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LjefuOV 1      (30) 
 

1 વસં્કૃતતના ંકેટરા પ્રકાય છે? 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) આઠ  (D) છ  

 

2 નીચનેાભાથંી તભે કને પ્રાપ્ત દયજ્જ કશળે? 
(A) તળક્ષક  (B) છકય  (C) છકયી  (D) એકણ નશીં  

 

3 1962 ભા ંથમેરી ચ ૂટંણીભા ંરકવબાભા ંકમા ક્ષે ફહભુતી ભેલી શતી? 
(A) કોંગ્રવે  (B) બાજ  (C) જનતાદ  (D) એકણ નશીં 

 

4 આધતુનકયણના રયણાભ કેટરા છે? 
(A) ાચં  (B) અગગમાય  (C) ત્રણ  (D) આઠ  

 

5 બાયતીમ ફધંાયણ યાજ્મના ંકમા અંગ લચ્ચે વત્તાની લશેંચણી કયે છે? 
(A) વયકાય  (B) ન્મામતતં્ર  (C) વવંદ  (D) ઉયના ફધા  

 

6 વાભજજક ગતતળીરતાના કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) ત્રણ  (D) ાચં  

 

7 નીચભેાથંી કણે અીર દયજ્જ કશળે? 
(A) ડૉકટય  (B) ઇજનયે  (C) તળક્ષક  (D) દીકયી  

 

8 નીતતની પ્રરિમાભા ંકઈ ફાફતન વભાલળે થામ છે? 

(A) નીતતક્ષતે્ર વ્માખ્મા અન ેતલશ્રેણ  (B) નીતત તનણણમ અને અભરીકયણ  
(C) નીતત Öઢીકયણ અને મલૂમાકંન  (D) ઉયના ફધા જ  

 

9 વરાભતી વતભતતભા ંનીચનેા ભાથંી ક્યા દેળ કામભી વભ્મ નથી? 
(A) અભેરયકા  (B) યતળમા  (C) બાયત  (D) જાાન  

 

10 વાભતંળાશી વભાજભા ંમખુ્મત્લ ેકેટરા લગણ શતા?ં 
(A) ફે  (B) ાચં  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

11 યાજાયાભભશન યામે કઈ વસં્થાની સ્થાના કયી? 

(A) યાભ કૃણ તભળન  (B) આમણવભાજ  (C) બ્રહ્મવભાજ  (D) થીમવપીકર વવામટી  
 



12 રગ્નના કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) એક  (D) છ  

 

13 યરેટ એક્ટ ક્યાયે ફન્મ? 
(A) 1919 (B) 1929 (C) 1930 (D) 1920 

 

14 નીચભેાથંી કને ભતૂભકા કેશળ? 
(A) યાજ્માર  (B) પ્રલાવ કયલ  (C) રીવ  (D) લકીર  

 

15 વયંકુત યાષ્ટવઘં(UNO)ની તલતધવય ળરૂલાત કમાયે થઇ? 
(A) 15 ઓગસ્ટ 1943 (B) 7 ઓગસ્ટ 1945 (C) 24 ઓગસ્ટ 1945 (D) 24 ઓગસ્ટ 1944 

 

16 આમણવભાજની સ્થાના કણે કયી? 

(A) સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી  (B) યાજા યાભભશનયામ  (C) સ્લાભી તલલકેાનદં  (D) એની ફસે્ટન  
 

17 રશન્દુ રગ્ન __________ છે? 
(A) વસં્કાય  (B) કયાય  (C) ભતૈ્રી કયાય  (D) એકણ નશીં  

 

18 ળશયેી એકભ કેટરા પ્રકાયના શમ છે? 
(A) 6 (B) 5 (C) ૩ (D) 2 

 

19 રગ્નના મખુ્મ કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) એક  (D) ચાય  

 

20 પ્રથભ ચંલીમ મજના ક્યાયથી ળરૂ થઇ? 

