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(1)  ઋગ્વેદમાાં કેટલી ઋચાઓનો સાંગ્રહ છ ે? 

(A) ૧૦૪૮ (B) ૧૦૩૮ (C) ૧૦૨૮ (D) ૧૦૧૮ Ans: C 

(2)  ક્િટીશ સરકારે “રોલેટ એલટ” લયારે ઘડ્યો હતો ?  

(A) ઈ.સ 1910 (B) ઈ.સ 1949 (C) ઈ.સ 1919 (D) ઈ.સ 1929 Ans: C 

(3)  “ક્વધાલય” શબ્દની સાંધી છૂટી પાડો.  

(A) ક્વધા+આલય (B) ક્વધ+આલય (C) ક્વધ+અલય (D) ક્વધા+અલય Ans: A 

(4)  ચાંદ્રકાાંત કે. બક્ષી ક્લક્િત વાતાા કઈ ?  

(A) જક્ષણી (B) છકડો (C) ચકુ્ષ:શ્રવા (D) ટાઈમટબેલ Ans: C 

(5)  પ્રથમ ક્વશ્વયુદ્ધનો પ્રારાંભ લયારે થયો હતો ?  

(A) 1914 (B) 1900 (C) 1414 (D) 1800 Ans: A 

(6)  છગનભાઈ,ચકુ,ઇક્દદરા,ચાંપક વગેરે પાત્રો કઈ કૃક્તમાાં આવે છ ે?  

(A) જુનુાં ક્પયરઘર (B) ટાઈમટબેલ (C) વૃક્ષ (D) હીરાની પરીક્ષા Ans: C 

(7)  લીંબ,ુ નારાંગી, આમળામાાંથી આપણને કયુાં ક્વટામીન મળે છ ે?  

(A) D (B) B (C) C (D) A Ans: C 

(8)  ૮૫૮૬ મીટરની ઉંચાઈ ધરાવતુ ક્શિર કયુાં છ ે?  

(A) ધવલગીરી (B) અન્નપૂણાા (C) કાાંચનજ ાંધા (D) મકાલુ Ans: C 

(9)  ફ્રાદસમાાં આવેલ સૌથી મોટી નદી કઈ ?  

(A) રીન (B) કકન (C) સીન (D) મીન Ans: C 

(10)  કક્વ બ.ક ઠાકોરનો જદમ લયા થયો હતો ?  

(A) ભાવનગર (B) પોરબાંદર (C) સુરત (D) ભરૂચ Ans: D 

(11)  ઉમાશાંકર જોશી રક્ચત કૃક્ત કઈ છ ે?  

(A) ઉતર (B) સવાલ (C) પ્રશ્ન (D) જવાબ Ans: C 

(12)  પૃથ્વીને ચોમેર વીંટળાયેલ હવાના આવરણને વાતાવરણ કહે છ.ે જ ેપૃથ્વીની સપાટીથી આશરે કેટલા કક.મી. સુધી 
ક્વસ્તરેલુાં છ ે? 

 

(A) ૧૭૦૦ (B) ૧૬૦૦ (C) ૧૮૦૦ (D) ૨૦૦૦ Ans: B 

(13)  સુભાષચાંદ્ર બોઝનો જદમ લયારે થયો હતો ?  

(A) 25-02-1898 (B) 23-01-1895 (C) 23-01-1897 (D) 25-02-1894 Ans: C 
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(14)  હાલનુાં અજમેર પ્રાચીન કાળમાાં લયા નામે ઓળિાતુાં હતુાં ?  

(A) અજનગર (B) અજય દુગા (C) અજપુર (D) અજયમેરૂ Ans: D 

(15)  બાંધારણ સભાના પ્રમુિ તરીકે કોને ચુાંટવામાાં આવ્યા હતા ?  

(A) ડો. એની બેસ્ટન ે (B) ડો. રાજદેદ્ર પ્રસાદન ે (C) જગદીશ ક્ત્રવેદીને (D) ડો. ભીમરાવ આાંબેડકર Ans: B 

(16)  Choose the nearest meaning of “to and fro”  

(A) up and down (B) from side to side (C) everywhere (D) back and forth Ans: D 

(17)  સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતુાં રાજ્ય કયુાં ?  

(A) ક્સક્િમ (B) ઝારિાંડ (C) ગુજરાત (D) અસમ Ans: A 

(18)  દુક્નયાનુાં સૌથી ઊંચુાં ક્શિર માઉદટ એવરેસ્ટ કેટલા મીટરની ઉંચાઈ ધરાવે છ ે?  

(A) ૭૬૪૭ (B) ૮૮૪૮ (C) ૮૫૮૬ (D) ૪૦૪૨ Ans: B 

(19)  મનુબેન ગાાંધી ક્લક્િત પરેક પ્રસાંગવણાન કૃક્ત કઈ ?  

(A) પરીક્ષા (B) જીવન પાથેય (C) બે િાનાનો પરીગ્રહ (D) વલયની આકાશી સફર Ans: C 

(20)  આમાાં કયુ ધાતુમય િનીજ નથી ?  

(A) જસત (B) કલાઈ (C) કોલસો (D) પારો Ans: C 

(21)  ગોપાળબાપા - કૃક્તના લેિક કોણ છ ે?  

(A) લાભશાંકર દવે (B) મનુભાઈ પાંચોલી (C) બકુલ ક્ત્રવેદી (D) પન્નાલાલ પટલે Ans: B 

(22)  ક્વધુત પ્રવાહની હાજરી નોંધવા માટ ેકયુાં યાંત્ર વપરાશે ?  

(A) પ્રદૂષણ મીટર (B) થમોમીટર (C) પાણી મીટર (D) ગેલ્વેનોમીટર Ans: D 

(23)  પૃથ્વીની સપાટી પર આશરે કેટલા ટકા જલાવરણ છ ે?  

(A) ૬૮ (B) ૨૫ (C) ૭૧ (D) ૬૫ Ans: C 

(24)  સૂયાનો વ્યાસ લગભગ કેટલા કી.મીનો છ ે?  

(A) 11,92,000 (B) 13,82,000 (C) 13,92,000 (D) 13,22,000 Ans: C 

(25)  કોણે દાાંડીકુચને “મહાભીક્નષ્ક્રમણ” સાથે સરિાવી છ ે?  

(A) મહાદેવભાઈ દેસાઈએ (B) લાલબહાદુર શાસ્ત્રીએ (C) જવાહરલાલ નેહરુએ (D) સરદાર પટલેે Ans: A 

(26)  કામ કરે ઈ જીતે રે માલમ ! - કાળ ઓળિાવો  

(A) ભુતકાળ (B) વતામાન કાળ (C) ભક્વષ્ક્યકાળ (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: C 

(27)  That is _____unique design.  

(A) an (B) a (C) the (D) some Ans: B 
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(28)  “મૈસુરના વાઘ” તરીકે કોણ જાણીતુાં હતુાં ?  

(A) અકબર (B) ઓરાંગઝેબ (C) મહારાણા પ્રતાપ (D) ટીપુાં સુલતાન Ans: D 

(29)  આમાાં િોરાકનો સાંગ્રહકતાા પણા કયુાં છ ે?  

(A) અળવી (B) ફૂદીનો (C) કોબીજ (D) મૂળો Ans: C 

(30)  What is the past tense of “believe” ?  

(A) believed (B) did believe (C) believing (D) to believe Ans: A 
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