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1 નીચનેામાાંથી કય ાં ખોરાકન ાં શારરરરક પરરબળ નથી? 
(A) ભખૂ 

(B) વહમે   (C) સ્વાદ અન ેબનાવટ  (D) સોડમ  
 

2 નીચનેામાાંથી કયા ખાદ્યો પ્રતિષ્ઠાના આહાર ગણાય છે? 
(A) સફરજન  (B) લીલીભાજી   (C) બાજરો  (D) જામફળ  

 

3 મ સ્સ્લમો ડ ક્કરન ાં માાંસ નથી ખાિા િો િેમાાં કય ાં પરરબળ અસર કરે છે? 
(A) નતૈિક  (B) સામાજીક   (C) સાાંસ્કૃતિક  (D) ધાતમિક  

 

4 5 gm કાબોરદિ ધરાવિી 1 ચમચી ખાાંડમાાંથી કેટલા રકલો કેલરી મળે? 
(A) 5 B) 20  (C) 45 (D) 10 

 

5 10 ગ્રામ કાબોરદિ અન ે10 ગ્રામ પ્રોટીન ધરાવત  ાં દૂધ કેટલા રકલો કેલરી આપ ેછે? 
(A) 80 (B) 20  (C) 180 (D) 40 

 

6 આપણા શરીરના ક લ વજનના લગભગ કેટલા ટકા જેટલ ાં વજન પાણીન ાં હોય છે? 
(A) 50 (B) 80  (C) 65 (D) 40 

 

7 ઉત્સચેકો શનેા બનેલા હોય છે? 
(A) કાબોરદિ  (B) પ્રોટીન   (C) ચરબી  (D) તવટામીન 

 

8 નીચનેામાાંથી કયો પદાથથ એક ઉત્સચેક નથી. 
(A) ઇન્સસ્ય લીન  (B) પપે્સીન 

(C) ટ્રીપ્સીન 
(D) રેનીન 

 

9 બાળકન ેમળેલી સફળિા બદલ ચોકલટે આપવી એ આહારન ાં કયા પ્રકારન ાં કાયથ છે? 
(A) દેહધાતમિક  (B) મનોવૈજ્ઞાતનક  (C) સામાજજક  (D) શસ્તિદાયક  

 

10 ચરબી આપણન ેકાબોરદિ કરિા કેટલા ગણી વધ  શસ્તિ આપ ેછે? 
(A) બમણી  (B) અઢી ગણી   (C) સવા બે ગણી  (D) ત્રણ ગણી 

 

11 નીચનેામાાંથી કય ાં બહૃદમાત્રા પોષક ઘટક છે? 
(A) તવટામીન-એ  (B) પ્રોટીન   (C) કેલ્શશયમ  (D) લોહિત્વ  

 

12 કયા પદાથો સોંઘા અન ેસ પાચ્ય શસ્તિ સ્ત્રોિ છે? 
(A) કાબોરદિ  (B) પ્રોટીનય તિ   (C) ચરબીય તિ  (D) તવટામીનય તિ  

 

13 નીચનેામાાંથી કયો પદાથથ કાબોરદિનો સારો સ્ત્રોિ નથી. 
(A) ઘઉં  (B) બટાકા   (C) ખાાંડ  (D) તસિંગદાણા  

 

14 નીચનેામાાંથી કયા ખાદ્યન ાં પ્રોટીન સાંપણૂથ નથી? 
(A) દૂધ  (B) ઈંડા   (C) માછલી  (D) સોયાબીન  

 

15 નીચનેામાાંથી કઈ વાનગી સાંતમશ્રણથી બનેલી નથી? 
(A) ખીચડી  (B) પ રણપોળી  (C) દહીંવડા  (D) ઢીલી દાળ 

 



16 નીચનેામાાંથી કય ાં ઘટક તવટામીન-એ ન ાં વનસ્પતિ પદાથથમાાંથી મળત ાં નથી? 
(A) રેટીનોલ 

(B) કેરોટીન   (C) થાયામીન 
(D) કોલસે્ટેરોલ 

 

17 તવટામીન ડી શનેા શોષણમાાં મદદ કરે છે? 
(A) લોહિત્વ  (B) પ્રોટીન   (C) કેલ્શશયમ  (D) ચરબી  

 

18 લોહી વહી જત   અટકાવવા (હમેરેજ થત   અટકાવવા) કય  તવટામીન જરૂરી છે? 
(A) એ  (B) બી   (C) ઈ  (D) કે  

 

19 નીચનેામાાંથી કય  બી સમહૂન ાં તવટામીન નથી? 
(A) ફોલીક એસીડ  (B) રેટીનોલ  (C) નાયાસીન  (D) બોફ્લવેીન 

 

20 થાઇરોસ્તસન અંિ:સ્ત્રાવન ાં મહત્વન ાં ઘટક છે. 
(A) કેલ્શશયમ  (B) લોહિત્વ   (C) આયોરડન  (D) ફોસ્ફરસ 

 

21 રહમોગ્લોબીનની બનાવટમાાં અગત્યન ાં ઘટક કય  છે? 
(A) આયનથ (B) કેલ્શશયમ   (C) આયોડીન  (D) તવટામીન-એ  

 

22 શરીરમાાં રોગો થિા અટકાવવાન ાં કાયથ કયા પોષકિત્વ દ્વારા થાય છે? 
(A) ચરબી  (B)  પ્રોટીન  (C) તવટામીન- ખનીજક્ષારો  (D) કાબોરદિ  

 

23 શરીરની વલૃ્ધધ માટે અગત્યન ાં પોષકિત્વ કય ાં છે? 
(A) તવટામીન  (B) ખતનજિત્વ   (C) કાબોરદિ  (D) પ્રોટીન  

 

24 ગોઈટર (કાંઠમાળ) કયા પોષકિત્વની ઉણપથી થાય છે? 
(A) કેલ્શશયમ  (B) આયોડીન   (C) લોહિત્વ  (D) પ્રોટીન  

 

25 દાાંિ અન ેહાડકાના બાંધારણમાાં મહત્વન ાં પોષકિત્વ કય  છે? 
(A) કેલ્શશયમ  (B) ફોસ્ફરસ   (C) a િથા b  (D) લોહિત્વ  

 

26 ઋત  મ જબના ફળ શાકભાજી માાં __ 
(A) પોષકિત્વો વધ  હોય છે 

(B)  સ ગાંધ સરસ હોય છે 
(C) સસ્િા હોય છે 

(D) ઉપરોતિ બધાજ  
 

27 મોંઘા ખાદ્યોન ાં પોષણમશૂય કેવ ાં હોય છે? 
(A) વધ  હોય છે  (B)  ઓછાં હોય છે  (C) રકિંમિની અસર પોષણમશૂય પર થિી નથી  (D) ઉપરોતિ બધા  

 

28 દૂધમાાં કય ાં પોષકિત્વ હોત   નથી. 
(A) આયનથ (B)  તવટામીન-સી  (C) a િથા b (D) એકપણ નહી 

 

29 નીચનેામાાંથી કયો પદાથથ એક કરિાાં વધ  પોષકિત્વો પરૂા પાડિા નથી. 
(A) ખાાંડ  (B) ચણા   (C) દૂધ  (D) પાલક  

 

30 આંતશક રીિ ેિયૈાર થયલેો અને જશદીથી રાાંધી શકાય િવેા ખોરાકન ેશ ાં કહ ેછે? 
(A) તપ્રઝવથ ફૂડ  B) કેન્સડ ફૂડ   (C) ફાસ્ટ ફૂડ  (D) ફમને્સટેડ ફૂડ  

 

31 ભારિમાાં કેટલા ટકા જેટલી વસ્િી માાંસાહારી છે? 
(A) 50 (B) 20  (C) 10 (D) 30 

 

32 આપણા દેશમાાં ગરીબ લોકોના આહાર પોષણની દ્રષ્ષ્ટએ અપયાથપ્િ છે કારણકે  
(A) આહારમાાં મ ખ્યત્વ ેઅનાજ હોય છે  (B)  ઓછી ખરીદશસ્તિ  (C) તશક્ષણનો અભાવ  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

33 સારા સ્વાસ્્ય અન ેરિયાશીલિા વધારવા કઈ ભોજન પધધતિ વધ  સારી માનવામાાં આવ ેછે? 
(A) શાકાહારી  (B) માાંસાહારી   (C) બાંને (D) એકપણ નહી  

 

34 ભારિમાાં માાંસાહારી ભોજનમાાં પણ કયા જૂથનો મોટો રહસ્સો હોય છે? 
(A) કઠોળ  (B) શાકભાજી   (C) અનાજ  (D) ફળો  

