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1 યગ તેભના  શુું પેરાલે તે શરેા જ તેભને ડાભી દેલા જઈએ. 
(A) મૂ (B) વાધન  (C) લાઈયવ  (D) આેર તભાભ 

 

2 ળાયીરયક સ્લસ્થતાની વાથે કઈ સ્લસ્થતા નૈવગોચાયન ઉદે્દળ છે. 
(A) વાભાજજક (B) ભાનસવક (C) આસથિક (D) યાજકીમ 

 

3 કુદયતી ઉચાય ભનષુ્મને કઈ તયપ ાછા લાે છે? 

(A) કુટુુંફ (B) ળાા (C) કુદયત (D) વભાજ 
 

4 કુદયતી ઉચાય ય આણા દેળના કમા ભશાન નેતાએ બાય મકૂ્ય શત. 
(A) ઈન્ન્દયા ગાુંધી (B) યાજીલ ગાુંધી (C) રપયજ ગાુંધી (D) ગાુંધીજી 

 

5 પ્રાકૃસતક ચચરકત્વા દ્ધસતને આજથી રગબગ કેટરા લષ લેૂ લેગ ભળ્મ. 
(A) 150 (B) 155 (C) 200 (D) 100 

 

6 કુદયતી ઉચાયના પ્રણેતા કણ છે. 
(A) ગાુંધીજી (B) ડૉ. પ્રીવસનઝે (C) ડૉ. ગમેન્કા (D) ડૉ. ભટષન 

 

7 કેલા આશાય – સલશાયને કાયણે ળયીયભાું સલદ્રવ્મ ઉત્ન્ન  થામ છે. 
(A) કુદયતી (B) વુંતચુરત (C) અવુંતચુરત (D) ણક્ષભ 

 

8 ડૉ. પ્રીવસનઝે કેલા પ્રમગ દ્વાયા તુંદુયસ્તી પ્રાપ્ત કયી શતી. 
(A) ભાટી (B) સમૂષ  (C) ચુંદ્ર (D) ળીતજ 

 

9 રદલવભાું ઓછાભાું ઓછા કેટરા ગ્રાવ ાણી ીવુું જઈએ. 
(A) આંઠ (B) વાત (C) દવ (D) નલ 

 

10 નાળ ાભેરા ક કેલા તત્લ ફને છે. 
(A) વજાતીમ (B) સલજાતીમ (C) પ્રક્ષેસત (D) આેર તભાભ 

 

11 કુદયતી યગસનલાયક ળક્તતની અચબવ્મક્તત એટરે શુું? 

(A) યગ (B) સલમતા (C) અનકૂુતા (D) એકણ નશીં 
 

12 ળયીય મુંગ આણને કેવુું યાખલા વતત પ્રમત્ન અને વુંઘષ કયે છે. 
(A) વુંઘષભમ (B) વાભાજજક (C) સનયાભમ (D) દડતા 

 

13 ળયીયમુંત્રને ચરાલલા કઈ ળક્તત પ્રફ શલી જઈએ. 
(A) ભાનસવક (B) ળાયીરયક (C) વાભાજજક (D) યગસનલાયક 

        
 



14 કુદયતી ઉચાય દ્ધસતભાું ામાની કેટરી ફાફત છે. 
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 3 

 

15 ળયીય તાન સધુાય કેલી યીતે કયે છે. 
(A) મુંગ (B) સ્લમું (C) અન્મ દ્વાયા (D) એકણ નશીં 

 

16 ળયીયભાું સલ અને સલજાતીમ તત્લની જભાલટ એટરે શુું? 

(A) ધાત ુવુંચમ  (B) દ વુંચમ  (C) સલ વુંચમ  (D) સત્ત વુંચમ  
 

17 જીલાણઓુ સ્લતુંત્ર યીતે ળયીયને કઈણ નકુળાન શોંચાડતા નથી. 
(A) ડૉ. ેટ્રીક (B) ડૉ. જેમ્વ (C) ડૉ. શનેરયચ (D) ડૉ.ેરટનકપય 

 

18 જીલાણુુંઓ ળયીયભાું કઈ યીતે પ્રલેળે છે. 
(A) ળાયીરયક રિમાઓ (B) શરન-ચરન (C) આયાભ કયલાથી (D) આેર તભાભ 

 

19 યગને દફાલી શદમભાું આલે છે ત્માયે કમા યગન ામ નુંખામ છે. 
(A) જલય યગ  (B) જીણષયગ  (C) કરેયા  (D) ટાઈપઈડ 

 

20 આ સનૃ્ષ્ટભાું કણ ખયાકને યાુંધીને ખામ છે. 
(A) લાનય (B) ચચમ્ાન્ઝી (C) ભાનલ (D) આેર તભાભ  

 

21 કુદયતી ઉચાયભાું કઈ ચચરકત્વાને અચબન્ન અંગ ગણલાભાું આલે છે. 
(A) એરથી (B) આયલેુદ (C) શસભમથી (D) આશાય 

 

22 ફશાયની દલાઓ ળયીયની કઈ વ્મલસ્થાભાું ફાધાફૃ  ફને છે. 
(A) આંતરયક (B) ફાહ્ય (C) વ્મક્તતત્લ (D) એકણ નશીં 

 

23 સ્લાસ્્મ સળક્ષણ દ્વાયા શુું દૂય કયી ળકામ છે. 
(A) આયગ્મ (B) ભ્રાભક ભાન્મતાઓ (C) રયલાજ (D) યુંયાઓ 

 

24 યગ થલાનુું કાયણ એક શમ ત તેની વાયલાય 

(A) અવભાન (B) ગભે તે  (C) વભાન (D) સલમ 
 

25 આખુું બ્રહ્ાુંડ કે  ૃ્ લીની યચના કેટરા તત્લની ફનેરી છે. 
(A) 7 (B) 10 (C) 6 (D) 5 

 

26 ળયીયભાું કેટરા તત્લ અવુંતચુરત થામ છે ત્માયે ળાયીરયક – ભાનસવક તકરીપ ઉબી થામ છે. 
(A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) એકણ નશીં 

 

27 જભીન તત્લ એટરે શુું? 

(A) ાણી  (B)  ૃ્ લી (C) બ્રહ્ાુંડ (D) જભીન 
 

28 સમૂષ ઊજાષભાુંથી કયુું સલટાભીન ભે છે. 
(A) સલટાભીન વી (B) સલટાભીન એ  (C) સલટાભીન ડી (D) ફધા જ 

 

29 જભીન તત્લભાું શુું વભામેલુું છે. 
(A) ઠુંડી (B) કશુું જ નશીં (C) જભીન (D) ગયભી 

 

30 જભીન તત્લ લધાયે શમ તેલી વ્મક્તત કેલી શમ. 
(A) સ્થૂ (B) સુુંદય (C) ાતી (D) ફેડ 

 

31 ધયતી ય કઈ  જગ્માએ ખલુ્રા ગે પયલાથી સ્લાસ્્મ વારુું યશ.ે 
(A) લષત (B) રીરા ઘાવ (C) નશીં (D) જ ુંગર 

 

32  ૃ્ લીનુું કયુું તત્લ વ્મક્તતને ભજબતૂ ફનાલે છે. 
(A) ાણી (B) શલાભાન (C) ઈરેકરટ્રક પવષ (D) ઔસધ 

 

33 વ્મક્તતભાું કયુું તત્લ લધાયે શમ ત તેનુું આયષુ્મ રાુંબ ુયશ ેછે. 
(A) ાણી (B) જભીન (C) સલટાભીન (D) ખસનજ 

 

34 બ્રહ્ાુંડ અને  ૃ્ લી ય વર્જન અને સલકાવભાું કયુું તત્લ ભદદફૃ થામ છે. 
(A) લાય ુ (B) જડ (C) જ (D) એકણ નશીં 

 



35 વ્મક્તતના ળયીયભાું કયુું તત્લ વ્મક્તતનુું ળાયીરયક ફુંધાયણ છે. 
(A) ાણી (B) લાય ુ (C) સત્ત (D) જભીન 

 

36 ળેના લગય જીલન ળક્ય નથી. 
(A) જ (B) સળક્ષણ (C) ઉલ્રાવ (D) આેર તભાભ 

 

37 જ દ્વાયા કઈ ળક્તત ઉત્ન્ન થામ છે. 
(A) ગરુુત્લાકષણ (B) ઇરેતટ્રીક (C) દડલાથી  (D) લાય ુ

 

38 જતત્લનુું  વભતરન ળેનુું પ્રસતક છે. 
(A) અસ્લસ્થતા (B) દુ:ખ (C) તુંદુયસ્તી (D) સલભતા 

