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1. What are you reading right now? – Find the 

present  continuous verb. 

 (૧) reading right  (૨) you reading 

 (૩) reading  (૪) right now 

2. We were prevented ...... The patient. 

 (૧) to see  (૨) from seeing 

 (૩) to seeing  (૪) to saw

3. I didn’t know since how long she ...... there. 

 (૧) was sitting      (૨) has been sitting 

 (૩) had been sitting (૪) has sit  

4. She...... her homework yet. 

 (૧) does not finish 

 (૨) did not finish 

 (૩) is not finishing 

 (૪) has not finished 

5. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો અથર્ ‘ધોબી’ થાય છ�?

 (૧) રજક (૨) મ્લાન (૩) જણસાલી (૪) પાખરી

6. ‘ઢોળ ચઢાવનાર’ માટ� નીચે પૈક�નો યોગ્ય િવકલ્પ 

પસંદ કરો.

 (૧) રસાિણયા  (૨) પાનગરા 

 (૩) નેત્રગરા  (૪) ઢાલગરા 

7. નીચે પકૈ�નો ક્યો િવકલ્પ ‘અથરાઈ’ શબ્દનો જ એક 

અથર્ છ�?

 (૧) ત્રાગડો (૨) ચંચળતા  (૩) દોરી (૪) ઉત્સવ  

8. દોરો, તાંતણો, ધાગો– આ માટ� યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ 

કરો. 

 (૧) ગળી (૨) ત્રાગડો  (૩) ચાકડો (૪) બોકડો

9. “અઠ�ગણ” શબ્દ માટ� નીચે પૈક�નો એક યોગ્ય 

િવકલ્પ પસંદ કરો.

 (૧) ઉપવાસ  (૨) ઠ�ગુ� 

 (૩ )લાંબી ચાલનારી ટ�ક  (૪) ટ�કણ

10. ‘આદ�શી’ શબ્દ માટ� એક યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરો.

 (૧) દ�શી ઘોડો  (૨) એક પ્રકારની જુવાર 

 (૩) ખેતરનો મજૂર  (૪) અધ્યક્ષ

11. ‘મંજુલ’ શબ્દ માટ� યોગ્ય સમાનાથ� પસંદ કરો.

 (૧) શરદ (૨) મમતા (૩) ઉત્સવ (૪) સુકોમળ

12. ‘મુસલસલ’ શબ્દ માટ� એક યોગ્ય સમાનાથ� પસંદ કરો.

 (૧) કિથત (૨) સોનેરી કમળ (૩) મગદળ (૪) સળ�ગ

13. ‘ન�બ’ શબ્દનો યોગ્ય અથર્ પસંદ કરો.

 (૧) ખુશખુશાલ (૨) ઞ્જાની (૩) ક�લીન (૪) િનરીક્ષક 

14. ‘રાધેંલો ભાત’ માટ� નીચ ેપકૈ�નો યોગ્ય િવકલ્પ પસદં 

કરો.

 (૧) ભાતું (૨) ટીમણ  (૩) સખડી (૪) કચ�રયું 

15. ‘છ�ક છાપરા નીચેનો નીચો મેડો’ માટ� એક િવકલ્પ 

પસંદ કરો.

 (૧) કાત�રયું (૨) ગોખલો  (૩) નેવું (૪) મોભ 

16. ‘હલંબો’ એટલે શું?

 (૧) િગરદી  (૨) ગાડું 

 (૩) ખેતરમાં પક્ષી ભગાડવાનું સાધન

 (૪) મસાલા ક�ટવાનું સાધન

17. ‘વજડ’નો સમાનાથ� શબ્દ આપો.

 (૧) ગપ્પીદાસ  (૨) જડતા 

 (૩) અચરજ  (૪) હ�િશયાર

18. ‘વછાણું’નો સમાનાથ� શબ્દ આપો.

 (૧) ગામનું થાણું  (૨) રહ�વાનું સ્થાન 

 (૩) હળવો પવન  (૪) ટૂંકો વરસાદ

19. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો એક અથર્ ‘અિભમાન’ 

પણ થાય છ�? 

