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1 રોગ ને વગર કોઈ આડ અસર વવના મટાડી આપવાની ગેરંટી કોણ નથી આપતુ?ં 
(A) અત્યાધવુનક દવાઓ  (B)     માનવી   (C) ઈશ્વર (D) આપેલ તમામ 

 

2 આજના માનવી ની દદનચયાા કેવી છે. 
(A) શાતં  (B) અવતવ્યસ્ત  (C) કંટાળાજનક  (D) નીરસ  

 

3 કુદરતી ઉપચાર પદ્ધવત નો ઉદે્દશ સાજા કરવા ઉપરાતં કયો છે.? 

(A) પદરશ્રમ  (B) કુદરતમા ંજવુ ં (C) માદંા જ ન પડાય (D) ફરવા જવુ ં
 

4 પ્રાકૃવતક ચચદકત્સા મા ંસૌપ્રથમ શેને મહત્વ અપાય છે. 
(A) પ્રકૃવત  (B) ચચદકત્સા (C) ઔષધ (D) રોગ વનદાન 

 

5 પ્રાકૃવતક ચચદકત્સા રોગ ને ક્ાથંી વનકાલ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 
(A) જડમળૂ (B) સમાજ (C) કુટંુબ (D) દેશ 

 

6 વ્યક્તત તાણ મા ંજીવન જીવતો હોય તો તેને કયો રોગ થાય છે. 
(A) તાવ (B) અવનિંદ્રા (C) ખાસંી (D) શરદી 

 

7 કોઈ પણ રોગ ના પાયા મા ંશુ ંછે. 
(A) આળસ (B) વધ ુશ્રમ (C) માનવસક તાણ (D) જવર 

 

8 કુદરતી ઉપચાર ના પ્રણેતા કોણ છે. 
(A) ડૉ.હોકર (B) હાવાડા (C) ડૉ.જોય (D) ડૉ. પ્રીસવનઝ 

 

9 પ્રાકૃવતક ચચદકત્સા ને આજથી કેટલા વષા પવેૂ વેગ મળ્યો. 
(A) ૧૫૦ (B) ૧૦૦ (C) ૫૦ (D) ૪૦ 

 

10 શીતળજળ ની રોગ વનવારક શક્તત ઉપર કોને સશંોધન કર્ુું હત ુ.ં 
(A) ડૉ. ફેડદરક (B) ડૉ. પ્રીસવનઝ (C) ડૉ.મરેૂ  (D) એકપણ નદહ 

 

11 ડૉ. પ્રીસવનઝ નુ ંચીકીત્સગહૃ ક્ા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ?ં 

(A) ફ્ાસં (B) જમાની (C) ગે્રહાનબગા (D) ઓસ્રેચલયા 
 

12 રોગ ઉત્પવિ નુ ંપ્રથમ કારણ કર્ુ ંછે? 

(A) આહાર (B) વવહાર (C) પાણી (D) વવષ દ્રવ્યો 
 

 



13 યોગ ઉપચાર ની કઈ પદ્ધવત છે. 
(A) પરંપરાગત (B) કુદરતી (C) આધવુનક (D) આપેલ તમામ 

 

14 સવારે કેવા પાણી થી નહાવા ની આદત પાડવી જોઈએ 

(A) ગરમ (B) ખારા (C) ઠડંા (D) A અને B 
 

15 દદવસ મા ંઓછા મા ંઓછ ંકેટલા ગ્લાસ પાણી પીવુ ંજોઈએ. 
(A) ૫ (B) ૬ (C) ૭ (D) ૮ 

 

16 દદવસ મા ંકેટલી વાર ભોજન લેવુ ંજોઈએ? 

(A) ૨  (B) ૩ (C) ૪ (D) ૧ 
 

17 અઠવાદડયામા ંકેટલી વખત ઉપવાસ કરવો જોઈએ. 
(A) ૨ (B) ૧ (C) ૩ (D) એક પણ નદહ 

 

18 કોઈપણ રોગ વનવારણ માટે ધીરજ રાખવાની જરૂર છે. આ વાક્ કોનુ ંછે. 
(A) ડૉ.રોક (B) ડૉ.હનેરીચ (C) ડૉ. પ્રીસવનઝ (D) ડૉ.અટલ 

 

19 Toxaemia એટલે શ?ુ. 
(A) રોગો  (B) અંતઃસ્ત્રાવો (C) ગળા ને લગતા રોગ (D) વવષદ્રવ્યો 

 

20 નાશ પામેલા કોષો શુ ંબને છે. 
(A) વવજાતીય તત્વો (B) કોષનો સમહૂ (C) પેશી (D) આપેલ તમામ 

 

21 વવષ સચંય ન ંમહત્વ નુ ંકારણ શુ ંછે. 
(A) કલેશ (B) ડીપે્રશન (C) અવનયવમત જીવાનદિયા (D) સતંાપ 

 

22 શરીર મા ંતાવ સોજો કે દુખાવો થાય ત્યારે શેનો વનકાલ થાય છે. 
(A) પાપ (B) વવષ દ્રવ્યો (C) બીમારી (D) આપેલ તમામ 

 

23 કુદરતી રોગવનવારક શક્તત ની અચભવ્યક્તત એટલે. . . . . . 
(A) રોગ (B) વવષ (C) ઉપચાર (D) સ્વાસ્્ય 

 

24 માનવી કયા કાયદા નો ભગં કરે છે ત્યારે મશુ્કેલી મા ંમકુાય છે? 

(A) વનસગાના  (B) પોતાનો (C) સમાજના (D) એક પણ નદહ 
 

25 શરીર યગં માનવીને સ્વસ્થ રાખવા કઈ શક્તત નો ઉપયોગ કરે છે. 
(A) સામાન્ય (B) શારીદરક (C) રોગ પ્રવતકારક (D) ઉજાાશક્તત 

 

26 અજ્ઞાનતાને કારણે દવાઓ શરીર મા ંઠલવાય છે ત્યારે તેની કેવી અસર થાય છે. 
(A) એક પણ નહી (B) સારી (C) આડ અસર (D) હકારાત્મક 

 

27 શરીર નો સહજ સ્વભાવ કયો છે? 

(A) પદરશ્રમ  (B) ઉિમ સ્વાસ્્ય (C) આરામ  (D) ચચંળતા 
 

28 શરીર પોતાનો સધુારો કઈ રીતે કરે છે? 

(A) અન્ય દ્વારા  (B) યતં્રો દ્વારા  (C) NGO દ્વારા  (D) સ્વય ંદ્વારા 
 

29 મનષુ્ય શરીર મા ંરોગ વનવારણ કોણ કરે છે. 
(A) પ્રકૃવત  (B) દવા (C) કસરત (D) હલન ચલન 

 

30 દદીને સાજો કરવા માટે તેની કઈ શક્તત વધારવી જોઈએ. 
(A) વવચારવાની (B) રોગ પ્રવતકારક (C) સાભંળવાની (D) હલન ચલન 

 

31 કુદરતી ઉપચાર પદ્ધવતના વસદ્ધાતંો કેટલા છે? 

(A) ૫ (B) ૭ (C) ૧૧ (D) ૧૨ 
 

32 કુદરતી સ્વાસ્્ય વવજ્ઞાન કોને રોગની ઉત્પવિ નુ ંકારણ માનતુ ંનથી. 
(A) માણસ (B) પ્રાણીઓ (C) વનસ્પવત (D) જીવાણુ ં

 
 



33 ક્ષય, ટાઇફોઇડ, કોલેરા શેનાથી થતા રોગ છે?  
(A) જીવાણુ ં (B) વવષાણુ ં (C) ખોરાક (D) વવહાર 

 

34 જીવાણુ ંસ્વતતં્ર રીતે શરીર ને નકુસાન પહોચાડતા નથી. આ વાક્ કોનુ ંછે? 

(A) ડૉ.પ્રીસનીઝ (B) ડૉ.પેટીનકોફર (C) ડૉ.ડેન્ગ (D) એકપણ નહીં 
 

35 શરીર મા ંજમા થયેલા કયા દ્રવ્યો જીવાણુ ંમાટે ઉદ્દીપક બને છે? 

