
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ 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 imuLj7fg (CYS)  gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O imu5LzriVdcLqf" 5t\hL, imunx"gd= (CYS-01) 

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 11.00 To 02.00       s], u]6 O 100 

 

 

1 મોગદળશનની યચના કોણે કયી? 

(A) ભશર્િ તજંલર  (B) કર્રમરુ્ન  (C) ભત્સ્મને્દ્ર  (D) ગૌતભ  
 

2 મોગ: લચત્તવરૃ્ત્ત ________ 
(A) अवरोध  B) निरोध  (C) निरोध: (D) कर्म  

 

3 મોગસતૂ્રના કેટરા ર્લબાગ છે? 

(A) એક  (B) ફ ે (C) ત્રણ  (D) ચાય  
 

4 શઠમોગ પ્રદીીકાની યચના કોણ ેકયી? 

(A) ભશર્િ તજંલર  (B) ્લાત્સભાયાભ  (C) બગલાન ર્ળલ  (D) નાયદમરુ્ન  
 

5 મોગભા ંશ્વાવ રેલા ભાટે કેટરી ક્રિમાની ભદદ રલેામ છે? 

(A) ફ ે (B) ાચં  (C) ત્રણ  (D) એક  
 

6 શઠમોગભા ંશ અથાશત _______? 

(A) સમૂશ  (B) ચરં  (C) શ્વાવ  (D) યૂક  
 

7 શઠમોગભા ંમખુ્મ ઉદેળની વખં્મા કેટરી છે? 

(A) ત્રણ  (B) ાચં  (C) વાત  (D) ચાય  
 

8 શઠમોગી ભાટે કમો આશાય ઉત્તભ છે? 

(A) ર્લશાય  (B) અર્તઆશાય  (C) ર્ભતાશાય  (D) ભીઠા લગયનો  
 

9 મોગસતૂ્રના ંફીજો ાદ  
(A) વભાર્ધાદ  (B) ર્લભરૂ્તાદ  (C) વાધનાાદ  (D) કૈલલ્માદ  

 

10 વમંભ ળબ્દ ળેના ભાટે લયામો છે? 

(A) ત, ્લાધ્મામ  (B) ક્રિમામોગ  (C) ધાયણા, ધ્માન, વભાર્ધ  (D) મભ, ર્નમભ  
 

11 વરૃ્તભા ંપ્રકાયો કેટરા છે? 

(A) એક  (B) ફ ે (C) ત્રણ  (D) ાચં  
 

12 અષટાગંમોગના ત્રણ ગર્થમાનુ ંલણશન ળભેા ંછે? 

(A) વાધનાાદભા ં (B) ર્લભરૂ્તાદભા ં (C) વભાર્ધાદભા ં (D) ત્રણમેભા ં 
 

13 ્લાતભાયા ભે યચરેો ગ્રથં કમો છે? 

(A) મોગસતૂ્ર 
(B) ઘયંેડ વકં્રશતા  (C) ર્ળલ વકં્રશતા (D) શઠમોગ પ્રદીીકા  

 

14 _________ परं तप: | 
(A) स्वाध्याय:  (B) योग:  (C) आसि  (D) प्राणायार्  

 



15 મોગસતૂ્રભા ંકુર કેટરા સતૂ્રો છે? 
(A) 194 

(B) 195 
(C) 196 

(D) 197 
 

16 ભશર્િ તજંલરએ મોગદળશનના કમા અધ્મામભા ંમોગની વ્માખ્મા આરે છે? 

(A) પ્રથભ  (B) ક્રરતીમ  (C) તતૃીમ  D) ચતથુશ  
 

17 ળયીયભા ંઆલરેા ચિોની વખં્મા? 

(A) 9  (B) 7  (C) 11  (D) 5  
 

18 ર્લશદુ્ધ ચિનુ ં્થાન કમા ંછે? 

(A) હૃદમ  (B) નાલબ  (C) કંઠ  (D) એક ણ નક્રશ  
 

19 વાખં્મદળશન કોના પ્રત્સમ ેઉદાવીન છે? 

(A) પ્રકૃર્ત  (B) ઈશ્વય  (C) રુુ  (D) આત્સભા  
 

20 ક્રિમામોગ શુ ંછે? 

(A) આવન, પ્રાણામાભ  (B) ધાયણા, ધ્માન  (C) ત, ્લાધ્મામ, ઈશ્વયપ્રલણધાન  (D) પ્રત્સમાશાય, ધાયણા  
 

21 અષટાગંમોગન ુાચંમ ુગર્થય ુકયુ ંછે? 

(A) પ્રાણામાભ 
(B) પ્રત્સમાશાય 

(C) ધાયણા (D) ધ્માન 
 

22 ભશાભતૂ કેટરા છે? 

(A) ાચં  (B) ચાય  (C) વાત  (D) છ  
 

23 ભન એ કેલી ઇન્દ્ન્દ્રમ છે? 

(A) વાનને્દ્ન્દ્રમ  (B) િભને્દ્ન્દ્રમ 
(C) ઉબમઈન્દ્ન્દ્રમ 

(D) એક ણ નક્રશ 
 

24 િભને્દ્ન્દ્રમ કઈ છે? 

(A) નાક  (B) આંખ  (C) કાન  (D) ઉ્થ  
 

25 બૌર્તક દાથોન ેજાણલાની ર્લદ્યા કઈ છે? 

(A) યાર્લદ્યા  (B) અયાર્લદ્યા (C) મોગર્લદ્યા (D જ્ઞાનર્લદ્યા 
 

26 લચત્ત એટર ેશુ?ં 

(A) ભન  (B) બદુ્ધદ્ધ  (C) ભન, બદુ્ધદ્ધ, અશકંાય  (D) ભન, ળયીય, પ્રાણ  
 

27 ળાસ્ત્ર એ નક્રશ કયલાના કભશ ભા ંકયુ ંકભશ છે? 

(A) સકુભશ  (B) વલંચતકભશ  (C) પ્રાયબ્ધકભશ  (D) ર્નર્દ્ધકભશ  
 

28 વ્મકર્તત્સલના મખુ્મ કેટરા પ્રકાય છે? 

(A) ફ ે () ત્રણ  (C) ાચં  (D) વાત  
 

29 શઠમોગ પ્રદીર્કાના પ્રથભ ઉદેળના કમા શ્રોક ભગંરાચયણના ંછે? 

(A) પ્રથભ  (B) ક્રરતીમ  (C) પ્રથભ અન ેક્રરતીમ 
(D) તતુીમ  

 

30 યાજમોગનુ ંપ પ્રાપ્ત કયલાના મખુ્મ આવનો કમા મરુ્નએ જણાવ્મા છે? 

(A) ્લાત્સભાયાભ  (B) લર્વષઠ  (C) નાયદ  () તજંલર  
 

31 નૌરી એ શુ ંછે? 

(A) આવન  (B) પ્રાણામાભ  (C) ટ્્કક્રિમા  (D) મરુા  
 

32 શઠમોગ પ્રદીર્કાભા ંચોથો ઉદેળ કમો છે? 

(A) વભાર્ધરક્ષણ  (B) વાધનરક્ષણ  (C) મરુાકથન  (D) પ્રાણામાભકથન  
 

33 કૈલલ્માદભા ંકઈ વભાર્ધનુ ંલણશન છે? 

(A) ર્નર્લિકલ્  (B) અશ્વભધે  (C) ધભશભધે  (D) ર્નયાકાય  
 

34 મોગસતૂ્રભા ંકેટરા આવનોનુ ંલણશન છે? 

(A) 16 
(B) 32 

(C) 8 
(D) એક ણ નક્રશ 

 

35 કરળેોનુ ંલણશન મોગસતૂ્રના કમા ંાદભા ંછે? 

(A) વભાર્ધાદ 
(B) ર્લભરૂ્તાદ 

(C) કૈલલ્માદ 
(D) વાધનાાદ 

 

36 ળક્તતચારન શુ ંછે? 

(A) આવન  (B) ટ્્કક્રિમા C) મરુા (D) પ્રાણામાભ 
 

37 કમો ભાગશ ખરુતા કંુડરીની જાગ્રત થામ છે? 

(A) ઈડા  (B) ીંગરા  (C) સષુમુ્ણા  (D) ભન  
 



38 ભનનો ્લાર્ભ કોણ છે?  
(A) પ્રાણ  (B) રમ  (C) નાદ  (D) ઇન્દ્ર  

 

39 લચતવરૃ્ત્તનો ર્નયોધ થતા શુ ંથામ છે? 

(A) પ્રાણામાભ  (B) પ્રત્સમાશાય  (C) વભાર્ધ  (D) આવન  
 

40 લર્ળષઠ વકં્રશતાભા ંળને ુ ંર્લળદ લણશન છે? 

