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1 ક્રિયાત્મક કૌશલ્યોને શીખવા માટે _____ન ું ઘણ ું યોગદાન છે. 
(A) શારીક્રરક વદૃ્ધિ (B) માનસિક (C) ધન (D) પક્રરવાર 

 

2 જો બાળકને તેની ક્ષમતાઓનો પરૂ્ણ સવકાિ કરવો હોય તો તેને જરૂર હોય છે. 
(A) કલાની (B) મહાવરાની (C) ધનની (D) સવદ્યાની 

 

3 બાળકોને ટ્રાક્રિક તથા અન્ય જોખમોથી બચાવવા માટે રમતના મેદાનની ચારેબાજ  હોવો જોઈએ. 
(A) ધની વસ્તી (B) વાડ (C) ક્રદવાલ (D) બગીચો 

 

4 બાળકોના રમત માટે પ્રયોજાત  િસનિચર કેવ ું હોવ ું જોઈએ? 
(A) ખરૂ્ા કે ક્રકનારા વગર (B) ખરૂ્ાવાળો 
(C) ક્રકનારાવાળો (D) ખરૂ્ા કે ક્રકનારા ધારદાર ન હોય તેવા 

 

5 શાળાપવૂણના બાળકો દોડતા હોય છે શા માટે?  
(A) કૂદવા માટે (B) ખાવા માટે (C) આનુંદ માટે (D) સ્વાસ્્ય માટે 

 

6 બાળકો સચૂનાઓ અન િરવા લાગે છે. 
(A) 3 વરે્ષ (B) 6 વરે્ષ (C) 4 વરે્ષ (D) 2 વરે્ષ 

 

7 ત્રર્ પૈડાવાળી િાયકલો બાળકને મજબતૂ બનાવે છે. 
(A) પગના સ્નાય ઓને  (B) હાથને (C) મનને (D) શરીરને 

 

8 શાળાપવૂણ વય એટલે શ ું?  
(A) 4 વર્ષણ (B) 3 વર્ષણ (C) 2 વર્ષણ (D) 6 વર્ષણ 

 

9 બાળકોને તેના સ ક્ષ્મ સ્નાય ઓ પર કાબ ૂમેળવવા માટે િમન્વયની જરૂર હોય છે. 
(A) આંખ અને હાથ (B) હાથ અને પગ (C) આંખ અને પગ (D) બ દ્ધિ 

 

10 બાળકોના રમતના મેદાનનો વાડ કેવો હોવો જોઈએ? 
(A) િાદા તાર (B) કાુંટાળા તાર (C) પાકી દીવાલ (D) કાચી દીવાલ 

 

11 કેન્રનો મ ખ્ય દરવાજો ન ખ લવો જોઈએ. 
(A) મ ખ્ય રસ્તા તરિ (B) બગીચા તરિ (C) ગલીમા (D) જ ુંગલ તરિ 

        
 



12 શાળાપવૂણ વયના બાળકો માટે િુંભાળ કતાણ સ્સ્થસતસ્થાપક હોવી જોઈએ. 
(A) ના (B) હા (C) બુંને (D) એકપર્ નહીં 

 

13 સશક્ષર્ના અન ભવો બાળકની વય તથા ક્ષમતાઓને અન રૂપ હોવા જોઈએ. 
(A) હા (B) ના (C) વધારે હોવા જોઈએ (D) િામાન્ય હોવા જોઈએ. 

 

14 બાળકોની ક્ષમતાથી વધ  અન ભવથી બાળકોની શસ્તત નષ્ટ થાય છે. 
(A) માનસિક શસ્તત (B) પે્રરક શસ્તત (C) િમાજજક શસ્તત (D) બૌદ્ધિક શસ્તત 

 

15 અબ્દ લના મનમાું ઈંડા ખાવાના િુંદભણમાું શો ભય હતો? 
(A) સ્વાસ્્ય બગડશે (B) પક્ષીન ું બચ્ ું આવી જશે 

(C) પેટમાું દ ુઃખાવો થશે (D) સ્વાઈન ફ્લ  થઇ જશે 
 

16 વાતાવરર્માુંની ચીજોને બાળકના સશક્ષર્ના સવર્ષય િાથે જોડવાથી બાળક શ ું પામે છે. 
(A) જ્ઞાન  (B અન ભવ (C) ધન (D) બ દ્ધિ 

 

17 એ શાળા િવોત્તમ છે જેમાું બાળકો િૌથી વધ  __________ 
(A) હાજર રહ ેછે (B) જવાબો જાર્ે છે (C) સ્વસ્થ છે (D) િાિસ થરા છે 

 

18 શાળાપવેૂના સશક્ષર્નો હતે   છે. 
(A) બાળકો બહાર જતા શીખે (B) બાળકો હકીકત જાર્ે 
(C) માતાને રાહત મળે (D) નાની સ્કૂલને પ્રોત્િાહન મળે  

 

19 કેવા અભભગમવાળી સશભક્ષકાને બાળકોને વસ્ત  ઓ કે ઘટનાઓ િમજાવાની અઘરી નથી રહતેી. 
(A) કલ્પનાશીલ (B) િર્જનાત્મક અભભગમ (C) અન શાિન ય તત (D) 1 અને 2 બુંને 

 

20 કોઈપર્ રમત પ્રવસૃત્તની યોજના કરતાું પહલેાું શ ું સનસિત કરવાન ું હોય છે? 
(A) હાસન (B) લાભ (C) ધ્યેય (D) પક્રરર્ામ 

 

21 અનૌપચાક્રરક અને સ્સ્થસતસ્થાપક વાતાવરર્માું બાળકો રહ ેછે. 
(A) આનુંક્રદત (B) બુંધાયેલા (C) રમતા રહ ેછે (D) રોકાયેલા 

 

22 બચપર્ના વર્ષોમાું શીખવાની ક્રિયા કેવી હોય છે. 
(A) ધીમી (B) ઝડપી (C) મધ્યમ (D) એકપર્ નહીં 

 

23 ભાર્ષાના મ ખ્ય કેટલા પાિાું હોય છે? 
(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 5 

 

24 વાતાણન  ું નાટકીકરર્ કરવાથી વાતાણ કેવી બને છે. 
(A) રિપ્રદ (B) મનોરુંજક (C) રમજૂી (D) એકપર્ નહીં 

 

25 શાળાપવેૂના બાળકોનો સશક્ષર્નો માધ્યમ કેવો હોવો જોઈએ? 
(A) પ્રવાિ પ્રધાન (B) ઘરકામ પ્રધાન (C) રમત પ્રધાન (D) પ સ્તક પ્રધાન 

 