(A) રસદ્રવ્યો (B) સ્વાદદ્રવ્યો (C) વવષદ્રવ્યો (D) પોષકદ્રવ્યો 
 

36 રોગ થતો અટકાવવા માટે કઈ ગદંકીને દુર કરાવી જોઈએ. 
(A) કામ (B) િોધ (C) લોભ (D) શરીરની 

 

37 Acute Disease એટલે શુ?ં 
(A) તીવ્ર રોગો (B) ધીમા આવતા રોગો (C) ઝડપી સાજા થવાય (D) એકપણ નદહ 

 

38 રોગમકુ્તત ના પ્રયત્નો ને દબાવી દેવામા ંઆવે છે ત્યારે કયા રોગ નો પાયો નખંાય છે? 

(A) એકપણ નદહ (B) જીણા રોગ (C) તીવ્ર રોગ (D) B અને C 
 

39 રોગો થવાનુ ંસૌથી પ્રાથવમક કારણ કર્ુ ંછે. 
(A) કુદરતી (B) ખોટી માન્યતાઓ (C) શરીર ની અસતંલુીતતા (D) િોધ 

 

40 શરીર મા ંજમા થયેલા ઝેરા શુ ંકરે છે? 

(A) વપિનો વધારો  (B) રોગ ઉત્પવિ  (C) માનવસક અશાવંત  (D) એકપણ નદહ 
 

41 કુદરતી ઉપચાર દ્વારા રોગ ને ક્ાથંી દુર કરવામા ંઆવે છે. 
(A) વવશ્વમાથંી  (B) દેશમાથંી (C) સમાજમાથંી (D) જડમળૂમાથંી 

 

42 માનવશરીર ને વવકાસ પામવા માટે શેની જરૂર પડે છે. 
(A) અહાર (B) વવહાર (C) ઔષધ (D) આપેલ તમામ 

 

43 માનવ શરીર રચના વનવિત રીતે કઈ છે. 
(A) માસંાહારી (B) શાકાહારી (C) તણૃાહારી (D) એક પણ નદહ 

 

44 અનાજ અને ફળો ને કયા સ્વરૂપે લેવાથી તેનુ ંપોષણ મલુ્ય ઊંચુ ંરહ ેછે.  
(A) રાધંીને  (B) બાફીને  (C) કુદરતી (D ભ ૂજંીને 

 

45 કેવો આહાર શરીર મા ંઅવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરે છે? 

(A) અસતંચુલત  (B) સતંચુલત (C) પાચ્ય (D) શાકાહારી 
 

46 સારવાર દરવમયાન આહારની પસદંગી કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે? 

(A) ઋત ુપ્રમાણે  (B) સ્થળ પ્રમાણે (C) દદીની અવસ્થા પ્રમાણે (D) કાળ પ્રમાણે 
 

47 શાકભાજી અને ફળો ને પાણી મા ંવધ ુવખત ધોવા મા ંઆવે તો શુ ંનાશ પામે છે? 

(A) છાલ (B) પોષકતત્વો (C) રસ (D) પ્રોટીન 
 

48 આ સષૃ્ષ્ટ મા ંખોરાક રાધંી ને કયો સજીવ ખાય છે? 

(A) પક્ષીઓ  (B) પ્રાણીઓ (C) વાનરો (D) માનવી 
 

49 કુદરતી ઉપચાર મા ંકઈ ચચદકત્સા ને અચભન્ન અંગ ગણવામા ંઆવે છે. 
(A) આહાર  (B) વવહાર (C) ઔષધ (D) સારવાર 

 

50 જીવાણુ ંની વશંવધૃ્ધધ માટે કોણ જવાબદાર છે? 

(A) પોષણ  (B) વવષ દ્રવ્યો (C) પયાાવરણ (D) પાણી 
 

51 ઉપવાસ એટલે શુ?ં 

(A) એકજ ટાઈમ જમવુ ં  (B) બે દદવસે જમવુ ં
(C) ચોક્કસ સમય માટે આહાર થી દુર રહવે ુ.ં (D) આપેલ તમામ 

 

52 અવતઆહાર ને કારણે શરીર ના કયા અવયવો ને શ્રમ પડે છે? 

(A) દાતં  (B) ચેતાતતં્ર (C) સ્વસનતતં્ર (D) પાચનતતં્ર 
 



53 ઉપવાસ શરીર ને કેવા રહવેાનો અવસર આપે છે? 

(A) નીરોગી  (B) રોગી (C) પદરશ્રમી (D) આરામ કરવાનો 
 

54 દવાઓ શરીર ની કઈ વ્યવસ્થામા ંબાધારૂપ બને છે. 
(A) બાહ્ય (B) આંતદરક (C) સામાજજક (D) પયવવરણીય 

 

55 રોગના લક્ષણો દબાવી દેવામા ંજવાબદાર કોણ છે. 
(A) રોગ (B) આહાર (C) દવા (D) વાતાવરણ 

 

56 ટાઇફોઇડના રોગ મા ંશરીરના કયા અંગ મા ંસોજો આવે છે. 
(A) કીડની (B) ફેફસા (C) લીવર (D) આંતરડા 

 

57 જીવાણુનંા નાશ માટે કઈ દવા ખાવી નાદાવનયત છે. 
(A) એન્ટીબાયોટીક (B) આર્વેુદદક (C) હોવમયોપેથી (D) ઘરગ્્ુ ં

 

58 સ્વાસ્્ય અંગેની ભ્રામક માન્યતાઓ શેના દ્વારા દુર કરી શકાય છે. 
(A) ચચાાઓ (B) સ્વાસ્થ વશક્ષણ  (C) પદરસવંાદ (D) જાણકારી 

 

59 ન્ર્મુોવનયાની બીમારીમા ંશરીરના કયા ભાગમા ંસોજો આવે છે?  
(A) આંતરડા  (B) ગળા મા ં (C) ફેફસા (D) કીડની 

 

60 એન્ટીબાયોટીક દવાઓ થી શરીરના કયા ભાગ ને ખરાબ અસર થાય છે. 
(A) એકપણ ભાગ ને નદહ (B) કોષોને  (C) પેશીઓને  (D) આપેલ તમામ 

 

61 માનવશરીર શેનુ ંબનેલુ ંછે? 

(A) વાર્ ુ (B) મજ્જજા (C) અક્સ્થ (D) પચંમહાભતૂ 
 

62 સષૃ્ષ્ટની રચના કેટલા તત્વો થી થઇ છે? 

(A) પાચં  (B) સાત  (C) નવ (D) દસ 
 

63 મનષુ્યની સ્વાથી પ્રવવૃિઓથી શેનો નાશ થાય છે. 
(A) ઉજાા (B) કુદરતી સપંવિ (C) રોગ (D) આફતો 

 

64 પવાતોનો બરફ ઓગળતા કઈ કુદરતી આફત આવે છે. 
(A) વરસાદ (B) જગંલોનો નાશ (C) પરૂ  (D) દુકાળ 

 

65 અક્ગ્નતત્વની નકારાત્મકતાથી શુ ંઉત્પન્ન કરી શકાય છે. 
(A) પાણી  (B) ઋતઓુ (C) રોગો (D) ઉજાા 

 

66 પ ૃ્ વી કર્ુ ંતત્વ છે. 
(A) જમીન (B) પાણી (C) અવકાશ (D) વાર્ ુ

 

67 પ ૃ્ વીના દરેક ભાગમાથંી કયો ફોસા શરુ થાય છે.   
(A) ઇલેષ્તરક (B) મેગ્નેદટક (C) પાણી (D) વાર્ ુ

 

68 જમીનતત્વ મા ંશુ ંસમાયેલી છે?  
(A) ઠડંી  (B) ધ્રજુારી (C) ગરમી (D) શનૂ્યાવકાશ 

 

69 સતૂી વખતે મનષુ્યએ મા્ુ ંકઈ દદશામા ંરાખવુ ંજોઈએ. 
(A) દચક્ષણ (B) પિીમ (C) પવૂા (D) ઉિર 

 

70 ગરમીની સાથે કયા તત્વો ભળે છે ત્યારે ઉથલ-પાથલ થાય છે. 
(A) વાર્-ુપાણી (B) અવકાશ-જમીન (C) પાણી-અક્ગ્ન (D) મેગ્નેદટક ફોસા 

 

71 જમીનતત્વ શેની વનશાની છે? 

