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1 યોગ ન ું અંતિમ લક્ષ શ ું છે? 

(A) સૌન્દયય પ્રાપ્તિ   (B) ચમત્કાર (C) આત્મ સાક્ષાત્કાર  (D) રોગ મ ક્તિ 

 

2 યોગ દર્યન ની રચના કોને કરી? 
(A) સ્વાત્મારામ   B) મહતષિ પિુંજલલ  (C) શ્રી કૃષ્ણ  (D) તર્વ 

 

3 યોગસતૂ્રમાું કેટલા પાદ છે? 
(A) ૧ (B) ૨ (C) ૩ (D) ૪ 

 

4 अथ योग अनुशासनम | સમાતિપાદ ન ું કેટલામ ું સતૂ્ર છે?   
(A) પ્રથમ  (B) દ્વિિીય 

(C) તિૃીય 
(D) ચત યય 

 

5 યોગસતૂ્ર નો ત્રીજો પાદ. 
(A) સમાતિપાદ   (B) સાિનપાદ  (C) તવભતૂિપાદ  (D) એકપણ નહહ 

 

6 આસન ન ું નામ કે વણયન રે્માું નથી? 
(A) તર્વસુંહહિા  (B) યોગસ ત્ર 

(C) ઘેરુંડસુંહહિા (D) હઠયોગ પ્રહદતપકા 
 

7 વતૃિ ના પ્રકારો કેટલા છે? 
(A) પાુંચ  (B) ચાર (C) ત્રણ 

(D) બે 
 

8 યોગમાું ક્સ્થરિા િથા વ્યાયામમાું ગતિર્ીલિા હોય છે. 
(A) અિયસત્ય  (B) અસત્ય 

(C) સત્ય 
(D) ભ્રામક 

 

9 યોગમાું શ્વાસ લેવા માટે મ ખ્યત્વે કેટલી હિયાની મદદ લેવાય છે? 
(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ 

(D) ચાર 
 

10 યોગ ની વ્યાખ્યા યોગસ ત્રના કયા અધ્યાય માું કરવામાું આવી છે? 
(A) પ્રથમ  (B) બીજા 

(C) ત્રીજા 
(D) ચોથા 

 

11 समत्वम योगमुच्यत े| રે્ની વ્યાખ્યા છે? 
(A) યોગસ ત્ર  (B) ભગવદ ગીિા (C) યોગ વાતસષ્ઠ (D) શ્રીમદ ભાગવિ 

 

12 લચિ ના તવચારો અથવા મનમાું ચાલિા તવચારો એટલે શ ું? 
(A) વતૃિ  (B) આસક્તિ 

(C) લચિવતૃિ 
(D) તવચાર શનૂ્ય અવસ્થા 

 



13 વ્યક્તિત્વ ના મ ખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? 
(A) પાુંચ 

(B) ચાર (C) ત્રણ 
(D) બે 

 

14 આપણા પરુંપરાગિ મળૂભિૂ ગ્રુંથો કઈ ભાષામાું હિા?  
(A) પાલી  (B) હહન્દી (C) સુંસ્કૃિ 

(D) એકપણ નહહ 
 

15 ‘હઠયોગ પ્રહદતપકા’ના રચતયિા કોણ છે? 
(A) મહતષિ પિુંજલલ 

(B) સ્વાત્મારામ  (C) વતસષ્ઠ ઋતષ 
(D) મત્સ્યેન્ર 

 

16 હઠયોગ પ્રહદતપકાના ક લ કેટલા ઉપદેર્ ન ું વણયન છે? 
(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર 

 

17 પ્રાણાયામ ના અભ્યાસ તવરે્ની માહહિી હઠયોગ પ્રહદતપકાના કયા ઉપદેર્ માું છે? 
(A) પ્રથમ   (B) દ્વિિીય  (C) તિૃીય  (D) ચત થય  

 

18 મુંગલાચરણના શ્લોક હઠયોગ પ્રહદતપકાના કયા ઉપદેર્માું છે? 
(A)  પ્રાણાયામ કથન 

(B) મ રા કથન 
(C) આસન તવતિ કથન 

(D) એકપણ નહહ  
 

19 લય નો સ્વામી કોણ છે? 
(A) પ્રાણ  (B) નાદ (C) મન 

(D) લચિ 

 

20 અલણમા,મહહમા વગેરે શ ું છે? 
(A) મ રા  (B) વતૃિ 

(C) તસદ્વિ 
(D) નાડી 

 

21 સહહિ અને કેવલ રે્ના પ્રકાર છે? 
(A) પરૂક (B) રેચક (C) ક ુંભક (D) ત્રણેય 

 

22 હઠયોગમાું ‘ઠ’ અથાયિ. 
(A) ચુંરનાડી  (B) સયૂયનાડી  (C) સ ષ મ્ણા નાડી  (D) એકપણ નહહ 

 

23 સ્વાત્મારામે રે્નો સમન્વય સાિવાનો પ્રયત્ન કયો? 
(A) રાજયોગ અને હિયા યોગ 

(B) હઠયોગ અને કમય યોગ  
(C) અષ્ટાુંગયોગ અને રાજયોગ  (D) હઠયોગ અને રાજયોગ  

 

24 હઠયોગ પ્રહદતપકામાું ક લ શ્લોકની સુંખ્યા કેટલી છે? 
(A) 389  (B) 130 (C) 195 (D) 359 

 

25 શ ું કરવાથી યોગમાગય ના અંિરાયો દ ર થાય છે? 
(A) પ્રણવ જપ  (B) ૐકાર જપ 

(C) બુંને 
(D એકપણ નહહ 

 

26 યોગમાગયમાું આવિા અંિરાયો કેટલા છે? 
(A) 9  (B) 10 C) 51 (D) 59 

 

27 પ્રમાણ ના પ્રકાર કેટલા છે? 
(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ 

(D) ચાર 
 

28 તવપયયય એટલે શ ું? 
(A) પ્રમાણ  (B) તમથ્યાજ્ઞાન 

(C) કલ્પના (D) સત્યજ્ઞાન 

 

29 મનની ક્સ્થરિા મેળવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવામાું આવે િે? 
(A) વૈરાગ્ય  (B) અભ્યાસ 

(C) પ્રમાદ 
(D) ર્ુંકા 

 

30 ઈશ્વરને સમતપિિ થવ ું િે. 
(A) વૈરાગ્ય  (B) સમાતિ 

(C) ઈશ્વરપ્રલણિાન (D) િારણા 
 

31 યોગસ ત્ર ના સમાતિપાદમાું રે્ન ું વણયન છે? 
(A) લચિની વતૃિ   (B) હિયાયોગ 

(C) અભ્યાસ 
(D) સુંયમ 

 

 
 



32 િારણા,ધ્યાન,સમાતિ માટે પિુંજલલએ કયો ર્બ્દ વાપયો છે? 
(A) હિયાયોગ  (B) બહહરુંગ 

(C) વૈરાગ્ય 
(D) સુંયમ 

 

33 અષ્ટાુંગયોગન ું ચોથ ું પગથીય ું કય ું છે? 
(A) આસન  (B) પ્રાણાયામ 

(C) ધ્યાન 
(D) િારણા 

 

34 તનયમના પ્રકાર કેટલા છે? 
(A) એક (B) ત્રણ 

(C) પાુંચ 
(D) સાિ 

 

35 ઇન્દ્ન્રય પર તનયમન કરવ ું િે. 
(A) પ્રત્યાહાર (B) ધ્યાન 

(C) બ્રહ્મચયય (D) િારણા 
 

36 ‘લાલચ ન રાખવી’ એટલે શ ું? 
(A) અસ્િેય  (B) અપહરગ્રહ C) િાપ 

(D) અહહિંસા 
 

37 ર્ૌચ નો અથય શ ું છે? 
(A) શ દ્વિ  (B) તવચાર (C) સાચ ું બોલવ ું (D) એકપણ નહહ 

 

38 િપ એ કઈ િાત   પરથી બનેલો ર્બ્દ છે?  
(A) ताप  (B) तुप 

(C) तप 
(D) तपस 

 

39 િપ,સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રલણિાન શ ું છે? 
(A) કમયયોગ  (B) હિયાયોગ 

(C) અષ્ટાુંગયોગ 
(D) ભક્તિયોગ 

 

40 ‘ઈશ્વરપ્રણીિાન’ શ ું છે? 
(A) ભાવાત્મક  (B) જ્ઞાનાત્મક (C) હિયાત્મક (D) એકપણ નહહ 

