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Angel for English-Jasdan 

By Kishan Rathod – 7405698129 / 8347262428 

 
1. Angel Class is ….. in Jasdan. 

એન્જર ક્રાવ જવદણભાાં આલેર છે. 
 A. situated B. comes 
 C. located D. middle 

Ans: A (કોઈક લસ્ત/ુસ્થ કોઈ ફીજા સ્થે આલેર છે તે ફત્તાલલા is situated લયામ) 

 
2. Foods such as fruits, dry fruits, salads……vitamins to the human body. 

ખોયાક જેલા કે પો, સકુા પો, વરાડ ભાનલ ળયીયને વલટાભીનો યુા ડે છે. 
A. provide-રુૂાં ાડે છે B. percolate-નીતાયે છે 

C. purposes-દયખાસ્ત કયે છે D. prevent-અટકાલે છે 

Ans: A 
 

3. If he……hard, he will pass. 

જો તે વખત ભશનેત કયળે તો તે ાવ થળે, 
A. worked B. working 
C. will work D. works 

Ans: D (ફીજા લાક્યભાાં will/shall/can/may શોમ તો If છી વાદોલતાભાન એટરે કે મૂરૂ અથલા 
s/es/લાળાં ક્રિમાદ જ લયામ) 

 
4. Arjun got….. for his art of telling a story. 

અરુ્નુને તેની લાતાુ કશલેાની કા ફદર પ્રવાંળા ભી 
A. admiration-પ્રવાંળા B. admirely-(wrong spelling) 
C. admire-પ્રવાંળા કયે છે  D. admitted-દાખર કમો/કબરુ કયી 
Ans: A 
 

5. There was a power failure, all the lights….., but she had no candle. 

લીજીભાાં કઈક પોલ્ટ આવ્મો શતો, ફધી જ રાઈટ જતી યશરેી  
A. went back B. went away 
C. went on D. went out 
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Ans: D (went out-જતુાં યહ્ુાં) 
 

6. The number of the buses……increasing. ફવ ની વાંખ્મા લધી યશી છે. 
A. have B. are 
C. is D. has 

Ans: C (The number of = એકલચન દળાાલે છે, A number of શોમ તો તેફહુલચન ફતાલળે, .... 
છી ing છે જેભાાં is/are લયાળે, have/has નશી) 

 
7. Mr. Meramanbhai used a……. of buffaloes to help him plough his field. 

શ્રી ભાન ભેયાભણબાઈખેતય ખેડલા ભદદ ભાટે બેંવોનુાં ધણ યાખતા. 
A. staff-વ્મક્ક્તઓ/વળક્ષકોનુાં ગ્રુ B. troop-દ/વૈવનકો 
C. pack-લસ્તઓુનુાં ફાંડર  D. herd-પ્રાણીઓ નુાં ટોળાં/ધણ 

Ans: D  
 

8. Which part of the sentence below is incorrect? 

નીચેના લાક્યનો કમો બાગ ખોટો છે 

A table‟s legs    were broken  by my  angry brother  
(1)                     (2)             (3) (4) 

 (ભાયા ગસુ્વે બયામેરા બાઈ દ્વાયા ટેફરના ામા તોડી ડમા)  
A.  4 B. 1 
C. 2 D. 3 

Ans: B (table‟s legs ના કશલેામ legs of a table આલળ,ે વાભાન્મ યીતે વજીલ વાથે „s અને 
વનજીલ વાથે of લયામ છે) 
 

9. Best suitable word for „Trimming‟ from ABCD is ….. 

Trimming ભાટે ABCD ભાાંથી વૌથી મોગ્મ ળબ્દછે...  
A. Skimming-ઘભૂત ુાં B. Arranging-ગોઠલતુાં/ગોઠલણ 
C. Planning-આમોજન કયત ુાં/આમોજન D. Cutting-કાત ુાં/કાકૂ 

Ans: D (Trimming એટરે ણ કાકૂ) 

 
10. Which one of the following words is a noun? 

નીચેનાભાાંથી કમો ળબ્દ વાંજ્ઞા છે? 

A. knowledge-જ્ઞાનB. knowingly-જાણી જોઇને-ક્રિમાવલળેણ 



 

……………………………………………….. 

આ પ્રકાયની વભજુતી શોમ અને PSI-TET-TAT-Sachivalay/Bin Sachivalay Clerk-Bank-GPSC-

UPSC- કે અન્મ કોઈ ણ સ્ધાાત્ભક યીક્ષાઓભાાં ઉમોગી 1500 MCQs ના ઈંગ્રીળ Material 

/ Book ભાટે વાંકા  કયો - Kishan Sir – 7405698129 / 8347262428 

……………………………………………….. 

www.ANGELforENGLISH.com 

3 

C. knew-જાણવુાં(ક્રિમાદ) D. known-જાણીત ુાં-વલળેણ 
Ans: A (જ્ઞાન/જાણકાયી) 
 

11. Some famous writers had to …. school because of poverty. 

અમકુ પ્રખ્માત રેખકોને ગયીફીને કાયણે અભ્માળ છોડી દેલો ડયો શતો. 
A. quit B. fire 
C. sack D. dismiss 
Ans: A 
 

12. What ………. the girls playing at noon yesterday? 

ગઈકારે ફોયે છોકયીઓ શુાં યભી યશી શતી?  

