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1 મોગ ળબ્દ કઇ ધરત ુયથી ફનેર છે?  

(A) અજ્  (B) યતુ  (C) ઓજ  (D) યજ્ુ 
 

2 મોગનુાં અંતતભ રક્ષ શુાં છે? 
(A) ઇશ્વયપ્રરપ્તત  (B) ભોક્ષ  (C) આત્ભવરક્ષરત્કરય  (D) એકણ નશી  

 

3 મોગ એ કેલી ધ્ધતત છે?  
(A) ણૂણ  (B) અણૂણ  (C) અધણણૂણ  (D) ભરૂ બયેરી  

 

4 મોગદળણની ની યચનર કોણે કયી?  
(A) કતર મતુન  (B) ભશતિ ાંતજરી  (C) સ્લરત્ભરયરભ  (D) દઢફર  

 

5 योग: चितवतृत ____ ।   
(A) अवरोध  (B) तिरोध  (C) तिरोध:  (D) कर्म: ।   

6 આધતુનક તલજ્ઞરનની દ્રષ્ટિએ મોગ શુાં છે?  
(A) concentration  (B) રયરેક્વેળન  (C) તનરલ  (D) એકણ નશી   

7 બરયત એ કેલો દેળ છે?  
(A) ઉગતર સમૂણનો  (B) ભોજભસ્તીનો  (C) અધ્મરત્ભનો  (D) ફધરજ  

 

8 ફરહ્ય વૌન્દમણ એ મોગની આડેદરળ છે.  
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) અધરુુાં  (D) એકણ નશી  

 

9 મોગભરાં શ્વરવ રેલર ભરિે કેિરી રિમરની ભદદ રેલરમ છે?  
(A) ત્ણ  (B) રાંચ  (C) ફે  (D) ચરય  

 

10 મોગભરાં શ્વરવ –શ્વરવભરાં કમર અલમોનો પ્રમોગ થરમ છે?  
(A) ઉદયોદય, િર છરતી, ખબર (B) છરતી,ખબર, ેિ 

(C) છરતી, ખબર, પેફ્વર (D) એકણ નશી 
 

11 મોગ એિરે વ્મરમરભ. 
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) તિસ્થ  (D) એકણ નશી  

 

12 

 

 

 

 

મોગનુાં રક્ષ શુાં છે?  
(A) આત્ભર-યભરત્ભરનુાં તભરન  (B) યભદની પ્રરપ્તત  (C) ળરાંતત  (D) ત્ણેમ  

 



13 ___________ योगर्ुच्यत।े  
(A) सर्त्वर्ु  (B) सर्त्वर्ं  C) असर्त्वं  (D) ત્ણેમ 

 

14 જીલનનુાં અંતતભ ધ્મેમ શુાં છે?  
(A) ભનની ળરાંતત  (B) આત્ભવરક્ષરત્કરય  (C) પ્રભબુક્ક્ત  (D) એકણ નશી   

15 આણર વ્મક્ક્તત્લનો વૌપ્રથભ તલબરગ કમો છે?  
(A) ળયીય  (B) શ્વરવ  (C) ભન  (D) બપુ્ધ્ધ  

 

16 મોગની વ્મરખ્મર ાંતજરી એ મોગ દળણનનર કમર સતુ્ભરાં આલી છે?  
(A) પ્રથભ અધ્મરનર ફીજા  (B) પ્રથભ અધ્મરનર ત્ીજા 

(C) પ્રથભ અધ્મરનર પ્રથભ  (D) પ્રથભ અધ્મરભરાં   
 

17 મોગ એિરે આત્ભર અને _____ નુાં તભરન.  
(A) ઇશ્વય  (B) જીલરત્ભર  (C) યભરત્ભર  (D) એકણ નશી 

 

18 શકમોગ પ્રદીથી કરની યચનર કોણે કયી?  
(A) સ્લરત્ભરયરભ  (B) ાંતજરી  (C) શ્રીકૃટણ   (D) કતરમતુન  

 

19 શકમોગભરાં  ह આથરણત .........।  
(A) સમુણ  (B) ચાંદ્ર  (C) શ્વરવ  D) ઉછલરવ  

 

20 શકમોગનર મખુ્મ ઉદેળોની વાંખ્મર કેિરી છે?  
(A) ત્ણ  (B) ચરય  (C) રાંચ  (D) છ  

 

21 શકમોગી ભરિે કમો આશરય ઉત્તભ છે?  
(A) પરસ્િફુડ  (B) ભયીભવરરરલરો  (C) તભતરશરય  (D) વભરશરય  

 

22 શકમોગ પ્રદીીકરનર પ્રથભ ઉદેળને શુાં કશ ેછે?  
(A) ભાંગરરચયણ  (B

 
પ્રરણરમરભકથન  (C) વભરતધ  (D) આયરનતલતધ કથન  

 

23 પ્રરણરમરભકથનભરાં કુર કેિરર કુાંબકનુાં લણણન છે?  
(A) ૬  (B) ૮  (C) ૩  (D) ૧  

 

24 કરરબરતી પ્રરણરમરભ છે આ તલધરન _____  
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) ભરુબયેુાં  (D) તિસ્થ 

 

25 મદુ્દરઓ લડે કેિરર પ્રકરયની તવપ્ધ્ધની પ્રરપ્તત કયી ળકરમ છે?  
(A) રાંચ  (B) ચરય  (C) દવ  (D) આઠ  

 

26 આત્ભર અને ભન એક થઇ જલર એિરે ?  
(A) ભોક્ષ  (B) વભરતધ  (C) ધ્મરન  (D) એકરગ્રતર  

 

27 શકમોગ પ્રદીીકરનર કમર ઉદેળભરાં પશ્રતુત આલરભરાં આલી છે?  
(A) પ્રથભ  (B) રદ્રતીમ  (C) તતૃીમ  (D) ચતુણથ  

 

28 મભ-તનમભનુાં તલળદ લણણન ળેભરાં આેર છે?  
(A) ઘેયાંડ વાંરશતર  (B) શકમોગપ્રદીીકર  (C) ગોયક્ષળતક   (D) લતળટઠ વાંરશતર  

 

29 ભશતિ ાંતજરી દ્વરયર મોગસતુ્નર કેિરર તલબરગ રડલરભરાં આવ્મર?  
(A) રાંચ  (B) છ  (C) ચરય   (D) ફે  

 

30 અનવુરળનની લરત મોગસતુ્નર કમર રદભરાં કયેર છે?  
(A) વભરતધરદ  (B) વરધનરદ  (C) તલભતૂતરદ  (D) કેલલ્મરદ  

 

31 ાંતજરીમોગસતુ્નુાં ત્ીજુ રદ _____  
(A) તલભતૂતરદ  (B) વરધનરદ  (C) વભરતધરદ  (D) કેલલ્મરદ  

 

32 

 

 

 

અટિરાંગ મોગનુાં લણણન મોગસતુ્નર કમર રદભરાં છે?  
(A) વરધનરદ  (B) વભરતધરદ  (C) કેલલ્મરદ  (D) તલભતુતરદ  

 



33 

 

 

 

પ્રત્મરશરય છી મોગનુાં કય ુઅંગ આલે છે?  
(A) પ્રરણરમરભ  (B) ધરયણર  (C) ધ્મરન  (D) વભરતધ  

 

34 ધ્મરન-ધરયણર-વભરતધ આ ત્ણેમને શુાં કશ ેછે ?  
(A) મોગ  (B) ભોક્ષ  (C) ઇશ્વયપ્રણણધરન  (D) વાંમભ  

 

35 મોગ દળણનભરાં આલેરી ળાંકરનુાં વભરધરન કમર રદભરાં આલેુાં છે?  
(A) તલભતૂતરદ  (B) વરધનરદ  (C) વભરતધરદ  (D) કેલલ્મરદ  