(A) જડતા  (B) ક્સ્થરતા-જડતા (C) ગવત-ક્સ્થરતા (D) ક્સ્થરતા 
 

72 પ ૃ્ વીનુ ંકર્ુ ંતત્વવ્યક્તત ને મજબતૂ બનાવે છે? 

(A) ક્સ્થરતા (B) ઉજાા (C) મેગ્નેટો ઇલેષ્તરક ફોસા (D) વાતાવરણ 

        
 



73 જમીનતત્વ વધારે હોય તો વ્યક્તત કેવી હોય.  
(A) દુબાળ  (B) રોગીષ્ટ (C) મજબતૂ (D) સ્્ળૂ 

 

74 સાજંે કઈ દદશામા ંઉભા રહી સધંયા કરાવી જોઈએ. 
(A) પિીમ (B) પવૂા (C) ઉિર  (D) દચક્ષણ 

 

75 બ્રહ્ાડં અને પ ૃ્ વી પર સર્જન વવકાસ મા ંકર્ુ ંતત્વ મદદરૂપ થાય છે?  
(A) જમીન (B) જળ (C) વાર્ ુ (D) અવકાશ 

 

76 શેના વગર જીવન શક્ નથી? 

(A) તદુંરસ્તી  (B) કુટંુબ (C) જળ (D) સમાજ 
 

77 જળ દ્વારા કઈ શક્તત ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. 
(A) મેગ્નેટ  (B) વાર્ ુ (C) ઇલેષ્તરક (D) આપેલ તમામ 

 

78 જળતત્વ નુ ંસમતોલન શેનુ ંપ્રવતક છે.  
(A) સ્્ળૂતા  (B) મજબતૂાઈ (C) વવનાશ (D) તદુંરસ્તી 

 

79 માનવશરીર મા ંજળ શુ ંકરે છે? 

(A) લોહી પાતળં (B) આંતદરક દિયાઓ (C) સ્વચ્છતા (D) કશુજં નદહ 
 

80 કયા વેદમા ંજળને ભરોસાપાત્ર ઈલાજ કહ્યો છે? 

(A) આર્વેુદ (B) અથવાવેદ (C) સામવેદ (D) યજુવેદ 
 

81 આંતદરક અને બાહ્ય શદુ્ધદ્ધકરણ માટે કયા તત્વને અપનાવવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે.  
(A) જમીન (B) અવકાશ (C) જળ (D) અક્ગ્ન 

 

82 પ ૃ્ વીની રચનામા ંઅક્ગ્નતત્વ કર્ુ ંછે. 
(A) ઉજાા (B) અવકાશ (C) િોધ (D) સયૂાપ્રકાશ 

 

83 કયા તત્વથી જીવાણઓુનો નાશ થાય છે.  
(A) અક્ગ્ન (B) અવકાશ (C) વાર્ ુ (D) પ ૃ્ વી 

 

84 સયૂાઊજાામા ંથી કર્ુ ંવવટામીન મળે છે. 
(A) K (B) A અને D (C) B12 (D) કેધ્લ્શયમ 

 

85 પ ૃ્ વીનુ ંસૌથી મોટંુ ચાલક બળ:  
(A) પયાાવરણ (B) ઋતઓુ (C) સયૂાપ્રકાશ (D) પવન 

 

86 માનવશરીરમા ંઅક્ગ્નતત્વ કર્ુ ંછે. 
(A) મગજ (B) ફેફસા (C) શ્વાસનળી (D) પેટ 

 

87 માનવશરીરમા ંઅક્ગ્ન નુ ંપ્રમાણ વધે તો શેનુ ંપ્રમાણ વધે. 
(A) વપિ (B) વાર્ ુ (C) કફ (D) વત્રદોષ 

 

88 અક્ગ્નતત્વ શરીરમા ંઓછ ંહોય તો શુ ંવધે. 
(A) વાર્ ુ (B) કફ (C) વપિ (D) આપેલ તમામ 

 

89 માનવશરીરમા ંઘણા બધા રોગ શેનાથી દુર થાય છે.   
(A) દવાઓ  (B) કસરત (C) હલન ચલન  (D) સયૂાઊજાા 

 

90 અક્ગ્નતત્વની કેવી ઊજાા પ ૃ્ વી પર આફત લાવે છે.   
(A) નકારાત્મક (B) સકારાત્મક (C) વમશ્રઉજાા (D) આપેલ તમામ 

 

91 મનષુ્યનુ ંરક્ષણાત્મક પાસુ ંકર્ુ ંછે? 

(A) આકાશ (B) અક્ગ્ન (C) જળ (D) વાર્ ુ
 

92 સજીવ અને વનજીવ સષૃ્ષ્ટમા ંપ્રાણવાર્ુ ંકર્ુ ંતત્વ પરંુૂ પાડે છે.   
(A) ઉજાા (B) અક્ગ્ન (C) વાર્ ુ (D) જળ 

 
 



93 વાર્ ુએ શેનુ ંપ્રવતક છે. 
(A) ક્સ્થરતા (B) ચચંળતા (C) સ્્ળૂતા (D) ગવતશીલતા 

 

94 સજીવોમા ંલોહીને ફરત ુ ંરાખવાનુ ંકાયા કર્ુ ંતત્વ કરે છે.  
(A)  વાર્ ુ (B) અક્ગ્ન (C) આકાશ (D) એકપણ નદહ  

 

95 વાર્તુત્વ શેનુ ંપ્રવતક છે? 

(A) િોધ (B) લાગણી (C) ઈષાા (D) વતરસ્કાર 
 

96 વાર્નુી નકારાત્મક ઉજાા વ્યક્તતને શુ ંઆપે છે. 
(A) રોગો   (B) દહિંસા (C) માનવસક તણાવ (D) શાવંત 

 

97 વાર્ ુશરીરની કઈ શક્તત વધારે છે. 
(A) ઉજાા  (B) યાદ (C) માનવસક  (D) પાચન 

 

98 અવકાશ તત્વ એટલે શુ?ં 

(A) ઈશ્વર  (B) પ્રાણ (C) અવધષ્ઠાન (D) આપેલ તમામ 
 

99 કર્ુ ંતત્વ સવોપરી સિા છે. 
(A) જળ  (B) અક્ગ્ન (C) અવકાશ (D) વાર્ ુ

 

100 વ્યક્તતનુ ંકર્ુ ંતત્વ મજબતૂ હોય તો મનોબળ મજબતૂ હોય.  
(A) આત્મતત્વ   (B) આધયાજત્મક (C) લાગણી (D) પે્રમ 

 

 

_______________ 
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1 કેવી માટીના પ્રયોગથી સોજામા ંરાહત મળે છે? 
(A)  ઠડંી  (B) ગરમ  (C)  સપુોષણ  (D) એક પણ નહી  

 

2 ઉપચારમા ંલેવામા ંઆવતી માટી કેવા રંગની હોવી જોઈએ? 
(A)  કોઇપણ રંગની  (B) રાતા રંગની  (C)  લાલ રંગની  (D) કાળા રંગની  

 

3 માટીનો લેપ કેટલો જાડો હોવો જોઈએ? 
(A)  1 ઇંચ  (B) 1/2 ઇંચ  (C)  2 ઇંચ  (D) ૩ ઇંચ  

 

4 આપણા શરીરમા ંકેટલા ટકા પાણી રહલે ુ ંછે? 
(A)  80% (B) 60% (C)  70% (D) 75% 

 

5 દરેક વ્યક્તતએ દરરોજ કેટલા ગ્લાસ પાણી પીવુ ંજોઈએ? 
(A)  10 ગ્લાસ  (B) 12 ગ્લાસ  (C)  10-12 ગ્લાસ  (D) 1 Litre  

 

6 નીચેનામાથંી એવનમા કયા રોગની સારવારમા ંવપરાય છે? 
(A)  કબજીયાત  (B) પેટદદા   (C)  તાવ  (D) એક પણ નહી  

 

7 એવનમા માટે કયા નબંરના કેથેટરનો પ્રયોગ થાય છે? 
(A)  36  (B) 20  (C)  24  (D) 35  

 

8 એવનમા માટેનુ ંસાધન જમીનથી કેટલા ફૂટ ઊંચ ુલટકાવવા કરેલ છે? 
(A)  3  (B) 2  (C)  1  (D) 10  

 