A. was  B. were 
C. had D. had being 

Ans: B (ભતૂકા નો ચોક્કવ વભમ ચાલ ુભતૂકા ફતાલે છે તેથી was/were + ing વાચા જલાફ 
ગણામ, અને girls ફહુલચન શોલાથી were) 

 

13. Supply the correct pronoun. મોગ્મ વલુનાભ રગાડો 
Sachin and Radha have a house. ……house is quite big. 

વચચન અને યાધા ાવે/ને એક ઘય છે. તેઓનુાં ઘય ઘણુાં ભોટુાં છે 

A. Her B. Their 
C. Theirs D. His 

Ans: B (Sachin & Radha ફે શોલાથી ફહુલચન થામ અને કોઇણ „ફહુલચનનુાં‟ ફતાલલા their 

વલુનાભ જ લયામ) 

 
14. Give plural form of:  „sheep‟. 

„sheep' નુાં ફહુલચન આો. 
A. sheep-ઘેટુાં/ઘેટાઓ B. ships 

C. sheeps D. sheepses 

Ans: A (sheep નુાં એક લચન ફહુ લચન વયખુાં જ યશ ેછે) 

 
15. Would you like…..jam on your bread? 

શુાં આને/તભને બ્રેડ ય થોડો જાભ પાલળે? 
A. little B. some 
C. few D. a 
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Ans: B (some એટરે થોડુક કે કેટલકુ, little એટરે ણ થોડો થામ યાંત ુખારી little નકાયાત્ભક 
અથુ ભાાં લયામ, જો a little શોત તો ચારત, few વાંખ્મા વાથે લયામ) 

 
16. Choose the correct answer which can be correctly substituted. 

A house for storing grains. 

‘અનાજ વાંગ્રશ કયલાનુાં ઘય/સ્થાન’ ને/ભાટે ફાંધ ફેવતો વાચો ળબ્દ વાંદ કયો. 
A. Caller-બોમરુાં B. Store-બાંડાય 

C. Godown-ગોદાભ D. Granary-અનાજનો કોઠાય 

Ans: D 
 

17. Don‟t forget to send me a post card, …….? 

ભને ત્ર ભોકરલાનુાં ભરૂતો/ભરૂતી નશી. 
A. won‟t you   B. will you 
C. does you D. you don‟t 

Ans: B (કોઈ ણ અગ્નાથુ લાક્યનુાં Question Tag „will you‟ થામ) 

 
18. Scarcely had he reached the station….. the train steamed off. 

તે બાગ્મેજ સ્ટેળને શોચ્મો કે ટે્રઈન ઉડી. 
A. then B. when 
C. than D. while 

Ans: B (Sarcely/Hardly..had છી લચ્ચે when જ આલ)ે 

 
19. The authority gave me the …… light(permission or approval) on the project. 

A. green B. red 
C. yellow D. none 

Ans: A (to give the green light-રીરી ઝાંડી આલી એટરે કે યલાનગી આલી) 
 

20. „AWAKE‟ ળબ્દનુાં ભતૂકા રૂ શુાં થામ? 

A. AWEKED B. AWEKEN 
C. AWOKE D. AWOKING 
Ans: C (awake-awoke-awoke/awaked) 

 
21. “…… is the dog hiding?” “It‟s behind the tree.” 

“કુતયો ..... વાંતામો છે?” “તે વકૃ્ષની ાછ વાંતામો છે” 
A. When B. Where 
C. Why D. How 
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Ans: B (જગ્મા/સ્થ જાણલા ભાટે Where થી પ્રશ્ન છુામ) 

 
22. It is but natural that the father…… son died was very sad. 

તે/એ સ્લાબાવલક છે કે એ વતા કે જેનો તુ્ર મતૃ્ય ુામ્મો છે તે દુખી શતા. 
A. who કે જે B. whose-જેના/જેની/જેનો/જેની 
C. the D. her-તેણીના 
Ans: B (જો ખારી જગ્મા છી ક્રિમાદ શોમ તો who આલળે/કતાુ ભાટે અને કતાુ શોમ તો whom 
આલળે કભુ ભાટે યાંત ુવફાંધ દળાુલલા whose આલળે) 