 

36 ઇશ્વયપ્રણણધરનનુાં ભશત્લ કમર રદભરાં છે?  
A) વરધનરદ  (B) વભરતધરદ  (C) કેલલ્મરદ  (D) તલભતુતરદ  

 

37 ભશતિ ાંતજરીનર મોગસતુ્ભરાં આવનનુાં નરભ-લણણન જોલર ભે છે.   
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) તિસ્થ  (D) ભરુબયેુાં  

 

38 રકમરમોગભરાં ળેનો વભરલેળ થરમ છે?  
(A) આત્ાંગમોગ  (B) ત-વરધ્મરમ-ઇશ્વયપ્રણણધરન  (C) મભ-તનમભ  (D) આવન-પ્રરણરમરભ-પ્રત્મરશરય  

 

39 વભરધીની ક્સ્થતતનુાં લણણન વભરતધરદભરાં છે.  
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) તિસ્થ  (D) એકણ નશી  

 

40 प्रर्ाणववपयमय तिद्य स्र्तृय: ।  
(A) મોગસતુ્ ૧.૬  (B) મોગસતુ્ ૧.૫  (C) મોગસતુ્ ૧.૨  (D) મોગસતુ્ ૧.૩   

41 તલમણમ એિરે શુાં ?  
(A) તભથ્મરજ્ઞરન  (B) અજ્ઞરન  (C) વચોિજ્ઞરન (D) વત્મજ્ઞરન  

 

42 વતૃત્તનનર મખુ્મ કેિરર પ્રકરય છે?  
(A) ચરય  (B) ત્ન  (C) રાંચ  (D) છ  

 

43 પ્રભરણનર મખુ્મ કેિરર પ્રકરય છે?  
(A) ત્ણ  (B) ફે  (C) એક  (D) ચરય  

 

44 અભ્મરવ અને લેયરગ્મની લરત કમર સતુ્ સધુી કયલરભરાં આલી છે?  
(A) ૧૮ ભરાં  (B) ૧૬ ભરાં  (C) ૧૨ ભરાં   (D) ૧૩ ભરાં  

 

45 વરધક ભરિે ઉમોગી લેયરગ્મ કયુાં છે?  
(A) મતભરન લેયરગ્મ  (B) વ્મતતયેક  (C એકેષ્ન્દ્રમ  (D) લળીકરય  

 

46 द्वा  એિરે શુાં?  
(A) અથર  (B) તથર  (C) અથલર  (D) અને   

47 પની ઇચ્છરન યરખલી તે શુાં છે?  
(A) રકમરમોગ  (B) વભણણ  (C) ઇશ્વયપ્રણણધરન  (D) ભોક્ષ  

 

48 પ્રણલ એિરે _____  
(A) મોગ  (B) જ્ઞરન  (C) ઇશ્વય  (D) ઓમ ્ 

 

49 ણચતભરાં તલક્ષે કયનરયર મોગભરગણનર અંતયરમોની વાંખ્મર કેિરી ?  
(A) દવ  (B) નલ  (C) છ  (D) રાંચ  

 

50 ળયીય, ઇષ્ન્દ્રમો કે ણચતભરાં કોઇ પ્રકરયનર યોગ ઉત્ન્ન થરમ તો તેને શુાં કશલેરમ?   
(A) આતધ  (B) આરદ  (C) યોગ  (D) વ્મરતધ  

 

51 ળયીયનર અંગોભરાં ણફનજરૂયી કાંન થવુાં તે  
(A) ધેભનણસ્મ  (B) દુ:ખ  (C) અંગભેજમત્લ  (D) જડતર  

 

52 

 

 

 

 

તનર કેિરર પ્રકરય છે?  
(A) ત્ણ  (B) ચરય  C) રાંચ  (D) ફે  

 



53 સ્લરધ્મરમની કક્ષર કેિરી છે?  
(A) ફે  (B) રાંચ  (C) ત્ણ  (D) એક  

 

54 નીચેનરભરાંથી કમર ઇશ્વયપ્રણણધરનનર અંગ છે?  
(A) અશાંકરયનુાં તલવજૉન  (B) ઇશ્વયની આજ્ઞરનુાં રરન  (C) ઇશ્વય પ્રત્મે અનન્મપે્રભ  (D) ત્ણેમ  

 

55 અટઠરાંગમોગનર  કેિરર ગતથમરનો વભરલેળ ફરશયાંગ વરધનભરાં થરમ છે?  
(A ચરય  (B) રાંચ  (C) છ  (D) ત્ણ   

 

56 અટઠરાંગ મોગનર આઠ ગતથમરનર નરભ મોગ દળણનનર કમર સતુ્ભરાં છે?  
(A) પ્રથભ  (B) રદ્રતીમ  (C) તતૃીમ  (D) ચતથુણ  

 

57 મભનર કેિરર પ્રકરય છે?  
(A) ચરય  (B) રાંચ  (C) છ  (D) ત્ણ  

 

58 ભનની એકરગ્રતરનો અભ્મરવ એિરે શુાં?  
(A) ધ્મરન  (B) ધરયણર  (C) પ્રત્મરશરય  (D) વભરતધ  

 

59 અટઠાંગમોગ દ્વરયર કયુાં રક્ષ વરતધ ળકરમ છે?  
(A) ભનની ળરાંતત  (B) એકરગ્રતર  (C) ઇશ્વયવરક્ષરત્કરય  (D) વભરતધ  

 

60 આત્ભવરક્ષરત્કરય ભરિે કેિરર મોગ ફતરલલરભરાં આવ્મર છે?  
(A) આઠ  (B) નલ  (C) દવ  (D) અનેક  

 

61 ભનટુમની બરલનર તથર રરગણી જે મોગભરાં જોડરમ તેને કમો મોગ કશ ેછે?  
(A) યરજમોગ  (B) રકમરમોગ  (C) બક્ક્તમોગ  (D) રમમોગ  

 

62 બક્ક્તનર પ્રકરય કેિરર છે?  
(A) ત્ણ  (B) ચરય  (C) રાંચ  (D) ફે  

 

63 મકુ્ક્તનર પ્રકરય કેિરર છે?  
(A ત્ણ  (B) ચરય  (C) રાંચ  (D) ફે  

 

64 બૌતતક દરથોનુાં જ્ઞરન એિરે શુાં?  
(A) અયરતલદ્યર  (B) યરતલદ્યર  (C) વયરતલદ્યર  (D) એકણ નશી  

 

65 નીચેનરભરાંથી જ્ઞરનીનર રક્ષણો કમર છે?  
(A) અરશિંવર  (B) તલલેકી  (C) દમરલરન  (D) ત્ણેમ  

 

66 કભણનર પ્રકરય લેદરાંત પ્રભરણે કેિરર છે?  
(A) ત્ણ   (B) ચરય  (C) ફે  (D) રાંચ  

 

67 લૂણજન્ભભરાં કયેરર કભોને શુાં કશ ેછે?  
(A) વાંણચત કભણ  (B) રકમરભરણકભણ  (C) પ્રરયબ્ધ કભણ  (D) તનતધ્ધ કભણ  

 

68 બગલીતરનર ગીતરનર છેલ્રર છ અધ્મરમભરાં કમર મોગની લરત છે?  
(A) કભણમોગ  (B) જ્ઞરનમોગ  (C) બક્ક્તમોગ  (D) રમમોગ  

 

69 ગરાંધીજી દ્વરયર કમર મોગની યચનર કયલરભરાં આલી?  
(A) શકમોગ  (B) વરાંખ્મમોગ  (C) કભણમોગ  (D) અનરવક્ક્તમોગ  

 

70 આવન અને પ્રરણરમરભ દ્વરયર કેલર પ્રકરયની શપુ્ધ્ધ થરમ છે?  
(A) ળરયીયીક  (B) ભરનતવક  (C) ફાંને  (D) ભનોતલજ્ઞરતનક  

