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NMMS-2012
PART-I
rð¼køk-1

MENTAL ABILITY TEST
{kLkrMkf ûk{íkk fMkkuxe

In the following questions 1 to 10 numbers are arranged in a series according to a
certain principle underlying it. One number in the series is missing as shown by _____.
This number is given as one of the alternatives amongst the four numbers given below it.
Find this number and show your answer against the question number on the answer sheet.

Lke[u ykÃku÷k 1 Úke 10 «&™ku{kt yktfzkykuLku yuf [ku¬Mk rLkÞ{kLkwMkkh ytf ©uýe{kt økkuXððk{kt ykðu÷k
Au. íku{kt yuf ytf ¾qxu Au íku _____ {qfeLku Ëþkoðu÷ Au. «&™Lke Lke[u ykÃku÷k [kh rðfÕÃkku{ktÚke rLkÞ{kLkwMkkh
çktÄ çkuMkíkku ytf þkuÄe sðkçkÃkºk WÃkh su íku «&™Lke Mkk{u íkuLkku sðkçk Ëþkoðku.

1. 2,   4,   6, _____ .

sðkçk : (1) 8

2. 4,   9,   16, _____ .

sðkçk : (3) 25

3. 23456,   2345,   345, _____ .

sðkçk : (2) 34

4. 1,   10,   11, _____ .

sðkçk : (4) 20

5. 7,   14,   21, _____ .

sðkçk : (2) 28

6. 12,   9,   6, _____ .

sðkçk : (2) 3

7. 4,   10,   15 _____ .

sðkçk : (2) 19

8. 414,   525,   636, _____ .

sðkçk : (1) 747

9. 5,   15,   25,  _____ .

sðkçk : (1) 35

10. 7,   9,   11, _____ .

sðkçk : (3) 13

Mkk[k sðkçkku • Answer Key
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In the following 11 to 20 questions one group of alphabets is different according to
some principle lying behind it. The different alternative is your answer. Show it in an
another answersheet.

Lke[u ykÃku÷k 11 Úke 20 «&™ku{kt yuf {q¤kûkhLkwt sqÚk fkuEf rLkÞ{kLkwMkkh swËwt Ãkzu Au. su swËwt Ãkzu Au íku

ík{khku sðkçk Au íkuLku swËk sðkçkÃkºk WÃkh Ëþkoðku.

Mkk[ku sðkçk yLzh÷kELkÚke Ëþkoðu÷ Au. • Right answer is shown with underline

11. (1) RST (2) LMN (3) BCD (4) EGH

12. (1) MO (2) PR (3) GI (4) FD

13. (1) XYZ (2) UVW (3) IKJ (4) CDE

14. (1) AB (2) DE (3) HJ (4) KL

15. (1) ZYX (2) CBA (3) HIJ (4) DEF

16. (1) AAB (2) BBC (3) CCD (4) DDF

17. (1) FeK (2) DmL (3) tuv (4) JpX

18. (1) ZABC (2) YABC (3) XABC (4) VABC

19. (1) Aa (2) Gg (3) Ii (4) Bd

20. (1) STU (2) NLM (3) PQR (4) GHI
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The following questions from 21 to 30 are based on Analogy. There is some certain
relationship between first two groups, the same relationship should exist between the third
and the fourth group. Find out the correct answer from given alternatives. Show your
answer on the answersheet.

Lke[uLkk Ëþ 21 Úke 30 «&™ku Mk{MktçktÄ WÃkh ykÄkrhík Au. Ëhuf «&™{kt Ãknu÷kt çku sqÚk ðå[u y{wf
[ku¬Mk MktçktÄ Au, íku s MktçktÄ ºkeò yLku [kuÚkk sqÚk ðå[u nkuðku òuEyu. íkuÚke ykÃku÷k rðfÕÃkku{ktÚke Mkk[ku rðfÕÃk
þkuÄe ík{khku sðkçk sðkçkÃkºk WÃkh Ëþkoðku.

21. BOY : yob : : TOY : _______________ .

sðkçk : (1) yot

22. NOTE : NTOE : : FROG : _______________ .

sðkçk : (4) FORG

23. XYZ : ZYX : : ABC : _______________ .

sðkçk : (2) CBA

24. BC : DE : : FG : _______________ .

sðkçk : (2) HI

25. LMN : lmn : : XYZ : _______________ .

sðkçk : (3) xyz

26. ABBA : BAAB : : CAAC : _______________ .

sðkçk : (1) ACCA

27. CKD : CK : : BFG : _______________ .

sðkçk : (1) BF

28. WEEK : keew : : HOOK : _______________ .

sðkçk : (3) kooh

29. AC : ZX : : BD : _______________ .

sðkçk : (4) YW

30. GHI : JKL : : OPQ : _______________ .

sðkçk : (1) RST
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In the following 31 to 40 questions are one figure is given on the left side. You have
to find out the ‘Mirror Image’ from the given alternatives. Find your answer and show
it on your answersheet.

Lke[u ykÃku÷k 31 Úke 40 «&™ku{kt zkçke çkkswyu yuf ykf]rík ykÃku÷e Au. íku ykf]ríkLke ‘ËÃkoý ykf]rík’ Mkk{u
ykÃku÷k [kh rðfÕÃkku{ktÚke yuf{kt ykÃku÷e Au. ËÃkoý ykf]rík þkuÄe ík{khk sðkçk Ãkºk WÃkh sðkçk Ëþkoðku.

Mkk[ku sðkçk ÷k÷ htøkLkk htøkLkk [kuhMk{kt Ëþkoðu÷ Au. • Right answer is shown with Red Square

31.

(1) (2) (3) (4)

32.

(1) (2) (3) (4)

33.

(1) (2) (3) (4)

34.

(1) (2) (3) (4)

35.

(1) (2) (3) (4)
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36.

(1) (2) (3) (4)

37.

(1) (2) (3) (4)

38.

(1) (2) (3) (4)

39.

(1) (2) (3) (4)

40.

(1) (2) (3) (4)
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In the following 10 questions rearrange the given letters in their alphabetical order.
Four alternatives given to you. Choose the correct order and show it on your answersheet.

Lke[uLkk Ëþ «&™ku{kt yûkhku íku{Lkk {q¤kûkhLkk ¢{ «{kýu økkuXðku. ík{Lku [kh rðfÕÃkku ykÃku÷kt Au íku{ktÚke
yuf Mkk[ku rðfÕÃk ÃkMktË fhe ík{khk sðkçk Ãkºk WÃkh Ëþkoðku.

41. BAF :

sðkçk : (1) ABF

42. ACE :

sðkçk : (2) ACE

43. HBZ :

sðkçk : (3) BHZ

44. LAC :

sðkçk : (1) ACL

45. WZK :

sðkçk : (1) KWZ

46. UOE :

sðkçk : (3) EOU

47. AVE :

sðkçk : (3) AEV

48. RPQ :

sðkçk : (1) PQR

49. DTF :

sðkçk : (3) DFT

50. YBR :

sðkçk : (2) BRY
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Four figures are shown in the following 10 questions. One figure differs due to some
reason. The different figure is your answer. Show it on your answersheet.

Lke[u ykÃku÷k Ëþ «&™ku{kt [kh ykf]ríkyku ykÃku÷e Au. yuf ykf]rík fkuE fkhýMkh swËe Ãkzu Au. swËe Ãkzu
Au íku ykf]rík ík{khku sðkçk Au. íkuLku sðkçkÃkºk WÃkh Ëþkoðku.

Mkk[ku sðkçk ÷k÷ htøkLkk htøkLkk [kuhMk{kt Ëþkoðu÷ Au. • Right answer is shown with Red Square

51.
+ + + +

(1) (2) (3) (4)

52.

(1) (2) (3) (4)

53.

(1) (2) (3) (4)

54.

(1) (2) (3) (4)

55.

(1) (2) (3) (4)
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56.

(1) (2) (3) (4)

57.

(1) (2) (3) (4)

58.

(1) (2) (3) (4)

59.

(1) (2) (3) (4)

60.

(1) (2) (3) (4)
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Alphabets are arranged in series according to a certain principle underlying in the
following ten questions. One alphabet in the series is missing as shown by __________.
This alphabet is given as one of the alternatives amongst the four numbers given below
it. Find this alphabet and show the answer against the question number on the answersheet.

Lke[u ykÃku÷k Ëþ «&™ku{kt ytøkúuS yûkhkuLku yuf [ku¬Mk rLkÞ{kLkwMkkh ©uýe{kt økkuXððk{kt ykðu÷k Au.
íku{kt yuf ytf ¾qxu Au. su __________ {wfeLku Ëþkoðu÷ Au. «&™Lke Lke[u ykÃku÷k [kh rðfÕÃkku{ktÚke rLkÞ{kLkwMkkh
çktÄçkuMkíkku sðkçk þkuÄe sðkçk Ãkºk WÃkh su íku «&™Lke Mkk{u íkuLkku sðkçk Ëþkoðku.

61. B   D   F   _______________ .

sðkçk : (3) H

62. A1   C3   E5   _______________ .

sðkçk : (1) G7

63. BD   DF   FH   _______________ .

sðkçk : (3) HJ

64. AZ   BY   CX   _______________ .

sðkçk : (1) DW

65. A   CD   FGH   _______________ .

sðkçk : (2) JKLM

66. ABC   BCD   CDE   _______________ .

sðkçk : (1) DEF

67. ZAZ   YBY   XCX   _______________ .

sðkçk : (4) WDW

68. DEE,  ABB,  GHH, _______________ .

sðkçk : (1) CDD

69. AB   DEF   IJ   _______________ .

sðkçk : (3) LMN

70. ABZ   BCY   CDX   _______________ .

sðkçk : (3) DEW
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In the following ten questions, equations are formed by putting any three signs ÷ ×

= + − in an appropriate order in place of ∗ . Four options are given for the answer of
these signes. Find out the correct answer and show it on your answersheet.

Lke[uLkk Ëþ «&™ku{kt ∗ Lke søÞkyu ÷ × = + − {ktÚke ºký rLkþkLkeyku ÞkuøÞ ¢{{kt {wfðkÚke Mk{efhýku
çkLku Au. yk rLkþkLkeykuLkk ¢{{kt [kh rðfÕÃkku ykÃku÷k Au íku{ktÚke Mkk[ku sðkçk þkuÄe W¥khÃkºk{kt ík{khku sðkçk
Ëþkoðku.

