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1. How we __________ to ageing is a choice we 

must make wisely. 

 (૧) respond  (૨) absolve 

 (૩) discharge  (૪) overlook

2. Complementary medicine _______ fewer 

risks, since it is used along with standard 

remedies, often to lessen side effects and 

enhance feelings of well-being.

 (૧) reacts  (૨) releases 

 (૩) ejects  (૪) carries

3. Stress may___________ fertility in men and 

women.

 (૧) engage  (૨) reduce 

 (૩) inject  (૪) deduce

4. The football match had to be_______ because 

of the weather. 

 (૧) called on (૨) called off 

 (૩) called out  (૪) called over 

5. Nobody believed Ram at first but he _______ 

to be right. 

 (૧) came out  (૨) carried out 

 (૩) worked out  (૪) turned out

6. How are you _______ in your new job? Are 

you enjoying it?

 (૧) keeping on  (૨) going on 

 (૩) getting on  (૪) carrying on

7. We live ________ a tower block. Our 

apartment is on the fifteenth floor.

 (૧) at     (૨) in  (૩) over (૪) above 

8. You were going to apply for the job, and then 

you decided not to. So what _________?

 (૧) put you off   (૨) put you out 

 (૩) turned you off    (૪) turned you away 

9. ________ it was raining, he went out without 

a raincoat.

 (૧) Even  (૨) Since 

 (૩) Unless  (૪) Although 

 10. I parked my car in a no parking zone, but I 

_________ it.

 (૧) came up with (૨) got away with 

(૩) made off with (૪) got on with 

11. Provocative શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.  

 (૧) dexterous  (૨) inflammatory 

 (૩) valiant  (૪) prudent 

12. Precipitation શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.

 (૧) drought  (૨) oasis 

 (૩) rainfall  (૪) snowing

13. Anonymously શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસદં કરો.

 (૧) incognito  (૨) directly 

 (૩) unfailingly  (૪) in situ

14. Terminal શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.

 (૧) sublunary  (૨) terrific 

 (૩) chronic  (૪) incurable

15. Reluctant શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) disinclined  (૨) eager

 (૩) fervent  (૪) unrepentant

16. Reprimanded શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસદં કરો. 

 (૧) extolled  (૨) purported

 (૩) admonished

 (૪) required an apology

17. Asset શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.  

 (૧) obligation  (૨) advantage

 (૩) attribute  (૪) reinforcement

18. Hysterical શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.   

 (૧) berserk  (૨) inconsistent

 (૩) duplicitous  (૪) insincere

19. Prejudiced શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) objectionable  (૨) predatory

 (૩) jaundiced  (૪) intimate

20. Tautology શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ પસંદ કરો.

 (૧) truth telling  (૨) prolixity

 (૩) foretelling

 (૪) telepathic conversation

21. Fanatical શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) bigoted  (૨) rabid

 (૩) moderate  (૪) militant

22. Heretic શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) dissenter  (૨) believer 

 (૩) renegade  (૪) apostate

23. Inert શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) lively  (૨) quiescent 

 (૩) dormant  (૪) apathetic

24. Misanthropic શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) anti-social  (૨) philosophic

 (૩) atrophic  (૪) philanthropic

25. Profound શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) sincere  (૨) erudite

 (૩) scholarly  (૪) superficial

26. Readable શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) well-written  (૨) decipherable

 (૩) illegible  (૪) comprehensible

27. Steadfast શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) committed  (૨) unwavering

 (૩) unfaltering  (૪) unreliable

28. Tempestuous શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) calm  (૨) violent

 (૩) fierce  (૪) vehement

29. Vital શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો. 

 (૧) crucial  (૨) inessential

 (૩) indispensable (૪) fundamental

30. Wordy શબ્દનો િવરોધી શબ્દ પસંદ કરો.

 (૧) diffuse  (૨) concise

 (૩) garrulous  (૪) voluble

31. મહાકિવ બાણભટ્ટ કોના દરબારમા ંિબરાજમાન હતા? 

 (૧) િવક્રમા�દત્ય (૨) ક�મારગપુ્ત (૩) હષર્વધર્ન (૪) કિનષ્ક 

32. ‘રાજતર�િગણી’ ક�િત કોણે રચી હતી? 

 (૧) હ�મચંદ્રાચાયર્  (૨) િવશાખાદત્ત 

 (૩) કલ્હણ  (૪) શાિલભદ્રસૂ�ર 

33. “વેદો તરફ પાછા વળો” સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? 

 (૧) રા� રામોહનરાય  (૨) દયાનંદ સરસ્વતી 

 (૩) સ્વામી િવવેકાનંદ  (૪) જ્યોિતબા ફ�લે 

34. ક્રાિંતવીર ચદં્રશેખર આઝાદ ઘણીવાર ક્યા ઉપનામનો 

ઉપયોગ કરતાં હતાં? 

 (૧) કમર્વીર (૨) બલરાજ (૩) બલવીર (૪) રણવીર 

35. ત્રણેય ગોળમે� પ�રષદો ક્યા સ્થળ� યો�ઈ હતી? 

 (૧) �દલ્હી   (૨) મુંબઈ  (૩) લંડન   (૪) લાહોર

36. જનૈ ધમર્ અનસુાર મહાવીર સ્વામી પૂવ� ક�ટલા તીથ�કર 

થયા છ�? 