 

39 કયુું તત્લ ્થય તડીને ભાગષ ફનાલે છે. 
(A)  ૃ્ લી (B) લાય ુ (C) આકાળ (D) જ 

 

40 ભેગ્નેરટક પવષની ખયાફ અવય દૂય કયલા સતૂી લખતે ભાથુું કઈ રદળાભાું યાખવુું જઈએ. 
(A) ઉત્તય (B) દચક્ષણ (C) લૂષ (D) સિભ 

 

41 સલશ્વની ફધી વુંસ્કૃસતન સલકાવ કમાું થમ છે. 
(A) આકાળ (B) નદી- તાલ (C) ાતા (D) જભીન ય 

 

42 વલાયે કઈ રદળા તયપ ઉબા યશી વુંધ્મા કયલી જઈએ. 
(A) ઉત્તય (B) દચક્ષણ (C) લૂષ (D) સિભ 

 

43  ૃ્ લીની યચનાભાું અક્ગ્નતત્લ કયુું છે. 
(A) પ્રકાળ (B) ઈરેતટ્રીક (C) ઉજાષ (D) સમૂષપ્રકાળ 

 

44 અક્ગ્નતત્લથી ળેન નાળ થામ છે. 
(A) જીલાણુું (B) અક્ગ્ન (C) જભીન (D) આેર તભાભ 

 

45 ભાનલ ળયીયભાું અક્ગ્નતત્લ કયુું છે. 
(A) ગ  (B) ેટ (C) શાથ (D) ભાથ ુ

 

46 ભાનલળયીયભાું અક્ગ્ન લધે ત શુું લધે છે. 
(A) ઠુંડી (B) ાણી (C) ગયભી (D) એકણ નશીં 

 

47 અક્ગ્નઉજાષથી કઈ ળક્તત ઉત્ન્ન કયી ળકામ છે. 
(A) આગ (B) ાણી (C) લાય ુ (D) ઈરેતટ્રીક 

 

48 અક્ગ્નતત્લની નકાયાત્ભક ઉજાષ શુું રાલે છે. 
(A) આપત (B) જીલસનૃ્ષ્ટ (C) ગ્રશણ (D) કશુું જ નશીં 

 

49  ૃ્ લીનુું વોથી ભટુું ચારકફ કયુું છે. 
(A) ગ્રશ (B) સમૂષપ્રકાળ (C) ચુંદ્ર (D) ઋતઓુ 

 

50 કમા લેદભાું જને બયવાાત્ર ઈરાજ તયીકે સ્લીકાયલાભાું આલે છે. 
(A) વાભલેદ (B) મજુલેદ (C) અથલષલેદ (D) આયલેુદ 

 

51 જતત્લની વકાયાત્ભક ઉજાષ વ્મક્તતને ળેન ઉત્વાશ યૂ ાડે છે. 
(A) દડલાન  (B) તયલાન (C) સળક્ષણ (D) જીલન જીલલાન 

 

52 સમૂષઉજાષ કયુું સલટાભીન આે છે. 
(A) ભે (B) ફી (C) C (D) K 

 

53 ગસતળીરતાનુું પ્રસતક કયુું છે. 
(A) લષત  (B) લનસ્સત (C) લાય ુ (D) તાયાભુંડ 

 

54 જેભ ઉય જઈએ તેભ લાય ુકેલ ફને છે. 
(A) જાડ (B) બેવેલા  (C) ળાુંત (D) ાત 

 

55 લાયતુત્લ ળેનુું પ્રસતક છે. 
(A) રાગણી (B) ગસુ્વ  (C) ઈાષ (D) એકણ નશીં 

 



56 વ્મક્તતના ળયીયભાું લાય ુલધે ત વ્મક્તતનુું ળયીય કેવુું રાગે છે. 
(A) ાતફૄ (B) ફૂરેલ ુ (C) ભજબતૂ (D) ફેડ 

 

57 જ લાયતુત્લ ઘટી જામ ત વ્મક્તતને ળેની ચફભાયી થામ છે. 
(A) રડપે્રળન (B) આવ (C) શ્વાવ (D) આથષયાઈટીવ 

 

58 લાયનુી નકાયાત્ભક ઉજાષન  ઉમગ શુું ઉત્ન્ન કયે છે. 
(A) ાણી (B) શલા (C) ભળીન (D) લીજી 

 

59 અલકાળ તત્લ એટરે 
(A) આકાળ (B) લાયભુ ુંડ  (C) ગ્રશ  (D) ઈશ્વય 

 

60 કયુું તત્લ વલોયી વત્તા છે. 
(A) અલકાળતત્લ (B) આબાભુંડ (C) સ્લગષ (D)  ૃ્ લીતત્લ 

 

61 વ્મક્તતનુું કયુું તત્લ ભજબતૂ શમ ત ભનફ ભજબતૂ યશ ેછે. 
(A) જ (B) આત્ભતત્લ (C) લાયતુત્લ (D) એકણ નશીં 

 

62 ભાનલ ળયીયભાું અલકાળ તત્લ ઉયાુંત કેટરા તત્લ છે. 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 

 

63 કમા વજીલની સ ૂુંઘલાની ઈન્ન્દ્રમ ખફૂ વતેજ શમ છે. 
(A) લનસ્સત (B) ભાનલી (C) જીલજ ુંત ુ (D) પ્રાણીઓ 

 

64 કયુું તત્લ  ૃ્ લીનુું ફ ુંધાયણ વુંતરુીત યાખલાભાું ભદદ કયે છે. 
(A) આત્ભતત્લ (B) જ (C) લાય ુ (D) જભીન 

 

65 વ્મક્તતની કઈ વકાયાત્ભક ઉજાષ આસધ, વ્માસધ અને ઉાસધથી યક્ષણ કયે છે. 
(A) અલકાળતત્લ (B) અક્ગ્નતત્લ (C) જતત્લ (D) લાયતુત્લ 

 

66 વજીલ સનૃ્ષ્ટભાું રશીને પયત ુું યાખલાનુું કામષ કયુું તત્લ કયે છે. 
(A) જતત્લ (B) અલકાળતત્લ (C) લાયતુત્લ (D) આત્ભતત્લ 

 

67 નકાયાત્ભક ઉજાષને કઈ ઉજાષભાું પેયલી ળકામ. 
(A) સમૂષઉજાષ (B) પ્રાણઉજાષ (C) ળક્તત ઉજાષ (D) વકાયાત્ભક ઉજાષ 

 

68 નદી, તાલ, વમદુ્રની નજીક યશતેા ગાભને શુું પામદ થામ છે. 
(A) યગ જલ્દી ભટી 

જામ છે. 
(B) યગ થતા નથી (C) ળાયીરયક- ભાનસવક 

તુંદુયસ્તી 
(D) એકણ નશીં 

 

69 અસત આશાયને કાયણે કમા તુંત્ર લધ ુશ્રભ ડે છે. 
(A) ફૃસધયાચબવયણ તુંત્ર (B) ભગજના તુંત્ર (C) શ્વવનતુંત્ર (D) ાચનતુંત્ર 

 

70 લાયઓુ વાથે શુું બેલુું શમ છે. 
(A) ાણી (B) યજકણ (C) ગયભી (D) આેર તભાભ  

 

71 કઈ સ્મસૃતભાું જને આંતય અને ફાહ્ય શદુ્ધદ્ધકયણ ભાટે અનાલલાભાું આલે છે. 
(A) ભન ુસ્મસૃત  (B) લેદ સ્મસૃત  (C) બયત સ્મસૃત  (D) વમ્મક સ્મસૃત  

 

72 અઠલારડમાભાું કેટરી લાય ઉલાવ કયલ જઈએ. 
(A) એક (B) ફે (C) ત્રણ (D) ચાય  

 

73 ડૉ. સપ્રવનીઝનુું ચચરકત્વારમ ક્યાું શત ુું. 
(A) ગ્રીવ (B) ગે્રશનફગષ (C) જભષની (D) અભેરયકા 

 

74  ૃ્ લીની યચનાભાું કયુું તત્લ સમૂષપ્રકાળ છે? 

