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�ચૂના 
1. કસોટ� સચંાલન કરતા પહ�લા ં�ફ�ડ ઈ�વ�ેટ�ગેટર� િવ�ાથ�ઓ સાથે સા��ુય �થાપ�ુ ંજ�ર� છે.  
2. આ કસોટ� િશ�કની ક� િશ�ણકાય�ની �ણુવ�ા ચકાસવા માટ�ની નથી. કસોટ� િવ�ાથ� �ુ ં�ણે છે, સમ� છે અને 

તેનો �યવહારમા ંિવિવધ સદંભ�મા ંતેનો કઈ ર�તે ઉપયોગ કર� શક� છે તે �ણવા માટ� રચવામા ંઆવી છે.  

3. UDISE શાખા કોડ, િવ�તાર (�ા�ય-1 , શહ�ર-2), શાળાનો �કાર (સરકાર�-1, �ા�ટ�ડ- 2 ) , િવ�ાથ�ઓનો આધાર 

નબંર, િવ�ાથ�ની �િત (�ુમાર-1, ક�યા-2) સામા�જક �ૂથ (SC-1, ST-2,OBC-3, General-4), િવિશ�ટ 

જ��રયાતવાળા બાળકો (હા-2, ના-2), િવ�ાથ��ુ,ં શાળા�ુ,ં �જ�લા�ુ ંઅને રા�ય�ુ ંનામ લખો. 

4. આ ��પ�મા ં60 ��ો છે. બધા ��ોના ંજવાબ આપવા �યાસ કરો. 
5. આ ��પ�મા ંચાર િવષયો છે. દર�ક િવષયના ં15 ��ો છે. એટલે ક� ભાષાના ં1 થી 15, ગ�ણતના ં16 થી 30 ��ો, 

િવ�ાનના 31 થી 45 ��ો અને સામા�જક િવ�ાનના 46 થી 60 ��ોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  

6. આ ��પ�ોના જવાબ આપવા માટ� તમને 120 િમિનટ આપવામા ં આવશ.ે તમને આપવામા ં આવેલ OMR 

શીટમા ંતમાર� જવાબ આપવાના રહ�શ.ે 

7. ��નો જવાબ આપવા માટ� OMR શીટમા ં��ની સામે આપવામા ંઆવેલા િવક�પોમાથંી તમને � જવાબ સાચો 

લાગે તે િવક�પના ંખાનામા ં� ૂટં�ને કા� કરો. 
8. OMR શીટમા ં જવાબના ં  વ� ુ�ળને � ૂટં�ને કા� કરવા માટ� �લેક ક� વાદળ� બોલપેન અથવા HB પ�ે�સલનો 

ઉપયોગ કરો. 

9. ��યેક ��ના ંચાર િવક�પો આપવામા ંઆ�યા છે. 1,2,3,4.... � પૈક� મા� એક જ સાચો િવક�પ છે.  

10. અહ� સમ��યા �જુબ તમને આપવામા ંઆવેલ OMR શીટમા ંકાળ��વૂ�ક જવાબ આપવાનો �ય�ન કરો. 

ઉદાહરણઃ 

��ઃ નીચેનામાથંી કઈ સ�ંયા સૌથી મોટ� છે? 
1. 273 

2. 275 

3. 257 

4. 253 

ઉદાહરણમા ંિવક�પ 2 મા ંસાચો જવાબ છે. આથી નીચે દશા��યા �જુબ િવક�પ-2 ના વ�ુ�ળને � ૂટં�ને કા� કરો. 

જવાબ દશા�વવાની સાચી  ર�ત 

 
 
11. OMR શીટમા ંએકવાર જવાબ દશા��યા બાદ ફર� ઘાટં ન કરો અન ેજવાબમા ંફ�રફાર ન કર� ક�મ ક� તેમ કરશો તો 

તે ખોટા જવાબ તર�ક� ગણી લેવામા ંઆવશ.ે 

જવાબ દશા�વવાની ખોટ�  ર�ત 

 
12. તમે આ કસોટ�પ�મા ંખાલી જ�યામા ંગણતર� ક� રફકામ કર� શકો છો. 

13. આમ છતા, હ�ુ પણ તમને અ�પ�ટતા જણાય તો તરત જ �ફ�ડ ઈ�વે�ટ�ગેટર/િશ�ક પાસેથી તેની �પ�ટતા 

મેળવી લો. 
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Q.1-5 નીચે આપેલ  ગ�ાશં વાચંીને ��ોના ઉ�ર લખો. 

