STATE EXAMINATION BOARD - GANDHINAGAR

BRC/URC EXAM - 2018 (Exam Date : 07/01/2018) FINAL Answer Key (Publish Date : 11 - 01 - 2018)
No.

પ્રશ્ન

જવાબ

1
2
3

નીચે પૈકીનુું કયુ જોડકુ ું ખોટુ છે ?
ુ ા, મુકુુંદ
શબ્દકોષના ક્રમમાું ગોઠવો : મુઢિકા, મુંઢદર, માછલી, મુમક્ષ

ુ ા
(D) મુંઢદર, માછલી, મુકુુંદ, મુઢિકા, મુમક્ષ

4
5

નીચે પૈકીનુું કયુ જોડકુ ું વવરુ ધ્ધાર્ી શબ્દોની જોડવાળું છે ?

(D) સુંધ્યા-ઉષા

જરઠ' શબ્દનો સમાનાર્ી શબ્દ જણાવો.

(A) વડીલો

6

शब्द कोष के क्रमानुसार कौनसा विकल्प सही हैं ?

(A) कंगाल, कपूर, कार्ाान्वित, कृवष

7

अविेषण' शब्द की सही सन्वि विच्छे द कौन सी है ?

(C) अनु + एषण

8

और, तथा, ककतु, अथिा : र्े वकस प्रकार के अव्र्र् हैं ?

(B) समुच्चर्बोिक

‘ગેડ બેસવી’ રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

9 _______ child is born with some inherited characteristics.
10
11
12
13

(D) ગાજવીજ-નપસ
ું કું લ િંગ
(A) મનમાું ગોઠવાવુ ું

(C) Every

Identify the time - 8:10

(A) Ten past eight

He wanted to tell me a secret, he _______ into my ears.

(D) whispered

Don't worry ______ is a better performance.

(A) yours

Neither Mona nor I _______ interested in this contest.

(A) am

14 સુંસ્કૃતમાું 'अशीततिः' એટ .ે ....

(C) ८0

15 નીચે પૈકીનુું ક્યુ જોડકુ ું સુંસ્કૃત ભાષાુંતરમાું ખોટુું છે ?

(B) આ સીતા છે . - एषिः सीतािः ।

16 ગુ.સા.અ. માટે નીચેના પૈકી કયુ વવધાન સાચુ છે ?

(D) ગુ.સા.અ. આપેલી સુંખ્યાઓમાુંર્ી સૌર્ી નાની સુંખ્યા
જેટલો અર્વા તેના કરતા નાનો હોય છે .

17 576 ને નાનામાું નાની કઇ સુંખ્યા વડે ગુણવાર્ી મળતી સુંખ્યા પ ૂણથ ઘન બને છે.

(D) 3

18 જો x < 0 અને y > 0 હોય તો નીચે પૈકી શુું સાચુ છે ?

(B) 5x < 2y

19 એક રકમનુું બે વષથન ુું સાદુ ું વ્યાજ રૂવપયા 400 અને ચક્રવ ૃધ્ધ્ધ વ્યાજ ² 410 ર્તુ હોય તો વ્યાજનો દર કેટલો હશે ?

(C) 5 %

20 નીચેનામાુંથી કયો ગણ એકાકી ગણ છે ?

(B) A = { x/x એ બેકી અવવભાજ્ય સુંખ્યા }

21 નીચેના પૈકી કઇ સુંખ્યા પ્રાકૃતતક સુંખ્યાનો વગગ નથી ?

(D) 143642

ું ચોરસની પાસપાસેની બે બાજઓના માપ ક્રતમક 12 સેમી અને 5 સેમી છે તો તેના દરે ક તવકણગન માપ શ ું હોય ?
22 એક બ

(A) 13 સેમી

પ્રશ્ન

No.

ું ચોરસની બ
ું ાઇ તેના પહોળાઇના બમણા કરતા 4 વધારે છે . જો પરરતમતત 128 મીટર હોય તો બ
ું ચોરસન ક્ષેત્રફળ કેટલ થાય ?
23 એક બ

24

𝑥2 +

1
− 2 = (________)2
𝑥2

જવાબ
(A) 880 ચો.મી.

(B)

𝒙−

𝟏
𝒙

25 એક ચુતષ્કોણના ત્રણ ખ ૂણાઓના માપ સરખા છે . તે દરે ક ખ ૂણાનુ માપ 95o હોય, તો ચોર્ા ખ ૂણાનુ માપ કેટલુ હશે ?