 
23. Take …….. apple a day and keep the doctor away. 

દયયયોજ નુાં એક વપયજન દાક્તયને દુય યાખે. 
A. the B. an 
C. a D. any 

Ans: B (An apple a day keeps the doctor away. એક કશલેત નુાં લાક્ય છે) 

 
24. She has a vacation………. today. 

તેણીને આજથી લેકળન છે. 
A. since B. for 
C. from D. of 

Ans: C (from today એટરે શલે આજથી, અને જો ....last week/Monday/two days એવુાં કઈ શોતો 
તો since કે for આલત) 

 
25. I …… here since two o‟clock. 

હુાં અશી ફે લાગ્માથી યાશ જોલ છાં 
A. shall wait B. have been waiting 
C. wait D. has waited 

Ans: B (રાાંફા વભમ ની ક્રિમા ભાટે have/has been + V-ing) 

 
26. More than 15 years have…… but I never forget the time when I first met him. 

15 કયતા ણ લધાયે લુ લીતી ગમા છે ણ હુાં પ્રથભ લખત તેને ભળ્મો તે કદી ભરૂતો નથી 
A. gone on B. gone by 
C. gone up D. gone out 

Ans: B (gone by means passed-લીતી ગમા છે) 
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27. Raju, carry……. my orders without arguments. 

યારુ્, દરીર લગય ભાયી અગ્નાઓનુાં ારન કય/કયજે. 
A. out B. on 
C. away D. near 

Ans: A (carry out એટરે ારન કયવુાં, carry on એટરે કોઈ કામુ ચાલ ુયાખવુાં અને carry away 

એટરે દુય કે અશીંથી રઇ જવુાં) 
 

28. We  wish her…… a marriage function. 

અભે ઇચ્છીએ કે તેણી રગ્ન પાંક્ળનભાાં શાજયી આે 

A. attempted B. to attend 
C. has attended  D. was attended 

Ans: B (to attend એક જ ફાંધ ફેવે છે, wish છીના ક્રિમાદભાાં to વાથેનુાં મુ રૂ લયામ છે) 
 

29. The girl next to me tried to start a……… . 

ભાયી ફારુ્ભાાં/ભાયા છી યશરેી છોકયીએ લાતચીત ચાલ ુકયલા કોવળળ કયી 
A. converse-verb છે B. conversation-noun/વાંજ્ઞા છે 

C. connection D. conservative 

Ans: B (a/an Article nouns ને જ રાગે અને આભ ણ લાતચીત એક જ લડુ suitable છે) 

 
30. ……….. he like his work? 

શુાં તેને તેનુાં કાભ ગભે છે? 

A. Done B. Do 
C. Doing D. Does 

Ans: D (વાદો લતુભાનકા છે અને He/She/It/Singular વાથે does જ લયામ, do નશી) 
 

31. The bad man decided……..the money. 

તે ખયાફ/ફદભાવ ભાણળે ૈવા ચોયલાનુાં નક્કી કયી રીધુાં. 
A. stealing B. to steal 
C. steal D. steals 

Ans: C („decide‟ છી મૂ ક્રિમાદ) 
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32. Extra water in the diet is generally beneficial to the health and it ……for the skin. 

વાભાન્મયીતે આશાયભાાં લધાયાનુાં ાણી સ્લાસ્્મને/ભાટે રાબદાઈ યશ ેછે અને ચાભડી ભાટે ચભત્કાયનુાં 
કાભ કયે છે. 
A. makes tracks B. does time 
C. does good D. works wonders 

Ans: D (to work/do wonders for(health) ની ભાટે ચભત્કાક્રયક કામુ કયવુાં phrase છે) 

 
33. Did you…. that man at that time? 

તભે ત્માયે તે ભાણવને જોમો તો? 

A. have seen B. saw 
C. see D. sees 

Ans: C (વદા ભતૂકાનુાં લાક્ય છે અને did વાથે મૂ રૂ જ લયામ) 

 
34. The children…... when the teacher was not in class. 

જમાયે ટીચય લગુભાાં નશોતા ત્માયે ફાકો યભતા’તા 
A. were playing B. played 
C. was playing D. have played 

Ans: A (when છી ભતૂકા શોમ તો તેની વાથેના અન્મ/ફીજા લાક્યભાાં ણ ભતૂકા જ શોમ, જે 
વાદો/ચાલ ુકે ણુૂ કોઈ ણ ભતૂકા ક્રિમાના અથુ મજુફ શોઈ ળકે છે) 

 
35. It is …… honour to represent the school in this tournament. 

આ ટુનાુભેન્ટભાાં વનળાને પ્રતીનીધી કયલી એ એક વન્ભાનની લાત છે.  
A. a B. the 
C. an D. few 

Ans: C (honour ઓનય સ્લય થી ઉચ્ચાય થામ છે) 

 
36. Sara learnt to sing all by …….. 

Sara ગાતા/ગાલાનુાં તેની જાતે ળીખી 
A. herself B. hers 
C. her D. she 

Ans: A (herself એટરે સ્ત્રી ભાટે ોતાની જાતે) 
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37. We saw many horses at the…… . 