 

71 નરનર થલરની ળક્ક્ત એિરે શુાં?  
(A) રરતધભર  (B) અણણભર  (C) પ્રરપ્તત  (D) ભરશભર  

 

72 વરાંખ્મદળણનનર યણચમતર કોણ છે?  
(A) સ્લરત્ભરયરભ  (B) જેનમતુન  (C) કતરમતુન  (D) શ્રીકૃટણ  

 

73 વાંવરયભરાં યશતેી અચેતન લસ્તનેુ શુાં કશ ેછે?  
(A) રુુ  (B) પ્રકૃતત  (C) લરતરલયણ  (D ઇશ્વય  

 



74 

 

 

 

શ્રીભદબગલતગીતર એ ભશરબરયતનર કમર લણભરાં આલે છે?  
(A) યરજલણ  (B) લનલરવલણ  (C) બીટભલણ  (D) અજુ ણનલણ  

 

75 ગીતરગ્રાંથ નરભની િીકરનર યણચમતર કોણ છે?  
(A) અયતલિંદ  (B) તલતલકરનાંદ  (C) ગરાંધીજી  (D) કરવરશફે કરરેરકય  

 

76 અનરવક્ક્તમોગનુાં ઉત્તભ ઉદરશયણ કમર ગ્રાંથભરાં છે?  
(A) ગીતર  (B) યરભરમણ  (C) ગીતરગ્રાંથ  (D) ગીતરભાંથન  

 

77 ગરાંધીજીએ કઇ જગ્મરએ બગલતગીતરનો અનલુરદ કમો?  
(A) વરફયભતી  (B) કરશ્ભીય  (C) દરાંડી  (D) કરાંવરની  

 

78 કુાંડરીની એ કેલર પ્રકરયની ળક્ક્ત છે?  
(A) યર   (B) અયર  (C) વયર  (D) ભન  

 

79 ળયીયભરાં કુરચિોની વાંખ્મર કેિરી ?  
A) છ  (B) વરત  (C) આઠ  (D) રાંચ  

 

80 હ્રદમ ય કય ુચિ આલેુાં છે?  
(A) તલરુદ્ધ  (B) અનરશત  (C) ભણણયુ  (D) અજ્ઞરચિ   

81 વાંગ્રશવતૃત્તનો ત્મરગ એિરે શુાં ?  
(A) અસ્તેમ  (B) અરયગશૃ  (C) વત્મ  (D) અરોબ  

 

82 આવન ળબ્દ વાંસ્કૃતની કઇ ધરત ુયથી આલેર છે?  
(A) असू  (B) आसू  (C) असिू  (D) आसिु  

 

83 આવનો મખુ્મ કેિરર પ્રકરયનર છે?  
(A) ત્ણ  (B) ફે  (C) ચરય  (D) રાંચ   

84 વબરનતરની વરથે પ્રરણલરયનેુ ળયીયની ફશરય યોકી યરખલો.  
(A) કુાંબક  (B) ફરશકુાંબક  (C) અતણકુાંબક  (D) A અને B ફાંને  

 

85 ધ્મરન ભરિે નીચેનરભરાંથી કમર આવનભરાં કયી ળકરમ?  
(A) સખુરવન (B) દ્મરવન  (C) તવધ્ધરવન  (D) ત્ણેમ  

 

86 युज्यत ेअिेि इतत ____।  
(A) પ્રરણરમરભ  (B) મોગ:  (C) કવયત  (D) આવન   

87 ણચત્તનુાં ળેનર વરથેનુાં જોડરણ એિરે મોગ?  
(A) ચૈતન્મ  (B) આત્ભર  (C) યભરત્ભર  (D) જીલરત્ભર  

 

88 શુાં પ્રરમોણગક તલજ્ઞરન છે?  
(A) કવયત  (B) ડરન્વ  (C) મોગ  (D) એકણ નશી  

 

89 શ ેઅજુ ણન ! ત ુાં મોગી થર ! આ કોણે કહ્ુાં છે?  
(A) શ્રીકૃટણ  (B) કુન્તી  (C) યતુધષ્ટિય  (D) બીભ  

 

90 મોગીઓ અને ઋીમનુીઓનુાં કેન્દ્ર કયુાં છે?  
(A) ચીન  (B) અભેરયકર  (C) યયુો  (D) બરયત  

 

91 ભશતિ ાંતજરીએ ળેની યચનર કયી છે?  
(A) ન્મરમ દળણન  (B) ભીભરાંવર દળણન  (C) મોગ દળણન  (D) લેદરાંત દળણન  

 

92 યૂકનો વભરલેળ ળેભરાં થરમ છે?  
(A) આવન  (B) ટ્રિમર  (C) પ્રરણરમરભ  (D) ત્ણેમ  

 

93 

 

 

 

 

પ્રરચીન વભમભરાં જ્ઞરન કેલી યીતે આલરભરાં આલતુાં?  
(A) રેણખત  (B) ભૌણખક  (C) ફાંને્ન  (D) એકણ નશી 

 



94 દળણનોની વાંખ્મર કેિરી છે?  
(A) રાંચ  (B) ચરય  (C) વરત  (D) છ  

 

95 મોગનો અથણ 
(A) અનવુાંધરન  (B) આયરભ  (C) જોડરણ  (D) એકણ નશી  

 

96 કુાંબક કેિરર પ્રકરયે થઇ ળકે છે?  
(A ફે  (B) ચરય  (C) ત્ણ  (D) છ  

 

97 શકમોગી ભરિે કેલો આશરય ઉત્તભ ગણરમ છે?  
(A) તભતરશરય  (B) વભ  (C) ભરવય  (D) ત્ણેમ  

 

98 મોગ પક્ત વન્મરવી ભરિે છે?  
(A) વરચુાં  (B) ખોટુાં  (C) અધણવત્મ  (D) એકણ નશી  

 

99 મોગસતૂ્ભરાં કેિરર સતૂ્ આલેરર છે?  
(A) ૧૯૫  

(B

 
૧૯૩  (C) ૧૯૪  (D) ૧૯૬  

 

100 તનર કેિરર પ્રકરય છે?  
(A) ત્ણ  (B) ફે  (C) ચરય  (D) છ  

 

 

 

__________________ 
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1 કોનર પ્રકરય.  
(A એક   (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) અવાંખ્મ  

 

2 રરમવોઝોભનુાં તનભરણણ  
(A) કણરબસતૂ્  (B) તત્ટિી  (C) ગોલ્ગીકરમ  (D) ત્ણેમ  

 

3 આંતરયક અલમલો આનર ફનેરર.  
(A) યેણખત  (B) અયેણખત  (C) કનેક્િીલ  (D) એકણ નશી  

 

4 કરફોશરઇડે્રડનુાં ળોરઇ ળકે તેવુાં સ્લરૂ 

(A) ભોનોવેકેયરઇડ  (B) એતભનો એતવડ  (C) પેિી એતવડ  (D) એકણ નશી 
 

5 કરફોશરઇડે્રડ, ચયફી ય ખરવ પ્રરિમર થતી નથી   
(A) જઠયભરાં  (B) ગશૃણીભરાં  (C) નરનર આંતયડરભરાં  (D) એકણ નશી 

 

6 ખોયરકભરાંનર Ca, Iron નુાં ળોણ કયે 
(A) ગ્રશણી   (B) નરનુાં આંતયડુ  (C) ભોટુાં આંતયડુાં  (D) એકણ નશી  

7 ગ્રશણની રાંફરઇ  
(A) ૮ ઇંચ  (B) ૧૦ ઇંચ  (C) ૮ થી ૧૦ ઇંચ  (D) ૧૨ ઇંચ  

 