(A) ર્ભતાશાય  (B) શઠમોગ  (C) મભ-ર્નમભ  (D) વભાર્ધ  
 

41 કેટરાક ્થે શઠમોગ પ્રદીર્કાભા ંાચંભો ઉદેળ ણ જોલા ભે છે? 

(A) વત્સમ  (B) ખોટંુ્ક  (C) અધશવત્સમ  (D) એક ણ નક્રશ 
 

42 મભ-ર્નમભોનો મોગો તયીકે ખાવ ઉમોગ જોલા ભતો નથી 
(A) શઠમોગ પ્રદીર્કા (B) ગોયયક્ષળતક  (C) ધયંેડવકં્રશતા (D) ત્રણમે  

 

43 ધભશભધે વભાર્ધનુ ંલણશન ળેભા ંછે? 

(A) વભાર્ધાદ 
(B) કૈલલ્માદ 

(C) ર્લભરૂ્તાદ 
(D) વાધનાાદ 

 

44 વભાર્ધ પ્રાપ્ત કયલાના આઠ ગર્થમા?ં 

(A) યાજમોગ  (B) ક્રિમામોગ  (C) અષટાગંમોગ 
(D) શઠમોગ 

 

45 ઈન્દ્ન્દ્રમો દ્વાયા જ્ઞાન થામ છે? 

(A) પ્રત્સમક્ષ પ્રભાણ  (B) અનભુાન પ્રભાણ  (C) આગભ પ્રભાણ  (D) એક ણ નક્રશ 
 

46 જ્ઞાનના ંઅબાલલાી ક્્થર્ત કઈ છે? 

(A) ્મરૃ્ત  (B) ર્નિંરા  (C) ર્લકલ્  (D) ત્રણમે  
 

47 મોગસતૂ્રના વભાર્ધાદના છઠ્ઠા સતૂ્રભા ંળને ુ ંલણશન છે? 

(A) કરળેો  (B) ળકંા અન ેવભાધાન  (C) વરૃ્ત્તના પ્રકાયો  (D) ક્રિમામોગ  
 

48 ઈશ્વયભા ંવભર્િત થવુ ંત.ે 
(A) વભાર્ધ  (B) ધાયણા  (C) ઈશ્વયપ્રલણધાન  (D) ધ્માન  

 

49 ધ્માન એ ળનેા છી થતી આોઆ પ્રક્રિમા છે? 

(A) મભ  (B) આવન  (C) વભાર્ધ  (D) ધાયણા  
 

50 પ્રાણામાભ ળનેા ર્લકાવની કડી છે? 

(A) વાભાજજક 
(B) આર્થિક 

(C) આધ્માજત્સભક 
(D) વ્મલવાર્મક 

 

51 ધ્માનપ્રયેક આવન કયુ ંછે? 

(A) દ્માવન  (B) ઉત્તાભાદાવન  (C) ળલાવન   (D) વરબાવન  
 

52 પ્રાણામાભ ભાટે કઈ મરુાનો ઉમોગ થામ છે? 

(A) નટયાજમરુા (B) પ્રણલમરુા (C) લચનમરુા (D) જ્ઞાનમરુા 
 

53 શઠમોગ પ્રદીર્કાભા ંકેટરા આવનોનુ ંલણશન? 

(A) 84 
(B)  32 

(C) 16 
(D) 21 

 

54 ર્નમભના પ્રકાય કેટરા છે? 

(A) એક  (B) ત્રણ  (C) ાચં  (D) વાત  
 

55 શ્રીકૃષણએ અક્રશિંવાનો અથશ શુ ંકમો છે? 

(A) ક્રશિંવા ન કયલી  (B) રેયક્રશત ફનવુ ં (C) ચોયી ન કયલી  (D) વત્સમ ફોરવુ ં 
 

56 અ્તમેનો અથશ શુ ંછે? 

(A) અવત્સમ થવુ ં (B) આ્થા યાખલી  (C) ચોયી ન કયલી  (D) એક ણ નક્રશ 
 

57 आस ધાત ુયથી કમા ંળબ્દ આલેર છે? 
(A) આ્થા  (B) આવન  (C) અ્તમે  (D) આંનદ  

 

58 સખુલૂશકની ક્્થય ક્્થર્તન ેશુ ંકેશલામ છે? 

(A) સખુાવન  (B) ળલાળન  (C) આવન  (D) ર્વદ્ધાવન  
 

59 ળયીયની ક્્થર્તન ેધ્માનભા ંયાખીને આવનોના પ્રકાયો જણાલો  
(A) ત્રણ  (B) ાચં  (C) વાત  (D) ચાય  

 

60 ળરબાવનની પ્રાયંલબક ક્્થર્ત કઈ છે? 

(A) વીધા સઈૂન ે (B) ઊબા યશીન ે (C) ફવેીન ે (D) ઊંધા સઈુન ે 
 



61 યાજા દળયથન ેકમા ર્નમભઅનવુાય તુ્રના ર્લયશથી મતૃ્સયનુ ેબટેવ ુડ્ુ?ં 
(A) કભશ  (B) અકભશ  (C) સકુભશ  (D) એક ણ નક્રશ  

 

62 પન ેવભર્િત કયવુ ંત ેળેની પ્રગર્ત ભાટેની આલશ્યતા છે? 

(A) જ્ઞાનમોગ  (B) યાજમોગ  (C) શઠમોગ 
(D) કભશમોગ  

 

63 શ્રીભદ્ બગલદ ગીતાભા ંકેટરા અધ્મામ છે? 

(A) 12 
() 9 

(C) 18 
(D) 6 

 

64 ‘હુ ંઅન ેબગલાન એક છીએ’ તેવુ ંકોણ કશ ેછે? 

(A) કભશમોગી  (B) જ્ઞાનમોગી  (C) બક્તતમોગી  (D) એક ણ નક્રશ 
 

65 બક્તતમોગ કોના ભાટે છે? 

(A) બાલનાળીર વ્મક્તત  (B) બદુ્ધદ્ધળાી વ્મક્તત  (C) રાગણી લગયના વ્મક્તત  (D) દંબી વ્મક્તત  
 

66 આત્સભા અન ેબ્રહ્મન ેરગતુ ંજ્ઞાન  
(A) યા ર્લદ્યા  (B) અયા ર્લદ્યા  (C) ફન્ન ે (D) એક ણ નક્રશ 

 

67 કમા દળશન પ્રભાણ ેઆ વભગ્ર બ્રહ્માડં ફ ેતત્સલોનુ ંફનલેુ ંછે? 

(A) મોગદળશન  (B) ચાલાશક દળશન  (C) વાખં્મ દળશન  (D) જૈન દળશન  
 

68 ગભ ેત્સમા ંશોંચલાની ળક્તતન ેકઈ ર્વદ્ધદ્ધ કશ ેછે? 

(A) અલણભા (B) ભક્રશભા  (C) રર્ધભા  (D) પ્રાપ્પ્ત  
 

69 શઠમોગના ગ્રથંો કમા ંછે? 

(A) શઠમોગ પ્રદીર્કા (B) ઘયંેડ વકં્રશતા  (C) ર્ળલ વકં્રશતા (D) ત્રણમે  
 

70 ભશાબાયતના બીષભલશભા ંકેટરા શ્રોક છે? 

(A) 700 
(B) એક રાખ  (C) 900 

(D) એક શજાય  
 

71 કાકાવાશફે કારરેકયની ગીતા ઉયની ટીકા કઈ છે? 

(A) ણૂશમોગ  (B) ગીતા ભથંન  (C) ગીતા ગ્રથં  (D) યાજમોગ  
 

72 અનાળક્તતમોગ કોણે નાભ આપ્યુ?ં 

(A) શ્રીકૃષણ  (B) શ્રી અયર્લિંદ  (C) ર્લનોફાજી  (D) ગાધંીજી  
 

73 કંુડરીનીન ેફીજા કમા નાભથી ઓખામ છે? 

(A) યાળક્તત  (B) ર્લશ્વજનની  (C) દૈલીળક્તત  (D) ત્રણમે  
 

74 આણા ળયીયભા ંકેટરી સકૂ્ષ્ભ નાડીઓ છે? 

(A) ત્રણ  (B) 70,000  (C) 72,000  (D) ાચં  
 

75 દાડંીકૂચ કમા ક્રદલવ ેથઈ શતી? 

(A) 12 ભાચશ  (B) 30 એર્પ્રર  (C) 2 ઓતટોફય  (D) 14 ભાચશ  
 

76 ભ્તકના ભધ્મભા ંયભર્ળલનુ ંધાભ છે તેભા ંકઈ નાડી આલરેી છે? 

(A) ઈડા  (B) ીંગરા  (C) લચર્ત્રણી  (D) સષુમુ્ણા  
 

77 વશસ્ત્રાય ચિભા ંાખંડીઓની વખં્મા કેટરી શોમ છે? 