અભે તાફેરાભાાં ઘણા ઘોડા જોમા 
A. hutch-વવરા ઘય B. den-ગપુા 
C. kennel-કુતયાઓનુાં ઘય/યશઠેાણ D. stable-ઘોડાશય 

Ans: D (અશી ઘોડાની યશલેાની જગ્મા ભાટે ળબ્દ વાંદ કયલાનો છે જે stable છે.) 
 

38. Everyone……… to remove their shoes outside temple. 

દયેકે ોતાના શજુ ફશાય યાખલા/કાઢલાના છે 
A. have  B. has 
C. is  D. are 

Ans: B (Everyone એકલચન શોલાથી has) 

 
39. ………. poor our maidservant is, she is honest. 

અભાયી નોકયાણી ગયીફ છે (તેભ છતાાં/શોલા છતાાં) ણ પ્રભાચણક છે 
A. However-તેભ છતાાં ણ B. But યાંત ુ

C. So તેથી D. Inspite of તેભ છતાાં ણ 

Ans: A (યસ્ય વલયોધ દળાાલલા but/though/although/even though/even 

if/as/however/despite/inspite of જેલા વમોજ્કો લયામ છે, યાંત ુવલળેણ આગ આલી યીતે 
ભાત્ર however એક જ લયામ છે) 

 
40. The cattle ……… grazing in the field. 

ખેતયભાાં ઢોય ચયે છે.  
A. am B. is 
C. are D. was 

Ans: C (cattle શભેળા ફહુલચન ભા જ લાયામ છે) 

 
41. Do you know under…… leadership we won freedom? 

શુાં તભને ખ્માર છે કે આડે કોની નેતાગીયીભાાં/નીચે આઝાદી ભેલી?  
A. which B. whom 
C. whose D. who 

Ans: C (….. છી વાંજ્ઞા એટરે whose જ લયામ) 
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42. Find out the material noun. 

ધાતલુાચક નાભ ળોધો 
A. Folk B. Army 
C. Team D. Gold 

Ans: D (Gold દ્રવ્મ/ધાત ુલાચક નાભ છે) 

 
43. Choose the correct answer which can be correctly substituted. 

Member of a band of robbers. (લટુારુ ગેંગ/ટોીના વભ્મ) ને રાગ ુડતો વાચો ળબ્દ વાંદ કયો  
A. Dacoit-ધાડાડુાં B. Brigand-ડાકુ 

C. Thief-ચોય D. Pirate-ચાાંચીમો 
Ans: B (dacoit અને brigand ફને રાગ ુડે છે યાંત ુbrigand લધાયે નજીકનો  ળબ્દ છે) 

 

44. Antonyms for : INSOLENT: Insolent - ઉદ્ધત નુાં વલયોધી 
A. Agreeable-ભતાલડુ B. Coward-ડયોક 

C. Polite-નમ્ર D. Considerate-ડાહ્યા 
Ans: C 
 

45. The postman ….. the money order by afternoon(fill in the blank) 

ખારી જગ્મા યૂો. ટારી ફોયછીના વભમસધુીભાાં તો ત્રો રાવ્મો શળે. 
A. will bring B. will be bringing 
C. will have brought D. is bringing 

Ans: C (by + time શોમ ત્માયે will/shall have + V-3 આલળે, પણૂા બવલષ્મકા) 

 

46. What is the synonym of „docile‟? „docile-નમ્ર‟નુાં વભાનથી શુાં થળે? 

A. gentle-નમ્ર/વારવ B. mean-શરકુાં 
C. certain-ચોક્કવ D. bright-તેજસ્લી 
Ans: A 
 

47. The work was done….  haste. ઉતાલભાાં/ઉતાલે કાભ થયુાં 
A. in B. with 
C. on D. by 

Ans: A (in haste એટરે ઉતાલભાાં) 
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48. નીચેભાાંથી કયુાં જોડકુાં ફાંધફેવત ુનથી? 

A. Capability- Incapability - વક્ષભતા-અવક્ષભતા 
B. Visibility-Invisibility - દ્રશ્મતા-અદૃશ્મતા 
C. Erect- Destroy યચવુાં-વલધ્લાંળ કયવુાં  

D. Goodness- Kindness - બરભનવાઈ-દમા  
Ans: D (ફધા યસ્યવલયોધી છે, D એક વભાનથી છે) 

 
49. Kamini was so angry that she threw a stone…….. Manan. 

કાવભની એટરી ફધી ગસુ્વે શતી કે તેણીએ ભનન વાભે ્થય નો ઘા કમો 
A. at B. by 
C. in to D. to 

Ans: A (at = ની વાભે) 

 
50. …… the sun rise than we started our journey. 