 (૧) ૨૧    (૨) ૨૨  (૩) ૨૩    (૪) ૨૪ 

37. ....... રજવાડા સામ ેથયલેી કાયર્વાહીન ે“ઑપર�શન 

પોલો” નામ અપાયું હતું. 

 (૧) જનૂાગઢ (૨) હ�દરાબાદ (૩) ત્રાવણકોર (૪) કાશ્મીર 

38. મઘુબની પેઇ�ન્ટ�ગનો સંબંધ ક્યા રાજ્ય સાથે છ�? 

 (૧) ઉત્તર પ્રદ�શ (૨) િબહાર (૩) ઓ�ડશા (૪) રાજસ્થાન 

39. કાંગડાનો �કલ્લો ક્યા રાજ્યમાં આવેલો છ�? 

 (૧) િહમાચલ પ્રદ�શ  (૨) મહારા�

 (૩) રાજસ્થાન  (૪) ઉત્તર પ્રદ�શ

40. મં�દરો માટ� પ્રખ્યાત કાંચીપુરમ્ ક્યા રાજ્યમાં આવેલું 

છ�? 

(૧) તેલંગાણા (૨) ક�રળ (૩) આંધ્ર પ્રદ�શ (૪) તિમલનાડુ 

41. િવખ્યાત રૉક ગાડર્ન ભારતના ક્યા શહ�રમાં છ�? 

 (૧) જયપુર (૨) ચંડીગઢ (૩) લખનઉ (૪) િશમલા 

42. ડ્રી ફ��સ્ટવલ (Dree festival) ક્યા રાજ્ય સાથે 

સંબંિધત છ�? 

 (૧) આંધ્ર પ્રદ�શ (૨) અ�ણાચલ પ્રદ�શ 

 (૩) મેઘાલય  (૪) નાગાલૅન્ડ

43. ગુજરાતમાં ધાિમર્ક, આધ્યા�ત્મક મહાત્મ્ય ધરાવતો 

‘કાત્યોકનો મેળો’ ક્યાં ભરાય છ�? 

 (૧) ગ�ડલ (૨) િહ�મતનગર (૩) િસદ્ધપુર (૪) ધોળકા 

 44. નીચે પૈક�નું ક્યું ગુજરાતનું એક લોક�ત્ય નથી? 

 (૧) ચાળો (૨) �ટપ્પણી  (૩) પઢાર (૪) ફ�ગરી 

45. મશહૂર િજં� �કલ્લો (Gingee Fort) ક્યા રાજ્યમાં 

આવેલો છ�? 

 (૧) ક�રળ  (૨) પિશ્ચમ બંગાળ 

 (૩) તિમલનાડુ  (૪) તેલંગાણા 

46. નીચે પૈક�ના િવકલ્પોમાંથી અરવલ્લી િજલ્લાનું વડુ 

મથક ક્યું છ�? 

 (૧) મોડાસા   (૨) બાયડ  (૩) મેઘરજ (૪) મોઢ�રા 

47. ગુજરાતમાં વાંકાનેર નગર ક્યા િજલ્લામાં છ�? 

 (૧) મોરબી (૨) રાજકોટ  (૩) અમર�લી (૪) બોટાદ

48. ‘કમઠાણ’ લઘુનવલ કોની છ�? 

 (૧) ધૂમક�તુ  (૨) અિશ્વની ભટ્ટ

 (૩) જય વસાવડા  (૪) ક��દિનકા કાપ�ડયા 

49. મિણશંકર રત્ન� ભટ્ટ (કિવ કાન્ત)ના અવસાન 

�દવસે જ તેમનો ક્યો કાવ્યસંગ્રહ પ્રગટ થયેલો? 

 (૧) પૂવાર્લાપ  (૨) વસંતિવજય 

 (૩) અિતઞ્જાન  (૪) દ�વયાની 

50. ‘પટિચત્ર કલા’ ક્યા રાજ્ય સાથે સંબંિધત છ�? 

 (૧) ઓ�ડશા (૨) ઓ�ડશા (૩) આંધ્ર પ્રદ�શ (૪) મહારા� 

જવાબો ઃ

(૧) ૧ (૨) ૪ (૩) ૨ (૪) ૨ (૫) ૪ (૬) ૩ (૭) ૨ (૮) ૧ 

(૯) ૪ (૧૦) ૨ (૧૧) ૨ (૧૨) ૩ (૧૩) ૧ (૧૪) ૪ (૧૫) ૧ 

(૧૬) ૩ (૧૭) ૨ (૧૮) ૧ (૧૯) ૩ (૨૦) ૨ (૨૧) ૩ (૨૨) ૨ 

(૨૩) ૧ (૨૪) ૪ (૨૫) ૪ (૨૬) ૩ (૨૭) ૪ (૨૮) ૧ (૨૯) ૨ 

(૩૦) ૨ (૩૧) ૩ (૩૨) ૩ (૩૩) ૨ (૩૪) ૨ (૩૫) ૩ (૩૬) ૩ 

(૩૭) ૨ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૪ (૪૧) ૨ (૪૨) ૨ (૪૩) ૩ 

(૪૪) ૪ (૪૫) ૩ (૪૬) ૧ (૪૭) ૧ (૪૮) ૨ (૪૯) ૧ (૫૦) ૧
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ગુજરાતમાં ધાિમર્ક, આધ્યા�ત્મક મહાત્મ્ય ધરાવતો ‘કાત્યોકનો મેળો’ ક્યાં ભરાય છ�?


