
પ્રશ્ન:1.

(A) બજન (B) ગઝર (C) રોકગીત (D) વોનેટ
પ્રશ્ન:2.

(A) 18 (B) 16 (C) 14 (D) 12

પ્રશ્ન:3.

(A) કભમધાયમ (B) ફહુ વલહશ (C) દ્વદં્વ (D) તત્રુૂ 
પ્રશ્ન:4.

(A) સદુાભાચહયત્ર (B) નાખ્માન (C) અભબભન્ય ુઆખ્માન (D) યણમજ્ઞ
પ્રશ્ન:5.

(A) હશયજી (B) બમજી (C) યમજી (D) ભમજી
પ્રશ્ન:6.

(A) લવમ (B) લામ (C) લયવ (D) લયવી
પ્રશ્ન:7.

(A) યાજા (B) કરેક્ટય (C) લહકર (D) ભશાયાજા
પ્રશ્ન:8.

(A) કયતા (B) ભીયાની (C) ટ ટ (D) ડયા 
પ્રશ્ન:9.

(A) ઊષ્ણ (B) ળાતં (C) વીર (D) ઠંડુ 
પ્રશ્ન:10.

(A) ગાધંીજી (B) નશરેૂ (C) કાકા કારેરકય (D) ઝલેયચદં ભેઘાણી 
પ્રશ્ન:11.

(A) king (B) raman (C) Courtier (D) Villager

પ્રશ્ન:12.

(A) Surajdevi (B) Vandevi (C) Chandradevi (D) Birla white

પ્રશ્ન:13.

(A) Gujrat (B) meghalay (C) panjab (D) Aasham

પ્રશ્ન:14.

(A) 100 (B) 120 (C) 70 (D) 200

પ્રશ્ન:15.

(A) Babool Tree (B) Leman Tree (C) Neam Tree (D) Limbu Tree

પ્રશ્ન:16.

(A) Beacause (B) why (C) Therefore (D) where

પ્રશ્ન:17.

(A) આંફાન ુઝાડ (B) ીાન ુઝાડ (C) લડન ુઝાડ (D) રીભડાન ુઝાડ
પ્રશ્ન:18.

(A) ऩत्र (B) कहानी  (C) कविता (D) यात्राितृाॊत
પ્રશ્ન:19.

(A) भुज (B) भचाऊ (C) सामख्याऱी (D) माॊडिी
પ્રશ્ન:20.

(A) न्हेरूचाचा (B) ऱाऱबहादरु शास्त्त्री (C) सरदार (D) गाॊधीजी 
પ્રશ્ન:21.

(A) आॉख का रॊग ऱाऱ होना (B) कऱर बदऱना (C) बहुत गुस्त्सा आना (D) कुछ भी नहीॊ 
પ્રશ્ન:22.

(A) सामखखयाऱी (B) राऩर (C) भचाऊ (D) भुज 
પ્રશ્ન:23.

(A) कोमऱः (B) कुकुसः (C) कोससः (D) ककस शः
પ્રશ્ન:24.

(A) प्रभात े (B) सायकाऱे (C) मध्याह्न े (D) दोऩःअरे 
પ્રશ્ન:25.

(A) माध्र्यः (B) मधःु (C) मधऩुइडो (D) मधऩुो 

રીંબ ુન ુઝાડ ળબ્દનો અંગે્રજી ળબ્દ આો ?

Kishan is a brave Boy ___________ He is not afraid of staying alone.

babool Tree ન ુગજુાયાતી શ ુથામ ?

हार की जीत इकाई का प्रकार बताइए ?

कच्छ का मुख्य कें द्र कोनसा है ?

कमसयोगी की उऩाधी ककसको दी गई है ?

आॉख ऱाऱ होना मुहािरे का अर्स बताइए ?

कच्छ का प्रिेश द्िार कीस ेमाना जाता है ?

िायसः कण्ठः कस्त्यः अस्स्त्त ?

सुयोदय कदा भिती ?

બભયા ને વસં્ક્રુત ભા શ ુકશલેાભા આલે છે ?

How many years can an elephant live ?

જગભોશનદાવ તેભના લર્ુમભા કમા નાભથી વફંોધાતા શતા ?

