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GENERAL KNOWLEDGE - GENERAL KNOWLEDGE

Question No.1 Marks: 1.00
Bookmark     

What is the full form of MSME?
 MSME (ઍમઍસઍમઈ)નું સંપૂણ� �વ�પ શું છે?

 (A) Micro, Small & Medium Enterprises (Correct Answer)
માઇ�ો, �મૉલ ઍ�ડ મીિડયમ ઍ�ટર�ાઇઝીસ 

 (B) Medium, Small & Multiple Enterprises 
મીિડયમ, �મૉલ ઍ�ડ મિ�ટપલ ઍ�ટર�ાઇઝીસ 

(C) Medium, Super & Multiple level Enterprises 
મીિડયમ, સુપર ઍ�ડ મિ�ટપલ લૅવલ ઍ�ટર�ાઇઝીસ 

 (D) Medium, Small & Multilevel Enterprises 
મીિડયમ, �મૉલ ઍ�ડ મિ�ટલૅવલ ઍ�ટર�ાઇઝીસ 

Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

Which city is called Manchester of India?
 કયા શહેરને ભારતનું મૅ�ચે�ટર કહેવામાં આવે છે?

 (A) Mumbai 
મુંબઇ 

 (B) Kolkata 
કોલકાતા

 (C) Coimbatore 
કોઈ�બતુર 

 (D) Ahmedabad (Correct Answer)
અમદાવાદ 

 

Question No.3 Marks: 1.00
Bookmark     

Which continents are separated by Isthmus of Panama?
 પનામાના ઇ�થમસ �ારા કયા ખંડો અલગ પડે છે?

 (A) Greenland and Europe 
�ીનલે�ડ અને યુરોપ

 (B) Asia and Europe 
એિશયા અને યુરોપ

 (C) North America and South America (Correct Answer)
ઉ�ર અમેિરકા અને દિ�ણ અમેિરકા 

 (D) Europe and Africa 
યુરોપ અને આિ�કા 

 

Question No.4 Marks: 1.00
Bookmark     

Where are the Lakshadweep Islands located?
 લ��ીપ ટાપુઓ �ાં િ�થત છે?

 (A) Arabian Sea (Correct Answer)
 અરબી સમુ� 

 (B) Bay of Bengal
બંગાળની ખાડી 
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(C) Pacific Ocean 
�શાંત મહાસાગર

(D) Indian Ocean 
િહંદ મહાસાગર 

 

Question No.5 Marks: 1.00
Bookmark     

Who among the following won Australian open 2020 in Men’s Doubles Category?
 મૅ�સ ડબ�સ કેટેગરીમાં નીચેનામાંથી કોણે ઑ�ટ�ે િલયન ઓપન 2020 �તી છે?

 (A) Rajeev Ram (Correct Answer)
 રા�વ રામ

 (B) John Peers 
�હોન પીયસ�

 (C) Luke Saville 
�યુક સૅિવલ 

 (D) Henri Kontinen 
હૅ�ી કૉિ�ટનેન 

 

Question No.6 Marks: 1.00
Bookmark     

Who was the Youngest TIME’s Person of the Year for 2019?
 વષ� 2019 માટે ટાઇ�સની સૌથી નાની વયની પસ�ન ઓફ ધ યર કોણ હતી?

 (A) Rosa Parks 
રોઝા પા�સ� 

 (B) Ira Trivedi
ઇરા િ�વેદી

 (C) Greta Thunberg (Correct Answer)
 �ેટા થનબગ� 

 (D) Malala Yousafzai 
મલાલા યુસુફઝાઇ 

 

Question No.7 Marks: 1.00
Bookmark     

Who was appointed as Comptroller and Auditor General of India in August 2020?
 ઑગ�ટ 2020માં ભારતના કૉ��ટ� ોલર ઍ�ડ ઑિડટર જનરલ તરીકે કોની િનમણૂક કરવામાં આવી હતી?

 (A) Shashi Kant Sharma 
શશીકાંત શમા�

 (B) Vinod Rai 
િવનોદ રાય

 (C) Girish Chandra Murmu (Correct Answer)
િગરીશચં� મુમુ� 

 (D) V.N.Kaul 
વી.એન.કૌલ 

 

Question No.8 Marks: 1.00
Bookmark     

Who wrote Arthashastra?
 અથ�શા� કોણે લ�યું હતું?

 (A) Chandragupta Maurya 
ચં�ગુ� મૌય� 

 (B) Kautilya (Correct Answer)
કૌિટ�ય 

 (C) Gautama Buddha 
ગૌતમ બુ� 

 (D) Vardhamana Mahavira 
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વધ�માન મહાવીર

Question No.9 Marks: 1.00
Bookmark     

What is the full form of CAG, an authority in Indian government?
 CAG (સીએ�), જ ેભારત સરકારની એક સ�ાિધકારી સં�થા છે, એનું સંપૂણ� �વ�પ શું છે?

 (A) Controller and Auditor General Accounts 
કંટ� ોલર ઍ�ડ ઑિડટર જનરલ અકાઉ��સ

 (B) Controller and Audit General 
કંટ� ોલર ઍ�ડ ઑિડટ જનરલ 

 (C) Comptroller and Auditor General (Correct Answer)
કૉ��ટ� ોલર ઍ�ડ ઑિડટર જનરલ 

 (D) Computed Auditing General 
ક��યુટેડ ઑિડટીગં જનરલ 

 

Question No.10 Marks: 1.00
Bookmark     

Which country participates along with Indian army in ‘Surya Kiran’ Exercise?
 ‘સૂય� િકરણ’ કવાયતમાં ભારતીય સૈ�યની સાથે કયો દેશ ભાગ લે છે?

 (A) Bhutan 
ભૂતાન 

 (B) Nepal (Correct Answer)
 નેપાળ

 (C) Maldives
માલદી�સ 

 (D) Sri Lanka 
�ીલંકા 

 
ENGLISH LANGUAGE - ENGLISH LANGUAGE

Question No.1 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the word which is correctly spelt from the given options.
 

(A) Spekulate 

(B) Simultaneous (Correct Answer)

(C) Transprent 

(D) Paramownt 

Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

Fill in the blanks with suitable Preposition from the given alternatives.
 

The International Union ________ the Conservation of Nature identifies the endangered
species every year.

 
(A) from 

(B) over 

(C) at 

(D) for (Correct Answer)
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Question No.3 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the best option from the given alternatives which can be substituted for the
given word/sentence.

 
A closed political meeting

 
(A) Caucus (Correct Answer)

 

(B) Burrow 

(C) Hutch 

(D) Cache 

Question No.4 Marks: 1.00
Bookmark     

Fill in the blanks with suitable Article from the given alternatives.
 

She arrived in ___________ Brazil yesterday.
 

(A) a 

(B) an 

(C) the

(D) No article (Correct Answer)
 

Question No.5 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the word which is correctly spelt from the given options.
 

(A) Mandaytory 

(B) Efficasy 

(C) Inadeqate 

(D) Hazardous (Correct Answer)
 

Question No.6 Marks: 1.00
Bookmark     

In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which
part of the sentence has an error and select the option corresponding to it. If the
sentence does not have any error then select the option 'NO ERROR'.(Avoid
punctuation errors)

 
(A ) Koalas are picky eaters / (B) who eat only 50 out of 700 / (C) species of eucalypt
leaves. / (D) NO ERROR.

 
(A) C 

(B) B 
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(C) A

(D) D (Correct Answer)
 

Question No.7 Marks: 1.00
Bookmark     

Replace the underlined phrase grammatically and conceptually with the help of the given
options. If the given sentence is correct then select the option 'The given sentence is
correct'. 

 
Several months later, the small village is still reeling from the crisis caused by the
2012 hurricane.