 

   

 ઊધઇ ઘણી સાર� ર�તે લાક�ંુ પચાવે છે. તે એક ર�તે સામા�જક વદંો છે. વદંો એટલા માટ� ક� 

વદંાની ��િતથી ઘણી ન�ક છે અને સામા�જક એટલા માટ� ક� તે પોતાના કાય�ની �પ�ટ વહ�ચણી કર� 

છે. ક�ટલીક મ�ૂર ઊધઇ હોય છે, ક�ટલીક ર�ક અને અ�ય રા�-રાણી ઊધઇ હોય છે.તેમનામા ં�લ�ગના 

આધાર� કોઇ તફાવત નથી હોતો એટલ ેક� નર અને માદા બનેં �િતની ઊધઇ સાથે સાથે જ કામ કર� 

છે. ઊધઇની દર�ક વસાહતમા ંએક રાણી ઊધઇ હોય છે � 15 થી 30વષ� �ધુી �િવત રહ� છે. તે 

દરરોજ સો �ટલા ં�ડા ં�કૂ� છે. એક જ ઘરમા ંઊધઇની �ુદ� �ુદ� ઘણી વસાહતો હોઇ શક� છે. ક�ટલીક 

વસાહતોમા ંમ�ૂર ઊધઇ બગીચો બનાવે છે અને તેમા ં�ગ ઉગાડ� છે. મ�ૂર ઊધઇ ચોવીસેય કલાક 

કામ કરતી રહ� છે.  

 જો ક� ચોમાસાની ઋ�મુા ંખોરાકની અછત રહ� છે તેથી તે ઉનાળામા ં જ ખોરાકની �યવ�થા 

કરવા�ુ ંશ� કર� દ� છે. આમ તો ઊધઇ પોતાની વસાહતો બનાવી સ�હૂમા ંરહ� છે, પરં� ુઉનાળાની 

ગરમીમા ંતે વસાહતો છોડ� હવામા ંઉડવા માડં� છે, આાનાથી એ�ુ ંલાગે છે ક�, હવામા ં�મુાડો ફ�લાયો 

છે. ઉડવાવાળ� ઊધઇ આડ�-અવળ� ભટકવાને બદલે તે પોતાની નવી વસાહતો બનાવે છે. જો ક� બધી 

જ ઊધઇ પોતાની નવી વસાહતો બનાવી શકતી નથી, આવી ઊધઇ ��ૂયા દ�ડકા, ગરોળ�ઓ, પ�ીઓ 

ક� ચામાચી�ડયાનંો િશકાર બની �ય છે.  

 ઊધઇના લીધે થયેલ પાતળ� િતરાડ હોય તો તેમાથંી પણ ઊધઇ ઘરના દર�ક �ણેૂ �વેશી શક� 

છે અને �બૂ જ �કુસાન કર� છે પણ આ �કુસાનથી બચવા માટ� કોઇ વીમો નથી હોતો.   

 

Q.1 ઊધઇનો ખોરાક �ુ ંછે?  
 A) પ�થર  

B) લાક�ુ ં 

C) લોખડં 

D) ચામ�ુ ં 
  

Q.2 ફકરાને આધાર� નીચેનામાથંી ક�ુ ંિવધાન ખો�ંુ છે?  
 A) ઊધઇમા ંકામની ���ટ વહ�ચણી હોય છે.  

B) ઊધઇ વસાહતો બનાવી તમેા ંરહ�  છે. 

C) ઊધઇમા ંકામની બાબતમા ંનર-માદા વ� ચ ેતફાવત હોય છે. 

D) ક�ટલીક ઊધઇ ર�ક ઊધઇ હોય છે.  
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Q.3 કઇ ઊધઇ દ�ડકા,ં ગરોળ�.... 
 A) � વસાહતોમા ંરહ� છે તે

B) � વસાહતો બનાવી શકતી નથી તે

C) � ઉડ� નથી શકતી તે.

D) � મ�ૂર ઊધઇ છે ત ે

. 

