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1 યભત એ કમા વલકાવને ોત્વાશન આે છે? 
(A) કલ્ના  (B) પે્રભ અને ઉત્વાશ  (C) વજૉન ળક્તત  (D) કલ્ના અને વજૉન ળક્તત 

 

2 કમાાં તફક્કાભાાં ફાકનો વલકાવ વૌથી લધાયે શોમ છે? 
(A) ફાણભાાં  (B) નલજાત અલસ્થા  (C) સ્કૂર જલાની ઉંભયે  (D) કકળોયાલસ્થા  

 

3 ફાકના જન્ભફાદ ફે કે ત્રણ કદલવ સધુી ભાતાનુાં દૂધ ઘટ્ટ અન ીળાં શોમ છે. આ દૂધ ને શુાં કશ ેછે? 
(A) પ્રોટીન  (B) કોરોસ્રોભ  (C) કોરેસ્ટેયોર  (D) ચયફી  

 

4 યનુો (યાષ્ટ્રવાંઘ) દ્વાયા કેટરા ફાશકોનુાં જાશયેનામુાં ફશાય ાડલાભાાં આવયુાં શત ુાં? 
(A) 5   (B) 7  (C) 9  (D) 10  

 

5 વળશનેુ ળરૂલાતનુાં પ્રત્મામનનુાં સ્લરૂ કયુાં છે? 
(A) શવવુાં  (B) યડવુાં  (C) કિમાત્ભક  (D) યભત  

 

6 ીા પ અને ળાકબાજી તથા રીરા ાાંદડાાંલાાાં ળાકબાજીભાાંથી શુાં ભે છે. 
(A) વલટાભીન એ  (B) આમયન  (C) કેલ્લ્ળમભ  (D) વલટાભીન ફી  

 

7 યોગો વાભે રડીને ળયીયને યોગોથી યક્ષણ આલા ળયીયની કઈ ળક્તત કામય કયે છે. 
(A) જૈવલક ળક્તત  (B) ભાનવવક ળક્તત  (C) યોગ પ્રવતકાયક ળક્તત  (D) લાયવાગત ળક્તત  

 

8 ફાકને ટીફી થી ફચાલલા કઈ યવી આલાભાાં આલે છે? 
(A) O.P.V (B) M.M.R (C) D.P.T (D) B.C.G 

 

9 ળયીયની વદૃ્ધિ કયનાય ોક તત્લ કયુાં? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોશાઈડે્રટવ    (D) વલટાભીન  

 

10 ફાલ્માલસ્થા એક એલો વભમગાો છે જેભાાં ફાક કોની વાથે વાંફ ાંધ ફાાંધલાનુાં ળીખે છે. 
(A) ભાતા-વતા  (B) બાઈ  (C) ફશને  (D) કાકા  

 

11 ભધ્મ ફાલ્માલસ્થા કેટરાથી કેટરા લય સધુી શોમ છે. 
(A) 6 થી 12  (B) 7 થી 13  (C) 8 થી 14  (D) 2 થી 16  

 

12 ફાકોની ળક્તત લધ ુખચાયમ પ્રવવુતઓને શુાં કેશલામ છે? 
(A) જકટર યભત  (B) ચ યભત  (C) ળાકયયીક યભત  D) કોમ્ટુય ગેભ  
        

 



13 ફાકનુાં અક્સ્તત્લ ટકાલી યાખલાના શતે ુભાટે કઈ વાંબા રેલામ તે આલશ્મક છે  
(A) ભાનવવક  (B) બદુ્ધિ  C) ળાયીકયક  (D) એક ણ નકશિં  

 

14 ફાકની કઈ જરૂકયમાત તેને ળોધખો કયલા શરનચરન કયલાની પે્રયણા આે છે. 
(A) પ્રોત્વાશન  (B) પે્રભ  () સ્નેશ  D) વલશ્વાવ  

 

15 વળશનુા વલકાવ ભાટે શુાં કેન્રસ્થાને યશલે ુાં છે? 
(A) પે્રભ અને ભાલજત  (B) હૂાંપ  (C) વલશ્વાવ  (D) વભત્રતા  

 

16 ક્યા શક્કથી વમક્તતગત વનણયમ ળક્તત જલાફદાયીનુાં બાન લગેયેનો વલકાવ કયીને તેને વભાજનો ઉમોગી નાગકયક ફનાલે. 
(A) વભાનતાનો શક્ક  (B નાભ અને યાષ્ટ્રીમતાનો શક્ક  
(C) વળક્ષણનો શકક  (D) યક્ષણ ભેલલાનો શક્ક  

 

17 ગયીફીભાાંથી યીણભતા કેલા પ્રબાલથી ફાકોની યક્ષા કયલી તે વયકાયની જલાફદાયી ફની જામ છે.  
(A) શકાયાત્ભક  (B) નકાયાત્ભક  (C) પે્રભ  (D) આનાંદ  

 

18 ભાતા-વતા ોતાના ફાકને કેટરા લયની લમે ળાા લેૂના વાંબાકેન્રભાાં દાખર કયે છે. 
(A) ચાય  (B) ત્રણ  (C) ફે  (D) ાાંચ  

 

19 મયટનનો અનબુલ ફાકોના વળક્ષણ ભાટે કેલો શોમ છે? 
(A) કાંટાાજનક   (B) ખયાફ  (C) મલૂ્મલાન  (D) એક ણ નકશ  

 

20 ફાકો સ્લબાલે કેલા શોમ છે? 
(A) જજજ્ઞાસ ુ (B) ઈાયળ (C) ઉત્વાશી  (D) આનાંદી  

 

21 ફાકોને ળોધ કયલાની અને તેભની જાતે ળીખલાની તક કોણ આે છે? 
(A) લાાંચન  (B) રેખન  (C) ગણન  (D) યભત  

 

22 ઓયડાભાાં યભાતી યભતોને શુાં કેશલામ. 
(A) ફશાયની યભતો  (B) ભેદાનની યભતો  (C) અંદયની યભતો  (D) ઝાડની યભતો  

 

23 જીંદગી જીલલાની યીત ય ળેની અવય થામ છે? 
(A) જાવત   (B) વળક્ષણ  (C) ધભય  (D) વાંસ્કૃવત  

 