9 એવનમા લેવા માટે કેવા પાણીનો ઉપયોગ કરવો દહતાવહ છે? 
(A)  ઠડું ં (B) ગરમ  (C)  નવશેકંુ સમશીતોષણ (D) એકદમ ગરમ 

 

10 ખરજવુ ંઅને ચામડીના રોગમા ંકઈ ચચદકત્સા ચમત્કારી પદરણામ આપે છે? 
(A)  કંપન  (B) વરાળસ્નાન  (C)  ઉપવાસ  (D) માટી ચચદકત્સા  

 

 
 



11 અંગારવાર્નુો વનકાલ શેમાથંી ના થાય તો શરીરમા ંવવષદ્રવ્યો વધે છે? 
(A)  આંતરડા  (B) જઠર  (C)  ફેફસા (D) યકૃત  

 

12 ઉપવાસ ચચદકત્સા કયા રોગમા ંચમત્કાદરક પદરણામ આપે છે? 
(A)  પાડુંરોગ  (B) ક્ષય  (C)  શરદી  (D) ચામડીના રોગો  

 

13 વવટાવમન ડી મેળવવાનો એક માત્ર કુદરતી સ્ત્રોત કયો છે?  
(A)  સયૂાપ્રકાશ  (B) શાકભાજી  (C)  પાણી  (D) એક પણ નહી  

 

14 તણાવમતુત થવા કયો વાર્ ુમદદરૂપ થાય છે? 
(A)  સમાન  (B) અપાન  (C)  ઉદાન  (D) એકેય નહી  

 

15 શ્વસનતતં્ર ને કયા સ્નાન દ્વારા સૌથી વધ ુફાયદો થાય છે? 
(A)  સયૂાસ્નાન  (B) કટીસ્નાન  (C)  કરોડસ્નાન  (D) વાર્સુ્નાન  

 

16 આંતરડાને શુ ંનકુસાન કરે છે? 
(A)  સાબમુાનો સોડા  (B) હુફંાળં પાણી  (C)  લીંબ ુપાણી  (D) દૂધ  

 

17 એવનમાની સૌથી ઓછી જરૂર કોને પડે છે? 
(A)  શાકભાજી ખાનાર  (B) ફળ ખાનાર  (C)  વનયવમત વ્યાયામ કરનાર  (D) ઉપરોતત બધા  

 

18 કટી સ્નાન ના ટબમા ંકેવુ ંપાણી ભરવામા ંઆવે છે? 
(A)  ઠડું (B) સમશીતોષ્ણ  (C)  ઉષ્ણ  (D) A+B  

 

19 ટબમા ંબેસતા કેટલુ ંપાણી પીવુ ંજોઈએ? 
(A)  1 ગ્લાસ  (B) 2 ગ્લાસ  (C)  1/2 ગ્લાસ  (D) ન પીવુ ંજોઈએ  

 

20 કટી સ્નાન ક્ારે કરવુ ંજોઈએ? 
(A)  જમ્યા પછી  (B) ખાલી પેટે  (C)  વ્યાયામ પછી  (D) વહલેી સવારે  

 

21 નીચેનામાથંી કયા રોગમા ંઉષ્ણ કટીસ્નાન દહતાવહ નથી? 
(A) પેટ દદા   (B) અવનયવમત માવસક  (C) કસમય માવસક  (D) ઉપરોતત બધા  

 

22 કટીસ્નાનના ટબમા ંકેટલુ ંપાણી ભરવામા ંઆવે છે?1 
(A)  1 ઇંચ  (B) 2 ઇંચ  (C)  1-2 ઇંચ  (D) ૩ ઇંચ  

 

23 શરીરમા ંકર્ુ ંઅંગ જતંશન જેવુ ંકામ કરે છે? 
(A)  ફેફસા  (B) કરોડરજ્જજુ  (C)  હ્રદય  (D) જઠર  

 

24 નીચેનામાથંી કયા રોગમા ંવરાળસ્નાન લેવુ ંદહતાવહ નથી? 
(A)  અશતત  (B) પાડું  (C)  લોહીનુ ંઊંચ ુદબાણ  (D) ઉપરોતત બધા  

 

25 ગરમ પાણીમા ંપગ સ્નાન કરતી વખતે સ્ત્રીઓએ વાળ કેવા રાખવા?  
(A)  તેલવાળા  (B) ભીના  (C)  કોરા  (D) ઉપરોતત કોઈ નહી  

 

26 પગ સ્નાન પછી કેટલા સમય સધુી પગ લાલ રહ ેછે? 
(A)  10-12 વમવનટ  (B) 15-20 વમવનટ  (C)  15-30 વમવનટ  (D) 5-10 વમવનટ  

 

27 જલનેવત શરીરના કયા તતં્રને સાફ કરે છે? 
(A)  પાચનતતં્ર  (B) શ્વસનતતં્ર  (C)  પ્રજનનતતં્ર  (D) ઉત્સર્જનતતં્ર  

 

28 જલનેવત માટેનુ ંનાળચુ ંકેવુ ંહોય છે? 
(A)  કીટલી જેવુ ં (B) વત્રકોણ  (C)  રકાબી જેવુ ં (D) ગોળ  

 

29 જલનેવતથી કયા રોગમા ંઅચકૂ ફાયદો થાય છે? 
(A)  શરદી  (B) કબજીયાત  (C)  કાનનો દુખાવો  (D) એક પણ નહી  

 

30 જલનેવતથી કયા રોગમા ંફાયદો થાય છે? 
(A)  શરદી  (B) માથાનો દુખાવો  (C)  ચશ્માના નબંર  (D) ઉપરોતત બધા  

 



31 વમનની દિયા શરીરના કયા તતં્રને શધુધ કરે છે? 
(A)  શ્વસનતતં્ર  (B) પાચનતતં્ર  (C)  ચેતાતતં્ર  (D) પ્રજનન તતં્ર  

 

32 વમનની દિયા મદહનામા ંકેટલી વાર કરવી જોઈએ? 
(A)  1-2 વાર  (B) ૩ વાર  (C)  1 વાર  (D) 4-5 વાર  

 

33 વમન નીચેનામાથંી કયા રોગમા ંફાયદો કરે છે? 
(A)  ખાટા ઓડકાર  (B) એસીડીટી  (C)  દમ  (D) ઉપરોતત બધા  

 

34 સયૂાના દકરણમા ંકેટલા રંગો હોય છે? 
(A)  6  (B) 7  (C)  8  (D) 1  

 

35 સયૂાદકરણમાથંી કયા  વવટાવમન મળે છે? 
(A)  વવટા–A  (B) વવટા-D   (C)  વવટા-B  (D) A+B  

 

36 સયૂાસ્નાનથી સ્નાર્ ુવશવથલ બને છે. 
(A)  હા  (B) ના  (C)  વવધાન ત્ય વગરનુ ંછે  (D) એક પણ નહી  

 

37 વવટાવમન- ડી ની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?  
(A)  બેરી બેરી  (B) Rકેટ્સ (C)  પેલાગ્રા   (D) માનવસક રોગ 

 

38 મનષુ્યનુ ંશરીર કેટલા તત્વોનુ ંબનેલ ુછે? 
(A)  ૩  (B) 4  (C)  5  (D) 6  

 

39 મનષુ્યના શારીદરક બધંારણમા ંશેનુ ંમહત્વ છે? 
(A)  અક્ગ્ન  (B) પાણી  (C)  પ ૃ્ વી  (D) આકાશ  

 

40 સયૂાપ્રકાશ લોહીમાનંા પાણીનુ ંપ્રમાણ જાળવી રાખે છે. વવધાન સાચ ુછે. 
(A)  હા  (B) ના  (C)  એકપણ નહી  (D) વમ્યા  

 

41 સયૂાસ્નાન બાદ કેવા પાણીથી સ્નાન કરવા કહલે છે? 
(A)  ગરમ  (B) ઠડું  (C)  અવત ગરમ (D) અવત ઠંડુ  

 

42 અંગારવાર્ ુએટલે 
(A)  ઓક્તસજન  (B) હાઈડ્રોજન  (C)  કાબાન ડાયોતસાઈડ  (D) કાબાન મોનોતસાઈડ  

 

43 વનસ્પવતના પોષણ માટે કયા વાર્નુી જરૂર પડે છે? 
(A)  ઓક્તસજન  (B) કાબાન ડાયોતસાઈડ  (C)  અંગારવાર્ ુ (D) B+C  