(A) ચાય  (B) વો  (C) ફ ે (D) વશસ્ત્ર  
 

78 મૂ જેનો આધાય છે તને ેશુ ંકશલેામ? 

(A) ભલણયૂ  (B) મરૂાધાય  (C) ્લાર્ધષઠાન  (D) અનાશત  
 

79 અષટાગંમોગના છેલ્રા ચાય ગર્થમા ંશુ ંકશલેામ? 

(A) અંતયંગ મોગ  (B) ફક્રશયંગ મોગ  (C) શઠમોગ  (D) એક ણ નક્રશ 
 

80 પ્રાણામાભભા ંવબાનતાની વાથ ેશ્વાવન ેયોકલો ત ેશુ ંછે? 

(A) યૂક  (B) યેચક  (C) કંુબક  (D) આમાભ  
 

81 કંુડરીની ફધં કયાલનાયી કેટરી મરુાઓનુ ંલણશન છે? 

(A) આઠ  () દવ  (C) ફાય  (D) વો  
 

82 ્લાધ્મામ શુ ંછે? 

(A) જ્ઞાનાત્સભક  (B) ક્રિમાત્સભક  (C) બાલાત્સભક  (D) વજૉનાત્સભક  
 

83 ્લક્્તકાવન એ કેવ ુઆવન છે? 

(A) ્લા્્મપ્રયેક  (B) ધ્માનપ્રયેક  (C) આયાભપ્રયેક 
(D) એક ણ નક્રશ 

 

 



84 નીચભેાથંી દ્વન્દ્ર એ શુ ંછે? 

(A) યદુ્ધ  (B) દુખ  (C) સખુ-દુ:ખ  (D) સખુ  
 

85 શદુ્ધદ્ધ કેટરા પ્રકાયની છે? 

(A) એક  (B) ફ ે (C) ત્રણ  (D) ચાય  
 

86 ળૌચ એ શુ ંછે? 

(A) મભ  (B) ર્નમભ  (C) ર્લચાય  (D) મરુા  
 

87 ફન્ન ેબભયોની લચ્ચ ેકમા ચિનુ ં્થાન છે? 

(A) આજ્ઞાચિ  (B) ર્લશદુ્ધ ચિ  (C) વશસ્ત્રાય ચિ  (D) ્લાર્ધષઠાન ચિ  
 

88 ધાયણાની ક્રયકલતા ત ેશુ ંછે? 

(A) પ્રત્સમાશાય  (B) ધ્માન  (C) વભાર્ધ  (D) પ્રાણામભ  
 

89 જેભા ંવાધક ાચંમે ઈન્દ્ન્દ્રમ ઉય જ પ્રાપ્ત કયે છે તે શુ ંછે? 

(A) વ્મર્તયેક લયૈાગ્મ  (B) લર્ળકાય લયૈાગ્મ 
(C) એકેન્દ્ન્દ્રમ લયૈાગ્મ 

(D) મતભાન લયૈાગ્મ 
 

90 ત કેટરા પ્રકાયના ંછે? 

(A) ત્રણ 
(B) ફ ે

(C) ચાય 
(D) ાચં 

 

91 મોગવાધનાભા ંઆલતા અંતયામો કેટરા છે? 

(A) આઠ  (B) નલ  (C) દવ  (D) ફાય  
 

92 જડ ન ેચતેન અન ેચેતનને જડ વભજલા એ શુ ંછે? 

(A) અક્્થયતા  (B) આવ  (C) અર્લયતી  (D) ભ્રાક્ન્દ્ત દળશન  
 

93 ળયીય, ઈન્દ્ન્દ્રમો કે લચત્તભા ંકોઈ યોગ ઉત્સન્ન થલો ત ે 
(A) જડતા  (B) વ્માર્ધ  (C) પ્રભાદ  (D) નફાઈ  

 

94 ધ્મમેભા ંક્્થય કયલા લાયંલાય પ્રમત્સન કયલો ત ે 
(A) ત  (B) ્લાધ્મામ  (C) અભ્માવ  (D) પ્રભાદ  

 

95 ર્નિંરા એ ળનેો પ્રકાય છે? 

(A) ્મરૃ્ત  (B) વરૃ્ત્ત  (C) ભ્રાક્ન્દ્ત 
(D) પ્રભાણ  

 

96 લદે કે વત્સમલાદી લચનોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ ત ે 
(A) પ્રત્સમક્ષ પ્રભાણ  (B) અનભુાન પ્રભાણ  (C) આગભ પ્રભાણ  (D) ત્રણમે  

 

97 ઉદ્દીમાન ફધં નો વભાલળે શઠમોગ પ્રભાણે ળભેા ંકયેર છે? 

(A) આવન  (B) ટ્્કક્રિમા  (C) મરુા  (D) પ્રાણામાભ  
 

98 ળયીયની ક્્થર્તન ેર્લર્ળષટ ક્્થર્તભા ંફાધંી યાખલા ત ે 
(A) મરુા  (B) ફધં  (C) આવન  (D) પ્રાણામાભ  

 

99 सत्वर् ्योगर्ुच्यते | એવુ ંળભેા ંકેશલાભા ંઆવ્યુ ંછે? 
(A) મોગસતૂ્ર  (B) શઠમોગ પ્રદીર્કા  (C) બગલદગીતા   (D) અનાળક્તત મોગ  

 

100 પ્રાલીની શુ ંછે? 

(A) પ્રાણામાભ  (B) ટકભશ  (C) મરુા  (D) આવન  
 

 

 

_____________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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5f9is~d O xzlz Lj7fgVdfgL;s :jf:Yi(CYS-02) 

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 3.00 To 06.00      s], u]6 O 100 

 

 

1 “ભાનર્વક ્લા્્મ એટર ેતદુંય્ત વ્મક્તતત્સલ ર્લકાવ અન ેભાનર્વક યોગના હુભરાથી ફચલા ભાટેનો વ્મલક્્થત લૈજ્ઞાર્નક પ્રમત્સન”   
(A) ભશર્િ તજંલર પ્રભાણે (B) કોરભનેના ભત પ્રભાણે (C) શડેરીના ભત પ્રભાણે (D) આયલુદે પ્રભાણે 

 

2 મોગની દશ ષટીએ ભન ________ અન ેઅશકંાય આ ત્રણેમનુ ંવંણૂશ વકંરન થામ ત્સમાયે ભાનર્વક ્લા્્મ પ્રાપ્ત થામ? 

(A) ઘી  (B) ્મરૃ્ત 
(C) બદુ્ધદ્ધ 

(D) (A) અન ે(C) ફન્ન ે 
 

3 અષટાગં મોગનુ ંછઠ્ઠુ ગર્થયુ ંકયુ ંછે? 
(A) ધાયણા  (B) ધ્માન  (C) આવન 

(D) પ્રાણામાભ  
 

4 યંગસતૂ્રની જોડ કેટરી? 

(A) 21 (B) 22 
(C) 23 

(D) 24 
 

5 કઈ ળેી દ્વાયા ચતેાઓ ફન ેછે? 

(A) એર્થલેરમભ  (B) નલશવ  (C) ભ્યરુય  (D કનતેટીલ  
 

6 ળયીયભા ંઆલરે ્નાયઓુ એ કઈ ળેીઓ છે? 

(A) ભ્યરુય 
(B) નલશવ 

(C) એર્થલેરમભ 
(D) કનતેટીલ 

 

7 અયેલખત ્નાયઓુ દ્વાયા ફનરેા અલમલો _________ શોમ છે. 
(A) ્લમલંતી  (B) અ્લમલંતી (C) (A) અન ે(B) ફન્ને (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં  

 

8 સ્રીઓ કયતા ંરુુોભા ંકેટરા શાડકાની વખં્મા લધ ુછે? 

(A) 1 (B) 2 
(C) 3 

(D) 4 
 

9 કોઈણ વ્મક્તતની ળાયીક્રયક ખાર્વમતો કમા તતં્ર ય આધાક્રયત શોમ છે? 

(A) રુર્ધયાલબવયણતતં્ર  (B) ચતેાતતં્ર  (C કંકારતતં્ર  (D) અંત:સ્ત્રાલી ગ્રરં્થતતં્ર  
 

10 મતૂ્ર નલરકાની  રફંાઈ અનિુભ ેરુુોભા ંઅન ેસ્ત્રીઓભા_ં_________  
(A) 7 થી 9 ઇંચ અને 2 થી 3 ઇંચ  (B) 6 થી 8 ઇંચ અને 1.5 થી 2 ઇંચ 

(C) 6 થી 9 ઇંચ અને 1.5 થી 3 ઇંચ 
(D) 5 થી 8 ઇંચ અને 1 થી 3 ઇંચ 

 

11 મતૂ્રર્િંડના ફશાયના તયપના બાગન ે__________ કશ ેછે. 
(A) ભડે્રુા  (B) કોટશક્ષ  (C) પે્લ્લવ  (D) કેલરવટોર્નન  

 

12 વલંદેી ચતેાઓનુ ંકામશ?  
(A) ળયીયના એક અલમલથી ફીજા અલમલ સધુી વદેંળા રઈ જલા  
(B) ળયીયના અલમલો તયપ ભગજના આદેળફૃી  વદેંળાઓ જ ચેતાઓ  રઈ જામ  
(C) ળયીયના અંગો તયપ આલતુ ંવલંદેન ભગજ તયપ રઈ જામ  
(D) (B) અન ે(C) ફન્ને 

 



13 આણા ળયીયના કુર લજનભા ંરગબગ કેટરા બાગ ્નાયઓુનુ ંશોમ છે? 