26 બાળકને બોલવા માટે પ્રોત્િાહન આપવાથી બાળકનો સવકાિ થાય છે.  
(A) જ્ઞાન (B) બ દ્ધિ (C) ભાર્ષાકીય ક્ષમતા (D) તાક્રકિક ક્ષમતા 

 

27 પાુંચ વર્ષણની ઉંમર સ ધી બાળકના માથાન ું વજન મોટી વ્યસ્તતના માથાના વજન કેટલા ટકા થઇ જાય છે. 
(A) 80% (B) 75% (C) 90% (D) 60% 

 

28 શાળાપવેૂના બાળકોન ું શરીર હોય છે. 
(A) લચીલ ું (B) નવ ું-નવ ું શીખવાવાળું C) કમજોર (D) પાતળું 

 

29 કેટલા વર્ષણના બાળકો કાગળની આડી, ઉભી, ત્રાુંિી ગડી વાળી શકે છે? 
(A) 6 વર્ષણ (B) 3 વર્ષણ (C) 4 વર્ષણ (D) 1 વર્ષણ 

 

30 9 મહીને બાળકને કઈ રિી મકૂવામાું આવે છે. 
(A) ધન વાણની રિી (B) ઓરી અછબડાની રિી (C) B.C.Gની રિી (D) ત્રર્ેય 

        
 



31 દૂધ અને દૂધની બનાવટોમાું િૌથી વધારે હોય છે.  
(A) લોહતત્વ (B) સવટામીન A (C) સવટામીન C (D) કેલ્લ્શયમ 

 

32 ખોરાકની માત્રામાું સનયુંત્રર્ ક્યારે રાખવ ું જોઈએ. 
(A) બાળક રમત ું હોય ત્યારે (B) બાળક માુંદ  હોય ત્યારે 

(C) બહાર ગામ જતા િમયે  (D) સ્વસ્થ હોય ત્યારે 
 

33 B.C.G રિી કઈ રીતે અપાય છે. 
(A) મોં દ્વારા (B) થાપા ઉપર (C) હાથમાું  (D) એકપર્ નહીં 

 

34 શાળા પહલેાના બાળકોન ું કદ પ્રત્યેક વરે્ષ કેટલ ું વધે છે? 
(A) 4 ઇંચ (B) 3 ઇંચ (C) 2 ઇંચ (D) એકપર્ નહીં 

 

35 માટીના વાિનો બનાવવા એ કોન ું આજીસવકાન ું િાધન છે. 
(A) લ હાર્ા (B) ક ુંભાર (C) ઘાુંચી (D) ત્રર્ેય  

 

36 શાળાપવૂણના બાળકો કયો કાળ પછી શીખે છે. 
(A) વતણમાનકાળ (B) ભતૂકાળ (C) ભસવષ્યકાળ (D) ત્રર્ેય  

 

37 13 થી 36 મક્રહનાના બાળકો પોતાની ક્રિયાઓ બતાવવા માટે  કઈ ભાર્ષાનો પ્રયોગ કરે છે.  
(A) િામાન્ય (B) અંગે્રજી (C) પરૂ્ણભાર્ષા (D) ત્રર્ેય 

 

38 ભાર્ષા સવકાિમાું કયા કૌશલ્યો પર્ િહાયક બને છે. 
(A) આસથિક  (B) શારીક્રરક  (C) િામાજજક (D) એકપર્ નહીં 

 

39 દરેક માતા-સપતાના વ્યવહારની શૈલી કેવી હોય છે. 
(A) પે્રમાળ (B) વાત્િલ્ય પરૂ્ણ (C) જ દી (D) સ્નેહ રક્રહત 

 

40 દરેક બાળકના બાલ્યાવસ્થાના અન ભવો કેવા હોય છે. 
(A) ભભન્ન (B) એક િરખા (C) એકપર્ નહીં (D) સ ુંદર 

 

41 બાળકોના પ્રશ્નો ઘર્ીવાર વડીલોની િહનશીલતાને______બને છે. 
(A) સ ખદ (B) ભારરૂપ (C) આનુંદય તત (D) મ િીબત ય તત 

 

42 છોકરીને પક્રરવારમાું અને િામાજીકરર્માું કેવા િભ્ય તરીકે ગર્વામાું આવે છે. 
(A) મ ખ્ય (B) ગૌર્ (C) હુંગામી (D) ત્રર્ેય 

 

43 સ્લેટ પેન ઉદ્યોગ િૌથી વધારે ક્યાું છે. 
(A) મ ુંબઈ (B) ક્રદલ્હી (C) મધ્ય પ્રદેશ (D) સ રત 

 

44 તાળાન ું ઉત્પાદન ઉત્તરપ્રદેશમાું ક્યાું િૌથી વધારે થાય છે. 
(A) રામગઢ (B) અલીગઢ (C) નયનગઢ (D) કાનપ ર 

 

45 પોટેસશયમ િાઈનાઈડ કેવો રિાયર્ છે. 
(A) ખબૂ હાસનકારક (B) લાભદાયક (C) કલરમાું પ્રયોજાતો (D) ત્રર્ેય 

 

46 રોજબરોજના જીવન માટે સનયમો, મલૂ્યો અને આચારિુંક્રહતા શેના દ્વારા સનસિત કરવામાું આવે છે. 
(A) સ્કૂલ દ્વારા (B) પક્રરવાર દ્વારા (C) િમાજ દ્વારા (D) ધમણ દ્વારા 

 

47 માતા-સપતાની ગેરહાજરી બાળક પર કેવી અિર કરે છે.  
(A) સ્વતુંત્રતા પરૂ્ણ () નકારાત્મક (C) ધનાત્મક (D) જવાબદારી પરૂ્ણ 

 

48 ડ ુંગરાળ સવસ્તારમાું રહતેા બાળકનો મ ખ્ય વ્યવિાય શ ું હોય છે. 
(A) ઘેટાપાલનનો (B) ખેતીવાડી (C) એકપર્ નહીં (D) શાકભાજીનો 

 

49 ગામડા અને શહરેએકબીજાને જ દ ું પાડે છે. 
(A) રસ્તાઓ (B) વીજળી (C) પાર્ી (D) ઓછી વસ્તી 

 

50 ગ્રામીર્ પક્રરવારના જીવનની ગસત કેવી હોય છે. 
(A) મધ્યમ (B) તેજ (C) ધીમી (D) સ ુંદર 

 



51 મોરીઆિ આક્રદવાિીઓમાું બાળલગ્ન શ ું છે. 
(A) સનરે્ષધ (B) માન્ય (C) િાદાપિસત (D) ત્રર્ેય 

 

52 મોરીઆિ આક્રદવાિીઓ કાયદા અને ક્રરવાજોન ું પાલન કઈ રીતે કરે છે. 
(A) અલગ-અલગ- રીતે (B) ખબૂજ કડકાઈ પવૂણક (C) શહરેની જેમ (D) પાલન કરતા નથી 