ટ ટ કયતા ભીયાની આંખભાથી આંસ ુવયી ડયા આ લાક્યભા યલાનકુાયી ળબ્દ જણાલો 

ળીત ળબ્દનો વલયોધી ળબ્દ આો ?

લલ્રબબાઇને 'વયદાય' ન ુભફરૂદ કોના દ્વાયા આલાભા આવ્ય ુ?

Who plucked the first hair from the Sadhu's beard ?

Who turned Babool's leaves in golden leaces ?

Where was Amit ?

તદબલ ળબ્દ આો : લમ 

ગણુોત્વલ-8 ,          ભોડેર ેય ,                     ધોયણ-8      , કુર ગણુ 50 

લાલી ફા આલી કાવ્મનો પ્રકાય જણાલો 

વોનેટ કાવ્મ પ્રકાયભા હંકતઓની કુર વખં્મા કેટરી શોમ છે ?

ચાય-ાચં ળબ્દનો વભાવ ઓખાલો 

સદુાભો દીઠા કુષ્ણ દેલ યે આ કાવ્મ વેભાથી રેલાભા આલેલ ુછે ?

ચદંાના વતાન ુનાભ શ ુશર્ ુ?
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પ્રશ્ન:26.

(A) Automated Teller Machine (B) Auto Tell Machin (C) Automatic Tred macin (D) atuo Teem man

પ્રશ્ન:27.

(A) 600 (B) 750 (C) 800 (D) 8000

પ્રશ્ન:28.

(A) 2કરાક  (B) 3ક્રાક  (C) 2ક્રાક 30વભવનટ  (D) 4ક્રાક  
પ્રશ્ન:29.

(A) 3x-9 (B) 4x+9 (C) 4x-9 (D) 3x+9

પ્રશ્ન:30.

(A) (5x-3y+9)(-5x+3y+9) (B) (-5x-3y-9)(-5x-3y+9) (C) (x-3y+9)(x+3y+9) (D) (x+9)

પ્રશ્ન:31.

(A) (-1/2) (B) (2/4) (C) (1/2) (D) 20

પ્રશ્ન:32.

(A) 5 (B) 0 (C) (-5) (D) (-1)

પ્રશ્ન:33.

(A) ફેયય ચેક (B) એકેમ નહશ (C) ઓડમય ચેક (D) કોસ્ક્રડ ચેક 
પ્રશ્ન:34.

(A) દ્રાફ્ટ હડભાન્ડ (B) ડ્રાફ્ટ ઓન હડભાડં (C) હડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ (D) હડભાડં ઓન ડી
પ્રશ્ન:35.

(A) ચક્રવ્રધુ્ધધ વ્માજ (B) વ્માજમદુર (C) ચક્રવ્રધુ્ધધ વ્માજ મદુર (D) વાદુ મદુર
પ્રશ્ન:36.

(A) નાઇટ્રોજન (B) શાઇડ્રોજન (C) કાફમન ડામોક્વાઇડ (D) ઓઝોન 
પ્રશ્ન:37.

(A) ઇરેક્ટ્રોન (B) ન્યટુ્રોન (C) પ્રોટોન (D) એક ણ નહશ 
પ્રશ્ન:38.

(A) હયડક્ળન (B) ઓહકસ્ક્રડેળન (C) હયશાડ્રેળન (D) એકેમ નહશ 
પ્રશ્ન:39.

(A) અણુમ દશન (B) વમ્ણુમ દશન (C) ણુમ દશન (D) ભદં દશન
પ્રશ્ન:40.

(A) ેટ્રોર (B) ઉંઝણ તેર (C) નેપ્થા (D) હડઝર 
પ્રશ્ન:41.

(A) વોરય વેર (B) વોરય હશટય (C) સમુમ કુકુય (D) વોરય ડ્રામય
પ્રશ્ન:42.

(A) તોડી નાખવ ુ (B) હયવાઇકરીંગ (C) ફાી નાખવ ુ (D) દાટી દેવ ુ
પ્રશ્ન:43.

(A) યાભકુષ્ણ યભશળં (B) વશજાનદં સ્ક્રલાભી (C) મકુ્તાનદં સ્ક્રલાભી (D) બ્રહ્માનદં સ્ક્રલાભી 
પ્રશ્ન:44.