 (૧) છારી    (૨) કબછટ  (૩) તાન  (૪) ર�ગેડું 

20. “પ્રાંજુ” શબ્દ માટ� નીચે પૈક�નો યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ 

કરો.

 (૧) પારખું    (૨) મુસદ્દી  

 (૩) પરગજુ      (૪) ચાલાક

21. નીચ ેપૈક�ના ક્યા શબ્દનો એક અથર્ ‘ધળૂ’ થાય છ�?

 (૧) ખેર�ટો   (૨) શ્રૃગાલ  (૩) કોલુ     (૪) ક�ક

22. નીચે પૈક�ના ક્યા શબ્દનો અથર્ ‘સરનામું’ થાય છ�?

 (૧) �ગ    (૨) લાગ  (૩) સંઞ્જા  (૪) ગલીજ

23. ‘કોણીથી ખભા સધુીનો હાથ’ માટ� નીચ ેપૈક�નો ક્યો 

િવકલ્પ યોગ્ય છ�?

 (૧) મિણબંધ (૨) પ્રગંડ  (૩) સરાંથો (૪) ગાંસા

24. નીચ ેપકૈ�ના ક્યા િવટાિમનની ખામી આખંન ેનકુસાન 

કર� છ�?

 (૧) B     (૨) C  (૩) A      (૪) D

25. ક્લો�રનેશન નીચે પૈક�ના કોનું કરવામાં આવે છ�?

 (૧) દૂધ      (૨) હવા  (૩) પાણી    (૪) વનસ્પિત

26. વલ્ક�નાઇઝેશન (Vulcanisation)માં રબરને કોની 

સાથે ગરમ કરવામાં આવે છ�?

 (૧) કાબર્ન (૨) િસિલકોન (૩) સલ્ફર (૪) ફોસ્ફરસ 

27. પાણીનુ ંસખતપણુ ંદરૂ કરવા નીચે પકૈ�નો ક્યો પદાથર્ 

વપરાય છ�? 

 (૧) સો�ડયમ  (૨) સો�ડયમ કાબ�નેટ 

 (૩) પોટ�િશયમ પરમ�ગેનેટ  (૪) ચૂનો 

28. ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયનર્ શીટ ઉપર કો�ટ�ગ માટ� કોનો 

ઉપયોગ થાય છ�? 

 (૧) ક્રોિમયમ   (૨) સીસું     (૩) જસત     (૪) કલઇ 

29. ફ�ધમ એકમનો ઉપયોગ નીચે પૈક�ના ક્યા કાયર્માં 

થાય છ�? 

 (૧) અવાજની ઝડપ માપવા (૨) પાણીની ઉ�ડાઈ માપવા 

 (૩) ગરમી માપવા           (૪) રૉક�ટની ગિત માપવા 

30. ગ્રામોફૉનની શોધ કોણે કરી? 

 (૧) માઇકલ ફ�રાડે            (૨) થૉમસ આલ્વા ઍડીસન

 (૩) સર ઍલેક્ઝ�ડર ગ્રેહામબૅલ (૪) રોજર બૅકન 

31. ર��ડયોએ�ક્ટવ ર��ડયમની શોધ કોણે કરી? 

 (૧) મેરી ક્યૂરી, િપઅર� ક્યૂરી (૨) આઇઝેક ન્યૂટન 

 (૩) બ��િમન ફ્ર�ન્કિલન       (૪) આલ્બટર્ આઇન્સ્ટ�ઇન 

32. ડને્ગ્ય ુતાવ નીચ ેપકૈ�ના કઇ પ્ર�િતના મચ્છરથી થઈ 

શક�? 

 (૧) એના�ફિલસ  (૨) ઍ�ડસ 

 (૩) ક્યુલેક્સ  (૪) પ્લાઝમો�ડયન

33. ભારતના સદંભર્મા ંનીચ ેપકૈ�ની કઈ �ડ યોગ્ય નથી? 

 (૧) રા�ીય ફ�લ – કમળ  (૨) રા�ીય ફળ – ક�રી

 (૩) રા�ીય �ક્ષ – લીમડો  (૪) રા�ીય પ્રાણી – વાઘ 

34. બાંદોડકર ટ્રૉફ�નો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�? 