(C) 75o

26 ઓક્સસજનના જલદપણાને મુંદ કરનાર વાયુ કયો છે ?

(B) નાઇટ્રોજન

27 ઉચ્ચા નના તસિંદ્ાુંતના સુંદર્ગમાું ગરગડી.....................

(C) કાયથ કરવા માટે જરૂરી બળમાું ઘટાડો કરતી નર્ી પરું ત ુ
બળની ઢદશા બદલે છે .

28 એક ટ્રેને 300 રકમીન અંદર 5 ક ાક પરા થાય તે પહે ા કાપવાન છે તો તેની ઝડપ ઓછામાું ઓછી કેટ ી હોવી જોઇએ ?

(B) 60 ઢકમી/કલાક કરતા વધુ

29 નીચેનામાુંર્ી કઇ ગવત વક્રગવતનુ ઉદાહરણ દશાથવે છે ?

(B) ઊડતા પતુંગીયાની ગતત

30 નીચે પૈકી કઇ ધાત ુ / પદાર્થ ઉષ્માનો અવત મુંદવાહક છે ?

(D) એબોનાઇટ

31 ક્ ોરીનની બાહ્યત્તમ કક્ષામાું કેટ ા ઇ ેક્ટ્રોન હોય છે ?

(C) 7

32 નીચેનામાુંર્ી કયુ ખેત ઓઝાર તૈયાર ર્યેલા પાકમાુંર્ી અનાજ કે કઠોળ જુ દા કરવા ઉપયોગમાું લેવાય છે ?

(A) થ્રેસર

33 જાસદમાું દ પત્રોની સુંખ્યા કેટ ી હોય છે ?

(B) 5

34 નીચેના પૈકી શેમાુંર્ી 'ટેનીન' નામનુ ઔષવધય ગુણ ધરાવતુ િવ્ય પ્રાપ્ત ર્ાય છે ?

(A) ચેર

35 અવાજની ઝડપ કેટલી છે ?

(C) 330 m/s

36 વવશ્વની સૌર્ી મોટી સીસાની ખાણ કઇ છે ?

(B) બ્રોકનહીલ

37 વાતાપી ચાલુક્ય વુંશની રાજધાની હતી. તે હાલ કયા રાજ્યમાું છે ?

(A) કણાગ ટક

38 હ ું મીઠા પાણીન સરોવર છું. મને ઓળખો.

(D) કો ાર

39 અકબરે નીચે પૈકી કયુ સ્ર્ાપત્ય બુંધાવ્યુ હત ુ ?

(B) બુલદ
ું દરવાજા

40 નીચેનામાુંથી સાચી જોડ પસુંદ કરો.

(A) ખાદ્ય તેલનુ પાઉચ - એગમાકથ

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

41 ભારતમાું ઢદવસ હોય ત્યારે નીચે પૈકી કયા દે શમાું રાત્રી હશે ?

(D) કેનેડા

42 ડેરી ઉદ્યોગના સુંદભથમાું નીચે પૈકી કઇ જોડ સાચી નર્ી ?

(B) વડોદરા-સાબર

43 એવશયા ખુંડમાું ભારતનુ સ્ર્ાન મ્યાનમારર્ી કઇ ઢદશામાું છે ?

(D) પવિમ

44 ભારતમાું સૌ પ્રર્મ કઇ યુરોવપયન પ્રજા વેપાર અર્ે આવી હતી ?

(D) પોટુથ ગીઝ

45 "આઇને અકબરી" અને "અકબરનામા" ના લેખક કોણ હતા ?

(B) અબુલ ફઝલ

46 MS Excel કયા પ્રકારની એપ્લીકેશન છે ?

(C) સ્પ્રેડશીટ

47 નીચેનામાુંર્ી કયુ ઇ-મેઇલ સલાયન્ટ તરીકે જાણીત ુ છે ?

(B) Outlook Express

48 સ્પેલલિંગ ચેક કરવા માટે શોટથ કટ કી કઇ છે ?

(C) F7

49 Mail merge એ કયા સોફ્ટવેરની સતવધા છે ?

(B) MS Word

50 .mil' ડોમેઇન શાના માટે છે ?

(A) લશ્કરી સુંસ્ર્ા

51 નીચેનામાુંથી મેમરી એકમને ચડતા ક્રમમાું ગોઠવો. :

(1) કે.બી.

(2) એમ.બી. (3) નીબ

(4) બાઇટ

(B) 3-4-1-2

52 નીચેનામાુંથી કઇ ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ નથી ?