24 શિુકો અને અંડકોના વભરન દ્વાયા શુાં ફને છે? 
(A) યગુ્ભન  (B) ફીજ  (C) અંડાળમ  (D) વભરન  

 

25 વગબાય ભાતાએ કઈ યવી ચોકકવ મકૂાલલી જોઈએ? 
(A) ધનયુ  (B) ટાઈપોઈડ  (C) ોરીમો  (D) MMR 

 

26 ભાતાના અયૂતા ખોયાકથી ગબયસ્થ વળશ ુય શુાં અવય થામ? 
(A) વલકૃવત અને યોગ  (B) ખોડ ખાાંણ  (C) મતૃ્ય ુ (D) યોગ  

 

27 નલજાત વળશ ુકદલવ દયમ્માન કેટરા કરાક ઊંઘે છે? 
(A) 5-10 (B) 10-12  (C) 16-18  (D) 24 

 

28 ફાકો કેટરા લય ચારતા ળીખે છે? 
(A) 4  (B) 3  C) 2  (D) 1  

 

29 વળશનેુ યોગથી ફચાલલા શુાં આવુાં જોઈએ? 
(A) આશાય  (B) ાણી  (C) યવીઓ  (D) ટેફરેટ  

 

30 ક્યા ભકશનાથી ફાક રલાયો કયે છે. 
(A) 3-4  (B) 2-3  (C) 6-12  (D) 5-6  

 

31 કેટરા લયનુાં ફાક કાતયનો ઉમોગ કયી ળકતુાં નથી. 
(A) 8  (B) 6 (C) 4  (D) 3  

 

32 દળ લયના ફાકને કઈ યવી આલાભાાં આલે છે. 
(A) ોરીમો  (B) ઓયી  (C) ધનુુંલા, ટામપોઈડ  (D) ડી.ી.ટી  

 



33 ીા અને રીરા યાંગના પ અને ળાકબાજીભાાંથી કયુાં વલટાભીન ભે? 
(A) A  (B) B  (C) C  (D) D  

 

34 ળાા લેૂના ફાકોભાાં કમા વલકાવ દયમ્માન ોતાનાભાાં દેખાતી વલળેતાઓ પ્રભાણે જ ોતાને વમકત કયે છે? 
(A) અભબભાન  (B) અશાંભ  (C) સ્લ-વાંતલ્ાના  (D) આત્ભશ્રધ્ધા  

 

35 દકયમા કકનાયાના ગાભડાભાાં યશતે ુફાક શુાં કયતાાં ળીખે? 
(A) નાલ ચરાલતા  (B) તયતા  (C) ભાછરી કડતાાં  (D) ત્રણેમ  

 

36 વાંબા રેનાય તયપથી ફાકને ળેની જરૂકયમાતો શોમ છે? 
(A) ળાકયયીક વાંબા  (B) પ્રોત્વાશન  (C) પે્રભ  (D) ત્રણેમ  

 

37 ICDS કામયિભ કોના દ્વાયા ચારે છે. 
(A) કેન્ર વયકાય  (B) યાજ્મ વયકાય  (C) કેન્રળાવવત  (D) ગ્રાભ ાંચામત  

 

38 આણા દેળભાાં ભોટાબાગની સ્ત્રીઓને કમો યોગ શોમ છે? 
(A) સતુતાન  (B) ાાંડુયોગ  (C) ગોઈટય  (D) સ્કલી  

 

39 ળેયીભાાં યખડતા ફાકોની ળાા કઈ  છે? 
(A) રોતદૂત  (B) ભોફાઈર િેળ  (C) રૂભચકા  (D) વી.આઈ.એન.આઈ  

 

40 ઘયભાાં કે ફશાય ફાકોની અવતવપ્રમ પ્રવવૃત કઈ છે? 
(A) વળક્ષણ  (B) વાંગીત  (C) યભવુાં  (D) રેખન  

 

41 કેન્ર ચરાલલા ભાટે શુાં શોવુાં અત્માંત આલશ્કમ છે.  
(A) જ્ઞાન  (B) આમોજન  (C) વભમત્રક  (D) બાંડો  

 

42 કેન્રનુાં સ્થ કઈ જગ્માએ શોવુાં જોઈએ. 
(A) ગાભ થી દૂય  (B) ગાભથી નજીક  (C) ફાકોના ઘય થી નજીક  (D) ગ્રાભ ાંચામતો ાવે  

 

43 ફાકોના અનબુલનુાં ઘડતય કોણ કયે છે? 
(A) વભાજ  (B) વભત્રો  (C) દાદા  (D) ડોળી  

 

44 ળાા લૂયલમના ફાકો ભાટે વાંબાકતાય કેલા શોલા જોઈએ. 
(A) કડક  (B) સ્નેશા  (C) વળભક્ષત  (D) ૌઢ 

 

45 ફાકો જેભ જેભ ભોટાાં થતાાં જામ છે તેભ તેભ શુાં ફોરતા ળીખે છે? 
(A) બાા  (B) ગભણત  (C) લાતાય  (D) ગીત  

 

46 ગયીફ કયલાયોભાાં કેટરા લયથી ફાકો ઘયભાાં ભદદરૂ થામ છે. 
(A) 3  (B) 4  (C) 5 (D) 6 

 

47 ભાતા-વતા ફને્ન નોકયી કયતા શોમ ત્માાં ફાકને કઈ જગ્માએ મકુલાભાાં આલે છે? 
(A) ાયણાાં  (B) ળાા  (C) ઘોકડમાઘય  (D) અનાથાશ્રભ  

 

48 આકદલાવીઓ કોને વૌથી ઉત્તભ પ્રકાયનુાં ભશત્લ આે છે? 
(A) ઐકમ  (B) જુદાણુાં  (C) એકરા  (D) ત્રણેમ  

 

49 આકદલાવીઓભાાં વાક્ષયતાન ુપ્રભાણ કેવુાં છે? 
(A) લધાયે  (B) ઓછાં  (C) ભધ્મભ  (D) ખફૂ લધાયે  

 

50 ળશયેના રોકોનુાં જીલન કેવુાં શોમ છે? 
(A) ક્સ્થય  (B) અક્સ્થય  (C) ગવતળીર  (D) બાગ દોડ  

 

