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(91)  ક્િતોડમાાં ક્વજય સ્તાંભ કોણે બનાવડાવેલો ? 

(A) રાણા ઉદયક્ ાંહ (B) રાણા કુમ્ભા (C) મહારાણા પ્રતાપ (D) રાણા  ાાંગા Ans: B 

(92)  1,2,3,5,8,13,21,...?  

(A) 34 (B) 44 (C) 22 (D) 55 Ans: A 

(93)  પાાંિ દાણા - કૃક્તમાાં ધનપાલ શેઠ કોની આવડત અને વ્યવહાર કુશળતા જાણવાની ઈચ્છા રાખે છ ે?  

(A) પાડોશીઓની (B) દીકરાઓની (C)  ાળીઓની (D) પુત્રવધૂઓની Ans: D 

(94)  દક્િણની ગાંગા તરીકે ઓળખાતી નદી કઈ છ ે?  

(A) નમમદા (B) ગોદાવરી (C)  ાબરમતી (D) જમના Ans: B 

(95)  ક્ ાંધુ ખીણની  ાંકૃતીના લોકોને કઈ ધાતુનો પરરિય ન હતો ?  

(A) િાાંદી (B) તાાંબુ (C)  ોનુાં (D) લોખાંડ Ans: D 

(96)   ુકો બરફ કોન ેકેવાય ?  

(A) ઘન કાબમન ડાયોલ ાઈડ (B) આપેલ એક પણ નહી (C) ઓલ ાઈડ (D)  લ્ફર ડાયોલ ાઈડ Ans: A 

(97)  અષ્ટકનો ક્નયમ લયા વૈજ્ઞાક્નકે આપ્યો હતો ?  

(A) ન્યુલેન્ડ ે (B) ડોબરેનરે (C) મેન્ડલેીફે (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 

(98)  દશેરાએ ઘોડુાં ન દોડવુાં - કહેવતનો અથમ શો ?  

(A) દશેરાએ જ કામ ન હોવુાં 

(B) ખરા  મયે જ  ફર ન કરવી 
(C) ખરે  મયે ઉપયોગમાાં ન લાગવુાં 
(D) જરુરુ પડે્ય વ્યક્લત ન મળવી 

Ans: C 

(99)  “ફળો આવે છ,ે ત્યારે ડાળીઓ...”  ુભાક્િતના રક્િયાતા કોણ ?  

(A) વેણીભાઈ પુરોરહત (B) રા.ક્વ પાઠક (C) કુતુબ આઝાદ (D) જલન માતરી Ans: C 

(100)  3,6,18,72,...?  

(A) 400 (B) 360 (C) 390 (D) 330 Ans: B 

(101)  ખોરાક : ભૂખ :: ઊંઘ :____?  

(A) રાત્રી (B) તાંદુરસ્ત (C) થાક (D) સ્વપ્ન Ans: C 

(102)  “પરીક્રમાાં”,“કુાંતલ” એ કોના કાવ્ય ાંગ્રહો છ ે?  

(A) ઉમાશાંકર જોશી (B) બાલમુકુાંદ દવે (C) ધીરા ભગત (D) મક્ણશાંકર ભટ્ટ Ans: B 
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(103)  Which is correct sentence :  

(A) A fan is flying into our heads. 
(B) A fan is flying in our heads. 
(C) A fan is flying at our heads. 
(D) A bird is flying over our roofs. 

Ans: D 

(104)  કાવ્યમાંગલા, વ ુધા, યાત્રા વગેરે કોના કાવ્ય ાંગ્રહો છ ે?  

(A) ક્િરેફ (B)  ુાંદરમ (C) ઉશનસ્ (D) બેફામ Ans: B 

(105)  ગુજરાતી રાંગભકૂ્મના ક્પતા તરીકે કોણ જાણીતુ છ ે?  