 

35 માાંસાહારી ખાદ્યોમાાંથી મળત  મ ખ્ય પોષકિત્વ કય ાં? 
(A) શસ્તિ  (B) ચરબી   (C) પ્રોટીન  (D) કાબોરદિ  

 

36 ઉકળિા પાણીન ાં િાપમાન કેટલ ાં હોય છે? 
(A) 0° સને્સટીગે્રડ (B)  100° સને્સટીગે્રડ (C) 100 °ફેરનહીટ (D) 100 સને્સટીગે્રડ  

 
 

37 દબાણથી રાાંધવાની પધધતિ માટે િયૈાર થયલે સાધન - 
(A) ખમણી  (B) પોટેટોમેશર   (C) ગરણી  (D) પ્રશેરક કર  

 

38 ભાખરી કયા પ્રકારની ગરમીથી રાાંધવામાાં આવ ેછે? 
(A) ભીની  (B) સકૂી   (C) અન્સય  (D) ભીની િથા સકૂી બાંન ે 

 



39 ખાદ્ય પદાથથન ેખબૂ ઝીણા સમારવાથી પોષકિત્વોનો નાશ __ 
(A) વધ  થાય છે  (B) ઓછો થાય છે   (C) કોઈ ફરક પડિો નથી  (D)  

 

40 બ ેઘટક દ્રવ્યોન ાં તમશ્રણ કરવા માટે િને ે___ 
(A) પલાળવામાાં આવ ેછે  (B)  ફણગાવવામાાં આવ ેછે  (C) વાટવામાાં આવે છે  (D) આથો લાવવામાાં આવ ેછે  

 

41 બાંધ ડબામાાં મળિા કેટલાક િયૈાર ખાદ્યથી ક્યારેક કઈ બીમારી થાય છે? 
(A) ક્ષય  (B) બોટય લીઝમ  (C) મરડો  (D) ટાઈફોઈડ 

 

42 ખાદ્યો જ ાંત  મ તિ બન ેિ ેમાટે િેન ેઉપયોગમાાં લિેા પહલેા શનેા પાણીમાાં પલાળીન ેધોવાથી વધ  ફાયદો થાય છે? 
(A) મીઠાાં (B) પોટેશ્યમ પરમેંગેનટે  (C) a િથા b (D) એકપણ નહી 

 

43 નરી આંખ ેન જોઈ શકાિા જીવોને શ ાં કહ ેછે? 
(A) પરોપજીવી  (B) સ્વોપજીવી   (C) મિૃોપજીવી  (D) સકૂ્ષ્મજીવો  

 

44 કયા રોગના ફેલાવા માટે દૂધ જવાબદાર નથી. 
(A) રડપ્થરેરયા  (B)  એનીમીયા (C) ટાઈફોઈડ  (D) કોલરૅા  

 

45 ચપે ફેલાવાન ાં મ ખ્ય કારણ કય ાં છે? 
(A) આહાર અન ેપાણી  (B) દૂતષિ અન ેઅસ્વચ્છ વાસણો   (C) રાાંધનારા અન ેપીરસનારા  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

46 ઈંડા કયા પ્રકારના જૂથમાાં આવત  ખાદ્ય છે? 
(A) ઝડપથી બગડે િવેા  (B) થોડા વધ  સમય પછી બગડે િવેા   (C) બગડે નહી િેવા  (D) એકપણ નહી 

 

47 ખાદ્ય પદાથથના બગાડ માટેન ાં મ ખ્ય કારણ કય  છે? 
(A સકૂ્ષ્મજીવો  (B) ઉત્સચેકો   (C) જ ાંત  ઓ  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

48 ઉત્સચેકો  
(A) ફળન ેપકવ ેછે 

(B) ફળન ેખરાબ કરે છે   (C) A  િથા B  (D) એકપણ નહી. 
 

49 કઈ પધધતિથી ખાદ્ય પદાથથ ઘણા લાાંબા સમય સ ધી સાચવી શકાય છે. 
(A) કોશડસ્ટોરેજ  (B) ફ્ર્રીઝીંગ  (C) રેફ્ર્ીજરેશન 

(D) એકપણ નહી 
 

50 ખાદ્ય પદાથથમાાંથી પાણી દૂર કરવાની પધધતિન ેશ ાં કહ ેછે? 
(A) પાશ્ચરીિીકરણ  (B) તનર્જલીકરણ   (C) રકરણોત્સગથ (D) ણમીકરણ  

 

51 અનાજમાાં કેટલા ટકા સ્ટાચથ હોય છે? 
(A) 20 - 30 (B) 65 - 78  (C) 40 - 58 (D) 50 - 60 

 

52 અનાજમાાં કેટલા ટકા પ્રોટીન હોય છે? 
(A) 5 – 10 (B)  15 – 20 (C) 50 – 60  (D) 7 – 12 

 

53 રાગીમાાં કય  ખનીજિત્વ વધ  હોય છે? 
(A) લોહિત્વ  (B) આયોડીન   (C) કેલ્શશયમ  (D) સોરડયમ 

 

54 લોટન ેચાળવાથી કય  િત્વ ઘટી જાય છે? 
(A) રેસા  (B) એનજી  (C) કાબોરદિ  (D) પ્રોટીન  

 

55 મિેોની-સ્પગેેટી જેવી ન ડશસ સામાન્સય રીિ ેશમેાાંથી બન ેછે? 
(A) ચોખા  (B) મકાઈ   (C) ઘઉં  (D) િપકીર  

 

56 અનાજને ફણગાવાથી િમેાાં કયા પોષકિત્વો વધ ેછે? 
(A) પ્રોટીન  (B) સ્ટાચથ   (C) ખનીજિત્વો  (D) તવટામીન  

 

57 તશયાળામાાં આથવણની રિયા ____ 
(A) ઝડપથી થાય છે  (B) ધીમી થાય છે   (C) કોઈ ફરક પડિો નથી  (D) નથી થિી 

 

58 એક ગ્રામ ચરબીમાાંથી કેટલા રકલો કેલરી શસ્તિ મળે છે? 
(A) 4 (B) 9  (C) 8 (D) 5.5 

 

59 ભોજનમાાં કોપરેલ િલેનો ઉપયોગ ભારિના કયા રાજ્યમાાં વધ  થાય છે? 
(A) મહારાષ્ટ્ર  (B) િતમલનાડ    (C) બાંગાળ  (D) કૅરાલા  

 

60 વનસ્પતિ િેલમાાંથી ઘી બનાવિી વખિ ેિેન ેકયા વાય થી પ્રરિયા કરવામાાં આવ ેછે? 
(A) હાઇડ્રોજન  (B) ઓસ્તસજન   (C) કાબથનડાયોતસાઈડ (D) નાઈટ્રોજન  

 

61 ચરબી કયા ઘટકોન ાં મહત્વન ાં પ્રાલ્પ્િસ્થાન છે? 
(A) ખનીજિત્વો  (B) તવટામીન-બી િથા સી  (C) તવટામીન એ.ડી.ઈ.કે (D) પ્રોટીન  

 



62 ખાાંડમાાંથી કય  પોષકિત્વ મળે છે? 
(A) કાબોરદિ  (B) પ્રોટીન   (C) ચરબી  (D) તવટામીન  

 

63 કયા કઠોળમાાં સૌથી પ્રોટીન હોય છે? 
(A) મગ  (B) ચણા  (C) રાજમા  (D) સોયાબીન  

 

64 કઠોળન ેફણગાવવાથી  
(A) પોષણમશૂય વધ ેછે  (B) ઝડપથી રાંધાય છે   (C) સરળિાથી પચે છે  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

65 ઘીની સરખામણીમાાં િેલનો ઉપયોગ હદયરોગન ાં જોખમ___ 
(A) ઘટાડે છે  (B) વધારે છે   (C) કોઈ ફરક પડિો નથી  (D) અટકાવ ેછે 

 

66 કયા પદાથથમાાંથી દૂધ બનાવી શકાય છે? 
(A) સોયાબીન  (B) મગફળી   (C) નારરયળે  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

67 દૂધમાાં રહલે કાબોરદિ પદાથથ કયો છે? 
(A ગ્લ કોઝ  (B) લતેટોઝ   (C) ફુતટોઝ 

(D) માશટોઝ 
 

68 દૂધ કયા પોષકિત્વોન ાં મહત્વન ાં પ્રાલ્પ્િસ્થાન છે? 
(A) પ્રોટીન-કેલ્શશયમ  (B) કાબોરદિ-કેલ્શશયમ   (C) ચરબી-કેલ્શશયમ  (D) પ્રોટીન-ચરબી  