(A) 1951 (B) 1950 (C) 1955 (D) 1954 
 

21 જરીમાલારા ફાગ શત્માકાડં કમા ળશયેભા ંથમ શત? 
(A) ભસૈયુ  (B) મુફંઈ  (C) અમતૃવય  (D) જમયુ  

 

22 વાભંતળાશી વભાજભા ંમખુ્મત્લ ેકેટરા લગો શતા? 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) છ  (D) આઠ  

 

23 ધભણ તનયકે્ષીકયણ ભાટે કણ ેપ્રમત્ન કમાણ શતા?ં 
(A) વયદાય લરબબાઈ ટેર  (B) જલાશયરાર નેશરુ  (C) ઇન્ન્દયા ગાધંી  (D) યાજેન્ર પ્રવાદ  

 

24 આધતુનક યાજ્મન ુકામણ ___________ છે?  
(A) કલમાણ યાજ્મ  (B) રીવ કામણ  (C) ધભણ કામણ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

25 અથણતતં્રના પ્રકાય તયીકે ___________ વભાલળે થામ છે? 
(A) મડૂીલાદી અથણતતં્ર (B) વભાજલાદી અથણતતં્ર  (C) તભશ્ર અથણતતં્ર (D) ઉયના ફધા   

 

26 વાભાજજક તનમતં્રણના લાશક કણ છે? 

(A) કાનનુ  (B) તળક્ષણ  (C) ધભણ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

27 વલણ પ્રથભ કભી ભતદાય ક્ષતે્રની યચના કયત કામદ કમાયે થમ? 
(A) 1892 (B) 1809 (C) 1901 (D) 1905 

 

28 તલકાવના મખુ્મ રયફ કમા છે? 

(A) લાશનવ્મશાય  (B) લીજી  (C) તવિંચાઈ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

29 ઉત્િાતંત એટરે __________ રદળાભા ંરયલતણન પ્રરિમા. 
(A) ઉબી  (B) આડી  (C) તનતિત  (D) એકણ નશીં  

 

30 કઈ વારભા ંચકેસ્રલારકમાભા ંતલરશ થમ? 

(A) 1948 (B) 1942 (C) 1946 (D) 1848 
 

 

LjefuOV 2 
 

 8}\sgm\w ,bmp [ud[ t[ rfz]        (20) 
1 ઉદ્યગીકયણની નોંધ રખ  4 સ્થાતંયના રયણાભ   

2 ધભણના વાભાજજક કામો  5 વાસં્કૃતતક અંતયન ખ્માર  

3 વાભાજજક તલજ્ઞાનની ધ્ધતતઓ  6 કંુટંુફ         
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LjefuOV 1     (30) 
1 નપાના શતેથુી કયલાભા ંઆલતી આતથિક પ્રવતૃત્ત એટર ે__________ . 

(A) લેાય  (B) વલેા   (C) ધધ  (D) ળખ  
 

2 નાના ામા ય ખયીદી કયનાયને __________ લેાયી કશે છે. 
(A) છૂટક  (B) જથ્થાફધં  (C) આડતતમ  (D) દરાર  

 

3 લીભા પ્રીતભમભના ફદરાભા ંજખભ ઉઠાલલ એટરે ___________? 

(A) વલેા (B) નપ (C) લીભ (D) વ્મલશાય 
 

4 ભારશતીના આરે એટરે ___________? 