 

41 િપનો સકૂ્ષ્મ અથય કયો છે? 
(A) િાપ  (B) આસન 

(C) પ્રાણાયામ 
(D) સાિના 

 

42 એક વ્યક્તિ અંિારામાું પડેલ દોરડાને સાપ માને છે.  
(A) પ્રમાણ 

(B) તવપયયય 
(C) તવકલ્પ 

(D) સ્મતૃિ 

 

43 જેમાું સાિક અનાસતિ થવા કોતર્ર્ ર્ર  કરે છે. 
(A) યિમાન વૈરાગ્ય 

(B) વ્યતિરેક વૈરાગ્ય 
(C) એકેન્દ્ન્રય વૈરાગ્ય 

(D) વર્ીકાર વૈરાગ્ય 

 

44 યોગાભ્યાસ િારા ઐશ્વયય કે ખ્યાતિ પ્રાતિ થાય છે. 
(A) સાિનાપાદ  (B) તવભતૂિપાદ 

(C) કૈવલ્યપાદ 
(D) સમાતિપાદ 

 

45 યોગસ ત્રમાું એકપણ આસનન ું નામ કે વણયન નથી. 
(A) સાચ ું  (B) ખોટ ું (C) અિયસત્ય 

(D) ભ્રામક 
 

46 પિુંજલલમ તન અન ર્ાસનની વાિ રે્માું કરે છે? 
(A) અષ્ટાુંગ  (B) તવભતૂિપાદ  C) સમાતિપાદ 

(D) સાિનપાદ 

 

47 કયો માગય ખ લિા ક ુંડલીની જાગિૃ થાય છે? 
(A) સ ષ મણાનાડી  (B) સયૂયનાડી  (C) ચુંરનાડી (D) પીંગલાનાડી 

 

48 હઠયોગ પ્રહદતપકામાું કેટલા પ્રકારના ક મ્ભકોન ું વણયન છે? 
(A) છ  (B) સાિ 

(C) પાુંચ 
(D) આઠ 

 

49 હઠયોગ ની કેન્રસ્થ સાિના કઈ છે? 
(A) આસન  (B) ષટકમય (C) પ્રાણાયામ 

(D) મ રા 
 

50 હઠયોગ પ્રહદતપકામાું તવપહરિકરણી નો સમાવેર્ રે્માું થાય છે? 
(A) આસન  (B) મ રા (C) ષટકમય (D) પ્રાણાયામ 

 

 
 



51 હઠયોગના સાિકે કેવો આહાર લેવો જોઈએ? 
(A) અતિઆહાર  (B) વિારે ગળ્યો (C) તમિાહાર (D) અત્યુંિ ઓછો 

 

52 સયૂય મઘા નક્ષત્રમાું હોય ત્યારે ભેગ ું કરેલ ું શ ું ઉિમ ગણાય? 
(A) પાણી  (B) ઘી  (C) દૂિ  (D) એકપણ નહી  

 

53 હઠયોગ પ્રહદતપકામાું યમ-તનયમનો યોગાુંગો િરીકે વણયન કરવામાું આવેલ છે. 
(A) સાચ ું (B) ખોટ ું (C) અિયસત્ય 

(D) એકપણ નહહ 
 

54 ર્રીરને ટકાવવા જે પદાથોની જરૂર છે િે તસવાયના પદાથો મેળવવાની અતનચ્છા શ ું છે? 
(A) લાલચ  (B) અસ્િેય  (C) સુંિોષ 

(D) િપ 

 

55 આજના આધ તનક સમય માું શ ું કરવ ું અઘર ું છે? 
(A) યમ-તનયમન ું પાલન  (B) ચોરી ન કરવી (C) આસન કરવા (D) સત્ય ન બોલવ ું 

 

56 ભક્તિ ર્બ્દ સુંસ્કૃિની કઈ િાત   પરથી બનેલો છે? 
(A) ભતિ  (B) ભજ્ 

(C) ભગવાન 
(D) ભાજ્ 

 

57 સૌના માટે સરળ અને સ લભ કયો યોગ છે? 
(A) જ્ઞાનયોગ   (B) હિયાયોગ 

(C) હઠયોગ 
(D) ભક્તિયોગ 

 

58 વાલીયો લ ુંન્ટારો રામભક્તિ િારા શ ું બન્યો? 
(A) વતર્ષ્ઠ ઋતષ  (B) વાપ્લ્મકી ઋતષ 

(C) ગૌિમ ઋતષ 
(D) તવભીષણ 

 

59 ભતિ અને ભગવાન વચ્ચે સીિો સુંપકય કરાવે િે. 
(A) ભક્તિ  (B) ગ ર  (C) જ્ઞાન 

(D) માિા-તપિા 
 

60 ભક્તિમાગયમાું પ્રગતિ માટેની આવશ્યકિા કઈ છે? 
(A) મન ષ્ય અવિાર  (B) સદગ ર  (C) પ્રાથયના (D) ત્રણેય 

 

61 આકારવાળા ઈશ્વર અથવા મતૂિિની ભક્તિ કેવી ભક્તિ છે? 
(A) તનરાકાર  (B) સાકાર (C) નવિા (D) પે્રમલક્ષણા 

 

62 ભક્તિને અન રૂપ મ ક્તિના પ્રકાર કેટલા છે? 
(A) ચાર  (B) પાુંચ 

(C) નવ 
(D) ત્રણ 

 

63 ર્બ્દોથી સમજાવી ન ર્કાય િે તવદ્યા. 
(A) અપરાતવદ્યા (B) પરાતવદ્યા (C) યોગતવદ્યા (D) એકપણ નહહ 

 

64 અપરાતવદ્યા અથાયિ શ ું? 
(A) ર્બ્દોથી સમજાવી ના ર્કાય  (B) બ્રહ્મને લગત ું જ્ઞાન 

(C) આત્માન ભતૂિ ની ઘટના (D) ભૌતિક પદાથોન ું જ્ઞાન 
 

65 ‘જેવ ું કરર્ો િેવ ું પામર્ો’ આ રે્નો તસિાુંિ છે? 
(A) જ્ઞાનયોગ  (B) ભક્તિયોગ 

(C) કમયયોગ 
(D) હિયાયોગ 

 

66 વેદાુંિ પ્રમાણે કમોના પ્રકાર કેટલા છે?  
(A) એક  (B) ત્રણ 

(C) પાુંચ 
(D) સાિ 

 

67 ભગવદ્ ગીિામાું ક લ કેટલા અધ્યાય છે? 
(A) 9  (B) 12 (C) 16 (D) 18 

 

68 કમયયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ ત્રણેયના સમન્વયની વાિો રે્માું કહલેી છે? 
(A) ઘેરુંડસુંહહિા (B) તર્વસુંહહિા (C) ભગવદ્ ગીિા (D) વતર્ષ્ઠ સુંહહિા 

 

69 ર્ાસ્ત્રોમાું જણાવેલ કમય કય ું? 
(A) સ કમય (B) અકમય (C) તનતર્િકમય (D) સુંલચિ કમય 

 



70 જ્ઞાનયોગ કોના માટે છે? 
(A) ભાવનાર્ીલ વ્યક્તિ માટે (B) બ દ્વિર્ાળી વ્યક્તિ માટે 
(C) કમયનાું માગયપર ચાલનાર માટે  (D) અલભમાની વ્યક્તિ માટે 

 

71 દાસ્ય ભાવે કરાિી ભક્તિ નો રે્માું સમાવેર્ થાય છે? 
(A) નવિા ભક્તિ  (B) તનરાકાર ભક્તિ 

(C) પે્રમલક્ષણા ભક્તિ 
(D) એકપણ નહહ 

 

72 હઠયોગ માું ‘હ’ અથાયત?્ 
(A) સયૂયનાડી  (B) જમણ ું નસકોર ું (C) પીગળા નાડી (D) ત્રણેય 

 

73 દરેક વ્યક્તિમાું કેટલોક સમય ડાબ ું િો કેટલોક સમય જમણ ું નસકોર ું ચાલે છે. 
(A) સાચ ું  (B) ખોટ ું (C) અિયસત્ય 

(D) એકપણ નહહ 
 

74 આસન અને પ્રાણાયામ િારા રે્ની શ દ્વિ થાય છે? 
(A) ર્રીર  (B) મન 

(C) ર્રીર િથા મન 
(D) આત્માની 

 