(A) જ (B) અક્ગ્ન (C) અલકાળ  (D) લાય ુ
 

75 દયયજ બજન કેટરી લાય રેવુું જઈએ. 
(A) એકલાય (B) ત્રણલાય (C) ચાયલાય (D) ફે લાય 

        
 



76 કયુું તત્લ ક્સ્થયતા અને જડતાની સનળાની છે. 
(A)  ૃ્ લીતત્લ (B) જ તત્લ (C) લાયતુત્લ (D) એકણ નશીં 

 

77 ડૉ. ેરટનકેકય કઈ યસુનલવીટીના ઔધામજ્ઞાનના પ્રપેવય શતા. 
(A) શાલડષ (B) ચફમેના (C) રુંડન (D) અભેરયકન 

 

78 જભીન તત્લ ઓછું શમ ત વ્મક્તત કેલી શમ છે. 
(A) લધાયે સ્થૂ (B) સ્થૂ (C) દુફષ (D) અળતત 

 

79 જતત્લનુું પ્રભાણ લધે ત  ૃ્ લી ય શુું આલે. 
(A) દુકા (B) લાલાઝડુું (C) ધયતીકું (D) યૂ 

 

80 યગ ઉત્સત્તનુું મખુ્મ કાયણ ળયીયભાું જભા થમેલુું શુું છે? 

(A) સલદ્રવ્મ (B) વડા (C) ાણી (D) આેર તભાભ 
 

81  ૃ્ લીના કેટરા તત્લથી સનૃ્ષ્ટની યચના થઇ છે. 
(A) છ (B) ાુંચ (C) વાત (D) નલ 

 

82 પેપવા ય આલતા વજાને કમ યગ કશલેામ. 
(A) તાલ (B) દભ (C) કરેયા (D) ન્યભુસનમા 

 

83 ગુંબીય ચફભાયીઓથી ફચલા ળેન પ્રચાય જફૃયી છે. 
(A) આશાય સળક્ષણ (B) સ્લાસ્્મ સળક્ષણ (C) ઉચાય સળક્ષણ (D) ઋત ુસળક્ષણ 

 

84 ળયીયન સધુાય કણ કયે છે. 
(A) આશાય (B) સલશાય (C) ળયીય તે (D) ઔધ 

 

85 વાયલાય દયમ્માન આશાય દ્ધસતની વુંદગી કઈ યીતે કયલાભાું આલે છે. 
(A) ઋત ુ (B) દદીનુું ફ (C) દદીનુું લજન (D) દદીની અલસ્થા  

 

86 ઉત્તભ સ્લાસ્્મ ભેલલા ળેનાથી દૂય યશવે ુ ું જઈએ. 
(A) યગ (B) દલા (C) રયશ્રભ (D) ભાનસવક ળાુંસત 

 

87 નીચેનાભાુંથી અગત્મનુું ઔધ કયુું છે. 
(A) લધ ુઆશાય (B) આશાય (C) અસતશ્રભ (D) સલ દ્રવ્મ 

 

88 ટકવેભીમા એટરે શુું? 

(A) યગ (B) સલભજલય (C) સલ વુંચમ  (D) ખાુંવી 
 

89 ળયીયભાું જીલાણઓુની વદૃ્ધદ્ધ અટકાલલા શુું જફૃયી છે? 

(A) દલાઓ (B) વ્મામાભ (C) આયાભ (D) ઉલાવ  
 

90 કુદયતી ઉચાયભાું ળેને અચબન્ન અંગ ગણલાભાું આલે છે. 
(A) આશાય ચચરકત્વા (B) ઉલાવ (C) જ ચચરકત્વા  (D) ભાટી ચચરકત્વા 

 

91 યગની વલષયભાું એન્ન્ટફામટીક લધ ુરેલાથી શુું ક્ષીણ થામ છે. 
(A) સમૂષઉજાષ  (B) પ્રાણ ળક્તત  (C) વકાયાત્ભક ઉજાષ  (D) અક્ગ્ન ઉજાષ 

 

92 આંતરયક અને ફાહ્ય ળક્તતકયણ ભાટે કયુું તત્લ આલાભાું આલે છે.  
(A) જતત્લ (B) જભીન તત્લ  (C) લાય ુતત્લ (D) એકણ નશીં 

 

93 ઉલાવ એટરે શુું? 

(A) પતત પ્રલાશી રેવુું (B) એક ટાઈભ જભવુું  (C) આશાયથી દૂય યશવે ુ ું  (D) આેર તભાભ 
 

94 ક્ષમ, કરેયા અને ટાઈપઈડ યગ ળેના દ્વાયા પેરામ છે. 
(A) ાણી અને 

બજન  
(B) શ્વાવશ્વાવ (C) અન્મના ચેથી  (D) ઋત ુ 

 

95 કમા તત્લનુું આધ્માજત્ભક ભશત્લ છે. 
(A) અક્ગ્નતત્લ (B) અલકાળતત્લ  (C) જભીન તત્લ  (D) લાયતુત્લ  
        

 



96 ટાઈપઈડના યગભાું કમા અલમલ ય વજ આલે છે. 
(A) કીડની  (B) આંતયડા  (C) જઠય  (D) મતૂ્રસિંડ 

 

97 કયુું તત્લ ચફભાયી અનબુલલાની ફાફત છે. 
(A) અક્ગ્ન તત્લ  (B) જ તત્લ  (C) અલકાળતત્લ  (D) એકેમ નશીં 

 

98 કયુું તત્લ કુદયતી જીલાણનુાળક છે. 
(A) ચુંદ્ર  (B) સમૂષ  (C) આકાળ  (D) શલા  

 

99 સતૂી લખતે ભાથ ુકઈ રદળાભાું યાખવુું જઈએ. 
(A) ઉત્તય  (B) લૂષ  (C) દચક્ષણ  (D) સિભ 

 

100 કુદયતી ઉચાય ળેભાું ભાને છે. 
(A) યગ સનલાયણ  (B) યગ દફાલી દેલ  (C) કુદયત ઉય છડી દેવ ુ (D) યગ પ્રસતકાયક ળક્તત 

લધાયલી  
 

 

_______________ 
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1 ભાટીની મગ્મ વુંદગી કામષ ફાદ શુું કયવુું જઈએ? 
(A) તડકાભાું સકૂાલલી  (B) બીની કયલી  (C) ચાલી  (D) એકેમ નશીં 

 

2 આણા ળયીયનુું જ નરશ યુંત ુજીલનનુું ણ અસલબાજન  અંગ છે. 
(A) ખયાક  (B) ાણી  (C) પયવુું  (D) આયાભ  

 

3 એસનભા ભાટે ની કેટરી રાુંફી શલી જઈએ? 
(A) 3 ફૂટ  (B) 2 ફૂટ  (C) ચાય  ફૂટ  (D) 5 ફૂટ  

 

4 બજન ફાદ કેટરા કરાક છી ાણી ીવુું જઈએ? 
(A) 1 કરાક  (B) 2 કરાક  (C) 3 કરાક  (D) 4 કરાક  

 

5 આણા ેટભાું કમ ાચકયવનુું ાચન થતુું નથી? 
(A) પ્રટીન 

(B) ચયફી  (C) કાફોદીત 
(D) ાણી  

 

6 કાચા ધાન્મ અને કઠ પણગાલલાથી તેભાું કેટરા તત્લન લધાય થામ છે? 
(A) 600 કયડ 

(B) 700 કયડ 
(C) 800 કયડ  (D) 900 કયડ  

 

7 કાચ આશાય  કેટરા વભમભાું ચે છે? 
(A) 2 કરાક  (B) 3 કરાક  (C) 4 કરાક  (D) 3-4 કરાક  

 

8 પ અને ળાકબાજીન યવ કેટરા વભમભાું ચે છે? 
(A) 20 સભસનટ 

(B) 30 સભસનટ 
(C) 40 સભસનટ 

(D) 50 સભસનટ 
 

9 ળયીયભાું પ્રસત અભરનુું પ્રભાણ કેટલુું શમ છે?  
(A) 20 % 

(B) 80 % 
(C) 40 % 

(D) 60 % 

 

10 ઈંડાભાું અમ્રાતાનુું પ્રભાણ કેટલુું શમ છે? 
(A) ખફૂ જ લધ ુ (B) લધ ુ (C) ઓછ  (D) ખફૂ જ ઓછ  

 

11 નીચેનાભાુંથી  કમા ખાદ્ય દાથોભાુંથી કાફોરદત ભે છે? 
(A) કઠ  (B) કુંદમૂ  (C) દૂધ  (D) ઉયતત ફધા  
        

 



12 ળયીયના કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) 1 (B) 2 

(C) 3 
(D) 4 

 

13 પે્રજીલક ક્ષાય કમા તત્લ ચાલલા ભાટે ખફૂ જ જફૃયી છે? 
(A) પ્રટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોરદત  (D) ઉયતત ફધા  

 

14 રશીના શ્વેતકણ ભાટે ઉમગી તત્લ કયુું છે? 
(A) નયલ્યવુાઈન 

(B) પ્રરાઈન 
(C) પ્રીઓનઈન 

(D) વેયાઈન 

 