 
(A) are still reeling from the crisis caused by 

(B) is still reeling on the crisis caused for 

(C) is still reeling at the crisis caused on 

(D) The given sentence is correct (Correct Answer)

Question No.8 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the best option from the given alternatives which can be substituted for the
given word/sentence.

 
A person claiming to be superior in culture and intellect to others

 
(A) Domicile 

(B) Henpeck 

(C) Jaunt 

(D) Highbrow (Correct Answer)

Question No.9 Marks: 1.00
Bookmark     

Fill in the blanks with suitable Article from the given alternatives.
 

Maria Sharapova is __________ Russian professional tennis player.
 

(A) a (Correct Answer)
 

(B) an 

(C) the

(D) No article 

Question No.10 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the word which expresses nearly the opposite meaning of the given word "
INDULGENT ".
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(A) Easy 

(B) Strict (Correct Answer)
 

(C) Fond 

(D) Compliant 

Question No.11 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the best option from the given alternatives which can be substituted for the
given word/sentence.

 
The act of speaking about one’s thoughts when one is alone

 
(A) Expurgate 

(B) Exonerate 

(C) Soliloquy (Correct Answer)
 

(D) Rancid 

Question No.12 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the word which best expresses the similar meaning of the given word "
IMPROBITY ".

 
(A) Evil (Correct Answer)

 

(B) Frank 

(C) Iterate 

(D) Ethical 

Question No.13 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the word which expresses nearly the opposite meaning of the given word "
FORMIDABLE ".

 
(A) Horrible 

(B) Trivial (Correct Answer)
 

(C) Daunting 

(D) Appalling 

Question No.14 Marks: 1.00
Bookmark     

Fill in the blanks with suitable Preposition from the given alternatives.
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He sat ___________ me in the reading hall.

(A) behind (Correct Answer)
 

(B) in 

(C) above 

(D) besides

Question No.15 Marks: 1.00
Bookmark     

Rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most logical order
from the given options.

 
P: risking their lives to help those affected

 Q: over the years, volunteers have been
 R: by calamities and facing

 S: multiple challenges while doing so
 

(A) PSRQ 

(B) QPRS (Correct Answer)
 

(C) PQRS 

(D) QSRP

Question No.16 Marks: 1.00
Bookmark     

In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which
part of the sentence has an error and select the option corresponding to it. If the
sentence does not have any error then select the option 'NO ERROR'.(Avoid
punctuation errors)

 
(A) Many fans considers themselves / (B) to be the self-appointed / (C) guardians of their
star’s image. / (D) NO ERROR.

 
(A) D 

(B) B 

(C) A 

(D) C (Correct Answer)
 

Question No.17 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the word which is correctly spelt from the given options.
 

(A) Contemblate 

(B) Anticipated (Correct Answer)

(C) Abdigate 
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(D) Apparantly 

Question No.18 Marks: 1.00
Bookmark     

Replace the underlined phrase grammatically and conceptually with the help of the given
options. If the given sentence is correct then select the option 'The given sentence is
correct'. 

 
Even though the player have a difficult decision to make, he decided to enjoy the
hockey game and worry about his dilemma later.

 
(A) had a difficult decision to make, he (Correct Answer)

 

(B) has a difficult decision to make, she

(C) had an difficult decision for make, he 

(D) The given sentence is correct 

Question No.19 Marks: 1.00
Bookmark     

Rearrange the following to form a meaningful sentence and find the most logical order
from the given options.

 
P: most of the Intermediate exams were

 Q: and evaluation was carried
 R: out with safety precautions
 S: completed before the lockdown,

 
(A) PQSR 

(B) RSPQ 

(C) PSQR (Correct Answer)

(D) SRPQ 

Question No.20 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the word which best expresses the similar meaning of the given word "
SWERVING ".

 
(A) Straightening 

(B) Staying

(C) Diverging (Correct Answer)
 

(D) Remaining 

MATHS AND GENERAL SCIENCE - MATHS AND GENERAL SCIENCE

Question No.1 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the value of X, if 7/20 of X + 30381 = 46740.
 જો Xના 7/20 + 30381 = 46740 હોય, તો Xનું મૂ�ય શોધો.
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(A) 46720
46720

(B) 46740 (Correct Answer)
 46740

 (C) 46760 
46760

 (D) 46780 
46780

 

Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

A shopkeeper had some rice bags in stock. He sells 62% of the stock and still has 779
rice bags. How many rice bags he initially had?

 એક દુકાનદાર પાસે ચોખાની કેટલીક થેલીઓ �ટૉકમાં હતી. તે 62% �ટૉક વેચે છે અને તેની પાસે હ�
પણ ચોખાની 779 થેલીઓ છે. શ�આતમાં તેની પાસે ચોખાની કેટલી થેલીઓ હતી?

 (A) 2150 
2150

 (B) 2050 (Correct Answer)
2050

 (C) 2250 
2250

 (D) 2350 
2350

 

Question No.3 Marks: 1.00
Bookmark     

The average of 57 consecutive numbers is 257. Find the sum of the 57 numbers.
 અનુ�િમક 57 સં�યાઓની સરરેાશ 257 છે. એ 57 સં�યાઓનો સરવાળો શોધો.

 (A) 14449 
14449

 (B) 14549 
14549

 (C) 14649 (Correct Answer)
14649

 (D) 14349 
14349

 

Question No.4 Marks: 1.00
Bookmark     

What is the SI unit of Efficiency?
 કાય��મતાનો ઍસઆઈ (SI) એકમ કયો છે?

(A) Joule
જૂલ 

 (B) Newton 
�યૂટન 

 (C) No unit (Correct Answer)
 કોઈ એકમ નથી 

 (D) meter square 
ચોરસ મીટર

 

Question No.5 Marks: 1.00
Bookmark     

______________ is the study of diseases of plants and animals.
 ______________, એ છોડ અને �ાણીઓના રોગોનો અ�યાસ છે.

 (A) Taxonomy
ટૅ�સોનૉમી 
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(B) Pathology (Correct Answer)
પૅથોલૉ� 

(C) Palaeontology 
પૅલે�ટોલૉ� 

 (D) Genetics 
જનૅેિટ�સ 

Question No.6 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the value of (a2+b2+c2), given that (a+b+c) = 183 and ab=4331, bc=3111, ac=3621.
 (a+b+c) = 183 અને ab=4331, bc=3111, ac=3621 આપેલા છે, તો (a2+ b2+c2)નું મૂ�ય શોધો.

 (A) 12363 
12363

 (B) 13463 
13463

 (C) 11363 (Correct Answer)
 11363

 (D) 13363 
13363

 

Question No.7 Marks: 1.00
Bookmark     

Kiran sells a car AC control knob for Rs.2635 and incurred a loss of 15%. Find the cost
price of the car AC control knob(in Rs.).