Q.4 ઊધઇમા ં�લ�ગના આધાર પર કોઇ તફાવત નથી
 A) ઊધઇમા ંનર અન ેમાદા ઊધઇ

B) બધી જ ઊધઇ એક �વી જ હોય છે

C) ફકત નર ઊધઇ જ હોય છે

D) બધી જ નર અને માદા ઊધઇ સાથ ેસાથે જ કામ કર�

 

Q.5 આ ગ�ાશં ��ુ ય �ુ ંદશા�વે છે
 A) ઊધઇ ક�વી ર�તે રહ� છે અન ેકામ કર� છે

B) ઊધઇથી �ુ ં�કુસાન થાય છે

C) ઊધઇ નવી વસાહતો ક�વી ર�તે બનાવે છે

D) ઊધઇને કયા ં�ાણીઓ ખાઇ �ય છે
  

Q.6-10 નીચે આપેલ �હ�રાત �ુઓ અને નીચે આપેલા ��ોના ઉ�રો આપો
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.... વગેર�નો િશકાર બને છે?  

� વસાહતોમા ંરહ� છે તે. 

� વસાહતો બનાવી શકતી નથી ત.ે  

. 

ગના આધાર પર કોઇ તફાવત નથી, તેનો અથ� શો થાય ? 

ઊધઇમા ંનર અન ેમાદા ઊધઇ ન હોય. 

એક �વી જ હોય છે. 

જ હોય છે.  

બધી જ નર અને માદા ઊધઇ સાથ ેસાથે જ કામ કર� છે. 

�ુ ંદશા�વે છે?  

રહ� છે અન ેકામ કર� છે. 

ન થાય છે.  

હતો ક�વી ર�તે બનાવે છે. 

ઊધઇને કયા ં�ાણીઓ ખાઇ �ય છે. 

નીચે આપેલ �હ�રાત �ુઓ અને નીચે આપેલા ��ોના ઉ�રો આપો. 

 TF-81 
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Q.6 આ �હ�રાતનો ��ુય હ�� ુકયો છે?  
 A) પાણી બચાવવાની �ેરણા આપવાનો 

B) �વ�છતાની �ેરણા આપવાનો 

C) ગાધંી� િવશ ેમા�હતગાર કરવાનો  

D) લોકો પાસેથી દંડની રકમ એકિ�ત કરવાનો  

 

Q.7 ‘પોતાનામા ંએ�ુ ંપ�રવત�ન લાવો, ��ુ ંતમે �ુિનયામા ંજોવા ઇ�છો છો’ આ િવધાનનો અથ� શો છે?  
 A) �ુિનયામા ંપ�રવત�ન લાવવા સખત મહ�નત કરો  

B) �ુિનયામા ંપ�રવત�નની શ�આત �વયથંી થાય છે.  

C) �ુિનયામા ંપ�રવત�ન લાવતા ંપહ�લા ં�ુિનયા�ુ ંદશ�ન કરો  

D) તમે તમાર� સામે જોશો તો �ુિનયા બદલાઇ જશ ે 

 

Q.8 �ુ ંકરવાથી તમને દંડ થઇ શક� છે?   
 A) કચરાપેટ�નો ઉપયોગ કરવાથી 

B) � ૂકંદાનીનો ઉપયોગ કરવાથી 

C) ર�લવે પ�રસરમા ંકચરો નાખંવાથી  

D) પાણીનો નળ બધં કરવાથી  

 

Q.9 એક છોકર�એ તેના િપતા�ને ક�ુ,ં ‘‘ આપ ક�ળાનંી છાલ સીટ નીચે ન નાખંો’’ ઉપરની �હ�રાતમાનંી 

કઇ બાબત આ વાકય સાથે બધંબેસતી છે.  
 A) કચરો કચરાપેટ�મા ંનાખંો  

B) � ૂકંદાનીનો ઉપયોગ કરો  

C) શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો  

D) પાણી બચાવો  

 

Q.10 �વ�છ ભારત અ�ભયાનનો ઉ�ેશ શો છે?  
 A) ફકત ર�લવેને �વ�છ અને �ઘુડ રાખવી  

B) ગાધંી�ના િવચારનો �ચાર કરવો  

C) ભારતભરમા ંશૌચાલયો બનાવવા ં 

D) ભારતને �વ�છ બનાવ�ુ ં 
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Q.11-15. નીચેનો ગ�ાશં વાચંીને �છેૂલા ��ોનો ઉ�ર આપો.  