સમુૂ ઉગ્મો કે તયત અભે અભાયો પ્રલાવ ચાલ ુકમો અથલા 
સમુૂ ઉગ્મો નથી કે અભે અભાયો પ્રલાવ ચાલ ુકમો 
A. No sooner did B. Hardly had 
C. When D. As soon as 

Ans: A (No sooner …. than વાથે જ શોમ એટરે લચ્ચે than શોમ તો આગ No sooner… જ 
શોમ) 

 
51. The orator stopped for a while and then…. speaking 

A. went on B. went off 
C. went up D. went away 

Ans: A (go on-ચાલ ુયાખવુાં) 
 

52. What……at seven o‟clock yesterday evening? 

તભે ગઈકારે વાાંજે વાતલાગ્મે શુાં કયતા’તા? 
A. was you B. were you doing 
C. did you D. did you do 

Ans: B (ભતૂકા નોચોક્કવ વભમ શોમ ત્માયે ચાલ ુભતૂકા ફને) 

 
53. Sohan‟s father is ………. engineer. 

વોશનનાવતાજી ઈજનેય છે. 
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A. none of the three B. the  
C. an  D. a 

Ans: C (ઉચ્ચાય સ્લય થી થામ ભાટે an) 

 

54. Change in to positive degree : Positive Degreeભાાં પેયલો 
Brahmaputra is one of the biggest rivers in Asia. 

એવળમાભાાં બ્રહ્મતુ્રા વૌથી રાાંફી નદીઓભાની/ભાાંથી એક છે  
A. Very few rivers in Asia are so big as Bramhaputra. 
B. Bramhaputra is bigger than any other river in Asia. 
C. Baramhaputra is not so big as any other river in Asia.  
D. No other river in Asia is so big as Bramhaputra. 

Ans: A (PD ભાાં Very few+ ફહુલચન, તેનુાં CDભાાં many/most other+ ફહુલચન અને SDભાાં one 

of the…ફહુલચન થામ) 

 
55. ………. I was doing my work, my friend came to my house. 

હુાં ભારુાં કાભ કયતો/કયતી ત્માયે ભાયો/ભાયી ફે્રન્ડ ભાયા ઘયે આવ્મો/આલી. 
A. Until B. As much as 
C. While D. As soon as 

Ans: C (while જમાયે...ત્માયે.... ચાલકુા શોમ કે ing શોમ તો while આલતુાં શોમ છે) 

 
56. Amisha is three years….. 

A. more older than me B. old than me 
C. more old as me D. older than I 

Ans: D (Degreeભાાં ફાંને ફાજુ કતાાન ુાં વલાનાભ લયામ છે/જોકે ક્યાયેક કભાનુાં ણ શોઈ ળકે છે, અને 
D વવલામ ના ફાકીના Options ણ ખોટા છે) 

 
57. The policeman wanted to know in….. house she lived. 

ોરીવભેન જાણલા ભાાંગતા શતા કે તેણી કોના ઘયભાાં યશતેી’તી 
A. whom-કોન ે B. what-શુાં/કયુાં 
C. whose-કોના/કોની/કોનુાં/કોનો D. who-કોણ 

Ans: C (વાંજ્ઞા ની આગ whose) 

 
58. In India, on the tenth day of Muharram, Tazia……… take place. 

બાયતભાાં, ભોશયુભના દવભાાં ક્રદલવે તાઝીમા વયઘવ નીકે/થામ છે.  
A. proceesions-wrong spelling B. processions-વયઘવો 
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C. processonic-wrong spelling D. possessions-કબ્જાઓ 

Ans: B 
 

59. I‟ ve been waiting for 30 minutes and the bus hasn‟t arrived……. . 

હુાં 30વભનીટથી યાશ જોલ છાં ણ શરુ્ સધુી ફવ આલી નથી 
A. still-શરુ્ ણ B. not yet-શરુ્ સધુી નશી 
C. already-ક્યાયનીમ D. yet-શરુ્ સધુી 
Ans: D (પણૂા લતાભાન નકાય/have-has not શોમ ત્માયે ‘શજુ સધુી’ ભાટે yet લયામ) 

 
60. …….. less you eat, the longer you live. 