 

53 મોરીઆિમાું લગ્ન પવેૂ જાતીય િુંબ ુંધ કેવો છે. 
(A) માન્ય (B) ગેરમાન્ય (C) આવશ્યક (D) ક્યારે નહીં 

 

54 કયા આક્રદવાિીઓમાું લગ્નબાહ્ય પર્ જાતીય િુંબ ુંધ માટે મોતની િજા છે.   
(A) સનર્ષાદજાસત (B) મોરીઆિ (C) વનમાન ર્ષ (D) સવચરતી જાસત 

 

55 જન્મથી કેટલા વર્ષણનો િમયગાળો શૈશવ કહવેાય છે. 
(A 4 વર્ષણ (B) 2 વર્ષણ (C) 6 વર્ષણ (D) ત્રર્ેય  

 

56 બે વર્ષણ થી બાર વર્ષણના િમયગાળાને શ ું કહવેાય છે. 
(A) શૈશવ (B) બાલ્યાવસ્થા (C) શૈશવ અને બાલ્યાવસ્થા (D) ત્રર્ેય 

 

57 બાલ્યાવસ્થાનો િમયગાળો કેટલા તબક્કામાું સવભાજીત કરેલ છે. 
(A) 3 ભાગ (B) 4 ભાગ (C) એકપર્ નહીં (D) 2 ભાગ 

 

58 કઈ અવસ્થામાું બાળકો િુંપરૂ્ણપર્ે િુંભાળકતાણ પર સનભણર હોય છે. 
(A) બાલ્યાવસ્થા (B) ક્રકશોરાવસ્થા (C) શૈશવાવસ્થા (D) ત્રર્ેય 

 

59 સવકાિના િુંદભણમાું િમબિ શબ્દ શ ું સચૂવે છે. 
(A) ધીમો સવકાિ (B) તબક્કાવાર સવકાિ (C) લયબિ સવકાિ (D) ત્રર્ેય 

 

60 ક્રકશોરાવસ્થા પછી શારીક્રરક સવકાિ કેવો બને છે. 
(A) ધીમો બને છે (B) ઘર્ો ધીમો બને છે (C) તીવ્ર બને છે (D) થતો નથી 

 

61 11 થી 14 વર્ષણનો ગાળોકઈ અવસ્થાનો તબક્કો છે. 
(A) ય વાવસ્થા (B) ક્રકશોરાવસ્થા (C) પ્રૌઢાવસ્થા (D) શૈશવાવસ્થા 

 

62 18 વર્ષણની વ્યસ્તતને શ ું કહવેાય છે. 
(A) ક્રકશોર (B) પ્રૌઢ (C) બાળક (D) ય વાન 

 

63 કાયદાકીય રષ્ષ્ટએ છોકરા છોકરીના લગ્નની અવસ્થા શ ું છે. 
(A) 22 થી 19 (B) 17 થી 20 (C) 21 થી 18 (D) 22 થી 24 

 

64 શાળાપવૂણ બાલ્યાવસ્થા એટલે કે___ 
(A) 2 થી 4 વર્ષણ (B) 3 થી 4 વર્ષણ (C) 1 થી 6 વર્ષણ (D) 2 થી 6 વર્ષણ 

 

65 ગભાણવસ્થા દરમ્યાન કયા ભાગનો સવકાિ િૌથી વધારે હોય છે. 
(A) પગ (B) હાથ (C) માથા (D) હાથ-પગ 

 

66 જન્મ પછી હાથ-પગની લુંબાઈ કેટલા ગર્ી વધે છે. 
(A) બે ગર્ી (B) ત્રર્ ગર્ી (C) ચાર ગર્ી (D) લગભગ ચાર ગર્ી 

 

67 બાળક છેલ્લે કયા સ્નાય ઓ ઉપર સનયુંત્રર્ કરત  ું હોય છે. 
(A) આંખ (B) નાક (C) પગ (D) હાથ 

 

68 બાળક િૌપ્રથમ કયા સ્નાય ઓ ઉપર અન બ ુંધ લાવે છે.  
(A) પગના સ્નાય ઓ (B) મોટા સ્નાય ઓ (C) સકૂ્ષ્મ સ્નાય ઓ (D) ત્રર્ેય 

 

69 સશશ  કેટલા વર્ષણમાું રુંગોને ઓળખત ું થાય છે. 
(A) ત્રર્ (B) બે (C) ચાર (D) ત્રર્ થી ચાર 

 

70 જાતીય પ ખ્તતા(Puberty)માું છોકરીઓ છોકરાઓ કરતા હોય છે.  
(A) પાછળ (B) િાથે-િાથે (C) આગળ (D) ત્રર્ેય 

 

 
 



71 બાળકમાું વ્યસ્તતગત સવચાર કરવાની શસ્તતનો ઉદ્દભવ તરિ _______ સનદેશ કરે છે. 
(A) જ્ઞાનાત્મક સવકાિ  (B) ભાર્ષાકીય સવકાિ  (C) શારીક્રરક સવકાિ  (D) આપેલ તમામ  

 

72 જે સશશ  ભાર્ષા િાુંભળત ું નથી તેની પાિે કઈ ક્ષમતા હોતી નથી. 
(A) ચાલવાની (B) હિવાની (C) બોલવાની (D) વાુંચવાની 

 

73 માતાના ગભણમાું કઈ બીમારી દ્વારા ભયુંકર રોગો થઇ શકે છે. 
(A) તાવ B) શરદી (C) જમણન મીઝલ્િ (D) કીડની 

 

74 માતા-સપતા તરિથી સશશ ને વારિામાું શ ું મળે છે. 
(A) વજન (B) જીન્િ(Gens) (C) ભખૂ (D) સવદ્યા 

 

75 િેટનણલ ટ્વીન્િએટલે શ ું? 
(A) બે માતાસપતા ની િુંતાન  (B) એક શ િાણ ું એક સ્ત્રી બીજ 

(C) બે સ્ત્રી બીજ બે શ િાણ ું (D) ત્રર્ સ્ત્રી બીજ બે શ િાણ ું 
 

76 ચેષ્ટાસ્નાય ઓનો સવકાિ પ ખ્તતા િાથે કઈ રીતે િુંકળાયેલો છે. 
(A) ગાઢ (B) િામાન્ય (C) સનમ્ન (D) ત્રર્ેય  

 

77 કોઈપર્ બે વ્યસ્તતઓમાું એક િરખા હોતા નથી. 
(A) જીન્િ(Gens) (B) દાુંત (C) હાડકા (D) બ દ્ધિ 

 

78 સશશ ના સવકાિમાું કેન્રસ્થાને હોય છે. 
(A) આહાર (B) ઊંઘ (C) પે્રમ અને માવજત (D) ઋત ઓ 