 િકરણ કારના એસી કંટ� ોલ નૉબને Rs.2635 માં વેચે છે અને તેને 15%નું નુકસાન થાય છે. કાર એસી
કંટ� ોલ નૉબની પડતર-િકંમત શોધો (Rs.માં)

 (A) 3300 
3300

 (B) 3100 (Correct Answer)
3100

 (C) 3200 
3200

 (D) 3400 
3400

 

Question No.8 Marks: 1.00
Bookmark     

If January 1, 2144 is a Thursday, then January 1, 2148 falls on which day of the week?
 જો ��યુઆરી 1, 2144 એ ગુ�વાર છે, તો પછી ��યુઆરી 1, 2148 એ અઠવાિડયાના કયા િદવસે

આવશે?
 (A) Monday 
સોમવાર 

 (B) Wednesday 
બુધવાર 

 (C) Thursday 
ગુ�વાર 

 (D) Tuesday (Correct Answer)
મંગળવાર 

 

Question No.9 Marks: 1.00
Bookmark     

The average of 33 readings in a lab is 171 units. If the average of first 16 readings is 167
units and that of last 16 readings is 177 units, find the value of Seventeenth reading.(in
units)

 એક લૅબમાં 33 રીિડં�સની સરરેાશ 171 એકમ છે. જો �થમ 16 રીિડં�સની સરરેાશ 167 એકમ છે અને
છે�લા 16 રીિડં�સની 177 એકમ છે, તો સ�રમી રીિડંગનું મૂ�ય શોધો. (એકમોમાં)
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(A) 119 
119

(B) 149 
149

 (C) 139 (Correct Answer)
139

 (D) 129 
129

 

Question No.10 Marks: 1.00
Bookmark     

In a construction project, two painters Akash and Basha paint the bungalow in 93 days.
If Akash alone can paint the bungalow in 372 days, in how many days can Basha alone
complete the same paint work?

 એક િનમા�ણ �ોજ�ૅટમાં, બે રંગારાઓ આકાશ અને બાશા 93 િદવસોમાં એક બંગલાને રંગે છે. જો
એકલો આકાશ એ બંગલાને 372 િદવસોમાં રંગી શકે છે, તો એકલો બાશા એ જ રંગકામ કેટલા
િદવસમાં પૂણ� કરી શકે છે?

 (A) 122 
122

 (B) 124 (Correct Answer)
124

 (C) 121 
121

 (D) 123 
123

 

Question No.11 Marks: 1.00
Bookmark     

If 175% of A = 197% of 175, what is the value of A?
 જો Aના 175% = 175ના 197% હોય, તો Aનું મૂ�ય કેટલું?

 (A) 207 
207

 (B) 197 (Correct Answer)
197

 (C) 177 
177

 (D) 187 
187

 

Question No.12 Marks: 1.00
Bookmark     

What value should come in the place of question mark (?) in the following question?
 

1241+22×178/(3916÷4) = ?
 નીચે આપેલા ��માં ��િચ� (?) ની જ�યાએ કયું મૂ�ય આવવું જોઈએ?

 
1241+22×178/(3916÷4) = ?

 (A) 1545 
1545

 (B) 1345 
1345

 (C) 1445 
1445

 (D) 1245 (Correct Answer)
1245

 

Question No.13 Marks: 1.00
Bookmark     



3/5/2021 View Question Paper

file://192.168.1.20/nseit/SME-5/Discom View QP/Urjas/pdf files/23Dec2020/Roll No 300339- B2 - Junior Ass.html 12/28

What is the symbol for the element Calcium?
કૅિ�શયમ ત�વની સં�ા શું છે?
(A) C 

C
 (B) Cm 

Cm
 (C) Cl 

Cl
 (D) Ca (Correct Answer)

Ca
 

Question No.14 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the value of (a2+b2-ab), given that (a3+b3) = 522830 and (a+b) = 110.
 (a3+b3) = 522830 અને (a+b) = 110 આપેલ છે, તો (a2+ b2-ab)નું મૂ�ય શોધો.

 (A) 4753 (Correct Answer)
 4753

 (B) 4653 
4653

 (C) 4853 
4853

 (D) 4553 
4553

 

Question No.15 Marks: 1.00
Bookmark     

Two trains are running at 609 km/hr and 231 km/hr respectively in the same direction.
Faster train completely passes a man sitting in the slower train in 39 seconds. What is
the length of the fast train?(in metre)

 બે ટ�ેનો અનુ�મે 609 km/hr અને 231 km/hrની ઝડપે એક જ િદશામાં દોડી રહી છે. ધીમી ટ�ેનની
બેઠેલા માણસની સામેથી ઝડપી ટ�ેન 39 સૅક�ડમાં સંપૂણ� રીતે પસાર કર ેછે. ઝડપી ટ�ેનની લંબાઈ કેટલી
છે? (મીટરમાં)

 (A) 4095 (Correct Answer)
4095

 (B) 4205 
4205

 (C) 3995 
3995

 (D) 4105 
4105

 
ANALYTICAL AND LOGICAL REASONING - ANALYTICAL AND LOGICAL REASONING

Question No.1 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the next number in the series.
 721, 736, 705, 720, 689, ?

 �ેણીમાં આગામી સં�યા શોધો.
 721, 736, 705, 720, 689, ?
 (A) 712 

712
 (B) 708 

708
 (C) 724 

724
 (D) 704 (Correct Answer)

704
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Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

Replace the question mark with an option that follows the same logic applied in
the first pair.

 Yell : Shout :: Childish : ??
 �થમ જોડીમાં લાગુ તક� ને સમાન રીતે અનુસર ેતેવા િવક�પ સાથે ��િચ�ને બદલો.

 Yell : Shout :: Childish : ??
 (યૅ�લ : શાઉટ :: ચાઈ�ડીશ : ??)

 (A) Sensible 
Sensible (સૅિ�સબલ)

 (B) Immature (Correct Answer)
 Immature (ઈ�મૅ�યૉર)

 (C) Manly 
Manly (મૅ�લી)

 (D) Adult
Adult (ઍડ�ટ)

 

Question No.3 Marks: 1.00
Bookmark     

Pointing to a lady, a woman said, "She is the only daughter-in-law of only sister of
maternal aunt of son-in-law of father of my son." How is the lady related to the woman?

 એક મિહલા તરફ ઈશારો કરતાં એક �ીએ ક�ું, "તે મારા પુ�ના િપતાના જમાઈની માતૃક આ�ટની
એકમા� બહેનની એકમા� પુ�વધૂ છે." એ મિહલાનો તે �ી સાથે શું સંબંધ છે?

 (A) Mother 
માતા 

 (B) Daughter (Correct Answer)
દીકરી 

 (C) Daughter-in-law 
પુ�વધૂ 

 (D) Niece 
િનસ 

 

Question No.4 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the next number in the series.
 13, 14, 28, 31, 124, ?

 �ેણીમાં આગામી સં�યા શોધો.
 13, 14, 28, 31, 124, ?

 (A) 128 
128

 (B) 130 
130

 (C) 132 
132

 (D) 129 (Correct Answer)
129

 

Question No.5 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the alternative which is an odd word/number/letter pair out of the given
alternatives.

 આપેલા િવક�પોમાંથી એક અસંગત શ�દ/સં�યા/અ�રની જોડીનો િવક�પ પસંદ કરો.
 (A) LO 

LO
 (B) JQ 

JQ
 (C) MP (Correct Answer)
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MP
(D) IR 

IR

Question No.6 Marks: 1.00
Bookmark     

If in the number 9946389854, first all the even digits are arranged in ascending order
and then all the odd digits are arranged in descending order, which digit will be in the
ninth position from the right?

 જો 9946389854 સં�યામાં પહેલા બધા સમ અંકો ચડતા �મમાં ગોઠવવામાં આવે છે અને પછી બધા
િવષમ અંકો ઉતરતા �મમાં ગોઠવવામાં આવે છે, તો જમણી બાજુથી નવમે �થાને કયો અંક હશે?

 (A) 6 
6
 (B) 5 

5
 (C) 9 

9
 (D) 4 (Correct Answer)

4
 

Question No.7 Marks: 1.00
Bookmark     

Find the next number in the series.
 38, 40, 43, 48, 55, ?

 �ેણીમાં આગામી સં�યા શોધો.
 38, 40, 43, 48, 55, ?

 (A) 64
64

 (B) 62 
62

 (C) 66 (Correct Answer)
 66

 (D) 72 
72

 

Question No.8 Marks: 1.00
Bookmark     

In a certain code language, if GRADE is coded as 718145, then how is RIVAL coded in
that language?