71. 25  ∗  1  ∗  2  ∗  24

sðkçk : (1)  +  −   =

72. 20  ∗  20  ∗  20  ∗  20

sðkçk : (2)  =  ×  −

73. 10  ∗  2  ∗  10  ∗  10

sðkçk : (3)  ×  −  =

74. 4  ∗  2  ∗  2  ∗  4

sðkçk : (1)  ÷  +  =

75. 3  ∗  3  ∗  3  ∗  6

sðkçk : (2)  ×  −  =

76. 10  ∗  5  ∗  2  ∗  0

sðkçk : (1)  =  ×  +

77. 2  ∗  3  ∗  1  ∗  5

sðkçk : (1)  ×  −  =

78. 6  ∗  6  ∗  2  ∗  3

sðkçk : (1)  ÷  +  =

79. 2  ∗  2  ∗  3  ∗  3

sðkçk : (4)  −  +  =

80. 15  ∗  4  ∗  3  ∗  3

sðkçk : (1)  =  ×  +

67



N.M.M.S.-2012 15

81. økE fk÷u {tøk¤ðkh níkku íkku Ãkkt[ rËðMk ÃkAe fÞku ðkh nþu ?

sðkçk : (2) Mkku{

81. If yesterday was Tuesday then which day it will be after five days ?

(1) SUNDAY (2) MONDAY (3) TUESDAY (4) WEDNESDAY

82. BD = 24, AC = 13 íkku AD =  .

sðkçk : (1)  14

82. BD = 24, AC = 13 then AD =  .

sðkçk : (1)  14

83. {eLkk xeLkk fhíkkt Lke[e Au, xeLkk heLkk fhíkkt ô[e Au, íkku MkkiÚke ô[wt fkuý ?

sðkçk : (1)  xeLkk

83. Meena is shorter than Tina, Tina is taller then Reena, then who is the tallest?

sðkçk : (1) Tina

84. {nuþ Ãkqðo rËþk íkhV W¼ku Au íÞktÚke íku zkçke çkksw 1 rf.{e. òÞ Au, íÞktÚke íku zkçke çkksw ð¤e 2 rf.{e.
òÞ Au íkku íku fE rËþk{kt síkku nþu ?

sðkçk : (4)  Ãkrù{

84. Mahesh stands towards East, from there he moves 1 km in left side, from there
he again moves 2 km towards left, then in which direction he is heading ?

sðkçk : (4) West

85. rðãkÚkeoykuLke yuf ÷kELk{kt rðsÞ çkhkçkh {æÞ{kt Au, íku ykøk¤Úke Mkkík{k ¢{u nkuÞ íkku íkuLke MkkÚku ÃkkA¤
fux÷k rðãkÚkeoyku W¼k nþu ?

sðkçk : (3)  6

85. Vijay is exactly in centre in a queue of students, if he is seventh from front, then
how much students will be behind him ?

sðkçk : (3)  6

86. ¼hík MkrhíkkLkku Ãkwºk Au, Mkrhíkk sÞuþLke çknuLk Au, sÞuþ ¼híkLkku þwt ÚkkÞ ?

sðkçk : (1)  {k{k

86. Bharat is Sarita's son, Sarita is Jayesh's sister, what is the relation of Jayesh with
Bharat ?

sðkçk : (1) Maternal Uncle
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87. yksu Ëþuhk Au, ð»koLkk 365 rËðMk æÞkLku ÷uíkkt ykðíkk ð»koLke LkðhkºkeLku fux÷k rËðMk çkkfe nþu ?

sðkçk : (3)  355

87. Today is Dusshera, considering 365 days in a year, how many days are left for next
year's Navratri ?

sðkçk : (3)  355

88. rÃkíkk yLku ÃkwºkLke ô{hLkku Mkhðk¤ku Ãkkt[ ð»ko Ãknu÷kt 42 ð»ko níkku, íkku Ãkkt[ ð»ko ÃkAe rÃkíkk yLku ÃkwºkLke
ô{hLkku Mkhðk¤ku fux÷k ð»ko Úkþu ?

sðkçk : (4)  62

88. Before five years, the sum of father and son age was 42 years, what will be the sum
of father and son age after five years ?

sðkçk : (4)  62

89. ykf]rík{kt fux÷e ÷kELkku (Mk¤tøk) Au ?

sðkçk : (1) 10

89. How many lines (straight) are there in the figure ?

sðkçk : (1) 10

90. ykf]rík{kt fux÷k [kuhMk Au ?

sðkçk : (3)  18

90. How many squares are there in Figures ?

sðkçk : (3)  18

•
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વિભાગ-1 માનવસક ક્ષમતા કસોટી 
PART – I MENTAL ABILITY TEST 

 

 નીચ ેઆરે  1 થી 10 પ્રશ્નોભ ાં આંકડ ઓન ેએક ચોક્કવ વનમભ નવુ ય અંક શ્રિેીભ ાં ગોઠલલ ભ ાં આલરે છે. તભે ાં 

એક અંક ખટેૂછે. જે (?) ભ ાં મકૂો. પ્રશ્નનેી નીચ ેઆરે  ચ ય વલકલ્ોભ ાંથી ફાંધફવેતો અંક ળોધો.  

 In the following question, No 1 to 10 are arranged in a series with some principles of 

understanding it. One term in the series is missing as shown by_____. This term is given as one of 

the alternatives almost the four numbers given below it. Find this term and show your answer 

against the question number on the answer sheet. 

 

1. 1, 9, 25, 49,  _?_, 121. 

(A) 64 (B) 81 (C) 91 (D) 100 

 

2. 4, 7, 12, 19, 28, _?_ 

(A) 30 (B) 27 (C) 39 (D) 29 

 

3. 2, 5, 9, _?_, 20, 27 

(A) 14 (B) 16 (C) 18 (D) 24 

 

4. 10, 18, 28, 40, 54, 70, _?_ 

(A) 85 (B) 86 (C) 87 (D) 88 

 

5. 1, 4, 10, 22, 46, _?_ 

(A) 64 (B) 86 (C) 94 (D) 122 

 

6. 1, 
1

4
 , 

1

8 
 ,

1

16
 ,

1

32
 , _?_ 

(A) 
1

128
 (B) 

1

64
 (C) 

1

256
 (D) 

1

132
 

 

7. 1, 2, 6, 24, 120, _?_ 

(A) 720 (B) 600 (C) 480 (D) 360 

 

8. 1, 9, 25, 49, 81, _?_ 

(A) 100 (B) 112 (C) 121 (D) 144 

 

9. 48, 24, 96, 48, 192, _?_ 

(A) 76 (B) 90 (C) 96 (D) 98 

 

10. 3, 7, 15, _?_, 63, 127 

(A) 30 (B) 31 (C) 47 (D) 52 
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11. નીચેની આકૃવતભ ાં કુર કેટર  વત્રકોિો ફને ? 

Find the total number of triangles in given figure. 

 

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14 

  

12. નીચેની આકૃવતભ ાં કેટર  યેખ  ખાંડો યચ મ છે ? 

Find the total number of line segments in the given figure. 

 

(A) 5 (B) 15 (C) 20 (D) 30 

  

13. નીચેની આકૃવતભ ાં કેટર  ચોયવ યચ મ છે ? 

Find the total number of squares in the following figure. 

 

(A) 8 (B) 12 (C) 15 (D) 18 

  

14. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  કુર વભ ાંતય  ફ જુ ચતષુ્કોિોની વાંખ્મ  ળોધો. 
How many parallelograms are there in the given figure. 

 

(A) 20 (B) 24 (C) 28 (D) 30 

  
 

15. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  કુર રાંફચોયવોની વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of rectangles in the given figure. 

 

(A) 8 (B) 17 (C) 18 (D) 20 

 

 

 

16. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  કુર ક ટકોિની વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of right angled in the given figure. 

 

(A) 4 (B) 6 (C) 10 (D) 8 
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17. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  ાંચકોિોની કુર વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of Pentagons in the given figure. 

 

(A) 16 (B) 12 (C) 8 (D) 4 

  

18. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  રાંફચોયવોની કુર વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of rectangles in the given figure. 

 

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 

  
 

19. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  વત્રકોિોની કુર વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of triangles in the given figure. 

 

 
(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 

  
 

20. આેર આકૃવતભ ાં યચ ત  વત્રકોિોની વાંખ્મ  ળોધો.  

Find the total number of triangles in the given figure. 

 

 
(A) 18 (B) 20 (C) 28 (D) 34 
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 પ્રશ્ન નાં.21 થી 25 ભ ાં અંગે્રજી મૂ ક્ષયોન ેતભેન  મૂ ક્ષયોન  ક્રભ પ્રભ િ ેગોઠલિીનો વ ચો ક્રભ રખો.  

 In question No.21 to 25, write the correct sequence of alphabets on the basis of their 

alphabetical order. 

 

21. GOD 

(A) DGO (B) ODG (C) OGD (D) DOG 

 

22. PNG 

(A) NPG  (B) GNP (C) PGN (D) GPN 

 

23. SDPF 

(A) DPFS  (B) DSPF (C) DSFP (D) DFPS 

 

24. COME 

(A) EMOC  (B) EOMC (C) CEMO (D) CEOM 

 

25. PICTURE 

(A) CPITURE  (B) CEIPRTU (C) CEIPRUT (D) CEIRPTU 

 

 

 પ્રશ્ન નાં.26 થી 30ગજુય તી મૂ ક્ષયોન ેનીચ ેમજુફ અંકભ ાં દળ કલીન ેવ ચ  વલકલ્થી જલ ફ આો.  

અ=4, ય=6, ભ=8, વ=2   

 In question No.26 to 30, using following number for alphabets, find the correct answer from the 

alternatives. 

A=4   R=6   M=8   S=2 
 

26. “યભવઅ” ફય ફય કેટર  ? 

(A) 6824 (B) 6284 (C) 6842 (D) 6248 
 

26. “R M S A”equals__________ 

(A) 6824 (B) 6284 (C) 6842 (D) 6248 
 

27. “ભ વ અ ય” ફય ફય કેટર  ? 

(A) 8624 (B) 8642 (C) 8264 (D) 8246 

 

27. “M S A R”euals__________ 

(A) 8624 (B) 8642 (C) 8264 (D) 8246 

 

28. “વ ભ ય અ ” ફય ફય કેટર  ? 

(A) 2684 (B) 2648 (C) 2864 (D) 2846 

 

28. What is the number equal to “S M R A”? 
(A) 2684 (B) 2648 (C) 2864 (D) 2846 

 

29. “અ ભ ય વ” ફય ફય કેટર  ? 

(A) 4826 (B) 4862 (C) 4682 (D) 4628 
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29. What is number equal to “A M R S” ? 
(A) 4826 (B) 4862 (C) 4682 (D) 4628 

 

30. “ભ ય અ વ” ફય ફય કેટર  ? 

(A) 8642 (B) 8624 (C) 8462 (D) 8426 
 

30. What is number equal to “M R A S” 
(A) 8642 (B) 8624 (C) 8462 (D) 8426 

 

 

 

 પ્રશ્ન નાં.31 થી 35ભ ાં ચ ય આકૃવતઓ આરે છે એક આકૃવત કોઇ ક યિવય જુદી ડે છે જે ળોધો.  

 In question No.26 to 30, four figures are given. One figure differs than the rest, and then finds it. 

 

31. 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 

 
 

 

32.  

 
(A) 

 
(D) 

 
(C) 

 
(D) 

 

 

 

 

33.  

 
(A) 

 
(B)  

(C) 
 

(D) 
 

 

 

 

34.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 

 

 

 

35.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 
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 પ્રશ્ન નાં.36 થી40નો વ ાંકેવતક બ  ભ ાં જલ ફ મોગ્મ વલકલ્ભ ાંથી વાંદ કયી રખો.  

 In question No.36 to 40, find the correct alternatives in coding language. 
 

 

36. APRIL ને વ ાંકેવતક બ  ભ ાં 12345 રખ મ તથ  JUNE ને વ ાંકેવતક બ  ભ ાં 6789 રખ મ તો 
ARUEN ને વ ાંકેવતક બ  ભ ાં__________ રખ મ. 

(A) 89731 (B) 13798 (C) 13987 (D) 19873 

 

  

36. If code for APRIL is 12345 and code for JUNE is 6789, then What is the code for ARUEN ? 

(A) 89731 (B) 13798 (C) 13987 (D) 19873 

 

  

37. FORTY ને 12345 અને NEAR ને 6983 રખ મ તો YEAR ભ ટે શુાં રખ મ ? 

(A) 5983 (B) 5938 (C) 5893 (D) 5839 

 

  

37. If  FORTY is written as 12345 and NEAR is written as 6983, then how is written YEAR? 

(A) 5983 (B) 5938 (C) 5893 (D) 5839 

 

  

38. KRISHNA = 5748361, RADHA = 71231 શોમ, તો KANSHA ભો શુાં રખ મ ? 

(A) 7483615 (B) 5174836 (C) 5174863 (D) 516831 

 

  

38. If  KRISHNA = 5748361 and RADHA=71231 then KANSHA__________? 

(A) 7483615 (B) 5174836 (C) 5174863 (D) 516831 

 

  

39. SIXTEEN=7654332 શોમ તો NINETEEN=_________? 

(A) 26237654 (B) 26237645 (C) 26234332 (D) 26234323 

 

  

39. If  SIXTEEN=7654332, then NINETEEN=_________? 

(A) 26237654 (B) 26237645 (C) 26234332 (D) 26234323 

 

  

40. જો RAMESH=942876 શોમ, તો MAHESH=_________? 