 

79 બાળ હક્કોન ું જાહરેનામ ું િ ુંય તતરાષ્ટ્રિુંઘે કયા વર્ષણમાું બહાર પાડ્ ું.  
(A) 1857 (B) 1959 (C) 2010 (D) 1947 

 

80 ભારત િરકારે કયા વરે્ષ બાળકોને રાષ્ટ્રની અત્યુંત મહત્વની પ ૂુંજી તરીકે જાહરે કય ું.  
(A) 1974 (B) 1951 (C) 1888 (D) 2013 

 

81 શાળાપવેૂના કેન્રોમાું કેટલા વર્ષણના બાળકો લેવામાું આવે છે.  
(A) 4 થી 5 (B) 4 થી 6 (C) 2 થી 6 (D) 3 થી 5 

 

82 ક્રકિંડર ગાડણન શેના માટે હોય છે. 
(A) બાળકો માટે (B) પક્ષીઓ માટે (C) પશ ઓ માટે (D) બીમાર મરઘા માટે 

 

83 સવકાિ વાડી જેવા કાયો ક્યાું થાય છે. 
(A) બાલવાડી (B) કારખાના (C) રેલગાડી (D) ત્રર્ેય 

 

84 રમત પ્રવસૃત્તમાુંથી બાળક શ ું મેળવે છે? 
(A) જ્ઞાન (B) સ્વાસ્્ય (C) ઉતે્તજન અને પ્રોત્િાહન (D) એકપર્ નહીં 

 

85 ત્રર્ વર્ષણના બાળકને આશરે કેટલા દાુંત હોય છે. 
(A) 20 (B) 18 (C) 19 (D) 25 

 

86 િતત ચાલવાથી બાળકોના પગ કેવા પડે છે? 
(A) ટેઢા (B) િીધા (C) મજબતૂ (D) વાુંકા્કૂા 

 

87 જયારે બાળકો રમતમાું તલ્લીન હોય ત્યારે શેના ઉપર ધ્યાન ઓછું હોય છે. 
(A) માતા ઉપર (B) ઘર ઉપર (C) ખાવા ઉપર (D) નહાવા ઉપર 

 

88 બાળકોને કેવો આહાર આપવો જોઈએ? 
(A) િમતોલ (B) િેટી (C) સવટામીન વાળો (D) િળય તત 

 

89 રિીના બ સ્ટર ડોઝ આપ્યા બાદ કેટલા િમય પછી બીજી રિી આપવાની હોય છે. 
(A) 6 માિ (B) 3 માિ (C) 9 માિ (D) 1 વર્ષણ 

 

90 બાળકના શારીક્રરક બુંધારર્ માટે જરૂરી છે. 
(A) પ્રોટીન (B) િેટ (C) પાર્ી (D) સયૂણ પ્રકાશ 

 



91 નાયડો ગુંદા અને જ ુંત  રક્રહત કાયણ સવનાના િાધનોથી કપાયેલો હોય તો બાળકને કયો રોગ થાય છે. 
(A) ઓરી (B) તાવ (C) ધન ર (D) ટાઇિોઇડ 

 

92 ભ્ર ર્ની જાસત કેટલા મક્રહનામાું નક્કી થઇ જાય છે. 
(A) ત્રર્ અઠવાક્રડયા (B) આઠ અઠવાક્રડયા (C) દિ અઠવાક્રડયા (D) પાુંચ અઠવાક્રડયા 

 

93 િગભાણ સ્ત્રી કઈ દવાન ું િેવન કરે તો સશશ ના દાુંત પર ડાઘા પડી શકે છે. 
(A ટેટ્રાિાઈતલીન (B) પૈરાિીટામોલ (C) ઓબેલ (D) સત્રશ લ 

 

94 કેટલા માિ ના સશશ  માટે નવજાત સશશ  શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. 
(A) 2 માિ (B) 1 માિ (C) 5 માિ (D) એકપર્ નહીં 

 

95 પરીકથાના નાયક-નાસયકા હુંમેશા કેવા હોય છે? 
(A) સ ુંદર અને લાુંબા (B) દ ર્જન અને કઠોર (C) સ શીલ અને િજ્જન (D) એકપર્ નહીં 

 

96 ઇષ્ન્ડયન કાઉસ્ન્િલ િોર ચાઈલ્ડ વેલ્િેર િુંસ્થાની શરૂઆત કયા વર્ષણમાું થઇ? 
(A) 1952 (B) 1947 (C) 1857 (D) 2014 

 

97 બાલ્કનજી બારીની સ્થાપના કયા વર્ષણમાું થઇ? 
(A) 1818 (B) 1920 (C) 1773 (D) ઈ.િ.પવેૂ 3 િદી 

 

98 નેશનલ હલે્થ પોલીિીની સ્થાપના કયા વરે્ષ કરવામાું આવી? 
(A) 1947 (B) 1951 (C) 1983 (D) 1993 

 

99 આંગર્વાડી કાયણકર કેવા પ્રકારનો કાયણકતાણ હોય છે. 
(A) સ્વૈલ્ચછક (B) િરકારી (C) રાજનૈસતક (D) એકપર્ નહીં 

 

100 બાળ િુંભાળ પ્રવસૃત્તમાું જોડાયેલ કાયણકતાણની પ્રારુંભભક જવાબદારી શ ું હોય છે? 
(A) પોતાનો સવકાિ (B) િમાજમાું જાગસૃત આર્વી 
(C) ક પોર્ષર્ દ ર કરવ ું (D) પોલીયોની રિી આપવી 

 

 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ-2016  
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vLgjfi" k[p vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 

5~Èg5Ê ;fy[ ,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm 

cmjfgl xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g rf.<0s[z v|G0 0[j,5d[G8 (CCCD)   gm\w6l g\azO____________ 

5f9is~d O ;d]nfi df8[ 5mqf6 (CCCD-02) 

tfzlb  O 13/07/2016  
;di  O 11.00 to 02.00       s], u]6 O 100 

 
1 પાલક, મેથી, િરિવના પાન કયા કેરોટીનના સ્ત્રોત છે? 