 કોઈ એક ચો�સ ફૂટભાષામાં, જો GRADEને 718145 તરીકે ફૂટબ� કરવામાં આવે છે, તો પછી
RIVALને તે ભાષામાં કેવી રીતે ફૂટબ� કરાશે ?

 (A) 18911222 
18911222

(B) 19821212 
19821212

 (C) 19822112 
19822112

(D) 18922112 (Correct Answer)
18922112

 

Question No.9 Marks: 1.00
Bookmark     

Replace the question mark with an option that follows the same logic applied in
the first pair.

 Bird : Flock :: Hen : ??
 �થમ જોડીમાં લાગુ તક� ને સમાન રીતે અનુસર ેતેવા િવક�પ સાથે ��િચ�ને બદલો.

 Bird : Flock :: Hen : ??
 (બડ�  : �લૉક :: હૅન : ??)
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(A) Swarm 
Swarm (�વૉમ�)

(B) Parade 
Parade (પરડે)

 (C) Shoal 
Shoal (શોઅલ)

 (D) Brood (Correct Answer)
Brood (�ૂડ)

 

Question No.10 Marks: 1.00
Bookmark     

A child is standing in a lawn facing North-West direction. If the child turns 152.5 degrees
in clockwise direction and 62.5 degrees in anti-clockwise direction, which direction will
he face now?

 એક બાળક ઉ�ર-પિ�મ િદશા તરફ મુખ કરીને લૉનમાં ઉભો છે. જો એ બાળક દિ�ણાવત�
(ઘિડયાળનાં કાંટાની) િદશામાં 152.5 િડ�ી અને વામાવત� (ઘિડયાળનાં કાંટાની િવપિરત) િદશામાં
62.5 િડ�ી ફર ેછે, તો હવે તેનું મુખ કઈ િદશા તરફ હશે?

 (A) South-West
દિ�ણ-પિ�મ 

 (B) South-East 
દિ�ણ-પૂવ� 

 (C) North-East (Correct Answer)
 ઉ�ર-પૂવ� 

 (D) North-West 
ઉ�ર-પિ�મ 

 

Question No.11 Marks: 1.00
Bookmark     

A boy started to walk 3 km in East direction. He then took a right turn and walked 4 km
and took a left turn and walked 3 km. He took a right turn and walked 3 km before taking
another right turn to cover 6 km. How far is the starting point from the ending point?

 એક છોકરો પૂવ� િદશામાં 3 km ચાલે છે. પછી તે જમણી તરફ વળીને 4 km ચાલે છે અને ડાબી તરફ
વળીને 3 km ચાલે છે. પછી તે હ� એક વધુ વાર જમણી તરફ વળીને 6 km નું અંતર આવરી લે છે પણ
તે પહેલા જમણી તરફ વળીને 3 km ચાલે છે. અંિતમ િબંદુથી �ારંિભક િબંદુ વ�ચેનું અંતર કેટલું છે?

 (A) 11km 
11 km

 (B) 13km
13 km

 (C) 7km (Correct Answer)
 7 km

 (D) 9km 
9 km

 

Question No.12 Marks: 1.00
Bookmark     

R is the only maternal uncle of T and L is the only paternal aunt of P. N is the son-in-law
of M who is the father of L. T is the daughter of N. Q is the only grandson of S who is the
mother of R. O is the paternal aunt of Q. How is S related to N?

 R એ Tનો એકમા� માતૃક અંકલ છે અને L એ Pની એકમા� પૈતૃક આ�ટ છે. N એ Mનો જમાઈ છે
�ાર ેMએ Lનો િપતા છે. T એ Nની પુ�ી છે. Q એ Sનો એકમા� પૌ� છે જયાર ેS એ Rની માતા છે. O
એ Qની પૈતૃક આ�ટ છે. Sનો N સાથે શું સંબંધ છે?

 (A) Mother 
માતા 

 (B) Mother-in-law (Correct Answer)
 મધર-ઇન-લૉ 

 (C) Sister-in-law 
િસ�ટર-ઇન-લૉ
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(D) Aunt 
આ�ટ

 

Question No.13 Marks: 1.00
Bookmark     

If in the word HELICOPTER, all the consonants are replaced by the previous letter in the
alphabet and all the vowels are replaced by the next letter then all the letters are
arranged alphabetically, which will be the seventh letter from the left?

 જો HELICOPTER શ�દમાં, બધા �યજંનોને મૂળા�રના તેમની પૂવ�ના અ�રો �ારા બદલવામાં આવે
છે અને બધા �વરોને મૂળા�રના તેમની પછીના અ�રો �ારા બદલવામાં આવે છે, અને �યાર બાદ બધા
અ�રોને મૂળા�રના �માનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે, તો ડાબી બાજુથી સાતમો અ�ર કયો હશે?

 (A) F 
F

 (B) O (Correct Answer)
O

 (C) Q 
Q

 (D) G 
G

 

Question No.14 Marks: 1.00
Bookmark     

Choose the alternative which is an odd word/number/letter pair out of the given
alternatives.

 આપેલા િવક�પોમાંથી એક અસંગત શ�દ/સં�યા/અ�રની જોડીનો િવક�પ પસંદ કરો.
 (A) Terrain (Correct Answer)

 Terrain (ટરઇેન)
 (B) Cubicle 

Cubicle (�ુિબકલ)
 (C) Chamber 

Chamber (ચે�બર)
 (D) Compartment 

Compartment (કંપાટ�મૅ�ટ)
 

Question No.15 Marks: 1.00
Bookmark     

In a certain code language, if SIGHT is coded as KUIVJ, then how is POWER coded in
that language?

 કોઈ એક ચો�સ ફૂટભાષામાં, જો SIGHTને KUIVJ તરીકે ફૂટબ� કરવામાં આવે છે, તો પછી
POWERને તે ભાષામાં કેવી રીતે ફૂટબ� કરાશે?

 (A) QRYTG (Correct Answer)
QRYTG

 (B) VIAST 
VIAST

 (C) RQYGT 
RQYGT

 (D) KLDVI 
KLDVI

 
COMPUTER KNOWLEDGE - COMPUTER KNOWLEDGE

Question No.1 Marks: 1.00
Bookmark     

You want to apply the "Format Painter" for more than one cell present in different
locations in MS Excel. How will you do that?

 તમે ઍમઍસ (MS) ઍ�સૅલમાં િવિવધ �થાનોએ હાજર એક કરતા વધુ સૅલ માટે "ફૉમૅ�ટ પેઇ�ટર" લાગુ
કરવા માંગો છો. તમે તે કેવી રીતે કરશો?

 (A) Choose the source cell and click the Format Painter icon and then keep
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selecting more than one cell 
�ોત સેલ પસંદ કરો અને ફૉમૅ�ટ પેઇ�ટર િચ�ને િ�લક કરો અને પછી એક કરતા વધુ સૅલને
પસંદ કરતા રહો.

(B) Choose the source cell and triple click the Format Painter icon and then keep
selecting more than one cell 
�ોત સેલ પસંદ કરો અને ફૉમૅ�ટ પેઇ�ટર િચ� પર િટ�પલ િ�લક કરો અને પછી એક કરતા વધુ
સૅલને પસંદ કરતા રહો.

 (C) Choose the source cell and double click the Format Painter icon and then
keep selecting more than one cell (Correct Answer)
�ોત સેલ પસંદ કરો અને ફૉમૅ�ટ પેઇ�ટર િચ� પર ડબલ િ�લક કરો અને પછી એક કરતા
વધુ સૅલને પસંદ કરતા રહો. 