51 હુાંપ, પે્રભ, ોણયતુત ખોયાકની જરૂયીમાત ફાકના કમા વલકાવ ભાટે આલશ્મક છે.  
(A) વલાયગી  (B) બાા  (C) વજૉનાત્ભક  (D) વળક્ષણ  

 

52 ફાક વાથેનો પે્રભલૂયક નો વમલશાય કમા વલકાવને ઉતે્તજન આે છે. 
(A) ળાકયયીક  (B) બાાકીમ  (C) ભાનવવક  (D) ળૈક્ષભણક  
        

 



53 ફાકના વલકાવની ગવતની જરૂકયમાતો કોના દ્વાયા વાંતોલાભાાં આલે છે? 
(A) ળાા  (B) કુટુાંફીજનો  (C) વભત્રો  (D) વભાજ  

 

54 ફે કે તેથી લધ ુફાકો વાથે યભે તે કઈ યભત તયીકે ઓખામ છે? 
(A) વમકવતગત  (B) જૂથ  (C) વામકુશક  (D) ત્રણેમ  

 

55 ગબયની કદલાર વાથેની જોડાલલાની પ્રકિમાને શુાં કશ ેછે? 
(A ગબયળેણ  (B) ભ્રણુાલસ્થા  (C) વામકુશક  (D) ત્રણેમ  

 

56 વળશનેુ ખોયાક અને ઓક્તવજન કેલી યીતે ભે છે. 
(A) ભાતાના રુવધયભાાંથી  (B) અન્નની દ્વાયા  (C) ાચનતાંત્ર દ્વાયા  (D) મકૃત દ્વાયા  

 

57 નલજાત વળશનુી ત્લચા ભોટા બાગે કેલા આલયણથી ઢાંકામેરી શોમછે. 
(A) રાર યાંગ  (B) ીા યાંગ  (C) વપેદ  (D) કાા  

 

58 જન્ભ વભમે વૌથી લધ ુવલકવવત ઇન્દ્ન્રમ કઈ છે. 
(A) શરન-ચરન  (B) રન્દ્ષ્ટ્ટ  (C) વાંબાવુાં  (D) સ્ળય  

 

59 વળશ ુઅલસ્થાભાાં શાડકાાં કેલાાં શોમ છે. 
(A) કઠણ  (B) ભજબતુ  (C) નયભ અને ક્સ્થવતસ્થાક  (D) ફયડ  

 

60 છ થી આઠ ભાવ દયમ્માન વળશનેુ કેલો આશાય આી ળકામ. 
(A) પ્રલાશી  (B) અધય ઘટ્ટ  (C) ઘટ્ટ (D) અધય પ્રલાશી  

 

61 ફાકનુાં લજન લધાયલા ભાટે કેલો આશાય આલો જોઈએ? 
(A) વાદો આશાય  (B) ૌન્દ્ષ્ટ્ટક આશાય  (C) પ  (D) ળાકબાજી  

 

62 એક લયના અંતે વળશનુ ુાં લજન કેટરા કકરોગ્રાભ થામ છે? 
(A) 6-8  (B) 6-7  (C) 8-9  () 9-10  

 

63 લાયવો શુાં નક્કી કયે છે. 
(A) આલડત  (B) કુળતા  (C) જ્ઞાન  (D) કતયવમ  

 

64 બાાનો ઉમોગ આણે ળાને ભાટે કયીએ છીએ. 
(A) રખલા  (B) તાય  (C) ટાર  (D) વાંદેળા વમલશાય  

 

65 ફાકની ફોરીને ભાટે કોણ વાંલેદનળીરતા ધયાલે છે? 
(A) વભત્ર  (B) ળાા  (C) ભાતા-વતા  (D) બાઈ-ફશને  

 

66 અજાણી વમક્તત વલળે ફાક કઈ રાગણી અનબુલે છે. 
(A) શય  (B) બમ  (C) પ્રવન્ન્તા  (D) ભચિંતા  

 

67 વાંબા રેનાયની િવત કેલી શોલી જોઈએ. 
(A) ફાકેન્રીતા ણૂય  (B) ભાતા-વતાને ધ્માનકેન્દ્ન્રત  
(C) ળાાને ધ્માનકેન્દ્ન્રત  (D) કુટુાંફને ધ્માનકેન્દ્ન્રત  

 

68 વલટાભીન અને ખવનજક્ષાયો ભે તેલો ખોયાક  
(A) અનાજ  (B) કઠો  (C) દૂધ  (D) પો  

 

69 એક છ લયની ફાકી ફશનેણીને છેૂ છે, “જો ફશાય યભલાની ઈચ્છા શોમતો ‘શા’ કશ ેઅને ઈચ્છા ‘ના’ શોમ તો ‘ના’ કશ,ે 
તો તે ________ ની ળક્તત ફતાલે છે.   

(A) િભફધ્ધતા  (B) લગીકયણ  (C) વાભાન્મ વાંફ ાંધ  (D) કાયણ પ્રબાલ   
 

70 આકયના િભઅનવુાય લસ્તઓુને ગોઠલલાની ળક્તત  
(A) વનયીક્ષણ  (B) િભફધ્ધતા  (C) વાભાન્મ વાંફ ાંધ  (D) જીલલાદ  

 

71 ભાતા-વતા ભોટાબાગના વનમભોના ારનભાાં ચસુ્ત શોમ છે. તેઓ ણ કેટરીક કયક્સ્થવતઓભાાં ફાકો પ્રત્મે શુાં ફતાલે છે  
(A) નમ્રતા  (B) ફજફયી  (C) દાદાગીયી  (D) ત્રણેમ  
        

 



72 ળાાલૂય ફાકો ભાટે કોણ ભશત્લની ભવૂભકા વનબાલે છે. 
(A) વભત્ર  (B) વળક્ષક  (C) વતા  (D) ભાતા  

 

73 જેભ જેભ ફાકો ભોટા થામ છે તેભ એભની યભતોભાાં શુાં આલે છે? 
(A) તટસ્થતા  B) જુદાણુાં  (C) કયલતયન  (D) વળસ્ત  

 

74 કિમાત્ભક કૌળલ્મોને ળીખલલા કઈ ફાફતોની વદૃ્ધિનુાં ઘણુાં મોગદાન છે. 
(A) ળાકયયીક  (B) ભાનવવક  (C) ધાવભિક  (D) ત્રણેમ  