 

 નાના,ં ચમકદાર, લીલા ંપાદંડાવાળો લીમડો એક મો�ંુ ��ુ ંસદાબહાર ��ૃ છે. તે�ુ ં થડ 

સી�ુ ંહોય છે. તેની છાલ કઠણ, ખરબચડ� અને પોપડાવાળ� હોય છે.વસતંઋ�મુા ંતેના ઉપર નાના ં

નાના ંસફ�દ �લ ખીલે છે. આ ��ૃ કદ� પણ �બલ�ુલ પાદંડા વગર�ુ ંજોવા મળ�ુ ંનથી કારણક� તેના ં

બધા ંપાદંડા ંએક સાથે ખર� પડતા ંનથી. લીમડો આખા ભારતમા ંબધે જ જોવા મળે છે. લીમડા�ુ ં

સ�ં�ૃત નામ ‘અ�ર�ઠ’ છે, �નો અથ� છે રોગોથી ��ુકત આપનાર. તે ચમ�કા�રક ��ૃ તર�ક� પણ 

�ણી� ુ ંછે. લીમડાના ��ૃના તમામ ભાગો, દવાઓ બનાવવામા ંઉપયોગી છે.  

 લીમડાના ંબીજમાથંી તેલ નીકળે છે, �ને માગ�સી તેલ કહ� છે. કોઢ અને ચામડ�ના રોગોની 

સારવારમા ંઆ તેલ અકસીર છે. લીમડાના ં પાદંડા ં અછબડાની સારવારમા ં વપરાય છે. માથાના 

�ુઃખાવામા ંઅને તાવમા ંઆરામ માટ� સામા�ય ર�તે લીમડાની ચા લેવાય છે. તેના �લનો ઉપયોગ 

�તરડા સબંધંી રોગોના ઉપચારમા ંથાય છે. લીમડાની છાલ અને �ુદંમાથંી પણ ક�મતી દવાઓ 

બને છે.  

 ભારતમા ં લોકો લીમડાની ડાળ�ના દાતણથી દાતં સાફ કર� છે. વદંા અને કંસાર� �વા ં

�વડાનેં �ૂર રાખવા કબાટના ંખાના ંઅને છાજલીઓ ઉપર લીમડાના ં�કૂા ંપાદંડા ંરાખવામા ંઆવે 

છે. શેરડ� અને શાકભા�ના પાકોમા ંખાતર તર�ક� લીમડાનો �બૂ જ ઉપયોગ થાય છે.  

 ક�ટલાક લોકો લીમડાના ��ૃને પિવ� માને છે., તેઓ ખરાબ આ�માઓથી બચવા ઘરના 

��ુય દરવા� લીમડાના પાદંડા�ં ુ ંતોરણ બાધેં છે. નવા જ�મેલા બાળકની ત�ુંર�તી માટ� અને તેને 

રોગોથી બચાવવા માટ� તેને લીમડાના ંપાદંડા ંઉપર �વુડાવવામા ંઆવે છે. આખા િવ�મા ંલીમડાને 

અ��તૂ ��ૃ તર�ક� �વીકારવામા ંઆવે છે તે િનસદં�હ છે.  

 

 

Q.11 લીમડાની છાલ ક�વી હોય છે?  
 A) લીલી અને લીસી  

B) ખરબચડ� અને પોપડાદાર  

C) �ુવંાળ� અને પોપડાદાર 

D) કઠણ અને લીલી  

 

Q.12 લીમડાના ં�લ કયા રોગોના ઉપચાર માટ� ઉપયોગી છે?  
 A) ચામડ�ના રોગોમા ં 

B) અછબડાના ઉપચારમા ં

C) �તરડા સબંધંી રોગોમા ં 

D) તાવમા ં 
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Q.13 લીમડાના ં�કૂા ંપાદંડા ંકબાટમા ંશા માટ� રાખવામા ંઆવે છે?  
 A) ખરાબ આ�માઓને �ૂર રાખવા માટ�  

B) જ�ંઓુન ે�ૂર રાખવા માટ�  

C) કપડાનંી ચમક બનાવી રાખવા માટ� 

D) કબાટને સાફ રાખવા માટ� 

 

Q.14 ક�ટલાક લોકો ઘરના ��ુય �ાર ઉપર લીમડાના ંપાદંડા�ં ુ ંતોરણ ક�મ બાધેં છે?  
 A) ખરાબ આ�માઓને �ૂર રાખવા માટ�  

B) કંસાર� �વા ં�વડાનેં �ૂર રાખવા માટ�  

C) પોતાના ઘરને શણગારવા માટ�  

D) રોગોને �ૂર રાખવા માટ�  

Q.15 લીમડો શા માટ� અ��તૂ ��ૃ કહ�વાય છે?  
 A) ત�ેુ ંદાતણ દાતં સાફ કરવા વપરાય છે.  