75 હઠયોગી માટે શ ું જરૂરી છે? 
(A) ગ ર ની નજીક એકાુંિ માું ક ટીર  (B) તમિાહાર (C) િીરજ,સાહસ જેવા ગ ણો (D) ત્રણેય 

 

76 હઠયોગ િારા કેટલા પ્રકાર ની તસદ્વિ પ્રાતિ થાય છે? 
(A) આઠ  (B) દસ 

(C) વીસ 
(D) ૧૦૮ 

 

77 વજન ઘટાડવાની ર્ક્તિ ને કઈ તસદ્વિ કહ ેછે? 
(A) અલણમા  (B) લતિમા (C) પ્રાપ્તિ  (D) દૈવી 

 

78 સાુંખ્ય દર્યનના પ્રણેિા કોણ છે? 
(A) મહતષિ પિુંજલલ  (B) મત્સ્યેન્ર (C) કતપલમ તન 

(D) ગૌિમમ તન 

 

79 સાુંખ્ય દર્યન મ જબ પ ર ષ એટલે કેવ ું િત્વ છે? 
(A) ચેિન િત્વ  (B) જડ િત્વ  (C) અચેિન િત્વ  (D) એક પણ નહહ 

 

80 સાુંખ્ય દર્યન મ જબ સનૃ્દ્ષ્ટ ન ું સર્જન કઈ રીિે થય ું છે? 
(A) ઈશ્વર િારા  (B) પ્રકૃતિ િારા (C) પ ર ષ િારા (D) ત્રણેય 

 

81 ઈશ્વર નો સ્વીકાર કોણ કરે છે? 
(A) યોગ  (B) સાુંખ્ય 

(C) બુંને 
(D) એકપણ નહહ 

 

82 જ્ઞાનેન્દ્ન્રયો કેટલી છે? 
(A) એક  (B) ત્રણ 

(C) પાુંચ 
(D) સાિ 

 

83 ‘આંખ’ શ ું છે? 
(A) મહાભિૂ 

(B) કમેન્દ્ન્રય 
(C) જ્ઞાનેન્દ્ન્રય 

(D) િનમાત્રા  

 

84 મહાભારિના રચેિા કોણ છે? 
(A) વાપ્લ્મકી  (B) વતર્ષ્ઠ મ તન 

(C) શ્રીકૃષ્ણ 
(D) વ્યાસમ ની 

 

85 ગાુંિીજીએ ગીિા પર લખેલી ટીકા કઈ છે? 
(A) ગીિા ગ્રુંથ  (B) અનાર્ક્તિ યોગ 

(C) કમય યોગ 
(D) ભક્તિયોગ 

 

86 ‘પણૂયયોગ’ નામના ગ્રુંથના રચતયિા કોણ છે? 
(A) તવવેકાનુંદ  (B) તવનોબાજી 

(C) શ્રી અરતવિંદ 
(D) કાકાસાહબે કાલેલકર 

 

87 અનાર્ક્તિ યોગ રે્ના પર આિાહરિ છે? 
(A) કમયયોગ  (B) જ્ઞાનયોગ 

(C) ભક્તિયોગ 
(D) રાજયોગ 

 

88 ક ુંડલીની ર્ક્તિન ું સ્થાન ક્ાું છે? 
(A) મલણપ ર ચિ (B) મલૂાિાર ચિ (C) આજ્ઞા ચિ (D) તવશ િ ચિ 

 



89 ક ુંડલીની ર્ક્તિ કેટલા આંટાન ું ગ ૂુંચળું વાળેલી હોય છે? 
(A) નવ  

(B) સાિ 
(C) સાડાત્રણ 

(D) એક 
 

90 મલણપ ર ચિ ન ું સ્થાન ક્ાું છે?  
(A) કુંઠમાું (B) હ્રદયમાું (C) મસ્િકમાું (D) નાલભમાું 

 

91 અષ્ટાુંગયોગ મ જબ પ્રત્યાહારનો સમાવેર્ રે્માું થાય છે? 
(A) અંિરુંગ યોગ  (B) બહહરુંગ યોગ 

(C) બુંને 
(D) એકપણ નહહ  

 

92 બેસીને કરવાન ું આસન. 
(A) ર્લભાસન  (B) ઉષ્રાસન 

(C) પવનમ કિાસન 
(D વજ્રાસન 

 

93 અસ્િેય એટલે શ ું?  
(A) અસ્િ થવ ું  (B) સત્ય બોલવ ું (C) ચોરી ન કરવી (D) હહિંસા ન કરવી 

 

94 તવચાર િથા આચારમાું બિી ઇન્દ્ન્રયોનો સુંયમ એટલે શ ું?   
(A) અપહરગ્રહ  (B) બ્રહ્મચયય (C) અસ્િેય 

(D) અહહિંસા 
 

95 રે્ના પાલનથી ઉિમ સામાજજક વાિાવરણ સજાયય છે? 
(A) યમ  (B) તનયમ 

(C) આસન 
(D) પ્રત્યાહાર 

 

96 પ્રાણાયામમાું તનયુંત્રણ િથા સમાનિાથી શ્વાસ છોડવાની પ્રહિયા.  
(A) પરૂક  (B) રેચક (C) ક ુંભક (D) આંિર ક ુંભક 

 

97 સ્વાસ્થ્ય પે્રરક આસન કય ું છે? 
(A) વજ્રાસન  (B) ર્વાસન 

(C) મકરાસન (C) ઉિાનપાદાસન 
 

98 મહતષિ પિુંજલલના ‘યોગસતૂ્ર’માું કેટલા આસનોન ું વણયન છે?  
(A) 16 (B) 32 (C) 84 (D) એકપણ નહહ 

 

99 ર્રીરની ક્સ્થતિને ધ્યાનમાું રાખીને આસનના કેટલા પ્રકાર છે? 
(A) ત્રણ  (B) પાુંચ 

(C) બે (D) આઠ 
 

100 ત્રાટક જેવી પિતિ થી શ ું થાય છે? 
(A) પ્રત્યાહાર  (B) િારણા (C) ધ્યાન 

(D) સમાતિ 

 

 

 

_____________
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1 પીચ્ય ટરી – પષૃ્ઠ ગોળાિયનો સ્ત્રાવ 

(A) થાઇરોક્તસન 
(B) GH 

(C) ADH 
(D) એકપણ નહહ 

 

2 चले वात ेचलं चचत्त,ं ननश्चले ननश्चलं भवेत ्| કયા િુંત્ર ને લાગ  પડે છે?  
(A) પાચનિુંત્ર  (B) ઉત્સર્જન્િુંત્ર 

(C) શ્વસનિુંત્ર 
(D) ર તિરાલભસરણિુંત્ર 

 

3 વારસાગિ લક્ષણોન ું વહન  
(A) રુંગસતૂ્રો  (B) જનીનરવ્ય 

(C) કણાભસતૂ્ર 
(D) એકપણ નહહ 

 

4 આંિહરક અવયવો રે્ના બનેલા હોય છે? 
(A) રેલખિ 

(B) અરેલખિ 
(C) કનેતટીવ 

(D) a અને b બુંને 

 

5 લાયસોજોમન ું તનમાયણ 

(A) િીષ્ટી (B) કણાભસતૂ્ર 
(C) ગોલ્ગીકાય 

(D એકપણ નહહ 
 

6 Fight or Flight 
(A) થાઇરોઇડ (B) એડ્રીનલ 

(C) પેરાથાઇરોઇડ (D) પીચ્ય ટરી 
 

7 મતૂ્રપ્રવતૃિ પર તનયુંત્રણ 

(A) ADH 
(B) ACTH 

(C) TSH 
(D) PRLH 

 

8 CO2 ને બહાર કાઢવા ફેફસા સ િી લાવવાન ું કાયય 
(A) રૂતિરકેતર્કા (B) વાય કોષો (C) ર તિર (D) a અને c બુંને 

 

9 રે્ની દીવાલ તછરાળ અને પ્રોટીનની બનેલી હોય છે? 
(A) કોષ 

(B) રતિકણ 
(C) ત્રાકકણ 

(D) શ્વિેકણ 

 

10 જે વસ્ત   ઢાુંકનાર આચ્છાદનરૂપ હોય િે પદાથય 
(A) કોષ 

(B) આવરણ 
(C) બુંને 

(D) બુંનેમાુંથી એકપણ નહહ 
 

11 સ્નાય ઓના પ્રકાર 
(A) બે (B) ચાર (C) એક (D) ત્રણ 

 