15 સ્તન અને અંડક  ભાટે કયુું તત્લ જફૃયી છે? 
(A) લેરાઈન  (B) દ્રીપ્ટપેન 

(C) પેસનરેનાઈન 
(D) વેયાઈન 

 

16 ભાુંવાશાયભાું વોથી લધ ુકયુું તત્લ યશલે ુું છે? 
(A) ચયફી  (B) કાફોરદત  (C) પ્રટીન  (D) પ્રજીલકક્ષાય 

 

17 નીચેનાભાુંથી કમા દાથોભાુંથી બ્લવુાઈન ભે છે? 
(A) ીસ્તા  (B) અખયટ  (C) નાચમેય 

(D) ઉયતત ફધા  
 

18 વેરયી, ારખ, ટાભેટાભાુંથી કયુું તત્લ ભે છે? 
(A) ન બ્લવુાઈન 

(B) બ્લ ુવાઈન 
(C) રાઈ વાઈન 

(D) આથોડગગાઇક એસવડ 

 

19 ઓરડિનર ગ્રુંથી ભાટે કયુું એસવડ જફૃયી છે? 
(A) આજર્જનાઈન એસવડ  (B) એરેનાઈન એસવડ 

(C) એસ્થાટીક એસવડ 
(D) સવસ્ટાઈન એસવડ 

 

20 નીચેનાભાુંથી સવસ્ટાઈન એસવડ ળયીયના કમા અંગ ભાટે જફૃયી છે? 
(A) લા 

(B) સ્તન  (C) રાર કણ 
(D) ઉયતત ફધા  

 

21 ળયીયને ફશાયથી કેટરા એસભન એસવડ ભેલલા ડે છે? 
(A) 10 

(B) 20 
(C) 30 

(D) 40 

 

22 કુર એસભન એસવડ કેટરા છે? 
(A) 20 

(B) 22 
(C) 23 

(D) 24 
 

23 ભાનલળયીયભાું અક્ગ્નતત્લથી કયુું અંગ ફનેર છે? 
(A) આંખ  (B) નાક  (C) ેટ  (D) ગફૄું  

 

24 નફી વ્મક્તતઓએ અઠલારડમાભાું કેટરા રદલવ  ઉલાવ કયલા જઈએ? 
(A) 3 

(B) 4 
(C) 5 

(D) ન કયલા જઈએ 

 

25 કમા સ્નાનભાું પતત કરટપ્રદેળ સધુી જ સ્નાન કયલાનુું શમ છે? 
(A) કરટસ્નાન  (B) કયડસ્નાન   (C) લાય ુસ્નાન  (D) લયા સ્નાન  

 

26 કરટસ્નાનભાું ટફભાું કેટલુું ાણી શવુું જઈએ? 
(A) 8 થી 10 ઈંચ 

(B) 8 થી 12 ઈંચ 
(C) 9 થી 10 ઈંચ  (D) 9 થી 12 ઈંચ 

 

27 શુું સલસલધ વુંદેળાઓની  આ રે કયત ુું જ ુંકળન છે? 
(A) શાથ  (B) કયડયજ્જુ  (C) ગ  (D) ભાથુું 

 

28 લયા સ્નાનભાું કેટરી સભસનટ સધુી વાય યવેલ લે છી ફશાય આલવુું? 
(A) 4 સભસનટ 

(B) 15 સભસનટ 
(C) 10 સભસનટ 

(D) 5 સભસનટ 
 

29 ભાનલ ળયીય મૂભતૂ કેટરા તત્લનુું ફનેલુું છે? 
(A) 4 

(B) 5 
(C) 6 

(D) 7 

 

30 ાયજાુંફરી રકયણને શુું કશલેામ છે? 
(A) Infrared (B) Ultra Violet (C) Ultrared (D) એકેમ નશીં 

 

31 અધયતત રકયણભાુંથી સલટાભીન- ડી ઉયાુંત કયુું સલટાભીન ભે છે? 
(A) C 

(B) 12 
(C) A 

(D) E 

 

32 ળક્તત ભેલલાન ખફૂ  જ અગત્મન સ્ત્રત તયીકે જણાઈ આલે છે? 
(A) સમૂષપ્રકાળ  (B) ચુંદ્રપ્રકાળ  (C) કૃસત્રભ પ્રકાળ  (D) ત્રણેમ  

 



33 નીચેનાભાુંથી સમૂષપ્રકાળભાુંથી કયુું સલટાભીન ભે છે? 
(A) સલટાભીન-A 

(B) સલટાભીન-D 
(C) A + B 

(D) સલટાભીન- K 

 

34 રયકેટવ એ કમા સલટાભીનની ઉણથી થત યગ છે? 
(A) સલટાભીન-ડી (B) સલટાભીન-K 

(C) સલટાભીન-C 
(D) સલટાભીન-B 

 

35 ીધેલુું ાણી તયત જ ઉરટીની જેભ ફશાય કઈ દ્ધસતથી નીકાલાભાું આલે છે? 
(A) લયા સ્નાન  (B) સમૂષ સ્નાન  (C) લભન  (D) કયડ સ્નાન  

 

36 લભન ભાટે રીધેરા ાણીભાું શુું નાખવુું જઈએ? 
(A) શદય  (B) ભીઠુું (C) સનભ 

(D) ભઘ 

 

37 કમા પ્રદેળભાું પ્રાણલાયનુ ુું પ્રભાણ ઘણુું ઉંચ ુજલા ભે છે? 
(A) જ ુંગરભાું  (B) લષતભાું  (C) યણભાું  (D) ગાભડાભાું  

 

38 ગીચ લસ્તીલાા સલસ્તાયભાું ળેનુું પ્રભાણ ઉંચ ુશમ છે? 
(A)     (B)    (C)       (D)     

 

39 ળયીય ય આલેરા ચક્કવ ચફિંદુ ય દફાણ કઈ દ્ધસતભાું આલાભાું આલે છે? 
(A) એક્યુુંકચય  (B) એક્યપેુ્રળય 

(C) જરનેસત 
(D) લયા સ્નાન  

 

40 રશચુુંફકની આવાવના ક્ષેત્રને શુું કશ ેછે? 
(A) ચુુંફકીમ ક્ષેત્ર 

(B) ચુુંફકીમ ધ્રલુ  (C) ફુંને  (D) એકણ નરશ 
 

41 રશચુુંફકભાું કેટરા ધ્રલુ યશરેા છે? 
(A) 4 

(B) 3 
(C) 5 

(D) 2 

 

42 ઉત્તય ધ્રલુન ઉમગ કઈ ચચરકત્વાભાું કયલાભાું આલે છે? 
(A) જરચચરકત્વા  (B) જરનેસત 

(C) રશચુુંફક ચચરકત્વા  (D) ત્રણેમ 

 

43 કમા ધ્રલુને ાણીભાું નાખલાથી ાણીની ક્ષાયતા ઘટે છે? 
(A) ઉત્તયધ્રલુ  (B) દચક્ષણ ધ્રલુ  (C) ફુંને  (D) એકણ નશીં 

 

44 કઈ દ્ધસત વુંણૂષ યીતે આડઅવય મતુત છે? 
(A) રશચુુંફક 

(B) જરનેસત 
(C) લયા સ્નાન  (D) કુંન દ્ધસત 

 

45 સલસળષ્ટ દફાણ આીને કયલાભાું આલતી ચુંીને શુું કશ ેછે? 
(A) એક્યપેુ્રળય 

(B) ભારીળ 
(C) એક્યુુંચય 

(D) ત્રણેમ 

 

46 ળયીય ય લધાયે લા ધયાલતી વ્મક્તતને ળેની ભાચરળ ન કયલી જઈએ? 
(A) ાલડય 

(B) તેર 
(C) ફુંને  (D) એકણ નશીં 

 

47 જેને એરજી અથલા ત્લચા લધાયે ડતી તૈરી શમ તેને ળેની ભાચરળ કયલી જઈએ? 
(A) તેર  (B) તરતેર  (C) ાલડયયતુત  (D) ટેલ્કભ ાલડય  

 

48 22 પ્રકાય ળેના છે? 
(A) પેટ  (B) કાફોરદત દાથષ (C) લાય ુ (D) એસભન એસવડ 

 

49 લાયનુ ુું વોથી લધ ુભશત્લ ળેના અભ્માવ દ્વાયા જાણી ળકામ છે? 
(A) શ્વવનતુંત્ર 

(B) ચેતાતુંત્ર  (C) કુંકાર તુંત્ર  (D) અક્સ્થતુંત્ર  
 

50 નીરડિંગ, યચફિંગ અને સ્ટ્રરકિંગ કઈ દ્ધસતના પ્રકાય છે? 
(A) એક્યપેુ્રળય 

(B) કુંન  (C) લયા સ્નાન  (D) ભાચરળ 

 