(A) 246876 (B) 246829 (C) 246892 (D) 248692 

 

  

40. If RAMESH = 942876,then MAHESH=_________? 

(A) 246876 (B) 246829 (C) 246892 (D) 248692 
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 પ્રશ્ન નાં.41થી50સધુીભ ાં ક્ય ુફ કીન  ત્રિથી અરગ ડે છે ? 

 In question No.41 to 50 which one is odd than rest of three ? 

 
 

41. (A) ભશળેબ ઇ (B) દેલીફશને (C) ળાંકયબ ઇ (D) વળલ બ ઇ 

 

41. (A) MAHESHBHAI (B) DEVIBAHEN (C) SHANKARBHAI (D) SHIVABHAI 

 

42. (A) ગરુુદ્વ ય  (B) ભાંરદય (C) ચચક (D) વલધ નવબ  

 

42. (A) GURUDWARA (B) TEMPLE (C) CHURCH (D) VIDHAANAASABHA 

 

43. (A) અભદ લ દ (B) બરૂચ (C) ય જકોટ (D) રદલ્શી  

 

43. (A) AHMEDABAD (B) BHARUCH (C) RAJKOT (D) DELHI 

 

44. (A) લોરીફોર (B) કફડી (C) રક્રકેટ (D) ટેફર ટેવનવ  

 

44. (A) VALLEY BALL (B) KABADI (C) CRICKET (D) TABLE TENIS 

 

45. (A) વળમ ો (B) ઉન ો (C) જાન્યઆુયી (D) ચોભ સુાં 

 

45. (A) WINTER (B) SUMMER (C) JANUARY (D) MONSOON 

 

46. (A) ડીઝર (B) ઘઉં (C) ચોખ  (D) ડ ાંગય  

 

46. (A) DIESEL (B) WHEAT (C) RICE (D) PADDY 

 

47. (A) દ્ર ક્ષ (B) ફટ ટ  (C) વપયજન (D) કે ાં 

 

47. (A) GRAPE (B) POTATO (C) APPLE (D) BANANA 

 

48. (A) નયેન્દ્ર ભોદી (B) ર રફશ દુય ળ સ્ત્રી (C) ગ ાંધીજી (D) ભનભોશનજવવિંશ 

 

49. (A) ળ   (B) કોરજે (C) યવુનલવવિટી (D) ોથટ ઓરપવ 

 

49. (A) SCHOOL (B) COLLEGE (C) UNIVERSITY (D) POST-OFFICE 

 

50. (A) વવિંશ (B) બેંવ (C) ગ મ (D) ફકયી 

 

50. (A) LION (B) BUFFALO (C) COW (D) GOAT 
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 પ્રશ્ન નાં.51 થી55 ભ ાં ડ ફી ફ જુએ એક આકૃવતઆરેી છે તનેી દકિ આકૃવત વ ભ ેઆરે  વલકલ્ોભ ાંથી ળોધો.  

 In question No.51 to 55, figure is given in left. Find its mirror image from the options given 

against it. 

 

51. 

 

: 
 

(A) 

 

(B) 
 

(C) 

 

(D) 

 

 
      

52. 

 

: 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

 
  

    

53. 

 

:  

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

 
      

54. 

 

: 

 

(A) 

 

(B) 
 

(C) 

 

(D) 

 

 
      

55. 

 

: 

 

(A) 

 

(B) 
 

(C) 

 

(D) 
 

 પ્રશ્ન નાં.56 થી 60 ભ ાં પ્રથભ ફે ળબ્દોનો ચોક્કવ વાંફ ાંધ ધ્મ નભ ાં ય ખી ખ રી જગ્મ  યૂો.  

 In question No.56 to 60, considering relationship between first two words, fill in the 

blank from options given against these. 

 
56. ેટ્રોર: ક ય: ઇરેક્ટ્ટ્રીવીટી:___________ 

(A) ટ્રક (B) ફદ ગ ડુાં (C) ટેણરવલઝન (D) એયોપ્રેન 

  

  

56. Petrol:Car:: Electricity:___________ 

(A) TRUCK (B) BULLOCK-CART (C) TELEVISION (D) AEROPLANE 
  

  

57. 5:10:: 25:__________ 

(A) 50 (B) 250 (C) 100 (D) 1000 
  

  

57. 5:10:: 25:__________ 

(A) 50 (B) 250 (C) 100 (D) 1000 
  

  

<
 

<
 

< < 
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58. ખેડૂત: અન જ:: ગ મ:_________ 

(A) દૂધ (B) ળ ક શ યી (C)  રત ુપ્ર િી (D) રશિંવક પ્ર િી 
  

  

58. Farmer: Grains:: Cow:__________ 

(A) MILK (B) HERBIVORES (C) DOMESTIC ANIMAL (D) WILD ANIMAL 
  

  

59. દ: રકરોગ્ર ભ:: પ્રલ શી:_________ 

(A) રકરોભીટય (B) ભીટય (C) ણરટય (D) ડેવીભીટય  

  

  

59. Mass: Kilogram:: Liquid:________ 

(A) KILOMETER (B) METER (C) LITRE (D) DECIMETER 
  

  

60. લેગ: ભીટય/વેકન્ડ:: અંતય:_________ 

(A) ભીટય (B) રકરોગ્ર ભ (C) ણરટય (D) કર ક 

  

  

60. Velocity: Meter/second:: Distance:________ 

(A) METER (B) KILLOGRAM (C) LITTRE (D) HOUR 
  

 

 પ્રશ્ન નાં.61 થી 65 ન ાં વલકલ્ોભ ાંથી ક્યો વલકલ્ ત રકિક યીતે મોગ્મ ક્રભ દળ કલે છે.  

 In question No.61 to 65, find the logical order from the given. 

 

61. (a) ગ મ  (b) ભ ખિ  (c) દુધ  (d) દશીં 
(A) a, d, b, c (B) a, c, d, b (C) a, c, b, d (D) c, b, d, a 

  

  

61. (a) Cow  (b)Butter  (c)Milk  (d)Curd 

(A) a, d, b, c (B) a, c, d, b (C) a, c, b, d (D) c, b, d, a 
  

  

62. (a) વલદ્ય થી  (b) ડીગ્રી  (c) યીક્ષ   (d) નોકયી 

(A) b, c, a, d (B) a, d, c, b (C) a, c, b, d (D) a, c, d, b 
  

 

62. (a) Student  (b)Degree  (c) Examination  (d)Job 

(A) b, c, a, d (B) a, d, c, b (C) a, c, b, d (D) a, c, d, b 
  

 

63. (a) લ ક્ય  (b) મૂ ક્ષયો  (c) ળબ્દો  (d) પકયો 
(A) b, c, a, d (B) a, b, c, d (C) b, d, c, a (D) a, d, c, b 

  

63. (a) Sentence  (b) Alphabets  (c) Words  (d) Paragraph 

(A) b, c, a, d (B) a, b, c, d (C) b, d, c, a (D) a, d, c, b 
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64. (a) ઘય  (b) ભ ટી  (c) ઈંટ  (d) રદલ ર 

(A) b, c, d, a (B) a, b, c, d (C) a, d, b, c (D) a, c, b, d 
  

  

64. (a) House  (b)Soil  (c)Bricks  (d)Wall 

(A) b, c, d, a (B) a, b, c, d (C) a, d, b, c (D) a, c, b, d 
  

  

65. (a) વલદ્યતુ ટે્રન  (b) થભકર  લય થટેળન   (c) કોરવો  (d) વલદ્યતુ 

(A) a, b, c, d (B) b, c, d, a (C) c, b, d, a (D) c, b, a, d 
  

  

65. (a) Electric Train  (b)Thermal Power Station  (c)Coal  (d)Electricity 

(A) a, b, c, d (B) b, c, d, a (C) c, b, d, a (D) c, b, a, d 
  

  

66. 0.3 ÷ 0.003 = ________ 

(A) 1 (B) 10 (C) 100 (D) 1000 
  

  

66. 0.3 ÷ 0.003 = ________ 

(A) 1 (B) 10 (C) 100 (D) 1000 
  

  

67. વભીકયિ વ ચુાં થ મ તે યીતે ખ રીજગ્મ ભ ાં મોગ્મણચહ્ન મકૂો.  

(25____7)____16=2 

(A) +, ÷ (B) +, x (C) +, - (D) ÷, + 
  

  

67. Fill in the blanks such that equation becomes true. 

(25____7)____16=2 

(A) +, ÷ (B) +, x (C) +, - (D) ÷, + 
  

  

68. R ⨯ S = 18 ⨯ 19 શોમ, તો  M⨯ N =________? 

(A) 15⨯ 16 (B) 17⨯ 18 (C) 13 ⨯ 14 (D) 14 ⨯ 15 
  

  

68. If R ⨯ S = 18 ⨯ 19, then M⨯ N =__________? 

(A) 15⨯ 16 (B) 17⨯ 18 (C) 13 ⨯ 14 (D) 14 ⨯ 15 
  

  

69. 234335233253393344 ભ ાં 33 જોડ કેટરી લખત આલે છે ? 

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 2 
  

  

69. How many times does 33-pair in 234335233253393344 ? 

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 2 
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70. અળોકકયત ાં બ લેળ 10 લક ભોટો છે. જો ફાંનેની ઉંભયનો વયલ ો 30 લક શોમ  

તો અળોકની ઉંભય કેટરી ? 

(A) 20 લક (B) 10 લક (C) 15 લક (D) 5 લક 
  

  

70. Bhavesh is 10-years older than Ashok. If sum of the ages of both is 30-years,  

then what is the age of Ashok ? 

(A) 20-Years (B) 10-Years (C) 15-Years (D) 5-Years 
  

  

71. આલતી ક ર છીન  રદલવે  ગરુુલ ય શોમ, તો ગઇ ક રે ક્યો લ ય શતો ? 

(A) ભાંગલ ય (B) બધુલ ય (C) વોભલ ય (D) યવલલ ય 

  

  

71. If day after tomorrow will be Thursday, then what was the day on yesterday ? 

(A) Tuesday (B) Wednesday (C) Monday (D) Sunday 

  

  

72. તભે કોન  ફ ન  રદકય  ? 

(A) બ ઇ (B) ક ક  (C) ભ ત  (D) વત  
  

  

72. Whose father’s son are you ? 

(A) Brother (B) Uncle (C) Mother (D) Father 
  

  

73. APPBPPQQCPPDQPQdc ભ ાં PP-જોડ કેટરીલખત આલે છે ? 

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4 
  

  

73. How many times does PP-pair come in APPBPPQQCPPDQPQdc ? 

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4 
  

  

74. x : 5 = 10 : 50 શોમ તો x=_________ 

(A) 1 (B) 10 (C) 20 (D) 50 
  

  

74. If  x : 5 = 10 : 50 then x =_________ 

(A) 1 (B) 10 (C) 20 (D) 50 
  

  

75. 5 kg રોખાંડ અને 5000 ગ્ર ભ રૂ ૈકી કોનુાં લજન લધ ુ? 

(A) રોખાંડ (B) રૂ (C) ફાંને વભ ન (D) આભ ાંથી એક િ નશીં  

  

  

75. Which is heavier, 5 kg iron or 5000 gram cotton ? 

(A) Iron (B) Cotton (C) Both are equal (D) None of these 
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76. 2.5 કર કની કેટરી વભવનટ થ મ ? 