 

75 ફાભાંકદયભાાં ફાકો ભાટે શુાં ઉરબ્ધ શોવુાં જોઈએ. 
(A) ભેદાન  (B) જગ્મા  (C) વાધનો  (D) કોમ્્યટુય  

 

76 ફાકો કુદયતી યીતે જ પ્રશ્નોના વભાધાન કયલાભાાં કુળ શોમ છે કાયણકે તેઓ _________ ધયાલે છે. 
(A) વજૉનાત્ભક ળક્તત  (B) જીજ્ઞાવા વવૃત  (C) કલ્ના ળક્તત  (D) ત્રણેમ  

 

77 નાટકીમ યભતો ફાકોના વલચાયો અને ________ ની ઝાાંખી કયાલે છે.  
(A) પે્રભ  (B) હુાંપ  (C) રાગણી  (D) દુશ્ભનાલટ  

 

78 લાતાયકથન કે કાલ્વનક યભતના તાણ યકશતના લાતાલયણભાાં ળેનો વલકાવ થામ છે. 
(A) યભત  (B) બાા  (C) નાટક  (D) રેખન  

 

79 લાતાયઓ વાબલાથી અને નાટકીમ યભતો યભલાથી કમા વલકાવને લેગ ભે છે. 
(A) ધાવભિક (B) ળૈક્ષભણક (C) વાભાજીક  (D) નૈવતક  

 

80 ફાલાતાયઓ કેલી શોલી જોઈએ. 
(A) કુતશુર જગાલે તેલી  (B) ભનોયજન આે તેલી  (C) વલશ્વાવ લધાયે તેલી  (D) વલલેક લધાયે તેલી  

 

81 ફાકોને યડતાાં ફ ાંધ કયલા કેલા ગીતો ગલામ છે. 
(A) ફાગીતો (B) શારયડાાં  (C) લાયગીત  (D) જોડકણાાં  

 

82 કઈ પ્રવવૃત દ્વાયા ફોધાત્ભક વાંકલ્ના વળખામ છે.  
(A) વાંગીત  (B) બાા  (C) ગભણત  (D) કરા  

 

83 કોરાજ એ કેલા પ્રકાયની કડઝાઈન છે. 
(A) કરકયભાણી  (B) વત્રકયભાણી (C) ચતથુય  (D) ાંચ  

 

84 કમા નાભે કેન્ર ઉભુાં કયીને ICDSની વેલાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાાં આલે છે. 
(A) C.S.W.B (B) I.C.C.W (C A.N.P (D) આંગણલાડી   

 

85 અજાણ્મા રોકો ભાટેનો બમ અને ભચિંતાની બાલના ફાકભાાં કેટરા ભાવની લમે દેખામ છે.   
(A) 3 ભાવ  (B) 6 ભાવ  (C) 9 ભાવ  (D) 12 ભાવ  

 

86 ફાક લસ્ત ુછાડે, કોઈકને ભાયે, ચીવો ાડલી, ઠોકય ભાયલી લગેયે દ્વાયા ફાકની કઈ રાગણી સ્ષ્ટ્ટ થામ છે. 
() બમ  (B) િોધ  (C) આિભણ  (D) પે્રભ  

 

87 અભબનમ વાથે ગીત ગાલાથી ફાકભાાં કમો વલકાવ થામ છે. 
(A) ળાકયયીક  (B) રેખન  (C) વાંજ્ઞાત્ભક  (D) વાંખ્માત્ભક  

 

88 ઝાડા અને ઊરટીઓભાાં કઈ ફાફતની કાજી રેલી ખફૂ આલશ્મક છે.  
(A) જ વાંતરુન  (B) આમોડીનનુાં વ ાંતરુન  (C) રોશતત્લનુાં વ ાંતરુન  (D) ત્રણેમ  

 

89 કઈ બાાભાાં ફાલાડી ળબ્દનો અથય ફાકો ભાટેનો ફગીચો થામ છે. 
(A) ગજુયાતી  (B) તભીર  (C) ભયાઠી  (D) ાંજાફી  

 

90 શયતાાં પયતાાં ઘોકડમાઘય ને શુાં કશ ેછે. 
(A) આંગણલાડી  (B) ફારલાડી  (C) ભોફાઈર િેળ  (D) રૂભચકા  

 

91 ળેયીભાાં યખડતા ફાકોની ળાા તયીકે ઓખામ છે. 
(A) આંગણલાડી (B) ફારલાડી  (C) ભોફાઈર િેળ (D) રૂભચકા 
        

 



92 ચાઈલ્ડ ઇન નીડ ઇન્સ્ટીટયડુ ની સ્થાના કમાાં થઈ શતી.  
(A) વિભ ગજુયાત  (B) વિભ ભશાયાષ્ટ્ર (C) વિભ ફાંગા  (D) વિભ કોરકાતા  

 

93 કઈ  ફાફતો ફાકોભાાં ળાકયયીક અને ગત્માત્ભક વલકાવને લેગ આે છે? 
(A યભતો  (B) કવયત  (C) રેખન  (D) વળક્ષણ  

 

94 ફોધાત્ભક પ્રકિમાના એક મૂભતૂ અંગ તયીકે કોણ કાભ કયે છે? 
(A) બદુ્ધિ  (B) ળક્તત  (C) રન્દ્ષ્ટ્ટ  (D) સ્મવૃત  

 

95 ફચણના લયભાાં બાા ળીખલાની ઝડ કેલી શોમ છે? 
(A) ઝડી  (B) અત્માંત ઝડી  (C) ધીભી  (D) અત્માંત ધીભી  

 

96 ફાક ફીજા ફાકો વાથે યભકડા લશેંચીને યભે તે કમો વલકાવ છે. 
(A) ળાકયયીક  (B) બાલનાત્ભક  (C) જ્ઞાનાત્ભક  (D) વાભાજીક  

 

97 ફાલ્માલસ્થાના 2 થી 6 લયના ગાાને શુાં કશ ેછે. 
(A) ભધ્મ ફાલ્માલસ્થા (B) ઉત્તયાધય  (C) લૂય ફાલ્માલસ્થા (D) એ કે નશી  

 

98 વળક્ષણથી ક્યા ગણુો વલકવે છે? 
(A) સ્લાલરાંફન  (B) આગ્રશીણુાં  (C) પ્રવવુતળીરતા  (D) એકેમ નકશ 

 

99 ફાકના અનબુલભાાં ભબન્નતા કમા કયફના કાયણે આલે છે? 
(A) જાવત  (B) વાભાજીક સ્તય  (C) ધભય  (D) ત્રણેમ  

 

100 ફાકના વાયા વમલશાયને યુસ્કૃત કેલી યીતે કયી ળકામ. 
(A) પ્રળાંવા  (B) પ્રોત્વાશન  (C) ક્સ્ભત  (D) ત્રણેમ  

 

 

 

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 27/01/2016 

;di  O 03.00 to 06.00       s], u]6 O 100 

 
1 ળયીયને ળક્તત આનાય ોક તત્લ છે. 