 

44 કટી સ્નાન પરુૂ થયા બાદ કેટલા કલાક સધુી ખાવુ ંન જોઈએ. 
(A)  40 min  (B) 30 min  (C)  60 min  (D) 20 min  

 

45 વાર્નુા પ્રયોગથી કયા રોગોમા ંફાયદો થાય છે? 
(A)  ખરજવુ ં (B) માથાનો દુખાવો  (C)  ખીલ  (D) ઉપરોતત બધા  

 

46 અવનિંદ્રાનુ ં મખુ્ય કારણ કર્ુ ંછે?  
(A)  માનવસક તાણ  (B) કબજીયાત  (C)  દુ:ખાવો  (D) એક પણ નહી  

 

47 જકડાઈ ગયેલા શરીર પરથી કયો વાર્ ુપસાર કરતા શરીર હળવ ુબને છે? 
(A)  ગરમ  (B) ઠડંો  (C)  વાર્થુી દૂર રાખવો  (D) સામાન્ય વાર્ ુ 

 

48 આપણા શરીરમા ંરહલેી પ્રાણશક્તત કેટલી ઉજાા વડે બનેલ છે? 
(A)  1  (B) 2  (C)  ૩  (D) 4  

 

49 પ્રાણશક્તતના વહન માટે આપણા શરીરમા ંકેટલા માગો છે? 
(A)  14  (B) 15  (C)  12  (D) 13  

 

50 આખા શરીર માટેના ચોક્કસ ચબિંદુ ક્ા ંઆવેલા છે? 
(A)  હાથ  (B) પગ  (C)  હાથ પગના તચળયા  (D) ઉપરોતત બધા  

 



51 એક્યપેુ્રશરની દિયામા ંચબિંદુ પર દબાણ કેટલા સેકન્ડ આપવા કહલે છે? 
(A)  5  (B) 10  (C)  5 થી 10  (D) 15  

 

52 એક્યપેુ્રશરથી બહરેી વ્યક્તત સાભંળતી થઇ શકે છે. વવધાન સાચુ ંછે? 
(A)  હા  (B) ના  (C)  વમ્યા છે  (D) ભ્રામક છે  

 

53 એકર્પેુ્રશરથી કયા રોગો મટે છે?  
(A)  દકડની  (B) ગેસ  (C)  કબજીયાત  (D) ઉપરોતત બધા  

 

54 આપણા શરીરમા ંકુલ કેટલા ________આવેલા છે? 
(A)  6  (B) 7  (C)  8  (D) 1  

 

55 લોહચુબંકમા ંકેટલા ધ્રવુો આવેલા છે? 
(A)  1  (B) 2  (C)  ૩  (D) 4  

 

56 િમશ: ગરમ અને ઠંડો ધ્રવુ કયો છે? 
(A)  ઉિર દચક્ષણ  (B) દચક્ષણ ઉિર  (C)  બનેં  (D) એકપણ નહી  

 

57 સોજાની ચચદકત્સામા ંકઈ ચચદકત્સાનો ઉપયોગ થાય છે? 
(A)  ઉષ્ણ માટીની ચચદકત્સા  (B) દચક્ષણ ધ્રવુ ચચદકત્સા  (C)  A + B  (D) એકપણ નહી  

 

58 લોહચુબંક ચચદકત્સાના અગે્રસર ડૉ. ઠાકર અને ડૉ. બસંલ કયા શહરેના છે? 
(A)  અમદાવાદ  (B) મુબંઈ  (C)  દદલ્હી  (D) ચીન  

 

59 મલૂાધાર ચિ શરીરમા ંક્ા ંઆવેલ છે? 
(A)  પેટમા ં (B) નાવતમા ં (C)  હ્રદયમા ં (D) ઉત્સગા અંગોમા ં 

 

60 નીચેનામાથંી કયા રોગમા ંકંપન ચચદકત્સાનો પ્રયોગ થાય છે? 
(A)  સાધંાના દુખાવા  (B) હ્રદય રોગ  (C)  દકડનીના રોગ  (D) ઉપરોતત બધા  

 

61 કંપન પધધવત દ્વારા કયા તતં્રની તકલીફો દૂર કરે છે?  
(A)  પાચનતતં્ર (B) ઉત્સગાતતં્ર  (C)  A+B  (D) પ્રજનનતતં્ર  

 

62 લોહીના ઊંચા કે નીચા દબાણ ધરાવતી વ્યક્તતમા ંકંપન ચચદકત્સાથી રાહત મળે છે. વવધાન સત્ય છે? 
(A)  હા  (B) ના  (C)  ખબર નહી  (D) વમ્યા છે 

 

63 માચલશ એ શરીરના કયા ભાગ પર કરવામા ં આવતી દિયા છે? 
(A)  અક્સ્થ  (B) સ્નાર્પેુશી  (C)  માસંપેશી  (D) વશર  

 

64 માચલશ કરવા માટે નીચેનામાથંી કર્ુ ંતેલ વપરાય છે? 
(A)  કપાવસયા  (B) તલનુ ંતેલ  (C)  સરસવ તેલ  (D) ઉપરોતત બધા  

 

65 સપંણૂા શરીરની માચલશ માટે કેટલો સમય થાય છે? 
(A)  35-40 min  (B) 10-20 min  (C)  20-25 min  (D) 45-50 min  

 

66 નીચેનામાથંી કઈ માચલશની પધધવત છે? 
(A)  સ્રોદકિંગ (B) રચબિંગ (C)  નીડીંગ (D) ઉપરોતત બધા  

 

67 તાવમા ંશરીર પર માચલશ કરવી દહતાવહ નથી. વવધાન સત્ય છે? 
(A)  હા  (B) ના  (C)  વમ્યા  (D) પદરક્સ્થવત પર આધાર  

 

68 માચલશ કરવાથી નીચેનામાથંી કઈ દિયા શરીરમા ંચાલ ુથાય છે? 
(A)  રતત પદરભ્રમણ વધે  (B) ઓક્તસજનનુ ંવહન વધે  (C)  વવષદ્રવ્યોનો વનકાલ કરે   (D) ઉપરોતત બધા  

 

69 ખબૂ જ શ્રમવાળ કાયા કરવાથી શરીરમા ંકયા એવસડની ઉત્પવિ થાય છે? 
(A)  હાઈડ્રોતલોદરક એવસડ  (B) લેતટોક એવસડ  (C)  એમીનો એવસડ  (D) હાઈડ્રોતલોદરક એવસડ  

 

70 ઉપવાસ વખતે વ્યક્તત દરરોજ કેટલુ ંવજન ગમુાવે છે? 
(A)  1 પાઉન્ડ  (B)       1 2 

1 પાઉન્ડ  (C)  A + B  (D) 2 પાઉન્ડ  
 



71 લોહીમા ંઅમ્લનુ ંપ્રમાણ કેટલા ટકા હોય છે? 
(A)  60% (B) 30% (C)  20% (D) 40% 

 

72 લોહીમાનંા લાલ કણો કયા પ્રકાશના કારણે ઓછા થાય છે? 
(A)  સયૂાપ્રકાશ  (B) ચદં્રપ્રકાશ  (C)  કૃવત્રમ પ્રકાશ  (D) એક પણ નહી  

 

73 અરડૂસી ના પાન લેવાથી કઈ તકલીફમા ંફાયદો થાય છે? 
(A)  ઉલ્ટી  (B) તાવ  (C)  શરદી  (D) ઉધરસ  

 

74 વીયા, યકૃત અને દહમોગ્લોચબન માટે ઉપયોગી એવસડ કયો છે? 
(A)  આઈસોલ્ર્સુીન  (B) દહસ્ટીડાઈન  (C)  લ્ર્સુાઈન  (D) પ્રોલાઈન  

 

75 સાબનુા ઉપયોગથી ત્વચા કેવી બને છે? 
(A)  સકૂી  (B) વનસ્તેજ  (C)  બનેં  (D) એક પણ નહી  

 

76 કેવા આહારથી શરીરને નકુસાન થાય છે? 
(A)  બહ ુગરમ  (B) બહ ુઠંડો  (C)  બનેં  (D) સમતોલ  

 

77 લાળમા ંરહલેા પાચકરસો કયા પદાથોનુ ંપાચન કરવામા ંમદદ કરે છે? 
(A)  પ્રોટીન  (B) ચરબી  (C)  એવમનો એવસડ  (D) કાબોદદત  