12 નીચેનામાુંથી રે્નો સમાવેર્ પ્રાણમાું થિો નથી. 
(A) પ્રાણ 

(B) અપાન (C) નાગ 
(D) સમાન 

 



13 ચોક્કસ પ્રકારની પેર્ીઓ મળીને શ ું બનાવે છે? 
(A) િુંત્ર  (B) અવયવ (C) મગજ 

(D) કોષ 

 

14 આત્માન ું તનવાસસ્થાન કય ું છે? 
(A) ર્રીર   (B) હૃદય 

(C) મગજ 
(D) a, b અને c ત્રણેય 

 

15 હિસ્ટી નામની રચના રે્માું હોય છે? 
(A રીબોઝોમ 

(B) લાયસોઝોમ 
(C) જઠર (D) કણાભસતૂ્ર 

 

16 શ્વસન દરતમયાન મ ખ્યત્વે કયા વાય ઓની આપ-લે થાય છે? 
(A) ફતિ પ્રાણવાય   (B) પ્રાણવાય  અને અંગારવાય  
(C) ફતિ અંગારવાય  (D) એકપણ નહહ 

 

17 ફેફસાની નીચે શ ું આવેલ ું હોય છે? 
(A) ઉદરપટલ  (B) હૃદય 

(C) જઠર (D) પતવાર્ય 

 

18 પાચનકાયયમાું અપ્રત્યક્ષ રીિે કાયયરિ 

(A) સ્વાદ તપિંડ   (B) લાળગ્રુંથી (C) યકૃિ 
(D) ત્રણેય 

 

19 ખોરાકમાુંના Co,Iron અને Vitaminન ું ર્ોષણ 

(A) મોટ ું આંિરડ ું (B) ગ્રહણી (C) નાન ું આંિરડ ું (D) હૃદય 

 

20 शरीरमाध्यम खलु_________साधनम | 
(A) િમય (B) અથય (C) કામ 

(D) મોક્ષ 

 

21 ર્રીરન ું રોગો સામે રક્ષણ કરે છે. 
(A) રતિકણ 

B) શ્વિેકણ 
(C) ત્રાકકણ 

(D) કોષ 
 

22 ડાબા કણયક અને ડાબા ક્ષેપક વચ્ચે કયો વાલ્વ આવેલો છે? 
(A) અિયચુંરાકાર વાલ્વ  (B) તત્રદલ વાલ્વ 

(C) દ્વિદલ વાલ્વ 
(D) a અને c બુંને 

 

23 ફુતફુસીય તર્રામાું_________રૂતિર હોય છે.  
(A) અશ િ 

(B) શ િ 
(C) O2 તવહીન 

(D) એકપણ નહહ 
 

24 હૃદયમાું ઉપરના બે ખાનાને શ ું કહ ેછે? 
(A) કણયક (B) ક્ષેપક (C) વાલ્વ 

(D) ફેફસાું 
 

25 શ િતપિંડ_______ નામનો અંિઃસ્ત્રાવ પેદા કરે છે. 
(A) ઇસ્રોજન  (B) પ્રોજેસ્ટેરોન 

(C) ઓક્તસટોસીન 
(D) ટેસ્ટોસ્ટેરોન 

 

26 કેપ્લ્સટોનીન અને થાયરોતસીન કોના અંિઃસ્ત્રાવો છે. 
(A) પેરાથાઇરોઈડ  (B) પીચ્ય ટરી (C) થાઇરોઈડ (D) એડ્રીનલ 

 

27 સ્ત્રીઓમાું મતૂ્રનલલકાની લુંબાઈ________ઇંચ હોય છે. 
(A) 1 થી 3 ઇંચ 

(B) 2 થી 4 ઇંચ 
(C) 1.5 થી 2 ઇંચ 

(D) 1.5 થી 4 ઇંચ 
 

28 બાઉમેનની કોથળી__________નામના અવયવમાું આવેલી હોય છે. 
(A) મતૂ્રતપિંડ (B) જઠર (C) પતવાર્ય 

(D) નાન ું આંિરડ ું 
 

29 આપણા ર્રીરન ું બધ જ હલન-ચલન મ ખ્યત્વે કયા િુંત્રોના સહયોગથી ચાલે છે? 
(A) ઉત્સર્જનિુંત્ર અને સ્નાય િ ુંત્ર  (B) કુંકાલિુંત્ર અને પાચનિુંત્ર 

(C) અંિઃસ્ત્રવી ગ્રુંથીિુંત્ર અને કુંકાલિુંત્ર 
(D) સ્નાય િ ુંત્ર અને કુંકાલિુંત્ર 

 

30 મગજ િરફથી ર્રીરના અલગ-અલગ અવયવો િરફ મગજના સુંદેર્ાઓ જે ચેિાઓ લઇ જાય છે િેને_________ 
કહ ેછે. 

(A) સુંવેદી ચેિાઓ  (B) વાહક ચેિાઓ 
(C) a અને b બુંને 

(D) એકપણ નહીં 
 

31 ________િારા જે િુંત્ર બનેલ ું છે િેને કુંકાલિુંત્ર કહ ેછે. 
(A) સ્નાય ઓ  (B) હાડકાું (C) અંિઃસ્ત્રાવ 

(D) ત્રણેય 
 



32 જઠર, હૃદય વગેરેના સ્નાય ઓ 

(A) અતનચ્છાવિી  (B) રેલખિ 
(C) ઇચ્છાવિી D) અરેલખિ 

 

33 ___________परम तपः | 
(A) ध्यानः  (B) योगः (C) प्राणायाम 

(D) स्वाध्यायः 
 

34 પ ખ્િવયની વ્યક્તિઓમાું કોષોની સુંખ્યા. 
(A) 3x1018 (B) 3x1016 (C) 3x1015 (D) 3x1017 

 

35 ફેફસાની બે આવરણ વચ્ચે રહલે  ું છે. 
(A) પાુંસળીઓ  (B) તલરૂા (C) હૃદય 

(D) એક પણ નહીં  
 

36 િનાવ દૂર કરવા અષ્ટાુંગયોગ ન ું પગતથય ું 
(A) ચોથ ું  (B) પાુંચમ ું (C) સાિમ ું (D) આઠમ ું 

 

37 સ્ત્રાવએ રૂતિર ગાળણનો_______િબક્કો 
(A) પ્રથમ  (B) દ્વિતિય 

(C) તતૃિય 
(D) ચત થય 

 

38 રક્ષક જ ભક્ષક 
(A) કોષકેન્ર (B) રાઈબોઝોમ 

(C) ગોલ્ગીકાય 
(D) લાયસોઝોમ 

 

39 રે્માું કોઈ સ્ત્રવણ થત ું નથી? 
(A) ગ્રહણી  (B) જઠર (C) યકૃિ 

(D) સ્વાદ તપિંડ 
 

40 અર્ક્ વસ્ત   ર્ક્ બને 

(A) પરમાનુંદ  (B) સમાતિ 
(C) ધ્યાન 

(D) એકપણ નહહ 
 

41 લાગણીના પ્રકાર 
(A) 1  (B) 2 (C) 3 (D) 4 

 

42 આત્મા અને પરમાત્માના તમલન માટે આકષયણ માટે  
(A) પ્રાથયના  (B) લાગણી  (C) સુંકલન  (D) ભજન  

 

43 આત્માનો પ્રકાર્ સૌથી વધ  મળે 

(A) પ્રાણમય 
(B) મનોમય 

(C) અન્નમય 
(D) એકપણ નહહ 

 

44 આપણા ર્રીરની મ ખ્ય જરૂહરયાિ 

(A) ખોરાક (B) હવા (C) પાણી (D) ત્રણેય 
 

45 તનયમન માટેના તનયુંત્રણ મથક િરીકેન ું કાયય  
(A) કોષકેન્ર (B) કણાભસતૂ્ર 

(C) કોષકેન્દ્ન્રકા (D) ગોલ્ગીકાય 

 

46 ર તિરમાું ર તિરરસ___________% 

(A) 45%  (B) 65% 
(C) 55% 

(D) 75% 

 

47 સાુંખ્યદર્યનના રચતયિા 
(A) મહતષિ પિુંજલલ 

(B) મહતષિ કતપલ 
(C) મહતષિ કણાદ (D) મહતષિ અતે્રય 

 

48 વટાણા જેવો કદ આકાર 
(A) થાઇરોઇડ  (B) પેરા થાઇરોઇડ (C) પીચ્ય ટરી (D) એડ્રીનલ 

 