8 થરકભરાં જરૂયી 
(A) ળક્ક્ત   (B) તરજીશલર  (C) ઠાંડુરણી  (D) ત્ણેમ  

 

9 નરનરાં આંતયડરનો ળરૂઆતનો બરગ  
(A) ળેરાંત્  (B) ભોટુાં આંતયડુાં  (C) જઠય  (D) ગશૃણી  

 

10 ફરહ્ય ICM વાંકોચરમ ત્મરયે ઉયોદયિર  
(A) ઉય આલે  (B) નીચે જામ  (C) લચ્ચે યશ ે (D) એકણ નશી   

11 ડરફર ક્ષેકભરાંથી રુતધય અશીં પ્રલેળે. 
(A) ફુતફુવીમ તળયર  (B) ફુતફુવીમ ધભની  (C) ભશરધભની  (D) એકણ નશી  

 

12 

 

 

 

 

આભરાં અશધુ્ધ રુતધય શોમ છે 

(A) ધભની  (B) તળયર  (C) કેળલરરશની  (D) તળરયકર 
 



13 આની રદલરર જાડી શોમ છે 

(A) ધભની  (B) તળયર  (C) તળરયકર  (D) એકણ નશી 
 

14 દૂધ તનભરણણ ભરિે જલરફદરય 

(A) ACTH (B) PRLH  (C) LH  (D) FSH  
 

15 યકરફી જેલર લચ્ચે જાડરાં, છેડે ચિરાં  
(A) યક્તકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્રક્કણ  (D) એકણ નશી  

16 આની વાંખ્મર ઓછી શોમ છે 

(A) યક્તકણો  (B) શ્વતેકણો  (C) ત્રક્કણો  (D) રશભોગ્રોફીન  
 

17 મતૂ્પ્રવતૃત્ત ય તનમાંત્ણ  
(A) GH (B) TSH (C) ACTH (D) ATH 

        
 

18 શરડકરભરાં કેપ્લ્ળમભનુાં પ્રભરણ જાલે.  
(A) થરઇયોક્ક્વન  (B) કેપ્લ્વિોતનન  (C) ઓક્ક્વિોવીન  (D) એકણ નશી 

 

19 હ્યદમનર ધફકરયરનુાં તનમભન  
(A) એરડ્રનણરન  (B) નોય એરડ્રનણરન  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી 

 

20 ગ્રરમકોજનને ગ્કુોઝભરાં પેયલે.  
(A) α (B) β (C)  

(D) એકણ નશી 
 

21 ળયીયભરાં યીલશનનુાં કરમણ.  
(A) રચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) રુતધયરણબવયણતાંત્  (D) ત્ણેમ  

 

22 ળયીયનો જરસ્લરૂનો કચયો.  
(A) રચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) રુતધયરણબવયણતાંત્  (D) ઉત્વજૉનતાંત્  

 

23 મતૂ્તિંડનો યાંગ 

(A) રરર  (B) રીરો  (C) ગરુરફી  (D) એકણ નશી 
 

24 આભરાંથી મતૂ્તિંડ ધભની અંદય પ્રલેળે, મતૂ્તિંડ તળયર ફશરય આલે 

(A) કોિેક્ષ  (B) ભેડયરુર  (C) ેલ્લીવ  (D) એકણ નશી  
 

25 મતૂ્નણરકરની રાંફરઇ સ્ત્રીઓભરાં  
(A) ૧ થી ૧.૫ ઇંચ  (B) ૧.૫ થી ૨ ઇંચ  (C) ૨ થી ૨.૫ ઇંચ  (D) એકણ નશી  

 

26 ભગજ-અગત્મનુાં અલમલ 

(A) કાંકરરતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) ચેતરતાંત્  (D) એકણ નશી  
 

27 સ્નરયઓુનર પ્રકરય  
(A) એક (A) ફે  (C) ત્ણ (D) ચરય  

 

28 સ્લરસ્થ્મ એ ભરત્ યોગ, નફરઇ કે ળક્ક્તનર અબરલ કે ગેયશરજયીની અલસ્થર નથી, યાંત ુએ ઉયરાંત તે વભગ્ર અને 
વાંણૂણ એલી ળરયીરયક, ભરનતવક અને વભરજીક મરણતતભરાંથી વજાણતી ક્સ્થતત છે.  

(A) WHO (B) આયલેુદ  (C) મોગ  (D) મોગલતળટઠ  
 

29 આત્ભરનો પ્રકરળ વૌથી લધ ુભે 

(A) અન્નભમ  (B) પ્રરણભમ  (C) ભનોભમ  (D) એકણ નશી  
 

30 વ્મક્ક્તત્લ જ્મરયે વાંકણરત થરમ ત્મરયે ફધર કરમો _____ ફને.  
(A) મકુ્ત  (B) સવુાંકણરત  (C) અથણણુણ  (D) એકણ નશી  

 

31 જે લસ્ત ુઢરાંકનરય આચ્છરદનરૂ શોમ તે દરથણ  
(A) આલયણ  (B

 
કોળ  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

32 વ્મક્ક્તગત પ્રરથનરનર પ્રકરય  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) અવાંખ્મ  

 



33 તનરલ દૂય કયલર ભરિેનુાં વરધન  
(A) રિમરમોગ  (B) ત  (C) જ  (D) બજન  

 

34 વ્મક્ક્ત કોઇ લસ્ત ુપ્રત્મે આવક્ત શોમ અને જરૂયી લસ્ત ુભેલલરભરાં લરયાંલરય તનટપ થરમ ત્મરયે બોગ ફને 

(A) તનરલ  (B) તનટપતર  (C) શતરળર  (D) ત્ણેમ  
 

35 ભનભરાં ખફુ ળક્ક્તનો ઉદબલ થરમ.  
(A) વમશૂ પ્રરથણનર  (B) વ્મક્ક્તગત પ્રરથણનર  (C) વ્મક્ક્તગત વભબરલ પ્રરથનર  (D) આધ્મરત્ત્ભક પ્રરથનર  

 

36 અળક્ય લસ્ત ુળક્ય ફને  
(A) યભરનાંદ  (B) વભરતધ  (C) ધ્મરન  (D) એકણ નશી  

 

37 આભરાંથી કોઇ સ્ત્રલણ થતુાં નથી.  
(A) જઠય  (B) ગ્રશણી  (C) સ્લરદુતિંડ  (D) મકૃત  

 

38 હ્યદમ  
(A) રચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) ઉત્વજૉનતાંત્  (D) એકણ નશી  

 

39 imu;}Êdf\ È,msgl ;\Bif 

(A) ૧૯૨  (B) ૧૯૪  (C) ૧૯૫  (D) એકણ નશી  
 

40 વરાંખ્મ દળણનનર યણચમતર 
(A) ભશતિ કતર  (B) ભશતિ ાંતજરી  (C) ભશતિ કણરદ  (D) એકણ નશી  

 

41 વરમરન્િ રકરય   
(A) િોધ  (B) ઇરણ  (C) પ્રભે  (D) તનરલ  

 

42 યક્ષક જ બક્ષક  
(A) યરઇફોઝોભ  (B) રરમવોઝોભ  (C) ગોલ્ગીકરમ  (D) કોકેન્દ્ર   

 

43 રુતધયભરાં રુતધયયવ  
(A) ૫૫%  (B) ૪૫%  (C) ૪૫%  (D) ૩૦%  

 

44 તેભર ઉત્વેચકોનુાં તનભરણણ થરમ છે  
(A) કણરબસતુ્  (B) તત્ષ્ટિ  (C) ગોલ્ગીકરમ  (D) કોયવ  

 

45 ખુ્તલમની વ્મક્ક્તભરાં કોોની વાંખ્મર 
(A) 3 × 10

15
  (B) 3 × 10

16
 (C) 3 × 10

17
 (D) 3 × 10

18
 

 