51 પ્રાણામાભ કઈ દ્ધસત છી વાયી યીતે કયી ળકામ છે? 
(A) જરસ્નાન  (B) લયાસ્નાન  (C) જરનેસત 

(D) સમૂષ સ્નાન  
 

52 ભારીળ દ્ધસતના કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) 3 

(B) 4 
(C) 2 

(D) 5 
 

53 લા,વુંસધલા જેલા યગ ળેના ઉચાય દ્વાયા સનલાયી ળકામ? 
(A) નસ્મ 

(B) ભાટી  (C) સતૂ્રનેસત 
(D) જરનેસત 

 



54 જરનેસતથી કમા તુંત્રની વપાઈ થામ છે? 
(A) શ્વવનતુંત્ર 

(B) ાચનતુંત્ર  (C) ચેતાતુંત્ર  (D) અક્સ્થતુંત્ર  
 

55 ભાનલળયીયભાું કુર કેટરા ચિ શમ છે? 
(A) 6 

(B) 7 
(C) 9 

(D) 8 

 

56 એક્યપેુ્રળયભાું ળેના ય દફાણ આલાભાું આલે છે? 
(A) ચક્કવચફિંદુ  (B) પતત શાથ  (C) પતત ગ  (D) આખુું ળયીય  

 

57 એસનભા કમા યગભાું આવુું જઈએ? 
(A) કફજીમાત  (B) તાલ  (C) આંતયડાન વજ (D) ચાભડીના યગ 

 

58 ભાટી ચચરકત્વાભાું કેલા કાડન ઉમગ કયલાભાું આલે છે? 
(A) ખાદી (B) ભરભર  (C) સતુયાઉ  (D) ચરસ્ટય 

 

59 સમૂષના કમા રકયણની ગયભી લધાયે શમ છે. 
(A) વપેદ રકયણ  (B) અધયતત  (C) યાતા (D) જાુંફરી  

 

60 ઉલાવભાું અસનિંદ્રા આલે ત્માયે કેવુું ાણી રેવુું? 
(A) ગયભ  (B) હુુંપાફૄું (C) ઠુંડુ  (D) રીંબ ુાણી  

 

61 કઈ દ્ધસત ભાથાના દુ:ખાલાભાું યાશત ભે છે? 
(A) કટીસ્નાન  (B) લયા સ્નાન  (C) કય સ્નાન 

(D) જરનેસત 

 

62 ફધા જ યુંગના વુંસભશ્રણથી કમ યુંગ ફને છે? 
(A) રાર  (B) ભફૃન  (C) જાુંફરી (D) એકેમ નરશ 

 

63 સમૂષસ્નાન કેટરા કરાક સધુી કયી ળકામ? 
(A) 1 કરાક  (B) 3 કરાક  (C) ½ કરાક  (D) 2 કરાક  

 

64 મતૂ્રસિંડથી તકરીપથી ીડાતા શમ તેલા વ્મક્તતને કયુું સ્નાન આલાભાું આલે છે? 
(A) કયડસ્નાન  (B) સમૂષસ્નાન  (C) લયા સ્નાન  (D) કટીસ્નાન  

 

65 કમા રકને એસનભાની ઓછી જફૃય ડે? 
(A) સનમસભત વ્મામાભ  (B) યેવાલાા ખાદ્ય દાથષ  (C) ળાકબાજી  (D) ત્રણેમ  

 

66 લયા સ્નાનભાું કેટરી સભસનટ સધુી વાય યવેલ લે છી ફશાય આલવુું? 
(A) 4 સભસનટ 

(B) 15 સભસનટ 
(C) 10 સભસનટ 

(D) 5 સભસનટ 

 

67 વુંણૂષ સ્લાસ્્મ ભેલલા ભાટે શુું ખફૂ જ અગત્મનુું છે? 
(A) લયા સ્નાન  (B) સમૂષપ્રકાળ  (C) જરનેસત  (D) લાયસુ્નાન  

 

68 લાય ુકેલ શમ ત શ્વાવ રેલાભાું તકરીપ ડે છે? 
(A) ઘટ્ટ  (B) દૂસત 

(C) સ્લયછ 
(D) ાત  

 

69 તનાલ મતુત થલા કમ લાય ુજફૃયી છે? 
(A) વભાન લાય ુ (B) વાન લાય ુ (C) ઉદાન લાય ુ (D) એકણ નશીં 

 

70 બીની ભાટી ખલુ્રી યાખલાભાું આલે ત કમા યગને કાબ ૂકયી ળકામ? 
(A) ેટન દુ:ખાલ  (B) ભાથાન દુ:ખાલ  (C) ગુંબીય તાલ  (D) ઉરટી 

 

71 ગબષલતી સ્ત્રીઓ ભાટે કઈ દ્ધસત અનાલી જઈએ? 
(A) કટી સ્નાન  (B) ભાચરળ 

(C) કયડ સ્નાન  (D) સમૂષ સ્નાન  
 

72 કેલેટયન કેટર છેડ ગદુાભાગષભાું જલા દેલ જઈએ? 
(A) 1 ઈંચ 

(B) ½ ઈંચ  (C) 2 ઈચ  (D) એકણ નશીં 
 

73 ધાસભિક અને તસ્લી રક ળેના ભાટે ઉલાવ કયે છે? 
(A) ધ્માન ભાટે  (B) સ્લસ્થતા  (C) રાુંફા આયષુ્મ ભાટે  (D) ાતા યશલેા  

 

74 વાદા ાણીના ફદરે કેવુું ાણી સ્લાસ્્મ ભાટે રાબદામી છે? 
(A) ભીઠાલાફૄું  (B) શદય લાફૄું  (C) રશચુુંફકીત  (D) ઠુંડુ ાણી  

 



75 લજન ઉતાયલા ભાટે કઈ દ્ધસતન ઉમગ કયલ જઈએ? 
(A) એક્યપેુ્રળય 

(B) લાયસુ્નાન  (C) કુંન  (D) એકણ નશીં 
 

76 સલટાભીન – D ળેભાુંથી ભે છે? 
(A) સમૂષપ્રકાળ  (B) ચુંદ્રપ્રકાળ  (C) કૃસત્રભપ્રકાળ  (D) ખાદ્યદાથષ 

 

77 રશચુુંફકભાું કેટરા ધ્રલુ શમ છે? 
(A) 2 

(B) 3 
(C) 4 

(D) 1 
 

78 ઉત્તયધ્રલુ ળયીયભાું ળેની ઉત્સત કયે છે? 
(A) ગયભી  (B) ઠુંડી  (C) કઈ અવય થતી નથી  (D) એકણ નશીં 

 

79 તણાલયતુત થલાભાું કમ લાય ુઉમગી છે? 
(A) ગયભ  (B) ઠુંડ  (C) હુુંપા  (D) એકણ નશીં 

 

80 નીચેનાભાુંથી કઈ વભસ્મા લાયસુ્નાનથી દૂય કયી ળકામ છે? 
(A) ભાથાન દુ:ખાલ  (B) ખીર  (C) જઠયાશટ  (D) ઉયતત ફધા  

 

81 ભનષુ્મ શ્વાવ રેતી લખતે કમ લાય ુઅંદય રે છે? 
(A) ઓક્તવજન 

(B) કાફષનડામતવાઈડ 
(C) કાફષન ભનતવાઈડ  (D) શાઈડ્રજન  

 

82 ાયજાુંફરી રકયણ ળયીય ય લધ ુડે ત ત્લચા કેલી ફને છે. 
(A) કભ  (B) ફૃક્ષ 

(C) ભચરન 
(D) દૂસત  

 

83 સિભના દેળભાું કમ યગ લધ ુજલા ભે છે? 
(A) ફેયી ફેયી  (B) ેરાગ્રા  (C) રયકેટવ 

(D) ભયાય-ભવ  
 

84 લભન દ્વાયા લધેલુું ાણી ળેના દ્વાયા ફશાય ભે છે?  
(A) મતૂ્ર દ્વાયા  (B) ભ દ્વાયા  (C) ાણી ળાઈ જામ  (D) એકણ નશી 

 

85 જરનેસત છી કઈ રિમા લધ ુવાયી યીતે કયી ળકામ છે? 
(A) પ્રાણામાભ  (B) શ્વાવચ્છલાવ 

(C) લભન 
(D) અન્નગ્રશણ  

 