49 આ મેળવી લીધ ું આ નહહ, એવી અજ્ઞાનિા માનતસક અસ્વસ્થિા ઊભી કરે છે. 
(A) ઉપતનષદ 

(B) િેિરીય ઉપતનષદ 
(C) વેદ (D) યોગ વતર્ષ્ઠ 

 

50 પેપ્તસન 

(A) જઠર (B) ગ્રહણી (C) યકૃિ 
(D) સ્વાદ તપિંડ 

 

51 હૃદયન ું છાિીમાું સ્થાન___ 
(A) મધ્યમરેખાની 1/3 ડાબે  (B) મધ્યમરેખાની 2/3 ડાબે 
(C) ડાબી બાજ એ 

(D) જમણી બાજ એ 

 



52 હાઈપોથેલેમસની નીચે આવેલ ગ્રુંથી 
(A) પીચ્ય ટરી (B) થાઇરોઇડ (C) એડ્રીનલ 

(D) એક પણ નહીં 
 

53 નકારાત્મક લાગણી નથી 
(A) િોિ 

(B) ક્ષમા (C) હિાર્ા (D) દુંભ 

 

54 વ્યક્તિને કાલ્પતનક લડાઈમાું જોડી દે 

(A) િોિ 
(B) િનાવ 

(C) ઈષાય (D) ડર 
 

55 મન ષ્યના ભૌતિક અધ્યાજત્મક જીવનમાું મોટો ફાળો 
(A) પ્રાથયના (B) પ ર ષ 

(C) લાગણી  (D) ક દરિ  
 

56 વ્યક્તિગિ સમભાવ પ્રાથયનાના પ્રકાર  
(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ 

(D) એકપણ નહહ 
 

57 સમગ્ર તવશ્વ ત્રણ િત્વોન ું બનેલ ું છે આ મિ  
(A) યોગ 

(B) આય વેદ (C) એલોપેથી (D) એકપણ નહહ 
 

   

 

58 ઉપપ્રાણ છે 

(A) અપાન 
(B) પ્રાણ 

(C) ધ્યાન 
(D) િનુંજય 

 

59 યોગ એ _________% સુંકલન પર તવશ્વાસ કરે છે. 
(A) 50%  (B) 60% 

(C) 80% 
(D) એકપણ નહહ 

 

60 ટેલીફોન એક્ષચેન્જ 

(A) મગજ  (B) કીડની (C) હૃદય 
(D) જઠર 

 

61 મારી પ્રાથયનાનો ઈશ્વરે જવાબ આતયો ન હોય એવ ું કદી બન્ય ું નથી. 
(A) સ્વામી તવવેકાનુંદ 

(B) ગાુંિીજી 

(C) તવનોબા ભાવે 
(D) રામકૃષ્ણ પરમહુંસ 

 

62 વ્યક્તિ તનરાલભમાની બને 

(A) ધ્યાન 
(B) િારણા (C) પ્રત્યાહાર (D) સમાતિ 

 

63 ચક્કર, ઉલટી વગેરે લક્ષણ. 
(A) વાયરસ  (B) બેતટેહરયા (C) પ્રદ ષણ 

(D) જીવ જ ુંત  ઓ 

 

64 તવરે્ષ ક્ષમિાવાળા સ્નાય  
(A) રેલખિ  (B) અરેલખિ 

(C) હદ (D) a અને b બુંને 

 

65 Emoven 
(A) ગ્રીક  (B) યોગ  (C) અંગે્રજી 

(D) ફ્રેંચ 

 

66 અષ્ટાુંગયોગન ું ત્રીજ ું પગતથય ું 
(A) તનયમ  (B) પ્રાણાયામ 

(C) આસન 
(D) પ્રત્યાહાર 

 

67 િમયનો સ્િુંભ છે પ્રાથયના 
(A) રામકૃષ્ણ પરમહુંસ 

(B) ગાુંિીજી  (C) સ્વામી તવવેકાનુંદ  (D) મહુંમદ સાહબે 

 

68 માનતસક સ્વાસ્થ્ય એટલે લોકોમાું, વ્યક્તિગિ િેમજ સામાજજક રન્દ્ષ્ટ એ એ પ્રકારના વિયનનો તવકાસ જે કોઈપણ 
પ્રકારની માનતસક બીમારીના તનવારણ માટેની ઉચ્ચિમ ર્ક્તિ િરાવિો હોય  

(A) હડેલી  (B) કોલમેન 
(C) WHO 

(D) આય વેદ 
 

69 WHOન ું બ ુંિારણ િૈયાર થય ું. 
(A) 1945  (B) 1946 (C) 1948 (D) 1956 

 

70 સેન્સરી ન્ય રોન સુંવેદનાન ું વહન  
(A) ર્રીરના અવયવો િરફથી મગજ િરફ (B) મગજ માુંથી અવયવો િરફ 
(C) જયાું જોડાણ થત ું હોય ત્યાું (D) ત્રણેય 

 



71 સ્મતૃિ પહરશ િ થાય 

(A) હકારાત્મક તવચારો (B) ધ્યાન 
(C) પ્રાથયના (D) સમાતિ 

 

72 પુંચમહાભિૂન ું બનેલ ું કમયફળ ભોગવિા જીવો 
(A) પ્રાણમય કોષ 

(B) અન્નમય કોષ 
(C) મનોમય કોષ 

(D) આનુંદમય કોષ 

 

73 સ્ત્રીઓની દ ગ્િ તનમાયણની પ્રહિયા માટે જવાબદાર 
(A) FSH 

(B) ACTH 
(C) TSH 

(D) PRLH 
 

74 મતૂ્રતપિંડનો રુંગ 

(A) લાલ  (B) કાળો (C) કથ્થાઈ 
(D) ઘાટો લાલ 

 

75 Persona 
(A) ગ્રીક (B) અંગે્રજી 

(C) જમયન 
(D) લેટીન 

 

76 મન,બ દ્વિ,અહુંકાર આ ત્રણેયન ું સ ુંપણૂય સ ુંકલન થાય ત્યારે માનતસક સ્વાસ્થ્ય પ્રાતિ થાય. 
(A) યોગ વતર્ષ્ઠ  (B) યોગ 

(C) WHO 
(D) આય વેદ 

 

77 ગ્લ કેગોન 

(A) 𝛼   (B) B (C)  (D) ત્રણેય 

 

78 સવયવ્યાપી અને સૌથી મ શ્કેલ છે. 
(A) િોિ  (B) ડર (C) લાગણી (D) ઈષાય 

 

79 નકારાત્મક લાગણી 
(A) બે (B) ચાર (C) છ 

(D) આઠ 
 

80 બેચેની,નકારાત્મકિા, પરસેવો, થાક રે્ના લક્ષણો છે? 
(A) િનાવ  (B) ઈષાય (C) ડર (D) િોિ 

 

81 ધ્યાનથી રે્માું ફાયદા થાય છે? 
(A) માનતસક (B) ર્ારીહરક (C) અધ્યાજત્મક (D) ત્રણેય 

 

82 એકદમ શ િ 
(A) ઉજાય (B) પહરશ િ 

(C) ક્ષ બ્િ 
(D) િષે 

 

83 પ્રાથયનાથી ફાયદા  
(A) મનની એકાગ્રિા (B) અતનન્રા (C) અહુંકારની મ ક્તિ 

(D) એકપણ નહહ 
 

84 પુંચકોષ + અિીિ 

(A) પુંચકોષાિીિ 
(B) પુંચકોર્અિીિ 

(C) પુંચકોર્ાિીિ 
(D) પુંચકોષીયઅિીિ 

 

85 આમાું કોષકેન્ર હોત  ું નથી 
(A) રતિકણ 

(B) શ્વિેકણ 
(C) ત્રાકકણ 

(D) એકપણ નહહ 
 

86 જમણા કણયકમાું અશ િ ર તિર અહીંથી આવે  
(A) ર્ીરાકોટર (B) ઉધ્વયતર્રા (C) અિોતર્રા (D) b અને c બુંને 

 

87 ર્રીરન ું ઉષ્ણિાપમાન જાળવી રાખે છે 

(A) પાણી (B) ર તિર (C) a અને b બુંને 
(D) ત્રણેય 

 