 (D) Format Painter can be used to apply only once in a cell 
ફૉમૅ�ટ પેઇ�ટરનો ઉપયોગ સેલમાં ફ� એક જ વાર લાગુ કરવા માટે થઈ શકે છે 

 

Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

Statement A: Distributed Operating System manages a group of distinct, networked
computers and makes them appear to be a single computer, as all computations are
distributed (divided amongst the constituent computers).

 Statement B: Embedded operating system is an operating system that guarantees to
process events or data by a specific moment in time. A real-time operating system may
be single- or multi-tasking, but when multitasking, it uses specialized scheduling
algorithms so that a deterministic nature of behavior is achieved.

 િવધાન A: િડિ�ટ��યુટેડ ઑપરિેટંગ �ણાલી એ િવિશ�, નૅટવક�વાળા ક��યુટસ�ના જૂથનું સંચાલન કર ેછે
અને તેમને એક જ ક��યુટર તરીકે દેખાડે છે, કારણ કે તમામ ગણતરીઓ િવતિરત કરાયેલ હોય છે(ઘટક
ક��યુટસ�માં વહ�ચાયેલી હોય છે).

 િવધાન બી: ઍ�બેડેડ ઑપરિેટંગ �ણાલી એક ઑપરિેટંગ �ણાલી છે જ ેઘટનાઓ અથવા ડેટાની
�િ�યા સમયની કોઇ ચો�સ �ણ સુધીમાં કરવાની બાંયધરી આપે છે. રીયલ-ટાઇમ ઑપરિેટંગ �ણાલી
િસંગલ-અથવા મિ�ટ-ટાિ�કંગ હોઈ શકે છે, પરંતુ મિ�ટટાિ�કંગ કરતી વખતે, તે િવિશ� શૅ�યૂિલંગ
ઍ�ગોિરધ�સનો ઉપયોગ કર ેછે જથેી પૂવ�િનધા�િરત �કારની વત�ણૂક �ા� થાય.
(A) Both the statements are false 

બંને િવધાન ખોટાં છે
 (B) Both the statements are true 

બંને િવધાન સાચાં છે
 (C) Statement A is true and Statement B is false (Correct Answer)

 િવધાન A સાચું છે અને િવધાન B ખોટંુ છે
 (D) Statement A is false and Statement B is true 

િવધાન A ખોટંુ છે અને િવધાન B સાચું છે
 

Question No.3 Marks: 1.00
Bookmark     

Which of the following is false about Cache?
 નીચેનામાંથી કૅશે િવશે શું ખોટંુ છે?

 (A) Average access time (AAT) is significantly lower when the hit time for
cache is very much higher than the hit time for main memory. (Correct
Answer)

 એવેરજે ઍ�સૅસ ટાઇમ (એએટી/AAT) નોધંપા� રીતે ઓછો �યાર ેહોય છે કે �ાર ેકૅશે
માટેનો િહટ સમય મુ�ય મૅમરી માટેના િહટ ટાઇમ કરતા ઘણો વધાર ેહોય છે.

 (B) A cache miss is a failed attempt to read or write a piece of data in the cache,
which results in a main memory access with much longer latency. 
કૅશે ચુકી જવું એટલે કૅશેમાં માિહતીના કોઇ ભાગને વાંચવા અથવા લખવાનો િન�ફળ �યાસ,
જનેા પિરણામે મુ�ય મૅમરી ઍ�સૅસમાં લાંબા સમય સુધીનો િવલંબ થાય છે. 

 (C) Cache is used by the CPU to reduce the average cost (time or energy) to
access data from the main memory. 
મુ�ય મૅમરીમાંથી ડેટાને ઍ�સેસ કરવા માટે સરરેાશ ખચ� (સમય અથવા શિ�) ઘટાડવા માટે
સીપીયુ �ારા કૅશેનો ઉપયોગ થાય છે. 

 (D) Data is transferred between memory and cache in blocks of fixed size, called
cache lines or cache blocks. 
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ડેટાને મૅમરી અને કૅશે વ�ચે િનયત કદના �લૉ�સમાં- જમેને કૅશે લાઇન અથવા કૅશે �લૉ�સ
કહેવામાં આવે છે, મોકલવામાં આવે છે. 

Question No.4 Marks: 1.00
Bookmark     

ATM is a network mechanism intended to accommodate real-time traffic as well as bulk
data transfer. 

 According to ANSI, ATM stands for :
 એટીઍમ (ATM) એ એક નૅટવક�  યાંિ�ક રચના છે જનેો હેતુ રીયલ-ટાઇમ ટ� ાિફક તેમજ બ�ક ડેટા

ટ� ા�સફરને સમાવવાનો છે.
 એઍનઍસઆઈ (ANSI) અનુસાર, એટીઍમ (ATM) એટલે:

 (A) Automated Teller Machine
ઑટોમેટેડ ટૅલર મશીન 

(B) Automated Transfer Mode 
ઑટોમેટેડ ટ� ા�સફર મોડ

 (C) Asynchronous Transfer Mode (Correct Answer)
 અિસ��ોનસ ટ� ા�સફર મોડ 

 (D) Any Time Money 
ઍની ટાઈમ મની

 

Question No.5 Marks: 1.00
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Statement A: SRAM stands for Static RAM
 Statement B: SDR SDRAM stands for Single Data Rate Synchronous Dynamic RAM.

 િવધાન A: ઍસઆરએઍમ (SRAM) એટલે �ટૅિટક રમૅ (RAM)
 િવધાન B: ઍસડીઆર ઍસડીઆરએઍમ (SDR SDRAM) એટલે િસંગલ ડેટા રટે િસં�ોનસ ડાયનૅિમક

રમૅ (RAM).
 (A) Statement A is true and Statement B is false

િવધાન A સાચું છે અને િવધાન B ખોટંુ છે
 (B) Both the statements are true (Correct Answer)

 બંને િવધાન સાચાં છે
 (C) Both the statements are false 

બંને િવધાન ખોટાં છે
 (D) Statement A is false and Statement B is true 

િવધાન A ખોટંુ છે અને િવધાન B સાચું છે
 

Question No.6 Marks: 1.00
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___________ is a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a
paragraph or section.

 ___________ કોઇ ફકરા અથવા િવભાગની શ�આતમાં સુશોભન ત�વ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો
એક મોટો અ�ર છે.

 (A) Change case 
ચે�જ કેસ 

 (B) Init Cap 
ઇિનટ (Init) કૅપ 

 (C) Drop cap (Correct Answer)
ડ� ૉપ કૅપ 

 (D) Drop case 
ડ� ૉપ કેસ 

 

Question No.7 Marks: 1.00
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You want to save the powerpoint presentation so that when the user opens the file, it will
directly start slide show. Which of the following file formats should be chosen while
saving the presentation?
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તમે પાવરપૉઇ�ટ �ેઝ�ટેશનને સાચવવા માંગો છો જથેી કરીને �ાર ેવપરાશકતા� ફાઇલ ખોલે, �યારે
સીધો �લાઇડશો શ� થઈ શકે. �ેઝ�ટેશનને સાચવતી વખતે નીચેનામાંથી કયું ફાઇલ ફૉમૅ�ટ પસંદ કરવું
જોઈએ?
(A) OpenDocument Presentation 

ઓપનડૉ�ુમૅ�ટ �ેઝ�ટેશન
 (B) PowerPoint Presentation 

પાવરપૉઇ�ટ �ેઝ�ટેશન
 (C) PowerPoint Slideshow

પાવરપૉઇ�ટ �લાઇડશો 
 (D) PowerPoint Show (Correct Answer)

 પાવરપૉઇ�ટ શો 
 

Question No.8 Marks: 1.00
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Which of the following HTTP status codes, implies that the server successfully
processed the request, and is not returning any contents?