 (૧) બેડિમન્ટન  (૨) િબ્રજ   (૩) િક્રક�ટ  (૪) ફ�ટબૉલ

35. ગજુરાતમા ં‘િવરાસત સગંીત સમારોહ‘નો સબંંધ ક્યા 

િજલ્લા સાથે છ�? 

 (૧) જૂનાગઢ (૨) પંચમહાલ (૩) કચ્છ (૪) પાટણ 

36. તીર�દા� (Archery) એ ક્યા દ�શની રા�ીય રમત 

છ�? 

 (૧) ડૅન્માક�  (૨) મ�ગોિલયા 

 (૩) ભૂતાન  (૪) અફઘાિનસ્તાન 

37. ઇન્દ્રાવતી નેશનલ પાક� ક્યા રાજ્યમાં છ�? 

 (૧) છત્તીસગઢ (૨) કણાર્ટક (૩) પં�બ (૪) આસામ 

38. અિભલખેો પ્રમાણે ગપુ્ત વશંનો પ્રથમ રા� કોણ હતો? 

 (૧) ઘટોત્કચ  (૨) શ્રીગુપ્ત 

 (૩) ચંદ્રગુપ્ત બી�  (૪) ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ 

 39.  મહાન સંસ્ક�ત નાટ્યકાર ..............ના નાટક 

– દ�વી ચંદ્રગુપ્તમાં ચંદ્રગુપ્ત બી�એ રામગુપ્તની હત્યા 

કરીને ગાદીએ બેઠો હોવાનો ઉલ્લેખ મળ� છ�. 

 (૧) ભરતમુિન  (૨) અ�ગ્નદત્ત 

 (૩) િવશાખદત્ત  (૪) કાિલદાસ 

40. ઇિતહાસકારોના મત ેધ્રવુસ્વાિમની દ�વીન ેશક રા�થી 

બચાવવા ..........એ ધ્રૂવસ્વાિમનીના વેશમાં 

શકછાવણીમાં દાખલ થઇને શક રા�ની હત્યા કરી 

અને િવજય મેળવ્યો.  

 (૧) રામગુપ્ત  (૨) સમુ્દ્રગુપ્ત 

 (૩) ચંદ્રગુપ્ત બી�  (૪) �દ્રસેન  

41. ચદં્રગપુ્ત બી� ભાઈ રામગપુ્તની હત્યા કરી ગપુ્ત રાજ્યનું 

ગૌરવ પાછું મેળવીને ગાદીએ બેઠો હોવાનો ઉલ્લેખ 

....... અને ........માં મળ� છ�. 

 (૧) કાવ્યમીમાંસા, હષર્ચ�રતમ્

 (૨) ઇ�ન્ડકા, મુચ્છક�ટકમ્

 (૩) મુદ્રારાક્ષસ, જયસંિહતા

 (૪) �હદસંિહતા, સંગમ સાિહત્ય 

42. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં ગુજરાત, સૌરા� અને પિશ્ચમ 

માળવાનો િવશાળ પ્રદ �શ ભળ્યાની યાદમાં 

‘િસંહિવક્રમ’ ઉપાિધ કોણે ધારણ કરી હતી? 

 (૧) સમુદ્રગુપ્ત  (૨) �દ્રસેન ત્રી�

 (૩) શ્રીગુપ્ત  (૪) ચંદ્રગુપ્ત �દ્વતીય

43. મહાકિવ કાિલદાસ નીચે પૈક�ના ક્યા રા�ના 

દરબારના અણમોલ રત્ન સમાન હતાં? 

 (૧) ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્  (૨) �દ્રદામા 

 (૩) ચંદ્રગુપ્ત �દ્વતીય  (૪) સમ્રાટ િબંદુસાર

44. િભલસા અિભલખેની માિહતી પ્રમાણ ેચદં્રગપુ્ત બી�નો 

ઉત્તરાિધકારી નીચે પૈક�નો કોણ બન્યો? 