86 જરનેસતથી કમા યગભાું પામદ થામ છે? 
(A) ભાથાન દુ:ખાલ  (B) ળયદી  (C) ચશ્ભાના નુંફય  (D) ફધાજ  

 

87 ાદસ્નાન છી ગ કેટર વભમ રાર યશ ેછે? 
(A) 10-12 સભસનટ 

(B) 15-20 સભસનટ 
(C) 20-30 સભસનટ  (D) 10-15 સભસનટ 

 

88 સ્થૂ વ્મક્તત લયા સ્નાન અઠલારડમાભાું કેટરી લાય કયી ળકામ? 
(A) 2 લાય  (B) 1 લાય  (C) 3 લાય  (D) 4 લાય 

 

89 ઉનાાભાું કયડસ્નાન કેટરી સભસનટ રઇ ળકામ? 
(A) 10 સભસનટ 

(B) 15 સભસનટ 
(C) 20 સભસનટ 

(D) B+C 

 

90 કરટ સ્નાન ભખૂ્મા ેટે કયી ળકામ નશીં  સલધાન વત્મ છે? 
(A) શા  (B) ના  (C) સભ્મા  (D) એકણ નશી 

 

91 એસનભા ભાટે કેટલુું ાણી રેલાભાું આલે છે? 
(A) 1 ચરટય  (B) 2 ચરટય 

(C) 3 ચરટય 
(D) 1 ½ ચરટય 

 

92 વ્મક્તતએ રદલવભાું કેટલુું ાણી ીવુું જઈએ? 
(A) 10-12 ગ્રાવ  (B) 10-15 ગ્રાવ  (C) 8-10 ગ્રાવ  (D) 15-20 ગ્રાવ  

 

93 શયવ, ગદુાભાગષની ળીયાભાું કઈ ચચરકત્વા પામદાકાયક છે? 
(A) લયા સ્નાન  (B) કયડ સ્નાન  (C) કરટ સ્નાન  (D) ભાટી સ્નાન  

 

94 ભાટીભાું ફીજુ ું શુું ભેલી ળકામ? 
(A) ભીઠુું  (B) રીંબ ુ

(C) ભધ 
(D) શદય  

 

95 આંખની નફાઈ દૂય કયલાભાું ભાટી ચચરકત્વા રાબદામી છે? 
(A) શા  (B) ના  (C) કઈ પામદ થત નથી  (D) એકણ નરશ  

 



96 વાબથુી ત્લચા કેલી ફને છે? 
(A) કભ  (B) સકૂી  (C) સનસ્તેજ  (D) B+C 

 

97 કરટસ્નાન છી કેટરા વભમ સધુી બજન ગ્રશણ કયલાની ભનાઈ છે? 
(A) 1 કરાક  (B) ½ કરાક 

(C) 2 કરાક  (D) 3 કરાક  
 

98 ધયતી ય કમાું ખલુ્રા ગે પયલાથી સ્લાસ્્મ વારુું યશ ેછે? 
(A) સકૂા ઘાવભાું  (B) બીના ઘાવભાું  (C) જભીનભાું  (D) રીરા ઘાવભાું  

 

99 અસત આશાયના કાયણે કમા તુંત્રને આશાય ચાલલાભાું શ્રભ ડે છે? 
(A) શ્વવનતુંત્ર 

(B) અક્સ્થતુંત્ર  (C) ાચનતુંત્ર 
(D) પ્રજનન તુંત્ર  

 

100 સનવગોચાયના સવદ્ધાુંત કેટરા છે? 
(A) 10 

(B) 2 
(C) 11 (D) 23 

 

 

 

______________
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1 અસનચ્છાલતી સ્નાયઓુ કમા છે? 
(A) જઠય  (B) શાથ-ગ   (C) હૃદમ  (D) A અને B  

 

2 ભેમ્બ્રેનના પ્રકાય કેટરા છે? 
(A) ચાય  (B) ત્રણ   (C) ફે   (D) એક  

 

3 કાટીરેજ શુું છે? 
(A) ડદ  (B) એક પ્રકાયનુું નયભ શાડકુ  (C) સ્નાય ુ  (D) ભેમ્બ્રેન   

 

4 મ્યતુવ ભેમ્બ્રેન ક્યાું શમ છે? 
(A) પેપવાની ફશાય  (B) વાુંધાભાું  (C) શ્વવનતુંત્રના અલમલની અંદયની દીલાર   (D) હૃદમની ફશાય   

 

5 શાથભાું કેટરા સ્નાયઓુ શમ છે? 
(A) 15 

(B) 20  (C) 25  (D) 30  
 

6 વાુંધાઓભાું કઈ ભેમ્બ્રેન શમ છે? 
(A) મ્યકુવ   (B) વીયવ  (C) વામનલીમર  (D) એકણ નશીં  

 

7 આણા ળયીયભાું કુર કેટરા શાડકા શમ છે? 
(A) 513 (B) 413 (C) 313  (D)  213 

 

8 ગાના ભધ્મ બાગભાું આલેલ ુશાડકુ? 
(A) ેટેરા  (B) ભેન્ડીફર  (C) શામડ  (D) ટીફીમા  

 

9 કયડયજ્જુના કુર કેટરા શાડકા શમ છે? 
(A) 33 

(B) 12  (C) 2  (D) એક  
 

10 વલાષઈકર ભણકા કેટરા શમ છે? 
(A) 7 

(B) 5  (C) 4  (D)  12 

 

11 ચેશયાને સલરુદ્ધ રદળાભાું પેયલલાભાું ભદદ કયે છે? 
(A) સ્ટનષભ  (B) તરેલીકર  (C) સ્ટનોતરીડ ભાસ્ટઈડ  (D)  ડેલ્ટઈડ 

        
 



12 ટીમ્ેનીક ભેમ્બ્રેન શુું છે? 
(A) નાકન ડદ  (B) ગાન ડદ   (C) કાનન ડદ  (D) ત્રણેમ   

 

13 રશી ું કયલાનુું કાભ કણ કયે છે? 
(A) પેપવા (B) હૃદમ  (C) ધભની   (D) લાલ્લ  

 

14 શ્વવન અને ઉચ્છલાવથી ળેનુું ચિ રુૂ થામ છે? 
(A) શ્વવન 

(B) ાચન   (C) પ્રાણામાભ   (D) ઓક્તવજન  
 

15 હૃદમભાું જભણી ફાજુ કમ લાલ્લ શમ છે? 
(A) દ્ધદ્વદર  (B) સત્રદર   (C) એકદર  (D) એકણ નશી  

 

16 ભાણવની મઠુ્ઠીના કદનુું શુું શમ છે? 
(A) હૃદમ 

(B) ગબાષળમ   (C) જઠય  (D) સ્લાદુીંડ  
 

17 વાભાન્મ યીતે ળીયા (લેઈન) ભાું કેવુું રશી લશ ેછે? 
(A) શદુ્ધ  (B)  અશદુ્ધ 

(C) જાડુ  (D) ાતફૄું  
 

18 હૃદમ કેટરા બાગભાું લશેંચામેલુું છે? 
(A) એક 

(B) ફે  (C) ત્રણ   (D) ાુંચ  
 

19 હૃદમની ઊંડાઈ કેટરી શમ છે? 
(A) 12 વેભી (B) 9 વેભી   (C) 6 વેભી  (D) 3 વેભી  

 

20 હૃદમના સ્નાયઓુને રશી શોંચાડતી ધભની કઈ? 
(A) ભશાધભની (B) ફુપ્ફુવ ધભની   (C)  કયનયી આટષયી  (D) ગેસ્ટ્રીક આટષયી  

 

21 કુંઠ (Larynx) એ કમા તુંત્રન અલમલ છે? 
(A) અક્સ્થતુંત્ર  (B) રુસધયાચબવયણ તુંત્ર   (C) શ્વવનતુંત્ર  (D) ાચનતુંત્ર   

 

22 ળયીયના દયેક કને તાના કામષ ભાટે ળેની જફૃય ડે છે? 
(A) ઓક્તવજન 

(B) ટેસળમભ  (C) યરુયમા  (D) અંગાયલાય ુ  
 

23 શ્વાવની ળેની ફનેરી શમ છે? 
(A) કૂચાષ (B) શાડકા  (C) કાટીરેજ  (D)  શ્વાવલારશની 

 

24 શ્વાવલારશનીઓ કેટરી ળાખાભાું લશેંચામ છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ   (D) ચાય   

 

25 18-20 જેટરી યીંગથી ફનેરી યચના? 
(A) કુંઠ  (B) અન્નની  (C) શ્વાવની   (D) પેપવા  

 