46 લણર જેવુાં કદ-આકરય  
() તચ્યિુયી  (B) થરઇયોઇડ  (C) એરડ્રનર  (D) એકણ નશી  

 

47 પેફ્વરનર ફે આલયણ લચ્ચે  
A) હ્યદમ  (B) તયુર  (C) રાંવીઓ  (D) એકણ નશી  

 

48 _____ परर् तप:।  
(A) ધ્મરન  (B) સ્લરધ્મરમ  (C) પ્રરણરમરભ  (D) એકણ નશી   

49 Emoven ળબ્દ  
(A) ગ્રીક  (B) રેિીન  (C) જભણન  (D) અંગે્રજી   

50 ભરસ્િયગ્રેન્ડ 
(A) થરઇયોઇડ  (B) એરડ્રનર  (C) ેયરથરઇયોઇડ  (D) એકણ નશી  

 

51 યક્તકણોભરાં શોત ુાં નથી 
(A) કોકેન્દ્ર   (B) કોયવ  (C) કો કેષ્ન્દ્રકર   (D) ત્ણેમ   

 

52 ડરમરફીિીવ થલર ભરિે જલરફદરય  
(A) α કો   (B) β કો  (C)  કો   (D) એકણ નશી  

 

53 વપૃ્ધ્ધ અને ચમરચનનુાં તનમભન  
(A) GH  (B) TSH  (C) થરઇયોક્ક્વન  (D) કોરિિવોન  

 



54 વ્મક્ક્તગત અને તલશ્વવ્મરક છે 

(A) પ્રરથનર  (B) રરગણી  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  
 

55 ચોક્કવ કરમણ ભરિે એકઠર થમેરર કોોનો વમશૂ  
(A) સ્નરય ુ (B) તાંત્  (C) ેળી  (D) અલમલ  

 

56 યક્ષક જ બક્ષક  
(A) યરઇફોઝોભ  (B) રરમવોઝોભ  (C) ગોલ્ગીકરમ  (D) ત્ણેમ  

 

57 રરગ્રાંથીઓની જોડ  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

58 અન્મ પ્રરણીઓ કયતરાં ભરણવ આ તાંત્ને કરયણે જુદો ડે છે  
(A) કાંકરરતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) રુતધયરણબવણતાંત્  (D) ચેતરતાંત્  

 

59 ઉત્વજૉનતાંત્ભરાં બરગ રેતો ગણી જેલો બરગ  
(A) નોપોન (B) ફરઉભેનની કોથી  (C) શને્રેનો ૂ   (D) એકણ નશી  

 

60 તત્કોણરકરય ગ્રાંથી 
(A) તચ્યિુયી  (B) થરઇયોઇડ  (C) ેયરથરઇયોઇડ  (D) એરડ્રનર  

 

61 ળયીયનુાં ઉટણતરભરન જાલે છે 

(A) યક્તકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્રક્કણ  (D) રુતધય  
 

62    ACTH ઓનો સ્ત્રરલ  
(A) તચ્યિુયી ગ્રાંથી  (B) થરઇયોઇડ (C) એરડ્રનર (D) એકણ નશી 

 

63 શરડકર ફનેરર છે  
(A) કેપ્લ્ળમભ  (B) પોસ્ફુવ  (C) ભેગ્નેતળમભ  (D) ત્ણેમ  

 

64 મતૂ્લરરશનીની રાંફરઇ 

(A) ૨૦ થી ૨૫ cm  (B) ૨૫ થી ૩૦ cm  (C) ૨૦ થી ૩૦ cm  (D) એકણ નશી  
 

65 સ્નરયઓુનુાં લજન આણર ળયીયનુાં  
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) એકણ નશી 

 

66 નકરયરત્ભક રરગણીઓ કુર  
(A) ચરય  (B) છ  (C) આઠ  (D) એકણ નશી 

 

67 મતૂ્તિંડની અંદયની તયપનો ગોરકરય બરગ  
(A) કોિેક્ષ  (B) ભેડયરુર  (C) ેલ્લીવ (D) એકણ નશી  

 

68 િેરીપોન એક્વચેંજ  
(A) કો  (B) નેપોન  (C) ભગજ  (D) ચેતર  

 

69 અંડેંડભરાંથી ઉત્ન થતો નથી  
(A) ઇસ્રોજન  (B) પ્રોજેસ્િીયોન  (C) િેસ્િોસ્િેયોન  (D) એકણ નશી   

70 O2 નર લશનનુાં કરમણ  
(A) સતુધય  (B) (રશભોગ્રોફીન)  (C) (યક્તકણ)  (D) (શ્વતેકણ) 

 

71 વ્મક્ક્તત્લનો વાંફ ાંધ વ્મક્ક્તનર  
(A) ફરહ્ય દેખરલ  (B) લતણન  (C) લતણન અંગેનર આંતરયક ઘિકો   (D) ત્ણેમ  

 

72 હ્યદમભરાં ડરફી ફરજુએ આલેર લરલ્લ  
(A) રદ્રદર  (B) તત્દર  (C) અધણચાંદ્રરકરય  (D) એકણ નશી 

 

73 રુતધય જાભલરભરાં ભદદ કયે  
(A) યક્તકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્રક્કણ   (D) ત્ણેમ  

 

74 શ્વવનની ળરૂઆત  
(A) ફરહ્ય ICM વાંકોચરમ  (B) આંતરયક ICM વાંકોચરમ  (C) ફાંને વાંકોચરમ  (D) એકણ નશી  

 



75 આ પ્રરણ નથી  
(A) નરગ  (B) કુકય  (C) ધનાંજન  (D) ત્ણેમ  

 

76 નરવરગણુથી પેફ્વરસધુીની ોરીની  
(A) શ્વરવની  (B) અન્નની  (C) ફાંને  (D) ત્ણેમ  

 

77 રલય શરઉવ 
(A) રરમવોઝોભ  (B) યરઇફોઝોભ  (C) કણરબસતૂ્  (D) રિટિી  

 

78 ળયીયનર અંગોભરાંથી હ્યદમ તયપ રૂતધય જામ  

(A) ધભની  (B) તળયર  (C) તળરયકર  (D) કેળલરરશની  
 

79 આભર થોડર થોડર અંતયે અધણચ ાંદ્રરકરય લરલ્લ શોમ છે.  
(A) તળયર  (B) ધભની  (C) હ્યદમ  (D) ત્ણેમ  

 

80 લેરણ જેલર છેડેથી અણીદરય  
(A) યક્તકણો  (B) શ્વતેકણો  (C) ત્રક્કણો જ્જ  (D) એકણ નશી 

 

81 મતૂ્વતૃત્ત ય તનમાંત્ણ  
(A) GH (B) TSH (C) ACTH (D) ATH 

 

82 ઇસ્રોજન  
(A) અંડતિંડ  (B) શિુતિંડ  (C) સ્લરદુતિંડ  (D) એકણ નશી 

 

83 પ્રસતૃત લખતે ગબરણળમની ફશરયનર સ્નરયઓુ  relax કયે 

(A) ઇસ્રોજન  (B) પ્રોજેસ્િીયોન  (C) ઓક્ક્વિોવીન  (D) એકણ નશી  
 

84 ળયીયભરાં વ ાંલેદનરનુાં લશન  
(A) કાંકરરતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) ઉત્વજૉનતાંત્  (D) એકણ નશી  

 

85 રુુોભરાં શરડકરઓની વાંખ્મર  
(A) ૨૧૧  (B) ૨૧૨  (C) ૨૧૩  (D) એકણ નશી  

 

86 शरीरेन्द्रियस्त्वात्र्ं स्वस्थ एवं।  
(A) WHO (B) મોગ (C) આયલેુદ  (D) મોગલતળટઠ   