(A) બીટા  (B) આલ્િા  (C) ગેમા  (D) એક પર્ નહી  
 

2 `માછલીના યકૃતન ું તેલમાુંથી િૌથી િાર ું પ્રાલ્પ્તસ્થાન કય ું છે? 
(A) સવ. E  (B) સવ. D  (C) સવ. C  (D) સવ. B 

 

3 સવટામીન એ તથા સવટામીન િી ને સ રક્ષા પ્રદાન કરવાન ું કાયણ કય ું સવટામીન કરે છે? 
(A) સવટામીન ઈ  (B) સવટામીન બી  (C) સવટામીન ડી  (D) સવ. B િમહૂ  

 

4 શરીરમાું િોસ્િરિની માત્રા કેટલી હોય છે? 
(A) 200-300  (B) 300-250  (C) 400-700  (D) 500-800  

 

5 લોહીને ગુંક્રઠત કરવાની ક્રિયામાું િહાયતા કરવી. 
(A) લોહતત્વ  (B) આયોડીન  (C) તાુંબ   (D) કેલ્લ્શયમ  

 

6 દૂધની બાટલીની ટોટી ઉપર માખીઓ બેિતી હોઈ શકે આને લીધે વારુંવાર _______થાય. 
(A) ઝાડા  (B) ઉલ્ટી  (C) શરદી  (D) એક પર્ નહી  

 

7 પ્રજીવક ‘એ’ની જરૂરીયાત સ્તનપાન કરાવતી માતા માટે પ્રાપ્ત પ્રમાર્ કેટલ ું હોવ ું જોઈએ? 
(A) 700  (B) 850  (C) 950  (D) 1000  

 

8 I.C.D.S. કાયણિમ ભારતમાું કઈ િાલથી શરૂ કરવામાું આવ્યો? 
(A) 1974  (B) 1975-76   (C) 1977  (D) 1978-79  

 

9 પરૂ્ણ પાક્રરવાક્રરક અંદાજપત્રમાું ત્રર્ મળૂ આવશ્યતતાઓમાું િૌપ્રથમ સ્થાન કોન ું છે?  
(A) આહાર  (B) કપડાું  (C) મકાન  (D) સશક્ષર્  

 

10 રાક્ષમાું લગભગ કેટલા ટકા પાર્ી છે? 
(A) 90  (B) 80  (C) 70  (D) 60  

 

11 જ્થાબુંધ ખરીદી તમને કેવી ગ ર્વત્તા પ્રદાન કરે છે? 
(A) વધારે  (B) ઓછી  (C) એક િરખી  (D) એક પર્ નહી  

 

 
 



12 અથાણ ું, જેમ, જેલી તથા સ્તવોશ બનાવવા માટે _________ખરીદી કરવી મહત્વપરૂ્ણ છે. 
(A) કમોિમમાું  (B) વરિાદી વાતાવરર્માું  (C) મોિમમાું  (D) એક પર્ નહી 

 

13 ઘઉં, ચોખા, કઠોળ, દાળ વગેરે ઋત માું ભરવાથી શેનો બચાવ થાય છે? 
(A) િમય  (B) શસ્તત  (C) વીજળી  (D) નાર્ાું  

 

14 મોિમમાું ખરીદી કરી તેન ું ______કરવામાું આવે તો પૈિાની બચત અને આહારમાું સવભભન્નતા એમ બને્ન રષ્ટીએ 
િાયદાકારક છે. 
(A) ક્રહમીકરર્  (B) સનજીલીકરર્   (C) િુંગ્રહ  (D) ત્રર્ેયમાુંથી એકેય નહી  

 

15 હુંમેશા ખરીદવાનો સનર્ણય કરતાું પહલેા શ ું શોધી કાઢવ ું? 
(A) ક્રકિંમત  (B) મલૂ્ય  (C) િસ્ત ું છે  (D) ધોરર્  

 

16 આપની પાિે બજારમાુંથી ખરીદી કરવાની કેટલા પ્રકારની ખરીદી સભૂચઓ છે? 

(A) બે  (B) ત્રર્  (C) ચાર  (D) પાુંચ  
 

17 કોઇપર્ જાતની કઈ યોજના વગર કોઇ પર્ ખચણને સવશેર્ષરૂપે ભોજન પર થતાું ખચણને સનયુંસત્રત રાખવ ું ઘણ ું કક્રઠન છે. 
(A) મૌભખક  (B) ગર્ત્રી કરીને  (C) િાુંભળીને  (D) લેભખત  

 

18 આજકાલ બજારમાું ઘર્ાું બધાું રીિાઈન્ડ તેલ હોય છે. િૌથી વધ  વપરાત  ું તેલ કય ું? 
(A) મગિળીન ું  (B) સરૂજમ ખી  (C) કપાસિયા  (D) નાભળયેરન ું તેલ   

 

19 ઘઉં અને ચોખાની િાથે-િાથે બીજ  શ ું ખરીદવાથી ધનરાસશની કમીને પરૂી કરી શકાય? 
(A) ત વેર  (B) જ વાર  (C) મગ  (D) વટાર્ા  

 

20 ફૂદીના કોથમીરની ચટર્ી અથવા કાકડી, ટામેટાના રાયતા િાથે પીરિવાથી કોની પસૂતિ થઈ જાય છે? 

(A) પ્રોટીન  (B) થાયાસમન  (C) સવટામીનો અને ખનીજક્ષારો  (D) સવટામીન C  
 

21 ભોજનને ગરમ ને ગરમ રાખવા માટે કેવા વાિર્ો વાપરવા? 
(A) સપત્તળના  (B) ધાત  ના  (C) માટીનાું  (D) થમોકોલના  

 

22 બાજરી, રાગી, જ વાર વગેરેને કેવા અનાજમાું રાખવામાું આવ્યા છે? 
(A) એક િરખાું  (B) નાનાું  (C) મોટાું  (D) મધ્યમ  

 

23 માનવના જીવન-સનવાણહન ું મ ખ્ય િાધન કય ું છે? 
(A) દૂધ  (B) િળ-િળાક્રદ  (C) કઠોળ  (D) અનાજ  

 

24 ડબલરોટી, ભબષ્સ્કટ તથા કેક માટે કઈ પિસતનો ઉપયોગ કરી બનાવવામાું આવે છે? 
(A) શેકવાની  (B) બાફ્વાની  (C) તળીને  (D) ત્રર્ેય  

 

25 ઘઉંમાું રહલે  ું ગ્લટૂીન સ્વયું કેટલા અવયવોન ું સમશ્રર્ છે?  
(A) ચાર  (B) ત્રર્  (C) બે  (D) એક  

 

26 બાિમતી, સતલક ચુંદન, હુંિરાજ જેવી સ ગુંસધત તથા લાુંબા દાર્ાવાળી જાતો કયા ક્ષેત્રોમાું દૈસનક ભોજનમાું પ્રસતક્રદન 
લેવામાું આવે છે. 
(A) પવૂણ  (B) પસિમ  (C) ઉત્તરીય  (D) દભક્ષર્  

 

27 આપર્ા આહારમાું ઘન, અધણપ્રવાહી, અને પ્રવાહી પદાથોનો િમાવેશ થાય છે. જે શરીરને શ ું પ્રદાન કરે છે? 
(A) સવટામીન  (B) પ્રોટીન  (C) ચરબી  (D) પૌષ્ષ્ટકતા  

 