 (૧) ક�મારક�શી  (૨) ક�મારગુપ્ત 

 (૩) સમુદ્રગુપ્ત  (૪) રામગુપ્ત 

45. ગુપ્ત સામ્રાજ્યના ક�મારગુપ્ત પ્રથમના સમયમાં જ 

વાયવ્ય સરહદો પર ..... લોકોના આક્રમણનો ભય 

ઊભો થયો. 

 (૧) શક    (૨) હુણ  (૩) સામંતો    (૪) રોમન 

46. ગુપ્ત વહીવટીતંત્રમાં ....... ગુપ્તચર તંત્ર સાથે 

સંકળાયેલ અિધકારી હતો. 

 (૧) દૂતક  (૨) સંિધિવગ્રહક

 (૩) નરપિત  (૪) રણભાંડાગારીક 

47. ગુપ્ત મહ �સૂલીતંત્રમાં ...... અને ...... એ 

મહ�સૂલીતંત્રના સવ�ચ્ચ વડા હતાં. 

 (૧) ગોપાશ્રિમન, અક્ષપટલાિધક�ત 

 (૨) મહાબિલિધક�ત, પુસ્તપાલ

 (૩) પુસ્તપાલ, ગોપાશ્રિમન

 (૪) િવષયપિત, મહાપ્રિતહાર 

48. ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં ઘટ્ટીયંત્રની મદદથી ખેતરમાં થતી 

િસંચાઈની પદ્ધિતનું મહત્વપૂણર્ વણર્ન બાણભટ્ટની 

કઈ ક�િતમાં �વા મળ� છ�? 

 (૧) �ચ્છક�ટકમ્  (૨) માલિવકાઅ�ગ્નિમત્રમ્ 

 (૩) હષર્ચ�રત  (૪) અિભઞ્જાનશાક��તલમ્   

49. સાિહત્ય ક્ષેત્રે ગુપ્તકાળ સુવણર્કાળ હતો. ..........

નું સજર્ન ખાસ કરીને આ કાળમાં થયું. 

 (૧) પુરાણો  (૨) સંગમસાિહત્ય 

 (૩) િસક્કાઓ  (૪) િત્રિપટક

50. મહાત્મા બુદ્ધ અને તેની સાથે  સંકળાયેલી 

�તકકથાઓનું વણર્ન કરતા િચત્રો નીચે પૈક�ની 

કઈ ગુફામાં �વા મળ� છ�? 

 (૧) અજંતાની ગુફાઓ  (૨) ઉદયિગ�ર ગુફાઓ

 (૩) િગરનારની ગુફાઓ  (૪) �ગેશ્વરીની ગુફાઓ 

જવાબો ઃ

(૧) ૩ (૨) ૨  (૩) ૨ (૪) ૪ (૫) ૧  (૬) ૧ (૭) ૨ (૮) ૨ 

(૯) ૪ (૧૦) ૪ (૧૧) ૪ (૧૨) ૪ (૧૩) ૩ (૧૪) ૩ (૧૫) ૧ 

(૧૬) ૧ (૧૭) ૩ (૧૮) ૨ (૧૯) ૧ (૨૦) ૪ (૨૧) ૧ (૨૨) ૧ 

(૨૩) ૨ (૨૪) ૩ (૨૫) ૩ (૨૬) ૩ (૨૭) ૨ (૨૮) ૩ (૨૯) ૨ 

(૩૦) ૨ (૩૧) ૧ (૩૨) ૨ (૩૩) ૩ (૩૪) ૪ (૩૫) ૪ (૩૬) ૩ 

(૩૭) ૧ (૩૮) ૨ (૩૯) ૩ (૪૦) ૩ (૪૧) ૧ (૪૨) ૪ (૪૩) ૩ 

(૪૪) ૨ (૪૫) ૨ (૪૬) ૧ (૪૭) ૧ (૪૮) ૩ (૪૯) ૧ (૫૦) ૧ 

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

ગુજરાતમાં ‘િવરાસત સંગીત સમારોહ‘નો સંબંધ ક્યા િજલ્લા સાથે છ�? 