87 Persona  
(A) રેિીન  (B) ગ્રીક  (C) અંગે્રજી  (D) એકણ નશી   

88 ભનનો અભ્મરવ - તેનર અરગ સ્તય  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

89 રુુ – પ્રકૃતત  
(A) મોગ  (B) વરાંખ્મ  (C) લેદ  (D) એકણ નશી  

 

90 વ્મક્ક્તનર વ્મક્ત કયલર ભરિેનર આંતરયક વશજગણુ કે રક્ષણ  
(A) વાંણુણતર  (B) રયણુણતર  (C) ચોક્કવતર  (D) ત્ણેમ  

 

91 ધભણનો સ્તાંબ છે પ્રરથનર  
(A) ગરાંધીજી  (B) ભશભદ વરશઅે  (C) સ્લરભી તલતલકરનાંદ  (D) તલનોફર  

 

92 તનરલ ળયીયની _____ પ્રતતરિમર  
(A) ભરનતવક  (B) જૈતલક  (C) બૌતતક  (D) ત્ણેમ 

 

93 આભરાં વાંણુણ વભણણ શોલરથી તે વભમ, વ્મક્ક્ત, લસ્ત ુઅને કરથી ય છે  
(A) પે્રભ  (B) આનાંદ  (C) મોગ  (D) વભરતધ  

 

94 આ એક ઉતે્તજીત અલસ્થર છે  
(A) તનરલ  (B) રરગણી  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

95 પ્રરથનર-સ્લરથણ ભરિે નશી ણ અન્મ ભરિે  
(A) વ્મક્ક્તગત  (B) વમશૂ  (C) વ્મક્ક્તગત વભબરલ  (D) આધ્મરત્ત્ભક  

 



96 રરયવનો ઉત્વેચક  
(A) િરમરીન  (B) એભરમરેઝ  (C) રરમઝોવોનભ  (D) ત્ણેમ  

 

97 યક્તકણોનો આકરય  
(A) ગો  (B) અતનમતભત  (C) રાંફગો  (D) તત્કોણ   

 

98 મોગસતુ્ભરાં સ્રોકોની વાંખ્મર  
(A) ૫૧+૫૫+૫૫+૩૪  (B) ૫૫+૫૧+૫૪+૩૩  (C) ૫૧+૫૫+૫૪+૩૩  (D) ૫૧+૫૫+૫૬+૩૩  

 

99 તલળે ક્ષભતરલરર સ્નરયુાં  
(A) યેણખત  (B) અયેણખત  (C) દ્વદ  (D) ત્ણેમ  

 

100 ચયફીનર રચન ભરિે જરૂયી  
(A) સ્લરદુતિંડયવ  (B) તત્તયવ  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

 

 

_____________________
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1 આભ ઉત્ન્ન જલરનુાં કરયણ?  
(A) જઠયરક્ગ્ન ભાંદ થલી  (B) ધરન્લરક્ગ્ન ભાંદ  (C) દો લધલરથી  (D) ત્ણેમ  

 

2 ત્ણની વાંખ્મર કોની શોમ?  
(A) દો  (B) ધરત ુાં  (C) ભર  (D) દો અને ભર  

 

3 ભેદ એ શુાં છે?  
(A) દો  (B) ધરત ુાં  (C) ભર  (D) એકણ નશી  

 

4 આયલેુદ ભતે લરત એ શુાં છે?  
(A) દો  (B) ધરત ુાં  (C) ભર  (D) લરતરલયણભરનો લરય ુ 

 

5 સ્લસ્થ વ્મક્ક્તનર સ્લરસ્થ્મની યક્ષર કયલી એ કોનો ઉદેળ છે?  
(A) આયુણલેદ  (B) એરોેથી  (C) શોતભમોેથી  (D) યનુરની  

 

6 ગશૃસ્થરશ્રભનો ધભણ શુાં છે?  
(A) એક તતવ્રત રવુાં  (B) એક ત્ત્નવ્રત રવુાં  
(C) એક તત અને એક ત્ત્નવ્રત રવુાં  (D) વભરજવેલર કયલી   

 

7 ૧ થી ૨૫ લણનો વભમગરો કોનો છે?  
(A) બ્રહ્મચમરણશ્રભ  (B) ગશૃસ્થરશ્રભ  (C) લરનપ્રસ્થરનશ્રભ  (D) વાંન્મરવરશ્રભ  

 

8 લશરેી વલરયે કમર લરયનુ ુપ્રભરણ લધરયે શોમ છે  
(A) પ્રરણલરય ુ (B) અંગરયલરય ુ (C) ઓઝોન  (D) ત્ણેમ 

 

9 ઉ:રન ભરિે નુાં આદળણ રત્  
(A) ભરિીનુાં  (B) સ્િીરનુાં  (C) તરફરાંન ુાં  (D) એકણ નશી  

 

10 વરત્ત્લક લરાંચનથી શુાં થરમ?  
(A) ભરનતવક સ્લચ્છતર  (B) ળરયીરયક ફ લધે  (C) ળરયીરયક સ્લચ્છતર થરમ   (D) એકણ નશી  

 

11 ભરણરળ કયલરથી આંખોનુાં તેજ લધે તેલર સ્થરન  
(A) ભરથરભરાં  (B) ગનર તીમે  (C) કરનનર મૂ  (D) ત્ણેમ  

 

12 

 

 

 

લરયનુર યોગભરાં ખરવ કયીને શ ુકયી ળકરમ?  
(A) ભરણરળ  (B) વ્મરમરભ  (C) સ્નોન  (D) એકણ નશી  

 



13 સ્થરૂ અને કૃળ ફાંને ભરિે તલળેરૂે ઉમોગી  
(A) તૈરરભ્માંગ  (B) વ્મરમરભ  (C) ભદણન   (D) એકણ નશી  

 

14 સ્નરન કયવુાં રશતકરયક નથી  
(A) થરકેરરને  (B) તાંદ્રરભરાં  (C) તયવભરાં  (D) તરલભરાં  

 

15 તત અને કપનર પ્રકોની વાંબરલનર કઇ?  
(A) યરતત્ જાગયણ  (B) રદલવે સલુરથી  (C) બ્રરહ્મમરુ્ુણતભરાં ઉઠલરથી (D) યરતે્ લશરેર સલુરથી  

 

16 ખોયરક રેલરથી લધરયે તનદ્રર આલે  
(A) વરત્ત્લક  (B) યરજવીક  (C) તરભવી  (D) ત્ણેમ  

 

17 ધરયોણ દૂધ એિરે શુાં?  
(A) તયતનુાં દોશે ુાં  (B) થોડુ ગયભ કયેુાં  (C) ભરરઇ લગયનુાં  (D) એકણ નશી  

 

18 જુનુાં થરમ તેભ લધરયે ગણુપ્રદ છે?  
(A) દૂધ (B) ભરખણ  (C) ધી  (D) ત્ણેમ  

 

19 પોભરાં શે્રટઠ છે?  
(A) કેર  (B) રકી કેયી  (C) દ્રરક્ષ  (D) એકણ નશી  

 

20 ખયખોડી કઇ બરજીનો મરણમ છે?  
(A) રરક  (B) ભેથી  (C) જીલાંતી  (D) મૂર  

 

21 વ્મરમરભ વલોત્તભ ઉમોગ કમો ?  
(A) ભેદવપૃ્ધ્ધને દૂય કયલર  (B) ફ લધરયલર  (C) ભરનતવક તલકરય દૂય કયલર  (D) ત્ણેમ  

 

22 તરલ ઉતમરણ છી થ્મ કઠો 

(A) ભગ  (B) ચણર  (C) તલેુય  (D) અડદ  
 

23 જમ્મર શરેર તવિંધલ વરથે રેવુાં રશતરલશ છે.  
(A) આદુ  (B) શદય  (C) રવણ  (D) અજભો  