28 આહારમાુંથી મળતા રાિાયભર્ક પદાથોને શ ું કહવેામાું આવે છે? 
(A) પોર્ષક ઘટકો  (B) અપોર્ષક ઘટકો  (C) પ્રોટીન  (D) સવટાસમન  

 

29 આપર્ે જે ખોરાક લઈએ છીએ તેમાુંથી આપર્ને કેટલા પોર્ષકતત્વો મળે છે? 
(A) 50 થી વધ   (B) 40 થી પર્ વધ   (C) 30 થી વધ   (D) 20 થી વધ   

 

30 કાબોક્રદત પદાથણ અને ચરબી શરીરમાું પ્રાર્વાય  િાથે ભળી અને શરીરને શ ું પ્રદાન કરે છે? 
(A) શસ્તત  (B) શસ્તત/ઊજાણ  (C) સ્ફૂસતિ  (D) આળિ  

 

 
 



31 કોઈપર્ વ્યસ્તતને પૌષ્ષ્ટક આહાર માટેના સચૂનો આપતી વખતે તે વ્યસ્તતની કઈ પક્રરસ્સ્થસતન ું મલૂ્યાુંકન કરી લેવ ું જોઈએ.  
(A) િામાજજક  (B) ભાવનાત્મક  (C) આસથિક  (D) ત્રર્ેય  

 

32 દૂધ અને દૂધમાુંથી બનેલા પદાથો કયા ભોજનમાું મ ખ્ય ઉદાહરર્ો માનવામાું આવ્યા છે? 
(A) િાજત્વક  (B) રાજસિક  (C) તામસિક  (D) ત્રર્ેયમાુંથી એક પર્ નહી  

 

33 શારીક્રરક અસ્વસ્થતાના કારર્ે માર્િનો સ્વભાવ કેવો બની જાય છે? 
(A) ચીક્રડયો  (B) શાુંત  (C) ગરમ  (D) નરમ  

 

34 શરીરમાું એક અથવા એકથી વધ  પોર્ષક ઘટકોની કમીને શ ું કહવેાય? 
(A) અસતપોર્ષર્  (B) અલ્પપોર્ષર્  (C) ક પોર્ષર્  (D) પોર્ષર્  

 

35 િારા સ્વાસ્્ય માટે કેટલી માત્રામાું ખોરાક જરૂરી છે? 
(A) ઉભચત  (B) માધ્યમ  (C) ઓછો  (D) વધારે  

 

36 શરીરના કયા અવયવોમાું ખોરાકન ું પાચન તથા શોર્ષર્ની ક્રિયા થાય છે? 
(A) પાચનતુંત્ર  (B) લાળગ્રુંસથ  (C) જઠર  (D) અન્નનળી  

 

37 પાચકરિમાું અમ ક રાિાયભર્ક પદાથો હોય છે, જેને શ ું કહવેામાું આવે છે? 
(A) કાબોક્રદતો  (B) ઉત્િેચકો  (C) પોર્ષકતત્વ  (D) ચરબી  

 

38 પ્રકૃસતમાું લગભગ કેટલી જાતના પ્રાકૃસતક તત્વ મળી આવે છે? 
(A) 101  (B) 102  (C) 103  (D) 104  

 

39 પ્રત્યેક તત્વ નાના-નાના અંકમાુંથી બનેલા છે. જેને _______કહ ેછે. 
(A) તત્વ  (B) િુંયોજન  (C) અકાબણસનક  (D) પરમાણ ું  

 

40 બટાકા, ટોપીયોકા, શક્કક્રરયા, સરૂર્, રતાળ વગેરેમાું શ ું મળી આવે છે? 
(A) સ્ટાચણ  (B) પ્રોટીન  (C) ચરબી  (D) ફ્રુતટોઝ  

 

41 પાર્ી આહારમાું અસધક માત્રાવાળું પોર્ષકતત્વ છે, જે કયા બે મળૂતત્વોન ું બનેલ  છે? 
(A) ઓસ્તિજન તથા હાઈડ્રોજન  (B) કેલ્લ્શયમ અને િોસ્િરિ  
(C) પ્રોટીન તથા સવટામીન  (D) િોક્રડયમ તથા પોટેસશયમ  

 

42 એક પ ખ્ત વ્યસ્તતના શરીરના ક લ વજનનો લગભગ _______પ્રસતશત ભાગ પાર્ીનો બનેલો હોય છે. 
(A) 50  (B) 60  (C) 70  (D) 80  

 

43 પ્રોટીન લગભગ કેટલા એસમનો એસિડથી બનેલાું હોય છે? 
(A) 44  (B) 33  (C) 22  (D) 11  

 

44 કઠોળમાું ખાિ કરીને શેમાું પ્રોટીન અસધક માત્રામાું છે. 
(A) વટાર્ા  (B) મસરૂ  (C) ચર્ા  (D) િોયાબીન  

 

45 ભોજનમાું પ્રોટીન મ ખ્યરૂપે એસમનો એસિડની નાની તથા લાુંબી _______ના રૂપમાું હોય છે. 
(A) કાબણન  (B) ઝૂમકા  (C) છૂટક  (D) શૃુંખલાઓ  

 

46 ટ્રાયલ્ગ્લિરાઈડન ું એકમ વિા અમ્લના કેટલા એકમો અને લ્ગ્લિરોલના કેટલા એકમન ું બનેલ  હોય છે? 
(A) ૩.1  (B) 4.2  (C) 5.૩  (D) 6.4  

 

47 વિા અમ્લ તથા લ્ગ્લિરોલ નાના આંતરડાના કોર્ષોમાુંથી ________માું ભળે છે. 
(A) આહાર  (B) લોહી  (C) કોર્ષો  (D) શ્વતેકર્ો  

 

48 એક વ્યસ્તતને કેટલા ગ્રામ ત  વેરદાળ જોઈએ? 
(A) 30 ગ્રામ  (B) 40 ગ્રામ  (C) 50 ગ્રામ  (D) 60 ગ્રામ  

 

49 1 ટેબલ સ્પ ન = ________ગ્રામ. 
(A) 15  (B) 20  (C) 25  (D) 50  

 

50 કય ું સવટામીન રાુંધવાથી િોડાથી નાશ પામે છે?  
(A) સવટામીન A  (B) થાયાસમન  (C) સવટામીન C  (D) સવટામીન D  

 



51 રોગ ઉત્પન્ન કરતાું ________ખાદ્ય પદાથણને રાુંધવાથી નાશ પામે છે. 
(A) બેતટેક્રરયા  (B) માખી  (C) મચછર  (D) ઈયળ  

 

52 સયૂણમ ખીન ું તેલ કયા પ્રદેશમાું વપરાય છે? 
(A) કર્ાણટક  (B) આંધ્રપ્રદેશ  (C) મહારાષ્ટ્ર  (D) ગ જરાત  

