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अधाय:१ અર્જનુવિષાદ યોગ  

૧.ભગિદગીતા કેટલા શ્લોકો છે ? 

(અ)૩૯૯ (બ)૪૦૦ (ક)૭૦૦  

૨.ભગિદગીતા એ ....... મહાકાવ્યનો ભાગ છે ? 

(અ)રામાયણ (બ)મહાભારત  

૩.કજરુક્ષેત્ર કેિજું હોિજું ર્ોઈએ ? 

(અ)સેિાધમુ (બ)ધમુક્ષેત્ર  

૪.દ્જ ુંપદ રજાનો પજત્ર કોણ હતો ? 

(અ)ધજષ્ટધૂમન   (બ)ધજષ્ટધૂમ્મમ્મન 

૫.પાુંડિસેના કોના દ્વરા રક્ષાયલેી હતી ? 

(અ)ભીમ(બ)ભીષ્મ  

૬.કૌરિસેના કોના દ્વારા રક્ષાયલેી હતી ? 

(અ)ભીમ (બ)ભીષ્મ  

૭.ભગિાન શ્રીકૃષ્ણના શુંખનજું નામ શજું હતજું ? 

(અ)પાચર્ન્ય (બ)દેિદત  

૮.અર્જનુ યજદ્ધના પ્રારુંભ ેકયો શુંખ િગાડ્યો ? 

(અ)પાુંચજાન્ય (બ)દેિદત્ત  



૯.યજદ્ધના પ્રારુંભે પૌન્ર નામનો શુંખ કોને િગાડ્યો ? 

(અ)અર્જનુ (બ)યજધીષ્ઠીર  (ક)ભીમ  

૧૦.યજવધવષ્ઠર ેયજદ્ધ ની શરૂઆતમાું કયો શુંખ િગાડ્યો ? 

(અ)અનુંતવિર્ય  (બ)દેિદત્ત  

૧૧.સજઘોષ એ કોનો શુંખ હતો ? 

(અ)સહદેિ (ક)નકજલ  

૧૨.મણીપજષ્પક શુંખ કોનો હતો ? 

(અ)ભીમ (બ)સહદેિ (ક)નકજલ  

૧૩.અર્જનુના રથના ધ્િર્ પર કોનજું વનશાન હતજું ? 

(અ)રામ (બ)હનજમાન  

૧૪.િણુસુંકર પ્રજા ક્યાર ેર્ન્મે ? 

(અ)કજળની સ્ત્રીઓ દજવષત થાય ત્યાર ે 

૧૫.ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયનજું નામ ર્ણાિો ? 

(અ)કમુયોગ (બ)ભવિયોગ (અ)અર્જનુવિષાદ યોગ  

૧૬.ગીતામાું કજલ કેટલા અધ્યાય આિેલા છે ? 

(અ)૧૨ (બ)૨૩ (ક)૧૮  

૧૭.ગીતાના બીજા અધ્યાયનજું નામ શજું છે ? 

(અ)કમુયોગ (બ)કમુસન્યાસ યોગ (ક)સાુંખ્યયોગ  

૧૮.ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનજું નામ છે ? 

(અ)ધ્યાન યોગ (બ)કમયુોગ  

૧૯.યજદ્ધની પવરવથથવત જાણિા ધૃતરાષ્ટર  કોને પજશે છે ? 



(અ)કણુ (બ)સુંર્ય  

૨૦.ગીતા .... થિરૂપે છે ? 

(અ)અવભનય (બ)કથા (ક)સુંિાદ 

૨૨.ગીતાના ૧૦ અધ્યાયનજું નામ છે ? 

(અ)વિભજિીયોગ (બ)ભવિયોગ (ક)કમુ યોગ  

૨૩.ભવિયોગ ગીતમાું ....... અદ્યાય છે ? 

(અ)૧૩ બ)૧૪ (ક)૧૨  

૨૪.સૌથી િધાર ેટીકાઓ પર લખાયેલ છે ? 