 નીચેનામાંથી કયો HTTP �ટે�સ કોડ સૂચવે છે કે સવ�ર ેકરલે રી�ે�ટને સફળતાપૂવ�ક �ોસેસ કરલે છે
અને કોઈપણ સામ�ી પરત મોકલતું નથી?

 (A) 404
404

 (B) 204 (Correct Answer)
 204

 (C) 304 
304

 (D) 104 
104

 

Question No.9 Marks: 1.00
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Which of the following is false regarding Bus topology?
 બસ ટોપોલૉ�નાં સંબંધમાં નીચેનામાંથી શું ખોટંુ છે?

 (A) A terminator is required at each end of the bus cable to prevent the signal from
bouncing back and forth on the bus cable. 
િસ��લને બસ કેબલ પર આગળ-પાછળ ઉછાળો મારતા અટકાવવા માટે બસ કેબલના દરકે
છેડે ટિમ�નેટરની જ�ર પડે છે. 

 (B) A signal from the source travels in both directions to all machines connected on
the bus cable until it finds the MAC address or IP address on the network that is
the intended recipient.
�ોતનો સંકેત બસ કેબલ પર કનૅ�ટેડ તમામ મશીનો સુધી બંને િદશામાં �યાં સુધી �વાસ કરે
છે �ાં સુધી તેને નેટવક�  પર મૅક (MAC) સરનામું અથવા IP સરનામું મળી ન �ય, જનેે
મેળવવાનો ઇરાદો હોય છે.

 (C) Each computer or server is connected to the single bus cable through some
kind of connector. 
દરકે ક��યુટર અથવા સવ�ર અમુક �કારના કનૅ�ટર �ારા િસંગલ બસ કેબલથી જોડાયેલું હોય
છે. 

 (D) Each network host (for example a PC) is connected to a central hub with a
point-to-point connection. (Correct Answer)

 દરકે નૅટવક�  હો�ટ (ઉદાહરણ તરીકે પીસી) પૉઇ�ટ-ટુ-પૉઇંટ કનૅ�શન વડે કે��ીય હબને
જોડાયેલું છે. 

 

Question No.10 Marks: 1.00
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In the context of cryptography, encryption serves as a mechanism to ensure
____________.

 િ��ટો�ાફીના સંદભ�માં, ઍિ���શન એ ____________ ને સુિનિ�ત કરવા માટેની પ�િત તરીકે સેવા
આપે છે.

 (A) Confidentiality (Correct Answer)
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ગોપનીયતા 
(B) Authenticity

અિધકૃતતા
 (C) Scalability 

સુગમતા 
(D) Availability 

ઉપલ�ધતા 
 

Question No.11 Marks: 1.00
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Computers usually manipulate bits in groups of a fixed size, conventionally called
__________.

 ક��યુટસ� સામા�ય રીતે િનયત કદના જૂથોમાં િબ�સનું સંચાલન કર ેછે, જનેે પરંપરાગત રીતે
__________ કહેવામાં આવે છે.

 (A) bit
િબટ્

 (B) word (Correct Answer)
 વડ� 

 (C) block 
�લૉક 

 (D) page 
પજે 

 

Question No.12 Marks: 1.00
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Which of the following menu options, is not present in the "Mailings" menu of MS Word
while doing the mail merge?

 મેઇલ મજ� કરતી વખતે ઍમઍસ (MS) વડ�ના "મેઇિલં�સ" મેનૂમાં નીચેનાંમાંથી કયો મેનૂ િવક�પ હાજર
નથી હોતો?

 (A) Start Mail Merge
�ટાટ�  મેઈલ મજ� 

 (B) Edit Recipients List 
ઍિડટ રિૅસિપય��સ િલ�ટ

 (C) Select Recipients 
િસલૅ�ટ રિૅસિપય��સ 

 (D) Delete Recipients (Correct Answer)
 ડીલીટ રિૅસિપય��સ

 

Question No.13 Marks: 1.00
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Which type of kernel provide a small set of simple hardware abstractions and use
applications called servers to provide more functionality?

 કયા �કારનું કન�લ સાદાં હાડ�વેર ઍ��ટ�ે�શ�સનો એક નાનો સમૂહ �દાન કર ેછે અને વધુ કાય��મતા
�દાન કરવા માટે સવ�સ� તરીકે ઓળખાતી ઍિ�લકેશ�સનો ઉપયોગ કર ેછે?

 (A) Monolithic kernels 
મોનોિલિથક કન��સ 

(B) Exokernels 
એ�ઝોકન��સ 

(C) Hybrid (modified microkernels) 
હાયિ�ડ (સંશોિધત માઇ�ોકન��સ)

 (D) Microkernels (Correct Answer)
 માઇ�ોકન��સ 

 

Question No.14 Marks: 1.00
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IBM PC was introduced in October 1981 and it worked with the operating system
(software) called ______________.
આઇબીએમ (IBM) પીસી ઓ�ટોબર 1981માં રજૂ કરવામાં આ�યું હતું અને તે ______________
નામની ઑપરિેટંગ �ણાલી (સૉ�ટવેર) સાથે કામ કરતુ હતું.
(A) Linux 

િલન�સ 
 (B) Unix

યુિન�સ
 (C) MS DOS (Correct Answer)

 ઍમઍસ ડોસ (MS DOS)
 (D) Windows 

િવ�ડોઝ 
 

Question No.15 Marks: 1.00
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Statement A: The CPU can load instructions only from memory, so any programs to run
must be stored there. 

 
Statement B: General-purpose computers run most of their programs from

 rewritable memory, called ROM (also called as Read Only Memory).
 િવધાન A: સીપીયુ ફ� મૅમરીમાંથી સૂચનાઓ લોડ કરી શકે છે, તેથી ચલાવવા માટેના કોઈપણ �ો�ામ

�યાં સં�િહત હોવા જોઈએ.
 

િવધાન B: સામા�ય હેતુવાળા ક��યુટસ� તેમના મોટાભાગના �ો�ા�સ ફરીથી લખી શકાય તેવી મૅમરી,
જનેે રૉમ (ROM) કહેવામાં આવે છે (જનેે રીડ ઓ�લી મૅમરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે)માંથી
ચલાવે છે.

 (A) Statement A is false and Statement B is true 
િવધાન A ખોટંુ છે અને િવધાન B સાચું છે

 (B) Both the statements are true
બંને િવધાન સાચાં છે

 (C) Statement A is true and Statement B is false (Correct Answer)
 િવધાન A સાચું છે અને િવધાન B ખોટંુ છે

 (D) Both the statements are false 
બંને િવધાન ખોટાં છે

 

Question No.16 Marks: 1.00
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_______________ are a form of computer that use electrical, mechanical, or hydraulic
means to model the problem being solved.

 _______________, એ ક��યુટરનો એક �કાર છે જ ેસમ�યાનું િનરાકરણ લાવવા માટે િવ�ુત, યાંિ�ક
અથવા હાઇડ� ોિલક મા�યમોનો ઉપયોગ કર ેછે.

 (A) Analog Computers (Correct Answer)
 ઍનેલૉગ ક��યુટસ�

 (B) Super Computers
સુપર ક��યુટસ�

 (C) Digital Computers 
િડિજટલ ક��યુટસ�

 (D) Hybrid Computers 
હાયિ�ડ ક��યુટસ�

 

Question No.17 Marks: 1.00
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_________________ or an intrusion prevention system (IPS) helps to detect and inhibit
the action of malwares like computer worms and trojans.

 _________________ અથવા એક ઘૂસણખોરી િનવારણ િસ�ટમ (આઇપીએસ/IPS) ક��યુટર વ�સ�
અને ટ� ોજ�સ જવેા મૅલવૅરના કાય�ને શોધવા અને અવરોધવામાં મદદ કર ેછે.