 

69 દહીંનો ખાટો સ્વાદ શાન ેઆભારી છે? 
(A) લતેટોઝ 

(B કેસીન   (C) લતેટીક એસીડ  (D) એસ્કોબીક એસીડ 
 

70 ઈંડામાાંથી મ ખ્યત્વ ેકય  પોષકિત્વ મળે છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચરબી   (C) કાબોરદિ  (D) કેલ્શશયમ  

 

71 િાજ  ઈંડ  પાણીમાાં ____ 
(A) િરત  રહશે ે (B) ડૂબી જશ ે  (C) પ્રસરી જશ ે (D) કાંઈ ફરક નહીં પડે  

 

72 સ ફ્લ ેશમેાાંથી બન ેછે અન ેકેવી વાનગી છે? 
(A) દૂધ-ગરમ  (B) માાંસ-ઠાંડી   (C) ઈંડા-ગરમ  (D) ઈંડા-ગરમ િથા ઠાંડી  

 

73 ‘પોકથ ’ કયા પ્રાણીના માસ ન ાં નામ છે? 
(A) ગાય  (B) વાછરડા  (C) ડ ક્કર  (D) મરઘા-બિકા  

 

74 માાંસમાાં કય  પોષકિત્વ વધ  હોય છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) ચરબી   (C) કાબોરદિ  (D) ખનીજિત્વો  

 

75 ખાાંડના વધ  પડિા ઉપયોગથી _____ 
(A) સ્થળૂિા આવ ેછે  (B) દાાંિનો સડો થાય છે   (C) ઉપરોતિ બન્ન ેA થા B  (D) એકપણ નહીં 

 

76 શાકભાજી આપણી _____ 
(A) આંખન ાં િજે વધારે છે  (B) ચામડીને મ લાયમ બનાવ ેછે   
(C) રોગો સામ ેરક્ષા કરે છે  (D) ઉપરોતિ બધાજ કાયો કરે છે  

 

77 કાંદમળૂમાાંથી મ ખ્યત્વ ેકય ાં પોશાતિત્વ મળે છે? 
(A) કાબોરદિ પદાથો  (B) ચરબી   (C) પ્રોટીન  (D) તવટામીન  

 

78 શાકભાજીને ક્યારે ધોવા જોઈએ? 
(A) સમારિા પહલેા  (B) સમાયાથ પછી   (C) ગમ ેત્યારે  (D) ખાિી વખિ ે 

 

79 રાાંધવામાાં સોડાના ઉપયોગથી કય  પોષકિત્વ નાશ પામ ેછે? 
(A) પ્રોટીન  (B) તવટામીન   (C) સશેય લોજ  (D) કાબોરદિ  

 

80 ફળોમાાં કયા પોષકિત્વ વધ  હોય છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) કાબોરદિ   (C) ચરબી  (D) તવટામીન અન ેખતનજ  

 

81 રેષાવાળા ખાદ્યો ખાવાથી _____ 
(A) શસ્તિ મળે છે  (B) વજન વધ ેછે   (C) કબજીયાિ થિી અટકે છે  (D) વલૃ્ધધ થાય છે  

 

82 કેરી, પપયૈા જેવા ફળોમાાંથી કય  પોષકિત્વ વધ  મળે છે? 
(A) તવટામીન-એ  (B) તવટામીન-સી   (C) તવટામીન-બી  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

83 ફળોમાાં કય  શસ્તિદાયક ઘટક રહેલ ાં છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચરબી   (C) સ્ટાચથ  (D) શકથરા (ખાાંડ) 

 

84 રાાંધવાથી ફળોમાાં _____ 
(A) સોડમ ઘટી જાય છે  (B) તવટામીનો ઓછા થઇ જાય છે   (C) A િથા B  (D) એકપણ નહી  

 



85 ‘બાફલો’ જે લ ૂસામ ે રક્ષણ આપ ેછે િ ેશેમાાંથી બને છે? 
(A) પાકી કેરી  (B)  કાચી કેરી  (C) પપયૈા  (D) સફરજન  

 

86 મસાલા ના ઉપયોગથી _____ 
(A) આહાર સ્વીકાયથ બન ેછે  (B) ભખૂ ઉઘડે છે   (C) પોષકિત્વો મળે છે  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

87 લીલા મરચાાં માાંથી કય ાં તવટામીન વધ  મળે છે? 
(A) એ  (B) બી   (C) સી  (D) ડી  

 

88 કેસર ભારિના કયા પ્રાાંિમાાં ઉગાડવામાાં આવ ેછે? 
(A) કાશ્મીર  (B) રહમાલય પવથિ   (C) ઉત્તરપ્રદેશ  (D) િતમલનાડ   

 

89 કયા ખાદ્યમાાં વધ  ભળેસળે થાય છે? 
(A) કઠોળ  (B) અનાજ   (C) ખાાંડ-ગોળ  (D) મસાલા  

 

90 કયા પદાથથના ઉપયોગથી મધ પ્રમેહ ઘટાડી શકાય છે િવે  ાં માનવામાાં આવ ેછે? 
(A) ધાણા  (B) મથેી   (C) મરી  (D) અજમો  

 

91 ચા કેવા પ્રકારન ાં પીણ ાં છે? 
(A) સ્ફુતિિદાયક  (B)  િાજગીદાયક  (C) પૌષ્ષ્ટક  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

92 કોફીન ાં ચલણ ભારિના કયા ભાગમાાં વધ  છે? 
(A) ઉત્તર  (B) દક્ષક્ષણ   (C) પવૂથ  (D) પતશ્ચમ  

 

93 થમ્સ-અપ, પપે્સી જેવા પીણામાાં કયો વાય  ભેળવલેો હોય છે? 
(A) હાઇડ્રોજન  (B) ઓસ્તસજન   (C) કાબથનડાયોતસાઈડ D) નાઈટ્રોજન 

 

94 નીચનેામાાંથી કયા પીણામાાંથી કેલ્શશયમ વધ  મળશ?ે 
(A) ચીક  શઈેક  (B) ઓરેંજ જ્ય સ   (C) થમ્સ-અપ  (D) લીંબ  શરબિ  

 

95 ચા જેમ જ ની થાય િેમ િનેી સોડમ ______ 
(A) વધિી જાય  (B) ઘટિી જાય   (C) કોઈ ફરક પડિો નથી  (D) ઓળખી શકાિી નથી  

 

96 સ તવધાજનક ખાદ્યો બનાવિી વખિ ેપ્રરિયા કરવાથી પોષકિત્વો  
(A) વધ ેછે  (B) ઘટે છે   (C) કોઈ ફરક પડિો નથી  (D) જળવાય છે  

 

97 ખાદ્ય પદાથથન ેકૃતત્રમ ગળપણ આપવા િમેાાં કયો પદાથથ ઉમરેાય છે? 
(A) સકેેરીન  (B) મોનોસોડીયમ ગ્લ ટામટે   (C) એસ્પાટેમ 

D) ઉપરોતિ બધાજ  
 

98 નીચનેામાાંથી કયો મ દ્દો સ તવધાજનક ખાદ્યોનો મહત્વ સચૂવિો નથી. 
(A) સમય બચાવ ેછે  (B) મોંઘા છે   (C) બારેમાસ મળે છે  (D) સાંગ્રહ સરળ છે 

 

99 સ તવધાજનક ખાદ્યોના વધ  ઉપયોગથી કેન્સસર થઇ શકે છે આ તવધાન ______ 
(A) સાચ  છે  (B) ખોટ  છે   (C) અધથ સત્ય છે  (D) કહી શકાય નરહ  

 

100 જામ કે અથાણાની બરણી કયા પ્રકારના ખાદ્ય પદાથથન ાં ઉદાહરણ છે? 
(A) ડબ્બાબાંધ  (B)  પડીકાબાંધ  (C) ઠારેલા  (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

 

 

____________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ-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 o}0 v|G0 Gi}ålxg (CFN) gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O tdfzm vfcfz vg[ t[gl P5imLutf (CFN-02) 

tfzlb  O 11/07/2016 
;di  O 11.00 to 02.00        s], u]6 O 100 

 

1 નીચેનામાાં થી કઈ રિયા અનૈલ્ચ્છક રિયાન ાં ઉદાહરણ છે?   
(A) ચાલવ ાં (B) શ્વાચ્છોશ્વાસ 

(C) િરવ ાં (D) રાાંધવ ાં 
 

2 તપ્રય વ્યસ્તિના હાથની બનાવેલી રસોઈ જમવાથી થિો આનાંદ આહારન ાં કયા પ્રકારન ાં કાયથ છે?  
(A) દેહધાતમિક (B) માનતસક (C) સામાજજક (D) સાાંસ્કૃતિક  