 

24 શદય ળેભરાં ઉમોગી છે?  
(A) પ્રભેશ  (B) યક્તદો  (C) વણૃ  (D) ત્ણેમ  

 

25 અતતવરય, કરિશરૂ અને શદમને રશતકય  
(A) યરઇ  (B) ભેથી  (C) જીરુ  (D) અજભો  

 

26 વલરયે ઉઠલરનો શે્રટઠ વભમ કમો?  
(A) બ્રરહ્મમરુ્ુણત  (B) સમૂોદમ વભમે  (C) સમૂોદમ છી  (D) એકણ નશી  

 

27 તૈરરાંભ્માંત્ દયયોજ કયવુાં જોઇએ?  
(A) ભરથરભરાં  (B) ગનર તણમરભરાં  (C) કરનનર મૂભરાં  (D) ત્ણેમ  

 

28 દરતણ ભરિે તલેળ ઉમોગી  
(A) ફરલ  (B) રીભડો  (C) લડ  (D) ત્ણેમ  

 

29 શ્રીપનો ઉમોગ ળેભરાં થરમ છે?  
(A) મતૂ્રળમ વરપ કયનરય (B) ભશપુ્ધ્ધ ભરિે   (C) અક્ગ્ન પ્રરદતત કયનરય  (D) ત્ણેમ  

 

30 ફકયીનુાં દૂધ કોનર ભરિે શે્રટઠ છે?  
(A) ફરક ભરિે  (B) વગબરણસ્ત્રી ભરિે  (C) યલુરન ભરિે  (D) પ્રસતૃર ભરિે  

 

31 ગયભ કયીને જ લરયવુાં જોઇએ.  
(A) દશી  (B) ભધ  (C) રકેરર પ  (D) એકણ નશી  

 

32 લધરયે ઊંઘ આલતી તે દળરણલતી પ્રકૃતત  
(A) `લરત  (B) તન  (C) કપ  (D) ત્ણેમ  

 

33 નીચેનરભરથી ખોયરકનુાં રચન કોણ કયે છે?  
(A) જઠયરક્ગ્ન  (B) ધરત્લરક્ગ્ન  (C) બસ્ભકરક્ગ્ન  (D) એકણ નશી  

 



34 જભીને અડધો કરરક કમર ડખે ઊંગવુાં જોઇએ?  
(A) ડરફર ડખે  (B) જભણર ડખે  (C) ડરફર જભણર ડખે  (D) ઊંગવુાં જ ન જોઇએ  

 

35 ભરવ એ શુાં છે?  
(A) દો  (B) ધરત ુાં  (C) ભર  (D) એકણ નશી  

 

36 આયુણલેદ ભતે શિુ એ શુાં છે ?  
(A) વલેધરતનુો વરય  (B) ગ્રશ છે   (C) ળયીયનો દો  (D) એકણ નશી  

 

37 નીચેનરભરાંથી કમો ઉરમ કેળયક્ષર ભરિે કયી ળકરમ?  
(A) ગરમનર ઘીનુાં નસ્મ  (B) ગયભરણીથી લર ધોલર  (C) વોડરથી લર ધોલર  (D) એકણ નશી  

 

38 અણક્ષતણણ એ કોની ણચરકત્વર છે?  
(A) આંખની  (B) કરનની  (C) નરકનર યોગ ભરિે  (D) ગરનર યોગભરિે  

 

39 કૃળળયીયલરર ભરિે ભરણરળનુાં કય ુતેર શે્રટઠ ગણરમ?  
(A) તરનુાં તેર  (B) રદલેર  (C) એયાંડરતેર  (D) કોયેર  

 

40 દીનચમરણન ુાં તનભતભત રરન કયલરથી શુાં થરમ?  
(A) સ્લરસ્થ્મ જલરઇ યશ ે (B) ભોક્ષ પ્રરપ્તત થરમ  (C) રદલવ વરયો જામ  (D) ત્ણેમ  

 

41 ભક્સ્તટકનો યોગોભરાં કઇ ણચરકત્વર શે્રટઠ  
(A) નસ્મ  (B) ફક્સ્ત   (C) લભન  (D) કણણયૂણ  

 

42 ક્યરયે વ્મરમરભ કયલો જોઇએ?  
(A) અજીણણભરાં  (B) વગબરણલસ્થરભરાં  (C) તરલ આલે ત્મરયે  (D) શભે ાંત ઋતભુરાં  

 

43 વરભરન્મ બરરભરાં જલય એિરે શુાં?  
(A) તરલ  (B) અતતવરય  (C) એવીડીિી   (D) એકણ નશી  

 

44 જઠયરક્ગ્ન ક્યરયે તલકૃત થરમ?  
(A) કફજીમરત  (B) થ્આશરયથી  (C) મોગ કયલરથી  (D) એકણ નશી  

 

45 નીચેનરભરાંથી દરયમરઇ ભીઠર તયીકે કોણ ઓખરમ છે?  
(A) ભયચુાં  (B) શીંગ  (C) યરઇ  (D) તવિંધલ  

 

46 દરડભ કમર યોગભરાં અરમ ?  
(A) અતતવરય  (B) કફજીમરત  (C) ગેવ  (D) અચો  

 

47 જીલાંતીનુાં ફીજુ નરભ શુાં છે?  
(A) ખયખોડી  (B) ડોડી  (C) A અને B ફાંને   (D) એકણ નશી  

 

48 દૂધ વરથે કય ુપ ન ખરવુાં જોઇએ?  
(A) રીંબુાં  (B) કેયી  (C) ખજૂય  (D) ત્ણેમ  

 

49 ભયડરભરાં શુાં ન ીવુાં જોઇએ ?   
(A) દૂધ  (B) દશી  (C) છરળ  (D) રણી  

 

50 આંખોભરાં તેજ લધરયલર ઉમોગી ?  
(A) તત્પરર ધતૃ  (B) જીલતી ધતૃ  (C) ગરમનુાં ઘી  (D)  ત્ણેમ  

 

51 ગસુ્વો કયલરનો સ્લબરલ ધયરલતી વ્મક્ક્તએ ન ખરવ.ુ  
(A) રવણ  (B) જીરુ  (C) કોથભીય  (D) આદુ  

 

52 રવણભરાં નથી તેલો યવ.  
(A) ભધયૂ  (B) અમ્ર  (C) રવણ  (D) કરમ  

 

53 ગયભ કયલર જોઇએ નશી.  
(A) દશી  (B) ભધ  (C) રકેરર પ  (D) ત્ણેમ  

 

54 રોશીને ફગરડે છે.  
(A) ગરમનુાં દૂધ  (B) તરનુાં તેર  (C) ગરમનુાં દશી  (D) બેંવનુાં દશી  

 



55 ફકયીનુાં દશી કમર યોગભરાં આી ળકરમ?  
(A) તરલ  (B) વાંતધલરત  (C) ક્ષમ  (D) એકણ નશી  

 

56 મતૃ્યરુોકનુાં અમતૃ કય ુ?  
(A) છરળ  (B) રણી  (C) ઘી  (D) દૂધ  

 

57 તતળરભક દ્રવ્મભરાં શે્રટઠ શુાં છે?  
(A) ઘી  (B) દયેક ળરક  (C) તરનુાં તેર  (D) ત્ણેમ  

 

58 પ્રભેશ એિરે શુાં?  
(A) ડરમરફીિીવ  (B) દૂફણરતર  (C) અસ્થભર  (D) એકણ નશી  

 

59 યક્તતતભરાં શે્રટઠ દૂધ કય ુ?  
(A) ગરમનુાં દૂધ  (B) બાંવનુાં દૂધ  (C) ફકયીનુાં દૂધ  (D) ઘેિીનુાં દૂધ  

 