88 નાસાગ હાથી ફેફસા સ િીની પોલી નળી 
(A) શ્વાસનળી (B) અન્નનળી (C) બુંને 

(D) એકપણ નહહ 
 

89 ‘C’ આકાર નો ભાગ 

(A) જઠર (B) નાન ું આંિરડ ું (C) મોટ ું આંિરડ ું (D) એકપણ નહહ 
 

90 મસ્ય લર ટીસ્ય ના પ્રકાર 
(A) એક (B) બે (C) ત્રણ 

(D) એકપણ નહહ 
        

 



91 કાબોહાઈડે્રટન ું ર્ોષણ 

(A) નાના આંિરડામાું  (B) નાના આંિરડામાું (C) જઠર (D) a અને b બુંને 

 

92 ખોરાક ગળ્યો લાગે 

(A) પેપ્તસન 
(B) ટાયલીન 

(C) યકૃિરસ 
(D) એકપણ નહહ 

 

93 તત્રકોણાકાર ગ્રુંતથ 

(A) પીચ્ય ટરી (B) થાઇરોઇડ (C) પેરા થાઇરોઇડ (D) એડ્રીનલ  
 

94 યોગસતૂ્રમાું શ્લોકોની સુંખ્યા 
(A) 193  (B) 194 (C) 195 (D) 196 

 

95 રે્ના વગર કોષ બની ર્કિો નથી? 
(A) કોષકેન્ર  (B) કોષકેન્દ્ન્રકા (C) િારાકેન્ર (D) એકપણ નહહ 

 

96 પાચનિુંત્રના માગયની લુંબાઈ 

(A) 20 થી 25 ફૂટ (B) 25 થી 26 ફૂટ (C) 25 થી 28 ફૂટ (D) 26 થી 28 ફૂટ  
 

97 આ િુંત્ર પોિાન ું કાયય વ્યવક્સ્થિના સુંભાળે િો પરૂા ર્રીરન ું કાયય તવક્ષેતપિ થાય છે. 
(A) પાચનિુંત્ર  (B) અંિઃસ્ત્રાવી ગ્રુંતથિુંત્ર 

(C) કોઈપણ િુંત્ર 
(D) ત્રણેયમાુંથી એક પણ નહીં 

 

98 વારસાગિ લક્ષણોન ું વહન 

(A) રુંગસતૂ્રો (B) જનીનરવ્ય 
(C) કણાભસતૂ્ર 

(D) હિસ્ટી 
 

99 અહી ખોરાક ત્રણ થી ચાર કલાક રહ ેછે. 
(A) ગ્રહણી (B) મોટ ું આંિરડ ું (C) નાન ું આંિરડ ું (D) જઠર 

 

100 યોગાભ્યાસ આ સ્ત્રાવ પર અસર કરે છે 

(A) 𝛼 આલ્ફા (B) 𝛽 બીટા (C) µ ગામા (D)  ડેલ્ટા 
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1 આય વેદનો એક ઉદે્દશ્ય સ્વસ્થ વ્યક્તિના ________ની રક્ષા કરવાનો છે? 
(A)  જીવન  (B) મન  (C)  સ્વાસ્થ્ય  (D) જ્ઞાન  

 

2 50 થી 75 વષય સ િી વાનપ્રસ્થ રહી કેવા કાયો કરવા? 
(A)  સમાજસેવાનાું   (B) જ્ઞાનનાું  (C)  જીવનતનવાયહનાું  (D) તવદ્યાભ્યાસનાું  

 

3 બ્રાહ્મમહૂ િયમાું ઉઠવાથી ________વિે છે. 
(A)  ઉજાગરો  (B) એકાગ્રિા  (C)  વ્યગ્રિા  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

4 ઉષ:પાનમાું કેટલ ું પાણી પીવ ું જોઈએ? 
(A)  ૨ થી ૩ ગ્લાસ  (B) ૨ થી ૨ ૨ 

1 ગ્લાસ  (C)     ૨ થી 1  ૨ 
1 ગ્લાસ (D) ૩ થી 4 ગ્લાસ  

 

5 અજીણય અને _________ દાુંિના દ શ્મન છે. 
(A)  ભોજન  (B) કબજીયાિ  (C)  મેદ  (D) ઉજાગરા  

 

6 પગના િલળયે _________ન ું ઘી ઘસવ ું. 
(A)  ગાય  (B) ભેંસ  (C)  બકરી  (D) ઉંટડી   

 

7 _________ન ું જિન કરવાથી આંખોન ું આરોગ્ય જળવાય છે. 
(A)  આઇબ્રો  (B) વકૃ્ષો (C)  જઠરાક્ગ્ન   (D) એક પણ નહી  

 

8 માલલર્થી _________ન ું આરોગ્ય વિે છે. 
(A)  આંખો,ત્વચા   (B) હ્રદય,મગજ  (C)  સ્નાય   (D) ઉપરોતિ બિા  

 

9 __________ના રોગીએ વ્યાયામ ન કરવો. 
(A)  અજીણય  (B) કબજીયાિ  (C)  મધ પ્રમેહ  (D) મેદવદૃ્વિ  

 

10 જમ્યા પછી _________કલાક સ િી સ્નાન ન કરવ ું. 
(A)  ½  કલાક   (B) 2-૩  (C)  ૩-4  (D) 1  

 

11 ખબૂ ગરમ પાણી માથા પર નાખવાથી ________ને ન કસાન થાય છે. 
(A)  કેર્  (B) નેત્ર  (C)  ઉપરોતિ બુંને  (D) એક પણ નહી  

 

12 _________ના દદીએ ક્ારેય હદવસે ના સવૂ  ું. 
(A)  મેળ  (B) પ્રમેહ  (C)  સળેખમ  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  
        

 



13 આહારન ું પરમ સ્વરૂપ (અવસ્થા) __________ છે. 
(A)  રતિ  (B) માુંસ  (C)  સ્નાય   (D) શ િ  

 

14 વષાય, ર્રદ, હમે ુંિ ઋત ઓને __________ કહ ેછે. 
(A)  આદાનકાલ  (B) તવસગયકાલ  (C)  ઉપરોતિ બુંને  (D) એક પણ નહી  

 

15 ઋત સુંતિ કોને કહવેાય? 
(A) એકના બદલે બીજી ઋત  હોવી  (B) બે ઋત ઓ વચ્ચેનો સમય  
(C) વષાયઋત માું ગરમી વિે િેને  (D) ઉપરમાુંથી એક પણ નહી  

 

16 _________બાળકો માટે સવોિમ આહાર છે. 
(A)  માખણ  (B) દહીં  (C)  ચીઝ (D) પનીર  

 

17 _________ઋત ઓમાું દહીં ના ખાવ ું. 
(A)  વસુંિ  (B) ગ્રીષ્મ  (C)  ર્રદ  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

18 માનસ રોગોમાું __________ચમત્કાહરક પહરણામ લાવે છે. 
(A)  વેજીટેબલ ઘી  (B) િાજ ું બનાવેલ ું ઘી  (C)  જૂન ું ઘી  (D) એક પણ નહી  

 

19 ફળો ક્ારે ખાવા?  
(A)  જમિી વખિે  (B) જમ્યા પહલેા  (C)  જમ્યા પછી  (D) રાતે્ર  

 

20 _________ એ પરમ બક્સ્િર્ોિન છે. 
(A)  શ્રીફળ  (B) ખજૂર  (C)  કેળા  (D) કેરી  

 

21 _________ બિા ર્ાકભાજીઓમાું શે્રષ્ઠ છે. 
(A) મળૂા  (B) રીંગણ  (C) ભીંડા  (D) જીવુંિી   

 

22 _________કૃતમ મટાડે છે. 
(A)  પરવળ  (B) રીંગણ  (C)  કારેલા  (D) દૂિી  

 

23 _________હુંમેર્ા ખાઈ ર્કાય છે. 
(A)  ચણા  (B) મગ  (C)  અડદ  (D) વાલ  

 

24 બાજરીની સાથે _________ખાવાન  ચકૂવ ું નહી. 
(A)  દૂિ  (B) દહી  (C)  માખણ  (D) ઘી  

 

25 જોડકા જોડો   
(૧) રાક્ષ  (a) કોલેરા  
(૨) દાડમ (b) અતિસાર  
(3) આમળા  (c) જીણયજ્વર  
(૪) લીંબ   (d) આય ષ્યવિયક   
(A) ૧ – a, ૨ – b, 3 – d, ૪ – c  (B) ૧- c , ૨-b , 3 – d , ૪ – a  
(C) ૧ - b, ૨-a , 3 – d , ૪ – c  (D) ૧ – c , ૨ – a , 3 – d , ૪ – b  

