�¤કOચરલ એuડ nરલ 

ડNવલપમેuટ (NABARD) 
 

54.  બ¶ક લોનના સદંભQમા ંEMI એટલે ¿ુ?ં 

(A) ઈઝી મની ઈuસટોલમેuટ (B) ઈકવલ િમિનમમ ઈuસટોલમેuટ 

(C) ઈકવલ મની ઈuસટોલમેuટ (D) ઈ�વેટNડ મથંલી ઈuસટોલમેuટ 
 

55.  BIS �ુ ં��ંુૂ નામ………………………………. છે. 

(A) ´�રુો ઓફ ઈuટN�લજuસ સેલ (B) ´�રુો ઓફ ઈªuડયન �ટાuડડQ 

(C) બાયપાસ ઇન િસટs (D) બો¹બે ઈuટN�લજuસ સેલ 
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56.  એિપકOચર કયા Gકારનો ઉઘોગ છે? 

(A) રસાયણ બનાવવાનો (B) મોતી પકવવાનો 

(C) મધમાખી ઉછેરવાનો (D) મરઘા ઉછેરવાનો 
 

57.  �જOલા પચંાયતના G¸ખુની પસદંગી કNવી રsતે કરવામા ંઆવે છે? 

(A) �જOલા પચંાયતના Ñુટંાયેલા સÒય ¡ારા તેમના 

પોતાનામાથંી 

(B) પચંાયત િવભાગના મ|ંી ી ¡ારા 

(C) મતદારો ¡ારા સીધી Ñ ૂટંણીથી (D) ¸Äુય મ|ંી ¡ારા 
 

58.  પચંાયતી રાજ િવષય ભારતના ંબધંારણની કઈ યાદsમા ંછે? 

(A) સમતÓ યાદs (B) રાÈય યાદs 

(C) રા�¦પિત યાદs (D) કNu� યાદs 
 

59.  ભારત સરકારN કયા વષQમા ંબળવતંરાય મહNતા સિમિતની રચનાના કરs? 

(A) {ડસે¹બર ૧૯૫૭ (B) �u�આુરs ૧૯૪૭ 

(C) �u�આુરs ૧૯૫૭ (D) ઓગ�ટ ૧૯૪૭ 
 

60.  �જુરાતમા ંપચંાયતોની કચેરsઓને Ôોડબ¶ડ ઈuટરનેટથી જોડવા માટN કઈ યોજના અમલમા ંલાવવામા ંઆવી છે? 

(A) ઈ-GોÕરુમેuટ (e-Procurement)  (B) ઈ-¤ામ િવ®ા ¤ામ (e-Gram Vishwa Gram)  

(C) ઈ-ધારા ( e-Dhara)   (D) �વાગત ઓનલાઈન (Swagat Online)  
 

61.  છેOલા પાચં વષQમા ંએક પણ ફોજદારs �uુહો ન×ધાયેલ ના હોય તેને રાÈય સરકાર ¡ારા કN� ુ ંગામ ઘોિષત કરાય છે? 

(A) િનમQળ ગામ (B) પિવ| ગામ 

(C) િતથQ ગામ (D) પાવન ગામ  
 

62.  નવા ઉãkuગ શ� કરનાર સાહિસકોને મદદ માટ� ભારત સરકાર �ારા ક�ુ ંઅ�ભયાન શ� કરવામાં આ��ુ?ં 

(A) �ટાuડડQ ઈªuડયા  (B) {ડ�જટલ ઈªuડયા  

(C) �ટાટQઅપ ઈªuડયા  (D) મેક ઈન ઈªuડયા  
 

63.  રા�¦sય યોજના PAHAL કયા િવષય સાથે સબંિંધત છે? 

(A) િશ�ણ (B) ગેસ સબિસડs 

(C) અનાજ સબિસડs (D) �રૂ રાહત 
 

64.  �જુરાત સરકારની કઈ યોજના ©તગQત રાÈયના ગામોને ૩-ફNઝ િવજ�રુવઠો ચોવીસ કલાક માટN �રૂો પાડવામા ંઆવે છે? 

(A) {દપºાિંત યોજના (B) ¤ામ ઉ�લા યોજના  

(C) ¤ામ િવજºાિંત યોજના (D) Èયોિત ¤ામ યોજના 
 

65.  �જુરાતની શાળાઓમા ં‘મÉયાહન ભોજન યોજના’ કયા ¸Äુય મ|ંી ¡ારા દાખલ કરવામા ંઆવી હતી?  

(A) માધવિસ²હ સોલકંs (B) અમરિસ²હ ચૌધરs 

(C) કN¿ભુાઈ પટNલ (D) છબીલદાસ મહNતા  
 

66.  બ¯ટમા ંઆવક અને ખચQનો એક ભાગ...................... છે.  

