TET – 1 EXAM-2018માં

ઉપ્થિત િયેલ પરીષાિીઓ માટે ની અગ્યની સૂચના

 તા.04-03-2018 ના રોજ લેવામાં આવેલ TET – 1 EXAM - 2018 માં ઉપ્થિત રહે લા
ઉમેદવારોને જણાવવાનં કે આ પરીષાની રો્વઝનલ આ્સર કી આજરોજ
તા.06/03/2018 નાં રોજ ર્સ્ધ કરવામાં આવેલ છે . આ પરીષાના રનપેપરના કોઈ
રન/રો્વઝનલ આ્સર કીનાં ઉતર સામે રજૂ આત કરવા માગતા હોય તો આ સાિે
સામેલ રાખેલ ્નયત પરકમાં તમામ ્વગતો ભરીને જૂરી મા્ય આધારોને થકે ન કરી
તેની Zip File બનાવી તેને રીનેમ કરી, તેમાં બેઠક રમાંક લખી, તારીખ 06-03-2018
ના રોજ બપોરના 12.30 કલાક િી આ કચેરીની વેબ સાઈટ
(http://gujarat-education.gov.in/seb/) પર આપેલ લંક પર અપલોડ કરીને

મોકલી આપવાની રહે શે.
 ો એક કરતાં વધ રનો અંગે રજૂ આત કરવાની હોય તો રન દીઠ અલગ-અલગ પરકમાં
રજૂ આત કરવાની રહે શે.
 રજૂ આત મોકલવાનો સમયગાળો :
તા.06/03/2018(12:30:00 કલાક) િી તા.10/03/2018(23:59:59 કલાક) સધી
 જે રનના ઉતર અંગે રજઆત કરવી હોય તેના આધાર માટે રજ કરવામાં આવતં પથતક
સરકાર વારા રકા્શત િયેલં હોવં ોઇએ, એટલે કે કોઇ ખાનગી રકાશનો વારા રકા્શત
િયેલ પથતકો/સાહહ્ય આધાર તરીકે મા્ય રહે શે નહી.
 આધારો વગરની રજૂ આત ્યાને લેવામાં આવશે નહં.
 ્નયત સમય મયાાદામાં (તા. 10/03/2018 સધી) વેબ સાઇટ પર આપેલ લંક પર
મોકલવામાં આવેલી રજૂ આતો જ ્યાને લેવામાં આવશે.
 ્નયત સમય મયાાદામાં મળેલ રજૂ આતો તજઞ સ્મ્ત સમષ રજ કરવામાં આવશે.
તજઞ સ્મ્ત વારા િયેલ ભલામણ અનસાર જૂરી કાયાવાહી કરવામાં આવશે.
 આ પરીષામાં ઉપ્થિત િયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો જ આ રકારની રજૂ આત કરી શકશે.
જન
ે ી ખાસ નંધ લેવી.

(ડી.આર.સરડવા)
સ્ચવ
રા્ય પરીષા બોડા
ગાંધીનગર

રનપેપરનાં કોઇ રન કે રો્વઝનલ આ્સર કી નાં જવાબ અંગે
રજૂ આત કરવા માટે નં પરક
TET – 1
EXAM 2018

(1) પરીષાનં નામ

(2) પરીષાિીનો

સીટ નંબર

(3) ઉમેદવારનં

નામ
(5) ઉમેદવારનો મોબાઇલ નંબર

(4) ઉમેદવારનં

ઇ-મેઇલ એડરે સ

રજૂ આતની ્વગતો
(6) રનપ્થતકા

(7) રનપ્થતકા નંબર

સેટ નંબર
(8) રન નંબર

(9) રનની ્વગત

(A)
(10) રનનાં

(B)

ઉતરનાં
્વક્પો

(C)
(D)

(11) રો્વઝનલ આ્સર કી માં દશાાવેલ ઉતરનો ્વક્પ (A,B,C,D પૈકી)

(12) ઉમેદવારની

રન/જવાબ
અંગેની ટૂં કમાં
રજૂ આત

(13) રજૂ આતના

સમિથનમાં રજૂ કરે લ સરકાર વારા રકા્શત આધારોની ્વગત

પથતકનં નામ
રકાશકનં નામ
આવૃ્તનં વ્ા


પેઇજ નંબર

ફકરા/લીટી નંબર

નંધઃ ઉપરો્ત રમ નંબર-13માં દશાાવેલ ્વગતોનાં આધારો થકે ન કરીને મોકલવા આવ્યક અને જૂરી છે .
(માર રજૂ આત ને લગત ૧ કે ૨ પેજ ના આધારો અપલોડ કરવા) આ આધારો વગરની રજૂ આત ્યાને લેવામાં આવશે
નહં. જેની થપટ નંધ લેવી.

STATE EXAMINATION BOARD - GANDHINAGAR

TET-I EXAM-2018 (Exam Date : 04-03-2018) Provisional Answer Key (Publish Date : 06-03-2018)
રન
No.
ં ી lોનું rે ?
1 તંદુર્ત શરીરમ ં મનનું oડતર lરે તે lે”વણી. - બ વવધ ન નીqેન મ થ

(GUJ.Med.)
જવાબ

(C) એરિ્ટોટલ

2

‘બ ”l oરનું ુફ
ં ળં વ ત વરણ rોડી શ ” g બવે rે ્ય રે અસહ યપ ું અનુભવે rે.ણ બ વવધ નન સંદભભમ ં gl વશષl તરીlે તમે

3
4
5
6
7

ન ૂતન lે”વણીન વપત તરીlે lોને j”mવ મ ં બવે rે ?

(D) રુ સો

શૈષણણl અનુભવોનું સંnwન gv“ે....

(B) અ્ય સરમ

lે”વણીન ં ્યેયો પૈlી નીqેન મ થ
ં ી lય ્યેયનો સમ વેશ ્ય્તતnત ્યેયો ંતnભત થતો નથી ?

(B) c્પ દl l યભમ ં lૌશ્ય

નીqેન મ થ
ં ી l ું પરરબ” બ ”lન સવ ંnી વવl સને અસર lર ુ ં નથી ?

(D) બબોહવ

નીqેન મ થ
ં ી la lસોvી શ ્દદl સ ૂહ lસોvી નથી ?

(B) સમ ન થી-વવરુ ધ થી શદદો બપવ

8
9
10
11
12
13
14
15
16

રરlેvર થવ ન ્વ્ન સેવતી ્ય્તત બીા સ ર રરlેvરની રમત sોa અ્યની સફ”ત ને પોત ની મહેનતનું સ રું પરરણ મ મે”્ ું હોય તેવ c્સ હ
સ થે બડ a હ l
ં ે rે . - બ la બq વ ર ્ુ તતનું cદ હરણ rે ?

(A) બ ”l સ થે રેમપ ૂવભl અને “ nણીથી l મ પ ર પ ડીશ.

(D) ત દ ્્ય

નિબનધલષી રનિા સનદ્ભમાન િીચેિા પૈકી ક ન સાચ ન િથી ?

(D) ભ ષ ન રવ રહત lૌશ્યની ql સણી થa શlતી નથી.

શ ” lીય સવભર હી

(B) સવભર હી વવl સ ્મl સં રૃ હત રnવતપરl

ૂ્ય l
ં ન ંતnભત પરl-E gv“ે...

સ મ જsl અ્યયનનો વસધ ત
ં lય મનોવૈઞ વનlે બ્યો rે ?

(C) બ્બvભ બ ્દુ ર

ર્ય યનન ovlો પૈlી રથમ ovl lયો rે ?

(B) રેષl

મનુ્ય ર ૃવિન સંદભભમ ં મેnડુ n“ે lેv“ી lેv“ી સહs ૃવિj દશ ભવી rે ?

(A) 18

િીચે બપેલ લાષણિ્તાવ પૈકી કભ લાષણિકતા િવી િા્રીય નિષિ િીનત – 1986િી િથી ?

(B) ર ્ર ્ય પી glસર ું

મ aરો vીણqંnની સૌ રથમ ્ય ્ય a.સ. 1968 મ ં lોણે બપી હતી ?

(C) g“ન અને aવ

દરે l બ ”lોનુ ં ્વતંર ્ય્તત્વ rે . વશષlે બ ”lોન ‘્વણ ને, ્વતંર ્ય્તત્વને વપr ણીને વશષણનુ ં બયોsન lર ુ ં sોag. – બ વશષણ દશભન
lોનુ ં rે ?

17 અર હમ મે્“ોન sૂરરય તન રેણીરમમ ં qોથ રમે la sૂરરય ત બવે rે ?