(અ)રામાયણ (બ)મહાભારત (ક)ગીતા  

૨૫.પ્રત્તેક અધ્યાય  અુંતે આિતા િાક્ય ...... કહે છે ? 

(અ)િાતાુ (બ)કથા (ક)પજવષ્પકા  

૨૬.......... નજું ભાવિકો વનત્ય  પાઠ કર ેછે ? 

(અ)કમુયોગ (બ)પજરુષોતમ  

૨૭.કમુ ભવિ,,,,,,, માું મજખ્ય છે ? 

(અ)રામાયણ (બ)કથા (ક)ગીતા  

૨૮.અશ્વથ એટલે ? 

(અ)લીમડો  (બ)િડલો (ક)પીપળો  

૨૯.પજરુષોત્તમ એ ...... છે ? 

(અ)અલ્પાતમાું (બ)પરમાત્મા (ક)નાશિુંત  

૩૦.ભિના લક્ષણો ..... અધ્યાય છે ? 

(અ)૧૧ (બ)૧૨ (ક)૧૩ 



૩૧.અન્નના પ્રકાર છે ? 

(અ)૩ (બ)૪ (ક) ૬   

૩૨.......વક્ષણ થતા મૃત્યજુંલોકમાું ર્િજું પડે છે ? 

(અ)પાપ (બ)પજણ્ય (ક)યોગ  

૩૩......... રાર્ ગૃહ યોગ ? 

(અ)પાપવિદ્યા (બ)રાર્વિદ્યા (ક)કામવિદ્યા 

૩૪.કેિી રીતે કમુ કરિજું શે્રષ્ઠ છે ? 

(અ)ઇવન્રયોને કાબજમાું રાખી   

૩૫.વથથતપ્રજ્ઞને કોની સાથે સરખાિામાું આિે છે ? 

(અ)સસલજું (બ)કાચબો  

૩૬.ઇવન્રયોિુંશમાું રાખિાથી શજું િધે છે ? 

(અ)બજદ્ધી વથથર રહે છે  

૩૭.મનજષ્યનજું પતન ક્યાર ેથાય છે ? 

(અ)બજવદ્ધનાશ થિાથી  

૩૮.ક્રોધ શાનાથી ઉત્તપન થાય છે ? 

(અ)થિાદ (બ)સમોહથી  

૩૯.આસવિઓથી વિષયોથી કામના ર્ન્મે છે ? 

(અ)કામના  

૪૦.કમુ કરિજું કે ના કરિજું બુંને માુંથી શે્રષ્ઠ કોણ ગણાય ? 

(અ)કમુ કરિાથી   

૪૧.શરીરનો વનિાુહ કરિા માટે ....... શજું કરિજું ર્ોઈએ ? 



(અ)કમુ  

૪૨.કમુ એટલે  

(અ)કરિા યોગ્ય કાયો  

૪૩.વિકમુ એટલે .....  

(અ)નીવદત કાયો  

૪૪.કમુની ગવત કેિી છે ? 

(અ)ગ્રહણ (બ)ગહન  

૪૫.યજ્ઞના પ્રકાર કેટલા છે ? 

(અ)૪ (બ)૫ (ક)૧  

૪૬.યજ્ઞન કરનારની દશા ........ બને છે ? 

(અ)૨ (બ)૪ (ક)૫  

૪૭.મજમજક્ષ એટલે શજું ? 

(અ)મોક્ષની ઈચ્છાિાળા  

૪૮રવ્યયજ્ઞ કરતા કયો યજ્ઞ શે્રષ્ઠ ? 

(અ)જ્ઞ!નિાદ  

૪૯.ગીતા એ ....... ધમુનો ગ્રુંથ છે ? 

(અ)ર્નૈ (બ)બોદ્ધ (ક)વહુંદજ  

૫૦.મહાભારત યજદ્ધ કોની કોની સામે લડાયજું હતજું ? 

(અ)કૌરિો –પાુંડિો (બ)રામ –રાિણ  

 

 