(A) દુગામરામ મહેતા (B) રણછોડભાઈ દવે (C) કર નદા જી મુળજી (D) મન ુખરામ ક્ત્રપાઠી Ans: B 

(106)  અજ ાંતા ઈલોરોની ગુફાઓમાાં લયા ધમમના સ્થાપત્યો મળી આવેલ છ ે?  

(A) ઇસ્લામ (B) ક્િસ્તી (C) રહન્દ ુ (D) બોદ્ધ Ans: D 

(107)  ઘનુ+ટાંકાર -  ાંધી જોડો  

(A) ઘનુાંઆકાર (B) ઘનુષ્ટ ાંકાર (C) ઘનુકટાંકાર (D) ઘનટુાંકાર Ans: B 

(108)  ક્િટીશ શા ન દરક્મયાન  ૌ પ્રથમ  ુપ્રીમ કોટમની સ્થાપના લયા શહેરમાાં કરવામાાં આવી ?  

(A) રદલ્લી (B) અમદાવાદ (C) મુાંબઈ (D) કલકત્તા Ans: D 

(109)  ક્વવેકાનાંદ શીલા સ્મારક લયા રાજ્યમાાં આવેલ છ ે?  

(A) મહારાષ્ટ ર (B) આ મ (C) આાંધ્રપ્રદેશ (D) તક્મલનાડ ુ Ans: D 

(110)   મ્રાટ અશોક કોનો પુત્ર હતો ?  

(A) િાંદ્રગુપ્ત (B) ક્બાંદુ ાર (C) કોટીલ્ય (D) ધનાનાંદ Ans: B 

(111)  ક્વટામીન - ઈ ની ઉણપથી કયો રોગ થાય છ ે?  

(A) સ્કવી (B)  ુલતાન (C) બેરીબેરી (D) પાાંડરુોગ Ans: D 

(112)  “She is walking at home.”-Find the verb.  

(A) home (B) walking (C) is (D) She Ans: B 

(113)  છાપરાના છડેા ઉપરના નક્ળયા, જમેાાંથી પાણી બહાર પડ ેછ,ે તેનુાં શુાં કહીશુાં ?  

(A) હાલેણ (B) આપેલ એક પણ નહી (C) નેવુાં (D) િાલીશ Ans: C 

(114)  ખટ - એટલે કેટલા ?  

(A) આાંઠ (B) છ (C)  ાત (D) િાર Ans: B 

(115)  Give a plural for “Mouse” :  

(A) Mousies (B) Mous (C) Mice (D) Mouses Ans: C 
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(116)  નીિેનામાાંથી કયો બોબ્મ  ૌથી વધુ ઘાતક હોય છ ે?  

(A) અણુબોમ્બ (B) હાઈડરોજન (C) ન્યુટરોન (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: B 

(117)  શાહજહાાંના શા નકાળ દરક્મયાન ઈ.  1926-33 ના  મયકાળે ભારતમાાં આવેલ ડિ ક્વદશેી યાત્રી કોણ ?  

(A) મનુિી (B) જોન લાયર (C) પીટર માંડી (D) કેપ્ટન હોરકન્  Ans: B 

(118)  “રાષ્ટ રીય સ્વયાં ેવક  ાંઘ”ના સ્થાપક કોણ હતા ?  

(A) બી.આર આાંબેડકર (B) વીર  ાવરકર (C) પુ. ગુરુજી (D) ડો. હેડગેવાર Ans: D 

(119)  પૃથ્વીનો  ૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છ ે?  

(A) પ્લુટો (B) શની (C) માંગળ (D) શુક્ર Ans: D 

(120)  ગુજરાતી ભાિામાાં “ગરબી” અને “ગરબો” શબ્દ  ૌપ્રથમ કોણે પ્રયોગ કયો હતો ?  

(A) મુલતાદા  (B) ભાણદા  (C)  ુાંદર મેવાડો (D) રત્નેશ્વર Ans: B 
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