(D) ણnજુ ભ a બધેl
(C) બ્મnૌરવની sૂરરય ત
સ ૂહન ં બ ”lોને વશષણ બપ ું

GIET ન qેરમેન તરીlે lોણ ફરs બાવે rે ?
NCERT

(B) વશષણ વવભ nન સણqવ
(D) નવી રદ્હી

ન વડ મથક ્ાન બવેલ ન છે ?

ધિ એટલે વ્ િે ાિવાિી ણચતિી બકલિ કે સમજ િ્્ત. – બ નવધાિ કો ન છે ?

(B) સ થભ

ુ ર તી sોડણીlોશ
s

કયા રકાિિી મિોનવ ૃનતમાન બાળક વા્ો ન પિઃ ય્ચાિિ અવાિિવાિ કયાભ કિે છે ?

(D) jરvtમ

પાવલોવિા અણ્સનધાિિા રયોહમાન રબલિ તિીકે

(B) mોર l

બ ુવવધ

ન છે ?

ધુ ધનો વસધ ત
ં lય મનોવૈઞ વનlે બ્યો rે ?

બ ”l બરમl વ“ણ અપન વે rે . વશષl તરીlે તમે

ૂ્ય l
ં નમ” ુ

(C) gl s શ ” પરરસરમ ં સ મ ્ય બ ”lોની સ થે વવવશ્v

18 સમ વેશી વશષણ (Inclusive Education) gv“ે....
19
20
21
22
23
24
25
26

ું lરશો ?

ું lરશો ?

વશષlનુ ં વતભન અને ્યવહ ર બદશભ હોવ ં sોag l રણ lે...

(A) હ વડભ n ડભ નર
(D) બ ”lન બરમl વ“ણનું l રણ ાણીશ.
(C) વવય થીj વશષlને અનુlરણીય મ ને rે .

No.
27
28
29
30
31
32
33
34

લ્િ કિવા છે પિન

રન

લ્િ સાથે જોડાયેલી જવાબદાિીવ ન વહિ કિ ન પસનદ િથી. બ સમયે ્ય્્ત કયા રકાિિો સનઘ્ભ અ ્વે છે ?

કોભ નવયાથી નિષકિે ાિ કયાભ વહિ લાનબો સમય હેિહાજિ િહે છે . નિષક તિીકે તમે
ધુ ધ ધર વત બ ”lોનો

સીમ વતીય
વવય થીjમ ં

ન કિિો ?

ધુ ધ ંl lેv“ો હોય rે ?

ુ ય વશષl, વશષl અને શ ” ર્યે નફરત ાnે rે . બ મ vે lય રl રની વશ્તને sવ બદ ર nણ વી શl ય ?
્

બપેલ ્યનજિોમાન કયો ્યનજિ અ િાનસક ્યનજિ છે ?

(A) દમન તુ ત વશ્ત
(C)

્

સં તુ ત ષરન સંદભભમ ં સ qો વવl્પ lયો rે ?

(B) જ્ +

સાચી જોડિી કભ છે ?

(B) અહ્્ય

બપે“ શદદોમ ં lયો શદદ ‘સંઞ ણ rે ?

્=ઞ

(A) dણપ

(C) મ રી સરતચ ૂlથી તમને બમંરણ બપવ નું રહી n .ું

ુ શદદ lયો rે ?
અ ધ

(A) વનંર

વવર મણqનોનો સ qો cપયોn થયો હોય તે ું વવધ ન શોધો.

(C) િામ બો્યા, નપતાિી બઞા ન માથે ચડા ન છન.

િ્દકોિ રમ

(B) ષમા, જમાિો, ઞાિી, ટપાલી

ભ ષ lીય રીતે

જબ સાચો નવક્પ કયો છે ?
ુ શદદ lયો rે ?
ધ

નમાજ તિડાવો ૂરિરયોહિો અથભ

(D) ંતધ ભ ન

(D) અણભમ ન થ .ુ ં

ન થાય ?
ું હોય તે ુ ં વવધ ન l ું rે ?

વ યમ ં રે m રં lત પદ યો્ય રીતે વપર

(C)

ૂયભ g cાભનો અ ૂv રોત rે .

બપે“ શદદોમ ં ‘રીણ“ંnણ શદદ lયો rે ?

(A) bબ દત

અથભની દૃ ્્vg જુ દો પડતો શદદ શોધો.

(D) બ“ેશ ન

સમાિાથી જોડ સાચી િ હોય તેવો નવક્પ કયો છે ?

(A) વજિ – રનત્ા

બપે“ શદદોમ ં lયો શદદ ‘ રરય પદ ણ rે ?

(A) હતો

જિાતી ્ા્ા નિષિિો રથમ હે કયો છે ?

(D) અથભરહિ

47 ‘ અ્યેત શદદlોશનો રમ અને બશરે 1500 v“ શદદો ાણે અને સમ . ણ – બ અ્યયન વન્પવિ lય હે ુ બધ રરત rે ?
48
49
50
51
52
53
54
55
56

(D) વ “ીને બ ”lન nેરહ sર રય ની ાણ lરીશ
(C) 70 થી 79

ુ વ ય l ું rે ?
35 બપે“ વ યોમ ં ધ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

જવાબ

(C) અણભnમન-વવnમન સંoષભ

‘ર ૃવિ વ ર વશષણણ ન ં રમશઃ સોપનો

ુ બ સ qો વવl્પ lયો rે ?
s

(A) અથભરહણ
(C) અ ્વ, ણચંતિ, યપયોજિ, સનકલિ
(B) l નની l”

કનવતા એ _______ છે .
વ qનનું

ૂ્ય l
ં ન lરતી વmતે ્ય નમ ં ર mવ

વાચિિા

ૂ્યાનકિ માટે યપયોહી સાધિ ક ન છે ?

વી બ બત la rે ?

(A) વવર મણqનોનો ્ય “
(A) qેl“ી્v
ૂl વ qન

વછા સમયમાન વ ઝડપથી વાનચી િકાય છે ....

(B)

્ય lરણ વશષણને n્મત સ થે સમાવવ ની રીત gv“ે...

(C) ણqઠી વ ર વશષણ

્યાકિિ નિષિમાન યદાહિિિી મદદથી સામા્ય નિયમો તાિવવાિી રરયા એટલે...

(D) બnમન પધવત

સજિા્મક લેસિ વસતે નિષકે કિવા યો્ય સૌથી મહ્વિી બાબત કભ છે ?

(A) “ેmનl યભ ંnે વnભમ ં વ ત વરણ વનમ ભણ lર .ું

પા્યપ્તક ન ્વૂપ અિે યપયોહિા માહભદિભિ માટે િીચે પૈકી

(D) વશષl વનદવશિની

57 નવયાથીવિા લેસિકાયભિી

ૂલ

ન મદદૂપ બિિે ?

ધાિવા ન કાયભ વ અસિકાિક ્યાિે બિી િકે ્યાિે નિષક....

(C) “ેmન તપ સણીની સંઞ jનો cપયોn lરી
ન બધ રે વવય થી

ુ રl યભ lરે .
ધ

ૂ“ વનદે શ lરે;

No.
58
59
60
61

અષિ

રન

ધાિિા માટે િીચે જિાવેલ લેસિ પૈકી કયા લેસિિો મહાવિો વ કિાવવો જોભએ ?

્ા્ા નિષિિા

્ય હે વ પૈકી સજિા્મકતા હે માન િીચે જિાવેલ પૈકી કભ બાબતિો સમાવેિ થતો િથી ?

્વતનર લેસિમાન સમાવેિ િ થતો હોય તેવી કભ બાબત છે ?
કયો સારહ્ય રકાિ ્િાવતી વસતે

Many students tried, but they failed to solve this sum.
He e the u de li ed o d : they failed ea s……
63 Find out correct spelling :

(D) અ લેસિ કિ .ન

(C) They were unsuccessful.
(B) Trouble

Students of Vivekanand Vidyalaya hopped to visit Saputara.

65

(B) સાિી-િિસી બાબતો ંહે ણચંતિ કિી યો્ય નિિભય લે.
(C) gl l
ં ી

સવાચિ પિ વ ્યાિ બપ ન જોભએ ?

62

64

જવાબ

(C) અ લેસિ

(B) Wanted

Find out synonym of the underlined word.
(A) competition

Find out correct spelling :

Arrange the following words in correct order to make a correct sentence.
66 A. best B. batsmen C. Sachin and Sehwag D. are
67 Mr. Pravinbhai Suthar is the host of the contest. Select correct antonym for the underlined word.

(A) Guest

68 _______ expert is ______ English teacher. Select proper pair of article.

(B) The, an

(C) CDAB

C

69 Find out improper chain of degree words :

eautiful –

o e eautiful – est eautiful

Maheshwari and Durgaben visited a village fair ______ Vaodara and Ahmedabad.