B) તે ખાતરમા ં�બૂ ઉપયોગી છે.  

C) તે નવા જ�મલેા બાળક�ુ ંર�ણ કર� છે.  

D) આ ��ૃનો ��યેક ભાગ ઉપયોગી છે.  

 

Q.16 7056 �ુ ંવગ��ળૂ ક�ટ�ુ ંથાય?  

 

A) 76 

B) 86 

C) 84 

D) 94 

 

Q.17 આપેલ ∆ABC મા ંX ની �ક�મત ક�ટલી હશે?  

 
 

 

A) 55° 

B) 60° 

C) 65° 

D) 110° 
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Q.18 જો X = 3  હોય તો X3-9 ની �ક�મત ક�ટલી થાય?  

 

A) –6 

B) 0 

C) 1 

D) 18 

 

 

Q.19 

 

આપેલા �તભં આલેખ પરથી શોધો ક� કયા બે માસનો વીજ વપરાશ સમાન છે? 

 

  

 

A) ���આુર�, માચ� 

B) ���આુર�, મે  

C) એિ�લ, મે  

D) માચ�, મ ે
 

Q.20 આપેલી આ�ૃિત પરથી x + y + z �ુ ંમાપ ક�ટ�ુ ંમળશે?   

 

 

A) 360° 

B) 270° 

C) 250° 

D) 180° 
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Q.21 નીચેનામાથંી િવભાજનનો �ણુધમ� દશા�વતો િવક�પ કયો છે?  
 

A) 

1 2 1 25 5
3 3 3 3

   − + + =− + +       
 

B) 
1 2 2 15 5
3 3 3 3

     − + = − +     
       

 

C) 
1 2 1 25 5
3 3 3 3

       − × × = − × ×       
         

 

D) 
( )1 2 1 2 15 5

3 3 3 3 3
      − + = − + −      
        

  

Q.22 જો 5A + B3 = 75, (જયા ંA અને B એ �ક દશા�વે છે) હોય તો A + B બરાબર ક�ટલા થાય?  
 A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 
  

Q.23 એવો નાનામા ંનાનો  �ણૂા�ક શોધો ક� �થી તેને 1200 માથંી બાદ કરતા ં�ણૂ�વગ� સ�ંયા મળે.  
 A) 4 

B) 40 

C) 44 

D) 144 

  
Q.24 શટ�ની છાપેલી �ક�મત �િપયા 720 છે. તેના પર 5% વળતર (�ડ�કાઉ�ટ) મળે તો આ શટ�ની 

વેચાણ�ક�મત ક�ટલી હશે?  
 A) �િપયા 640 

B) �િપયા 664 

C) �િપયા 684 

D) �િપયા 715 

 

Q.25 એક �રુશીની �ક�મત �િપયા  8800 છે તેના પર વાહનખચ� �િપયા 200 થયો છે. આ �રુશીના 

વેચાણ પર 12% નફો મેળવવો હોય તો �રુશીની વેચાણ�ક�મત ક�ટલી હશે? 
 A) �િપયા 9856 

B) �િપયા 9980 

C) �િપયા 10080 

D) �િપયા 10180 
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Q.26 એક ચ��ુકોણના બે �ણુાઓના ં માપ 80° અને 100° છે તેમજ બી� બે �ણૂાઓના માપનો 

�ણુો�ર 1:2  છે તો �ણુો�ર 1:2  દશા�વતા બે �ણૂાઓ પૈક� નાના �ણૂા�ુ ંમાપ �ુ ંહશે?  
 A) 50° 

B) 60° 

C) 100° 

D) 120° 
  

Q.27 ગોપાલ ગ�ણત િવષયમા ં 70% �ણુ મેળવે છે. જો આ કસોટ� 200 �ણુની હોય તો ગોપાલે  

મેળવેલ �ણુ ક�ટલા હશે?    
 A) 140 

B) 70 

C) 130 

D) 150 
  

Q.28 જો ∆ ABC અને ∆ PQR  એક�પ હોય તો ર�ખાખડં PR ની લબંાઇ ક�ટલી હશે?   
 