26 જઠયન આકાય કેલ શમ છે? 
(A) ‘J’ જેલ  (B) ‘T’ જેલ  (C)  ‘L’ જેલ  (D)  ‘S’ જેલ  

 

27 નાકના અંદયના રાણભાું યશીને ચીકણુું પ્રલાશી ેદા કયે છે? 
(A) શ્રેષ્ભ સ્તય  (B) વામનફીમર ભેમ્બ્રેભ  (C)  વીયવ ભેમ્બ્રેન  (D)  એકણ નશી 

 

28 ડાફા પેપવાભાું કેટરા ખુંડ આલેરા શમ છે? 
(A) એક  (B) ફે   (C) ત્રણ   (D)  ચાય  

 

29 પેપવાભાું શ્વાવ દાખર થામ ત્માયે શુું થામ છે? 
(A) પેપવા ફુરે છે 

(B) પેપવા વુંકચામ છે  (C) પેપવાભાું કઈ પેયપાય થત નથી   (D) એકણ નરશ  
 

30 દાઢીના નીચેના બાગભાું આલેરી રાગ્રુંથી  
(A) ેયટીડ 

(B) વફભેન્ડીફર  (C) વફભેન્ટર   (D) ભેન્ટર   
 

31 રશીના શદુ્ધદ્ધકયણની પ્રરિમા ળેભાું થામ છે? 
(A) પેપવા  (B) હૃદમ   (C) જઠય   (D) આંતયડા   

 

32 ાચનતુંત્રભાું યક્ષ યીતે બાગ રેતા અલમલ? 
(A) જઠય  (B) સ્લાદુીંડ  (C)  આંતયડા  (D) ભોં  

 



33 ટામરીન ળેનુું ાચન કયે છે? 
(A) પ્રટન  (B) ચયફી   (C) કાફોશાઈડે્રટ  (D) સલટાભીન  

 

34 નાન ુઆંતયડુ કેટરા બાગભાું લશેંચામેલુું છે? 
(A) એક  (B) ત્રણ  (C) ાુંચ  (D) વાત   

 

35 નીચેના જડફાભાું કેટરી દાઢ શમ છે? 
(A) 6 

(B) 10  (C) 14  (D) 18  
 

36 ખયાકના વુંગ્રાશક તયીકે કમ અલમલ કાભ કયે છે? 
(A) રીલય (મકૃત) (B)  અન્નની  (C) જઠય   (D) ભોં  

 

37 ભટા આંતયડાની રુંફાઈ આળયે કેટરી શમ છે? 
(A) 1.5 ભીટય  (B) 6 ભીટય   (C) 12 ભીટય   (D) 10 ભીટય   

 

38 ળયીયભાું ગ્લકુઝનુું સનમુંત્રણ કણ કયે છે? 
(A) ગ્લકુાગન 

(B) ઇન્સ્યરુીન  (C)  A અને B ફુંને  (D) થાઈયતવીન  
 

39 ાચનતુંત્રનુું વોથી શફૄું અને ક્સ્થસતસ્થાક અંગ કયુું છે? 
(A) ભટુ આંતયડુ  (B) જઠય   (C) મકૃત   (D) સ્લાદુીંડ  

 

40 ેટના રાણભાું ડાફી ફાજુ આલેર અલમલ 
(A) જઠય 

(B) મકૃત   (C) રકડની (D) આંતયડુ  
 

41 ડીઓડીનભ ન આકાય કેલ શમ છે? 
(A) C 

(B) B  (C) J  (D)  A 

 

42 ખયાકનુું ાચન અને ળણ કમાું થામ છે? 
(A) જઠય  (B) ભોં  (C) અન્નની  (D) નાન ુઆંતયડુ  

 

43 ગેસ્ટ્રીક ગ્રેન્ડભાું યશરે એવીડ જે ખયાકભાું યશરેા જ ુંતઓુન નાળ કયે છે. 
(A) વલ્પયયુીક એવીડ  (B) શાઈડ્રતરયીક એવીડ 

(C) નાઈટ્રીક એવીડ  (D) એવીટીક એવીડ  
 

44 જઠયન ઉયન છેડ ળેની વાથે જડામેર શમ છે? 
(A) અન્નની  (B) ભોં  (C) નાન ુઆંતયડુ  (D) એકણ નશી  

 

45 ભટા આંતયડાના એવેન્ડીંગ કરનની રુંફાઈ 
(A) 10 ઈંચ 

(B) 5 ઈંચ  (C) 15 ઈંચ  (D) 20 ઈંચ  
 

46 કરનભાું આલેરા ફેતટેયીમા ળેનુું વ ુંમજન કયે છે. 
(A) સલટાભીન વી  (B) પ્રટીન   (C) સલટાભીન ફી   (D) ચયફી   

 

47 સ્લાદુીંડભાુંથી કમ અંત:સ્ત્રાલ ઝયે છે. 
(A) ઈસ્ટ્રજન 

(B) ઈન્સ્યરુીન  (C) પ્રજેસ્ટેયેન  (D) ટેસ્ટસ્ટેયન  
 

48 મકૃતન યુંગ કેલ શમ છે? 
(A) રીર  (B) ી   (C) રારાળ ડત ફદાભી   (D) ગરુાફી  

 

49 મકૃતને રશી શોંચાડતી આટષયી (ધભની) કઈ છે? 
(A) ગેસ્ટ્રીક  (B) રશેટીક આટષયી   (C) ભાયજીનર આટષયી   (D) ભેવેન્ટ્રીક આટષયી  

 

50 રુંફાય ભણકા (  ,  ) ના રેલર ય ેટના ાછના બાગભાું શુું શમ છે? 
(A) કીડની  (B) સ્લાદુીંડ  (C)  જઠય  (D) ફય  

 

51 ળયીયન કુંટ્રર અને ક.ઓડીનેટ કયત ુું ત ુંત્ર  
(A) અક્સ્થતુંત્ર  (B) શ્વવનતુંત્ર  (C) ચેતાતુંત્ર   (D) ાચનતુંત્ર   

 

52 ભગજને ફે બાગભાું લશેંચી ળકામ છે? 
(A) શભેીસ્પીમય 

(B) ભેનેન્જીવ   (C) થેરેભવ  (D) કયડયજ્જુ   
 

53 વેન્ટ્રર નલષવ વીસ્ટભનાું અલમલ કમા છે? 
(A) વભેટીક નલષવ વીસ્ટભ  (B) ઓટનભીક નલષવ વીસ્ટભ   (C) લેન્ટ્રીકર   (D) કયડયજ્જુ   

 



54 કયડયજ્જુની રુંફાઈ આળયે કેટરી શમ છે? 
(A) 41 વે.ભી (B) 40 વે.ભી   (C)  50 વે.ભી (D) 45 વે.ભી   

 

55 િેનીમર નલષવ (ભગજભાુંથી નીકતી ચેતાઓ) કેટરી છે? 
(A) 31 (B) 12  (C) 33  (D) 50  

 

56 આખા ળયીયીન સપુ્રીભ ગલનષય કમ છે? 
(A) રીલય  (B) ગબાષળમ   (C) ભગજ   (D) હૃદમ   

 

57 ભગજને રશી શોંચાડતી મખુ્મ ધભની કઈ? 
(A) કયનટી (B) ઈન્ટયનર કેયટીડ  (C) ટષર લેઈન  (D) સ્પ્રેનીક આટષયી   

 

58 સ્લાદુીંડ એ કેલી ગ્રુંથી છે? 
(A) અંત:સ્ત્રાલી  (B)  ઉબમસ્ત્રાલી (C) ફાહ્ય સ્ત્રાલી  (D) એકણ નરશ  

 

59 સ્લાદુીંડનુું લજન રગબગ કેટલુું શમ છે?  
(A) 50 ગ્રાભ  (B) 30 ગ્રાભ   (C) 90 ગ્રાભ   (D) 15 ગ્રાભ   

 

60 મકૃતનુું લજન રગબગ કેટલુું શમ છે? 
(A) 1000 ગ્રાભ  (B) 5000 ગ્રાભ   (C) 1300 ગ્રાભ   (D) 100 ગ્રાભ  

 

61 ગબાષળમનુું લજન આળયે કેટલુું શમ છે? 
(A) 10 થી 20 gm 

(B) 30 થી 40 gm  (C) 80gm  (D) 120 gm  
 

62 ગબાષળમન આકાય કેલ શમ છે? 
(A) સયાભીડ 

(B) સપ્રઝભ 
(C) ળુંકુ   (D) ાઈયીપભષ  

 