(A) કાફોશાઈડે્રટ  (B) વલટાભીન-A (C) વલટાભીન-C (D) રોશતત્લ  
 

2 ળયીયની વદૃ્ધિ ભાટે જરૂયી ોક તત્લ છે. 
(A) કાફોશાઈડે્રટ (B) ચયફી  (C) પ્રોટીન  (D) ક્ષાય  

 

3 વલટાભીનોનુાં કામય શુાં છે? 

(A) ળક્તત આલાનુાં  (B) ગયભી આલાનુાં  (C) વદૃ્ધિ કયલાનુાં  (D) યોગો વાભે યક્ષણનુાં  
 

4 રાયવભાાં કમો ોકસ્ત્રાલ શોમ છે. 
(A) રામમેઝ  (B) એભામરેઝ  (C) પ્રોટીએઝ  (D) રરી્વીન  

 

5 જઠયભાાં યવભાાં કમો એવવડ શોમ છે. 
(A) શાઇડ્રોતરોયીક એવવડ  (B) વાઈરરીક એવવડ  (C) નાઈરરીક એવવડ  (D) એકોયફીક એવવડ  

 

6 1 ગ્રાભ કાફોકદત દાથયભાાંથી કેટરી કેરયી ભે છે? 

(A) 2 કકરો કેરયી  (B) 4 કકરો કેરયી (C) 6 કકરો કેરયી (D) 9 કકરો કેરયી 
 

7 કફજીમાત વનલાયલા કેલો ખોયાક રેલો જોઈએ. 
(A) પ્રલાશી  (B) અધય પ્રલાશી  (C) ોચો  (D) યેવલાો  

 

8 વાભાન્મ યીસ્થવતભાાં ભનષુ્ટ્મના ળયીયનુાં તાભાન કેટલુાં શોમ? 

(A) 70 F (B) 82 F (C) 98.4 F  (D) 82.4 F 
 

9 પ્રોટીનનુાં ાચન થઇ કમો વાદો દાથય ફને છે? 

(A) એવભનો એવવડ  (B) પેટી એવવડ  (C) ગ્લકુોઝ  (D) ફ્રુકટોઝ  
 

10 કમા ખાદ્યભાાં પ્રોટીન ઉત્તભ પ્રકાયનુાં શોમ છે.  
(A) ફાજયી  (B) ઘઉં  (C) ળાકબાજી  (D) દૂધ  

 

11 વાંત ૃ્ ત ચયફી કઈ છે? 

(A) વીંગતેર  (B) કાવીમાતેર  (C) લનસ્વત ઘી  (D) તરનુાં તેર   
 

12 ચયફી રાવમ વલટાભીન કયુાં છે. 
(A) વલટાભીન-C (B) થામાભીન  (C) વનમાવીન  (D) વલટાભીન-D 

        
 



13 આંખની તાંદુયસ્તી ભાટે કયુાં વલટાભીન જરૂયી છે. 
(A) વલટાભીન-A (B) વલટાભીન-B (C) વલટાભીન-C (D) વલટાભીન-D 

 

14 સમૂયપ્રકાળ દ્વાયા કયુાં વલટાભીન ભે છે. 
(A) વલટાભીન-A (B) વલટાભીન-E (C) વલટાભીન-C (D) વલટાભીન-D 

 

15 કમા ખાદ્ય દાથોભાાંથી ફીટા કેયોટીન ભે છે. 
(A) ગાજય  (B) દૂધ  (C) ઈંડા  (D) ભાાંવ  

 

16 યતતસ્ત્રાલ અટકાલલા ભાટે કયુાં વલટાભીન ઉમોગી છે. 
(A) વલટાભીન-A (B) વલટાભીન-D (C) વલટાભીન-K (D) વલટાભીન-E 

 

17 નીચેભાાંથી કયુાં વલટાભીન B વમશૂનુાં વલટાભીન નથી? 

(A) થામાભીન  (B) એસ્કોયફીક એવવડ  (C) પોભરક એવવડ  (D) વનમાવીન  
 

18 ચોખાને ોરીળ કયલાથી કમા વલટાભીનનો નાળ થામ છે. 
(A) વલટાભીન-A (B) વલટાભીન-B  (C) વલટાભીન-C (D) વલટાભીન-D 

 

19 વલટાભીન-C કમા ખાદ્યભાાં વાયા પ્રભાણભાાં શોમ છે. 
(A) ખાટા પો  (B) અનાજ  (C) કઠો  (D) દૂધ  

 

20 શાડકાની વદૃ્ધિ ભાટે કયુાં તત્લ જરૂયી છે. 
(A) રોશતત્લ  (B) આમોડીન  (C) કેલ્લ્ળમભ  (D) ોટેવળમભ  

 

21 ળયીયભાાં ાણીના વાંતરુન ભાટે કમા ક્ષાય જરૂયી છે. 
(A) રોશતત્લ  (B) તાાંબ ુ (C) ઝીંક  (D) વોડીમભ  

 

22 ગોઈટય કમા ોક તત્લની ઉણથી થામ છે? 

(A) રોશતત્લ  (B) આમોડીન  (C) કેલ્લ્ળમભ  (D) ોટેવળમભ  
 

23 દૂધ અને દુધની ફનાલટો ળયીયભાાં કઈ કાભગીયી ભાટે લધ ુજરૂયી છે? 