(A) લાણીવ્મલશાય  (B) વદેંળાવ્મલશાય  (C) અગબપ્રયેણ  (D) અશેલાર  
 

5 લમૈક્ક્તક ભાગરકીભા ંભાગરકની વખં્મા __________ શમ છે. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ચાવ  (D) દળ  

 

6 ખાનગી કંનીભા ંલધભુા ંલધ ુ__________ વભ્મ વખં્મા શમ છે. 
(A)  2  (B) 50  (C) 20  (D) 10  

 

7 ભારીક દ્વાયા ધધંાભા ંરાલલાભા ંઆલતી લસ્ત,ુ નાણા ંએટર ે_________. 
(A) મડૂી  (B) તભરકત  (C) જલાફદાયી  (D) ભાર  

 

8 ___________ લટાલની નોંધ વ્મલશાયભા ંકયલાભા ંઆલે છે. 
(A) લેાયી  (B) યકડ  (C) ફન્ને  (D) એકણ નશીં 

 

9 વ્મલશાયની ફલેડી અવય નોંધલાની યીતને _________ રશવાફી દ્ધતત કશે છે. 
(A) રીનોંધી  (B) એક નોંધી  (C) અધયૂી  (D) નોંધી  

 

10 નાભન પ્રાયંગબક ચડ એટર ે__________? 

(A) ખતલણી   (B) ેટાનોંધ  (C) યકડભે (D) આભનોંધ  
 

11 ઉધાય ખયીદીની નોંધ _________ભા ંકયલાભા ંઆલે છે. 
(A) ખયીદનોંધ  (B) ખયીદ-યતનોંધ  (C) યકડભે  (D) લચેાણનોંધ  

 

12 ભારતભરકતન ેરગતા ખાતાભા ંભારતભરકત આલ ેત _________ થામ. 
(A) જભા  (B) ઉધાય  (C) ઉધાય-જભા ફન્ન ે (D) એકણ નશીં  

 

13 ભકાનનુ ંખાત ુ ં_________ પ્રકાયનુ ંખાત ુ ંછે. 
(A) ભારતભરકત  (B) વ્મક્ક્ત  (C) ઉજ  (D) ખચણ  

 

14 ભજૂયી ખાત ુ ં________ પ્રકાયનુ ંખાત ુ ંછે. 
(A) વ્મક્ક્ત  (B) ઉજ-ખચણ  (C) ભારતભરકત  (D) આલક  

 

15 કાચ નપ ળધલા __________ ખાત ુતમૈાય કયલલાભા ંઆલે છે. 
(A) ાકંુ વયલયૈ ુ ં (B) ન.નુ ં (C) લેાય  (D) કાચુ ંવયલૈય ુ ં

 

16 ધધંાની આતથિક યીક્સ્થતત દળાણલત ુ ંત્રક એટરે _________? 

(A) ાકંુ વયલયૈ ુ ં (B) ન.નુ ંખાત ુ ં (C) લેાય ખાત ુ (D) કાચુ ંવયલૈય ુ ં
 

17 ઘારખાધ _________ ખાતે ઉધાય થળે. 
(A) ભાગરક  (B) લેાયી  (C) રણેદાય  (D) દેલાદાય  

 

18 યકડભેભા ંપક્ત __________ ન જ વભાલળે થામ છે? 

(A) યકડ આલક  (B) યકડ જાલક  (C) યકડ આલક-જાલક  (D) ગફનયકડ ફાફત  
 

19 ફેંક તયપથી ગ્રાશકના ફેંક વાથેના વ્મલશાયોની નોંધ દળાણલતી ચડી ગ્રાશકને આલાભા ંઆલે તનેે __________ કશ ેછે. 
(A) ાવબકુ  (B) ચકેબકુ  (C) લાઉચાય  (D) ક્સ્ર  
        

 



20 ભારની આલક-જાલક અને તવલક દળાણલત ુ ંત્રક એટરે ___________. 
(A) સ્ટકત્રક  (B) યજભે  (C) ફેંક તવરકભે  (D) યકડભે  

 

21 તલતલધ ખાતાઓની ફાકી દળાણલત ુ ંત્રક એટરે _________. 
(A) ાકંુ વયલયૈ ુ ં (B) કાચુ ંવયલૈય ુ ં (C) ન.નુ ંખાત ુ (D) ખતલણી  

 

22 રણેીહુડીભા ં___________ ક્ષકાય શમ છે. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ચાય  (D) દળ   