 
 A) 4.5 cm 

B) 6.2 cm 

C) 8.1 cm 

D) 14.1 cm 
  

Q.29 અ�ખલ કાળા પા�ટયાની લબંાઇ અને પહોળાઇ અ��ુમે 120 સેમી  અને 65 સેમી ન�ધી છે. આ 

કાળા પા�ટયા�ુ ં�ે�ફળ શોધો.  
 A) 780 સેમી2 

B) 3900 સેમી2 

C) 7800 સેમી2 

D) 370 સેમી2 
  

Q.30 26, 18, 17, 23, 11, 7 ની સરાસર� ક�ટલી થાય?  
 A) 15 

B) 16 

C) 17 

D) 18 
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Q.31 નીચેના ચાર બળો પૈક� ક�ુ ંસપંક�બળ છે ? 
 A) �ુબંક�ય બળ 

B) ��થરિવ�તુ બળ 

C) ��ુુ�વાકષ�ણ બળ 

D) ઘષ�ણબળ 

 

Q.32 ડ�િવડ ‘A’ �બ��ુએથી લખોટ� છોડ� છે. લખોટ� ઢાળથી નીચે આવીને સમ��િતજ સપાટ� પરથી થોડ� 

�ૂર �ધુી ગબડ� છે. આ ��િૃ� તે િવિવધ સપાટ� પર કર� છે. આ લખોટ� કઇ સપાટ� પર સૌથી 

વ� ુ�ૂર જશે?   

 
 

 A) �ટની  

B) કાચની  

C) િસમ�ેટની  

D) ર�તીની  
 

Q.33 એક કાર 2 કલાકમા ં60 �કમી �તર કાપે છે. તો કારની ઝડપ ક�ટલી થાય?  
 A) 120 �કમી/કલાક 

B) 60 �કમી/કલાક 

C) 30 �કમી/કલાક 

D) 20 �કમી/કલાક 
 

Q.34 નીચેનામાથંી કઈ ��િૃ� પયા�વરણ �ળવણીમા ંમદદ�પ છે ? 
 A) ખર�દ� કરવા માટ� �લા��ટકની થેલીનો ઉપયોગ કરવો.  

B) ��ૂ પછ�  �િૂત��ુ ં પાણીમા ંિવસ�ન કર�ુ.ં  

C) ખર�દ� કરતી વખતે કાપડની  થેલીનો ઉપયોગ કરવો. 

D) �લા��ટકની બોટલોને પાણીમા ંનાખંી દ�વી.  

 

Q.35 નીચેના પૈક� પે�ોલ બચાવવા માટ� �ે�ઠ ક�ુ ંછે ? 
 A) �ા�ફક િસ�નલ પર વાહન�ુ ંએ��જન હમેંશા બધં કર�ુ ં

B) �ા�ફક િસ�નલ આગળ વાહન�ુ ંએ��જન �ાર�ય બધં ન કર�ુ ં

C) વાહનના ટાયરોમા ંરહ�લી હવાના દબાણ ��ય ે�ચ�તા ન કરવી. 

D) વાહન �બૂ ઝડપથી ચલાવ�ુ ં
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Q.36 નીચેનામાથંી  ક�ુ ંઉદાહરણ તટ�થીકરણ�ુ ં છે ? 
 A) અિસ�ડક �ાવણમા ં�લટમસ �ાવણ ઉમેર�ુ ં

B) બે�ઝક �ાવણમા ં�લટમસ �ાવણ ઉમેર�ુ ં

C) બે�ઝક માટ�ના િમ�ણમા ંકળ��નૂો ઉમેરવો 

D) મધમાખીના ડખં પર ક�લેમાઈન(ઝ�ક કાબ�નેટ) લગાવ�ુ ં

 

Q.37 જો મ��ુય માટ� પગ, માછલીઓ માટ� મીનપ� હોય તો અમીબા માટ� નીચેના પૈક� �ુ ંજ�ર� છે ? 
 A) પ�મો 

B) ક�શાઓ 

C) ખોટા પગ 

D) ��ુાગંો 

 

Q.38 એક �વૈ��છક સ�ંથા “ આપ�ુ ં શહ�ર �વ�છ શહ�ર” કાય��મ�ુ ં આયોજન કર� છે. આયોજકો  

�વયસેંવકોને કચરાને િવિવધ ભાગોમા ંએક� કરવા�ુ ંકહ� છે. નીચેનામાથી કયા �ૂથમા ંસ�વો 

�ારા કચરા�ુ ંિવઘટન થઈ શકશે નહ� ? 
 