 (A) A firewall 
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ફાયરવૉલ 
(B) Anti-virus software (Correct Answer)

 ઍિ�ટ-વાયરસ સૉ�ટવૅર 
 (C) Honeypots 

હનીપૉ�સ 
 (D) Cyber security

સાયબર િસ�ૉિરટી 
 

Question No.18 Marks: 1.00
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In MS Access table, you want to add a primary key to the table. Which of the following is
true regarding primary key?

 ઍમઍસ (MS) ઍ�સૅસ કો�કમાં, તમે કો�કમાં એક �ાથિમક કી ઉમેરવા માંગો છો. �ાથિમક કીના
સંબંધમાં નીચેનામાંથી કયું સાચું છે?

 (A) Primary key can be created on more than one column ie., composite key
(Correct Answer)

 �ાથિમક કી એક કરતા વધુ કૉલમ પર બનાવી શકાય છે, અથા�ત સંયુ� કી 
 (B) Primary key ensures the value in each record id distinct. But the value can be

null. 
�ાથિમક કી દરકે રકૅોડ�  આઈડીમાં મૂ�યની િવિશ�તા સુિનિ�ત કર ેછે. પરંતુ મૂ�ય શૂ�ય હોઈ
શકે છે. 

 (C) It is not possible to create primary key on columns of character or date
datatype. 
અ�ર અથવા તારીખ ડેટાટાઇપની કૉલ�સ પર �ાથિમક કી બનાવવી શ� નથી. 

 (D) None of these 
આમાંથી કોઈ નહી ં

 

Question No.19 Marks: 1.00
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Given a value 47 in decimal, which of the following does not correspond to its binary or
hexadecimal or octal value?

 દશાંશમાં 47નું મૂ�ય આ�યું છે, નીચેનામાંથી કયું તેના િ�અંકી અથવા હૅ�સાડૅિસમલ અથવા અ�લ
(ઓ�ટલ) મૂ�યને અનુ�પ નથી?

 (A) 23 (Correct Answer)
 23

 (B) 101111 
101111

 (C) 2f
2f

 (D) 57 
57

 

Question No.20 Marks: 1.00
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______________ specifies how routers communicate with each other to distribute
information that enables them to select routes between any two nodes on a computer
network.

 ______________ એ �પ� કર ેછે કે રાઉટસ� માિહતી વહ�ચવા એકબી� સાથે કેવી રીતે
સંદેશા�યવહાર કર ેછે, જનેાથી તેઓ ક��યુટર નેટવક�ના કોઇપણ બે નો�સ વ�ચેના ��સ પસંદ કરી
શકે.

 (A) Routing protocol (Correct Answer)
રાઉિટંગ �ોટોકૉલ 

 (B) Hierarchical routing 
હાઇરાિક�કલ રાઉિટંગ 

 (C) Static routing 
�ટૅિટક રાઉિટંગ 
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(D) Dynamic routing 
ડાયનૅિમક રાઉિટંગ

GUJARATI LANGUAGE AND GRAMMAR - GUJARATI LANGUAGE AND GRAMMAR

Question No.1 Marks: 1.00
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'પાનખર' શ�દનો િવ��ાથ� િવક�પ કયો? 
 (A) (Correct Answer)

વસંત
 (B)

પાપી
 (C)

પતજડ
 (D)

પાંખ
 

Question No.2 Marks: 1.00
Bookmark     

હ� તારી કાયા, મજુ નયન સામે ઝળહળે
 ઉ� પંિ�માં કયા છંદનો ઉપયોગ કરાયો છે? 

 (A)
મંદા�ા�તા

 (B)
શાિલની

 (C)
પૃ�વી

 (D) (Correct Answer)
િશખિરણી

 

Question No.3 Marks: 1.00
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'માએ મને પરણાવી દીધી' 
 વા�ની કમ�િણ રચના આપેલ િવક�પોમાંથી કઈ છે? 

 (A)
માસીના કહેવાથી માએ મને પરણાવી દીધી.

 (B)
હંુ પરણી ગઈ.

 (C) (Correct Answer)
મા �ારા મને પરણાવી દેવામાં આવી. 

 (D)
ઉ� વા�ની કમ�િણ રચના સંભવ નથી. 

 

Question No.4 Marks: 1.00
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બટાટા: પોટુ�ગીઝ:: દ�તાવજે : 
 (A) (Correct Answer)
 ફારસી

 (B)
બંગાળી

 (C) તુક�
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(D)
મરાઠી

Question No.5 Marks: 1.00
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અયો�ય સંિધ િવ�હ દશા�વો.
 (A) હિર + ઇ�છા= હરી�છા

 (B)
અનુ+ઉિદત= અનૂિદત 

 (C)
િહમ + આલય= િહમાલય 

 (D) (Correct Answer)
 મહી + ઈ�ર= મહે�ર 

 

Question No.6 Marks: 1.00
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'અંધારામાં રાખવું' નો અથ� કયા િવક�પમાં છે? 
(A) (Correct Answer)

 કોઈને અંધારામાં રાખી, પીઠમાં ઘા કરવો એ યો�ય ન ગણાય. 
 (B) એ કાંઈ પણ ���ા િવના િમ�યા �યાસ કર ેરાખે એનો શો અથ�? 
 (C)

અંધારામાં ફાંફા મારવા 
 (D)

કોઈને અંધાર કોટડીમાં પૂરી દઈ સ� આપવી. 

Question No.7 Marks: 1.00
Bookmark     

મુકુ�દ એલફેલ બોલી ગયો હોવા છતાં િપતા રઘનાથ ચૂપ જ ર�ા મુકુ�દને ન સમ�યું કે હવે શું કરવું પણ
હવે વાત પૂરી કયા� િસવાય ઉપાય ન હતો તેણે ફરી બળનો િન�ય કય� અને પૂ�ું �યાર ેશું કહો છો
રઘનાથ િખ� પણ શાંત વદને બો�યા શેનું આ પૈસામાં હેરાન થાઉં છંુ તેનું પણ પૈસા તો છે તેટલા મોકલું
છંુ બી� �ાંથી કાઢંુ 

 િપતા રઘનાથ અને પુ� મુકુ�દ વ�ચેની આ વાતચીતમાં યો�ય જ�યાએ યો�ય તે જ�યાએ ��, અવતરણ,
િવરામ અને ઉ�ગાર િચ�ો મૂકી વા�ોનું બંધારણ પૂણ� કરો. 

 (A)
મુકુ�દ એલફેલ બોલી ગયો હોવા છતાં િપતા રઘનાથ ચૂપ જ ર�ા. મુકુ�દને ન સમ�યું કે હવે
શું કરવું ? પણ હવે વાત પૂરી કયા� િસવાય ઉપાય ન હતો. તેણે ફરી બળનો િન�ય કય�. અને
પૂ�ું; " �યાર ેશું કહો છો?" રઘનાથ િખ� પણ શાંત વદને બો�યા; "શેનું?" "આ પૈસામાં હેરાન
થાઉં છંુ, તેનું! ", " પણ પૈસા તો છે તેટલા મોકલું છંુ." "બી� �ાંથી કાઢંુ?" 

 (B) (Correct Answer)
 મુકુ�દ એલફેલ બોલી ગયો હોવા છતાં િપતા રઘનાથ ચૂપ જ ર�ા. મુકુ�દને ન સમ�યું કે

હવે શું કરવું, પણ હવે વાત પૂરી કયા� િસવાય ઉપાય નહોતો. તેણે ફરી બળનો િન�ય
કય� અને પૂ�ું: '' �યાર ેશું કહો છો?' રઘનાથ િખ� પણ શાંત વદને બો�યા : "શેનું?"
"આ પૈસામાં હેરાન થાઉં છંુ તેનું?" "પણ પૈસા તો છે તેટલા મોકલું છંુ. બી� �ાંથી
કાઢંુ?" 