 

3 ક પોષણ એટલે________ 
(A) અપરૂત  ાં પોષણ (B) અત્યતધક પોષણ 

(C) a િથા b બાંને 
(D) એકપણ નરહ 

 

4 આપણને જરૂરી શસ્તિમાાંથી લગભગ કેટલા ટકા શસ્તિ કાબોરદિ પદાથોમાાંથી મળે છે? 
(A) ૭૦-૮૦ (B) ૮-૧૫ 

(C) ૧૦-૩૦ 
(D) ૪૦-૫૦   

 

5 નીચેનામાાંથી કયા ખાદ્યો શસ્તિના સકેષ્ન્સદ્રિ સ્ત્રોિ છે?  
(A) ખાાંડ (B) અનાજ 

(C) સ કામેવા (D) િેલ-ઘી  

 

6 શરીરની દેહધાતમિક રિયાઓન ાં તનયમનન ાં કાયથ કય ાં ઘટક કરે છે? 
(A) ખતનજક્ષારો (B) ચરબી (C) પ્રોટીન 

(D) પાણી 
 

7 પોશકિત્વોની  ગણિરી માટે કશપેલ પ્રતિતનતધ રૂપ પ ર ષ ન ાં વજન કેટલા રક.ગ્રા નક્કી થય ાં છે? 
(A) ૪૫ (B) ૫૦ 

(C) ૫૫ 
(D) ૬૦ 

 

 

8 પ ખ્િાવસ્થા દરમ્યાન પ્રોટીનની જરૂરરયાિ શરીરના દર ૧ રક.ગ્રા વજનદીઠ કેટલા ગ્રામ નક્કી થયેલી છે? 
(A) એક (B) દોઢ 

(C) બે (D) ત્રણ 
 

 

9 નીચેનામાાંથી કય ાં પરરબળ સકૂ્ષચિ આહાર પ્રમાણને અસર કરત   નથી? 
(A) ઉંમર (B) જાતિ 

(C) પ્રવતૃત્ત 
(D) જ્ઞાતિ 

 

 

10 ઘરકામમાાં મદદ મેળવિી ગરૃહણી કયા જૂથમાાં આવે? 
(A) બેઠાડ ાં પ્રવતૃત્ત (B) મધયમસરની પ્રવતૃત્ત 

(C) સખિ મહનેિની પ્રવતૃત્ત  (D)  એકપણ નરહ 
 

11 ૫ માસના તશશ ની શસ્તિની જરૂરરયાિ િેના શરીરના વજનના પ્રત્યેક રક.ગ્રા દીઠ કેટલી રકલો કેલેરી જરૂરી જરૂરી છે?  
(A) ૨.૦ (B) ૧૦૮ 

(C) ૧૧૮ 
(D) ૯૮ 

 

 

12 સ્િનપાનના કયા ગાળામાાં પ્રોટીન અને શસ્તિની જરૂરરયાિ વધ  હોય છે? 
(A) ૦-૬ મરહના (B) ૬-૧૨ મરહના (C) ૪-૯ મરહના (D) ૮-૧૨ મરહના 

 

13 તવટામીન-C ની દૈતનક જરૂરરયાિ માપવા માટે કયો એકમ વપરાય છે?  
(A) ગ્રામ (B) મીલીગ્રામ 

(C) માઈિોગ્રામ 
(D) આંિરરાષ્ટ્રીય એકમ 

 



14 અનાજન ાં એક પીરસણ કેટલા ગ્રામ ન ાં થાય? 
(A) ૨૫ (B) ૩૦ 

(C) ૫૦-૭૫ 
(D) ૫   

 

15 પ્રોટીનય તિ ખાદ્યોના દરરોજ કેટલા પીરસણ લેવાન ાં સચૂન થયેલ ાં છે? 
(A) ૬-૧૨ (B) ૩-૬ 

(C) ૧ કે િેથી વધ  (D) ૨ કે િેથી વધ  
 

16 એક મધયમકદના ઈંડાન ાં વજન અંદાજે કેટલા ગ્રામ હોય? 
(A) ૫૦ (B) ૭૦ 

(C) ૯૦ 
(D) ૧૦૦ 

 

 

17 પીળા અને લીલા શાકભાજીમાાં રહલે  ાં પીળાં રાંજકદ્રવ્ય કય ાં છે? 
(A) તલોરોફીલ (B) બીટા-કેરોટીન 

(C) ફ્લેવેનોઇડ (D) લાયકોપીન  
 

18 દૈતનક આહાર માગથદતશિકામાાં આહાર જૂથ નાં-૫ માાંકયા ખાદ્યોનો સમાવેશ થાય છે. 
(A) ખાાંડ-ગોળ (B) િેલ-ઘી (C) ઉપરોતિ બાંને 

(D) એકપણ નરહ 
 

19 રાગી એ કયા વગથન ાં ખાદ્ય છે? 
(A) અનાજ  (B) કઠોળ 

(C) કાંદમળૂ 
(D) અન્સય   

 

20 નીચેનામાાંથી કયા ખાદ્યમાાંથી થાયામીન સૌથી ઓછી માત્રામાાં મળે છે? 
(A) ભાખરી (B) રોટલી (C) ખાખરો (D) બ્રેડ  

 

21 પાચનમાગથમાાં જઠરમાાંથી ખોરાક કયા અવયવમાાં જાય છે?  
(A) અન્નનળી (B) નાન ાંઆંિરડ ાં (C) મોટ ાંઆંિરડ ાં (D) સ્વાદ તપિંડ  

 

22 પાચકરસોનો સ્ત્રાવ કરિી ગ્રાંથી નથી. 
(A) લાળગ્રાંથી (B) જઠરગ્રાંથી (C) સ્વાદ તપિંડગ્રાંથી (D) પીચ્ય ટરીગ્રાંથી  

 

23 કાબોરદિ પદાથો પર કયો ઉત્સેચક પ્રરિયા કરે છે? 
(A) સીમાયલેઝ (B) લાઈપેઝ 

(C) પ્રોટીએઝ 
(D) પેટસીન   

 

24 શરીરના કયા અવયવમાાંથી પોશાતિાત્વોન ાં શોષણ થાય છે? 
(A) જઠર (B) આંિરડા (C) યકૃિ 

(D) સ્વાદ તપિંડ   

 

25 પ્રોટીનના જળતવભાજનને અંિે કયા પદાથો છૂટા પડે છે? 
(A) ગ્લ કોઝ (B) ફેટીએસીડ (C) એમીનોએસીડ (D) લેષ્તટકએસીડ  

 

26 એક વષથના બાળકનાાં કાાંડામાાં માત્ર ત્રણ હાડકા હોય છે, જયારે પ ખ્િવ્યસ્તિના કાાંડામાાં કેટલા હાડકા હોય છે? 
(A) ૬ (B) ૯ 

(C) ૪ 
(D) ૮ 

 

 

27 પાણીન ાં ઉત્સર્જન કયા અવયવ દ્વારા થાય છે? 
(A) યકૃિ (B) મ ત્રતપિંડ (C) મગજ 

(D) મોટા આંિરડા  
 

28 ગભાથવસ્થાના કયા મરહનાથી ગભથમાાં થઈરોતસીન અંિઃસ્ત્રાવ હાજર હોય છે?  
(A) પ્રથમ (B) દ્વદ્વતિય 

(C) ત્રીજા 
(D) ચોથા   

 

29 વદૃ્વિનો કટોકટીભયો સમયગાળો નથી. 
(A) જન્સમ પહલેાનો સમય (B) શૈશવકાળન ાં પહલે  ાં વષથ 
(C) બીજાથી પાાંચમા વષથનો ગાળો (D) િર ણાવસ્થા(૧૨-૧૮ વષથ)  

 

30 બાળકની ઊંચાઈ એક વષથમાાં કેટલા સે.મી જેટલી વધે છે? 
(A) ૧૦ (B) ૧૫ 

(C) ૨૦ 
(D) ૨૫ 

 

 

31 ઊંચાઈ,ઉંમર અને જાતિના સાંબ ાંધમાાં ‘આદશથ વજન’ કરિા કેટલા ટકા વધ  વજન ધરાવનારી વ્યસ્તિ સ્થળૂ ગણાય? 
(A) ૧૦ (B) ૧૫-૨૦ 

(C) ૨૦-૨૫ 
(D) ૨૫-૩૦   

 

32 એક રકલો ચરબી આપણા શરીરમાાં કેટલા રકલોકેલેરીનો સાંગ્રહ કરે છે? 
(A) ૭,૭૦૦ (B) ૮,૮૦૦ 