(A) 2/4  (B) 3/4  (C) 1/3  (D) 2/3  
 

14 જઠય, હૃદમ, આંતયડા, ગબાશળમ લગેયે કમા ્નાયઓુ છે? 

(A) અ્લમલંતી   (B) ઈચ્છાલતી  (C) અર્નઈચ્છાલતી  (D) (A) અન ે(B) ફન્ને 
 

15 વાભાન્દ્મ કદના ં્નાયભુા ંઆળયે કેટરા ્નાયકુો શોમ છે?  
(A 1 રાખ  (B) 1 કયોડ  (C) 1 શજાય  (D) 1 અફજ  

 

16 શાડકાની આંતયીક વદૃ્ધદ્ધ ભાટે કેલા આશાયની જફૃય ડે છે? 

(A) કેપ્લ્ળમભ  (B) પો્પયવ  (C) ર્લટાભીન-ડી  (D) (A), (B) અન ે(C) ત્રણમે  
 

17 રુર્ધય _________ ના કાયણ ેરાર દેખામ છે? 

(A) યકતકણો  (B) ત્રાકકણો  (C) શ્વતેકણો  (D) (A) અન ે(C) ફન્ને 
 

18 જભણા કણશક અન ેજભણા ક્ષેકન ેજોડતા લાલ્લ? 

(A) દ્ધદ્વદર   (B) ર્ત્રદર  (C) અધશચરંાકાય  (D) ચરંાકાય 
 

19 ઓક્તવજનન ેતથા આશાય યવન ેકોો સધુી શોંચાડલાનુ ંકામશ કયુ ંતતં્ર કયે છે? 

(A) ાચનતતં્ર  (B) શ્વવનતતં્ર  (C) રુર્ધયાલબવયણતતં્ર 
(D) ચતેાતતં્ર 

 

20 ર્ળયા અન ેધભની અનિુભ ેકમા યંગની દેખામ છે? 

(A) રાર અન ેભયૂા  (B) ક્થાઈ અન ેરાર  (C) ભયૂા અન ેરાર  (D) રાર અન ેક્થાઈ  
 

21 પેપવાભાથંી રુર્ધય શદુ્ધ થઈને ળનેા દ્વાયા ડાફા કણશકભા ંપ્રલળે કયે છે? 

(A) ફુપ્ફુવીમ ધભની  B) ફુપ્ફુવીમ ર્ળયા  (C) ભશા ધભની  (D) ઉધ્લશ ર્ળયા  
 

22 શ્વવનતતં્રભાથંી નીચનેાભાથંી કમા અલલમનો વભાલેળ થતો નથી? 

(A) અન્નની  (B) શ્વાવની  (C) નાવાગદુ્દા  (D) ાવંીઓ  
 

23 શ્વવનતતં્રનુ ંમખુ્મ અલમલ? 

(A) ાવંીઓ 
(B) પેપવા  (C) નાક  (D) શ્વાવની 

 

24 પેપવાની આવાવ આલયણ શોમ છે જેભા ંપ્રલાશી બયેલુ ંશોમ છે. આ લાય _________ 
(A) અવત્સમ છે  (B) વત્સમ છે  (C) અધશવત્સમ છે  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 

 

25 શ્વાવની ળેની ફનરેી છે? 

(A) લાય ુકોષઠોની  (B) શાડકાઓંની  (C) ્નાયઓુની  (D) કાક્રટિઁરજેની  
 

26 શ્વવનની ક્રિમાભા ં_________ નો ર્નમભ રાગ ુડે છે. 
(A) ફોઇરનો ર્નમભ  (B) શડેરીનો ર્નમભ  (C) કોરભનેનો ર્નમભ  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 

 

27 વબાનતા લૂશક આણે પ્રાણામાભ દ્વાયા ઊંડા શ્વાવ રેવુ?ં 

(A) અર્નપ્ચ્છત શ્વવન  (B) ્લમવંચંાલરત શ્વવન  (C) ઈપ્ચ્છત શ્વવન  (D) અ્લમવંચંાલરત શ્વવન 
 

28 રુર્ધય ક્રયલશનનો ભાગશ હૃદમભા ં_________? 

(A) જભણુ ંકણશક જભણુ ંક્ષેકડાબુ ંકણશકપેપવાંડાબુ ંક્ષેક 

(B) જભણુ ંકણશક જભણુ ંક્ષેક પેપવા જભણુ ંક્ષેક ડાબુ ંક્ષેક 

(C) જભણુ ંકણશક ડાબુ ંકણશક પેપવા જભણુ ંક્ષેક ડાબુ ંક્ષેક 

(D) જભણુ ંકણશક પેપવા ડાબુ ંકણશક જભણુ ંક્ષેક  ડાબુ ંક્ષેક 
 

29 નાનુ ંઆંતયડું કેટરા બાગભા ંલશેંચામલેુ ંછે? 

(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાચં  (D) વાત  
 

30 ભોટા આંતયડાની રફંાઈ  
(A) 5 ઇંચ  B) 6 ઇંચ  (C) 5 ફૂટ  (D) 6 ફૂટ  

 

31 નીચભેાથંી કમા બાગો અપ્રત્સમક્ષ યીત ેાચન કામોભા ંકામશયત શોમ છે?  
(A) મકૃત  (B) ગ્રશણી (C) ્લાદુર્િંડ  (D) (A) અન ે(C) ફન્ને 

 

32 પ્રોટીનનુ ંફૃાતંય _________ ભા ંથામ છે? 

(A) પેટી એર્વડ  (B) એર્ભનો એર્વડ  (C) ગ્લકુોઝ  D) કાફોશાઈડે્રટ  
 

33 ગ્રશણીની દીલારભાથંી મકૃતયવનો સ્ત્રાલ થામ છે. આ લાકમ ________ 
(A) વત્સમ છે  (B) અવત્સમ છે  (C) અધશવત્સમ છે 

(D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 
        

 



34 જઠયભા ંકમા અંત:સ્ત્રાલ દ્વાયા ખોયાકભા ંયશરેા પ્રોટીનનુ ંાચન ળફૃ થામ છે? 

(A) રકે્રકટન  (B) યેક્રટન  (C) કેપ્લ્વટોર્નન   (D) ટેર્વન  
 

35 રોશીનુ ંશદુ્ધદ્ધકયણ  
(A) હૃદમ  (B) પેપવા ં (C) ફન્ન ે (D) ફન્ન ેભાથંી એક ણ નશીં  

 

36 “ળયીય એટર ે__________ સવુ્મલક્્થત વયંચના” 
(A) ફહુકોીમ  (B) દ્ધદ્વકોીમ 

(C) ફહુળેીમ  (D) એક કોીમ  
 

37 પ્રાણીકોભા ંઆલયણ કેટરા ્તયનુ ંશોમ છે? 

(A) ફ ે (B) ચાય   (C) એક  (D) ત્રણ  
 

38 પ્રાણનો ઉપ્રાણ  
(A) દેલદત્ત  () કૃકય  (C) કૂભશ  (D) નાગ  

 

39 રાયાવનો ઉત્સવેચક  
(A) ટામરીન  (B) રામવોઝોભ  (C) એભામરેઝ  (D) ત્રણમે  

 

40 પ્રોટીન વીન્દ્થવેીવ  
(A) યાઈફોઝોભ  (B) ગ્રોગીકામ  (C) રામવોઝોભ  (D) કણાબસતૂ્ર   

 

41 23 ભી જોડ ×-× જોડ ફન ેતો જન્દ્ભનાય ફાક જાર્ત ___________? 

(A) રુુ  (B) સ્ત્રી  (C) નુવંક  (D) સુય સ્ત્રી  
 

42 જનીનરવ્મ કમા ંઆલલેુ ંછે?  
(A) કોયવટરની અંદય  (B) કોકેન્દ્રની ફશાય  
(C) કોકેન્દ્રની અંદય  (D) કોકેન્દ્રની ફશાય અન ેઅંદય ફન્ન ેતયપ  

 

43 આભા ંલાલ્લ નથી શોતા,   
(A) રુર્ધયકેર્ળકાઓ  (B) ધભની  (C) ર્ળયા  (D) ભશાધભની  

 

44 સ્ત્રીઓની દુગશધ ગ્રરં્થઓભા ંદૂધ ર્નભાશણની પ્રક્રિમા ભાટે જલાફદાય શોભોન? 