 

78 ચરબી કુલ કેટલા પ્રકારની હોય છે? 
(A)  પાચં  (B) ત્રણ  (C)  ચાર  (D) એકેય નહી  

 

79 ઉપવાસમા ંઅનીદ્વા આવે ત્યારે કેવુ ંપાણી લેવુ?ં 
(A)  ગરમ  (B) હુફંાળં  (C)  ઠડું  (D) લીંબ ુપાણી  

 

80 પહલેાના સમયની સ્ત્રીઓ સૌંદયા ટકાવી રાખવા શેમાથંી બનેલા ઘરેણા પહરેતી હતી? 
(A)  લોહચુબંક  (B) સોનુ ં (C)  લાખ  (D) ચાદંી  

 

81 ફળો અને શાકભાજીનો રસ કેટલા સમયમા ંપચે છે? 
(A)  50 min  (B) 20 min  (C)  30 min  (D) 40 min  

 

82 સગભાા સ્ત્રીઓ માટે કઈ પધધવત સારી છે? 
(A)  કટીસ્નાન  (B) કરોડસ્નાન  (C)  સયૂાસ્નાન  (D) માચલશ  

 

83 Ultra Violet દકરણોને શુ ંકહવેાય? 
(A)  અધોરકત દકરણો  (B) પારજાંબલી દકરણો  (C)  સાદા દકરણો  (D) જાંબલી દકરણો  

 

84 ગરમ પાણીમા ંસ્નાન કઈ પદ્ધવતમા ંથાય છે? 
(A)  પગ સ્નાન  (B) વાર્ ુસ્નાન  (C)  સયૂાસ્નાન  (D) ત્રણેય  

 

85 મતૂ્રવપિંડની તકલીફથી પીડાતા હોય તેવા વ્યક્તતને કર્ુ ંસ્નાન આપવામા ંઆવે છે? 
(A)  કરોડસ્નાન  (B) સયૂાસ્નાન  (C)  વરાળસ્નાન  (D) કટીસ્નાન  

 

86 ભારતમા ંકોને ભગવાનની જેમ પજૂવામા ંઆવે છે? 
(A)  હવા  (B) સયૂા  (C)  પાણી  (D) ખોરાક  

 

87 ચીનમા ંભારત કરતા ંવધારે કઈ પદ્ધવતનો ઉપયોગ થાય છે? 
(A)  એક્યપેુ્રશર  (B) જલનેતી  (C)  સયૂાસ્નાન  (D) નેચરોપથી  

 

88 ધ્રવુ શબ્દ કઈ પધધવતમા ંવપરાય છે? 
(A)  જલચચદકત્સા  (B) પગસ્નાન  (C)  લોહચુબંક  (D) કંપન  

 

89 વવટામીન ડી ની ઉણપથી બેરી બેરી રોગ થાય છે? 
(A)  સત્ય  (B) અસત્ય  (C)  અધાસત્ય  (D) એક પણ નહી  

 

90 મનષુ્યના શરીરમા ંકેટલા ટકા પાણી હોય છે? 
(A)  80% (B) 70% (C)  60% (D) 50% 

 



91 કયા સ્નાનને ધાવમિક મહત્વ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે? 
(A)  જલસ્નાન  (B) વરાળસ્નાન  (C)  કટીસ્નાન  (D) સયૂાસ્નાન  

 

92 Infrared ને કયા દકરણો કહવેાય? 
(A)  અધોરતત  (B) પારજાંબલી  (C)  રાતા  (D) કેસરી  

 

93 જો માટી વધારે પડતી ચીકણી હોય તો તેમા ંશુ ંભેળવી શકાય? 
(A)  મીઠુ ં (B) પાણી  (C)  રેતી  (D) હળદર  

 

94 કઈ ચચદકત્સા માનવ શરીર માટે રોગોપચારની દ્રષ્ષ્ટએ ખબૂ જ  ફાયદાકારક છે? 
(A)  વાર્સુ્ઞાન  (B) સયૂાસ્નાન  (C)  જલચચદકત્સા  (D) જલનેતી  

 

95 પ્રોટીન, ચરબી અને કાબોદદત પદાથોને પચાવવા જ્યારે કર્ુ ંતત્વ જરૂરી છે? 
(A)  એવસડ  (B) પાચકરસ  (C)  પ્રજીવકક્ષાર  (D) એક પણ નહી  

 

96 વ્યક્તતએ કેવુ ંભોજન લેવુ ંજોઈએ? 
(A)  બાફેલુ ં (B) એક ટાઈમ  (C)  સપુાચ્ય  (D) એક પણ નહી  

 

97 સયૂાપ્રકાશના અભાવે લોહીમાનંા કયા કણો ઓછા થાય છે? 
(A)  લાલકણો  (B) ત્રાકકણો  (C)  શ્વતેકણો  (D) ત્રણેય  

 

98 શુ ંકરવાથી પેટની અને અન્નનળીની સફાઈ થઈ જાય છે? 
(A)  જલનેતી  (B) વમન  (C)  સ્નાન  (D) કદટસ્નાન  

 

99 કાચો આહાર કેટલા કલાકમા ંપચી જાય છે? 
(A)  4 થી 5  (B) ૩ થી 4  (C)  2 થી ૩  (D) 5 થી 6  

 

100 માનવ શરીરમા ંકર્ુ ંઅંગ અક્ગ્નતત્વ છે? 
(A)  આંખ  (B) નાક  (C)  ગળં  (D) પેટ  

 

 

 

______________
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1 ઇનવોલ્ર્નુટરી મસલ્સ ક્ા ંઆવેલા છે?  
(A) હાથના સ્નાર્ઓુ  (B) હ્રદય અને જઠરના સ્નાર્ઓુ  (C) પગના સ્નાર્ઓુ  (D) એકપણ નહી.  

 

2 સાયનોવીયલ મેમ્બ્રેઇનનુ ંસ્થાન કયા છે?  
(A) સાધંાઓમા ં (B) હાડકાના પોલાણમા ં (C) પાચનતતં્રમા   (D) ત્રણેય  

 

3 અક્સ્થતતં્ર શેનુ ંબનેલુ ંહોય છે?  
(A) સ્નાર્ઓુનુ ં (B) હાડકા અને કુયાા  (C) ચામડી અને ચેતાઓ  (D) ત્રણય  

 

4 લમ્બર(કમર) મા ંકેટલા મણકા હોય છે?   
(A) ૫  (B) ૬  (C) ૭  (D) ૮  

 

5 હ્રદયનુ ંસ્થાન છાતીમા ંક્ા ંછે?  
(A) ડાબી બાજુએ  (B) જમણી બાજુએ  (C) વચ્ચે   (D) છાતીના પરેૂપરૂા ભાગમા ં 

 

6 પખુ્તવયની વ્યક્તતના હ્રદયનુ ંવજન કેટલુ?ં  
(A) ૧૫૦ગ્રામ  (B) ૨૮૦ ગ્રામ  (C) ૧૭૦ ગ્રામ  (D) ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ 

 

7 સામાન્ય રીતે ધમનીઓમા ંકેવુ ંલોહી હોય છે?  
(A) અશધુધ  (B) વમક્ષ   (C) શધુધ  (D) ગરમ  

 

8 આપણે અંદર જતા શ્વાસમા ંખબૂ જરૂરી શુ ંલઇએ છીએ?  
(A) કાબાન ડાયોતસાઇડ  (B) નાઇરોજન (C) ઓતસીજન  (D) હીલીયમ   

9 નાકના પોલાણમા ંઆવેલ પાતળા વાળ કોનુ ંકામ કરે છે?  
(A) નાના પડદા  (B) લોહી પહોંચાડવુ ં (C) ગળણી   (D) એકપણ નહી  

 

10 કઇ રચના ૧૮ થી ૨૦ રીંગ જેવી અપણૂા કુયાાથી બનેલી હોય છે?  
(A) અન્નનળી  (B) આંતરડા ં (C) શ્વાસનલીકા   (D) મતૂ્રનલીકા  

 

11 નાના બાળકોમા ંફેફ્સા કેવા રંગના હોય છે?  
(A) બદામી  (B) સફેદ  (C) શધુધ ગલુાબી  (D) પીળા  

 