70

(B) between

Select proper preposition.
Arrange the following words in a dictionary order.

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

(B) 2,1,3,4

1. Count 2. Coins 3. Court 4. Courtier
Traffic police blew the whistle, ________ ?
F

‘K

T

‘ 40 ણ

(D)

Find out proper question tag.

ણે

(C) Knives

…ેે

(D) forty

Which one is the productive skill of the following ?

(D) Writing

Which of the following skill is also called an active receptive skill ?

(B) Listening

At the starting phase of oral work, we must focus on ________.

(C) fluency

The main objective of telling a story in the classroom is ______

(C) listening

A

ણ

,M

ે

M

– ‘W

ણે

85

(D) When does Munni go to school ?

Which one of the following is an objective of English language teaching ?

(B) Expression

Which thing is important for English language teaching at starting phase ?

(C) Too much practice of listening.

T

y

T

y
ણ

ે
y

ે

M

–‘

F

y

‘

ણે
ણ

The king set three difficult tests for princes.

84

ણ

_____ tests did the king set for princes ?
A pe so

(C) Where do they play with a ball ?
(A) Hard
(C) How many

Select proper question word.

ho keeps the e o d of poi ts i a uiz is alled…

(C) Scorer

રન
No.
86 Whi h o d a t e ade y usi g lette s of the o d- I o atio s ?
87 Find out unmatched pair of synonyms.
88 Va de i g a ts a ool s ish. Choose p ope sy o y fo the u de li ed o d.

જવાબ
(C) Invocations
(C) Strong - hard
(C) permits

The leaves of the babool tree changed into golden leaves.
89
He e the o d – ha ged i to
ea s…
90 A k o ledgea le pe so is also alled….

(B) turned into
(D) an expert

91 એક સન્યાિો ્ાહ 64 થાય તો તે સન્યા ન અડ ન કેટલ ન ?
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

(C) 40

બે રનમક સન્યાિો લ.સા.અ. કેટલો થાય ?
કભ સન્યામાનથી 8 બાદ કિી,પછી 8 વડે

(B) બનિેિા

િતા 8 મળે ?

(D) 9

1136 x 75 ÷ 15 = ? x 20

(B) 284

2

24 ÷ ? = 96
�

?

=

િાકાિ ેટલો

(A) 6

?

(D) 50

એક સન્યાિા 5 % 15 છે . તો તે સન્યા કભ હિે ?

(D) 300

જો ચાિ ડઝિ િાિન હીિી રકંમત 80 ૂનપયા હોય, તો 3 િાિન હીિી રકંમત કેટલા ૂનપયા થાય ?

(C) Rs. 5

A, B અિે C િી સિાસિી ંમિ 25 વ્ભ છે , જો તેમિી ંમિ 3 : 5 : 7 હોય, તો A િી ંમિ કેટલી હિે ?

(C) 15 વ્ભ

િીચેિામાનથી કોિે યમિ કપ્ ટિ તિીકે ન ણબરદ મળ ન છે ?

(A) િ નતલાદે વી

િીચેિા પૈકી કભ સન્યા અલહ પડે છે ?

(B) 73
(D) વનnમન પધવત

ૂરોિી મદદથી હિતિી કિવાિી અ્યયિ પિનત એટલે ....
બે ંકિી મોટામાન મોટી અનવ્ા્ય સન્યા કભ છે ?
675 ને ન ન મ ં ન ની la સં્ય વડે

(D) 97

ુ વ થી તે પ ૂણભoન બને ?
ણ

(C) 5

ુ ો ભ વ ² 30 rે . 3 “ં ન
ુ ું વsન 100 ર મ rે , તો gl “ં ન
ુ ી રlંમત lેv“ી થશે ?
1 રl“ોર મ “ં ન

(C) ² 1

51 થી 60 વ્qે બવતી અવવભ ્ય સં્ય નો સરવ ”ો ________ થ ય ?

(B) 112

એક હામમાન 820 નબ િહે છે . દિે ક નબ હામિા નવકાસ માટે ² 60 ફાળો બપે છે .
એક હામમાન 820 નબ િહે છે . દિે ક નબ હામિા નવકાસ માટે ² 60 ફાળો બપે છે .
108
જો ² 42788 સચભ થયો હોય, તો કેટલી િકમ બાકી િહે ?
109 12, 26, 54, 110, ?

(C) 6412

110 gl સં્ય ન 28 vl અને 40 vl વ્qેનો તફ વત 198 rે , તો તે સં્ય la ?

(A) 1650

111 વરlોણન gl

ૂણ નું મ પ 85 rે , બ lીન બે
o

ૂણ jન મ પનો તફ વત 35 rે , તો બ lીન બે

112 રૈ ણml sોડન ૂણ jની બ બતમ ં ું સ ચું નથી ?
113 1 થી 100 ની વ્qે lેv“ી પ ૂણભ વnભ સં્ય j rે ?
ભ ુ નો પરરo ______ સેમી હોય.
114 28 સેમી ્ય સવ ” વ ”

o

(D) 24
(B) 222
ૂણ jન ં મ પ lય હશે ?

(C) 65, 30
(B) બે રlરણો વવરુ ધ ન હોય
(B) 8
(D) 88

રન

No.
115 gl “ંબqોરસની “ંબ a તેની પહો” a lરત ં

જવાબ

nણી rે , sો “ંબqોરસની પરરવમવત 40 સેમી હોય, તો તેની પહો” a શોધો.

(A) 10

116 36 ન અવયવોની સં્ય lેv“ી rે ?

(C) 9

117 2 રlમી 65 મીvર gv“ે lેv“ રl“ોમીvર ?

(B) 2.065

118

(A)
(?)

119 ઘરડયાળિો એક કાનટો 2 યપિ અિે બીજો કાનટો 3 યપિ િાસીએ, તો બ બે કાનટા વ્ચે કેટલા ંિિો
120 l vlોણ વરlોણન gl
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ૂણ નું મ પ 40o rે , તો બીા બે

ૂિો બિે ?

(C) 30o

ૂણ ન મ પ lય હશે ?

(D) 90o, 50o

પોષlરેણીન વપર મીડની રqન lરત ં વપર મીડન સૌથી નીqેન ભ nે la બ બત બવે rે ?

(A) ય્પાદક

ભ રતનું સૌથી મોટું પષી હૃ (gવીયરી) ય ં બવેલ ું rે ?

(C) ભ્રોડા ર ૃનત યયાિ -

્વ્r સવેષણ – 2018 ંતnભત “ી“ રં nની lqર vોપ“ીમ ં નીqે પૈlી la વ્ ુ ન mવ ની હોય rે ?

(B) સડેલાન ફળ

ુ ર તમ ં પય ભવરણ ા ૃવત મ vે l યભરત સં્થ પય ભવરણ વશષણ lે્ર (CEE) ય ં બવેલ ું rે ?
s
lયો વ

ુ રીનહ cસ વ

(D) અમદ વ દ
(C) l બભન મોનોતસ aડ (CO)

ુ તરીlે j”m તો નથી ?

‘ મ રી બસપ સ ણ ન મનું પ wયપુ્તl lય ધોરણન પય ભવરણ વવષય મ vેન ું પ wયપુ્તl rે ?

(A) ધોરણ-3

ભ રતનું સૌથી જૂન ું ર ણી સંરહ “ય l ું rે ?

(D) શકરબ n – જૂન nઢ

મહ વીર ્વ મી

(B) qોવીસમ

ન ધમભન lેv“ મ તીથંlર rે ?

ર ્રીય અણભ“ેm n ર lય શહેરમ ં બવે“ rે ?

(A) રદ્હી

‘ વવરમ સંવત ણ નો બરં ભ lય ર ાg lયો ?

(C) સર v qંર ્ુ ત બીsો

‘ “ વણી ણ ન ૃ્ય lય ર ્ય સ થે સંl” યે“ rે ?

(D) મહ ર ્ર

વા્કો-દ-હામા ે િ્તે ્ાિત બવેલ, તે કેપ વફ

(B) બરિl

ડ હોપ કયા સનડમાન બવેલ છે ?

ૃિને પસ ર થત ં lેv“ો સમય “ nે rે ?
ૂયભ સ મેથી gl રે m શ
ં

(A) 4 વમવનv

ૂયભ રlરણોન પર વતભનથી રq ત રં nબેરંnી પટ j lય ન મે j”m ય rે ?

(C)

બાળકોિા ીવિિી

િવતા

નીqેન પૈlી lય સ્યોને ર ્રપવતની ચvણીમ
ંૂ
ં મત બપવ નો અવધl ર ર ્ત થયે“ નથી ?
ુ ીન તમ મ બ ”lોને મફત અને ફરીય ત વશષણનો હક બપતો અનુ્rે દ 21-l lય બંધ રણીય
ધ

દ m“ lરવ મ ં બવે“ rે ?