(C) ૯,૦૦૦ 
(D) ૧૦,૦૦૦ 

 

 

33 નીચેનામાાંથી કઈ સમસ્યા ક પોષણને લીધે થિી સમસ્યા નથી? 
(A) PEM (B) એનીતમયા (C) ડાયાબીટીસ 

(D) કાંઠમાળ  
 



34 આયનથની ઉણપથી કઈ બીમારી થાય છે? 
(A) કાંઠમાળ (B) રિાાંધળાપણ ાં (C) કવોશ ટૅસ્કર (D) એતનતમયા  

 

35 થાઇરોઇડ ગ્રાંથીમાાંથી ઝરિા થાઈરોતસીન અંિઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરવા શ ાં જરૂરી છે? 
(A) લોહિત્વ (B) કેલ્શશયમ 

(C) આયોડીન 
(D) પ્રોટીન   

 

36 જે આહારમાાં પાણીની ટકાવારી વધ  હોય િેમાાં કેલેરીન ાં પ્રમાણ_________ 
(A) વધ  હોય (B) ઓછાં હોય 

(C) એકપણ નરહ (D) સરખ ાં 
 

37 BMR એટલે_____ 
(A) બેઝીક મેટાબોક્ષલક રેટ (B) બેઝલ મોડરેટ રેટ 
(C) બેઝીક મેચ્યોરીટી રેઈટ (D) બેઝલ મેટાબોક્ષલક રેટ  

 

38 BMR એટલે_____ 
(A) ઐલ્ચ્છક કાયો માટેની શસ્તિ (B) અનૈલ્ચ્છક કાયો માટેની શસ્તિ 

(C)  ઐલ્ચ્છક િથા અનૈલ્ચ્છક કાયો માટેની શસ્તિ 
(D) એક પણ નરહ  

 
 

 

39 શરીરન ાં વજન શેના સપ્રમાણ હોવ ાં જોઈએ? 
(A) 
 

ઊંચાઈ (B) ઉંમર (C) પ્રવતૃત્ત 
(D) આહાર 

 

40 વજન કરિી વખિે કઈ બાબિ ધયાનમાાં રાખવી જોઈએ?  
(A) તનયતમિ સમયગાળે વજન કરો (B) એકજ વજન કાાંટા પર વજન કરો 
(C) એકજ સમયે વજન કરો (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

41 સાધારણ ગભાથવસ્થાનો સમય આશરે કેટલા રદવસ નો હોય છે? 
(A) ૨૬૦ (B) ૩૦૦ 

(C) ૨૭૦ 
(D) ૨૫૦ 

 

42 સમગ્ર સગભાથવસ્થા દરમ્યાન વજનમાાં લગભગ કેટલા રકલો વજન વધવ ાં જોઈએ? 
(A) ૬ થી ૮ (B) ૭ થી ૧૦ 

(C) ૧૦ થી ૧૨ 
(D) ૧૨ થી ૧૫ 

 

 

43 સગભાથસ્ત્રીએ દરરોજ િેની જરૂરરયાિ કરિા કેટલી કેલેરી વધ  લેવી જોઈએ?  
(A) ૩૦૦ (B) ૪૮૦ 

(C) ૫૫૦ 
(D) ૪૫૦   

 

44 ઉબકા અને ઉશટીથી બચવા સગભાથવસ્થા દરમ્યાન કયા પોષકિત્વમાાં સમિૃ આહાર લેવાની ભલામણ થઇ છે?  
(A) પ્રોટીન (B) ચરબી (C) કાબોરદિ 

(D) તવટામીન   

 

45 કબજજયાિ અટકાવવા શ ાં ખાશો? 
(A) બરછટ અનાજ (B) શાકભાજી અને ફળો (C) વધ  પ્રવાહી (D) ઉપરોતિ બધાજ 

 

46 ગભાથવસ્થામાાં તવશોતિિા ની સ્સ્થતિન ાં મ ખ્ય લક્ષણ કય ાં છે? 
(A) કબજજયાિ (B) પગ-ઘ ૂાંટી માાં સોજા 

(C) ઉબકા-ઉશટી (D) એનીતમયા  
 

47 સામાન્સય મરહલા કરિા સગભાથવસ્થામાાં કેટલા ગ્રામ વધ  પ્રોટીન લેવ ાં જોઈએ? 
(A) ૧૦ (B) ૧૪-૧૫ 

(C) ૨૦ 
(D) ૨૫   

 

48 કેટલા રક.ગ્રા થી ઓછાં વજન ધરાવત ાં બાળક જન્સમ સમયે ઓછા વજન વાળાં બાળક કહવેાય? 
(A) ૨.૫ (B) ૩.૦ 

(C) ૩.૫ 
(D) ૨.૦   

 

49 બાળકના જન્સમ પછી સ્ત્રીના સ્િનમાાંથી ત્રણ થી ચાર રદવસ ઝરત ાં પીળાશ પડત ાં ઘટ્ટ ધાવણ કયા નામે ઓળખાય છે? 
(A) દૂધ (B) કોલેસ્ટેરોલ 

(C) કોલોસ્ટરમ 
(D) તલોસ્ટેડીયમ  

 

50 એક વષથના બાળકન ાં વજન લગભગ કેટલા રકલોગ્રામ હોય છે? 
(A) ૫-૬ (B) ૬-૭ 

(C) ૭-૮ 
(D) ૮-9   

 

51 સામાન્સયરીિે તશશ  ને ધવડાવિી માિા પ્રત્યેક રદવસદીઠ ઓછામાાં ઓછાં કેટલા મીલીલીટર ધાવણ પેદા કરે છે?  
(A) ૪૦૦-૫૦૦ (B) ૬૦૦-૮૦૦ 

(C) ૫૦૦-૬૦૦ 
(D) ૬૦૦-૭૦૦  

 

52 જન્સમના કયા મરહના પછી તશશ ને માંદ કયાથ વગરન ાં ગાયન ાં દૂધ આપી શકાય?  
(A) ૨ (B) ૬ 

(C) ૪ 
(D) ૮ 

 

 



53 કયા મરહનાથી તશશ ને પરૂક આહાર આપી શકાય? 
(A) ૫-૬ (B) ૮-૯ 

(C) ૧૦-૧૨ 
(D) ૨-૩   

 

54 શાળા પ્રવેશ પહલેાની ઉંમર એટલે? 
(A) ૧-૩ વષથ (B) ૩-૬ વષથ (C) ૨-૫ વષથ (D) ૧-૬ વષથ  

 

55 શાળાપવેૂની અવસ્થાના બાળકોમાાં ખોરાકની સારી ટેવો તવકસાવવા શ ાં કરશો?  
(A) િમારા ગમા અણગમા િેના પર લાદો નરહ (B) બાળક ધીમ ાં હોય િો ધીરજ ધરો 
(C) સારી વિથણકૂ માટે િેને ખોરાકથી લલચાવશો નરહ (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

56 અતિસારમાાં શ ાં સારવાર કરવી?  
(A) આહાર બાંધ કરવો (B) આહારમાાં ફેરફાર કરવો 
(C) પ ષ્કળ પાણી આપવ ાં (D) આરામ આપવો  

 

57 વારાંવાર અને પાણી જેવા થિા દસ્િની પરરસ્સ્થતિને શ ાં કહ ેછે? 
(A) અતિસાર (B) મરડો (C) એકપણ નરહ (D)  પાણી જેવા ઝાડા  

 

58 કઈ ઉંમરના બાળકો શાળા વયના બાળકો ગણાય?  
(A) ૩ થી ૮ (B) ૫ થી ૧૦ 

(C) ૪ થી ૧૨ 
(D) ૬ થી ૧૨   

 

59 બાળકોના જીવનનો ‘શાાંિ સમય’ કયો હોય છે? 
(A) તશશ  અવસ્થા (B) શાળા પવેૂની અવસ્થા 
(C) શાળા અવસ્થા (D) િર ણાવસ્થા  

 

60 છોકરીઓ કરિા છોકરાની વલૃ્ધધ કયા ગાળામાાં ઓછી હોય છે?  
(A) ૭ થી ૯ (B) ૧૦ થી ૧૧ 

(C) ૧૨ થી ૧૪ 
(D) ૧૪ થી ૧૬   

 

61 શાળા અવસ્થાની છોકરીઓને કય ાં પોષતિત્વ વધ  મળવ ાં જોઈએ? 
(A) કેલ્શશયમ (B) આયનથ (C) આયોડીન 

(D) તવટામીન-સી   

 