(A) પોલરકર ્ટીમ્યરુટેીંગ  (B) ઓક્તવટોવીન  (C) કેપ્લ્વટોનીન 
(D) પ્રોરકેટીન  

 

45 પ્રોજે્ટેયોન અંત:સ્ત્રાલ કઈ ગ્રથંી નો છે? 

(A) અંડર્િંડ  (B) ્લાદુર્િંડ  (C) શિુર્િંડ 
(D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશી 

 

46 રુર્ધય ગાણની પ્રક્રિમાના કેટરા તબ્ફકા? 

(A) ચાય  (B) ાચં  (C) ત્રણ  (D) વાત  
 

47 ાચનની ક્રિમા કમા ંસધુી ચાર ેછે? 

(A) ભોટા આંતયડા  (B) નાના આંતયડા  (C) ભાળમ  (D) કોરોન  
 

48 નાના આંતયડાનો ળફૃલાતનો બાગ જે ‘C’ આકાયનો છે. 
(A) ગ્રશણી  (B) તલાળમ  (C) કોરોન  (D જઠય  

 

49 ફન્ન ેમતૂ્રર્િંડો ભા ંથઈ 24 કરાકભા ં________ લરટય ફૃર્ધય ગાણ થામ છે? 

(A) 160 લર. (B) 170 લર. (C) 180 લર. D) 190 લર. 
 

50 યેાથાઈયોઈડ ગ્રરં્થ નુ ં્થાન  
(A) થાઈયોઈડ ગ્રરં્થની આગ  B) થાઈયોઈડ ગ્રરં્થની ાછ 

(C) થાઈયોઈડ ગ્રરં્થની નીચે  (D) થાઈયોઈડ ગ્રરં્થની ઉય  
 

51 ગ્લકુાગોનનો અંત:સ્ત્રાલ કમા કોોભાથંી થામ છે? 

(A)  કોો  (B)  કોો  (C) T કોો  (D)  કોો  
 

52 નીચભેાથંી કમા વજંોગોભા ંતનાલ ઊબો થતો નથી? 

(A) આશ્ચમશ  (B) ગુ્ વો  (C) શશ  (D) ડય  
 

53 ્મરૃ્ત ક્રયશદુ્ધ થામ  
(A) પ્રાથશના  (B) ધ્માન  (C) શકાયાત્સભક ર્લચાય  (D) આવન  

 

54 યકતદફાણન ેર્નમરં્ત્રત કયે  
(A) TSH 

(B) GH  (C) FSH  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 
 

55 તણાલની વીધી અવય  
(A) ર્વમ્થેટેીક નલશવ ર્વ્ટભ  (B) યેા ર્વમ્થેટેીક નલશવ ર્વ્ટભ 

(C) (A) અન ે(B) ફન્ને (D) (A) અન ે(B) ભાથંી એક ણ નશીં  
 



56 જેનો નાળ નથી અન ેજે વદામ ર્લદ્યભાન છે. 
(A) બુ્ધ  (B) ળાશ્વત  (C) અળાશ્વત  (D) ર્નયાભમ  

 

57 નીચભેાથંી રાગણી ભાટેના રક્ષણ નથી  
(A) બપુ્ધ્ધ ય વાયી અવય કયે છે  (B) ર્લશ્વવ્માી છે  
(C) બપુ્ધ્ધ ય ખયાફ  અવય કયે છે 

(D) જેન ેઆલતા લાય નથી રાગણી યંત ુજતા લાય રાગે છે  
 

58 નકાયાત્સભક રાગણી છે  
(A) ળારં્ત  (B) દંબ  (C) આનદં   (D) ક્ષભા 

 

59 આકાળની ને તનેી ઈચ્છા ર્લરુધ્ધ તને છીનલી રીધી તો આકાળના ભનભા ંકઈ રાગણીનો ઉદબલ થામ?   
(A) ડય  (B) દંબ  (C) ઈષમાશ  (D) િોધ  

 

60 પ્રાથશના “થૃ”  
(A) ગજુયાતી  (B) રકે્રટન  (C) વં્ કૃત  (D) રટેીન  

 

61 ચંકોળર્લદ્યા ળેભા ંછે? 

(A) બગલદગીતા  (B) તતેયીમ ઉર્નદ  (C) મોગ  (D) ઋગલદે  
 

62 નીચભેાથંી કોનો વભાલળે ચંકોળ ભા ંથતો નથી. 
(A) ર્નયાભમ કોળ  (B) ભનોભમ કોળ  (C) અન્નભમ કોળ  (D) ર્લજ્ઞાનભમ કોળ  

 

63 વૌથી ફશાય કમો કોળ આલરેો છે? 

(A) પ્રાણામાભ કોળ  (B) આનદંભમ કોળ  (C) ર્લજ્ઞાનભમ કોળ  (D) અન્નભમ કોળ  
 

64 જમા ંસધુી પ્રાણની __________ ગર્ત ન થામ ત્સમા ંસધુી આધ્માત્સભ ભાત્ર લાતોભા ંજ યશ ે 
(A) અધો  (B) ઉધ્લશ  (C) વભાન  (D) તીમશક  

 

65 ્થૂ ર્લજ્ઞાન ય આધાક્રયત છે. 
(A) દલક્ષણી ભનોર્લજ્ઞાન  (B) મોગ  (C) ર્શ્ચભ ભનોર્લજ્ઞાન 

(D) આવન  
 

66 આત્સભાનો ખોયાક  
(A) મોગ  (B) પ્રાથશના  (C) રાગણી  (D) ધ્માન  

 

67 રૌક્રકક પ્રાથશના એ પ્રાથનાનો કમો પ્રકાય છે? 

(A) વ્મક્તતગત પ્રાથશના (B) વમશૂ પ્રાથશના (C) વભબાલ પ્રાથશના (D) વ્મક્તતગત વભબાલ પ્રાથશના 
 

68 પ્રાથશના _________ ્લા્્મની ચાલી છે? 

(A) ભાનર્વક  (B) ળાયીક્રયક  (C) (A) અન ે(B) ફન્ને (D) ત્રણમે  
 

69 ળાસ્ત્રોભા ંરુુાથશની વખં્મા 
(A) ફ ે  (B) ચાય  (C) છ  (D) આઠ  

 

70 એન્દ્ડ્રીનર ગ્રરં્થ નુ ં્થાન  
(A) મતૂ્રર્િંડ ાછ  (B) મતૂ્રર્િંડભા ં (C) મતૂ્રર્િંડ ઉય  (D) મતૂ્રર્િંડ નીચે  

 

71 નાના આંતયડાની રફંાઈ  
(A) 18 થી 22 ફૂટ  (B) 18 થી 22 ઇંચ  (C) 18 થી 20 ઇંચ  (D) 18 થી 20 ફૂટ  

 

72 ળક્તતની ઉત્સર્ત ળેના દશન દ્વાયા થામ છે? 

(A) કાફશનડામોકવાઈડ  (B) શાઈડ્રોજન  (C) ઓક્તવજન  (D) નાઈટ્રોજન  
 

73 પ્રાથશનાથી થતો પામદો નથી. 
(A) વં્ કાયોની શદુ્ધદ્ધ  (B) અર્નિંરા  (C) ગાઢ ર્નિંરા  (D) અશકંાયની મકુ્તત  

 

74 પ્રાથશનાથી લચત્ત અન ેભન ________ ફન ેછે. 
(A) ફક્રશમુશખી  (B) અંતમુશખી (C) ઉબમમુશખી (D) ર્નમુશખી 

 

75 તનાલનો ઉામ  
(A) મોગસતૂ્રનો અભ્માવ  (B) વભાર્ધ  (C) વતત અજાગરૃ્ત  (D) ત્રણમે  

 

76 ભૌનનો અભ્માવ કમાશ ફાદ _________ 
(A) મોગ  (B) ધ્માન  (C) આવન  (D) પ્રાણામાભ  

 

77 તનાલના ંરક્ષણ  
(A) વકાયાત્સભક બાલ   (B) આંનદ  (C) અથાક  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 

 

78 શતાળા દૂય કયલા  
(A) ઈશ્વય પ્રત્સમે શ્રદ્ધા  (B) અલબભાની ફનો  (C) રાગણી યાખો  (D) ક્રયલતશન અનાલો  

 



79 ોતાન ેજ ભાત્ર વાચા વભજે તથા ફીજા કયતા ોતાન ેભશાન ભાની અન્દ્મ કોઈના જ્ઞાનને ્લીકાયે નશીં તને ે_________ કશ ેછે  
(A) રોબી વ્મક્તત  (B) દંબી વ્મક્તત  (C) ઈાશફૄ વ્મક્તત  (D) (A) અન ે(B) ફન્ન ે 

 

80 રોબની વરૃ્ત જેટરી યૂી થામ તટેરી ઝડથી __________ છે   
(A) ઘટે  (B) વભાન  (C) લધ ે (D) (B) અન ે(C) ફન્ન ે 

 

81 પ્રભે વ્મક્તતભા ંત્સમાયે જ ઉત્સન્ન થામ જમાયે   
(A) વ્મક્તતભા ંર્ન્લાથશણુ ંશોમ  (B) વ્મક્તતભા ંએકાત્સભબાલ આલ ે 
(C) નકાયાત્સભક રાગણી શોમ  (D) વ્મક્તતભા ંવભબાલ આલ ે 

 

82 વાચી ળારં્ત ળભેા ંછે? 