(D) WS

53 ................ પ્રોગ્રાવમિંગ લેંગ્વેજ નર્ી.

(D) Inkscape

54 નીચે પૈકી કઇ ઓપરે ટીંગ સીસ્ટમ નથી ?

(B) Oracle

55 HTML ન ું ફુ ફોમગ શ ું છે ?

(C) હાઇપર ટે સસ્ટ માકથ અપ લેંગ્વેજ

56 રાષ્ટ્ટ્રીય પ્રતતર્ા ખોજ પરીક્ષાન ું સુંચા ન કોણ કરે છે ?

(A) NCERT

57 ખાનગી શાળામાું 25 % ફી એડતમશન માટેની સરકારની website કઇ છે ?

(B) rtegujarat.org

58 ગજરાતમાું નીચેનામાુંથી કયા જજલ્ ામાું પ્રથમ ફેઝમાું DPEP શરૂ થયે ન હત ું ?

(B) સાબરકાુંઠા

પ્રશ્ન

No.

જવાબ

59 GCERT ની ગવતનિંગ બોડીમાું અધ્યક્ષપદે કોણ હોય છે ?

(C) મખ્યમુંત્રીશ્રી

60 સ્વચ્છ તવદ્યા ય પરસ્કારમાું 4 Star (****) કેટ ા ટકા સ્કોર મેળવવાથી મળે ?

(B) 75 થી 89 %

61 CWSN બાળકો માટેનો IEP કોણ તૈયાર કરે છે ?

(A) BRP IED

62 SCE માું પત્રક E એટ .ે .......

(D) સવથગ્રાહી વવકાસાત્મક સુંગ્રઢહત પત્રક

63 નીચેનામાુંથી કઇ પરીક્ષા કોઇ સુંસ્થામાું પ્રવેશના હેત માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોડગ ે છે ?

(A) RIMC

64 E-Class ટેલલકાસ્ટનુું સમયપત્રક કઇ સાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવે છે ?

(C) ssagujarat.org

65

BaLA માું 'a' શુું દશાથવે છે ?

(A) as

66

પ્રજ્ઞા અલર્ગમમાું રે ઇન્બો એક્ટીતવટીઝમાું જાનીવા ીપીનારામાું વા એટ .ે ......

(C) વાદસુંવાદ

67 RTE રૂલ્સ-2012' અનુસાર વશક્ષકોએ બજાવવાની ફરજો વવશેની જાણકારી ક્યા વનયમમાું જોવા મળશે ?

(B) તનયમ-20

68 RTE રૂલ્સ-2012' અનુસાર SMC રચના અને કાયો વવશેની જાણકારી ક્યા વનયમ હેઠળ મળે છે ?

(C) તનયમ-16

69 RTE રૂલ્સ-2012' અનસાર વગગખડું માું દરે ક બાળક માટે કેટ ા ચોરસ ફુટ જગ્યા હોવી જોઇએ ?

(B) આઠ ચોરસ ફુટ

70 RTE રૂલ્સ-2012' અનુસાર ધોરણ-1 માું પ્રવેશ માટે બાળકની ઉંમર કેટલી હોવી જરૂરી છે ?

(A) 1

71 RTE-2009 ની કઇ કલમ મુજબ લાયકાત વસવાયના વશક્ષકો દ્વારા વશક્ષણ કાયથ કરાવવામાું આવે તો શાળા દુંડને પાત્ર બને છે ?

(C) કલમ-23

72
73

RTE-2012 માું 'બી.આર.સી. અને સી.આર.સી. ની કામગીરીના વનયવમત મ ૂલ્યાુંકન અને તેઓની સામવયક તાલીમ માટે ન ુ ું તુંત્ર ઉભુ ું કરવાની
જવાબદારી' કઇ સુંસ્ર્ાને સોંપેલ છે ?

RTE-2012 અન્વયે અધ્યયન વનષ્પવતના જે ધોરણો નક્કી કરવામાું આવ્યા છે તે મુજબ 'વવદ્યાર્ીઓની લબન શૈક્ષલણક વનષ્પવત'નો ભારાુંક કેટલો
છે ?

ી જૂને પાુંચ વર્ગ પ ૂણગ થવા જોઇએ

(D) જી.સી.ઇ.આર.ટી.
(C) 15 ટકા

74 શુભ આશયર્ી લીધેલા પગલાુંને રક્ષણ આપવાનો ઉલ્લેખ RTEની કઇ કલમમાું કરવામાું આવેલ છે ?