ુ ેરુ્યોવત (અરોર )
મ

(D) UNICEF ( વુ નસેફ)

ધિે , યો્ય અિે પો્િષમ બહાિ રા્ત થાય એવા બાળક્યાિિા કાયભરમો િીચે પૈકી કભ સન્થા કિે છે ?

બપણ બંધ રણમ ં 6 થી 14 વષભ

જિાત

ુ ર થી
ધ

(D) નવધાિ પરિ્દિા સ્યો
(A) 86 – મો બંધ રણીય

ુ રો- 2002
ધ

138 ત તરમ ં qq ભમ ં બવે“ ‘ ણબvlોaન ણ g ું rે ?
ૂપેિ હઝારિકા સે કયા બે િા્યોિે જોડતો પલ છે ?
139

(B) બસ મ – અરુ ણ q“ રદે શ

ુ રીથી jn્v મ સન સમયn ” દરવમય ન ર વર બl શ દશભન વડે વવય થીjને lય ત ર જૂથનો પરરqય lર વી શl ય ?
140 ફેરબ

(C) સ્તવષિ ત ર જૂથ

141

ધોરણ-5 ન વnભ વશષl તરીlે તમ ર વnભન બ ”lોને la બ ય પરીષ અપ વી શlત નથી ?

(B) રર્vો અથવ વ્ અ
ભ ુ “ lર્સી rે

(D) નેશન“ મી્સ lમ મેરીv ્lો“રશીપ પરીષ

રન

No.

142 ત તરમ ં બવે“ ‘jmીણ ન મન વ વ tોડ g અનેl ્થ”ોg નુlસ ન પહંq ડ્ુ.ં બ વ વ tોડ નું ન મ ‘jmીણ lય દે શે બપે“ rે ?
143
144
145
146
147
148
149
150

જવાબ
(C) બ ્ં “ દે શ

નીqે બપે“ ર ્યપ “ અને ર ્યની sોડી પૈlી la sોડી યો્ય નથી ?

(D) ણબહ ર – ર મન યl

‘ nોરm “ે્ડ ણ g lય ર ્ય સંબધ
ં ી ંદો“ન rે ?

(B) પવિમ બંn ”

lેv“ ન વ સીj વ ર ‘ lેv“ ન ણ વવ્ત રને

વડ રધ નરી વ ર

તુ ત lરવ lય દે શમ ં “ડત q“ વ a હતી ?

ુ ર તમ ં lય બે ્થ”ો વ્qે સી-્“ેન વ ર
s

રી વવsય lેશવ nોm“ેની ત

ુ ફરી lરવ મ ં બવે“ી ?
સ

ું lરવ મ ં બવી ?
તરમ ં lય પદ પર વનમ l

(B) ્પેન
(A) સ બરમતી રીવરિ્vથી ધરોa સરોવર (ડેમ)
(B) વવદે શ સણqવ

પંરડત દીનદય ” cપ ્ય યન સંદભે la બ બત mરી નથી ?

(D) તેj રમ અને રોsn ર મંરી રહી ચ ૂય હત .

રી િામિાથ કોનવંદ એ દે િિા કેટલામા િા્રપનત છે ?

(C) 14 મ

aસરો વ ર વષભ - 2017 મ ં 104 cપરહો સફ”ત પ ૂવભl રષેવપત lરી, સૌથી વધ રે સેvે“ av રષેવપત lરવ નો રે lડભ બન ્યો. બ cપરહો lય
ય નની મદદથી રષેવપત lર ય હત ?

(D) PSLV C-37
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રન
No.
1 " Creation of a sound mind in a sound body is Education " whose statement is this ?
The child feels helpless when the child comes home leaving a cozy environment. What do you do as a teacher in relation to this

2

statement ?

(ENG.Med.)
જવાબ

(C) Aristotle
(A) I will work with love and affection with child.

3 Who is the father of New Education system ?

(D) Rousseau

4 Organisation of Educational Experiences means....

(B) Curriculum

5 Which of the following is not an individual Aims of Education ?

(B) Skillfulness in productive work

6 Which one of the following is not effected in comprehensive development of a child ?

(D) Climate

7 Which one of the following is not a group verbal test ?

(B) Give synonyms and antonyms

Which defence mechanism is genrated when a person who dreams to become cricketer would feel proud of watching others who

8

can play. That game quite well. He would at time boast of his own contribution in others successful result.

(D) identification

9 Which one of the following is not considered as : Essay type question.

(D) Language fluidity skills cannot be verified.

10 According to school comprehensive and contineous eavaluation, what is Patrak-E ?

(B) universal developmental

11 Who is the founder of social teaching theory ?

(C) Albert Bandura

12 Which one is the first component of the process of communication ?

(B) Sender

13 According to Human being. How many instinctiveness shown by Mc Dougall ?

(A) 18

14 Which one is not the characteristics of New National Education Policy-1986 ?

(B) Nationwide Equivalent Structure

15 Who define the word ' Microteaching ' first at 1968 ?

(C) Ellen and Eve.

' The teacher should organized education by adopting an independent personality and finesse of the children self and accepting its

16

personality '' - who gives such philosophy ?

17 According to Abraham Maslow's Hierarchical Needs theory which need comes at fourth order?
18 Inclusive Education means....
19
20
21
22
23
24

(D) Gijubhai Badheka
(C) Need for self esteem
(C) Arranging education for general and special children in
same school premises.

Who is the chair person of GIET ?

(B) Secretary of Education Department

Where is the headquarter of NCERT situated ?

(D) New Delhi

" Intelligence means the ability to understand or apperception of mind to know about an object " - who quoted that.

(B) Sarth Gujarati Dictionary

In which desorder a child repeats the sentences again and again ?

(D) Autism

What is acts as reinforcement over the classical conditioning of Pavlov ?

(B) Food

Who is the founder of multiple intelligence ?

(A) Howard Gardner

રન

No.

25 What will you do as a teacher if a student does aggressive behaviour in the class ?

જવાબ
(D) I am going to know the reason for the child's
aggressive attitude.

26 Teacher's behaviour and conduct should be ideal because....

(C) He is the role model / ideal of students.

27 Which type of conflict is there, when man desire to marry, but is not prepared to shoulder the responsibility associated with marriage ?

(C) Approach - Avoidance conflict
(D) I inform the parent and discuss about the reason of

28 What will you do as a teacher when a student is absent for a long time without informaing you ?
29 What was the IQ score of ' Borderline ' children ?
30
31
32
33
34

absence of the child.
(C) 70 to 79

"Student start hating principal, teacher and school "which type of discipline is responsible for it ?

(A) Oppressive discipline

બપેલ ્યનજિોમાન કયો ્યનજિ અ િાનસક ્યનજિ છે ?

(C)

્

સં તુ ત ષરન સંદભભમ ં સ qો વવl્પ lયો rે ?

(B) જ્ +

સાચી જોડિી કભ છે ?

(B) અહ્્ય

બપે“ શદદોમ ં lયો શદદ ‘સંઞ ણ rે ?

્=ઞ

(A) dણપ

ુ વ ય l ુ ં rે ?
35 બપે“ વ યોમ ં ધ

(C) મ રી સરતચ ૂlથી તમને બમંરણ બપવ નુ ં રહી n .ુ ં

ુ શદદ lયો rે ?
36 અ ધ

(A) વનંર

37 વવર મણqનોનો સ qો cપયોn થયો હોય તે ું વવધ ન શોધો.
38 િ્દકોિ રમ જબ સાચો નવક્પ કયો છે ?
ુ શદદ lયો rે ?
39 ભ ષ lીય રીતે ધ

(C) િામ બો્યા, નપતાિી બઞા ન માથે ચડા ન છન.

40

નમાજ તિડાવો ૂરિરયોહિો અથભ

(B) ષમા, જમાિો, ઞાિી, ટપાલી
(D) ંતધ ભ ન

(D) અણભમ ન થ .ુ ં

ન થાય ?

ૂયભ g cાભનો અ ૂv રોત rે .

41 વ યમ ં રે m રં lત પદ યો્ય રીતે વપર ું હોય તે ું વવધ ન l ું rે ?

(C)

42 બપે“ શદદોમ ં ‘રીણ“ંnણ શદદ lયો rે ?

(A) bબ દત

43
44
45
46
47

અથભની દૃ ્્vg જુ દો પડતો શદદ શોધો.

(D) બ“ેશ ન

સમાિાથી જોડ સાચી િ હોય તેવો નવક્પ કયો છે ?