 

26 _________માું લવણ તસવાયના પાુંચેય રસ છે. 
(A)  આદ   (B) મરચા  (C)  લસણ  (D) કોથમીર  

 

27 _________નું િેલ અક્ગ્નદગ્િ અને દાહ મટાડનાર છે. 
(A)  િલ  (B) તસિંગ  (C)  એરુંડા  (D) કોપરેલ  

 

28 _________ન ું દૂિ શે્રષ્ઠ છે.  
(A)  ગાય  (B) ભેંસ  (C)  બકરી  (D) ઉંટડી 

 

29 _________ન ું િેલ દાુંિ ને રઢ કરનાર છે. 
(A)  િલ  (B) સીંગ  (C)  એરુંડા  (D) કોપરેલ  

 

 
 



30 _________છ યે રસોની પરૂવણી િથા આહારન ું પાચન કરે છે. 
(A)  મસાલા  (B) અનાજ  (C)  િેલ  (D) ફળો  

 

31 _________પ ર ષત્વ ઘટાડે અને ઘડપણ વહલે  ું લાવે છે. 
(A)  મરચા  (B) હહિંગ  (C)  મીઠ ું  (D) મેથી  

 

32 _________સાથે ડ ુંગળી ના ખાવી. 
(A)  બટાકા  (B) દૂિ  (C)  િેલ  (D) ઘી  

 

33 ક્ષયનાું દદીઓ માટે _________પથ્ય છે. 
(A)  ગાયન ું દૂિ  (B) ભેંસન ું દૂિ  (C)  બકરીન ું દૂિ  (D) હાથણીન ું દૂિ  

 

34 _________ઉનાળાન ું અમિૃ છે. 
(A)  કેળા  (B) સફરજન  (C)  કેરી  (D) ખજૂર  

 

35 _________દહરયાઈ મીઠા કરિા વધ  ગ ણકારી છે.  
(A)  તસિંિવ  (B) સુંચળ  (C)  ઉદ્દભ્ીદ લવણ  (D) બીડ લવણ  

 

36 _________ એ જીવનર્ાસ્ત્ર છે. 
(A)  આય વેદ  (B) ય નાની  (C)  તસધ્િ  (D) એલોપથી  

 

37 બપોરે જમ્યા પછી __________પીવ ું. 
(A)  દૂિ  (B) છાર્  (C)  ઘી  (D) િેલ  

 

38 આંિહરક સ્વચ્છિા અને પતવત્રિા માટે શ ું કરવ ું? 
(A)  પ્રાથયના  (B) પ્રાણાયામ  (C)  સત્સુંગ  (D) ઉપરોતિ બધ   

 

39 _________નાું વાળ િોડવાથી આંખોન ું િેજ ઘટે છે. 
(A)  નાકના  (B) પાુંપણના  (C)  ઉપરોતિ બુંનેના  (D) માથાના  

 
 

40 મેદ િેમજ કફ-વાિપ્રિાન પ્રકૃતિવાળા વ્યક્તિઓએ માલલર્ માટે કય ું િેલ વાપરવ ું? 
(A)  િલ  (B) સરસવ  (C)  કોપરેલ  (D) એરુંડા  

 

41 મેદવદૃ્વિને દૂર કરનારા ઉપાયોમાું __________ સવોિમ છે. 
(A)  અભાુંગ  (B) ઉદ્દવિયન  (C)  વ્યાયામ  (D) સ્નાન  

 

42 સિૂી વખિે મક્સ્િષ્ક કઈ હદર્ામાું રાખવ ું? 
(A)  પવૂય કે પતિમ  (B) પતિમ કે ઉિર  (C)  ઉિર કે દલક્ષણ  (D) દલક્ષણ કે પવૂય  

 

43 નેત્રરક્ષા માટે ક્ાું માલલર્ કરવી? 
(A)  માથે  (B) પગના િલળયે  (C)  કાન  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

44 ઉિરાયણ એટલે. 
(A)  આદાનકાળ  (B) તવસગયકાળ  (C)  ર્રદઋત   (D) વષાયઋત   

 

45 કઈ ઋત માું કફજન્ય રોગો વધ  થાય છે? 
(A)  ગ્રીષ્મ  (B) વષાય  (C)  ર્રદ  (D) વસુંિ  

 

46 કઈ ઋત માું તપિ ર્ાુંિ થાય િેવા ઉપાયો કરવા? 
(A)  ગ્રીષ્મ  (B) વષાય  (C)  ર્રદ  (D) વસુંિ  

 

47 જોડકા જોડો. 
 (૧) વાય   (a) વસુંિ  
(૨) તપિ  (b) વષાય  
(3) કફ   (c) ર્રદ  
(A) ૧ – a, ૨ – b, 3 – c  (B) ૧- a , ૨ - c , 3 – b 
(C) ૧ - b, ૨ - c, 3 – a  (D) ૧ – b, ૨ – a , 3 – c   

 
 



48 કઈ ઋત માું વમનકમય કરાવવ ું જોઈએ? 
(A)  ગ્રીષ્મ  (B) વષાય  (C)  ર્રદ  (D) વસુંિ  

 

49 _________ના વાસણમાું પકવેલો ખોરાક વધ  આરોગ્યપ્રદ અને સ્વાહદષ્ટ બને છે. 
(A)  એલ્ય તમતનયમ  (B) સ્ટીલ  (C)  માટી  (D) િાુંબ   

 

50 ઉપવાસ કોણે ન કરવા? 
(A)  ક્ષય રોગી  (B) સગભાયસ્ત્રી  (C)  અર્ક્તિ હોય  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

51 અક્ગ્નવિયક ઉપાયો કયા છે? 
(A)  પ્રાણાયામ  (B) આસનો  (C)  સયૂયપ્રકાર્  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

52 _________પચવામાું ભારે છે અને મુંદાક્ગ્ન કરે છે. 
(A)  ગરમ પાણી  (B) કાચ  પાણી  (C)  બરફવાળ પાણી  (D) ઉકાળેલ  પાણી  

 

53 કઈ ઋત માું નવા પાણી અને નવા ર્ાકભાજી નો ત્યાગ કરવો? 
(A)  ગ્રીષ્મ  (B) વષાય  (C)  ર્રદ  (D) હમે ુંિ  

 

54 ક્ારે ઓછું પાણી પીવ ું? 
(A)  વસુંિમાું  (B) વષાયમાું  (C)  રાતે્ર  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 
 

55 ઉષ:પાન નાું ફાયદા. 
(A)  ઘડપણનો ભય ન  રહ ે (B) દીઘાયય ષ્ય થવાય  (C)  કબજીયાિ દૂર થાય  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

56 દૂિ સાથે તવર ધ્િ આહાર છે. 
(A)  ફળો  (B) ત લસી  (C)  માછલી  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

57 કોના વધ  સેવનથી શ િસ્ત્રાવ, કામેચ્છા, િોિ અને દાહ થાય છે? 
(A)  જીરૂ  (B) મેથી  (C)  લસણ  (D) આદ   

 

58 _________ના વધ  સેવનથી દાહ િથા રતિતપિ થાય છે. 
(A)  જીરૂ  (B) રાઈ  (C)  મેથી  (D) અજમો  

 

59 _________ સુંિાનક, જીવનીય અને પરમપથ્ય છે. 
(A)  ઘઉં (B) જવ  (C)  ચોખા  (D) બાજરી  

 

60 ________ખબૂ વાય  અને મળ કરનાર છે. 
(A)  ઘઉં (B) જવ  (C)  ચોખા  (D) બાજરી  

 

61 કઠોળમાું _________હીન ગ ણવાળા છે. 
(A)  મગ  (B) ચણા  (C)  અડદ  (D) વાલ  

 

62 આય વેદમાું કેટલી ઋત ઓન ું વણયન જોવા મળે છે? 
(A)  4  (B) 5  (C)  6  (D) 7  

 

63 હદનચયાયની ર્રૂઆિ રે્નાથી થાય છે? 
(A)  ઉષ:પાન  (B) પ્રાિ:જાગરણ  (C)  દુંિિાવન  (D) ર્ૌચ  

 

64 _________અનેક રોગોન ું મળૂ છે. 
(A)  કબજીયાિ  (B) અતિસાર  (C)  ઉલટી  (D) જ્વર  

 

65 દાિણ માટે કઈ વનસ્પતિ વાપરી ર્કાય? 
(A)  કણજી  (B) લીમડો  (C)  બાવળ  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