જેટલુાં ઓછાં ખાલ તેટલુાં લધાયે જીલો. 
A. A B. An 
C. The D. None of above 

Ans: C (આ યીતે ફાંને ફાજુ CD શોમ તો the…, the… જ લયામ) 

 

61. What is the meaning of glacier? glacierનો અથુ શુાં થામ?  
A. A slowly moving river of ice? B. A flooded river 
C. A deep river D. None 

Ans: A (એટરે ક્રશભનદી) 
 

62. How ………. children have you? તભાયે કેટરા ફાકો છે? 

A. much B. more 
C. many D. long 

Ans: C (How many + ફહુલચન, આ યીતે શોમ છે) 

 

63. Make adjective of the word „Nation‟. Nation-યાષ્ટ્ટ્રનુાં વલળેણ ફનાલો 
A. Nationally-યાષ્ટ્ટ્રવ્માી B. National-યાષ્ટ્ટ્રીમ 

C. Nationality-યાષ્ટ્ટ્રીમતા D. Nation-યાષ્ટ્ટ્ર 

Ans: B (ઘણા ફધા nouns ભાાં છેલ્રે „al‟ રગાડલાથી તેનુાં વલળેણભાાં રૂાાંતય થામ, optional, 

alphabetical, positional, additional etc) 
 

64. What time did you arrive………. the station? 

તભે સ્ટેળને કેટરા લાગ્મે/ક્યાયે આવ્મા? 

A. by B. on 
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C. in D. at 

Ans: D (ચોક્કવ સ્થે ફતાલવુાં શોમ ત્માયે at) 

 
65. God…… those who love the poor people. 

બગલાન તેઓને ચાશ ેછે જે ગયીફોને ચાશ ેછે. 
A. loves B. love 
C. loving D. loved 

Ans: A (God loves/helps those who love/help themselves આ એક કશલેત/રૂઢી પ્રમોગ છે જેના 
થોડા પેયપય વાથે આ લાક્ય ફન્યુાં છે, God એકલચન છે એટરે s/es લાળાં રૂ) 

 
66. I also could see from the window but ……. that I couldn‟t see. 

હુાં ણ ફાયીભાાંથી જોઈ ળકતો શતો ણ ભેં ઢોંગ કમો કે હુ ાં નથી જોઈ ળકતો.  
A. did pretended B. pretending 
C. pretended D. to pretend 

Ans: C (આગ ભતૂકા નુાં લાક્ય છે અને તેથી ાછ ણ ભતૂકા pretended લયામ) 

 
67. Give/select single word for the following phrase : 

“That which cannot be conquered” 

‘તે કે જે જીતી ન ળકામ’ ળબ્દ વમશૂ ભાટે એક ળબ્દ વાંદ કયો 
A. Inviolable-વલત્ર B. Invincible-અજેમ 

C. Indelible-કામભી D. Ineffable-અલયણનીમ 

Ans: B 
 

68. I have been here…… three years. ૩ લુથી હુ ાં અશી છાં. 
A. since  B. for 
C. from D. by 

Ans: B (have/has been શોમ ત્માયે વાંખ્મા ફતાલલા for જ લયામ) 

 
69. If you ………. your mind at the goal, you will surely succeed. 

જો તભે તભારુાં ધ્માન ધ્મેમ ય યાખળો ઓટ તભે ચોક્કવ વપ થળો. 
A. Keeps  B. will keep 
C. kept D. keep 

Ans: D (if છી વાદો લતાભાન કા, you વાથે મૂરૂ) 

 
70. He is a man ……I know, you can trust completely. 
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તે એ/એક ભાણવ છે જેને હુ ાં ઓખુાં છાં, (જેના ય/જેને) તભે વાંણૂુ વલશ્વાવ કયી ળકો  
A. whom B. whose 
C. who D. which 

Ans: A (… છી I કતાા છે જ તેથી કભાથી ખારી જગ્મા પયૂતા whom આલળે) 

 

71. Last Sunday, I……… to the market. ગમા યવલલાયે હુ ાં ભાકેટે ગમો શતો 
A. go B. gone 
C. had gone D. have gone 

Ans: C (Last+ time શોમ એટરે એ ભતૂકાનુાં લાક્ય જ શોમ કે ફને ) 

 
72. Choose the correct order of words: 

ળબ્દો મોગ્મ િભભાાં ગોઠલામેર શોમ તે ઓપ્ળન વાંદ કયો 
A. Where you live do? B. Do you live where? 
C. Do live you where? D. Where do you live? 

Ans: D (Wh પ્રશ્નાથુ ની લાક્ય યચના આ યીતે ફને Wh. + કા મજુફ વશામક િીમાદ + મખુ્મ 
િીમાાદનુાં કા મજુફનુાં રૂ+ કભ/ુલધાયો ?) 

 

73. Which one is Passive Voice of „I have called her‟. 
“I have called her” નુાં કભુણી કેલી યીતે ફનળે? 

A. She has been called by me. B. She had been called by me. 
C. She have been called by me.D. She have been called by me. 

Ans: A (her નુાં કતાાShe, I નુાં by me અને પણૂા લતાભાન છે એટરે has been + V-3) 

 
74. Which one is synonym  word of „Drought‟ ? 

„Drought‟ „દુકા‟ નુાં વભાનથી કયુાં? 