(A) 90 વભવનટ (B) 120 વભવનટ (C) 130 વભવનટ (D) 150 વભવનટ 

  

  

76. How many minutes of 2.5 hours ? 

(A) 90 Minutes (B) 120 Minutes (C) 130 Minutes (D) 150 Minutes 
  

  

77. લતુકન  રયધ ળોધલ નુાં સતૂ્ર ક્યુાં ? 

(A) 𝜋𝑟2 (B) 2𝜋r (C) 2𝜋𝑟2  (D) 𝜋r 
  

  

77. What is the formula to find the circumference of circle ? 

(A) 𝜋𝑟2 (B) 2𝜋r (C) 2𝜋𝑟2  (D) 𝜋r 
  

  

78. નીચેન  દેળભ ાંથી ક્યો દેળ બ યતનો  ડોળી નથી ? 

(A) શ્રીરાંક  (B) ને  (C) ફ ાંગ્ર દેળ (D) અભેરયક  
  

78. Which of the following countries is not neighbor country of India ? 

(A) Shri Lanka (B) Nepal (C) Bangladesh (D) America 
  

  

79. નીચેન ભ ાંથી ક્યો ભ વ ફ કીન  ત્રિભ વથી અરગ ડે છે ? 

(A) પેબ્રઆુયી (B) ભ ચક (C) જુન (D) એવપ્રર 

  

79. Which month differs from the rest of three ? 

(A) February (B) March (C) June (D) April 
  

  

80. વિભ અને ઉત્તય રદળ ઓ લચ્ચે કઈ રદળ  (ખિૂો) શોમ ? 

(A) લ મવ્મ (NW) (B) ઈળ ન (NE) (C) નૈઋત્મ (SW) (D) અસ્ગ્ન (SE) 
  

  

80. Which direction or angle lies between west and north directions ? 

(A) North-West (B) North-East (C) South-West (D) South-East 
  

  

  

81. એક જ ર ઇનભ ાં એકફીજાને અડકીને આલેર ાં 10 ભક નો (Roq House) ને કેટરી  

કોભનરદલ રો (કય ) શોમ ? 

(A) 10 (B) 9 (C) 11 (D) 8 
  

  

 

 

 

 

81. How many common walls are there in the 10 raw houses adjoining each other in a line ? 

(A) 10 (B) 9 (C) 11 (D) 8 
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82. 20-ભીટય ર ાંફ  લ ાંવન  ોરન  ચ ય વયખ  ટુકડ  કયલ  ભ ટે કેટરી જગ્મ એ લેયલો ડે ? 

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6 
  

  

  

82. How many times should cut a 20 meter long bamboo pole to make four equal pieces ? 

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6 
  

  

  

83. + ને ફદરે ‒ તથ  ⨯ ને ફદરે ÷ રેત ાં (20⨯5) + 3 નુાં વ દુાંરૂ કેટલુાં આલે ? 

(A) 1 (B) 2 (C) 103 (D) 97 
  

  

  

83. Taking ‒ instead of +,÷ instead of  ⨯, what is the value of (20 ⨯ 5) + 3  after simplified ? 

(A) 1 (B) 2 (C) 103 (D) 97 
  

 
 

 નીચ ેઆરે પ્રશ્ન નાં. 84 થી 90 ભ ાં + ન ેફદર ે⨯, ⨯ ન ેફદર ે÷, ÷ ન ેફદર ે‒ અન ે‒ ન ેફદર ે+ રલે ભ ાં આલે , 

તો નીચને નુાં વ દુાંરૂ આત ાં શુાં જલ ફ આલ ેત ેઆરે વલકલ્ોભ ાંથી ળોધો.  

 

 In question No.84 to 90,  if ⨯ in instead of +, ÷ instead of ⨯, ‒ instead of ÷, + instead of ‒, are 

taken then after simplification, what is the value of following ? 
 

84. 15 ‒ (40 ⨯ 8) ÷ 3 

(A) 18 (B) 17 (C) 23 (D) 20 
  

  

85. 20 ÷ (4 + 5) ‒ 4 

(A) 44 (B) 36 (C) 4 (D) 20 
  

  

86. (8 ⨯ 4) + 3 ‒ 4 ÷ 5 

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6 
  

  

87. 27 ⨯ 3 ‒ (6 + 5) ÷ 9 

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40 
  

  

88. 18 ⨯ 9 ‒ (8 + 4) ÷ 20 

(A) 14 (B) 16 (C) 20 (D) 30 
  

  

89. (5 ‒ 2) + (9 ⨯ 3) ÷ 2 

(A) 23 (B) 25 (C) 19 (D) 18 
  

  

90. 2 + 3 ‒ 6 ⨯ 2 ÷ 4 

(A) 13 (B) 5 (C) 10 (D) 11 
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વિભાગ-1 માનવસક ક્ષમતા કસોટી 
સચુના : નીચે આપેલા 1 થી 10 પ્રશ્નોમાાં આંકડાઓને એક ચોકકસ વનયમાનસુાર અંક શે્રણીમાાં ગોઠર્ર્ામાાં 
આરે્લ છે, તેમાાં એક અંક ખટેૂ છે. તે થથાને (?) પ્રશ્નાથવ મકેુલ છે. જેમાાં આપેલા ચાર વર્કલ્પોમાાંથી બાંધબેસતો 
અંક શોધો. 
1 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 7, 4, 5,  ? 

(A) 9 (B) 6 (C) 10 (D) 7 

2 64, 16, 32, 8, ? 

(A) 24 (B) 32 (C) 4 (D) 16 

3 2, 3, 5, 6,  ? , 9,  ? , 12, 14 

(A) 9, 11 (B) 11, 8 (C) 8, 11 (D) 8, 10 

4 2, 11, 7, 16, 12,  ? , 17, 26 

(A) 21 (B) 8 (C) 11 (D) 76 

5 1, 2, 4, 8, 16, 32,  ? 

(A) 48 (B) 56 (C) 64 (D) 70 

6 3, 9, 27, 81, 243,  ? 

(A) 486 (B) 729 (C) 972 (D) 359 

7 12 , 34 , 58 , 716 ,  ? 

(A) 
1017  (B) 

1235 (C) 
1134 (D) 

932    

8 19200, 1920, 240, 40, 10,  ? 

(A) 1 (B) 0 (C) 5 (D) 10 

9 84, 72, 60,   ?, 36 

(A) 52 (B) 36 (C) 45 (D) 48 

10 1, 2, 6, 24, 120, ? 

(A) 360 (B) 720 (C) 480 (D) 600 
 

સચૂના : પ્રશ્ન નાં.11 થી 15 માાં દશાવરે્લ આકૃવત્તમાાં ર્ધમુાાં ર્ધ ુકેટલા ચોરસ છે તે જણાર્ો. 
11  

(A) 9  (B) 10  (C) 14  (D) 15 

12  

(A) 6  (B) 8  (C) 7  (D) 9 

13  

(A) 14  (B) 24  (C) 12  (D) 20 

14  

(A) 6  (B) 9  (C) 7  (D) 10 

15  

(A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 4 
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સચૂના : પ્રશ્ન નાં.16 થી 20 માાં દશાવરે્લ આકૃવત્તમાાં ર્ધમુાાં ર્ધ ુકેટલા વત્રકોણ છે તે જણાર્ો. 
16  

(A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 6 

17  

(A) 8  (B) 12  (C) 20  (D) 14 

18  

(A) 2  (B) 4  (C) 6  (D) 8 

19  

(A) 12  (B) 6  (C) 14  (D) 8 

20  

(A) 32  (B) 18  (C) 16  (D) 8 

 

સચુના: નીચે આપેલા 21 થી 25 પ્રશ્નોમાાં આપેલ શબ્દના અંગે્રજી મળુાક્ષરને તેમના મળુાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે 
ગોઠર્ણીનો સાચો ક્રમ લખો. 
21 PEN 

(A) PEN (B) EPN (C) ENP (D) NEP 

22 FAN 

(A) AFN (B) ANF (C) FAN (D) NFA 

23 CHAIR 

(A) AHCIR (B) ACIHR (C) AICHR (D) ACHIR 

24 WENT 

(A) ETNW (B) ENTW (C) EWTN (D) EWNT 

25 STOP 

(A) STOP (B) OPST (C) OPTS (D) SPTO 
 

સચુના: નીચે આપેલા 26 થી 30 પ્રશ્નોમાાં ગજુરાતી મળૂાક્ષરોને નીચે મજુબ અંકમાાં દશાવર્ીને સાચા  
             વર્કલ્પથી જર્ાબ આપો. 

અંક   :  9 7 5 3 

મળૂાક્ષર  : A B C D 

26 BDAC એટલે..... 
(A) 3957 (B) 7359 (C) 7395 (D) 5937 

27 ABDC એટલે..... 
(A) 9735 (B) 9753 (C) 7953 (D) 7935 

28 CDAB એટલે..... 
(A) 5937 (B) 5397 (C) 5973 (D) 5397 

29 DCAB એટલે..... 
(A) 3579 (B) 3597 (C) 7953 (D) 5937 

30 CABD એટલે..... 
(A) 5937 (B) 7395 (C) 9753 (D) 5973 
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સચુના: પ્રશ્ન 31 થી 35 માાં દરેકમાાં ચાર આકૃવત્તઓ આપલેી છે. એક આકૃવત્ત બાકીની ત્રણ આકૃવત્તથી જુદી પડે છે. આ જુદી 
પડતી આકૃવત્ત શોધો. 

31     

(A) (B) (C) (D) 

32     

(A) (B) (C) (D) 

33     

(A) (B) (C) (D) 

34     

(A) (B) (C) (D) 

35     

(A) (B) (C) (D) 
 

સચુના : પ્રશ્ન નાંબર 36 થી 40 માાં પ્રથમ બ ેશબ્દોનો ચોક્કસ સાંબાંધ ધ્યાનમાાં રાખી (?) પ્રશ્નાથવ દશાવરે્લ થથાન  
         પર બાંધબેસતો વર્કલ્પ પસાંદ કરો. 
36 રફલ્મ : વનદેશક :: ર્તવમાનપત્ર :     ? 

(A) પ્રકાશન (B) લેખક (C) તાંત્રી (D) પાઠક 

37 પથુતક : કાગળ ::  ?  :   ? 

(A) પથુતક : પે્રસ (B) પથુતક : નોટબકુ (C) પેન : નોટબકુ (D) નોટબકુ : કાગળ 

38 વકૃ્ષ : લીમડો :: ક્ષપુ : ? 

(A) ર્ડ (B) તલુસી (C) બાર્ળ (D) નાગરરે્લ 

39 પોણલસ : બાંદૂક :: વશક્ષક :  ?  
(A) કોદાળી (B) હથોડી (C) થટેથોથકોપ (D) પથુતક 

40 રાાંક : ગરીબ :: અમીર : ? 

(A) ભીખારી (B) ધનર્ાન (C) કાયર (D) ડરપોક 
 

સચુના : નીચ ેઆપલેા 41 થી 50 પ્રશ્નોમાાં દશાવર્લે ચાર વર્કલ્પોમાાંથી એક વર્કલ્પ અલગ પડે છે ત ેશોધો. 