(A) વજિ – રનત્ા

બપે“ શદદોમ ં lયો શદદ ‘ રરય પદ ણ rે ?
જિાતી ્ા્ા નિષિિો રથમ હે કયો છે ?

‘ અ્યેત શદદlોશનો રમ અને બશરે 1500

(A) હતો
v“ શદદો ાણે અને સમ . ણ – બ અ્યયન વન્પવિ lય હે ુ બધ રરત rે ?

(D) અથભરહિ

(A) અથભરહણ

ુ બ સ qો વવl્પ lયો rે ?
48 ‘ર ૃવિ વ ર વશષણણ ન ં રમશઃ સોપનો s

(C) અ ્વ, ણચંતિ, યપયોજિ, સનકલિ

49 કનવતા એ _______ છે .

(B) l નની l”

50 વ qનનું

ૂ્ય l
ં ન lરતી વmતે ્ય નમ ં ર mવ

વી બ બત la rે ?

(A) વવર મણqનોનો ્ય “

51 વાચિિા ૂ્યાનકિ માટે યપયોહી સાધિ ક ન છે ?

(A) qેl“ી્v

52 વછા સમયમાન વ ઝડપથી વાનચી િકાય છે ....

(B)

ૂl વ qન

No.
53 ્ય lરણ વશષણને n્મત સ થે સમાવવ ની રીત gv“ે...

રન

(C) ણqઠી વ ર વશષણ

જવાબ

54 ્યાકિિ નિષિમાન યદાહિિિી મદદથી સામા્ય નિયમો તાિવવાિી રરયા એટલે...

(D) બnમન પધવત

55 સજિા્મક લેસિ વસતે નિષકે કિવા યો્ય સૌથી મહ્વિી બાબત કભ છે ?

(A) “ેmનl યભ ંnે વnભમ ં વ ત વરણ વનમ ભણ lર .ુ ં
(D) વશષl વનદવશિની

56 પા્યપ્તક ન ્વૂપ અિે યપયોહિા માહભદિભિ માટે િીચે પૈકી ન મદદૂપ બિિે ?
57

નવયાથીવિા લેસિકાયભિી

58
59
60
61

અષિ

ૂલ

ધાિવા ન કાયભ વ

અસિકાિક ્યાિે બિી િકે ્યાિે નિષક....

ધાિિા માટે િીચે જિાવેલ લેસિ પૈકી કયા લેસિિો મહાવિો વ

્ા્ા નિષિિા

(C) “ેmન તપ સણીની સંઞ jનો cપયોn lરી

કિાવવો જોભએ ?

્ય હે વ પૈકી સજિા્મકતા હે માન િીચે જિાવેલ પૈકી કભ બાબતિો સમાવેિ થતો િથી ?

્વતનર લેસિમાન સમાવેિ િ થતો હોય તેવી કભ બાબત છે ?
કયો સારહ્ય રકાિ ્િાવતી વસતે

સવાચિ પિ વ

(C) અ લેસિ

(D) અ લેસિ કિ ન.
(C) gl l
ં ી

્યાિ બપ ન જોભએ ?

(C) They were unsuccessful.

63 Find out correct spelling :

(B) Trouble

Students of Vivekanand Vidyalaya hopped to visit Saputara.

65

(B) Wanted

Find out synonym of the underlined word.

(A) competition

Find out correct spelling :

Arrange the following words in correct order to make a correct sentence.

66 A. best B. batsmen C. Sachin and Sehwag D. are
67 Mr. Pravinbhai Suthar is the host of the contest. Select correct antonym for the underlined word.
68 _______ expert is ______ English teacher. Select proper pair of article.
69 Find out improper chain of degree words :

(C) CDAB
(A) Guest
(B) The, an
C

eautiful –

o e eautiful – est eautiful

Maheshwari and Durgaben visited a village fair ______ Vaodara and Ahmedabad.

70

(B) between

Select proper preposition.
Arrange the following words in a dictionary order.

71

(B) 2,1,3,4

1. Count 2. Coins 3. Court 4. Courtier

72 Traffic police blew the whistle, ________ ?
73 F

‘K

74 T

‘ 40 ણ

(D)

Find out proper question tag.

ણે

ણ

(C) Knives

…ેે

(D) forty

75 Which one is the productive skill of the following ?

(D) Writing

76 Which of the following skill is also called an active receptive skill ?

(B) Listening

77 At the starting phase of oral work, we must focus on ________.

(C) fluency

78 The main objective of telling a story in the classroom is ______

(C) listening

79 A

ણ

,M

ે

M

ન બધ રે વવય થી

(B) સાિી-િિસી બાબતો ંહે ણચંતિ કિી યો્ય નિિભય લે.

Many students tried, but they failed to solve this sum.
62
He e the u de li ed o d : they failed
ea s……

64

ૂ“ વનદે શ lરે ;

ુ રl યભ lરે .
ધ

– ‘W

ણે

(D) When does Munni go to school ?

રન
No.
Which
one
of
the
following
is
an
objective
of
English
language
teaching
?
80

(B) Expression

81 Which thing is important for English language teaching at starting phase ?

(C) Too much practice of listening.

82 T y

y

83 T

ણ

ે
y

ે

M

જવાબ

–‘

F

y

‘

ણે
ણ

The king set three difficult tests for princes.

84

_____ tests did the king set for princes ?

Select proper question word.

85 A pe so ho keeps the e o d of poi ts i a uiz is alled…
86 Whi h o d a t e ade y usi g lette s of the o d- I o atio s ?
87 Find out unmatched pair of synonyms.
88 Va de i g a ts a ool s ish. Choose p ope sy o y fo the u de li ed o d.
The leaves of the babool tree changed into golden leaves.
89
He e the o d – ha ged i to ea s…
90 A k o ledgea le pe so is also alled….

91 If

th part of a number is 64. Find the half of that number.

92 What is the L.C.M. of two successive number ?
93 If we subtract 8 from a number and than multiply it by 8, the result is 8, find the number.
94 1136 x 75 ÷ 15 = ? x 20
2

95 24 ÷
96
97
98
99
100
101

�

?

=

? = 96

?

(C) Where do they play with a ball ?
(A) Hard
(C) How many
(C) Scorer
(C) Invocations
(C) Strong - hard
(C) permits
(B) turned into
(D) an expert
(C) 40
(B) equal to the sum of both the number
(D) 9
(B) 284
(A) 6
(D) 50

If 5 % of a number is 15. Find the number ?

(D) 300

If the coast of 4 dozen oranges are Rs.80, than find the coast of 3 oranges.

(C) Rs. 5

If average age of A, B, & C is 25. If the ratio of their age is 3 : 5 : 7, find the age of A.

(C) 15 years

Who is awarded by Human Computer ?

(A) Shankuntala Devi

Which Numeral is differ than others ?

(B) 73

102 Which study method is calculated from the help of formulas ?

(D) Deductive Method

103 Find the biggest two digit indivisible number ?

(D) 97

104 Find the smallest number by which 675 must be multiplied to obtain a perfect cube.

(C) 5

105 The cost of 1 kg of Lemon is Rs.30. If the weight of 3 Lemon is 100 gms. Find the cost of 1 Lemon ?

(C) Rs. 1

106 What is the sum of indivisible numbers between 50 to 60 ?

(B) 112

107

There are 820 families in a village. Each family contribute Rs.60 for the development programme of village. If the expense is Rs.42788,
How much will rest ?

(C) 6412

રન
No.
108 Average of four successive numbers is 22.5, find the bigger number.
109 12, 26, 54, 110, ?
110 The difference between 28 % and 40 % of a number is 198, find that number ?
o

જવાબ
(D) 24
(B) 222
(A) 1650
o

The measure of an angle of a triangle is 85 . Difference between the measure of two angle is 35 , find the actual measure of rest

111

two angles.

o

o

(C) 65 , 30

112 Which of the following statement is not true for linear pair of angles ?

(B) Two rays are not opposite rays.

113 How many perfact numbers are there between 1 to 100.

(B) 8

114 Find the circumfearance of circle with diameter 28 cm.

(D) 88

115 The length of a rectangle is

(A) 10

times to its breadth. The perimeter of reactangle is 40 cm, find the breadth.

116 How many factors are there in 36.

(C) 9

117 How many kilometers are there in 2 km 65 meter.

(B) 2.065

118

(A)
(?)
o

119 If the minute hand is place on 2 and hour hand is place on 3 in a clock. How many degrees angle forms between them.

(C) 30

o
120 The measure of an angle of a right angled triangle is 40 . Find the measures of rest two angles.