60 દૂધ વરથે શુાં ન ખરવુાં?  
(A) ખરાંડ  (B) કેવય  (C) ખજૂય  (D) ઇરરમચી  

 

61 કયુાં પ યોજ ખલરમ?  
(A) દ્રરક્ષ  (B) દરડભ  (C) આભર  (D) ત્ણેમ  

 

62 ઝય તેભજ વોજાને ભિરડનરય છે?  
(A) લરર  (B) અડદ  (C) તલેુય  (D) ચણર  

 

63 આંખનુાં તેજ લધરયે છે?  
(A) ભગ  (B) અડદ  (C) તલેુય  (D) લરર  

 

64 અળણ એિરે શુાં?  
(A) શયવ  (B) ભવર  (C) બાંગદય  (D) એકણ નશી   

65 અળણભરાં શે્રટઠ ળરક કયુાં?  
(A) યલ   (B) સયૂણ  (C) યીંગણ  (D) ત્ણેમ  

 

66 ઠાંડી ઋતભુરાં છુિથી ખલરમ. 
(A) ફિરકર  (B) ડુાંગી  (C) યીંગણ  (D) સયૂણ  

 

67 ૨૬ થી ૫૦ લણ સધુીનો વભમગરો કમો છે?  
(A) બ્રહ્મચમરણશ્રભ  (B) ગશૃસ્થરશ્રભ  (C) લરનપ્રસ્થરશ્રભ   (D) વાંન્મરવરશ્રભ  

 

68 અક્સ્થ એ શુાં છે?  
(A) દો  (B) ધરત ુ (C) ભર  (D) એકણ નશી  

 

69 તવિંધલનો ઉમોગ ળેની જગ્મરએ કયી ળકરમ?  
(A) ભીંઠુ  (B) ભયચુાં  (C) શદય  (D) શીંગ  

 

70 રીંબનુો યવ ળેભરાં ઉમોગી છે?  
(A) કોરવરભરાં  (B) જલયભરાં  (C) અરૂચેભરાં  (D) એકણ નશી  

 

71 તલેુય શુાં કયે છે?  
(A) આપયો  (B) ગેવ  (C) કફજીમરત  (D) ત્ણેમ   

 

72 કયુાં કઠો શિુનરળ કયે છે ?  
(A) ભગ  (B) તલેુય  (C) અડદ  (D) લરર  

 

73 સયૂણ કમર યોગભરાં અથ્મ છે?  
(A) અળણ  (B) ભાંદરક્ગ્ન  (C) અરુણચ  (D) યક્તતત  

 

74 ભરથરનર કપને ભિરડલર રશતકય છે.  
(A) યલ  (B) યીંગણ  (C) સયૂણ  (D) વયગલો  

 

75 પ્રભેશ તથર કૃતભ ભરિે શે્રટઠ શુાં છે?  
(A) કરયેરર  (B) યલ  (C) બીંડર   (D) કોફી  

 



76 વદરથ્મ શુાં છે?  
(A) ગરમનુાં દૂધ  (B) બેંવનુાં દૂધ  (C) ઘેિીનુાં દૂધ  (D) એકણ નશી  

 

77 ફકયીનુાં દશી ળેભરાં લયરમ?  
(A) ક્ષમ  (B) ઝરડર  (C) વાંગ્રશરણી  (D) ત્ણેમ  

 

78 રુણચકય અને રચક છે.   
(A) ભગ  (B) રીંબ ુ (C) યલર  (D) કેયી  

 

79 કમર ભરવભરાં લધરયે ડતર બીંડર ન ખરલર?  
(A) શ્રરલણ  (B) બરદયલો  (C) કરયતક  (D) આવો  

 

80 સ્તન્મ અને લીમણલધણક ળરક છે.  
(A) કોફી  (B) જીલાંતી  (C) ફિરિર  (D) એકણ નશી  

 

81 ફેચેની શ્રભ તલ તથર દરશનો નરળ કયનરય છે.  
(A) કોફી  (B) તયૂીમર  (C) દૂધી  (D) િરભેિર  

 

82 વધૃ્ધને ણ યલુરન કયનરય છે?  
(A) આભર (B) દ્રરક્ષ  (C) દરડભ  (D) એકણ નશી  

 

83 આમ્રપ કોનો મરણમ છે?  
(A) કેયી  (B) આભર  (C) દ્રરક્ષ  (D) રીંબ ુ 

 

84 મતૂ્લધણક પ કયુાં  છે?  
(A) દરડભ  (B) કેયી  (C) શ્રીપ  (D) કેર  

 

85 આયુણલેદ ભતે કપ એ શુાં છે?  
(A) ટઠીલન  (B) દો  (C) ધરત ુાં  (D) ભર  

 

86 દો-ધરત-ુભરની કુર વાંખ્મર કેિરી થરમ?  
(A) ૧૩  (B) ૧૫  (C) ૧૧  (D) ૧૭  

 

87 તરભતવક ગણુ લધરયે શોમ તો  
(A) તનન્દ્રર લધ ુઆલે  (B) ભરણવ ળરાંત યશ ે (C) ભરનતવક સ્લરસ્થ્મ જલરમ  (D) ળયીય સ્લસ્થ્મ યશ ે 

 

88 ેિનર દુ:ખરલર કે આપયરભરાં ેિ ય શુાં ચોડલરભરાં આલે છે?  
(A) યરઇ  (B) શીંગ  (C) શદય  (D) ભેથી  

 

89 ભાંદ જઠયરક્ગ્ન ભરિેનુાં ઔધ   
(A) કોથભીય  (B) કેર  (C) રવણ  (D) આદુ  

 

90 જીલાંતી તભરભ યોગો ભિરડે છે.  
(A) આંખનર  (B) દરતનર  (C) ેિનર  (D) એકણ નશી  

 

91 આયલેુદ ભતે ઋતઓુ કેિરી છે?  
(A) ફે  (B) ત્ણ   (C) ચરય  (D) છ  

 

92 જેભરાં લરત-તત કય વભ શોમ તે સ્લસ્થની વ્મરખ્મર છે 

(A) વરચ ુ (B) ખોટુ   (C) તલધરન અધરુુાં છે   (D) એકણ નશી  
 

93 ઇષ્ન્દ્રમોની વરિમતર ભરિે શે્રટઠ શુાં છે ?  
(A) વ્મરમરભ  (B) ભરણરળ  (C) સ્નરન  (D) એકણ નશી  

 

94 છમે યવની તૂતિ કોણ કયે છે?  
(A) કઠો  (B) ળરકબરજી  (C) ભવરરર  (D) દૂધ  

 

95 રુુત્લ ઘિરડે અને ઘડન લશે ુાં રરલે છે.  
(A) ભીઠુ (B) ભેથી  (C) જીરુ  (D) આદુ  

 

96 કય ુધરન્મ નવુાં લરયવુાં વરરુ ગણરમ?  
(A) ઘઉ-જલ  (B) ઘઉ-ફરજયી  (C) ફરજયી-જલ  (D) ઘઉ-ચોખર  

 



97 ળેની વરથે ઘી ખરલરનુાં ચકૂવુાં નશી?  
(A) ઘઉ  (B) ચોખર  (C) ફરજયી  (D) જલ  

 

98 ધરલણ લધરયનરય કઠોડ કયુાં?  
(A) ભગ  (B) ચણર  (C) અડદ  (D) લરર  

 

99 જલય ઉતયી ગમર છી થ્મ છે  
(A) ભેથીની બરજી  (B) મૂરની બરજી  (C) તરાંદજાની બરજી  (D) એકણ નશી  

 

100 યક્તતતભરાં નરકભરાં િીર રડલર  
(A) ભરતરનુાં દૂધ  (B) ઘી  (C) તરનુાં તેર  (D) એકણ નશી  

 

 

 

_____________________ 