A. decent-બલુાં B. dryness-દુષ્ટ્કા 

C. dry full-સકુુાં D. dirty-ગાંદુ 

Ans: B 
 

75. The children will listen to…... . ફાકો તેને વાાંબળે. 
A. he-તે B. him-તેન ે

C. his-તેના/તેની/તેનુાં/તેનો D. himself-તેનીજાતે  
Ans: B 
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76. He suffers….. headaches. તે ભાથાના દુખાલાથી ીડામ છે. 
A. with B. by 
C. from D. in 

Ans: C (suffer from થી ીડાવુાં) 
 

77. We called ……… (visited) him last Wednesday. 

અભે ગમા બધુલાયે તેની મરુાકાત રીધી 
A. up B. off 
C. on D. it 

Ans: C (call on એટરે visit, આ prepositional phrase ) 

 
78. The cyclone caused……….. damage to the village. 

લાલાજોડાએ ગાભને વ્માક/ખફુજ નકુળાન કયુું. 
A. extend-વ્મા કયલો B. extended-વ્માેર 

C. extension-વ્મા D. extensive-વ્માક 

Ans: D („damage‟ „વાંજ્ઞા છે અને વાંજ્ઞા ની આગ વલળેણ આલતુાં શોમ છે, extensive વલળેણ છે) 

 
28 Would you mind ……… the window? 

આ ફાયી ફાંધ કયળો? 

A. close B. closed 
C. to close D. closing 

Ans: A (mind ક્રિમાદ છે જ અને લાક્યભાાં ફે ક્રિમાદ શોમ તો પ્રથભ ક્રિમાદ જેતે કા મજુફ 
શોમ અને લધાયાના ક્રિમાદ ને to રાગળે) 

 
79. This is my purse. Where is……..? 

આ ભારુાં વુ છે, તારુાં કમા છે? 

A. your B. mine 
C. yours D. you 

Ans: C (આ યીતે to be ના રૂ છી/લાક્યના છેડે શભેળા વલાનાભોના આ રૂ / વલબક્તત જ શોમ – 
mine/ours/yours/hers/his/its/theirs) 
 

80. ….. you live long! આ ઘણુાં/રાાંબ ુજીલો! 
A. might B. will 
C. shall D. may 
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Ans: D (શબેુચ્છા/આળીલાાદ આલા શભેળા May લયામ અને તેનાથી જ લાક્ય ચાલ ુથામ યાંત ુ
લાક્ય પ્રશ્નાથા નશી ફને) 

 
81. While the prizes…….. to the students, it began to rain. 

વલદ્યાથીઓને ઇનાભો અાતા શતા ત્માયે લયવાદ ચાલ ુથમો. 
A. was distributing B. was being distributed 
C. were distributed D. were being distributed. 

Ans: D (આ Passiveનુાં લાક્ય છે, જો .... ખારી જગ્માની આગનો ળબ્દ ક્રિમા ના કયે કે ના કયી 
ળકે ત્માયે Passive જ શોમ, PUNCH> by શોમ એટરે Passive શોમ અને by ના શોમ એટરે 
Passive ના શોમ એવુાં ક્યાયેમ ભાનવુાં નશી) 
 

82. Scarcely had he left…. the guests arrived. 

તેલો શરુ્ ગમા જ /શતા શળે કે ભશભેાનો આવ્મા 
A. then B. than 
C. after D. when 

Ans: D (scarcely…had + when or Hardly….had + when વાથે જ શોમ) 

 

83. …….  is used for driving nails. …. ખીરા ભાયલા લયામ છે. 
A. Car-કાય/ગાડી     B. Tractor-ટે્રક્ટય 

C. Hammer-શથોડી      D. Ambulance-દદી લાક્રશની 
 Ans: C 

 

84. Feminine form of: „Horse‟ „Horse-ઘોડા‟ નુાં સ્ત્રીરીંગ 

 A. calf-લાછયડુાં    B. colt-લછેયો 
C. mare-ઘોડી D. horses-(wrong spelling) 

Ans: C 
 

85. The dinner………….  before I arrived. 

હુાં આવ્મો તે શરેા ડીનય તૈમાય થઈ ગયુાં શત ુાં. 
A. will be served B. is served 
C. has been served D. had been served 

Ans: D (before છી ભતૂકા શોમ તો ફીજા લાક્યભા had(been)V+3 આલળે, પણૂાભતૂકા) 
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86. He said to me, “You are………”. તેણે ભને કહ્ુાં, ‘ત ુાં ... છો.’ 
A. fool B. fooling 
C. a fool D. a foolish 

Ans: C (fool એટરે મખુા ભાણવ જેને ગણી ળકામ છે તેથી a રાગળે) 