41 (A) 14 (B) 21 (C) 49 (D) 64 

42 (A) દરર્ાજો (B) બારણુાં (C) ફવનિચર (D) બારી 
43 (A) કેલ્યલુેટર  (B) પેન (C) પેસ્ન્સલ (D) શાહી 
44 (A) ર્ીંટી (B) ઘરેણુાં (C) હાર (D) બાંગડી 
45 (A) એન્ન્જવનઅર (B) ર્કીલ (C) ડોક્ટર (D) કોટવ  
46 (A) બકરી (B) ભેંસ (C) બળદ  (D) ગાય 

47 (A) એવશયા (B) કેનેડા (C) યરુોપ (D) આરિકા 
48 (A) કેરી (B) સફરજન (C) રીંગણ (D) કેળા 

49 (A) મકાઇ  (B) ર્ાલ (C) ચણા (D) ર્ટાણા 

50 (A) ફુટબોલ (B) હોકી (C) રક્રકેટ (D) ચેસ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 + 
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સચુના: નીચે આપેલા 51 થી 55 પ્રશ્નોમાાં અરીસાની છાપ આપેલી છે, તો સાચો જર્ાબ શોધીને લખો. 
51 

 

    

(A) (B) (C) (D) 

52 

 
    

(A) (B) (C) (D) 

53 

 
    

(A) (B) (C) (D) 

54 

 
    

(A) (B) (C) (D) 

55 

 
    

(A) (B) (C) (D) 
 

સચુના: નીચે આપેલ સચૂનાઓને ધ્યાનપરૂ્વ ર્ાાંચો અને પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 56 થી 60 નાાં જર્ાબ આપો. 
 છ પથુતકો વર્વશષ્ટ રીતે એક બીજા ઉપર રાખર્ામાાં આરે્લ છે. 

 ગણણતની બરાબર નીચે નાગરરકશાસ્ત્ર છે. અંગે્રજી અને અથવશાસ્ત્રની ર્ચ્ચે ભગૂોળ છે. 

 ઈવતહાસ સૌથી ઉપર નથી અને નાગરરકશાસ્ત્ર સૌથી નીચે છે. 
 

56 કય ુપથુતક ઉપરથી બીજા ક્રમે છે ? 
(A) ભગૂોળ (B) ઇવતહાસ (C) અથવશાસ્ત્ર (D) અધરુી સચૂના 

57 નીચેનામાાંથી ગણણતની સાચી સ્થથતી કઇ છે ? 
(A) સૌથી ઉપર (B) ઉપરથી પાાંચમાાં ક્રમે (C) નીચથેી ત્રીજા ક્રમે (D) અધરુી સચૂના 

58 કય ુપથુતક સૌથી ઉપર છે ? 
(A) ગણણત (B) અંગે્રજી (C) અથવશાસ્ત્ર (D) અધરૂી સચૂના 

59 કય ુપથુતક નીચેથી ચોથા ક્રમે છે ? 
(A) અથવશાસ્ત્ર (B) ઇવતહાસ (C) અંગે્રજી (D) અધરૂી સચૂના 

60 સૌથી નીચે કય ુપથુતક છે ? 
(A) નાગરરકશાસ્ત્ર (B) અંગે્રજી (C) ગણણત (D) અથવશાસ્ત્ર 

 

સચૂનાઃ નીચે આપેલ પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 61 થી 65 માાં દશાવરે્લ વર્કલ્પોને યોગ્ય તારકિક ક્રમમાાં ગોઠર્ો. 
61 (a) જજલ્લો (b) તાલકુો (c) ગામ  (d) રાજ્ય  

(A) d-b-a-c (B) c-b-a-d (C) c-b-d-a (D) a-b-c-d 

62 (a) શેરશાહ (b) હમુાય ુ (c) અકબર (d) બાબર  

(A) d-b-a-c (B) d-b-c-a (C) a-b-c-d (D) d-c-b-a 

63 (a) વત્રજ્યા (b) પરરઘ (c) કેન્ર  (d) વ્યાસ  

(A) c-a-d-b- (B) d-b-c-a (C) a-c-d-b (D) d-d-a-c 

64 (a) કોલેજ (b) પ્રાથવમક શાળા (c) માધ્યવમક શાળા (d) બાલમાંરદર  

(A) d-b-c-a (B) c-a-d-b (C) b-d-a-c (D) a-c-d-b 

65 (a) સયૂાવથત (b) સયૂોદય (c) મધ્યાહ્ન  (d) રાત્રી  
(A) a-b-d-c (B) b-c-a-d (C) d-c-b-a (D) b-a-d-c 
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સચૂનાઃ પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 66 થી 70 માાં  
+  ને બદલે  x;  x  ને બદલે  -;  -  ને બદલે  + અને ÷  ને બદલે  - મજુબ ણચહ્નો બદલી સાદુરૂપ 
આપતાાં શુાં જર્ાબ આરે્ તે વર્કલ્પોમાાંથી શોધો. 
66 18 – ( 3 + 6 ) ÷ 2 

(A) 34 (B) 32 (C) 36 (D) 38 

67 25 x 3 – ( 6 x 5 ) ÷ 9 

(A) -26 (B) 26 (C) 14 (D) -14 

68 ( 8 – 6 ) + ( 7 x 4 ) ÷ 4 

(A) 38 (B) -38 (C) 42 (D) 46 

69 32 x 4 – ( 9 + 4 ) ÷ 20 

(A) -41 (B) -27 (C) 41 (D) 68 

70 9 + 8 – 7 x 6 ÷ 4 

(A) 79 (B) 89 (C) 10 (D) 69 
 

સચૂનાઃ પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 71 થી 90 માાં પ્રશ્નમાાં દશાવરે્લ વર્ગત અનસુાર જર્ાબ શોધો. 
71 અંગે્રજી ર્ણવમાલાનાાં અક્ષરોને એકજ હરોળમાાં ગોઠર્તા તેમાાં ડાબી બાજુથી તેરમા અંક પછી 

જમણી બાજુનો સાતમો અક્ષર કયો આર્શે ? 

(A) S (B) T (C) U (D) V 

72 અંગે્રજી ર્ણવમાલામાાં H અને S ની ર્ચ્ચે આર્તા ર્ણવ/ર્ણો માટે સાચો વર્કલ્પ કયો છે ? 

(A) માત્ર L આરે્ (B) માત્ર M આરે્ (C) માત્ર P આરે્ (D) આ ત્રણ તો આરે્ જ 

73 કોઇ એક મરહનાની પહલેી તારીખે સોમર્ાર હોય તો તેજ મરહનાની 25મી તારીખે કયો ર્ાર હોય ? 

(A) રવર્ર્ાર (B) ગરુુર્ાર (C) બધુર્ાર (D) સોમર્ાર 

74 સયૂોદય ર્ખતે તમારો ચહરેો સયૂવ સામે હોય તો તમારો ડાબો હાથ ડાબી તરફ લાંબાર્તા તે કઇ 
રદશા બતાર્શે ? 

(A) ઉત્તર (B) દણક્ષણ (C) પવિમ (D) પરૂ્વ 
75 કયો માસ અન્ય ત્રણથી અલગ પડે છે ? 

(A) જાન્યઆુરી (B) ફેબ્રઆુરી (C) માચવ (D) મે 

76 એક જ લાઇનમાાં એક બીજાને અડકીને આરે્લા 5 મકાનોને કેટલી સાંયકુ્ત (સામાન્ય) રદર્ાલો હોય ? 

(A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 6 

77 એક રકલોમીટરના કેટલા મીટર થાય ? 
(A) 100 (B) 1000 (C) 10000 (D) 1 

78 એક લાખમાાં કેટલા હજાર હોય છે ? 
(A) 1000 (B) 100 (C) 10000 (D) 10 

79 12 વર્દ્યાથીઓ લાઇનમાાં ઊભા છે. મોહન શરૂઆતથી પાાંચમાાં ક્રમે ઊભો હોય, તો છેલ્લેથી ગણતાાં 
તે કેટલામાાં ક્રમે હશે ? 

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 12 

80 અઢી કલાકની વમવનટ કેટલી થાય ? 

(A) 90 વમવનટ (B) 120 વમવનટ (C) 130 વમવનટ (D) 150 વમવનટ 

81 54116114511993311 માાં 11 જોડ કેટલી ર્ખત આરે્ છે ? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 
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82 APRSQPPZYPTCPQMP માાં P કેટલી ર્ખત આરે્ છે ? 
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 

83 28 ફુટ લાાંબા તાાંબાના તારમાાંથી 4 ફુટના એક સરખા ટુકડા કરર્ા માટે કેટલી ર્ખત તાર કાપર્ો 
પડે ? 
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 

84 એક સાંખ્યાના 40 ટકા ના 40 ટકા જો 48 હોય તો તે સાંખ્યા કઇ હશે ? 

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400 

85 મુાંબઇ, અમદાર્ાદ, ભોપાલ અને જયપરુમાાંથી કય ુશહરે અન્ય ત્રણ કરતા અલગ પડે છે ? 
(A) મુાંબઇ (B) અમદાર્ાદ (C) ભોપાલ (D) જયપરુ 

86 26મી જાન્યઆુરી 2016 નાાં રોજ માંગળર્ાર હતો, તો 26મી જાન્યઆુરી 2017 નાાં રદર્સે શાળામાાં 
કયા ર્ારે ધ્ર્જ ર્ાંદન કરર્ામાાં આવ્યુાં હોય ? 

(A) માંગળર્ાર (B) બધુર્ાર (C) ગરુુર્ાર (D) શકુ્રર્ાર 

87 સાદુરૂપ આપતા સમીકરણ સાચુાં બને તે રીતે ખાલી જગ્યામાાં યોગ્ય ણચહ્ન મકૂો. 
(36 ____ 4 ) ___ 8 = 1 

(A) +,  ÷ (B) -,  + (C) ÷,  x (D) ÷,  - 

88 હુાં ગજુરાત રાજ્યનુાં પાડોશી રાજ્ય નથી ? 

(A) છત્તીસગઢ  (B) મધ્યપ્રદેશ (C) રાજથથાન (D) મહારાષ્ર 

89 ઉંમરના ચડતા ક્રમમાાં તારકિક રીતે ગોઠર્ો : (1) રકશોર (2) બાલ્ય (3) શીશ ુ(4) યરુ્ા  
(A) 4-2-1-3 (B) 1-3-4-2 (C) 3-2-1-4 (D) 3-1-2-4 

90 અલગ પડતો શબ્દ કયો છે ?  

(A) ડીઝલ (B) કેરોસીન (C) પેરોલ (D) ડામર 
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SOCIAL SCIENCES
56. ÷kuÚk÷ fÞk rsÕ÷k{k ykðu÷wt Au ?

sðkçk : (2) y{ËkðkË

56. In which district is Lothal situated ?

sðkçk : (2) Ahmedabad

57. økwshkík{kt Lke[uLkk Ãkife fE Ãkúkr[Lk rðãkÃkeX ÃkúÏÞkík níke ?

sðkçk : (3) ð÷¼e

57. Which of the following ancient university in Gujarat was famous ?

sðkçk : (3) Valabhi

58. ¼khík{kt MknkÞfkhe ÞkusLkkLkku y{÷ fkuuýu fhkÔÞku níkku ?

sðkçk : (3) ðu÷uM÷e

58. Who had implemented subsidy scheme ?

sðkçk : (3) Wellesley

59. çkúñkuMk{ksLke MÚkkÃkLkk fkuýu fhe níke ?

sðkçk : (1) hkòhk{ {kunLkhkÞ

59. Who established Brahmo Samaj ?
sðkçk : (1) Rajaram Mohan Roy

60. Ëu÷ðkzkLkk Ëuhkt fÞk Ãkðoík WÃkh ykðu÷k Auu ?

sðkçk : (1) ykçkw Ãkðoík

60. On which mountain temples of Delwada is situated ?

sðkçk : (1) Mount Abu

61. ytøkúuòuyu RMx RrLzÞk ftÃkLkeLke MÚkkÃkLkk fÞkhu fhe ?

sðkçk : (2) R.Mk. 1600

61. When does Britishers established East India Company ?

sðkçk : (2) 1600

62. økktÄeSLkku sL{ fÞk þnuh{kt ÚkÞku níkku ?