(D) કલમ - 37

75 પ્રાર્વમક શાળાના વવદ્યાર્ીનો આકક્સ્મક મ ૃત્યુના ઢકસ્સામાું વવદ્યાદીપ યોજના અંતગથત કેટલી નાણાુંકીય સહાય વવમા સ્વરૂપે મળવાપાત્ર ર્ાય ?

(C) 50,000

પ્રશ્ન

No.
76 CBSE નુું પ ૂરુું નામ જણાવો.

જવાબ

(B) સેન્ટ્રલ બોડથ ઓફ સેકેન્ડરી એજ્યુકેશન

77 કેન્િ સરકારે હાલમાું જ વશક્ષકોને તાલીમ માટે મદદરૂપ ર્ઇ શકે તેવ ુું કયુ પોટથ લ શરૂ કયુથ છે ?

(C) DIKSHA

78 GST લબ

(C) તેલગ
ું ણા

ાગ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય કય છે ?

79 શરીરની આંતઢરક રચનાનો અભ્યાસ કઇ શાખામાું કરવામાું આવે છે ?

(B) એનાટોમી

80 વસદ્ધરાજ જયવસિંહનો જન્મ ક્યાું ર્યો હતો ?

(B) પાલનપુર

81 બાળમજૂરી અટકાવવાની જોગવાઇ બુંધારણની કઇ કલમમાું કરવામાું આવી છે ?

(D) કલમ-24

82 VVPAT નુું પ ૂરુું નામ જણાવો.

(C) વોટર વેરીફાઇડ પેપર ઓઢડટ ટ્રાયલ

83 શેરબજારનુું વનયમન કઇ સુંસ્ર્ા દ્વારા ર્ાય છે ?

(D) SEBI

84 ‘વમડનાઇટ્સ લચલ્રન’ અંગ્રેજી કૃવતના લેખક કોણ છે ?

(C) સલમાન રશ્દી

85 ર્ારતમાું શરૂ થયે સૌ પ્રથમ અંગ્રેજી સાપ્તારહક કય હત ું ?

(B) બેંન્ગોલ ગેઝેટ

86 સરદાર સરોવરની હા ની અંતતમ ઊંચાઇ કેટ ી છે ?

(B) 138.68 મીટર

87 થોળ પક્ષી અભ્યારણ્ય કયા જજલ્ ામાું આવેલ ું છે ?

(D) મહેસાણા

88 દર ચાર વર્ે યોજાતો 'કોમનવેલ્થ ગેમ્સ' આગામી 2018 માું કયા દે શમાું યોજાશે ?

(A) ઓસ્ટ્રે ીયા

89 અમ ૃતસર ખાતે આવે 'સવણગ મુંરદર' ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?

(B) ગરૂ અજ ગનદે વ

90 અમેરરકાના પ્રમખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કઇ પાટીન પ્રતતતનતધત્વ કરે છે ?

(D) રીપબ્ ીકન પાટી

91 વર્ગ 2015-16માું ધોરણ 1 થી 5 નો ક ડ્રોપ આઉટ રે ટ કેટ ો છે ?

(B) 0.89

92 ધોરણ-3 માું MR ની તવક ાુંગતાવાળા તવદ્યાથીઓ કેટ ા છે ?

(A) 3362

93 ધોરણ-6 માું રદવયાુંગતાની કઇ કેટેગરીમાું સૌથી ઓછા તવદ્યાથીઓ છે ?

(C) Autism

94 રદવયાુંગતાની CP કેટેગરીમાું ક કેટ ા બાળકો છે ?

(B) 1992

95 ધોરણ 6 થી 8 નો ડ્રોપ આઉટ રે ટ ધોરણ 1 થી 5 ના ડ્રોપ આઉટ રે ટ કરતાું કેટ ો વધ છે ?

(A) 5.52

96 ધોરણ 5 માું કમારોન ું નામાુંકન કેટલ ું છે ?

(C) 6,59,603

97 ધોરણ 1 થી 5 માું કન્યાઓન ું નામાુંકન કેટલ ું છે ?

(D) 26,53,041

98 ધોરણ 1 ર્ી 8 પૈકી કયા ધોરણમાું સૌર્ી વધુ રીપીટર

(A) ધોરણ - 1

વવદ્યાર્ી છે ?

99 કયા ધોરણમાું સૌથી વધારે રદવયાુંગ કન્યાઓ છે ?

(B) ધોરણ - 5

100 ધોરણ 1 થી 8 ન ું ક નામાુંકન કેટલ ું છે ?

(C) 90,90,714