(A) ભધ ુવગંીત (B) વલાયની પ્રાથમના (C) વાભાન્મ વબા (D) 80 ડેવીભરનો અલાજ
પ્રશ્ન:45.

(A) ભેડભ કાભા (B) એ.ઓ.હ્યભુ (C) યવલિંદ્રનાથ ટાગોય (D) સ્ક્રલાભી વલલેકાનદં
પ્રશ્ન:46.

(A) કુોણ અયજી (B) ોણ વભળન મોજના (C) જાશયે હશતની અયજી (D) એક ણ નહશ 
પ્રશ્ન:47.

(A) બાનભુતી ફશનેે (B) ભદનરાર હઢિંગયા (C) શ્માભજી કુષ્ણલભામ (D) ભેડભ કાભા 
પ્રશ્ન:48.

(A) યાષ્ટ્રીમ વલકાળ નીતી (B) યાષ્ટ્રીમ લસ્ક્રતી નીતી (C) લન નીતી (D) કામદા નીતી 
પ્રશ્ન:49.

(A) ફાયડોરી (B) ચંાયણ (C) વાભમન કવભળન (D) અવશકાય આંદોરન 
પ્રશ્ન:50.

(A) આંતકંલાદ (B) ગયીફી (C) લસ્ક્રતીવલસ્ક્રપોટ (D) ફેકાયી
તભાભ વભસ્ક્રમાનો ઉદબલ  ..... ના કાયણે થામ છે 

આણા ળયીયભા થર્ ુખોયાકન ુદશન એ ક્યા પ્રકાયન ુદશન છે ?

ેટ્રોભરમભના વલબાગીમ વનસ્ક્રમદંનભા 340 તાભાને ક્યો દાથમ છુટો ડે છે ?

ક્ય ુઉકયણ વૌય ઉજામન ુ વલધતુ ઉજામભા રૂાતંય ના વવધધાતં ય કામમ કયે છે ?

ડ્રેવવિંગ ભટીહયમર,ભાનલ અંગો,ગાઠં, રુવધય લગેયે કચયાનો વનકાર કેલી યીતે કયલાભા આલે છે ?

સ્ક્રલાભી વલલેકાનદના ગરુૂન ુનાભ ..... શર્ ુ.

નીચેના ભાથી ક્ય ુઅલાજન ુપ્રદુણ પેરાલે છે ?

હશિંદી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાની સ્ક્રથાના કયનાય .......

ભધમાશન બોજન મોજના કઇ અયજીના કાયણે અભરભા આલેરી છે ?

વૌ પ્રથભ લદેં ભાતયભ રખેરો યાષ્ટ્રધલજ કોણે પયકાવ્મો શતો ?

1951 ભા કઇ નીતી અભરભા મકુલાભા આલી ?

લલ્રબબાઇ ટેરને ક્યા વત્માગ્રશ થી વયદાય ન ુભફરૂદ ભળ્ય ુ?

જે પ્રહકમા દયવભમાન ઓહકવજન દુય થામ અને શાઇડ્રોજન લાય ુઉભેયામ તે પ્રહકમાને .........કશ ેછે.

મદુર 5000 વ્માજનો દય 8% અને મદુત 2 લમ શોમ તો વાદુ વ્માજ =.........

Aને 180 ેંડાના ફોક્ષ બયતા 3 કરાક  અને B ને 6 કરાક રગે તો ફને વાથે ભીને કાભ કયે તો કેટરો વભમ રાગે ? 

16x2-72x+81  એ .............નો લગમ છે ?

અલમલ ાડો 81-(5x-3y)2=…….

 વભીકયણ ઉકેરો   3x+8=-5x+4

 વભીકયણ ઉકેરો   8x+4=3(x-1)+7

ક્યો ચેક વૌથી લધ ુવરાભત છે ?

DD ન ુરુૂ નાભ શ ુથામ છે ?

ચક્ર વ્રધુ્ધધ વ્માજમદુર A=P+I જેભા A ફયાફય ............

ક્યો લાય ુઓહકવજન લાયનુી હક્રમાવળરતાને ઘટાડે છે ?

ક્યા કણો વલજબાય ધયાલતા નથી ?

ATM ન ુરૂૂ નાભ શ ુથામ ?
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