sðkçk : (1) ÃkkuhçktËh

62. In which city Gandhiji was born ?

sðkçk : (1) Porbandar

NMMS 2012: SAT - SOCIAL SCIENCE QUESTIONS
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63. çkkhzku÷e MkíÞkøkúnÚke ðÕ÷¼¼kELku fÞwt rçkYË {éÞwt ?

sðkçk : (1) MkhËkh

63. Which title was given to Vallabhbhai after Bardoli Satyagrah ?

sðkçk : (1) Sardar

64. rËÕne{kt ykðu÷e {nkí{k økktÄeSLke Mk{krÄLke søÞk fÞk Lkk{Úke yku¤¾kÞ Au ?

sðkçk : (3) hks½kx

64. By which name Gandhiji's memorial place in Delhi is known as ?

sðkçk : (3) Rajghat

65. ¼qËkLkÞ¿kLkk Ãkúýuíkk fkuý níkk ?

sðkçk : (1) rðLkkuçkk ¼kðu

65. Who was the founder of Bhudan Yagya ?

sðkçk : (1) Vinoba Bhave

66. Ãk]ÚðeLkk {æÞ{ktÚke fÞwt ð]¥k ÃkMkkh ÚkkÞ Au ?

sðkçk : (3) rð»kwðð]¥k

66. Which tropic passes through centre of Earth ?

sðkçk : (3) Equator

67. yûkktþð]¥kkuLke fw÷ MktÏÞk fux÷e Au ?

sðkçk : (1) 181

67. What is the total number of latitudes?

sðkçk : (1) 181

68. Ãk]Úðe fux÷k ytþLkk ¾qýu Lk{u÷e Au ?

sðkçk : (2) 66.5°

68. At how much degree of angle Earth is inclined ?

sðkçk : (2) 66.5°

69. ¼khík fÞk ¾tz{k ykðu÷ku Ëuþ Au ?

sðkçk : (1) yurþÞk

69. In which continent India is situated ?

sðkçk : (1) Asia
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70. ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe LkËe fE Au ?

sðkçk : (1) øktøkk
70. Which is the biggest river of India ?

sðkçk : (1) Ganga

71. Ãk]Úðe yuf rËðMk{kt yuf yktxku ÃkkuíkkLke Ähe WÃkh Ãkwhku fhu Au íkuLku fE økrík fnu Au ?

sðkçk : (2) ËirLkf økrík

71. Earth completes one turn on its axis in one day. What this speed is known as ?

sðkçk : (2) Daily Speed

72. Ãk]Úðe WÃkhLkku fux÷ku ¼køk s÷kðhý hkufu Au ?
sðkçk : (2) 71%

72. How much area of Earth is covered by water ?
sðkçk : (2) 71%

73. ËwrLkÞkLkw MkkiÚke ô[wt rþ¾h fÞwt Au ?

sðkçk : (1) {kWLx yuðhuMx
73. Which is the highest peak of the world ?

sðkçk : (1) Mt. Everest

74. Lke[u Ãkife fÞku ¼khíkLkku Ãkzkuþe Ëuþ LkÚke ?

sðkçk : (4) òÃkkLk
74. Which of the following is not a neighbour country of India ?

sðkçk : (4) Japan

75. økwshkíkLke Ãkrù{u ykðu÷k MkkøkhLkwt Lkk{ fÞwt Au ?

sðkçk : (2) yhçkMkkøkh
75. Which ocean is situated on the western side of Gujarat ?

sðkçk : (2) Arabian Sea

76. rðÄkLkMk¼kLke {wËík fux÷k ð»koLke nkuÞ Auu ?
sðkçk : (1) 5

76. How many years is fixed for Legislative Assembly term ?
sðkçk : (1) 5

77. Lke[u Ãkife þuLkku ònuh r{Õfík{kt Mk{kðuþ Úkþu Lkrn ?

sðkçk : (4) ½h
77. Which of the following is not included as public property ?

sðkçk : (4) House
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78. hkßÞLkk ÃkúÚk{ Lkkøkrhf fkuý fnuðkÞ Au ?

sðkçk : (4) hkßÞÃkk÷

78. Who is considered as the first citizen of a state ?

sðkçk : (4) Governor

79. økwshkíkLkwt rðÄkLkMk¼k ¼ðLk fÞk þnuh{kt ykðu÷wt Au ?

sðkçk : (4) økktÄeLkøkh

79. In which city is Vidhansabha Bhavan of Gujarat situated ?

sðkçk : (4) Gandhinagar

80. ½h ðÃkhkþe ðMíkw WÃkh Lke[u Ãkife fÞwt rLkþkLk nkuÞ Au ?

sðkçk : (2) ykR.yuMk.ykR.

80. Which of the following symbol is found on household items ?

sðkçk : (2) I.S.I.

81. ykÃkýk ËuþLkk çktÄkhýLkk ½zðiÞk fkuý níkk ?

sðkçk : (4) ynª Ëþkoðu÷ ík{k{

81. Who was the author of our country's constitution ?

sðkçk : (4) All the three mentioned here

82. rð&ðLkwt MkkiÚke {kuxwt ÷ur¾ík çktÄkhý fÞk ËuþLkwt Au ?

sðkçk : (2) ¼khík

82. Which country has the biggest written constitution in the world ?

sðkçk : (2) India

83. ¼khíkLkk ÃkúÚk{ hk»xÙÃkrík fkuý níkk ?

sðkçk : (1) zkì. hksuLËÙ ÃkúMkkË

83. Who was the first president of India ?

sðkçk : (1) Dr. Rajendra Prasad

84. ¼khíkLkk ÃkúÚk{ ðzkÃkúÄkLk fkuý níkk ?

sðkçk : (2) sðknh÷k÷ LknuY

84. Who was the first Prime Minister of India ?

sðkçk : (2) Jawaharlal Nehru
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85. økwshkík hkßÞLke ðze yËk÷ík fÞk þnuh{kt ykðu÷e Au ?

sðkçk : (4) y{ËkðkË
85. In which city Gujarat State's High Court is situated ?

sðkçk : (4) Ahmedabad

86. çkòh{kt {¤íke íkiÞkh þkfknkhe ¾kãMkk{økúe WÃkh fuðk htøkLkw r[ö nkuÞ Au ?

sðkçk : (3) ÷e÷k

86. Which coloured symbol is used on packed vegetarian food items available in
market ?

sðkçk : (3) Green

87. nku÷{kfoLkwt rLkþkLk fE ðMíkwyku WÃkh {wfðk{kt ykðu Au ?

sðkçk : (4) MkkuLkkLkk ½huýk
87. On which products the symbol of Hallmark is used ?

sðkçk : (4) Gold ornaments

88. MRP fE çkkçkíkLke {krníke ykÃku Au ?

sðkçk : (4) ®f{ík

88. Which information is provided by MRP ?

sðkçk : (4) Price

89. rðïøkúknf yrÄfkh rËLk fE íkkhe¾u Wsððk{kt ykðu Au ?

sðkçk : (1) 15{e {k[o

89. World Consumer Rights Day is celebrated on which date ?

sðkçk : (1) 15th March

90. ¼khíkeÞ Lkkýwt Lke[uLkk Ãkife fE rLkþkLkeÚke yku¤¾kÞ Au ?

sðkçk : (4) `

90. Indian currency is denoted by which of the following symbol ?

sðkçk : (4) `

•    •    •
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વ ભ જજક વલજ્ઞ ન/ Social Science 

56. ય વત્રન  ૧૨ લ ગે િ સમૂક જોલ  ભતો દેળ ક્યો છે ? 

(A) ને  (B) ન્યઝુીરેન્ડ (C) નોલે (D) જા ન 

  

56. In which country the sun is seen even at 12 o’clock night (midnight) 

(A) Nepal (B) New Zeeland (C) Norway (D) Japan 
  

57. થૃ્લી ોત ની ધયી ય_________અને  કક્ષ ની વ થે__________નો ખિૂો ફન લીને પયે છે. 

(A) 23.5o અને 6.65o (B) 23.5o અને 66.5o (C) 6.65o અને 23.5o (D) 66.5o અને 23.5o 

  

57. The earth makes an angle of_________to its axis and_________to its orbits. 

(A) 23.5o અને 6.65o (B) 23.5o અને 66.5o (C) 6.65o અને 23.5o (D) 66.5o અને 23.5o 

  

58. બ યતનો પ્રભ િ વભમ યેખ ાંળક્ય  ળશયે  વેથીવ ય થ મ છે. 

(A) અભદ લ દ (B) ઔયાંગ ફ દ (C) અલ્શ ફ દ (D) જફરયુ 

  

58. The standard time of India is decided on the basis of 82.5o longitude  

which passes through____________city. 

(A) Ahmedabad (B) Aurangabad (C) Allahabad (D) Jabalpur 
  

59. બ ખય ન ાંગર ફહ ુશતુેક મોજન  કઈ નદી ય કયલ ભ ાં આલી છે ? 

(A) વતલજુ નદી (B) કોવી નદી (C) ભશ નદી (D) કૃષ્િ  નદી 
  

59. Which river is used for the Bhakharanangal multipurpose project ? 

(A) The satluj (B) The kosi (C) The Mahanadi (D) The Krishna 
  

60. બ યતભ ાં___________અબમ યણ્મો અને___________ય ષ્ટ્રીમ ઉદ્ય નો આલેર છે. 

(A) 490 અને 89 (B) 410 અને 98 (C) 89 અને 490 (D) 98 અને 410 

  

60. There are__________sanctuariesand__________National parks in India. 

(A) 490And89 (B) 410And98 (C) 89And490 (D) 98And410 
  

61. ય ષ્ટ્રીમ ધોયીભ ગકન  ભ ઇરથટોનભ ાં શુાં રખેલુાં શોમ છે ? 

(A) DMR (B) S.H. (C) N.H. (D) કાંઇ િ નરશિં 
  

61. What is indicated in milestone of National Highway ? 

(A) DMR (B) S.H. (C) N.H. (D) None of them 
  

62. થૃ્લી ઉય કુર___________આલયિો આલેર  છે. 

(A) ફે (B)  ાંચ (C) ચ ય (D) ત્રિ 

  

62. There are totally___________spheres on the earth. 

(A) Two (B) Five (C) Four (D) Three 
  

63. થૃ્લીની વ ટીથી આળયે___________રક.ભી. સધુી લ ત લયિ વલથતયેલુાં છે. 

(A) 1600 km (B) 160 km (C) 16 km (D) 600 km 
  

63. Atmosphere extends approximately____________km from the suface of earth. 

(A) 1600 km (B) 160 km (C) 16 km (D) 600 km 
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64. ભથૂખરનને ક યિે___________યેરલે વ્મલશ ય લ યાંલ ય ખોયલ ઇ જામ છે. 

(A) કોંકિ યેરલે (B) ભધ્મ યેરલે (C) લૂક યેરલે (D) વિભ યેરલે 

  

64. Due to landslides, the railway transportation in___________gets obstructed. 

(A) Konkan Railway (B) Central Railway (C) Eastern Railway (D) Western Railway 
  

65. જ્લ  મખુી નીભ ાં ર લ યવ ઠયત  અને ક ફકન ય દફ િ આલત  વભમ જત ાં તેભ ાંથી _________ફને છે. 

(A)  યો (B) જવત (C) વીસુાં (D) શીય  
  

65. The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into___________. 

(A) Mercury (B) Zinc (C) Tin-Plating (D) Diamonds 
  

66. છેલ્ર ાં 100 લોભ ાં ત ભ નભ ાં___________વેન્ટીગે્રડનો લધ યો થમો છે. 

(A) 0.6oવે. (B) 6oવે. (C) 6.5oવે. (D) 7oવે. 