66 આય વેદ માટે મળોની સુંખ્યા કેટલી?  
(A)  ૧  (B) ૨  (C)  3  (D) ૪  

 

67 ________તવનાના આરોગ્યના િમામ ઉપાયો તનષ્ફળ જાય છે. 
(A)  ભખૂ  (B) સ્વચ્છિા   (C)  ઊંઘ  (D) દાિણ  

 
 



68 રન્દ્ષ્ટન ું જિન કરનારા ઔષિો કયા છે? 
(A)  હરડે  (B) તત્રફળા  (C)  જેઠીમિ  (D) ઉપરોતિ ત્રણયે   

 

69 ફાગણ-ચૈત્ર મહહના દરમ્યાન કઈ ઋત  હોય છે? 
(A)  વસુંિ   (B) ગ્રીષ્મ (C)  વષાય  (D) ર્રદ  

 

70 આય વેદમાું ર્રીરની શ દ્વિ માટે _________ કરાવવાન ું વણયન છે. 
(A)  ષટ્કમય  (B)      પુંચકમય  (C)  ઉપરોતિ બુંને  (D) ઉપરમાુંથી એક પણ નહી  

 

71 નીચેનામાુંથી સાચો ભોજનિમ કયો? 
(A) પ્રવાહી  ઘન  અિયઘન  (B) ઘન  અિયઘન  પ્રવાહી  
(C) ઘન  પ્રવાહી  અિયઘન  (D) અિયઘન  ઘન   પ્રવાહી  

 

72 ગરમ પાણીમાું કે ગરમ કરી લેવાયેલ ું __________તવર િાહાર છે. 
(A)  દૂિ  (B) ઘી  (C)  મિ  (D) ગોળ  

 

73 નીચેનામાુંથી સ પાચ્યિા અન સાર સાચો િમ કયો? 
(A) િળેલો ખોરાક > બાફેલો ખોરાક > રે્કેલો ખોરાક  
(B) રે્કેલો ખોરાક > િળેલો ખોરાક > બાફેલો ખોરાક  
(C) બાફેલો ખોરાક > રે્કેલો ખોરાક > િળેલો ખોરાક  
(D) બાફેલો ખોરાક > િળેલો ખોરાક > રે્કેલો ખોરાક  

 

74 આય વેદના મિે વાિ એ શ ું છે? 
(A)  દોષ  (B) િાત    (C)  મલ  (D) વાિાવરણમાુંનો વાય   

 

75 ત્રણ સુંખ્યા કોની છે? 
(A)  દોષ  (B) િાત    (C)  મલ  (D) દોષ & મલ બુંને  

 

76 _________ખોરાક લેવાથી વિારે તનિંરા આવે છે. 
(A)  સાજત્વક  (B) રાજતસક  (C)  િામતસક  (D) ઉપરમાુંથી એક પણ નહી  

 

77 કઈ ઋત માું કડવો, તરૂો અને મધ ર આહાર લેવો? 
(A)  વસુંિ  (B) ગ્રીષ્મ  (C)  વષાય  (D) ર્રદ  

 

78 હોજરીના ચાર ભાગ કલ્પીને ત્રીજો ભાગ રે્નાથી ભરવો? 
(A)  ભોજન  (B) જળ  (C)  વાય સ ુંચાર  (D) મીઠાઈ  

 

79 ચામડી િેમજ લોહી તવકારો રે્નાથી થાય છે?  
(A)  તવર ધ્િ આહાર  (B) સમ્યક આહાર  (C) કાચો આહાર  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

80 તવકૃિ જઠરાક્ગ્નનો પ્રકાર છે..... 
(A)  મુંદ અક્ગ્ન  (B) િીક્ષ્ણ અક્ગ્ન  (C)  તવષમ અક્ગ્ન  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

81 ભોજનમાું તનયમોન ું વારુંવાર ઉલ્લુંઘન કરનાર લોકો ________ન ું રક્ષણ કરી ર્કિા નથી. 
(A)  ઉત્સાહ  (B) પ્રતિભા  (C)  જઠરાક્ગ્ન  (D) િેજ  

 

82 ________માસમાું વધ  પડિા ભીંડા ન ખાવા. 
(A)  ભાદરવા  (B) આસો  (C)  પોષ  (D) મહા  

 

83 દ ર્જર એટલે શ ું? 
(A)  મ શ્કેલીથી ઉગે એવા  (B) રાુંિવામાું મ શ્કેલ  (C)  પચવામાું મ શ્કેલ  (D) ચાવવામાું મ શ્કેલ  

 

84 ખરખોડી (ડોડી) કોનો પયાયય છે? 
(A)  પાલક  (B) િાુંદળજો  (C)  મેથી  (D) જીવુંતિ  

 

85 કેવા ર્ાક ખાવા નહી? 
(A)  ગુંદા  (B) સડી ગયેલા  (C)  સ કવણી કરેલા  (D) ઉપરોતિ બિા જ  

 

86 તવસલૂચકા એટલે શ ું? 
(A)  ડાયેહરયા  (B) કોલેરા  (C)  ફીવર  (D) ઉપરમાુંથી એક પણ નહી  

 



87 કેરીને કઈ રીિે ખાવાથી વધ  ગ ણ આપે છે? 
(A)  કાપીને  (B) ચસૂીને  (C)  રસ બનાવીને  (D) પાપડ  બનાવીને  

 

88 ________નાું ટીપાું પાડવાથી આંખન ું િેજ વિે છે. 
(A)  કોથમીર  (B) આદ   (C)  લીંબ   (D) પાલક  

 

89 ________જઠરાક્ગ્ન ને વિારવામાું શે્રષ્ઠ છે. 
(A)  આદ   (B) મરચા  (C)  લસણ  (D) કોથમીર  

 

90 ________રોગમાું સરૂણ વાપરવ ું હહિકર છે. 
(A)  ભગુંદર  (B) અર્ય  (C)  શ્વાસ  (D) સળેખમ  

 

91 ટામેટા કઈ ઋત માું વધ  પથ્ય છે? 
(A)  તર્યાળો  (B) ઉનાળો  (C)  ચોમાસ  (D) બિીજ ઋત માું  

 

92 ________મળૂા તત્રદોષને કોપાવે છે. 
(A)  ક મળા  (B) િાજા  (C)  ઘરડા  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

93 હદવસ દરમ્યાન કરવાની તવતવિ હિયાઓ જેનાથી સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહ ેિેને _________કહવેાય. 
(A)  જીવનચયાય  (B) હદનચયાય  (C)  ઋત ચયાય  (D) રાતત્ર ચયાય  

 

94 નસ્યતવતિ એટલે શ ું? 
(A)  નાકમાું ટીપાું નાખવા  (B) નાકન ેસાફ કરવ ું  (C)  નાક વાટે વરાળ લેવી  (D) નાકથી પાણી પીવ ું  

 

95 સ્થલૂ િથા કૃર્ બુંને માટે ઉપયોગી છે. 
(A)  િૈલાભ્યુંગ  (B) મદયન  (C)  વ્યાયામ  (D) ઉપરોતિ ત્રણેય  

 

96 અલક્ષિપણય એ કોની લચહકત્સા છે?  
(A)  આંખ  (B) કાન  (C)  નાક  (D) ગળું  

 

97 છાર્ ઋત  અન સાર કઈ રીિે પીવી િે અંગેના જોડકા જોડો. 
(૧) ગરમી  (a) મરી  
(૨) ઠુંડી   (b) મીઠ ું  
(3) વષાય  (c) સાકર  
(A) ૧ – a, ૨ – b, 3 – c  (B) ૧- b , ૨ - c , 3 – a  
(C) ૧ – c , ૨ – a , 3 – b   (D) ૧ – c , ૨ – b  , 3 – a   

 

98 િારોષ્ણ દૂિ એટલે શ ું? 
(A)  થોડ ું ગરમ કરેલ ું  (B) મલાઈ વગરન ું  (C)  ઉપરોતિ બુંને  (D) િરિ ન ું દોહલે  ું  

 

99 આય વેદ મિે નીચેનામાુંથી િાત   કઈ છે? 
(A)  વાિ  (B) રજ  (C)  િમ  (D) મેદ  

 

100 __________થાક િથા કુંટાળાને દૂર કરનાર છે. 
(A)  હવા  (B) પાણી  (C)  ભોજન (D) ઉપરમાુંથી એક પણ નહી  

 

 

 

 

_______________ 