63 અંડીંડભાુંથી અંડકને ગબાષળમ સધુી શોંચાડે છે? 
(A) વસલિતવ 

(B) ચેતાઓ   (C) ગબષનચરકા   (D) મતૂ્રલારશની   
 

64 પેરીમન ટયફુના ગયણી જેલા આકાયન બાગને શુું કશ ેછે? 
(A) ઈન્પન્ડીબ્યરુભ 

(B) એમ્પ્યરુા   (C) ઈસ્થીમભ   (D) એકણ નરશ  
 

65 રુુના પ્રજનન અંગભાું લધાયાની ગ્રુંથી કઈ છે? 
(A) શિુસિંડ 

(B) વૃણકથી   (C)  પ્રસ્ટેટ  (D) ઈથીડામડાઈભીવ  
 

66 અંડસિંડન આકાય કેલ શમ છે? 
(A) ગ 

(B) રીરી ફાદભ જેલ   (C) લારજેલ   (D) સત્રકણ  
 

67 અંડકનુું સનભાષણ ક્યાું થામ છે? 
(A) અંડસિંડ 

(B)  શિુસિંડ 
(C) ગબષનચરકા  (D) ગબાષળમ   

 

68 શિુસિંડભાુંથી કમા અંત:સ્ત્રાલ ઝયે છે? 
(A) ઈસ્ટ્રજન 

(B) પ્રજેસ્ટેયન  (C) ટેસ્ટસ્ટેયન  (D) ગ્લકુાગન  
 

69 મતૂ્રનચરકાની વુંખ્મા કેટરી શમ છે? 
(A) એક  (B)  ફે (C) ત્રણ   (D) અવુંખ્મ   

 

70 બયેરા મતૂ્રાળમન આકાય કેલ શમ છે? 
(A) ઓલઈડ 

(B) સત્રકણાકાય   (C)  ટેટ્ટાશડેર  (D) સયાભીડ  
 

71 સ્ત્રીના મતૂ્રભાગષની રુંફાઈ કેટરી શમ છે? 
(A) 2 cm 

(B) 3 cm 
(C) 4 cm  (D) 18 cm  

 

72 મતૂ્રસિંડભાું જમાું મતૂ્ર ફને તેને શુું કશ ેછે? 
(A) શાઈરભ 

(B)  નેપન  (C) ેલ્લીવ  (D) યયેુટય  
 

73 રુુના મતૂ્રભાગષના ભેમ્બ્રેન ાટષની રુંફાઈ  
(A) 3 વે.ભી  (B) 1.5 વે.ભી   (C) 6 વે.ભી   (D) 9 વે.ભી   

 

74 ખેંચામેરા સળશ્નભાું યયેુથ્રાન આકાય કેલ શમ છે. 
(A) જે (J) (B) (એવ) S  (C) વી (C) (D) જી (G)  

 



75 મતૂ્રાળમના અંદયના બાગન આકાય  
(A) સત્રકણાકાય  (B) ઓલઇડ  (C) ટેટ્રાશડેર   (D) ગ  

 

76 મતૂ્રાળમભાું આળયે કેટલુું મતૂ્ર વભાઈ ળકે? 
(A) 50 ભી.રી (B) 500 ભી.રી.  (C) 120 થી 320 ભી.રી   (D) 10 ભી.રી  

 

77 મતૂ્રસિંડનુું કામષ શુું છે? 
(A) લધાયાનુું કામષ દૂય 

કયે છે. 

(B) લધાયાના ક્ષાય દૂય  
કયે છે  

(C) રશીના PH ને 
ફેરેન્વ કયે છે.  

(D) ત્રણેમ   

 

78 કીડનીની ઉય આલેરી ગ્રુંથી  
(A) થાઈયઈડ  (B) ીટયટુયી   (C) એડ્રીનર   (D) અંડીંડ  

 

79 કઈ કીડની થડી લધ ુરાુંફી શમ છે? 
(A) ડાફી  (B) જભણી   (C) ફુંને વયખી શમ છે  (D) એકણ નશી  

 

80 મતૂ્રસિંડને રશી શોંચાડતી આટષયી  
(A) ગેસ્ટ્રીક આટષયી  (B) યીનર આટષયી   (C) લજાઈનર આટષયી   (D) રશેટીક આટષયી   

 

81 ભગજની ઉય ાતા ભાની રેમય શમ  છે તેને શુું કશ ેછે? 
(A) કયડયજ્જુ  (B) થેરેભવ  (C) ખયી   (D) ભેનેન્જીવ  

 

82 પ્રીપ્યવુ ક્યાું આલેર શમ છે? 
(A) શિુીંડ   (B) ગબાષળમ   (C) અંડીંડ  (D) ેનીવ   

 

83 પ્રસ્ટેટ એ કમા તુંત્રન બાગ છે? 
(A) ાચનતુંત્ર  (B) પ્રજનનતુંત્ર   (C)  સ્નાયતુ ુંત્ર  (D) ચેતાતુંત્ર   

 

84 રુુના પ્રજનન તુંત્રન અલમલ કમ છે? 
(A) વૃણ કથી  (B) ગબાષળમ   (C)  પેરીઅન ટયફુ 

(D) લજાઈના   
 

85 વલીતવ એ કમા તુંત્રન અલમલ છે? 
(A) શ્વવનતુંત્ર 

(B) ફૃસધયાચબવયણ તુંત્ર   (C) સ્ત્રીના પ્રજનનતુંત્ર   (D) રુુના પ્રજનનતુંત્ર   
 

86 કીડની ની રુંફાઈ કેટરી શમ છે?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(A) 20 વે.ભી. (B) 11 વે.ભી.  (C) 18 વે.ભી.  (D) 20 વે.ભી.  

 

87 ગબાષળમ ની રુંફાઈ કેટરી શમ છે?  
(A) 1 ઈંચ  (B) 2 ઈંચ   (C) 3 ઈંચ   (D) 4 ઈંચ  

 

88 ળયીયના ફધા અલમલ ચક્કવ કાભ ભાટે બેગા થઈ ળેની યચના કયે છે? 
(A) અલમલ  (B) તુંત્ર   (C) ેળી   (D) સ્નાય ુ  

 

89 અક્સ્થતુંત્ર ળેનુું ફનેલુું છે? 
(A) શાડકા અને કૂચાષ (B) શાડકા  (C) કૂચાષ  (D) એકણ નરશ  

 

90 ળેભાું લાલ્લ નથી શતા? 
(A) ળીયા  (B) ધભની   (C) હૃદમ   (D) ત્રણેમ   

 

91 નાના ફાકભાું પેપવા કેલા યુંગના શમ છે? 
(A) ફદાભી  (B) રીરા   (C) ગરુાફી   (D) ીા   

 

92 હૃદમ છાતીભાું કઈ ાુંવીઓ લચ્ચે શમ છે? 
(A) 1 થી 2 

(B) 2 થી 6  (C) 4 થી 8  (D) 8 થી 12  
 

93 ળેના  દ્વાયા કણષક અને ક્ષેક જુદા ડે છે? 
(A) ફૃસધય 

(B) ળીયા  (C) ધભની  (D) લાલ્લ  
 

94 કણષક અને ક્ષેક કમા તુંત્રના અલમલ છે? 
(A) શ્વવનતુંત્ર 

(B) મતૂ્રત્વગષ તુંત્ર   (C) ફૃસધયાચબવયણ તુંત્ર   (D)  ચેતાતુંત્ર  
        

 



95 કુંઠ (Larynx) ની રુંફાઈ કેટરી શમ છે? 
(A) 10 થી 18 વે.ભી. (B)  1 થી 2 વે.ભી. (C) 5 થી 10 વે.ભી   (D) 36 થી 44 વે.ભી   

 

96 શ્વાવની અને અન્નની લચ્ચે ડદાનુું કાભ કણ કયે છે? 
(A) પેયીન્તવ  (B) નાક   (C) સ્લયેટી   (D) ઈીગ્રટીવ  

 

97 ખુ્તલમની વ્મક્તતભાું કેટરા દાુંત શમ છે? 
(A) 20 

(B) 32  (C) 28  (D) 22  
 

98 જડફાભાું આગના બાગને શુું કશ ેછે? 
(A) ચીયલાના  (B) ચાલલાના   (C) કાલાના   (D) ત્રણેમ   

 

99 જીબના આગના બાગને શુું કશ ેછે? 
(A) ટચ  (B) મૂ   (C) ેીરી   (D) ડદ   

 

100 રાગ્રુંથીઓ કેટરા પ્રકાયની શમ છે? 
(A) એક  (B) ફે   (C) ત્રણ  (D) ાુંચ    

 

 

 

 

________________ 

 
 