 (C)
મુકુ�દ એલફેલ બોલી ગયો હોવા છતાં િપતા રઘનાથ ચૂપ જ ર�ા, મુકુ�દને ન સમ�યું કે હવે
શું કરવું. પણ હવે વાત પૂરી કયા� િસવાય ઉપાય ન હતો. તેણે ફરી બળનો િન�ય કય� અને
પૂ�ું: '�યાર ેશું કહો છો?' "રઘનાથ િખ� પણ શાંત વદને બો�યા, 'શેનું'," "આ પૈસામાં હેરાન
થાઉં છંુ, તેનું." "પણ, પૈસા તો છે તેટલા મોકલું છંુ; બી� �ાંથી કાઢંુ? " 

(D)
મુકુ�દ એલફેલ બોલી ગયો હોવા છતાં; િપતા રઘનાથ ચૂપ જ ર�ા. મુકુ�દને ન સમ�યું કે હવે
શું કરવું? પણ હવે વાત પૂરી કયા� િસવાય ઉપાય ન હતો. તેણે ફરી બળનો િન�ય કય� અને
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પૂ�ું, " �યાર ેશું કહો છો!" રઘનાથ િખ� પણ શાંત વદને બો�યા, " શેનું? "આ પૈસામાં હેરાન
થાઉં છંુ તેનું" "પણ, પૈસા તો છે તેટલા મોકલું છંુ; બી� �ાંથી કાઢંુ?" 

Question No.8 Marks: 1.00
Bookmark     

'આદરણીય' શ�દનો િવ��ાથ� શ�દ કયો? 
(A)

�ેમાળ 
 (B)

સ�માનીય
 (C)

ગુ�સો
 (D) (Correct Answer)

િતર�કૃત
 

Question No.9 Marks: 1.00
Bookmark     

'સુધા'નો સમાનાથ� શ�દ કયો? 
 (A)

સમ� 
 (B) (Correct Answer)

અમી
 (C)

ડંખ
 (D)

છોકરીનું નામ 
 

Question No.10 Marks: 1.00
Bookmark     

�ાર ેઅલંકારમાં '�ણે', 'રખે' કે 'શકે' જવેા શ�દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે �યાર ેકયો અલંકાર બને? 
 (A)

�પક
 (B)

�યિતરકે
 (C)

સ�વારોપણ
 (D) (Correct Answer)

ઉ��ે�ા 
 

Question No.11 Marks: 1.00
Bookmark     

જો ભણશો તો �વનમાં આગળ વધશો. 
 અહી ં'તો' કયા �વ�પે છે? 

 (A)
િવશેષણ

 (B)
તો' નું કોઈ ખાસ �યોજન નથી. 

 (C) (Correct Answer)
સંયોજક

 (D)
િનપાત
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Question No.12 Marks: 1.00
Bookmark     

જ ેિ�યાપદ કાળ અને અથ� બ�ે સૂચવવામાં મુ�ય િ�યાપદને મદદ કર ેતેને શું કહેવાય? 
 (A) (Correct Answer)

 સહાયકારક 
 (B)

િ�કમ�ક
 (C)

સયુંકત 
 (D) સકમ�ક 
 

Question No.13 Marks: 1.00
Bookmark     

કૃ�ણ: િનતીશ ભાર�ાજ :: કૃ�ણ : ???
 (A)

અિમતાભ બ�ચન
 (B)

મા�ટર અલંકાર 
 (C) (Correct Answer)

�વિ��લ જોશી
 (D)

મા�ટર રાજુ
 

Question No.14 Marks: 1.00
Bookmark     

િશવ-પાવ�તી: ઇ�ર પેટલીકર : : "હિર! મને આપો એકાદી એધંાણી":
 (A)

ઉમાશંકર જોશી
 (B)

ગુલાબદાસ �ોકર
 (C) (Correct Answer)

 વષા� અડાલ� 
 (D)

સુરશે જોશી
 

Question No.15 Marks: 1.00
Bookmark     

મહાવદ ચૌદશ: મહા િશવરા�ી:: ફાગણ સુદ પૂનમ: 
 (A)

પોગંલ 
 (B)

મકર સં�ાંિત
 (C)

વસંતપંચમી
 (D) (Correct Answer)

હોળી
 

Question No.16 Marks: 1.00
Bookmark     
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'તરત દાન અને મહાપુ��'નો સમાન અથ� કયો િવક�પ દશા�વે છે? 
(A)

સંપીને હળીમળીને કરવું 
 (B)

બધું એક સાથે કરવું
 (C) (Correct Answer)

 એક ઘાને બે કટકા 
 (D) દાન કરીને પૂ�� મેળવવું

 

Question No.17 Marks: 1.00
Bookmark     

બે વા�ને, વા�ના બે ભાગને કે બે શ�દને જ ેજોડે તેને શું કહેવાય? તેનું ઉદાહરણ/ તેના ઉદાહરણો
આપેલ િવક�પ/િવક�પોમાંથી કયું/ કયા? છે. 
અ�યય

 1. નામયોગી
 2. ઉભાયા�વયી 

 ૩. િ�યાિવશેષણ
 4. કેવળ�યોગી

 ઉદાહરણો:
 1. તેઓ ધીમે ચાલતા હતાં.

 2. ગામ બહાર તળાવ છે. 
 ૩. અિમતે મહેનત કરી તેથી પરી�ામાં પાસ થયો.

 4. આ દવા સવાર તથા સાજં લેવી. 
5. બસ, હવે વધુ ચચા� નથી કરવી.

 (A)
અ�યય : િ�યાિવશેષણ ઉદાહરણ: 4. આ દવા સવાર તથા સાજં લેવી.

 (B)
અ�યય : નામયોગી ઉદાહરણ : 2.ગામ બહાર તળાવ છે. 

 (C)
અ�યય: કેવળ ઉદાહરણ: 5. બસ, હવે વધુ ચચા� નથી કરવી.

 (D) (Correct Answer)
અ�યય: ઉભયા��યી ઉદાહરણ: 4.આ દવા સવાર તથા સાજં લેવી. ૩.અિમતે મહેનત કરી
તેથી પરી�ામાં પાસ થયો. 

 

Question No.18 Marks: 1.00
Bookmark     

નીચેના પૈકી 'વૈશાખનંદન'નો સમાનાથ� િવક�પ કયો? 
(A) (Correct Answer)

ગધેડો
 (B)

ઘોડો
 (C)

ખ�ચર 
 (D)

િબલાડંુ
 

Question No.19 Marks: 1.00
Bookmark     

.....આજ ેહાયપરિસટી મોલ છે અગાઉ ....... ડિ�પંગ �ાઉ�ડ હતું. 
 યો�ય સંયોજકો ઉમેરી વા� પૂણ� કરો. 

 (A) (Correct Answer)
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�ાં, �યાં
(B)

જમે, તેવું
 (C)

�ાર,ે �યાર ે
 (D)

�ાં, જવેું
 

Question No.20 Marks: 1.00
Bookmark     

જોડણીશુિ� અને વા�શુિ� મજુબ કયું વા� શુ� છે? 
 (A)

�પા રસોડામાં જઈ. 
 (B)

રસોડંુને ભા�યે જ આરામ મળતો, અહી ંસતત કામ ચાલતું રહેતું.
 (C) (Correct Answer)

આ જ કથા રોજ નવાંનવાં પા�ો સાથે ભજવાતી રહે છે. 
 (D)

આંતરડા ખ�ચાઈ આવે તેવા ઉબકાઓ બહાર આવવા શ� કયા�. 
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