(A) આક��મક ફંડ (B) કuસો�લડNટNડ ફડં 

(C) �હNર ખા� ુ ં (D) આમાથંી એક પણ નહ» 
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67.  ભારતમા ંસરકારના ખાતાઓની ઓ{ડ{ટ²ગ માટN જવાબદાર એજuસી.................... છે. 

(A) સી.એ.�. (B) સી.બી.આઈ. 

(C) સી.વી.સી. (D) આર.બી.આઈ. 
 

68.  FRBM કાયદાનો ¸Äુય ઉÚેÛય ¿ુ ંછે? 

(A) ��ૃÉધ દર વધારો (B) ©¾ુશ િનય|ંણ  

(C) નાણાકsય એક|ીકરણ  (D) nિપયાની ��થરતા  
 

69.  .......... મા ંના¸ ુલખવાનો, વાિષÀક {હસાબો બનાવવાનો તેમજ {હસાબી અહNવાલો તૈયાર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. 

(A) નામાપÉધિત (B) ઑ{ડ{ટ²ગ 

(C) ઑ{ડટ (D) વાઉ�ચ²ગ  
 

70.  ............ ધધંાદારs આલમના આ~માનો વાલી છે.  

(A) અuવેષક  (B) ઑ{ડટર  

(C) અથQશાÝી (D) સેºNટરs  
 

71.  લખાયેલા {હસાબોની Wયવ��થત અને તલ�પશÓ તપાસને ¿ુ ંકહNવાય? 

(A) ઑ{ડ{ટ²ગ  (B) ¸Oૂયાકંન 

(C) ચકાસણી (D) વાઉ�ચ²ગ 
 

72.  મનરNગા (MGNREGA) યોજના �ુ ં�nુ નામ જણાવો. 

(A) મહા~મા ગાધંી નેશનલ nરલ એ¹}લોયમેuટ ગેરંટs 

એ�ટ 

(B) મહા~મા ગાધંી નેશનલ રNÞ�લુર એ¹}લોયમેuટ ગેરંટs 

એ�ટ 

(C) મહા~મા ગાધંી નેશનલ nરલ એ¹}લોયમેuટ ગેરંટs 

એજuસી. 

(D) આમાથંી એક પણ નહ» 

 

73.  Gધાન મ|ંી જન ધન યોજના કોના માટN લા� ુપડN છે? 

(A) 21 થી 65 વષQ (B) 18 થી 65 વષQ  

(C) 20 થી 60 વષQ  (D) 20 થી 65 વષQ 
 

74.  Gધાન મ|ંી આવાસ યોજના કયારN અ��ત~વમા ંઆવી? 

(A) 20 ¬ુન, 2017 (B) 20 મે, 2015 

(C) 25 ¬ુન, 2015 (D) 25 ¬ુન, 2017 
 

75.  તા¯તરમા ં�¸િૃત ઈરાની �ુ ંનામ કયા મ|ંી તરsકN રાખવામા ંઅW�ુ ંછે? 

(A) રNOવે મ|ંી (B) Ýીઓ અને બાળ િવકાસ 

(C) માનવ સસંાધન િવકાસ  (D) લßમુતી બાબતો 
 

76.  ઇસરો અને _________ એ ગગનયાન અવકાશયા|ી પસદંગી અને તાલીમ માટN કરાર પર હ�તાàર કયાQ.  

(A) ભારતીય સશÝ દળો (B) ભારતીય સૈuય  

(C) ભારતીય નૌકાદળ  (D) ભારતીય એરફોસQ  
 

77.  “વOડQ િમOક ડN” કયારN આવે છે? 

(A) 29 મે (B) 3 ¬ુન 

(C) 31 મે (D) 1 ¬ુન 
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78.  રાáલુનો એક હરોળમા ંઆગળથી ºમ 7મો અને પાછળથી ºમ 17મો છે તો, હરોળમા ં¾ુલ કNટલા બાળકો હશે? 

(A) 34 (B) 23 

(C) 10 (D) 24 
 

79.  જો કોઈ સાકંNિતક ભાષામા ંRAJU ને VENY લખવામા ંઆવે છે તો MAYUR નો કોડ ¿ુ ંથશે? 

(A) QECYV (B) VYECQ 

(C) CEQVY (D) QEYCV 
 

80.  Çખ: Þ�કુોમા : : દાતં :_________ 

(A) અ�થમા (B) પાયોરsયા 

(C) ગોઈટર (D) િસ{ફલીસ 
 

81.  ‘Gિતબધં’ નો િવરોધી શ´દ કયો છે? 

(A) મનાઈ (B) äટ 

(C) �થ�ગત (D) િનષેધ 
 

82.  ‘એક હાથે તાળs ના પડN’ ની િવરોધી કહNવત કઈ છે? 