(D) 90 , 50

121 Which of the following is situated at the bottom of food chain pyramid ?

(A) Producers

122 Where is the biggest aviory of India situated ?

(C) Indroda - sanctuary Gandhinagar

123 Which type of rubbish is dumped into green coloured dustbin under cleanliness mission of 2018.

(B) Deceyed fruits

124 Where is the a "Center for Environment Education" (CEE), works for environmental awareness, situated ?

(D) Ahmedabad

125

Name the Gas which is not considered as Green house Gas ?

o

o

(C) Carbon monoxide (CO)

126 In which standard, the book " My Surrounding " is considered as the text book of environment.

(A) Standard-3

127 Which is the oldest zoo of India ?

(D) Shakkerbaugh - Junagarh

128 Which number of Tirthankar was Mahavir swami of Jain religion ?

(B) Twenty forth

129 In which city " The National Archives " is situated.

(A) Delhi

130 Who started Vikram Samvat ?

(C) Emperor Chandragupt - II

131 Which state is related to ' Lavani ' dance ?

(D) Maharashtra

132 Cap of good hope ', which came during the journey of Vasco-Da-Gama. In which continent is it situated ?

(B) Africa

133 How much time does the longitude take to pass from the sun ?

(A) 4 Minuts

રન
No.
Name
the
colourful
light
seen
in
the
sky
due
to
relection
of
sunrays
?
134

(C) Sumeru Jyoti (Aurora Australis)

135 Which organization works for the children welfare programmes like to provide good standard of living and nutritious food ?

(D) UNICEF

136 Which of the following does not have right to vote for the President election ?

(D) Member of Legislative Council

According to constitutional article 21-K, children during 6 to 14 years have right of free and compulsary education. Under which

137

constitutional amendment is it included ?

જવાબ

(A) Constitutional Amendment of 86 of 2002

138 Now a days " Bitcoin " is recent discussion. Wha is it ?

(B) Cripto or Vertual Currency

139 Which two states does Bhupen Hazarika setu connect ?

(B) Assam - Arunachal Pradesh

140 Which cluster of stars can be introduce to the student during the nights of February to August?

(C) Saptarshi

141

Which extra exams cannot be appear by you for your standard as the class teacher of std-5 ?

(D) National means cum marit scholarship exam

142 Okhi ' cyclone was spoiled many of the places. Which country give the name of such cyclone?

(C) Bangladesh

143 Which of the following pairs is wrong considering the Governers and states ?

(D) Bihar - Ram Naik

144 Which state is related with ' Gorakhaland ' movement ?

(B) West Bengal

145

In which country, the struggle had started to make ' Ketlan ' free by Ketlanians ?

(B) Spen

146 Which two places did the prime-minister travel by sea plane ?

(A) Sabarmati river front to Dharoi lake dam

147 On which post was Shri Vijay Keshav Gokhale appointed ?

(B) Foreign Secretary

148 Which statement is not correct about Pandit Dindayal Upadhyay ?

(D) He became a labour and employement minister

149 At what number Shri Ramnath Kovind as the presedent ?

(C) 14 th

ISRO was launches 104 satellites successfully in the year of 2017 and established the highest satellite launching record. Name the launcher

150

which was used to launch the satellites ?

(D) PSLV C-37

STATE EXAMINATION BOARD - GANDHINAGAR

TET-I EXAM-2018 (Exam Date : 04-03-2018) Provisional Answer Key (Publish Date : 06-03-2018)
રન

No.
1
2

(HINDI.Med.)

“्व्थ शरीर मं मन को गढ़् ना धी शशषण धै ।“ यध कथन ककदका धै ?
“बालक घरका ्नेधपूणण वातावरण छोड़कर पाठशाला मं आता धै एवं अपने आप को अदधाय पाता धै । ” इद कथन के दंद्ण मं एक शशषक के प मं आप
्या करंगे ?

જવાબ
(C) एरर्टोटल
(A) बालक दे रेमपूवणक एवं ऊ्मापूणण ्यवधार दे काम लंगे ।

3

नूतन शशषण के कपता के प मं ककदे जाना जाता धै ?

(D) दो

4

शैषशणक अनु्वं का दंगठन अथाणत….

(B) अ्यादरम

5

शशषा के उ े्यं मं दे ककद उ े्य का दमावेश ्यकिगत उ े्यं मं नधं धोता धै ?

(B) उ्पादक कायो मं कौश्य

6

कन्न लललित मं दे कौन दा घटक (कारक) बालक के दवांगी कवकाद मं अदर कताण नधं धै ?

(D) जलवायु

7

कन्नलललित मं दे कौन दी कदौटी शा्ददक दमूध कदौटी नधं धै ?

(B) पयाणयवाची-कव

8
9

“करकेटर बनने का ्व्न दजाने वाला ्यकि अ्य अ्छे करकेटर का िेल देिकर दूदरे की दफलता को अपने रम का पररणाम मानकर बडे उ्दाध दे
बड़ाई करता धै । ‘’यध ककद बचाव रयुकि का उदाधरण धै ?”
कनबंधलषी रनं के दंद्ण मं ्या गलत धै ?

10 शालाकीय दवण राधी मू्यांकन मं परक-E अथाणत...
11

दामाजजक अ्ययन का जद ांत रततपाकदत करनेवाले मनोवैञाकनक का नाम बताइए ?

ाथी शदद बताना

(D) तादा््य
(D) धारारवाध ्ाषा कौश्य की जाँच नधी धो दकती धै ।
(B) दवण राधी कवकादा्मक दंरकधत रगततपरक
(C) आ्बटण बा्दुरा

12 दंचार ्यव्था (र्यायन) का रथम कारक चुकनए ।

(B) रेषक

13 मनु्य रकॄतत के दंद्ण मं मेकडु गल वारा दशाणई गई दधजवृलियं की दं्या बताइए ।

(A ) 18

14 कन्न मं दे ककद लाषशणकता का दमावेश नई रा्रीय शशषण नीतत-1986 मं नधं धोता धै ?

(B) एकदमान मू्यांकन का रा्र्यापी ढ़ाँचा ।

15 दवण रथम दन् 1968 मं माइरोटीचंग की ्या्या ककदने दी थी ?

(C) एलन और इव

16

" र्येक बालक का अपना ्वतंर ्यकि्व धै । शशषक को शशषण का आयोजन बालकं के ' ्व ' को अथाणत् ्वतंर ्यकि्व को पधचानकर धी करना
चाकधए । " यध ककदका शशषण दशण न धै ?

17 अराधम मे्लो के आव्यकता रेणी रम मं चौथे रम मं ककदका उलेि धै ?
18 दमावेशी शशषण (Inclusive Education) अथाणत...

(D) गीजु्ाई बधेका
(C) आ्मगौरव की आव्यकता
(C) एक धी शाला पररदर मं दामा्य बालकं के दाथ धी कवशश्
बालकं को शशषा रदान करना

19 GIET के चेरमेन के प मं कौन कायण रत धं ?

(B) शशषा कव्ाग के दतचव

20 NCERT का रधान कयाणलय कधाँ ््थत धै ?

(D) नई-कदली

21 " बुत अथाणत् व्तु को पधचानना, तचि का आकलन या दमझ शकि " - ककदका कथन धै ?

(B) दाथण गुजराती शदद कोश

22 " बालक अ्दर वा्यं का पुनः उचारण करता धै । " यध ककद रकार की मनोकवकृतत धै ?

(D) ओकटजम

23 पावलोव के अश्दंधान रयोग मं रबलन के प मं ्या धै ?

(B) ्ोजन
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24 ककद वैञाकनक ने बधु कवध बुत का जद ांत रततपाकदत ककया धै ?

(A) धावडण गाडण नर

25 बालक आरमक मुरा धारण करता धै । एक शशषक के प मं आप ्या करंगे ?

(D) बालक की आरमक मुरा का कारण जानंगे ।

26 शशषक का आचरण आदशण धोना चाकधए कारण कक...

(C) छार शशषक को अनुकरणीय मानते धं ।

27 शादी करना धै पर्तु शादी दे जुड़ी जज्मेदाररयं का वधन पदंद नधी धै । ऐदे दमय मं ्यकि ककद रकार के दंघषण दे गुजरता धै ?

(C) अश्गमन-कवगमन दंघषण

28 कोई कवयाथी शशषक की अनुमतत के बगैर लंबे दमय तक अनुप््थत रधता धै । एक शशषक के प मं आप ्या करंगे ।

(D) अश््ावक को कवयाथी की गैरधाजरी की जानकारी दंगे ।

29 दीमावती बुत आं क वाले बचं का बुत आं क ककतना धोता धै ?

(C) 70 दे 79

30

(A) दमनयुि अनुशादन

कवयाथीयो मं मु्य शशषक, शशषक एवं शाला के रतत नफरत का ्ाव जारत धोता धै । इदके ललए ककद रकार का अनुशादन जज्मेदार धै ?