 A) શણની કોથળ�ઓ, કાગળની �લેટો(�ડશો), કપડાની કોથળ�ઓ 

B) કાગળના કપ, કાગળની ચમચીઓ, �ેડના �ુકડાઓ 

C) �લા��ટકની કોથળ�ઓ, થમ�કોલના કપ, એ��િુમિનયમના વરખ 

D) �કૂા ંપાદંડાઓ, કાગળના �ુકડાઓ, શાકભા�ના ંછાલ-છોતરા ં

 

Q.39 વાલ, વટાણા, �વેુર અને મગને ��ુક ફળ કહ� છે.  

 (1)  ફળ પાકા ંથતા ંબી�શયની દ�વાલ ��ુક બને છે. 

 (2)  ફળમા ંબી�શયની દ�વાલ માસંલ અને દળદાર બને છે.  
 

 નીચેનામાથંી સાચો િવક�પ પસદં કરો.  

A) િવધાન-2 સા�ુ ં 

B) િવધાન 1 અને 2 બ�ે સાચા ં 

C) િવધાન 2 સા�ુ ંઅન ેિવધાન 1 ખો�ંુ  

D) િવધાન 1 સા� ુઅને િવધાન 2 ખો�ંુ  

 

Q.40 આપણે પાણી બચાવી શક�એ છ�એ  ..... 
 A) લીક�જ(ટપકતા) નળને �રપેર કરાવીને. 

B) �શ કરતી વખત ેનળને સતત ચા� ુરાખીન ે

C) ભ�યત�ળયાને પો� ુ ંકરવાન ેબદલે ધોઈન ે

D) દરરોજ કાર/મોટરસાઇકલ/સાઇકલ ધોઇન ે
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Q.41 �કૂાકોષમા ંક�ટલા વીજ�વુો હોય છે ? 
 A) ચાર 

B) �ણ 

C) બે 

D) એક 
 

Q.42 નીચેના પૈક� કઈ રચનામા ંિવ�તુ�વાહની �ુબંક�ય અસરનો ઉપયોગ થાય છે ? 
 A) ઇલ�ે��ક હ�ટર 

B) ઇલ�ે��ક ઇ�ી 

C) ઇલ�ે��ક બ�બ 

D) ઇલ�ે��ક બેલ(ઘટંડ�) 
 

Q.43 નીચેના પૈક� કયા ર�શા ગરમ કરતા ંપીગળે છે ? 
 A) ઊન 

B) કપાસ 

C) નાયલોન 

D) ર�શમ 
 

Q.44 ક�ટલાક ��ૂમ �વો એવા પદાથ��ુ ંઉ�પાદન કર� છે. � અ�ય ��ૂમ �વોનો નાશ કર� છે. આવા 

પદાથ�ને �ુ ંકહ�વાય ? 
 A) �િત�િવકો 

B) ઝેર 

C) રસી 

D) રોગકારકો 

 

Q.45 નીચેના પૈક� કઈ ���યા ��ુુ�વાકષ�ણ બળને કારણે થાય છે ? 
 A) એક િવ�તુભા�રત કણ બી� િવ�તુભા�રત કણન ેઆકષ� છે. 

B) જમીન પર સરકતો દડો થોડ�વારમા ંધીમો પડ� છે અન ેપછ� અટક� �ય છે.  

C) એ��જન બધં પડ� એટલે ��ટૂર અટક� �ય.. 

D) હવામા ંઉછાળેલો દડો તનેી મહ�મ �ચાઈએ જઈને નીચે પાછો આવ ેછે. 

 

Q.46 ‘�મ ખેતી’બી� �ા નામે ઓળખાય છે? 
 A) �થાનાતં�રત ખેતી  

B) પવ�તીય ખેતી  )પગિથયાં(  

C) સઘન ખેતી 

D) બાગાયતી ખતેી 
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Q.47 જો તમે વગ�ખડંમા ંછો અને �કંૂપ આવે તો તમા�ંુ તા�કા�લક પગ�ુ ં�ુ ંહશે? 
 A) મદદ માટ� �મૂ પાડશો.  

B) તમારા માથાના ર�ણ માટ� ટ�બલ નીચ ેસતંાશો. 

C) િશ�કના આદ�શની રાહ જોશો. 

D) �યા ંછો �યા ંશાિંતથી બેસી રહ�શો. 
 