(A) વદૃ્ધિ ભાટે  (B)    ળક્તત ભેલલા ભાટે   (C) યોગો વાભે યક્ષણ ભાટે  (D) ગ્લકુોઝ ભેલલા ભાટે  
 

24 આશાય આમોજન કેભ કયલાભાાં આલે છે. 
(A) વદૃ્ધિ ભાટે (B) યોગો વાભે યક્ષણ ભાટે (C) માય્ત ોણ ભાટે  (D) સ્થૂતા લધાયલા ભાટે  

 

25 બાયે શ્રભ કયનાયી વમક્તત ભાટે આળયે આમોજનભાાં કેલા દાથય લધાયે શોલા જોઈએ. 
(A) ઉજાયલાા  (B) વલટાભીન લાા  (C) ક્ષાયલાા  (D) એકેમ નકશ  

 

26 વળશનુ ુાં જન્ભ વભમનુાં નોભયર લજન કેટલુાં શોમ છે. 
(A) 2 કકરો   (B) 3 કકરો  (C) 4 કકરો  (D) 5 કકરો 

 

27 પે્રવયકૂકય અને લયાથી ફાપલાથી આશાયભાાં ળાની જાલણી થામ છે? 

(A) યાંગ  (B) સ્લાદ  (C) સગુાંધ  (D) ોણ મલૂ્મ  
 

28 ગબયને ોણ આલા ભાટે સ્ત્રીના ગબયભાાં શુાં વલકવવત થામ છે. 
(A) કો કદલાર  (B) કો યવ  (C) ોક ઘટકો  (D) ્રાવન્ટા 

 

29 ગબાયલસ્થા દયમ્માન કશભોગ્રોફીનની ભાત્રા કેટરા વભ.ગ્રા.થી ઓછી ન શોલી જોઈએ. 
(A) 8  (B) 7  (C) 6  (D) 10  

 

30 ફાકના જીલનના પ્રથભ લયને શુાં કશલેામ? 

(A) ફાલ્માલસ્થા (B) ળૈળલકા  (C) તરૂણાલસ્થા (D) કકળોયાલસ્થા 
 

31 ળૈળલકાભાાં ોક ઘટકોની આલશ્મકતા કેલી શોમ છે.  
(A) ખફૂ અવધક  (B) ઓછી  (C) લધાયે  (D) ભધ્મભ  

 

32 વળશનેુ સ્તનાન કેટરા લય સધુી કયાલવુાં જોઈએ. 
(A) 1 લય  (B) 1 થી 1 1\2  (C) 1 1\2 થી 2 લય  (D) 6 ભાવ  
        

 



33 સ્તનાન કયાલતી લખતે ભાતા તથા ફાક કેલી ક્સ્થવતભાાં શોલા જોઈએ. 
(A) પ્રવન્ન  (B) ઉગ્ર (C) બમબીત  (D) િોધી  

 

34 ક્યા ખાદ્યભાાં કેલ્લ્ળમભ ભાત્રા લધાયે શોમ છે. 
(A) યાગી  (B) ફાજયી  (C) જુલાય  (D) ચોખા  

 

35 ગામના દૂધભાાં શુાં લધાયે શોમ છે. 
(A) કેયોટીન  (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) રોશતત્લ  

 

36 ાાંડુયોગ કમા તત્લની ઉણને રીધે થામ છે. 
(A) કેલ્લ્ળમભ  (B) રોશતત્લ  (C) વોડીમભ  (D) પોસ્પયવ  

 

37 આશાયભાાં થીમાભીન ની ઉણથી કમો યોગ થામ છે. 
(A) ાાંડુયોગ  (B) ભેયેઝભવ  (C) ફેયીફેયી  (D) યીકેટવ  

 

38 એક સ્નાયનુો વાંદેળ ફીજા સ્નાયનેુ ભોકરલાભાાં વશામતા કયે છે.  
(A) કેલ્લ્ળમભ  (B) વોડીમભ  (C) રોશ  (D) આમોડીન  

 

39 સ્ત્રીઓના ભાવવક યતતસ્ત્રાલ દયમ્માન ક્યા તત્લનો વમમ થામ છે? 

(A) કેલ્લ્ળમભ (B) ઝીંક  (C) પોસ્પયવ (D) રોશતત્લ 
 

40 મકૃતભાાંથી નીકતા યવને શુાં કશ ેછે. 
(A) ાચકયવ  (B) સ્લાદુવિંડયવ  (C) વત્તયવ  (D) રાયવ 

 

41 ળયીયભાાં એક મા એકથી લધ ુોક ઘટકોની અવતકયકતાને શુાં કશલેામ?  
(A) અલ્ ોણ  (B) અવત ોણ  (C) કુોણ (D) વભતોર આશાય  

 

42 દૂધ, કઠો, ઈંડા, ભાાંવ, ભાાંછરીને કમા ખાદ્ય વમશૂભાાં વભાલેળ કયી ળકામ? 

(A) યક્ષાણત્ભક  (B) ળક્તતદામક  (C) ફાંધાયણાત્ભક  (D) ળક્તત વલકશન   
 

43 ક્યા કાંદમૂનો ખોયાકભાાં વૌથી લધાયે ઉમોગ થામ છે? 

(A) સયૂણ  (B) ગાજય  (C) ળક્કયીમા  (D) ફટાકા  
 

44 ભાતાની ોણ ક્સ્થવત નફી શોમ તો વાંતાન કેવુાં શોમ? 

(A) કુોવત  (B) ોવત  (C) તાંદુયસ્ત  (D) એક ણ નકશ  
 

45 પ્રોટીન ઉજાય કુોણને ક્યા નાભથી ઓખામ છે? 

(A) ી.ઈ.એભ. (B) ઈ.ી.એભ. (C) વી.ી.એભ. (D) ડી.ઈ.એભ. 
 

46 ફાકને સકુતાનથી ફચાલલા તેને યૂતા પ્રભાણભાાં _________ ભાાં યાખવુાં જોઈએ. 
(A) સમૂયપ્રકાળ  (B) શલા ઉજાવ  (C) અંધાયાભાાં  (D) એક ણ નકશ 

 

47 વલટાભીન-વી ની ઉણથી થતા યોગને શુાં કશ ેછે? 