(A) ક્ષભા (B) ભોક્ષ  (C) અથશ  (D) કામશ  
 

83 વામરન્દ્ટ ક્રકરય છે  
(A) ઈષમાશ  (B) િોધ  (C) તનાલ  (D) (A) અન ે(C) ફન્ને 

 

84 તનાલના ંરક્ષણો  
(A) નકાયાત્સભકતા  (B) ક્્થયતા  (C) ફચેનેી  (D) (A) અન ે(C) ફન્ને 

 

85 ધ્માનથી _______ નો વાક્ષાત્સકાય થામ છે. 
(A) યભાત્સભા  (B) આત્સભા  (C) દેલ  (D) (A) અન ે(B) ફન્ને 

 

86 શને્દ્રનેો લૂ  
(A) ાચનતતં્ર  (B) શ્વવનતતં્ર  (C) ઉત્સવજૉન તતં્ર  (D) રુર્ધયાલબવયણ તતં્ર  

 

87 ફધા દુ:ખ દૂય કયે વ્મક્તતન ેળક્તતળાી ફનાલ ે 
(A) આનદં  (B) પ્રભે  (C) ળારં્ત  (D) ક્ષભા 

 

88 ત્રાકકણનો આકાય  
(A) અંડાકાય  (B) ગો  (C) લરેણ જેલો  (D) લારના દાણા જેલો  

 

89 ડામાફીટીવ થલા ભાટે જલાફદાય કોો  
(A)  કોો  (B)  કોો (C)  કોો (D) ત્રણમે  

 

90 પ્રાથશનાના પ્રકાયભા ંવભાલળે થતો નથી  
(A) અવ્મક્તતગત પ્રાથશના  (B) વ્મક્તતગત પ્રાથશના (C) વભબાલ પ્રાથશના  (D) (A) અન ે(C) ફન્ને 

 

91 રુુ અન ેપ્રકૃર્તના વભન્દ્લમન ે 
(A) જીલન  (B) દેલતા  (C) યાક્ષવ  (D) ભાનલ  

 

92 વલાયની ચાલી અન ેવધં્માકાની વાકં  
(A) મોગ  (B) પ્રાથશના  (C) ળારં્ત  (D) (A) અન ે(B) ફન્ને 

 

93 પતત ોતાની જાત ભાટે જ જે વ્મક્તત ર્લચાયે છે ત ે 
(A) યકેન્દ્ન્દ્રત  (B) ્લકેન્દ્ન્દ્રત  (C) દંબી  (D) ઈાશફૄ  

 

94 ધ્માન પ્રાણનો ઉપ્રાણ  
(A) દેલદત્ત  (B) ધનજંમ  (C) કૃકય  (D) કૂભશ  

 

95 વાજત્સલક, યાજર્વક અન ેતાભર્વક વ્મક્તતના પ્રકાયો ળભેા ંઆેરા છે? 

(A) તતેયીમ ઉર્નદ  (B) અથલશલદે  (C) શ્રીભદબગલદ ગીતા  (D) લદે 
 

96 કોનુ ંવનૈ્દ્મ  
(A) રામવોઝોભ  (B) કાણાબસતૂ્ર  (C) યાઈફોઝોભ  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 

 

97 તતં્ર એટર ેળેનો વમશૂ  
(A) અલમલ  (B) ળેીઓ  (C) કોો  (D) ત્રણમેભાથંી એક ણ નશીં 

 

98 મતૂ્રર્િંડની અંદયનો ગોાકાય બાગ  
(A) પે્લ્લવ  (B) કોટેક્ષ 

(C) ભડેયરુા  (D) (A) અન ે(B) ફન્ને 
 

99 ાલયશાઉવ  
(A) યાઈફોઝોભ  (B) રામવોઝોભ  (C) કાણાબસતૂ્ર  (D) ર્ત્રષટી 

 

100 અન્દ્મના કલ્માણ ભાટે કયામ છે. 
(A) વમશૂ પ્રાથશના  (B) વ્મક્તતગત વભબાલ  (C) રૌક્રકક પ્રાથશના  (D) અવ્મક્તતગત વભબાલ  
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સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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1 આયલુદે ભત ે્લા્્મ ની વ્માખ્માભા ંળેની પ્રવન્નતા જફૃયી છે? 

(A) આત્સભા  (B) ઇન્દ્ન્દ્રમો   (C) ભન  (D) ઉયોકત ત્રણમે  
 

2 એરોથેી __________ નુ ંળાસ્ત્ર છે. 
(A) દલા-દાફૃ  (B) ર્લશાય  (C) કુર્ત્રભતા  (D) જીલન  

 

3 આયલુદેનો ઉદેશ્મ છે. 
(A) વ્મક્તતના ભાનર્વક ્લા્થની યક્ષા કયલી. (B) વ્મક્તતના ભાત્ર ળાયીક્રયક ્લા્્મ ની યક્ષા કયલી. 
(C) ્લ્થ વ્મક્તતના ્લા્્મની યક્ષા કયલી (D) એક ણ નશીં  

 

4 બ્રહ્મચમાશશ્રભભા ંશુ ંકયવુ ંજોઈએ? 

(A) વભાજવલેા  (B) ર્લદ્યાભ્માવ  (C) જીલનર્નલાશશ  (D) એક ણ નશીં  
 

5 એક ત્સનીવ્રત તથા એતર્તવ્રત યા આશ્રભનો ધભશ છે? 

(A) બ્રહ્મચમાશશ્રભ 
(B) ગશૃ્થાશ્રભ  (C) લાનપ્ર્થાશ્રભ  (D) વનં્દ્માવાશ્રભ  

 

6 પ્રાત: કાર ેયાયે ઉઠવુ ંજોઈએ? 

(A) શબુ મહુતૂશભા ં (B) કાર મહુતૂશભા ં (C) બ્રહ્મ મહુતૂશભા ં (D) ચરં મહુતૂશભા ં
 

7 ભન, લચન અન ેકભશનો __________ યાખલા પ્રમતન કયલો. 
(A) ક્રશનમોગ  (B) ર્ભ્મામોગ  (C) વભમોગ  (D) ર્લભમોગ  

 

8 પ્રાણલાયનુ ુ ંપ્રભાણ યાયે લધાયે શોમ છે? 

(A) લશરેી વલાયે  (B) ફોયે  (C) વાજંે  (D) યાત્ર ે 
 

9 ઉ:ાન ભાટે આદળશ ાત્ર  
(A) તાફંાનુ ં (B) ભાટીનુ ં (C) ્ટીરનુ ં (D) એલ્યભુીનીમભનુ ં 

 

10 ળૌચ એટર ે_____________ 
(A) વોચવુ ં (B) શદુ્ધતા   (C) સચૂન  (D) એક ણ નશીં 

 

11 ્લયછતાના ંપ્રકાયો કમા છે? 

(A) આંતક્રયક  B) ફાશમ  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશીં 
 

12 વત્સવગં, પ્રાણામાભ અન ેવાજત્સલક લાચન ળનેા ભાટે જફૃયી છે? 

(A) ફાહ્ય ્લયછતા  (B) આંતક્રયક ્લયછતા (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશીં 
 

13 ભવારાના ંવાભાન્દ્મ ગણુો કમા છે? 

(A) છ મ ેયવોની યૂલણી  (B) આશાયનુ ંાચન  (C) ફૃલચ લધશક  (D) એક ણ નશીં 
        

 



14 ળયદ અન ેગ્રીષભભા ંકમા ભવારા લધાયે ન લાયલા? 

(A) રવણ  (B) ભયચા ં (C) ભીઠંુ  (D) ઉયોકત ત્રણમે  
 

15 કોના લધ ુડતા ઉમોગથી લા ખયી જામ અને ધોા થઈ જામ છે? 

(A) ભયચા  (B) ભીઠંુ  (C) ક્રશિંગ  (D) ભથેી  
 

16 લાના ંયોગ ય _________ શ્રષેઠ છે? 

(A) શદય  (B) ભયી  (C) ક્રશિંગ  (D) ભથેી  
 

17 આદુ+ર્વિંઘલ યાયે રેલા? 