31 બપેલ ્યનજિોમાન કયો ્યનજિ ‘અ િાનસક ્યનજિ’ છે ?

(C)

32 સન ્તાષિિા સનદ્ભમાન સાચો નવક્પ કયો છે ?

(B) જ્ +

33 સાચી જોડિી કભ છે ?

(B) અહ્્ય

34 બપેલ િ્દોમાન કયો િ્દ ‘સનઞા’ છે ?

(A) ઊિપ

35 બપેલ વા્ોમાન િ વા્ ક ન છે ?

(C) માિી સિતચ ૂકથી તમિે બમનરિ બપવા ન િહી હ .ન

36 અ િ િ્દ કયો છે ?

(A) નિંરા

37 નવિામણચનોિો સાચો યપયોહ થયો હોય તે ન નવધાિ િોધો.

(C) િામ બો્યા, “ નપતાિી બઞા ન માથે ચડા ન છન. ”

38 િ્દકોિ રમ જબ સાચો નવક્પ કયો છે ?

(B) ષમા, જમાિો, ઞાિી, ટપાલી

39 ્ા્ાકીય િીતે િ િ્દ કયો છે ?

(D) ંતધાભિ

40

‘ નમાજ તિડાવો ’ ૂરિરયોહિો અથભ

ન થાય ?

્
્= ઞ

(D) અણ્માિ થ .ન

41 વા્માન િે સાનરકત પદ યો્ય િીતે વપિા ન હોય તે ન નવધાિ ક ન છે ?

(C)

42 બપેલ િ્દોમાન ‘રીણલંહ’ િ્દ કયો છે ?

(A) મબાદત

43 અથભિી ૃ ્્ટએ જદો પડતો િ્દ િોધો.

(D) બલેિાિ

44 સમાિાથી જોડ સાચી િ હોય તેવો નવક્પ કયો છે ?

(A) વજિ – રનત્ા

45 બપેલ િ્દોમાન કયો િ્દ ‘ રરયાપદ ’ છે ?

(A) હતો

46

જિાતી ્ા્ા નિષિિો રથમ હે કયો છે ?

ૂયભ એ યાભિો અ ૂટ રોત છે .

(D) અથભરહિ

47 ‘ અ્યેતા િ્દકોિિો રમ અિે બિિે 1500 ેટલા િ્દો ાિે અિે સમે. ’ – બ અ્યયિ નિ્પનત કયા હે બધારિત છે ?

(A) અથભરહિ

48 ‘ર ૃનત વાિા નિષિ’ િાન રમિઃ સોપિો જબ સાચો નવક્પ કયો છે ?

(C) અ ્વ, ણચંતિ, યપયોજિ, સનકલિ

49 કનવતા એ _______ છે .

(B) કાિિી કળા

50 વાચિ ન ૂ્યાનકિ કિતી વસતે ્યાિમાન િાસવા ેવી બાબત કભ છે ?

(A) નવિામણચનોિો ્યાલ

રન
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ૂ્યાનકિ માટે યપયોહી સાધિ ક ન છે ?

(A) ચેકલી્ટ

52 વછા સમયમાન વ ઝડપથી વાનચી િકાય છે ....

(B)

53 ્યાકિિ નિષિિે હપમત સાથે સમાવવાિી િીત એટલે...

(C) ણચઠી વાિા નિષિ

54 ્યાકિિ નિષિમાન યદાહિિિી મદદથી સામા્ય નિયમો તાિવવાિી રરયા એટલે...

(D) બહમિ પિનત

55 સજિા્મક લેસિ વસતે નિષકે કિવા યો્ય સૌથી મહ્વિી બાબત કભ છે ?

(A) લેસિકાયભ ંહે વહભમાન વાતાવિિ નિમાભ િ કિ .ન

56 પા્યપ્તક ન ્વૂપ અિે યપયોહિા માહભદિભિ માટે િીચે પૈકી ન મદદૂપ બિિે ?

(D) નિષક નિદનિિિી

57 નવયાથીવિા લેસિકાયભિી

ૂલ

ધાિવા ન કાયભ વ

ૂક વાચિ

(C) લેસિ તપાસિીિી સનઞાવિો યપયોહ કિી

અસિકાિક ્યાિે બિી િકે ્યાિે નિષક....

કિે ; ેિા બધાિે નવયાથી

ૂલ નિદે િ

ધાિકાયભ કિે .

58 અષિ ધાિિા માટે િીચે જિાવેલ લેસિ પૈકી કયા લેસિિો મહાવિો વ કિાવવો જોભએ ?

(C) અ લેસિ

59 ્ા્ા નિષિિા ્ય હે વ પૈકી ‘ સજિા્મકતા ’ હે માન િીચે જિાવેલ પૈકી કભ બાબતિો સમાવેિ થતો િથી ?

(B) સાિી-િિસી બાબતો ંહે ણચંતિ કિી યો્ય નિિભય લે.

60 ્વતનર લેસિમાન સમાવેિ િ થતો હોય તેવી કભ બાબત છે ?

(D) અ લેસિ કિ .ન

61 કયો સારહ્ય રકાિ ્િાવતી વસતે સવાચિ પિ વ ્યાિ બપ ન જોભએ ?

(C) એકાનકી

62 Ma y stude ts t ied, ut they failed to sol e this su . He e the u de li ed o d : they failed

ea s……

(C) They were unsuccessful.

63 Find out correct spelling :

(B) Trouble

64

Students of Vivekanand Vidyalaya hopped to visit Saputara. Find out synonym of the underlined word.

(B) Wanted

65

Find out correct spelling :

(A) competition

66 Arrange the following words in correct order to make a correct sentence.A. best B. batsmen C. Sachin and Sehwag D. are

(C) CDAB

67 Mr. Pravinbhai Suthar is the host of the contest. Select correct antonym for the underlined word.

(A) Guest

68 _______ expert is ______ English teacher. Select proper pair of article.

(B) The, an

69 Find out improper chain of degree words :

C

70 Maheshwari and Durgaben visited a village fair ______ Vaodara and Ahmedabad.
Select proper preposition.
71 Arrange the following words in a dictionary order.
1. Count 2. Coins 3. Court 4. Courtier
72 Traffic police blew the whistle, ________ ?

Find out proper question tag.

eautiful –

(B) between
(B) 2,1,3,4
D did t he

73 Fi d out the o e t plu al o d of K ife .

(C) Knives

74 The spelli g of 40 is …..

(D) forty

75 Which one is the productive skill of the following ?

(D) Writing

76 Which of the following skill is also called an active receptive skill ?

(B) Listening

o e eautiful – est eautiful
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77 At the starting phase of oral work, we must focus on ________.

(C) fluency

78 The main objective of telling a story in the classroom is ______

(C) listening

79 At te o lo k, Mu i goes to s hool. Make a uestio usi g the o d – Whe .

(D) When does Munni go to school ?

80 Which one of the following is an objective of English language teaching ?

(B) Expression

81 Which thing is important for English language teaching at starting phase ?

(C) Too much practice of listening.

82 They play ith a all i the ga de . Make a uestio usi g the o d –

he e .

(C) Where do they play with a ball ?

83 Tejas i i s i y le has a soft seat. Fi d out the a to y of the o d soft

(A) Hard

84 The king set three difficult tests for princes.
_____ tests did the king set for princes ?

(C) How many

85

A pe so

Select proper question word.

ho keeps the e o d of poi ts i a uiz is alled…

(C) Scorer

86 Whi h o d a t e ade y usi g lette s of the o d- I o atio s ?

(C) Invocations

87 Find out unmatched pair of synonyms.

(C) Strong - hard

88 Va de i g a ts a ool s ish. Choose p ope sy o y fo the u de li ed o d.

(C) permits

89 The leaves of the babool tree changed into golden leaves.
He e the o d – ha ged i to ea s…

(B) turned into

90 A k o ledgea le pe so is also alled….

(D) an expert

91 एक दं्या का

(C ) 40

वाँ ्ाग 64 धोता धै तो उद दं्या का आधा ञात कीजजए ।

92 दो रकमक दं्याओं का ल.दा.अ. ककतना धोगा ?

(B) दोनं के गुणनफल के बराबर

93 एक दं्या मं दे 8 घटाकर 8 दे गुणा करने पर 8 कमलता धै । वध दं्या बाताइए ।

(D ) 9

94 1136 x 75 ÷ 15 = ? x 20

(B ) 284

95 24 ÷

(A ) 6

2

96

�

?

=

? = 96

?