 

53 ધાન્ય, કુંદ-કુંદમળૂ, ખાુંડ/ગોળ, ચરબી/તેલ/ઘી કયા ખાદ્ય િમહૂમાું િમાવેશ કરી શકાય? 
(A) રક્ષર્ાત્મક  (B) શસ્તતદાયક  (C) બુંધારર્ાત્મક  (D) શસ્તત સવહીન  

 

54 RDI એ સચૂવેલ કેલરીના કેટલા ટકાથી વધ  કેલરી ધાન્ય દ્વારા મેળવી શકાય નહી? 
(A) 55  (B) 65  (C) 75  (D) 85  

 

55 RDI એ સચૂવેલ કેલરી િગભાણ સ્ત્રી માટે કેટલી આપી શકાય? 
(A) 2165   (B) 2160  (C) 2170  (D) 2175  

 

56 પદાથણ ઉપર લાગત ું પ ૃ્ વીન ું ક લ આકર્ષણર્બળ તેને શ ું કહવેાય? 
(A) કદ  (B) વજન  (C) પ્રમાર્માપ  (D) વજન કરવાન ું િાધન  

 

57 _______ના પ્રમાર્માું આહાર આયોજનની વ્યવસ્થા કરવી. 
(A) આવક  (B) િાધન  (C) ઋત   (D) િમય  

 

58 સનર્જલીકરર્ દૂર કરવા માટે મ્હોં દ્વારા અપાત  ું રાવર્/પ્રવાહીને શ ું કહવેાય?  
(A) દૂધ  (B) શરબત  (C) ઓ.આર.એિ. (D) છાિ  

 

59 વ્યસ્તતગત અભભર ચીઓ, ભભન્ન-ભભન્ન પોર્ષર્ સવર્ષયક આવશ્યકતાઓ તથા ખાવાની ટેવો એ કુંઈક એવા કારર્ો છે જેનાથી 
કોને અિર કરે છે? 
(A) આહાર આયોજન  (B) િમય  (C) ઋત   (D) એક પર્ નહી  

 

60 બીજા વર્ષણમાું બાળકન ું દરેક ત્રર્ મક્રહનામાું કેટલીવાર વજન કરવાથી તેની વલૃ્ધ્ધ સવરે્ષ જાર્કારી મળે છે? 
(A) ચાર  (B) એક  (C) ત્રર્  (D) બે  

 

61 બાળસ્વાસ્્ય માટે કોની િાથે વાત કરવી? 
(A) દાદા-દાદી  (B) માતા-સપતા  (C) ભાઈ-બહને  (D) કાકા-કાકી  

 

62 િેરેટેડ નાઈફ્ની લુંબાઈ કેટલા ઈંચની હોય છે? 
(A) 8 થી 10  (B) 10 થી 12  (C) 10 થી 14  (D) 10 થી 15  

 

63 આહાર આયોજન એક કૌશલ્ય છે, જે સનરુંતર ________થી જ સવસ્તિત થાય છે. 
(A) જોવાથી  (B) અન ભવવાથી  (C) સવચાર  (D) અભ્યાિ  

 

64 આહાર આયોજનને શ ું કહી શકાય? 
(A) કલા  (B) આવડત  (C) અ કલા  (D) ત્રર્ેય  

 

65 કઈ માન્યતાઓને ધ્યાનમાું રાખી આહાર આયોજન કરવ ું? 
(A) રાજકીય  (B) ધાસમિક  (C) નૈસતકતા  (D) રાષ્ટ્રીય  

 

66 આહાર આયોજન કરતી વખતે કયા ખાદ્ય-પદાથોને આહારમાું િુંસમભલત કરવા જરૂરી છે?  
(A) સવભભન્ન  (B) ભભન્ન  (C) એક િરખા  (D) પ નરાવસૃત્ત  

 

67 કયા અસધકતા વાળા આહારમાું કાબોક્રદત પદાથણય તત આહારની ત  લનામાું અસધક ક્ષ ધા િુંતલૃ્પ્તની ક્ષમતા હોય છે? 
(A) ચરબી, કેલ્લ્શયમ  (B) ચરબી તથા પ્રોટીન  
(C) સવટામીન, ક્ષાર  (D) િોસ્િરિ, લોહ  

 

68 ખાદ્ય પદાથણમાું કઈ પધ્ધસતનો ઉપયોગ કરવાથી ભોજનમાું સવસવધતા લાવી શકાય છે? 

(A) િર્ગાવવાની તથા આથવર્  (B) તળવાની, બાફ્વાની  
(C) શેકવાની  (D) ઊંડા તેલમાું તળેલી વાનગી  

 

69 સશક્ષક, દરજી, ટાઈસપસ્ટ, તલાકણ , ઓક્રિિર, ગકૃ્રહર્ી તેઓ કયા શ્રમ કરવાવાળાની શે્રર્ીમાું આવે છે? 
(A) િખ્ત શ્રમ  (B) કઠોર શ્રમ  (C) અલ્પ અથવા હલ્કો શ્રમ  (D) માધ્યમ શ્રમ  

 



70 વિૃાવસ્થામાું સ્વાદ પ્રસત િુંવેદના થઈ જાય છે. 
(A) ઓછી  (B) વધારી  (C) મધ્યમ  (D) એક પર્ નહી  

 

71 ભારતીય સમષ્ટાન જે અસધકતર બેિનમાુંથી બનાવાય છે. 
(A) વેઢમી  (B) હલીમ  (C) પેંડા  (D) લાડ   

 

72 કન્નડ વાનગી જેમાું ભભન્ન અંક ક્રરત કઠોળ એક િાથે રાુંધવામાું આવે છે. 
(A) સમિળ  (B) ઉિળ  (C) રાયત ું  (D) ભેળ  

 

73 અનાજ, કુંદમળૂ, ચરબી, ખાુંડ, ગોળ વગેરે શ ું પ્રદાન કરે છે? 
(A) ઊજાણ  (B) પ્રોટીન  (C) હવા  (D) સવટામીન A  

 

74 ભારતીય ઘઉંની કઈ જાતો રોટલી બનાવવા માટે સવશેર્ષરૂપે ઉપયોગમાું લેવાય છે?  
(A) ભાભલયા  (B) શરબતી અને બુંિી  (C) ટ કડી  (D) મેસ્તિકન  

 

75 ભારતમાું લગભગ અડધાથી પર્ વધારે ઉગાડવામાું આવતા ચોખા કઈ જાતના હોય છે? 