(A) બોજન શેરા (B) બોજન વાથ ે (C) બોજન ફાદ  (D) સતૂી લખત ે 
 

18 __________ અર્પ્રમ શોલા છતા ંઉત્તભ ગણુ લાફૄ છે? 

(A) આદુ  (B) ભયી  (C) રવણ  (D) ભયચા  
 

19 લધ ુગણુકાયી ભીઠંુ કયુ?ં 

(A) દક્રયમાઈ ભીઠંુ  (B) ર્વિંધલ  (C) વચં  (D) ઉયોકત ફધા જ  
 

20 ફધાજ પ્રકાયના ંનલા અનાજ ___________ શોમ છે. 
(A) ભધયુ  (B) બાયે  (C) કપ કયનાય  (D) ઉયોકત ત્રણમે  

 

21 ___________ શભંળેા ્મ છે. 
(A) ઘઉં  (B) જલ  (C) ચોખા  (D) ફાજયી  

 

22 __________ દુજૉય અન ેર્લષટંબી છે. 
(A) ઘઉં  (B) જલ  (C) ચોખા  (D) ફાજયી  

 

23 જેનુ ં__________ ફગડે તનેા દાતં ફગડમા ર્લના યશતેા નથી. 
(A) મખુ  (B) ટે  (C) આંખ  (D) કાન  

 

24 ખલુ્રા ભાથ ેતડકાભા ંપયલાથી __________ ન ેનકુવાન થામ છે? 

(A) આંખ  (B) નાક  (C) કાન  (D) ગફંૄ  
 

25 નતે્રયક્ષા ભાટે ળનેા લેગો યોકલા નશીં  
(A) ભ  (B) મતૂ્ર  (C) આંસ ુ (D) ઉયોકત ત્રણમે 

 

26 કેળયક્ષા ભાટે શુ ંકયવુ ંજોઈએ? 

(A) નાકભા ંતરે/ઘીના ંટીા ંનાખલા  (B) ગના ંતીમ ેઘી કે તરે ઘવવુ ં 
(C) લા શભંેળા ઓેરા યાખલા  (D) ઉયોકત ત્રણમે 

 

27 અલક્ષતશણ ભાટે ઉમોગી ઔધો  
(A) ર્ત્રપાધતૃ  (B) જીલતંીધ્રતુ  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશી 

 

28 ભાલરળ ના પામદા કમા છે? 

(A) નૃ્દ્ષટ & તપૃ્પ્ત  (B) ળારં્ત & ્મરૃ્ત  (C) મદુ્દતૃ્તા & ર્નિંરા  (D) ઉયોકત ફધા  
 

29 ભાલરળ ન કયવુ ંજોઈએ  
(A) કપવદૃ્ધદ્ધ  (B) તાલ & અજીણશ  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશી 

 

30 ળયીયન ેકોઈ ણ પ્રકાયે શ્રભ આલો એટર ે__________ 
(A) અભ્મગં  (B) વ્મામભ  (C) મોગ  (D) ઉદ્વલતશન  

 

31 આખા ક્રદલવના ંકાભ છી ઇન્દ્ન્દ્રમો ન ેઆયાભ આલા ભાટે ___________ જફૃયી છે. 
(A) દીલા્લામ  (B) લાભકુક્ષી  (C) ર્નરા  (D) બોજન  

 

32 ____________ ઋતભુા ંલધાયે અન ે__________ ઋતભુા ંઓછી ઊંઘ રલેી. 
(A) ગ્રીષભ, લાશ  (B) લાશ, લવતં  (C) શભેતં, લાશ  (D) ગ્રીષભ, લવતં  

 

33 કાયણ લગય ક્રદલવ ેસલૂાથી કમા યોગો થામ છે.   
(A) કપ-ર્ત્તજ યોગ  (B) ચભશ યોગો  (C) વત્તજ્જજમ યોગો  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

34 ર્નિંરાનો લેગ યોકલાથી કમા યોગો થામ છે? 

(A) ાચનના ં (B) આંખના  (C) ભાથાના ં (D) ઉયોકત ત્રણમે  
 

35 લધ ુપ્રભાણભા ંકઠો રલેાથી __________ લધ ેછે. 
(A) લાય ુ (B) ર્ત્ત  (C) કપ  (D) ર્ત્રદો  

 

36 કયુ ંકઠો તાલ ઉતમાશ છી ચ્મ છે? 

(A) ભગ  (B) ચણા  C) અદ   (D) લાર  
 



37 __________ મતૂ્રલધશક અન ેશિુ નાવક છે. 
(A) ચણા  (B) તલુયે  (C) અદ  (D) લાર  

 

38 __________ ળાકભા ંશ્રષેઠ છે. 
(A) દૂધી  (B) યીંગણ  (C) ફટાકા  (D) યલ  

 

39 ઠંડી ઋતભુા ં__________ છુટથી ખાલા  
(A) યલ  (B) દૂધી  (C) યીંગણ  (D) કાયેરા  

 

40 ____________ કંદ-ળાકોભા ંલધ ુગણુપ્રદ છે. 
(A) ફટાકા  (B) સયૂણ  (C) યતાફૄ  (D) ફીટ  

 

41 __________ દદીએ લધાયે મૂા ન ખાલા 
(A) તાલ  (B) જૂની ળયદી  (C) શયવ  (D) હૃદમયોગ  

 

42 સકૂલણી કયેર કયુ ંળાક ખાઈ ળકામ? 

(A) તાદંજો  (B) યલ  (C) મૂા  (D) ારખ  
 

43 __________ પ્રકૃર્તલાાન ેઊંઘ લધાયે આલે છે. 
(A) લાત  (B) ર્ત્ત  (C) કપ  (D) એક ણ નશી 

 

44 ર્લવગશકારની ઋતઓુ કઈ છે? 

(A) લાશ, ળયદ, શભેતં 
(B) ર્ળર્ળય, લવતં, ગ્રીષભ 

(C) લાશ, શભેતં, ર્ળર્ળય 
(D) ર્ળર્ળય, ળયદ, શભેતં 

 

45 કઈ ઋતભુા ંઅક્ગ્ન પ્રફ ફન ેછે? 

(A) શભેતં  (B) લાશ  (C) ળયદ  (D) ગ્રીષભ  
 

46 __________ ઋતભુા ંલાય ુકયનાયો ખોયાક ન રલેો   
(A) શભેતં  (B) ર્ળર્ળય  (C) લાશ  (D) ળયદ  

 

47 યકતભોક્ષણ કઈ ઋતભુા ંકયવુ ંજોઈએ  
(A) શભેતં  (B) ર્ળર્ળય (C) લાશ (D) ળયદ 

 

48 ઋતવુરં્ધના ંક્રદલવો કેટરા? 

(A) 10 
(B) 12 

(C) 15 
(D) 18 

 

49 પ્રાણીભાત્રના પ્રાણ _________ ય ર્નબશય છે. 
(A) અન્ન  (B) ાન  (C) મોગ  (D) પ્રાણામભ  

 

50 આયલુદે ભત ેકુર આશાય યવ કેટરા? 

(A) 3 
(B) 4 

(C) 5 
(D) 6 

 

51 __________ ય કલરેી યવોઈ વૌથી લધ ુશલી, ્લાક્રદષટ & આયોગ્મપ્રદ ગણામ છે. 
(A) ગ્માવતેર  (B) લીજી (C) અડામા છાણા (D) ગેવ  

 

52 ___________ ભાવભા ંએકટાણા ંકયલા ઈચ્છનીમ છે.  
(A) બાદયલો  (B) ો  (C) ભશા  (D) શ્રાલણ  

 

53 કેલા યોગોભા ંરાઘંન આલશ્મક છે? 

(A) આભજન્દ્મ  (B) ર્ત્તજન્દ્મ  (C) લાતજન્દ્મ  (D) કપજન્દ્મ  
 

54 બ્ભકાલગન એટર ે 
(A) ભદંાક્ગ્ન   (B) ર્લભાક્ગ્ન  (C) અર્તતીક્ષણ અક્ગ્ન  (D) ર્લકૃતાક્ગ્ન  

 

55 કમા ભાનર્વક આલગેો અક્ગ્ન ન ેર્લભ કયે છે? 

(A) દુ:ખ, ળોક  (B) બમ  (C) લચિંતા, િોધ  (D) ત્રણમે   
 

56 __________ અવ્મતત યવલાફંૄ છે.  
(A) ાણી  (B) ભરૂ્ભ  (C) આકાળ  (D) લાય ુ 

 

57 કાચ ુાણી _________ કરાકે ચ ેછે? 