  

66. Increases in the temperature by___________centigrade in the last 100 years. 

(A) 0.6oC (B) 6oC (C) 6.5oC (D) 7oC 
  

67. નીચેન ભ ાંથી ક્યો લ ય ુગ્રીન શ ઉવ લ ય ુનથી. 

(A) ક ફકન ડ મોકવ ઇ (B) વભથેન (C) કરોયોપરોયો ક ફકન (D) ન ઇટ્રોજન  

  

67. Which is not greenhouse gase given below. 

(A) Carbon dioxide (B) Methane (C) Chlorofluro carbon (D) Nitrogen 
  

68. યનુ નો વાંયકુ્ટ્ત ઠય લથી દય લે ક્ય  રદલવને ‘ઓઝોન રદલવ’ તયીકે ઉજલલ ભ ાં આલે છે ? 

(A) ૧૭ વપ્ટેમ્ફય (B) ૧૬ વપ્ટેમ્ફય (C) ૧૭ ઓક્ટ્ટોફય (D) ૧૬ ઓક્ટ્ટોફય 

  

68. As per the resolution by the UN which day is observed as the ‘Ozone Day’ ? 
(A) 17 September (B) 16 September (C) 17 October (D) 16 October 

  

69. કઇ કૃવત ય જા શકલધકન દ્વ ય  યચ ઇ ન શતી ? 

(A) ન ગ નાંદ (B) શકચરયત (C) યત્ન લણર (D) વપ્રમદવળિક  
  

69. Which creation was not made by Harsh Vardhan ? 

(A) Naganand (B) Harshcharit (C) Ratnavali (D) Priyadarshika 
  

70. પ્ર ચીન રશિંદન  ઈવતશ વભ ાં છેલ્ર  રશિંદુ વમ્ર ટ કોિ શત  ? 

(A) શકલધકન (B) રુકેળી ફીજા (C) દેલગપુ્ત (D) બ થકયલભકન  

  

70. In ancient history of Hind who was the last hinduemperor ? 

(A) Harsh Vardhan (B) Pulkeshi Second (C) Devgupt (D) BhaskarVarman 
  

71. ગરુ ભ લાંળન  થથ ક તયીકે કોિ ઓખ મો ? 

(A) ભશાંભદ ગઝની (B) ળ શબદુ્દીન ધોયી (C) કુત્બદુ્દીન ઐફક (D) ફલ્ફન 

  

71. Who was know as the founder of the ‘Slave Dynasty’ 
(A) MohmandGazani (B) ShahbuddinDhori (C) Qut-ud-din-Aibak (D) Balban 

  

151



 

 

NMMS Page 28 of 32 

 

72. અિરશરલ ડની કઈ ય િીએ પ્રજાન  કલ્મ િ શતે ુ ‘ય િીની લ લ’ ફાંધ લી શતી ? 

(A) ભીન દેલી (B) ન ઇકી દેલી (C) ય િી ઉદમભવત (D) ય િી રક્ષ્ભીફ ઈ 

  

72. Which Queen of Anhilwad built a ‘Rani-Ki-Vav’ for the public welfare ? 
(A) Minal Devi (B) Naiki Devi (C) Queen Udaymati (D) Queen Laxmibai 

  

73. કોન  ળ વનક  દયવભમ ન  ટિભ ાં વશસ્ત્રણરિંગ ત લ ફ ાંધલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં ? 

(A) વવધ્ધય જ જમવવિંશ (B) કુભ    (C) બીભદેલ (D) મૂય જ વોરાંકી 
  

73. During whose reign, the Sahatraling lake of Patan was constructed ? 

(A) SiddhrajJaisinh (B) Kumal Pal (C) Bhimdev (D) MulrajSolanki 
  

74. ઈબ્ર શીભ રોદી અને ફ ફય લચ્ચેનુાં  િીતનુાં યધુ્ધ કઈ વ રભ ાં થયુાં શત ુાં ? 

(A) ઇ.વ.1526 (B) ઇ.વ. 1530 (C) ઇ.વ.1527 (D) ઇ.વ.1556 

  

74. In which year the battle of Panipat between Ibrahim lodi and Babar happened ? 

(A) 1526 CE (B) 1530 CE (C) 1527 CE (D) 1556 CE 
  

75. બ યત આલલ નો જભ ગક ળોધલ નુાં ફીડુાં ઝડન ય ઇ રીનો _____________શતો. 

(A) લ થકો-દ-ગ ભ  (B) ભશભદ-ઇબ્ન-ભજીદ (C) કોરાંફવ (D) શોરકન્વ 

  

75. _____________was the Italian who accepted the challenge to discover the sea route of India. 

(A) Vasco-Da-Gama (B) Mohmad-Ibn_Majid (C) Columbus (D) Hawkins 
  

76. પ્ર વીનુાં યધુ્ધ કોની કોની લચ્ચે રડ યુાં ? 

(A) વવય જ-ઉદ્-દૌર  અને મળુીદ અરીખ ન (B) યોફટક કર ઇલ અને શોકીન્વ  

(C) વવય જ-ઉદ્-દૌર  અને શોકીન્વ (D) યોફટક કર ઇલ-ભીય જાપય 

  

76. Between whom was the Battle of Plasseyfought ? 

(A) Siraj-Ud-Daulah and Murshid Khan (B)Robert Clive and Siraj-Ud-Daulah 

(C)Siraj-Ud-Daulah and Hawkins (D)Robert Clive and Mir Jafar 
  

77. બ યતભ ાં વશ મક યી મોજન  કોિ ર વ્યુાં ? 

(A) ડેરશ ઉવી (B) લોયન શથેટીંગ્વ  (C) રોડક લેરેથરી (D) રોડક કર ઇલ 

  

77. Who introduced subsidiary Alliance in India ? 

(A) Dalhousie (B) Warren Hastings (C) LoardWellesly (D) Loard Clive 
  

78. ડેરશ ઉવી દ્વ ય  કઇ નીવત (ોણરવી) અન લ ભ ાં આલી ? 

(A) બ ગર   ડો અને ય જ કયો (B) વશ મક યી મોજન  

(C) ખ રવ નીવત (D) આભ નીએક િ નરશિં  
  

78. Which policy was implemented by Dalhousie ? 

(A) Divide and Rule Policy (B) Subsidiary Allience Policy 

(C) Policy of Annexation (D) None of them 
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79. બ યતભ ાં વૌ પ્રથભ યેલ્લેર ઇન કોની લચ્ચે ળરૂ કયલ ભ ાં આલી ? 

(A) મુાંફઇથી ન વવક (B) મુાંફઇથી નૂ  (C) મુાંફઇથી થ િ  (D) કરકત્ત થી ભલુનેશ્વય 

  

79. In India first railway line started between____________ 

(A) Mumbai to Nasik (B) Mumbai to Pune 

(C) Mumbai to Thane (D) Calcutta to Bhuvneswar 
  

80. ઇ.વ.1829 ભ ાં વતી થલ નો રયલ જ અટક લતો ક મદો કોિે અભરભ ાં મકુ્યો ? 

(A) વલણરમભ ચ લ્વક (B) વલણરમભ ફેસ્ન્ટક (C) રોડક ક્ટ્ર ઇલ (D) રોડક કોનકલોણરવ 

  

80. Who passed a law in 1829 to ban the practice of Sati ? 

(A) William charls (B) William Bentinck (C) Loard Clive (D) Loard Cornwallis 
  

81. ઇથટ ઇસ્ન્ડમ  કાંનીની શકૂભત વ ભે વાંગ્ર ભનુાં આમોજન ક્ય યે કયુું શત ુાં ? 

(A) 31 ભે 1858 (B) 1 ભે 1857 (C) 31 ભે 1857 (D) 1 ભે 1858 

  

81. When was planned to begin the revolt across the nation against the East India company ? 

(A) 31 May1858 (B) 1 May1857 (C) 31 May1857 (D) 1 May1858 
  

82. ઇ.વ.1857 ન  વાંગ્ર ભન  પ્રથભ ળશીદ કોિ ફન્યુાં ? 

(A) બગતવવિંશ (B) ભાંગર  ાંડે (C) કુાંલયવવિંશ (D) ત ત્મ  ટોે 

  

82. Who became the first martyr of the Revolt of 1857 ? 

(A) Bhagat Singh (B) mangalPandey (C) Kunwar Singh (D) Tatya Tope 
  

83. બ યતીમ ફાંધ યિ ક્ય યે અભરભ ાં આવ્યુાં ? 

(A) 15ભી ઓગષ્ટ 1947 (B) 30 જાન્યઆુયી 1948 

(C) 26 નલેમ્ફય 1949 (D) 26ભી જાન્યઆુયી 1950 

  

83. When was enforced our Indian constitution ? 

(A) 15 August 1947 (B) 30January1948 (C) 26 November 1949 (D) 26 January1950 
  

84. ક્યુાં વલધ ન અવત્મ છે ? 

(A) બ યતનુાં ફ ાંધ યિ એ વલશ્વનુાં વૌથી ભોટુાં રેણખત ફાંધ યિ છે.  

(B) ડો. ય જેન્દ્રપ્રવ દ ફાંધ યિ વબ ન  અધ્મક્ષ તયીકે ચ ૂાંટલ ભ ાં આવ્મ .  

(C) ફાંધ યિ વબ ભ ાં એકિ ભરશર નો વભ લેળ કમો ન શતો.  

(D) ફાંધ યિની ખયડ  વવભવતન  અધ્મક્ષ ડો.ફી.આય.આંફેડકય શત .  

 

84. Which sentence is wrong ? 

(A) The constitution of India is the longest written constitution in the world. 

(B) Dr.Rajendra Prasad was elected as the president of the constituent Assembly. 

(C) Not a single woman was included in constitution assembly. 

(D) Dr. B. R. ambedkar was the president of drafting committees of constitution. 
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85. દય કેટર  લે રોકવબ ની ચ ૂાંટિી થ મ છે ? 

(A) ૩લક (B)  ાંચ લક (C) દય લે (D) ગભે ત્મ યે 

  

85. LokSabha election are held every____________ 

(A) 3 years (B) 5 years (C) Every year (D) At any time 
  

86. ય જ્મ વબ ન  250 વભ્મોભ ાંથી ય ષ્ટ્રવત કેટર  વભ્મોની વનભણુાંક કયે છે ? 

(A) 238 વભ્મો (B) 12 વભ્મો (C) 24 વભ્મો (D) 100 વભ્મો 
  

86. Out of 250 members of Rajya Sabha how many members are nominated by President ? 

(A) 238 members (B) 12 members (C) 24 members (D) 100 members 
  

87. ય જ્મવબ ન  વબ વત તયીકે કોિ ફને છે ? 

(A) ઉય ષ્ટ્રવત ય જ્મવબ ન  વબ વત ફને છે. (B) પ્રધ નભાંત્રી ય જ્મવબ ન  વબ વત ફને છે.  

(C) ય ષ્ટ્રવત ય જ્મવબ ન  વબ વત ફને છે.  (D) ય જ્મ ર ય જ્મવબ ન  વબ વત ફને છે.  

  

87. Who acts as chairman of Rajyasabha ? 

(A) Vice President acts as chairman of Rajyasabha. (B) Prime Minister acts as chairman of Rajyasabha. 

(C) President acts as chairman of Rajyasabha. (D) Governer acts as chairman of Rajyasabha. 
  

88. ખયડો ક મદો ફને તે શરે  તેનુાં___________લખત લ ાંચન થ મ છે.  

(A) એક લખત (B) ફે લખત (C) ત્રિ લખત (D) ચ ય લખત  

  

88. How many times Bill is read before it becomes a law ? 

(A) One Time (B) Two Time (C) Three Time (D) Four Time 
  

89. કઈ લથતઓુ ઉય ISI નુાં વનળ ન શોમ છે ? 