Q.48 �રુોિપયન �યાપાર� કંપનીઓ ભારતમા ંકઇ ચીજવ��ઓુથી  સૌથી વ� ુઆકિષ�ત થઇ હતી? 
 A) સો�ુ ંઅને ચાદં� 

B) કાપડ  ,ર�શમ અને મર� મસાલા  

C) વ�ય અને �ાણી��ૃ�ટ 

D) ઘોડા અને પાલ� ુપ�.ુ 

 

Q.49 આપણા દ�શમા ંકયા ંરા�યોમા ં�હમનદ�ઓ જોવા મળે છે? 
 A) કણા�ટક અને જ�� ુકા�મીર 

B) િ��રુા અને ઉ�રાખડં 

C) પ�ંબ અને �હમાચલ �દ�શ  

D) જ�� ુકા�મીર અને ઉ�રાખડં  
 

Q.50 �િત આધા�રત સમાજમા ંલોકોનો દર�જો ક�વો હોય છે? 
 A) ફ�ત નીચો હોય છે.  

B) ફ�ત �ચો હોય છે. 

C) સમાન હોય છે. 

D) અસમાન હોય છે. 

 

Q.51 નીચેનામાથંી કયો ઉ��નો �ોત નથી? 
 A) કોલસો 

B) ખનીજતેલ 

C) પાણી 

D) લોખડં 

 

Q.52 નીચેનામાથંી જગંલો માટ� �ુ ંખતરા�પ નથી? 
 A) જગંલમા ંલાગતી આગ 

B) બાધંકામની ��િૃ� 

C) ઝાડ કાપવાની ��િૃ� 

D) વરસાદ પડવો 
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Q.53 ગળ�, અફ�ણ અને કપાસ �વા રોક�ડયા પાકોની ખેતીથી સૌથી વધાર� ફાયદો કોને થયો? 
 A) ભારતીય જમીનદારો 

B) ��ેજ બગીચા મા�લકો 

C) ભારતીય શા�કુારો 

D) ભારતીય ખે�તૂો 
 

Q.54 નીચેનામાથંી ક�ુ ંલ�ણ ભારતીય બધંારણ�ુ ંનથી? 
 A) સ�ા�ુ ંિવભાજન. 

B) ગઠબધંન સરકાર 

C) સમવાય ત�ં 

D) �ળૂ�તૂ હક 
 

Q.55 નીચેનામાથંી કઈ સ�ંથા કાયદો ઘડ� છે? 
 A) મા� લોકસભા 

B) મા� રા�યસભા 

C) સસંદ 

D) ક��બનેટ 
 

Q.56 નીચેનામાથંી �ુ ંખાનગી �ે� સાથે સકંળાયેલ છે? 
 A) �ટ�ટ રોડવેઝ �ા�સપોટ� કોપ�ર�શન 

B) ભારતીય ર�લવ ે

C) તાજ �પુની હોટલ 

D) ઓલ ઇ��ડયા ઇ��ટ�ટ�ટુ ઓફ મ�ેડકલ સાય�સ 

 

Q.57 નીચે આપે�ુ ં�ચ� કયા �મારક�ુ ંછે? 

 
  

A) હ�દરાબાદનો ચારિમનાર 

B) �દ�હ�મા ંઆવલે �ુ�બુિમનાર  

C) ઔરંગાબાદમા ંઆવેલ બીબીનો મકબરો. 

D) લખનૌમા ંઆવલે બડા ઈમામવાડા 
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Q.58 નીચેનામાથંી કયા િવ�ાન (�વાસી) મહ�દુ ગઝની સાથે ભારત આવેલ? 
 A) ઈ�ન બ�તુા 

B) અલ બ�ુની 

C) અમીર �શુ� 

D) અ�લુ ફઝલ 

 

Q.59 નાગ�રકો પોતાના �ળૂ�તૂ હકોના ર�ણ  માટ� નીચેનામાથંી કઈ સ�ંથાને ર�ૂઆત કર� છે? 
 A) ધારાસભા 

B) કારોબાર� 

C) �યાયત�ં 

D) �ચાર મા�યમ 

 
Q.60 નીચેનામાથંી કયો િવક�પ �ુદો પડ� છે? 

 A) સા�તા�હક બ�ર 

B) શોપ�ગ સ�ેટર 

C) દ� િનક બ�ર 

D) ટ�લીશોપ�ગ 
 