(A) 3 
(B) 4 

(C) 5  (D) 6 
 

58 ાણીન ે્લચ્છ કયલા ઉમોગી છે. 
(A) નીભશીના ંફી  (B) પટકડી  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશીં 

 

59 નાક લાટે ાણી ીલાના પામદા  
(A) બદુ્ધદ્ધ લધ ે (B) દશ ન્દ્ષટ લધ ે (C) ્મરૃ્ત લધ ે (D) ત્રણમે   
        

 



60 __________ વાથ ેકેા ખાલા નશી  
(A) દૂધ   (B) દશીં  (C) ફન્ન ે (D) એક ણ નશીં 

 

61 _________ યોગભા ંદાડભ ઉત્તભ છે. 
(A) ઝાડા  (B) ઉરટી  (C) જલય  (D) કફજીમાત  

 

62 કમા પો યોજ ખાઈ ળકામ  
(A) રાક્ષ  (B) દાડભ  (C) આભા  (D) ત્રણમે  

 

63 નીચનેાભાથંી કમા ર્લરુદ્ધ આશાય છે? 

(A) દૂધ વાથ ેપો  (B) દૂધ વાથ ેવાકાય  (C) દશીં વાથ ેવાકાય  (D) ત્રણમે  
 

64 ____________ ર્ત્તનાળક રવ્મોભા ંશ્રષેઠ છે. 
(A) દૂધ  (B) છાળ  (C) દશીં  (D) ઘી  

 

65 ભાખણ __________ ભાટે વલોતભ આશાય છે.  
(A) ફાકો  (B) યલુાનો  (C) સ્ત્રીઓ  (D) વધુ્ધો  

 

66 જોડકા ંજોડો---- દશીં ખાલાની યીત  
1. લાયભુા ં  (A) ભીઠંુ ભેલીને 
2. ર્ત્તભા ં  (B) ઘી કે વાકાય ભેલીને 
3. કપભા ં  (C) ભધ કે ાણી ભેલી  

(A)  1-A, 2-B, 3-C  (B) 1-B, 2-C, 3-A  (C) 1-C, 2-A, 3-B  (D) 1-A, 2-C, 3-B  
 

67 ___________ નુ ંદૂધ ખાવુ ંનશીં  
(A) ગામ  (B) બેંવ  (C) ફકયી  (D) ઘટેી  

 

68 _________ નુ ંદૂધ યકતર્ત્તભા ંનાકભા ંટીા ંાડલા ઉમોગી છે. 
(A) ગામ  (B) બવે  (C) ભાતા  (D) ઉટડી  

 

69 ્લ્થ અન ેરાફંા આયષુમની પ્રાપ્પ્ત ભાટેનુ ંલણશન ળભેા ંજોલા ભે છે? 

(A) યનુાની  (B) ર્વદ્ધ  (C) આયલુદે  (D) શોભીમોથી  
 

70 યવ એ શુ ંછે? 

(A) દો  (B) ધાત ુ
(C) ભર  (D) ત્રણમે  

 

71 ગયભ કયલા જોઈએ નડી  
(A) ભધ  (B) ાકા પો  (C) દશીં  (D) ત્રણમે 

 

72 ભળે કમાયે આંજલી? 

(A) લશરેી વલાયે  (B) ફોયે  (C) વાજંે  (D) યાત્ર ેસતૂી લખત ે 
 

73 તરુવી કોની વાથ ેર્લરુદ્ધ આશાય છે? 

(A) દૂધ  (B) દશીં  (C) ભાખણ  (D) એક ણ નશી 
 

74 ્લદે એ ળનેો પ્રકાય છે? 

(A) દો  (B) ધાત ુ (C) ભર  (D) ત્રણમે 
 

75 શોજયીના ં4 બાગ કાઢીન ે2 બાગ ળભેાથંી બયલા. 
(A) બોજન  (B) જ  (C) લાયવુચંાય  (D) એક ણ નશી 

 

76 ___________ રુુત્સલનાળક છે અન ેસ્ત્રીભા ંર્લમયેછાલધશક છે. 
(A) ઘઉં  (B) જલ  (C) ચોખા  (D) ફાજયી  

 

77 __________ આંખનુ ંતજે લધાયે છે. 
(A) ભગ   (B) ચણા  (C) તલુયે  (D) અદ  

 

78 _________ અર્તવાય, કટીશૂ અન ેહૃદમન ેક્રશતકય છે.   
(A) યાઈ  (B) ભથેી  (C) જીફૃ  (D) અજભો  

 

79 _________ ળોધન, રખેન અન ેલર્ણમશ છે.  
(A) શદય  (B) કોથભીય  (C) ક્રશિંગ  (D) એક ણ નશી 

 

80 __________ કઠો યોજ ખાઈ ળકામ.  
(A) ભગ   (B) તલુયે  (C) અદ  (D) ચણા  

 

81 _________ ફ, લીમશ તથા ર્નિંરાલધશક છે. 
(A) દૂધી  (B) ડુંગી  (C) કોી  (D) ભથેી  

 



82 વાભાન્દ્મ બાાભા ંઅર્તવાય એટરે શુ.ં 
(A) એવીડીટી  (B) તાલ  (C) ઝાડા  (D) ઉરટી  

 

83 દૂધ વાથ ેશુ ંન ખાવુ?ં 

(A) વાકાય  (B) ખજૂય  (C) કેવય  (D) ઈરામચી  
 

84 સયૂણ કમા યોગોભા ંઅ્મ છે? 

(A) અળશ  (B) યકતર્ત્ત  (C) ભદંાલગન  (D) અફૃચી  
 

85 __________ ાડું, પ્રભશે અન ેકૃર્ભ ભટાડે છે.  
(A) યીંગણ  (B) સયૂણ  (C) વયગલો  (D) કાયેરા  

 

86 જીલતંી ના ંમાશમ છે.  
(A) ખયખોડી  (B) ડોડી  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશી 

 

87 ________ ભગજની નફાઈને ભટાડે છે.  
(A) કેા  (B) કેયી  (C) ખજૂય  (D) શ્રીપ  

 

88 તરતરેનો કઈ યીત ેઉમોગ લાતનાળનભા ંવલોતભ છે. 
(A) આશાય  (B) અભ્મગં  (C) ફક્્ત  (D) ઉયોકત ત્રણમે 

 

89 કફજજમાતભા ં__________ ઉમોગી છે. 
(A) તરનુ ંતેર  (B) એયંડ તરે  (C) વીંગતરે  (D) કોયેર  

 

90 યવાન, લમ:્થાન છે.  
(A) આભા  (B) ગામનુ ંદૂધ   (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશી 

 

91 __________ નુ ંદૂધ ર્નિંરા, તભવ અન ેજડતા લધાયનાય છે. 
(A) ગામ  (B) બેંવ  (C) ફકયી  (D) ભાતાનુ ંદૂધ  

 

92 __________ નુ ંવભ શોવુ ં્લ્થ કેશલામ  
(A) દો  (B) અક્ગ્ન  (C) ધાત-ુભરની ક્રિમા  (D) ઉયોકત ત્રણમે 

 

93 યા આશ્રભભા ંકુટુ્કફના ંફધંનો ઢીરા કયલા જોઈએ   
(A) બ્રહ્મચમાશશ્રભ 

(B) ગશૃ્થાશ્રભ 
(C) લાનપ્ર્થાશ્રભ 

(D) વન્દ્મ્તાશ્રભ  
 

94 દશ ષટીના જતન ભાટે ઉમોગી છે. 
(A) શયડે  (B) ર્ત્રપા  (C) જેઠીભધ  (D) ઉયોકત ત્રણમે 

 

95 વ્મામાભ કેટરો કયલો? 

(A) 3 થી 4 કરાક  (B) ળયીયની અધી ળક્તત ખચાશમ એટરો  
(C) ઉયોકત ફનં્ન ે (D) ઉયભાથંી એક ણ નશીં 

 

96 કમા ંરવ્મો ્નાન ભાટે ઉમોગી છે. 
(A) આભાનુ ંચણૂશ  (B) શદય  (C) ચદંન  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

97 ્નાનનો િભ કમો વાચો છે? 

(A) ભાથુ-ં-ધડ--ગ  (B) ધડ--ગ--ભાથુ ં (C) ગ--ધડ--ભાથુ ં (D) ભાથુ-ં-ગ--ધડ  
 

98 કમા દદીઓએ ક્રદલવ ેસવૂ ુ ંનશી? 

(A) ભદે  (B) પ્રભશે  (C) ચભશયોગ  (D) ઉયોકત ત્રણમે 
 

99 કઈ ઋતભુા ંવલાયે સમૂશના કોભ તડકાનુ ંવલેન કયવુ?ં 

(A) શભેતં-ર્ળર્ળય  (B) લાશ-ળયદ  (C) ગ્રીષભ-લાશ  (D) ફધી જ ઋત ુ 
 

100 કમા કાભા ંભનષુમોનુ ંફ ઓછુ ંથામ છે? 

(A) આદાનકા  (B) ર્લવગશકા  (C) ઉયોકત ફન્ન ે (D) એક ણ નશીં 
 

 

 

_________________ 