23 ધધંાન ચખ્ખ નપ દળાણલત ુ ંખાત ુ ંએટર ે___________. 
(A) કાચુ ંવયલૈય ુ ં (B) ાકંુ વયલયૈ ુ ં (C) લેાય ખાત ુ (D) ન.નુ ંખાત ુ

 

24 ભેશસરૂી ખચાણ __________ ખાતાભા ંઉધાય ફાજુ નોંધામ છે. 
(A) ન.નુ ંખાત ુ ં (B) યજભે  (C) યકડભે  (D) કાચા વયલમૈાભંા ં 

 

25 ાઘડીએ _________ પ્રકાયની તભરકત છે?  
(A) અÖશ્મ  (B) Öશ્મ  (C) પ્રલાશી  (D) ચાલ ુતભરકત  

 

26 લચેાણ - લચેરે ભારની ડતય =  ________. 
(A) મડૂી નપ  (B) ભેશસરૂી નપ  (C) ચખ્ખ નપ  (D) કાચ નપ  

 

27 લચેાણ-તલતયણ ખચાણ __________ ખચાણ છે. 
(A) પ્રત્મક્ષ  (B) યક્ષ  (C) ભેશસરૂી  (D) મડૂી  

 

28 ચકૂલલાના ફાકી ખચાણ ાકા વયલમૈાભા ં__________ ફાજુ દળાણલળ.ે 
(A) જભા  (B) ઉધાય  (C) તભરકત-રણેા  (D) મડૂી-દેલા  

 

29 અગાલથી ચકૂલામરે ખચાણ ાકા વયલમૈાભા ં__________ ફાજુ દળાણલળે. 
(A) ઉધાય  (B) તભરકત-રણેા  (C) મડૂી-દેલા  (D) જભા  

 

30 લયાળન ેકાયણ ેતભરકતની રકભતભા ંથત ઘટાડ એટરે _________. 
(A) ઘવાય  (B) ઘારખાધ   (C) નકુળાન  (D) નપ  
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1. યકડભે  
2. ઘવાયના કાયણ   
3. ભરૂ સધુાયણા નોંધ  
4. ેટાનોંધ 
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LjefuOV 1     (30) 
1   /  

 = ____________ 

(A)      (B)    
 (C)     

 (D)     
 

 

2     

   ¥

    

 
 hoy to k =________ 

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

3 ( 
 

 
  

 

 
 ) ÷  ( 

 

 
  

 

 
 ) = _______________ 

(A) 
   

   
  (B) 

   

   
  (C) 

   

  
  (D) 

  

   
  

 

4 X = “KRUPA” ળબ્દ ના ગણના ઉગણની વખં્મા = ____________ 

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

5     

 
         શમ ત K ની રકિંભત ળધ = ____________ 

(A)       (B)      (C)      10       
 

6    
 

 ⁄       
 

 ⁄  = ____________ 

(A)    (B) 
 

 
  (C)     (D)     

 

7 ધાય કે વભાતં શ્રેણી 2,4,8,10_________ છે ત તને ુ ં18 મુ ંદ કયુ ંશળે? 
(A)     (B)     (C)     (D)     

 

8  

√     
 શમ ત તેના છેદને વભમે કયતા શુ ંજલા ભે છે? 

(A) √   

  
   (B) √     (C) √      (D) 

 

√    
  

 

9 જ[ નીશ્રમામક *    
    

+ ની રકિંભત શનૂ્મ શમ ત x રકિંભત  ______ છે. 
(A)      (B)      (C)       (D)      

 

10 આરેી શ્રેણી 1+6+11+16+ __________10 દ સધુી ન વયલા કેટર થળે? 
(A)     (B)     (C)     (D)     

 

11 [√          ]2/3 = ____________ 

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

12      ભાં\          શમ ત AC = 15 AB = 9  ત BCનુ ંભા  = ____________ 
(A)     (B)     (C)        (D)     