62 બાળકોને િેના આખા રદવસના પોષકિત્વોની જરૂરરયાિનો કેટલામો ભાગ બપોરના ખાણામાાં થી મળવો જોઈએ?  
(A) અડધો  (B) ત્રીજો  (C) ચોથો  (D) પાાંચમો  

 

63 ડબ્બાન ાં ભાથ ાં ભરિી વખિે કઈ બાબિની ખાસ કાળજી રાખવી? 
(A) િે ગરમ હોય (B) િે સ્વારદષ્ટ હોય 

(C) િે સરળિાથી પચે િેવ ાં હોય 
(D) િેનો રસો ડબ્બાની બહાર નીકળે નરહ િેવ ાં હોય  

 

64 ૧૨ થી ૧૯ વષથના ગાળાને શ ાં કહવેાય? 
(A) ‘ચઢિા લોહી’ ની અવસ્થા (B) િર ણાવસ્થા 
(C) રકશોરાવસ્થા (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

65 કઈ અવસ્થામાાં વ્યસ્તિ પોિાના શરીર પ્રત્યે વધ  સભાન અને સાંવેદનશીલ હોય છે? 
(A) ૬ થી ૧૨ વષથ (B) ૧૨ થી ૧૮ વષથ (C) 18 થી ૩૫ વષથ (D) ૧૫ થી ૨૦ વષથ   

 

66 પ્રજનનક્ષમ અવસ્થાની શરૂઆિ કોનામાાં વહલેી થાય છે?  
(A) છોકરાઓ (B) છોકરીઓ 

(C) બાંનેમાાં સમાન 
(D)  સ્ત્રીઓ   

 

67 િર ણાવસ્થામાાં ‘વલૃ્ધધ સપાટો’ કેટલા મરહનાનો હોઈ શકે? 
(A) ૬ થી ૧૨ મરહના (B) ૧૨ થી ૧૮ મરહના (C) ૧૮ થી ૨૪ મરહના (D) ૬ થી ૮ મરહના   

 

68 જાિીય અવયવોના તવકાસ  માટે કય ાં ખનીજ જરૂરી છે? 
(A) ઝીંક (B) કેલ્શશયમ 

(C) આયનથ (D) મેંગેનીઝ   

 

69 પ્રજનનક્ષમ અવસ્થામાાં અંિઃસ્ત્રાવોન ાં ઉત્પાદન એકદમ વધવાથી    
(A) સ્થળૂિા આવે (B) ખીલ અને ફોડલીઓ થાય 

(C) એનીતમયા થાય 
(D) મધ પ્રમેહ થાય  

 

70 આદશથ પ ર ષ અને સ્ત્રીનો ઉંમરગાળો કયો ગણાયો છે? 
(A) ૧૫ થી ૨૦ વષથ (B) ૨૦ થી ૩૯ વષથ (C) ૨૫ થી ૬૦ વષથ (D) ૧૫ થી ૩૫ વષથ  
        

 



71 શારીરરક પ્રવતૃત્તઓન ાં પ્રમાણ જેમ વધ  િેમ િમારી કયા પોષકિત્વોની જરૂરરયાિ વધે છે? 
(A) પ્રોટીન (B) ચરબી (C) શસ્તિ  (D) તવટામીન 

 

 

72 પ ખ્િાવસ્થા દરમ્યાન ભોજનમાાં લીલા પાાંદડાવાળી શાકભાજી અઠવારડયામાાં કેટલી વખિ લેવી જોઈએ? 
(A) દરરોજ (B) બે વખિ 

(C) ત્રણ વખિ 
(D) ચાર વખિ   

 

73 પ ખ્િાવસ્થા દરમ્યાન દરરોજ લગભગ કેટલા ગ્રામ ગોળ-ખાાંડ લેવા જોઈએ? 
(A) ૫ થી ૧૦ (B) ૧૦ થી ૧૫ 

(C) ૧૫ થી ૨૦ 
(D) ૨૫ થી ૩૦   

 

74 ઉંમર વધવાથી વિૃાવસ્થામાાં કયા પ્રકારના ફેરફાર આવે છે? 
(A) આતથિક   (B) સામાજજક (C) શારીરરક (D) ઉપરોતિ બધાજ 

 

 

75 વિૃાવસ્થામાાં અપચો થવાન ાં કારણ શ ાં છે? 
(A) હાઈડ્રોતલોરરક એસીડના સ્ત્રાવમાાં ઘટાડો   (B) આંિરડાન ાં સ ાંકોચન-પ્રસરણ અતનયતમિ  
(C) ચાવવામાાં િકલીફ (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

76 પ ખ્િાવસ્થા કરિા વિૃાવસ્થામાાં કેલેરીની જરૂરરયાિ કેટલી ઘટે છે? 
(A) ૨૦૦ કેલેરી (B) ૩૦૦ કેલેરી (C) ૪૦૦-૫૦૦ કેલેરી (D) ૮૦૦-૧૦૦૦ કેલેરી  

 

77 કેલ્શશયમની ખામીથી વિૃાવસ્થામાાં કઈ બીમારી થાય છે? 
(A) ઓસ્ટીઓપોરોસીસ (B) એનીતમયા (C) કબજજયાિ 

(D) ડાયાબીટીસ  
 

78 વિૃોને રદવસમાાં કેટલીવાર ભોજન આપવ ાં? 
(A) એકવાર (B) બેવાર (C) ત્રણવાર (D) ૪ થી ૫ વાર નાન ાં- નાન ાં ભોજન  

 

79 પ ર ષોમાાં સ્નાય ઓ ભરાવદાર હોય છે જયારે સ્ત્રીઓમાાં____ 
(A) હાડકા (B) એડીપોઝ ટીસ્ય  (C) સાંય તિ પેશી (D) ઉપરોતિ બધાજ  

 

80 ઉંમર વધિા ચયાપચય નો દર ______ 
(A) વધે છે (B) ઘટે છે 

(C) કઈ ફરક પડિો નથી (D)   માંદ પડે છે    
 

81 વ્યસ્તિ બે વરસની થાય ત્યાાં સ  ધીમાાં િેના મગજન ાં કેટલા ટકા કદ ઘડાઈ ચ ક્ ાં હોય છે? 
(A) ૬૦ (B) ૭૦ 

(C) ૮૦ 
(D) ૯૦ 

 

 

82 બાળકના વિૃી તવકાસનો ખ્યાલ કયા માપ પરથી ન કાઢી શકાય?  
(A) વજન (B) ઊંચાઈ 

(C) ચામડીની ઘડીન ાં માપ 
(D) ચામડીનો રાંગ  

 

83 બાળકના જન્સમ વખિે િેના માથાનો ઘેરાવો છાિીના ઘેરાવા કરિા___  
(A) વધ  હોય છે (B) ઓછો હોય છે 

(C) સમાન હોય છે 
(D) અસામાન હોય છે   

 

84 શરીરમાાં સ્નાય ના તવકાસ િથા શરીરમાાં કેટલી ચરબી છે િેનો અંદાજ કયા માપ દ્વારા આવે છે? 
(A) વજન (B) માથાનો ઘેરાવો (C) બાવડાનો ઘેરાવો (D) છાિીનો ઘેરાવો 

 

85 આહાર તવષયક આકારણી કરવા કયો રદવસ પસાંદ કરશો?  
(A) રતવવાર (B) સામાન્સય રદવસ (C) રજાનો રદવસ 

(D) િહવેારનો રદવસ 
 

86 પહલેા વષથમાાં બાળકની ઊંચાઈ કેટલા ટકા જેટલી વધે છે? 
(A) ૫૦ (B) ૭૫ 

(C) ૨૫ 
(D) ૧૨૫ 

 

 

87 દક્ષક્ષણ ભારિમાાં આહારમાાં મ ખ્ય ખોરાક કયો છે? 
(A) ઘઉં (B) જ વાર (C) ચોખા (D) રાગી  

 

88 માાંસાહારી લોકો પણ માાંસનો ઉપયોગ ક્યારેક કરિા હોય છે કારણ કે_____ 
(A) માાંસ ન કશાન કરે છે (B) માાંસ મોંઘ  છે 

(C) માાંસ પચવામાાં ભારે છે 
(D) માાંસ મળવ ાં મ શ્કેલ છે  

 

89 આહારની સ્વીકૃતિ પર કય ાં પરરબળ અસર કરે છે?   
(A) વ્યસ્તિની ઉંમર (B) વ્યસ્તિન ાં વજન 