12 લાળરસમા ંકર્ુ ંતત્ત્વ હોય છે?  
(A) અમાઇલેઝ  (B) પ્રોટીન  (C) ટાયલીન  (D) એકપણ નહી  

 



13 કાબોહાઇડે્રટના પાચન માટે લાળરસમા ંકર્ુ ંતત્ત્વ હોય છે ?  
(A) આંત્ર રસ  (B) અમાઇલેઝ  (C) ટાયલીન  (D) એકપણ નહી  

 

14 જીભના પાછળના ભાગને શુ ંકહ ેછે?  
(A) કાકડા  (B) ગાલ  (C) મળૂ  (D) એકપણ નહી  

 

15 શ્વસનતતં્ર અને પાચનતતં્ર જ્યા ભેગા થાય છે તે ભાગને શુ ંકહ ેછે?  
(A) અન્નનળી  (B) નાનુ ંઆંતરડુ  (C)   ફીરીન્કસ  (D) એકપણ નહી  

 

16 પાચનતતં્રનુ ંસૌથી પહોંળ અને ક્સ્થવતસ્થાપક અંગ કર્ુ ંછે?  
(A) યકૃત  (B) જઠર  (C) મોટંુ આંતરડુ  (D) મોં  

 

17 આપણા શરીરમા ંમોટી અને સોલીડ ગ્રથંી કઇ છે?  
(A) એડ્રીનલ  (B) શિુવપિંડ  (C) યકૃત  (D) એકપણ નહી  

 

18 સ્વાદુવપિંડનુ ંસ્થળ ક્ા છે?  
(A) છાતીના પોલાણમા ં (B) પ્રોસ્ટેટ ગ્રથંીને અડીને  
(C) લબંર મણકા(L1, L2) ના લેવલ પર પેટના પાછળના ભાગમા ં  (D) એકપણ નહી  

 

19 કર્ુ ંતતં્ર શરીરને કંરોલ અને કોઓદડિનેટ કરે છે?  
(A) પાચનતતં્ર  (B) શ્વસનતતં્ર  (C) ચેતાતતં્ર  (D) સ્નાર્તુતં્ર  

 

20 સ્ત્રીનુ ંપ્રજનન અંગ કર્ુ ંછે?  
(A) વષૃણ કોથળી  (B) પ્રોસ્ટેટ  (C) એપીડીડાઇમીસ  (D) એકપણ નહી  

 

21 કીડનીની જાડાઇ કેટલી?  
(A) ૩ સે.મી.  (B) ૬ સે.મી. (C) ૧ સે.મી. (D) ૫ સે.મી. 

 

22 ખાલી મતૂ્રાશયનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) લબંગોળ  (B) અવનયવમત  (C) ગોળ  (D) ટેરાહડેલ   

23 શિુાણુઓંનો  સગં્રહ કોણ કરે છે?  
(A) એપીડીડાઇમેસ  (B) અંડવપિંડ  (C) ટેસ્ટીસ  (D) ગભાાશય  

 

24 ફેસીયા શુ ંકાયા કરે છે?  
(A) સ્નાર્ઓુને બહારથી કવર કરે છે  (B) સ્નાર્ઓુને અંદરથી કવર કરે છે  

(C) સ્નાર્નેુ જાડો બનાવે છે  (D) એકપણ નહી 
 

25 હાથમા ંકેટલા સ્નાર્ઓુ હોય છે?  
(A) ૨૦  (B) ૨૨  (C) ૧૫  (D) ૨૩  

 

26 ખોપરીમા ંકેટલા હાડકા ંછે?  
(A) આઠ  (B) દસ  (C) ચાર  (D) એક  

 

27 ગળાના મધયમા ંઆવેલ બોનનુ ંનામ આપો.  
(A) ફીમર  (B) હાપોઇડ  (C) હ્યમુરસ  (D) સ્ટટનમ  

 

28 હ્રદયનુ ંકદ કેટલુ ંહોય છે?  
(A) સફરજન જેટલુ ં (B) માણસની મઠુ્ઠીના જેટલુ ં (C) નાના લીંબ ુજેટલુ ં (D) પગના પજંા જેટલુ ં 

 

29 લોહીને પપં કરવાનુ ંકામ કોણ કરે છે?  
(A) ફેફ્સા  (B) ધમની  (C) હ્રદય  (D) વશરા  

 

30 કઇ દિયાથી શ્વસનનુ ંએક ચિ પરંુૂ થાય છે?  
(A) શ્વાસ  (B) ઉચ્છવાસ  (C) ઊંડો શ્વાસ  (D) શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ  

 

31 નાકના બનેં પોલાણને શુ ંકહવેાય?  
(A) નાવસકા  (B) નસકોરા  (C) ગહુા  (D) એકપણ નહીં  

 

32 જ્યારે ખોરાક ગળામાથંી પસાર થાય ત્યારે શેના વડે શ્વાસનળીનુ ંદ્વારા બધં થઇ જાય છે?  
(A) પડદો  (B) સ્નાર્ઓુ  (C) કાટીલેજ  (D) એપીગ્લોટીસ  

 



33 કાબાન કણોને કારણે ફેફ્સા કેવા ંરંગના દેખાય છે?  
(A) લાલ  (B) વાદળી  (C) બદામી  (D) સફેદ  

 

34 પખુ્તવયની વ્યક્તતમા ંકુલ કેટલા દાતં હોય છે? 

(A) ૨૮  (B) ૩૦  (C) ૩૨  (D) ૩૪  
 

35 જીભ શેની બનેલી છે?  
(A) ચામડીની  (B) ચેતાઓની  (C) સ્નાર્ઓુની  (D) એકપણ નહીં  

 

36 યકૃતમાથંી શુ ંઝરે છે?  
(A) બાઇલ  (B) આંત્રરસ  (C) લાળરસ  (D) એકપણ નહીં  

 

37 આખા શરીરનો સપુ્રીમ ગવનાર કોણ છે?  
(A) કરોડરજ્જજુ  (B) હ્રદય  (C) મગજ  (D) એકપણ નહીં  

 

38 sf8l",[h x]\ k[M 

(A) :gfi]g]\ gfd k[ (B) v[s 5~sfzg]\ gzd cf0s]\ (C) o[o;fgm b\0 (D) wdgl  
 

39 xzlzgm v[sd x]\ k[M 

(A) 5[xl (B) df\; (C) o[o;f\ (D) smqf  
 

40 ,[zlGsHSs\9F x[gl ag[,l k[M 

(A) cf0sf\ (B) :gfi]vm (C) rfd0l (D) sf8l",[h 
 

41 hGdyl s[8,f jqf" ;]wl n]Lwif nf\t cmi k[M 

(A) 10 (B) 2 (C) 6 (D) 4 
 

42 uf, 5mr/li]\ s. u~\ylgf ;mhfg[ sfz6[ yfi k[M 

(A) yf.zm.0 u~\Ly (B) 5[zfyf.zm.0 (C) 5[zm8l0 ,f/u~\yl (D) v[s[i gcl\ 
 

43 Ôe 5z x]\ vfj[, k[M 

(A) :jfn u~\ylvm (B) ,f/ u~\Lyvm (C) r[tfvm (D) v[s[i gcl\ 
 

44 x[gf ßfzf o[zlGs; vg[ h9z v[salhf ;fy[ hm0fi[,f k[M 

(A) íf;g/l (B) dcfwdgl  (C) vGgg/l (D) v[s[i gcl\ 
 

45 dm8f vf\tz0fgl ,\af. s[8,lM 

(A) 1.5 dl8z (B) 3.5 dl8z (C) 3 dl8z (D) 3.2 dl8z 
 

46 is'tg[ s[8,l afh]vm cmi k[M 

(A) a[ (B) Ê6 (C) 5f\r (D) k  
 

47 szm0záh] x[gm efu k[M 

(A) 5[zloz, gj"; ;l:8d (B) v\tO:Êfjl u~\Ly t\Ê (C) :gfi]t\Ê (D) ;[Gå, gj"; L;:8d 
 

48 uef"xigm A,0 ;%,fi sim k[M 

(A) :%,[gls vf8"zl (B) i]8[zf.g vf8"zl (C) smzmgzl vf8"zl (D) v[s[i gcl\ 
 

49 d}ÊTifugl .Rkf s[8,f dl,lyl jw] d}Ê hdf yfi Tifz[ yfi k[M 

(A) 100 dl,l (B) 50 dl,l (C) 220 dl,l (D) v[s[i gcl\ 
 

50 સ્નાર્ઓુ શેના કંરોલથી કાયા કરે છે? 
(A) ચેતાતતં્ર  (B) પાચનતતં્ર  (C) શ્વસનતતં્ર  (D) અક્સ્થતતં્ર  

 

51 સ્નાર્ઓુને કઈ રચના એકબીજાથી દુર કરે છે? 