 

13 15 અને 135 ન ગણુ\tz dWis = _________ 

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

 

14 એક ઘન વભળકુંના આધાયનુ ંક્ષતે્રપ 28 ચ.ભી. છે તનેી ઉંચાઈ ૩ ભીટય છે. તને ુ ંઘનપ ____ થામ. 
(A) 22 ઘનભીટય (B) 26 ઘનભીટય (C) 18 ઘનભીટય (D) 28 ઘનભીટય 

 

15 નાકાયનું] \ કુર ષૃ્ઠ = ________ 

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

  
 

16                                   

(A)  
 ⁄  (B)  -1 (C) 1 (D) -2 

 

17 ગફિંદુ] p (-૩, -4) અને[ Q (2, 6) લચ્ચને ુ ંઅંતય _________ p 

(A)  PQ    √    (B) PQ   √   (C) PQ  25  (D) PQ       
 

18 લત ુણ                  ની તત્રજ્મા = _____________ 

(A)    (B)     (C)   (D)     
19 lim

    

   121
  11            

(A)  
 ⁄   (B)  5 (C)      (D)      

 



20 લગાણત્ભક વભીકયણ            ના ફીજાન ગણુાકાય શુ ંથામ? 
(A)   

 ⁄   (B)  
 ⁄   (C)  

 

 
  (D) 

 

 
  

 

21 ∫ ax                yfip 

(A) 
  

 
  ax      (B)   ax     (C)  ax     (D)  ax     

 

22 10  

     
 રકિંભત = ________ 

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

23                     
(A)      (B)      (C)      (D)      

 

24      10              

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

25 વભીકયણ         ૩ ન ઉકેર ____________ થામp 

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

26 cose        __________. 
(A) tan    (B) si     (C)  ot    (D)  os    

 

27 એક ચયવ વભેી શમ = _______ ચયવ ભીટય થામ. 
(A) 0.1 rmp ભીટય (B) 0. 0001 rmp ભીટય (C) 0. 01 rmp ભીટય (D) 0. 001 rmp ભીટય 

 

28 P(એક રાર અથલા એક કાી) = _________ વબંાલના થામ. 
(A)  

  ⁄  (B)  
  ⁄  (C)   (D)     

 

29 120 = __________ યેરડમન ભા થામ. 

(A) 
  

૩ 
  (B) ૩ 

  ⁄   (C) 
  

  
  (D) 

૩ 

  
  

 

30 ગરક ની લિવાટી નુ ંષૃ્્પનુ ંક્ષતે્રપ = _________. 
(A) ૩      (B)       (C) ૩  ૩  (D)    ૩  
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 કઈણ ચાય પ્રશ્નના ઉતય આ.       (20) 

1 જ  = {   /  N,   < 11 } , A={1, 3, 4, 7, 8}, B={2, 6, 7, 9} , C = {2, 5, 6, 8, 10} શમ ત           

અને[          ની રકિંભત ળધ. 
2 

    (
 

  
)

 

  
         

 
 ⁄  નુ ંવાદંુરૂ આ. 

3 વાગફત કય કે[            tan   tan     

4 10 વે.ભી. તત્રજ્માલાા લત ુણાકાય  ૂઠંાભાથંી ૩ વે.ભી. તત્રજ્માલાળં લત ુણાકાય  ૂઠુંં કાી નાખ. ફાકી યશરેા  ૂઠંાન ુ ં
ક્ષેત્રપ ળધ. 

5 એક વભાતંય શ્રણેીનું] \ ત્રીજુ ં] \ દ 5 અને[ વાતમું] \ દ 9 છે ત વભાતંય શ્રણેીનુ ં17મુ ંદ  ભેલ. 
6    ૩  10     , 5  ૩      ન ઉકેર તલરન દ્ધતતથી ળધ. 
7   

  
 ળધ, જ્મા ં  

      ૩

      
  

 