(C) વ્યસ્તિના ગમા અણગમા (D) ખોરાકની ઉપલબ્ધી  
 

90 આરોગ્યના બગાડમાાં ભાગ ભજવાત  ાં અગત્યન ાં પરરબળ છે____ 
(A) આહારની ટેવો (B) આહારની િૈયારી (C) ધાતમિક માન્સયિાઓ 

(D) સામાજજક રીિ રીવાજો  
        

 



 

91 બાળકોને આહારમાાં સારી ટેવો પાડવામાાં અગત્યનો ભાગ ભજવિા પરરબળો કયા છે? 
(A) તમત્રોની આહારની ટેવો (B) વડીલોની આહારની ટેવો 
(C) પોષણ અંગેન ાં જ્ઞાન 

(D) ઉપરોતિ બધાજ 

 

92 પાણી પીવાથી શરીરન ાં વજન ____ 
(A) વધે છે (B) ઘટે છે 

(C) કોઈ ફરક પડિો નથી (D) સમાન  
 

93 ચોખા અને બટેટા જેવા સ્ટાચથ ય તિ ખાદ્યોમાાંથી રોટલી કરિા વધ  કેલેરી મળે છે િેવો ખ્યાલ ભ્રામક છે.  
(A) હા (B) ના (C) સમાન 

(D)  એકપણ નરહ   

 

94 બજારમાાં વેચિા િૈયાર ખાદ્યો દ્વારા ઉત્પાદકન ાં ધયેય_____ 
(A) િાંદ રસ્િી વધારવાન ાં (B) વેચાણ વધારવાન ાં (C) નફો વધારવાન ાં (D) b િથા c બાંને  

 

95 બજારમાાં મળિા િૈયાર પીણા કે જેમાાં ખાાંડ,સ ગાંધ,રાંગ અને એસીડ હોય છે િેમાાંથી શ ાં મળે છે? 
(A) તવટામીનો (B) ખનીજિત્વો (C) શસ્તિ 

(D) ચરબી  

 

96 વજન ઘટાડવામાાં મદદરૂપ થિી બાબિ નથી. 
(A) ખોરાકમાાં ફેરફાર કરવો (B) વજન ઘટાડવાની દવા લેવી (C) કસરિ કરવી (D) મનોબળ કેળવવ ાં  

 

97 ખાદ્યપદાથથ અને પીણાઓની જાહરેાિો દ્વારા અપાિી મારહિી_______ 
(A) મહત્વની હોય છે (B) મોટાભાગની નકામી-ખોટી હોય છે 

(C) એકદમ સાચી હોય છે 
(D) ભરોસાપાત્ર હોય છે  

 

98 PUFA એટલે____ 
(A) પોલી અનસેસ્ય રેટેડ ફેટી એસીડ (B) પ્યોર અનસેસ્ય રેટેડ ફેટી એસીડ 
(C) પાવરફુલ અનસેસ્ય રેટેડ ફેટી એસીડ (D) એકપણ નરહ  

 

99 દેશી કરિા તવલાયિી ઈંડા______ 
(A) વધ  પોષણ આપે છે (B) ઓછાં પોષણ આપે છે 

(C) સમાન પોષણ આપે છે 
(D) વધ  સ્વાદ આપે છે  

 

100 લાંબાઈના માપ જેવાકે ઊંચાઈ,માથ ાં,છાિી,હાથના ઘેરવાના માપ માટે શ ાં વપરાય છે? 
(A) ફૂટપટ્ટી (B) માપપટ્ટી (C) ગ્રીનપટ્ટી (D) યલોપટ્ટી   
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સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016  
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1 ____________ એટલ ેઆવક અન ેખચથન ાં સરળ તનવદેન. 
(A) આયોજન  (B) અંદાજપત્ર 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

2 કોઈપણ કામ કરવામાાં આવે િનેી અગાઉથી તવચારણા કરવામાાં આવ ેિને_ે____________ કહવેામા આવ ેછે. 
(A) આયોજન 

(B) અંદાજપત્ર 
(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

3 ધાન્સય ખાદ્ય પદાથોમાાં શનેો સમાવેશ થિો નથી? 
(A) ઘઉં 

(B) બાજરી (C) ચણા (D) જ વાર 
 

4 આવકમાાં થિા ફેરફાર અન સાર કરાિા અન કૂલનન ેશ ાં કહવેામાાં આવ ેછે? 
(A) યોજના (B) ખોરાકનો ઉપભોગ 

(C) રકિંમિ સચૂકાાંક (D) આવકની સ્સ્થતિ સ્થાપકિા 
 

5 નીચનેામાાંથી કયા ખોરાકના ઉત્પાદનમાાં જમીનની જરૂર પડિી નથી? 
(A) ઈંડા (B) શાકભાજી 

(C) ચોખા (D) ફળ 
 

6 ખાિરોના થેલા પર, િેમાાં રહલેી સામગ્રી માટે શનેી છાપ મારેલી જોવા મળે છે? 
(A) NKC 

(B) NPC 
(C) NPK (D) એકપણ નહીં 

 

7 વષોવષથ પદેાશ આપિી વનસ્પતિન ેશ ાં કહવેાય છે? 
(A) બગાયિ પાક (B) કાયમી છોડ (C) ખાિર (D) એકપણ નહીં 

 

8 શાકભાજી અન ેફળ આપિા છોડ ઘરના વાડામાાં ઉગાડવાન_ે__________કહવેામાાં આવ ેછે. 
(A) બગાયિ ખિેી (B) તસિંચાઈ 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

9 __________આપવાનો મ ખ્ય હતે   ખરીદનાર સસ્િા દરે િનેી જરૂરરયાિો ખરીદી શકે િ ેમાટે િને ેમદદ કરવાનો છે. 
(A) આતથિક સહાય 

(B) સાંપાદન રકિંમિ 
(C) એકપણ નહીં (D) ઉપરોતિ બાંને 

 

10 કટોકટીના સમયન ેપહોંચી વળવા સરકાર મારફિ રાખવામાાં આવિો આવશ્યક ચીજવસ્ત  ઓના જ્થાન ેશ ાં કહવેામાાં આવ ેછે? 
(A) બફર સ્ટોક (B) માપબાંધી (C) સાંપાદન 

(D) એકપણ નહીં 
 

11 _______એટલ ેસાવથજતનક તવિરણ-િાંત્ર મારફિે આવશ્યક ચીજવસ્ત  ઓ ખરીદવા માટેના જ્થાન ાં િાંત્ર.  
(A) સાવથજતનક તવિરણ િાંત્ર  (B) સાંપાદન 

(C) માપબાંધી (D) એકપણ નહીં 
 

12 ખ શલા બજારમાાં ચીજવસ્ત  ઓના પ્રવિથિા ભાવન ેશ ાં કહવેામાાં આવ ેછે? 
(A) સાંપાદન રકિંમિ  (B) બજાર ભાવ 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

13 ફૂડ કોપોરેશન ઓફ ઇષ્ન્સડયા મારફિ ેઅનાજ ખરીદવા માટે આપવી પડિી રકિંમિ એટેલ?ે 
(A) બજાર રકિંમિ 

(B) સાંપાદન રકિંમિ 
(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નરહ 

 

14 સાંપાદન માટેના ક લ ખચાથમાાં શનેો સમાવશે થાય છે? 
(A) સાંપાદન રકિંમિ 

(B) સાંપાદન માટેના આન ષાંગીક ખચો 
(C) તવિરણ માટેના આન ષાંગીક ખચો (D) ઉપરોતિ બધા  

 



15 વાજબી ભાવની દ કાનો પરથી આવશ્યક ચીજવસ્ત  ઓન ાં કરવામાાં આવત ાં તવિરણ. 
(A) સાંપાદન 

(B) માપબાંધી (C) સાવથજતનક તવિરણ િાંત્ર 
(D) એકપણ નહીં 

 

16 ખાદ્ય િલેોમાાં શેનો સમાવશે થાય છે?  
(A) સરતસય ાં (B) કોપરેલ 

(C) પામ ઓઈલ 
(D) ઉપરોતિ બધા જ 

 

17 પોષણ તવષયક જરૂરરયાિોન ેકે અતિર ક્ષચ ન ેસાંિોષવા માટે ખાવામાાં આવિા પદાથો એટલ?ે 
(A) ખોરાક નો ઉપભોગ 

(B) જાડા ધાન્સયો (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

18 રાગીનો સમાવશે કયા ખાદ્ય પદાથથમાાં થાય છે? 
(A) કઠોળ 

(B) શાકભાજી 
(C) ધાન્સય 

(D) ફળ 
 

19 અંદાજપત્ર એટલ ેઆવક અન ેખચથ ન ાં___________ 
(A) યોજના  (B) આયોજન 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નરહ 
 