(A) યીકે્ટવ (B) ફેયી-ફેયી  (C) સતૂતાન  (D) સ્કલી 
 

48 ળયીયભાાં ાણીની ઉણની વાયલાય ભાટે શુાં આલાભાાં આલે છે. 
(A) વભલ્ક ાઉડય  (B) વલટાભીન  (C) ORS ાઉડય  (D) ભફસ્કીટ  

 

49 ળયીયભાાં જરૂયીમાત કયતાાં લધાયે ચયફીના થય જાભે તેલી વમક્તતને શુાં કેશલામ? 

(A) સ્થૂકામ  (B) જાડી  (C) અક્સ્થય  (D) ફેડો  
 

50 સ્થૂ વમક્તતઓ કમા યોગના વળકાય ફની ળકે? 

(A) થાઈયોઈડ  (B) સ્કલી  (C) યીકેટવ  (D) હૃદમયોગ  
 

51 ભધપુ્રભેશ ના દદીને આશાયભાાં કમા ઘટકની વભતરુા યાખલાની જરૂયીમાત છે. 
(A) એવભનો એવવડ  (B) પેટી એવવડ  (C) ગ્લકુોઝ  (D) િીએટીનીન 

 

52 વગબાય સ્ત્રીને ળરૂઆતભાાં કયુાં ઈન્જેકળન આલાભાાં આલે છે? 

(A) કભા  (B) ોરીમો  (C) ટાઈપોઈડ  (D) ધનયુ  
        

 



53 દોઢ ભાવના વળશનેુ કઈ યવી આલાભાાં આલે છે.  
(A) ફી.વી.જી  (B) ઓયી  (C) ડી.ી.ટી  (D) ટાઈપોઈડ  

 

54 1 વભરીગ્રાભ = __________ ભાઈિોગ્રાભ.  
(A) 10 (B) 100  (C) 1000 (D) 10,000  

 

55 1 ટેફર સ્નૂ =__________ ગ્રાભ. 
(A) 5  (B) 10  (C) 15  (D) 20  

 

56 દૂધભાાંથી દશીં કઈ પ્રકિમા દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલે છે?  
(A) ફેકીંગ  (B) આથલણ  (C) સ્ટીભીગ  (D) પણગાલલાની  

 

57 આલક અને ખચયભાાં વ ાંતરુન રાલલાની મોજનાને શુાં કશ ેછે? 

(A) વભમ ત્રક  (B) ખચય ત્રક  (C) અંદાજ ત્રક  (D) એકેમ નકશ  
 

58 આશાય આમોજન કયતી લખતે કઈ ફાફત ય વલળે ધ્માન યાખવુાં જોઈએ. 
(A) ૌષ્ટ્ટીકતા  (B) ખચય  (C) સ્લાદ  (D) લાતાલયણ  

 

59 ોરીમોનાાં ટીા કમા યોગ વાભે યક્ષણ ભેલા આલાભાાં આલે છે. 
(A) ક્ષમ  (B) ડી્થેયીમા  (C) રકલો  (D) ટાઈપોઈડ 

 

60 આણા ળયીયના નાનાભાાં નાના ઘટકોને શુાં કશ ેછે. 
(A) તાંત્ર  (B) ેળીઓ  (C) રોશી  (D) કો  

 

61 જૂનાાં કોો જીણય થતા નાળ ાભે તેને શુાં કશ ેછે.  
(A) ઘા  (B) ઘવાયો  (C) ઈજા  (D) ખાડો ડે  

 

62 ઉત્વેચકો ળાના ફનેરા છે? 

(A) પ્રોટીન  (B) ગ્લકુોઝ  (C) ચયફી  (D) ઝીંક  
 

63 અનાજ, ખાાંડ, ગો. સ્ટાચય ભાાં મખુ્મ કય ુોક તત્લ શોમ છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોશાઈડે્રટ  (D) વલટાભીન-A 

 

64 1 ગ્રાભ ચયફીભાાંથી કેટરા કીરો કેરયી ભે? 

(A) 4  (B) 6  (C) 5  (D) 9  
 

65 ખુ્ત વમક્તતના ળયીયના કુર લજનની રગબગ કેટરા ટકા બાગ ાણીનો ફનેરો છે? 
(A) 100  (B) 90  (C) 60  (D) 70  

 

66 ાણી એક ઉત્તભ _________ છે. 
(A) રાવમ  (B) રાલક  (C) રાલણ  (D) જથ્થો  

 

67 દયેક પ્રકાયના પ્રોટીનના ફાંધાયણનો એકભ કમો છે? 

(A) ઉત્વેચકો  (B) ગ્લકુોઝ  (C) એવભનો એવવડ  (D) ેન્ટોઝ 
 

68 પ્રોટીનભાાં એવભનો એવવડ કમા ફાંધનથી જોડામેરો શોમ છે. 
(A) ેન્ટોઝ  (B) ે્ટાઈડ  (C) ક્રૂકટોઝ  (D) સિુોઝ  

 

69 કઠોભાાં કમો એવભનો એવવડ અનાજ કયતાાં લધ ુશોમ છે. 
(A) રામવવન  (B) રી્ટો પેન   (C) લ્યવુીન  (D) લેરીન  

 

70 પેટીએવવડ અને લ્ગ્રવયોર કમા ખાદ્યના ાચનદ્વાયા ફને છે. 
(A) કાફોશાઈડે્રટ (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) વલટાભીન  

 

71 વલટાભીન-ફી અને વલટાભીન-વી કેલા પ્રકાયના વલટાભીન છે? 

(A) ચયફી રાવમ  (B) ાણી રાવમ  (C) અરાવમ  (D) એકેમ નકશ  
 

72 ‘વલટાભીન’ ળબ્દભાાં પ્રયતુત ‘વલટા’ નો અથય શુાં છે? 

(A) જીલન  (B) મતૃ્ય ુ (C) વલજમ  (D) જીત  
        

 



73 શાડકાના વલકાવ ભાટે કય ુવલટાભીન જરૂયી છે? 