(A) [ ૂઠંને ગાગંડN ગાધંી ન થવાય (B) ઝાઝી [યૂાણીએ વેતર વઠંN 

(C) આપ સમાન બળ નહ» (D) આપ ¸આૂ િવના �વગQ ન જવાય 
 

83.  ‘િવ®ભંરs અ�ખલ િવ® તણી જનેતા’ પ�ં�તમા ંકયો છદં છે? 

(A) િશખ{રણી (B) મદંાºાતંા 

(C) વસતંિતલકા (D) �åૃવી 
 

84.  ‘પાથેય’ શ´દનો સમાનાથÓ શ´દ કયો છે? 

(A) ¸સુાફર (B) અ¬ુ Qન 

(C) પિથક (D) ભા� ુ ં
 

85.  ‘�ગ{ર�’ નો પયાQયવાચી શ´દ કયો છે? 

(A) �ગ{રમથક (B) પવQતીય 

(C) પાવQતી (D) શીતળ 
 

86.  ‘ખાનગી’ નો િવરોધી શ´દ કયો છે? 

(A) બેખાનગી (B) અખાનગી 

(C) ¾ુખાનગી (D) �હNર 
 

87.  ‘કOપ��ૃ’ સમાસ ઓળખાવો. 

(A) ઉપપદ (B) Á¡� ુ

(C) મÉયમપદલોપી (D) ત~��ુુષ 
 

88.  સાચી જોડણી શોધો. 

(A) �ણૂાQáતૂી (B) �ણુાQáતૂી 

(C) �ણૂાQáિુત (D) �ણૂાQáતુી 
 

89.  ‘િપ|ા£ા’ નો સાચો સિંધ િવ]છેદ શોધો.  

(A) િપ� ૃ+ આ£ા (B) િપતા + આ£ા 

(C) િપત + આ£ા (D) િપ� ુ+ આ£ા 
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90.  ‘ઘાસ કાપ�ુ’ં n{ઢGયોગનો અથQ ¿ુ ંથાય?   

(A) પ¿ ુમાટN આહાર તૈયાર કરવો. (B) નકામી મહNનત કરવી. 

(C) ખેતીકાયQ કર�ુ.ં (D) પ¿પુાલનનો ધધંો કરવો. 
 

91.  નીચેનામાથંી કયો શ´દ 'સદન' નો સમાનાથÓ નથી? 

(A) અિનકNત (B) િનકNતન 

(C) ભવન (D) િનવાસ 
 

92.  'સાયર' શ´દ�ુ ંિશ�ટ nપ ¿ુ ંછે? 

(A) સ¸�ુ (B) િપયર 

(C) ઝરમર (D) મૈ|ી 
 

93.  ભણેલા ........ આવી Êલૂ કરN છે? (િનપાત ¸કૂો) 

(A) [Éુધા ં (B) શાથી 

(C) કNમ કરsને (D) કોને �છૂsને 
 

94.  ÊÄૂયા લોકોને મફત ભોજન આપવા�ુ ં�થળ 

(A) �Âૃઆ મ (B) અનાથા મ 

(C) સદાèત (D) ભોજનાલય 
 

95.  ‘કંઠN Ê�ુઓ રોપવી’ - n{ઢGયોગનો અથQ શોધો. 

(A) ભાવભી�ુ ં�વાગત કર�ુ ં (B) કંઠમાળનો રોગ થવો 

(C) ગળામા ંહાર પહNરાવવો (D) અિતશય vુઃખ આવી પડ�ુ ં
 

96.  ‘નીતા કN� ુ ંસરસ ગાય છે.’ �ુ ંભાવે વાR Õુ ંતે શોધી બતાવો.  

(A) નીતા કN� ુ ંસરસ ગાતી હતી. (B) નીતાથી સા�ંુ જ ગવાશે. 

(C) નીતાથી કN� ુ ંસરસ ગવાય છે ! (D) નીતાએ સરસ ગાવા Gય~ન કય¥. 
 

97.  'ઉÚ + ®ાસ' ની સિંધ ¿ુ ંથશે? 

(A) ઉ]®ાસ (B) ઊ]છવાસ 

(C) ઉ]ચ®ાસ (D) ઉ]છવાસ 
 

98.  ‘અOપાહારs’ નો િવરોધી શ´દ આપો. 

(A) ખાઉધ�ંુ (B) િમતાહારs 

(C) શાકાહારs (D) માસંાહારs 
 

99.  ‘êÞધરા’ છદંમા ંકNટલા અ�ર હોય છે? 

(A) 17 (B) 19 

(C) 21 (D) 14 
 

100.  'પાકN ઘડN કાઠંા ન ચડN' કહNવતનો અથQ શોધો. 

(A) ઘડો કાચો હોય ~યારN કાઠંો ચડાવવો (B) મોટs ëમરN ન�ુ ંશીખી ન શકાય 

(C) બે {ºયાઓ એકસાથે ન થાય (D) િનìન �થળે �હNરાતનો ¿ુ ંઅથQ 
 

 