 

87. Either I or he …….. wrong. હુાં કે તે ફેભાાંથી એક ખોટા છે 

A. am B. are 
C. where D. is 

Ans: D (Either…or/Neither…nor ભાાં or/nor છીના કતાા મજુફ ક્રિમાદ રાગે) 

 

88. I ……..no news since long. ભાયી ાવે રાાંફા વભમથી ન્યજુ નથી 
A. had B. have 
C. have had D. had had 

Ans: C („since long‟ શોલાથી આ રાાંફા વભમની ક્રિમા ફને એટરે પણૂા કે ચાલ ુપણૂા લતાભાન ફને 
જેભાાં have વાથે ત્રીજુ ાં રૂ had આલે) 

 

89.    ………..Geeta is a holy book of Hindu. ગીતા ક્રશન્દુઓનો ધભુ ગ્રાંથ છે. 
A. A B. An 
C. The D. None of the above 

Ans: C („Geeta‟ – વલત્ર ગ્રાંથ શોલાથી the રાગે) 

 
90. ……. birds are flying in the sky. 

A. A B. None of the three 
C. An D. The 

Ans: B (Birds ની આગ કોઈ article ની જરૂય નથી) 
 

91. Why are you worried so much? (Transformation). 

તભે ળા ભાટે આટરા ફધા ચચિંવતત છો? નુાં પેયફદરી કેલી યીતે થામ 

A. You should not be worried more. – તભાયે લધાયે ચચિંવતત થલાની જરૂય નથી. 
B. You should be worried so much. – તભાયે ખફુજ ચચિંવતત થવુાં જોઈએ 

C. You should not be worried so much. – તભાયે ખફુજ ચચિંવતત થવુાં ન જોઈએ 

D. You should be worried more. – તભાયે લધાયે ચચિંવતત થવુાં જોઈએ. 
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Ans: C (Transformation-લાક્યોની પેયફદરી ભાાં જો શકાય પ્રશ્નાથા શોમ તો વલધાન નકાય ફને જેથી 
અથા જલામ યશ)ે 

 
92. ……….. I was in Angel Class, I made a lot of friends. 

A. While B. For 
C. During D. With 

Ans: A (While જમાયે...ત્માયે.../તે વભમે) 

 

93. Indirect speech: યોક્ષ યચના 
He told me that he ……… be here by 3 o‟clock but it‟s 3:30 already. 

તેણે કહ્ુાં કે તે ૩ લાગ્મા સધુીભાાં અશી શળે યાંત ુ3:30 તો ક્યાયનામ થઈ ગમા.   
A. will B. would 
C. wont D. would not 

Ans: B (Indirect ભાાં ાછ ભતૂકા નુાં રૂ એટરે કે would લયાળે) 

 

94. He got…..job in …….South. તેને વાઉથ ભાાં નોકયી ભી 
A. a, no article B. None of these 
C. a, the D. the, the 
Ans: A () 
 

95. Choose the correct spelling. 

વાચો spelling વાંદ કયો. 
A. Intillect B. Intelact 
C. Intelect D. Intellect 
Ans: D 
 

96. Chirag hardly ever cooks,…….  ?  
A. isn‟t he B. he doesn‟t 
C. doesn‟t he D. does he 
Ans: D 
 

97. Smile નુાં ભતૂકા 

A. Smale  B. Smalt 
C. Smiled D. Smile 

Ans: C (smile વનમવભત ક્રિમાદ છે તેથી તેનુાં ભતૂકા -d રગાડીને ફનળે) 
 

98. I don‟t know the city …..he lives. 
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ભને એ ળશયેની નથી ખફય કે જમાાં તે યશ ેછે  
A. what B. where 
C. when D. which 

Ans: B (city સ્થ છે તેથી તેના છી where રાગળ)ે 

 
99. Would you like…….. jam on you bread? 

શુાં આ બે્રડ ય થોડો જાભ રેળો? 
A. few B. a 
C. little D. some 
Ans: D 
 

100. Choose the appropriate option that correctly completes the sentence. 

(લાક્યને ને ણૂુ કયલા  ફાંધ ફેવતો વલકલ્ વાંદ કયો) 
He always stammers in public meetings, but his today‟s speech…….. 

તે જાશયે વબાભાાં શભેળા તોતડામ છે યાંત ુતેની આજની સ્ીચ...  
A. was fairly audible to everyone. – દયેકને વાંબામ તેભ શતી  
B. was not liked by the audience.- ઓડીમન્વ દ્વાયા વાંદ કયાઈ નશી  
C. was not received by the audience.-ઓડીમન્વ દ્વાયા સ્લીકાયાઈ નશી 
D. was surprisingly fluent. – અદભતુયીતે કડકડાટ શતી 
Ans: D 
 

Best of Luck! 
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