(D ) 50

97 एक दं्या का 5 % = 15 धै तो वध दं्या ञात कीजजए ।

(D ) 300

98 यदि चार ि्जन नारंगी का मू्य ² 80 हो तो 3 नारंगी का मू्य दकतना होगा ?

(C) ² 5

99 यकद A, B और C की औदत उर 25 वषण धो और उनकी उर 3 : 5 : 7 धो तो A की उर ककतने वषण धोगी ?

(C) वषण 15

100 युमन को््युटर ' की उपातध दे ककदे नवाजा गया धै ?

(A) शकंु तला देवी

101 कन्नलललित मं दे कौन दी दं्या श्न धै ?

(B ) 73

102 ककद अ्ययन प तत मं दूरं की दधायता दे गणना की जाती धै ?

(D) कनगमन प तत

103 दो अंको की बड़ी दे बड़ी अकव्ा्य दं्या बताइए ।

(D ) 97

રન

No.

જવાબ

104 675 को ककद छोटी दे छोटी दं्या दे गुणा करने पर वध दं्या पूणणघन बनेगी ?

(C ) 5

105 1 दकलोराम नीबू का भाव ² 30 है । यदि 3 नीबू का व्न 100 राम हो तो एक नीबू की कीमत ्या होगी ?

(C) ² 1

106 51 दे 60 के बीच की अकव्ा्य दं्याओं का योग_________धोगा ।

(B ) 112

107

एक गाँव मं 820 पररवार रधते धं । र्येक पररवार गाँव के कवकाद के ललए ² 60 च्दा देता धै ।
यकद ² 42788 िचण धु आ धो तो ककतनी रकम बाकी बचेगी ?

(C ) 6412

108 चार रकमक दं्याओं का औदत 22.5 धो तो दबदे बडी दं्या ञात कीजजए ।

(D ) 24

109 12, 26, 54, 110, ?

(B ) 222

110 एक दं्या के 28 % एवं 40 % के बीच का अंतर 198 धै तो वध दं्या ञात कीजजए ।

(A ) 1650

111 करमुि के एक कोण का माप 85 धै । शेष दो कोणं के मापं का अंतर 35 धो तो शेष दो कोणं का माप ककतना धोगा।

(C ) 65 , 30

112 रैलिक यु्म कोण के दंद्ण मं गलत कथन चुकनए ।

(B) दो ककरणं कव

113 1 दे 100 के बीच ककतनी पूणणवगण दं्याएँ धं ?

(B ) 8

114 28 देमी ्याद वाले वृत की पररतध _______ देमी धोगी ।

(D ) 88

115 एक आयत की लंबाई उदकी चौडाई दे

(A ) 10

o

o

गुनी धै । यकद आयत की पररकमतत 40 देमी धो तो उदकी चौडाई ञात कीजजए ।

o

116 36 के अवयवं की दं्या ककतनी धै ?

(C ) 9

117 2 ककमी 65 मीटर अथाणत् ककतने ककलोमीटर ?

(B ) 2.065

118

(A )

o

ककरणं नधं धोती धं ।

(?)

119 घडी की एक दुई को 2 पर एवं दूदरी दुई को 3 पर रिा जाय तो इन दो दुइयं के बीच ककतने अंश का कोण बनेगा ?

(C ) 30

120 दमकोण करमुि के एक कोण का माप 40o धो तो शेष दो कोणं का माप ककतना धोगा ?

(D ) 90 o , 50o

121 पोषक रेणी के कपराकमड़ की रचना मं दबदे नीचे ्या आएगा ?

(A) उ्पादक

122 ्ारत का दबदे बड़ा पषीगृध (एवीयरी) कधाँ ््थत धै ?

(C) इ्रोडा रकृतत उयान - गुजरात

123 ्व्छ दवेषण - 2018 के तधत धरे रंग के कूड़ादान मं कन्न मं दे कौन दी व्तु डाली जाएगी ?

(B) दड़े उए फल

124 गुजरात मं पयाणवरण जागृतत के ललए कायण रत दं्था पयाणवरण शशषण के्र (CEE) कधाँ ््थत धै ?

(D) अधमदाबाद

125

(C) काबण न मोनो्दाइड़ (CO)

रीन धाउद गैद ' के प मं न पधचाने जानेवाली गैद का नाम बाताइए ?

o

126 पयाणवरण के कवषय मं ' मेरे आदपाद ' नामक पायपु्तक ककद कषा के ललए धै ?

(A) कषा-3

127 ्ारत का दबदे पुराना तचतडयाघर कौन-दा धै ?

(D) शकरबाग - जूनागढ़

રન

No.

જવાબ

128 मधावीर ्वामी जैन धमण के कौन दे तीथंकर धं ।

(B) चौबीदवं

129 रा्रीय अश्लेिागार ककद शधर मं ््थत धै ?

(A) कदली

130 ‘ कवरम दंवत ’ का रारं् ककद राजा ने ककया था ?

(C) दराट चंरगुत कवतीय

131 ‘ लावणी ’ नृ्य ककद रा्य दे दंबतं धत धै ?

(D) मधारा्र

132 वा्को-द-गामा जजद रा्ते दे ्ारत आया था, वध ‘ केप ओफ गुड़ धोप ’ ककद मधाकवप मं ््थत धै ?

(B) आकिका

133 दूयण के दामने दे एक देशा्तरवृत को गुजरने मं ककतना दमय लगता धै ?

(A) 4 कमनट

134 दूयण ककरणं के परावतण न दे रतचत रंगीन पटे ककद नाम दे जाने जाते धं ?

(C) दुमे ्योतत (अरोरा)

135 बचं के जीवन का ्तर दुधरे , उ्धे यो्य पोषणषम आधार रात धो ऐदे बालक्याण के कायण रम कौन दी दं्था करती धै ?

(D) UNICEF ( यूकनदेफ )

136 कन्न मं दे ककन दद्यं को रा्रपतत चुनाव मं मत देने का अतधकार नधं धै ?

(D) कवधान पररषद के दद्य

137

धमारे दंकवधान मं 6 दे 14 वषण के द्ी बचं को मु्त एवं अकनवायण शशषा का अतधकार रात करानेवाला अनु्छे द 21-क, ककद दंवैधाकनक दुधार के तधत
शाकमल ककया गया धै ?

(A) 86 – वाँ दंवैधाकनक दुधार- 2002

138 धाल मं बधु चचचत ‘ कबटकोइन ’ ्या धै ?

(B) कर्टो या व्युणअल करंदी धै ।

139 ‘ ्ुपेन धजाररका देतु ’ ककन दो रा्यं को जोड़नेवाला पुल धै ?

(B) आदाम - अ णाचल रदेश

140

फरवरी दे अग्त माद के दमयकाल के दौरान रारी आकाश दशण न की दधायता दे छारं को ककद तारादमूध का पररचय करवाया जा दकता धै ?

(C) दतषष तारादमूध

141

कषा-5 के वगण शशषक के प मं आप अपनी कषा के छारं को कौन दी बाय परीषा नधं कदला दकते धै ?

(D) नेशनल मी्द कम मेररट ्कोलरशशप परीषा

142

अ्ी कुछ दमय पधले आए धु ए ' ओिी ' नामक तूफान ने अनेकं ्थानं को तबाध कर कदया । इद तूफान का नामकरण ककद देश ने ककया था ?

(C) बां्लादेश

143 कन्नलललित रा्यपाल एवं रा्यं के यु्म मं दे गलत यु्म पधचाकनए ।

(D) कबधार - राम नाइक

144 ‘ गोरिालेडड़ ’ ककद रा्य दे दंबतं धत आं दोलन धै ?

(B) पतिम बंगाल

145

(B) ्पेन

केटलान वाजदयं के वारा ' केटलान ' कव्तार को मुि करवाने धेतु ककद देश मं आं दोलन ककया गया ?

146 रधानमंरी ने गुजरात के ककन दो ्थानं के बीच दी-लेन के वारा दफर ककया था ?

(A) दाबरमती रीवरिंट दे धरोई दरोवर (डेम)

147 री कवजय केशव गोिले को धाल धी मं ककद पद पर कनयुकि ककया गया धै ?

(B) कवदेश दतचव

148 पंकड़त दीनदयाल उपा्याय के दंद्ण मं गलत कथन चुकनएः

(D) वे रम एवं रोजगार मंरी के प मं कायण कर चुके थे ।

149 री रामनाथ कोववद देश के कौन दे रा्रपतत धं ?

(C) 14 वं

150

इदरो ने वषण - 2017 मं 104 उपरधं का दफल रषेपण करके दवाणतधक देटेलाइट रषेपण का ररकाडण रा्थाकपत ककया । ये उपरध ककद यान की दधायता दे रषेकपत
ककए गये थे ?

(D ) P S L V C -37