20 આગામી રકિંમિની સપાટી કેપાયાની રકિંમિની સપાટીના મ કાબલ ેચાલ  રકિંમિની સપાટી દશાથવિા આંકડાન ેશ ાં કહવેાય છે? 
(A) બજાર રકિંમિ 

(B) સાંપાદન રકિંમિ 
(C) રકિંમિ સચૂકઆંક (D) એકપણ નહીં 

 

21 વનસ્પતિની વલૃ્ધધ માટે જમીનન ેઆપવામાાં આવિા રસાયણોનો પ રવઠો એટલ?ે 
(A) ખાિર (B) તસિંચાઈ 

(C) પશ ધન 
(D) ઉપરોતિ બધા જ 

 

22 તવિરણ માટે સરકાર િેનો જ્થો વાજબી ભાવ ેવચેાણ કરિી દ કાનોન ેજે રકિંમિ ેવેચ ેિનેે _______ કહવેાય છે? 
(A) બજાર રકિંમિ 

(B) વચેાણ રકિંમિ 
(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

23 દેશની અંદરના જળાશયોમાાં મત્સ્ય સાંવધથનનો વ્યવસાય કરવો િેન ે________ કહવેામાાં આવ ેછે? 
(A) મત્સ્ય વ્યવસાય 

(B) આંિરરક જળાશય મત્સ્ય વ્યવસાય 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

24 કોઈ કામ ન ેહઠ ધરવા અગાઉ િેન ેસારી રીિ ેતવચારી લેવ ાં એટલ?ે 
(A) આયોજન 

(B) અંદાજપત્ર 
(C) યોજના (D) ઉપરોતિ બધા જ 

 

25 વપેારી પરરવહન મારફિ ેમાલસામાનની હરેફેર માટે થિો ખચથ એટલ?ે 
(A) નરૂ (B) ખોરાક ખચથ (C) સચૂકઆંક (D) એકપણ નહીં 

 

26 _________એટલ ેચોક્કસ સરહદોની અંદર મળી શકાિી ક લ જમીન. 
(A) ખિેર (B) ઘરનો વાડો (C) ભૌગોક્ષલક તવસ્િાર (D) ઉપરોતિ બધા જ 

 

27 નીચનેા માાંથી શ ાં પાક ઉગાડવા જરૂરી છે? 
(A) જળ  (B) ક્ષબયારણ 

(C) વનસ્પતિ સાંરક્ષક રસાયણો  (D) ઉપરોતિ બધા જ 
 

28 __________એટલ ેખિેી માટે જરૂરી પ્રાણી. 
(A) પશ ધન 

(B) મત્સ્ય સાંવધથન 
(C) ઉપરોતિ બધા (D) એકપણ નહીં 

 

29 કેરળમાાં માછલી ખાવાની ટેવની ટકાવારી કેટલી છે? 
(A) 7% 

(B) 48% 
(C) 96% 

(D) 78% 
 

30 ખાદ્ય પદાથોની ખરીદીમાાં ખચથવામાાં આવિા નાણાન ેશ ાં કહ ેછે? 
(A) ખિેીન ાં ખચથ (B) ખોરાકન ાં ખચથ (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

31 __________એ ક લ નાણાનો એવો ભાગ છે કે જે, કોઈ ચીજવસ્ત   ખરીદવામાટે ખરીદનારે ચકૂવવાની જરૂર હોિી નથી. 
(A) આતથિક સહાય 

(B) બજાર ખચથ (C) વચેાણ ખચથ (D) એકપણ નહીં 
 

32 સરકાર ખડેૂિોન ેશનેા માટે આતથિક રાહિ આપ ેછે? 
(A) ક્ષબયારણ માટે  (B) ખાિરો માટે (C) ઓજારો માટે  (D) ઉપરોતિ બધા જ 

 

33 સરકાર ખડેૂિોન ેજે કઈ જણાવવા માગિી હોય િ ેદશાથવવ શેનો ઉપયોગ થાય છે? 
(A) આતથિક રાહિ 

(B) તનદશથન ફામથ (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

34 રાષ્ટ્રીય બીજ તનગમો દ્વારા પ્રમાક્ષણિ કરવામાાં આવલે ક્ષબયારણ એટલ_ે__________ 
(A) પાયાન ાં ક્ષબયારણ 

(B) પ્રમાક્ષણિ ક્ષબયારણ 
(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

35 ક્ષબયારણન ાં મોટા પાયા પર ઉત્પાદન કરવા માટે ખડેૂિોન/ેખાનગી સાંસ્થાઓન ેવહેંચવામાાં આવત ાં ક્ષબયારણ એટલ_ે_________  
(A)  પાયાન ાં ક્ષબયારણ 

(B) પ્રમાક્ષણિ ક્ષબયારણ 
(C) સાંવધથન માટેન ાં ક્ષબયારણ 

(D) એકપણ નહીં 
 

36 ______યોજના હઠેળ થયલેી ઉપજન ેહાંમશેા ખડેૂિો દ્વારા મળેવવમાાં આવિીસરેરાશ ઉપજ સાથે સરખાવવામાાં આવ ેછે. 
(A) રાષ્ટ્રીય તનદશથન યોજના (B) આતથિક સહાય યોજના (C) ઉપરોતિ બાંન ે (D) એકપણ નહીં 

 

37 મરઘા – ઉછેર કયા હતે   પકૈી હાથ ધરી શકાય? 
(A) ઈંડા ઉત્પાદન માટે (B) માાંસ મળેવવા માટે (C) ધાંધાદારી સવેનગહૃો (D) ઉપરોતિ બધા જ 

 



38 ઈંડા એ _______ન ાં સાર ાં એવ ાં પ્રાલ્પ્િ સ્થાન છે. 
(A) પ્રોટીન 

(B) ક્ષાર (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

39 મચ્છીમારની પ્રવતૃત્તન ે__________કહવેાય છે. 
(A) મરઘા – ઉછેર (B) મત્સ્ય – ઉછેર (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

40 1 હતેટર = ____________ ચો.મી. 
(A) 100 ચો.મી (B) 10 ચો.મી (C) 1000 ચો.મી (D) 0.1 ચો.મી 

 

41 100 સ.ેમી = ___________મીટર. 
(A) 1000 મીટર (B) 100 મીટર (C) 10 મીટર (D) 1 મીટર 

 

42 _____________ અંિરનો એકમ છે. 
(A) મીટર (B) સને્સટીમીટર (C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 

 

43 ____________ એ તવસ્િારનો એકમ છે. 
(A) ચોરસમીટર (B) મીટર (C) સને્સટીમીટર (D) રકલોમીટર 

 

44 આવક ઊભી કરવાના હતે  સર પ્રાણીઓનો ઉછેર એટલ?ે 
(A) પશ પાલન 

(B) પશ ધન 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

45 દૂધ ઉત્પાદન વધારવા અન ેડેરી સાહતસકોન/ેખડેૂિોન ેપોિાની આવક વધારવા િેમન ેસહકારી માંડળીઓમાાં સાંગરઠિ કરવા ભારિમાાં 
કાયથિમ/પ્રયોજનાન ેશ ાં નામ આપેલ ાં છે? 

(A) શ્વિેિાાંતિ 
(B) ડેરીસાહસ 

(C) ઉપરોતિ બાંને (D) એકપણ નહીં 
 

46 પશ દીઠ દૂધની ઉપજન ેશ ાં કહવેામાાં આવ ેછે?  
(A) વપરાશ 

(B) ઉત્પાદકિા (C) ઉત્પાદન કેન્સદ્ર (D) એકપણ નહીં 
 

47 જ્યાાં વસ્ત  નો વપરશ કે ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે િ ેસ્થળ. 
(A) વપરાશ કેન્સદ્ર (B) ઉત્પાદન કેન્સદ્ર (C) ઉપરોતિ બાંન ે (D) એકપણ નહીં 

 

48 જે સ્થળે ઉત્પાદન કેષ્ન્સદ્રિ કરાય છે િ.ે 
(A) ઉત્પાદન કેન્સદ્ર (B) વપરાશ કેન્સદ્ર (C) ઉપરોતિ બાંન ે (D) એકપણ નહીં 

 

49 ડેરી સાહસ_________ન ેપરૂક સાહસ છે. 
(A) પશ પાલન 

(B) ખિેી (C) મત્સ્ય ઉદ્યોગ 
(D) એકપણ નહીં 

 

50 એનીતમયા મ ખ્યત્વ_ે_______ ખામીન ેકારણે થાય છે. 
(A) તવટામીન A (B) તવટામીન C 

(C) આયનથ (D) કેલ્શશયમ 
 

 

     ________________ 