(A) ખેતેદ ળોથી તૈમ ય થતી લથતઓુ ય  (B) ઘયલય ળભ ાં ઉમોગી લથત ુય  

(C) ઉનની ફન લટો અને ોળ કની લથત ુઉય  (D) વોન  ચ ાંદીની ફન લટો ઉય 

  

89. For which product ISI symbol is used ? 

(A) Agriculture Products (B) Household Products 

(C) Woolen Products (D) Silver-Gold Ornaments 
  

90. નીચેન ભ ાંથી ક્યો વલલ દ પોજદ યી વલલ દ નથી ? 

(A) ળ યીરયક ઇજા (B) ચોયી, લ ૂાંટપ ટ (C) ખનૂ (D) જભીનનો વલલ દ 

  

90. Which is not criminal case from given below ? 

(A) Physical Harm (B) Theft, Robbery (C) Murder (D) Land case 
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140 જમીન વર્ના ખેતી કરર્ાની પધ્ધવત કઇ છે ? 

(A) રકચન ગાડવન (B) બાગાયતી ખેતી (C) હાઇડ્રોપોવનક્સ (D) પરાંપરાગત ખેતી 
141 બેકટેરીયાથી થતો રોગ કયો છે ? 

(A) અછબડા (B) કમળો (C) મેલેરીયા (D) ક્ષય 

142 કાનમાાં આરે્લા પડદાને શુાં કહ ેછે ? 

(A) કણવનાળ (B) કણવપટલ (C) કણવપલ્લર્ (D) કણવચેતા 
143 કળીચનૂામાાં ઊજાવ કયા થર્રૂપે રહલેી હોય છે ? 

(A) રાસાયણણક ઊજાવ (B) સ્થથવત ઊજાવ (C) ગવત ઊજાવ (D) યાાંવત્રક ઊજાવ 
144 કયા પ્રકારનો કાચ ખબૂ જ મજબતૂ હોય છે ? 

(A) પ્રકાશીય કાચ (B) ફોટોક્રોવમક કાચ (C) બલુેટપ્રફુ કાચ (D) ગ્લાસવલુ 

145 ઊંટની ખ ૂાંધમાાં શાનો સાંગ્રહ થયેલો હોય છે ? 

(A) રુવધર (B) ચરબી (C) પાણી (D) કાબોરદત 

146 
ભારત આર્ર્ાનો જળમાગવ શોધર્ાનુાં બીડુાં કોણે ઝડપ્યુાં હત ુાં ? 

(A) ર્ાથકો - દ - ગામા  (B) કોલાંબસ  (C) સર - ટોમસ - રો  (D) કેપ્ટન હોરકન્સ  

147 
ઈ.સ.1765  માાં વમરજાફરના અર્સાન બાદ બાંગાળનો નર્ાબ કોણ બન્યુાં ? 

(A) વમરજાફર બીજો  (B) મીરકાસીમ (C) રોબટવ ક્લાઈર્  (D) વસરાજ - ઉદ્ -દૌલા  

148 
વકૃ્ષો કાપર્ાથી ર્ાતાર્રણમાાં ક્યા ર્ાયનુ ુ ાં પ્રમાણ ર્ધે છે ? 

(A) O2 (B) CO2 (C) CH4 (D) CL 

149 
આપણા દેશના બાંધારણની શરૂઆત શાનાથી થાય છે ? 

(A) પ્રરે્શ (B) કાવ્ય (C) આમખુ  (D) પ્રવતજ્ઞા  

150 
વર્શ્વનુાં સૌથી મોટુાં લેણખત બાંધારણ ક્યા દેશનુાં છે ? 

(A) ભારત (B) અમેરરકા (C) રવશયા  (D) િાન્સ  

151 
2011 ની ર્સતી ગણતરી મજુબ ભારતમાાં દર 1000 પરુૂર્ોએ સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ કેટલુાં છે ? 

(A) 1040 (B) 740 (C) 840 (D) 940 

152 
સાંઘયાદીના વર્ર્ય પર કાયદા કોણ ઘડે છે ? 

(A) સાંસદ  (B) રાજ્યપાલ (C) રાષ્રપવત  (D) સર્ોચ્ય અદાલત  

153 
દેશી રાજ્યો માટે ‘મીઠા ઝેર સમાન’ કઈ યોજના હતી ? 

(A) ખાલસાવનતી  (B) દ્વદ્વમખુી શાસનપધ્ધવત  (C) સહાયકારી યોજના  (D) સાયમન કવમશન  

154 
ભથૂખલનના કારણે કઈ રેલ્રે્ સેર્ા ર્ારાંર્ાર ખોરર્ાઈ જાય છે ? 

(A) કોંકણ  (B) સાબરમતી એક્સપે્રસ  (C) હાર્ડા  (D) રાજધાની એક્સપે્રસ  

155 
અંગે્રજી કેળર્ણી એ ગલુામીની કેળર્ણી છે એમ કોણે કહ્ુાં હત ુાં ? 

(A) સરદાર પટેલ (B) ડૉ બાબા સાહબે આંબડેકર  (C) જર્ાહરલાલ નહરુે  (D) મહાત્મા ગાાંધીજી  

156 
સાંસદની બેઠક બોલાર્ર્ાની અને સત્ર સમાન્પ્તની જાહરેાત કરર્ાની સત્તા કોની પાસે હોય છે ? 

(A) ર્ડાપ્રધાન  (B) મખુ્યમાંત્રી  (C) રાષ્રપવત  (D) રાજ્યપાલ 

157 
ઈ.સ.1857 ના થર્ાતાંત્ર્ય સાંગ્રામનુાં પ્રવતક શુાં રાખર્ામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? 

(A) રોટી અને કપડાાં  (B) દાતરડુાં અને હથોડી  (C) ચક્ર અને કમળ  (D) રોટી અને કમળ  

158 
ઈ.સ.1857 માાં ભારતના લશ્કરમાાં કઈ રાઈફલ દાખલ કરર્ામાાં આર્ી હતી. 
(A) AK 56 (B) AK 47  (C) એનરફલ્ડ રાઈફલ  (D) તમાંચો  
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159 ધાત ુકે પથ્થર પર કોતરેલા લેખો કયા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) અણભલેખો (B) ધાતલુેખો (C) પાર્ાણલેખો (D) ભોજલેખો 

160 ભારતના નાગરરકને કેટલા ર્ર્વની ઉંમરે મતદાન કરર્ાનો અવધકાર મળે છે ? 

(A) 15 (B) 18 (C) 17 (D) 21 

161 પથૃ્ર્ીની સપાટી ઉપર બરાબર મધ્યમાાં દોરેલી આડી રેખાને શુાં કહ ેછે ? 

(A) વર્ષરુ્વતૃ્ત (B) અયનવતૃ્ત (C) મકરવતૃ્ત (D) કકવવતૃ્ત 

162 રાંગીન નકશાઓમાાં મેદાન દશાવર્ર્ા કયો રાંગ ર્પરાય છે ? 

(A) પીળો (B) લાલ (C) ર્ાદળી (D) કાળો 

163 રાજા રાજ્યર્ધવનની બહને રાજશ્રીને કોણે કેદ કરી હતી ? 

(A) ચાંરગપુ્તે (B) દેર્ગપુ્તે (C) સમરુગપુ્તે (D) વર્ષ્ણગુપુ્તે 

164 ભારતમાાં રદર્સ હોય ત્યારે નીચેનામાાંથી કયા દેશમાાં રાત હશે ? 

(A) ઓથરેણલયા (B) દણક્ષણ આરિકા (C) જાપાન (D) કેનેડા 

165 સરકારનુાં કય ુઅંગ કાયદાનો અમલ કરે છે ? 

(A) કારોબારી (B) ન્યાયતાંત્ર (C) પોલીસતાંત્ર (D) ધારાસભા 

166 ચોલ ર્ાંશની રાજધાની કઇ હતી ? 

(A) અજમેર (B) તાાંજોર (C) કનોજ (D) ઉજ્જૈન 

167 રદલ્હીમાાં ગલુામ ર્ાંશનો પ્રથમ સલુતાન કોણ હતો ? 

(A) બલ્બન (B) કુત્બદુીન ઐબક (C) ઇલ્તજુત્મશ (D) રણઝયા સલુતાના 

168 વસદ્ધરાજ જયવસિંહ કયા ર્ાંશનો સૌથી પ્રતાપી રાજા ગણાય છે ? 

(A) ચાર્ડા ર્ાંશ (B) ર્ાઘેલા ર્ાંશ (C) સોલાંકી ર્ાંશ (D) ચૌહાણ ર્ાંશ 

169 ગજુરાત રાજ્યની ર્ડી અદાલત ક્યાાં આરે્લી છે ? 

(A) ર્ડોદરા (B) સરુત (C) ગાાંધીનગર (D) અમદાર્ાદ 

170 રદલ્હીની ગાદી પર બાબર પછી કોણ આવ્યો ? 

(A) હમુાય ુ (B) અકબર (C) શેરશાહ (D) ઇબ્રાહીમ લોદી 

171 ‘સર્વને માટે ન્યાય વ્યર્થથા’ કયા મઘુલ શાસકના સમયમાાં હતી ? 

(A) અકબર (B) શાહજહાાં (C) ઔરાંગઝેબ (D) જહાાંગીર 

172 રક્રથટોફર કોલાંબસ કયા દેશનો ર્તની હતો ? 

(A) ઈંગ્લેન્ડ (B) પોટુવગલ (C) ઇટાલી (D) થપેન 

173 ડચ લોકો કયા દેશના ર્તની હતા ? 

(A) નોરે્ના (B) ડેન્માકવના (C) સ્થર્ડનના (D) હોલેન્ડના 

174 ભારતના બાંધારણની શરૂઆત ક્યાાંથી થાય છે ? 

(A) મળૂભતુ હકોથી (C) આમખુથી 
(B) મળૂભતુ ફરજોથી (D) થર્રાજ્યના દથતારે્જથી 

175 નીચેનામાાંથી બાંધારણ સભાનાાં સ્ત્રી-સભ્ય કોણ હતાાં ? 

(A) શ્રીમતી એની બેસન્ટ (C) શ્રીમતી કમલાદેર્ી પાંરડત 

(B) શ્રીમતી ઇસ્ન્દરા ગાાંધી (D) સરોજજની નાયડુ 
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176 ભારતમાાં સૌપ્રથમ કયા શહરેો ર્ચ્ચે રેલમાગવ શરૂ થયો ? 

(A) મુાંબઇ અને સતારા ર્ચ્ચે (C) મુાંબઇ અને સરુત ર્ચ્ચે 
(B) મુાંબઇ અને થાણા ર્ચ્ચે (D) મુાંબઇ અને પણૂે ર્ચ્ચે 

177 અનાવસૃ્ષ્ટની સાંભાર્ના ઓછી કરર્ા શાનુાં પ્રદુર્ણ અટકાર્વુાં જોઇએ ? 

(A) નદીઓનુાં (B) ર્ાતાર્રણનુાં (C) જલનુાં (D) જમીનનુાં 

178 ભારતમાાં અંગે્રજી વશક્ષણ પદ્ધવતની શરૂઆત કોણે કરી ? 

(A) રે્લેથલીએ (B) હારડિજે (C) મેકોલેએ (D) ચાલ્સવ વડેૂ 

179 ભારતે કઇ શાસન પદ્ધવત અપનાર્ી છે ? 

(A) સામ્યર્ાદી (B) લોકશાહી (C) સામાંતશાહી (D) સરમખુત્યારશાહી 

180 કયા રાજ્યનો દત્તક પતુ્રનો ગાદી ઉપરનો હક્ક અંગે્રજોએ થર્ીકાયો ન હતો ? 

(A) ઝાાંસીનો (B) અયોધ્યાનો (C) હૈદરાબાદનો (D) કાનપરુનો 
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