(A) ઉકડા  (B) બાિમતી  (C) જ્યા  (D) ગ જરાત િત્તર  
 

76 પવૂણ અને દભક્ષર્ ભારતના ભાગોમાું િેલા ચોખાના પ્રયોગની પરુંપરા છે. આથી તે કયા િમહૂના સવ. મ ખ્ય સ્ત્રોત બની 
જાય છે? 
(A) સવટામીન A  (B) સવટામીન B  (C) સવટામીન C  (D) સવટામીન D  

 

77 સવશ્વના આહારોમાું ઊજાણના સ્ત્રોતના રૂપમાું બટાકા કયા સ્થાને છે? 
(A) પ્રથમ  (B) બીજા  (C) ત્રીજા  (D) ચોથા  

 

78 મગિળીને ભારતમાું કઈ શતાબ્દીમાું વાસ્કો-દ-ગામા પછી આવનારા પોટ ણગીઝ વ્યાપારીઓ લાવ્યા? 
(A) પુંદરમી  (B) િોળમી  (C) િત્તરમી  (D) અઢારમી  

 

79 રોજના આહારમાું વિા અમ્લની અસધતતાવાળા તેલન ું પ્રમાર્ કેટલા ગ્રામ જેટલ ું જ હોવ ું જોઈએ? 
(A) 15 ગ્રામ  (B) 20 ગ્રામ  (C) 25 ગ્રામ  (D) 27 ગ્રામ  

 

80 િિેદ ખાુંડમાું કેટલા પ્રસતશત સ િોઝ હોય છે? 
(A) 99.2  (B) 99.૩  (C) 99.4  (D) 99.5  

 

81 પસિમબુંગાળ તથા તાસમલનાડ માું ગોળ શેમાુંથી બનાવવામાું આવે છે?  
(A) તાડી તથા ખજૂર  (B) શેરડી  (C) નાક્રરયેળ  (D) િાબ દાર્ા  

 

82 ભારતમાું બનાવવામાું આવતા મધમાું કેટલા ટકા પાર્ી તથા કાબોક્રદત પદાથો હોય છે? 
(A) 10, 70  (B) 20, 80  (C) 30, 90  (D) 40, 100  

 

83 ભારતીય સમષ્ટાન ઉદ્યોગમાું બહ  પ્રચભલત થઈ રહ્ય  છે. 
(A) અસ્પારટેમ  (B) િોરબીટોલ  (C) િોક્રડયમ કાઈલામેટ  (D) િેકરીન  

 

84 બાળકો માટે કઈ દાળનો ઉપયોગ સવશેર્ષ પ્રકારે થાય છે? 
(A) ચર્ાની  (B) ત વેરની  (C) મગની  (D) અડદની  

 

85 દાળ અને કઠોળમાું શ ું વધ  હોય છે? 
(A) લાયસિન  (B) સમથીઓસનન  (C) સ્લીટીન  (D) ત્રર્ેયમાુંથી એક પર્ નહી  

 

86 ગાયના દૂધમાું લગભગ કેટલા ટકા વિા છે? 
(A) 2.5  (B) ૩.5  (C) 4.5  (D) 5.5  

 

87 દૂધમાુંથી કેટલા ટકા પાર્ી કાઢી લીધા પછી િુંપરૂ્ણ દૂધનો પાવડર મેળવવામાું આવે છે? 
(A) 65  (B) 75  (C) 85  (D) 90  

 

88 િમ રી માછલીઓ ________િારા સ્ત્રોત ગર્ાય છે. 
(A) આયોડીન  (B) કેલ્લ્શયમ  (C) િોસ્િરિ  (D) લોહ  

 

89 અખરોટમાું કેટલા ટકા ચરબી હોય છે? 
(A) 60  (B) 62  (C) 64  (D) 66  

 



90 આપના દેશમાું અનેક પ્રકારના િળ તથા શાકભાજી ઉગાડવામાું આવે છે, જેની વાસર્ષિક ઊપજ લગભગ કેટલા ટન છે? 
(A) 40 લાખ  (B) 50 લાખ  (C) 53 લાખ  (D) 55 લાખ   

 

91 પાુંદડાવાળા શાકભાજીનો વગણ______અને ______નો િારો સ્ત્રોત ગર્ાતો નથી. 
(A) થાયામસમન અને સનયાિીનનો    (B) સવ. A  અને સવ. B  
(C) કેલ્લ્શયમ અને િોસ્િરિ  (D) પ્રોટીન અને ચરબી  

 

92 સવશ્વમાું ઊગાડવામાું આવતા લગભગ 70 જાતના મિાલામાુંથી કેટલી જાતનાું મિાલા ભારતમાું જ ઉગાડવામાું આવે છે? 

(A) 40   (B) 50  (C) 60  (D) 70  
 

93 મીઠ ું આપર્ને રાજસ્થાનમાું કઈ જગ્યાએથી મળે છે? 
(A) િાુંભર  (B) ભચલકા (C) મેનીક ડી  (D) મુંડી  

 

94 લાુંબા િમય માટે િુંગ્રહ કરવા માટે તેમાું શ ું રાખવામાું આવે છે? 
(A) લીમડાનાું પાન  (B) મીઠાના ગાુંગડા  (C) પાવડર  (D) કપરૂ  

 

95 મળૂ ચા _________દેશની દેન છે. 
(A) ભારત  (B) પાક્રકસ્તાન  (C) ચીન  (D) ઓસ્ટે્રભલયા  

 

96 ચા તેની મહકે તથા સ વાિ માટે પિુંદ કરો છો, તો તમારે િતત કેવી પત્તીવાળી ચા ખરીદવી? 
(A) પત્તીનો ભકૂ્કો  (B) આખી પત્તીવાળી  (C) બે પાુંદડીવાળી  (D) કળીઓવાળી  

 

97 ભારતમાું િૌપ્રથમ કોિીના છોડ કયા સવસ્તારમાું ઉગાડવામાું આવેલ. 
(A) કેરળના પહાડી  (B) કર્ાણટકના પહાડી  (C) ક્રહમાચલના પહાડી  (D) અર ર્ાચલ પહાડી  

 

98 180 સમલીની અમાદક પેય પદાથણની બોટલમાું કેટલા ગ્રામ ખાુંડ અને િેકરીન હોય છે? 
(A) 7, 11  (B) 6, 15  (C) 9, 18  (D) 8, 16  

 

99 ખાદ્યપદાથોની ભેળિેળ અટકાવવા માટે ભારતમાું પહલે  ું એવ ું અસધસનયમ કઈ િાલમાું બનાવવામાું આવ્ય ું? 
(A) 1880  (B) 1885  (C) 1890  (D) 1899  

 

100 મોટાભાગના બેતટેક્રરયા, યીસ્ટ અને ફૂગમાું કેટલા િેન્ટીગે્રડ પર વલૃ્ધ્ધ તેજ ગસતથી થતી હોય છે?   
(A) થી  (B) થી   (C) થી   (D) થી   

 

 

___________________ 