(A) વલટાભીન-A (B) વલટાભીન-B (C) વલટાભીન-C (D) વલટાભીન-D 
 

74 આણા બોજનભાાં કમો દાથય વોડીમભ અને કરોયાઈડનો મખુ્મ સ્ત્રોત છે. 
(A) તેર  (B) ઘી  (C) ભીઠુાં  (D) દૂધ  

 

75 અંત:કો રવમનુાં મખુ્મ ખવનજ કય ુછે. 
(A) આમયન  (B) કેલ્લ્ળમભ  (C) વલ્પય  (D) ોટેવળમભ  

 

76 ખાાંડભાાં મખુ્મત્લે કય ુોક તત્લ શોમ છે. 
(A) કાફોશાઈડે્રટ (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) ક્ષાય  

 

77 કઠોને અંકુયીત કયલાથી ક્યા વલટાભીનની ભાત્રા લધે છે? 

(A) વલટાભીન-C (B) વલટાભીન-B (C) વલટાભીન-D (D) વલટાભીન-K 
 

78 વાભાન્મ યીતે વમક્તત કદલવભાાં કેટરીલાય ખામ છે? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ-ચાય  (D) ાાંચ-વાત  
 

79 શાડકાાં મખુ્મત્લે ળાના ફનેરા છે. 
(A) વલટાભીન-D અને વલટાભીન-C (B) આમોડીન અને આમયન  
(C) કેલ્લ્ળમભ તથા પોસ્પયવ  (D) વલટાભીન-B અને વલટાભીન-C 

 

80 ઉંભયની વાથે વાથે ાચનતાંત્રની ગવત કેલી થામ છે. 
(A) ભાંદ  (B) ગવતભાન  (C) એકવયખી  (D) એકેમ નકશ 

 

81 યાાંધલાની વૌથી વાયી િવત કઈ ગણલાભાાં આલે છે. 
(A) ળેકલાની  (B) તલાની  (C) ફેક કયલાની  (D) લયાથી ફફ્લાની  

 

82 ગબયલતી ભકશરાને લધાયાની કેટરા કીરો કેરયીની જરૂય ડે  
(A) 100  (B) 200   (C) 300  (D) 400 

 

83 ક્યાકમા ખાદ્ય દાથયના વભશ્રણથી લાનગી ફનાલતા પ્રોટીનની ગણુલત્તા સધુયે છે. 
(A) અનાજ અને કઠો  (B) ળાકબાજી અને અનાજ  (C) પ અને ળાકબાજી  (D) ચયફી અને કઠો 

 

84 વળશનેુ સ્તનાન ક્યાયે કયાલવુાં જોઈએ? 

(A) જન્ભ છી ત ુાંયત  (B) જન્ભ છી એક કરાક  (C) જન્ભ છી 1 કદલવે  (D) જન્ભ છી ફે કદલવે  
 

85 કેટરા ભકશનાનુાં ફાક થામ ત્માયે યૂક આશાય આલો ળરૂ કયલો? 

(A) 1-3  (B) 3-5  (C) 6-8  (D) 4-7  
 

86 ળાા લેૂ અલસ્થાની અલવધ કેટરાથી કેટરા લયની છે. 
(A) 1-6  (B) 3-4  (C) 6-7  (D) 4-5  

 

87 કઈ ઉંભયની વમક્તતને કકળોય કશલેાભાાં આલે છે. 
(A) 13-18  (B) 14-19 (C) 15-20  (D) 13-19  

 

88 આઈ.વી.ડી.એવ. કામયિભના રાબાથી કોણ નથી. 
(A) 6 લય થી નીચેના ફાકો  (B) વગબાય સ્ત્રી  (C) ધાત્રી ભાતાઓ  (D) ોઢ સ્ત્રીઓ  

 

89 ભધ્માશન બોજન મોજના કમાાં ચારે છે. 
(A) ફાર ભાંકદય  (B) પ્રાથવભક  (C) ભાધ્મવભક  (D) ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક  

 

90 યવુનવેપની સ્થાના કઈ વારભાાં થઇ? 

(A) 1920 (B) 1930 (C) 1950 (D) 2010 
 

91 ઓયી એ ળાનાથી થતો યોગ છે. 
(A) લામયવ  (B) શલા  (C) ાણી  (D) ખોયાક  

 

92 ઊંચા રોશીના દફાણભાાં ળાનો લયાળ ઓછો કયલો જોઈએ? 

(A) દૂધ  (B) ભીઠુાં  (C) ખાાંડ  (D) બાત  
 



93 વળશ ુભાટે કમો આશાય શે્રષ્ટ્ઠ છે. 
(A) ભાતાનુાં દૂધ  (B) વલટાભીનલાો આશાય  (C) ફારાશાય  (D) ચયફીલાો આશાય  

 

94 ઘઉંભાાં કમા વલળે પ્રકાયના પ્રોટીનને રીધે રોટને ચીકણાણા અને રચીરાણાનો ગણુ પ્રદાન કયે છે. 
(A) ગ્લટુીન  (B) ગ્લકુોઝ  (C) સ્ટાચય  (D) યેવા  

 

95 બાયતભાાં ગો ભોટે બાગે ળેના યવભાાંથી ફનાલાભાાં આલે છે? 

(A) નાીમેય  (B) ખજૂય  (C) રાક્ષ  (D) ળેયડી  
 

96 ખાાંડ એ કઈ ળકયયા તયીકે ઓખામ છે. 
(A) ગ્લકુોઝ  (B) ફ્રુકટોઝ  (C) સકુોઝ  (D) ભાલ્ટોઝ 

 

97 આણાંદભાાં કઈ ડેયી આલેરી છે. 
(A) વાગય ડેયી  (B) વાફય ડેયી  (C) ભધય ડેયી  (D) અમરૂ ડેયી  

 

98 ળેભાાંથી ભતા ભાાંવને ોકય કશલેાભાાં આલે છે. 
(A) સલુય  (B) ગામ  (C) બેંવ  (D) ફકયી  

 

99 કેટરા ભકશનાની આવાવ દાાંત ફૂટલાની ળરૂઆત થામ છે. 
(A) 3  (B) 4  (C) 6  (D) 8  

 

100 ઓક્તવજનને ળયીયભાાં વલભબન્ન અંગોભાાં રઈ જલા ભાટે અવત આલશ્મક છે. 
(A) કશભોગ્રોફીન  (B) રોશતત્લ  (C) શ્વતેકણો  (D) કેલ્લ્ળમભ  

 

 

___________________ 