(A) હાડકા  (B) ચામડી  (C) ધમની  (D ફેવસયા  
 

52 એસેન્ડીંગ કોલોન શેનો ભાગ છે? 

(A) નાનુ ંઆતરડુ ં (B) મોટંુ આતરડુ ં (C) જઠર  (D) યકૃત  
 

53 ખોરાકના પાચનની શરૂવાત ક્ાથંી થાય છે? 

(A) અન્નનળી  (B) ફેરીન્તસ  (C) લેરીન્તસ  (D) મોં 
 

54 આગળના દાતં શેના માટે હોય છે? 

(A) ચીરવા માટે  (B) ચાવવા માટે  (C) કાપવા માટે  (D) ચસૂવા માટે  
 



55 મોટા આતરડામા ંઆવેલા બેતટેરીયા ક્ા વવટામીનનુ ંસયંોજન કરે છે?  
(A) વવટામીન-સી  (B) વવટામીન-બી  (C) વવટામીન-ડી  (D) વવટામીન-એ  

 

56 મગજને બે વવભાગમા ંવહેંચી નાખે તેને શુ ંકેહવાય? 

(A) ચેતા  (B) હમેીસ્ફીયર  (C) મીડ બ્રેઈન  (D) કરોડરજ્જજુ  
 

57 અવનયવમત આકારમા ંગોઠવાયેલી પાતળી ટયબુ છે __________ 
(A) કરોડરજ્જજુ  (B) વજાઇના ં (C) મતુ્રનચલકા  (D ગભાનચલકા  

 

58 કીડનીની ઉપર ટોપી જેવા આકારની કઈ ગ્રથંી હોય છે? 

(A) એડ્રીનલ  (B) પ્રોસ્ટેટ  (C) લીવર   (D) સ્વાદુપીંડ  
 

59 શરીરમાથંી પ્રવાહી કચરો કયા સ્વરૂપે નીકળે છે? 

(A) પાણી  (B) મળ  (C) મતુ્ર  (D) રુવધર  
 

60 કયા સ્નાર્મુા ંઈન્જેકશન અપાય છે? 

(A) સારટોરીયમ  (B) પેકટોરાલીસ મેજર  (C) ડલે્ટોઈડ  (D) સબકલેવીયન  
 

61 શ્વાસનળી અને અન્નનળી વચ્ચે પળદાન ુકામ કરે છે? 

(A) ફેફસા  (B) ઈપીગ્લોટીસ  (C) નાક  (D જીભ  
 

62 જીભ ઉપર આવેલી સ્વાદગ્રથંીઓને શુ ંકહ ેછે? 

(A) સ્વાદેષ્ન્દ્રય  (B) પેપલી  (C) લાળગ્રથંી  (D) લાળરસ  
 

63 “સી” આકારનુ ંશુ ંહોય છે? 

(A) ડયઓુડીનમ  (B) જઠર  (C) મતૂ્રપીંડ  (D) અંડપીંડ  
 

64 કાણકઁ અને ક્ષેપકની વચ્ચે  શેના દ્વારા સપંકા હોય છે? 

(A) ધમની  (B) વશરા  (C) કાડીઁઆક મસલ્સ  (D) વાલ્વ  
 

65 કમળો થાય તો ક્ા અવયવની કાયાક્ષમતા ઘટે છે? 

(A) ફેફસા  (B) યકૃત  (C) હૃદય  (D) મગજ  
 

66 અંત:સ્ત્રાવી ગ્રથંી કઈ નથી? 
(A) શિુપીંડ  (B) અંડપીંડ  (C) મતુ્રપીંડ  (D) એન્ડ્રીનલ ગ્રથંી  

 

67 કાટીલેજ શુ ંછે? 
(A) ઓદુ કઠણ હાડકુ  (B) નરમ હાડકંુ  (C) તેને લોહીનો પરુવઠો નથી મળતો  (D) ત્રણેય  

 

68 સ્નાર્થુી બનેલી કેનાલ છે. 
(A) કરોડરજ્જજુ  (B) ગભાાશય  (C) વજાઇના  (D) સવવિઁકસ  

 

69 ગભાાશયનુ ંવજન કેટલુ ંહોય છે? 

(A) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ   (B) ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ  (C) ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ  (D) ૨૦૦ ગ્રામ  
 

70 ખોરાકનો સગં્રાહક છે  
(A) યકૃત  (B) આંતરડા  (C) જઠર  (D) અન્નનળી 

 

71 ymz[;ls efudf\ s[8,f d6sf cmi k[M 

(A) 7 (B) 3 (C) 12 (D) 10 
 

72 ડતટ ડીફરન્સ એ કોના પ્રજનન અંગનો ભાગ છે ?  
(A) સ્ત્રી  (B) પરુુષ અને સ્ત્રી  (C) પરુુષ  (D) એકપણ નહી  

 

73 અક્સ્થતતં્ર શેનુ ંબનેલુ ંછે?  
(A) સ્નાર્ઓુનુ ં (B) હાડકા ંઅને કુયાા  (C) ચામડી અને ચેતાઓ  (D) એકપણ નહીં  

 

74 આપણા શરીરમા ંફેમરબોન કુલ કેટલા હોય છે?  



(A) ૨  (B) ૩  (C) ૦  (D) ૬  
 

75 જઠરનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) અંગે્રજી ‘જે’ જેવો  (B) અંગે્રજી ‘ર્’ુ  જેવો  (C) લબંગોળ   (D) ગોળ દડા જેવો  

 

76 ગભાનલીકાના વચ્ચેના ભાગને શુ ંકહ ેછે?  
(A) ઇસ્થીયમ  (B) એમ્ર્લુા  (C) ઇનફન્ડીબ્ર્લુા  (D) એકપણ નહીં  

 

77 ત્રણ ઇટેતટાઇલ ટીસ્ર્થુી કર્ુ ંઅંગ બનેલ છે?  
(A) મતૂ્રવપિંડ  (B) ગભાાશય  (C) પેનીસ  (D) એકપણ નહીં   

78 મતૂ્રવપિંડનો આકાર કેવો છે?  
(A) વટાણાના દાણા જેવો  (B) શકું જેવો  (C) વાલના દાણા જેવો  (D) એકપણ નહીં  

 

79 શિુપીંડ કયા કોષોનુ ંઉત્પાદન કરે છે?  
(A) અંડકોષો  (B) શિુકોષો  (C) અંડકોષો અને શિુકોષો   (D) એકપણ નહીં  

 

80 Ënigl kftldf\ s. 5f\;/lvm jRr[ k[M 

(A) 5c[,l vg[ alÔ (B) ;ftdl vg[ gjdl (C) 2 yl 6 5f\;/lvm jRr[ (D) 11 vg[ 12 
 

81 :Êlg]\ 5~hgg v\u si]\ k[M 

(A) 5~m:8[8 (B) v[5l0l0f.dl; (C) j'qf6 smy/l (D) o[,m5lig 8i]a;=Sue"g,lsfvmF 
 

82 5~m:8[8 u~\Lygl 5cm/f. s[8,lM 

(A) 2 ;[dl (B) 8 ;[dl (C) 4  ;[dl (D) 10 ;[dl 
 

83 મહાધમનીને શુ ંકહ ેછે? 
(A) કોરોનરી ધમની   (B) કોરોનરી આટારી  (C) મહાશીરા  (D) એઓરટા (Aorta) 

 

84 ફેફસાની બહારના આવરણને શુ ંકહ ેછે? 

(A) પ્લરુા  B) મ્ર્તુસ  (C) ફેવસયા   (D) પાસંળી 
 

85 નાના આંતરડાના સૌથી ઉપરના ભાગને શુ ંકહ ેછે?  
(A) ડીઓડીનમ  (B) જેજુનમ  (C) ઇલીયમ  (D) એકપણ નહી  

 

86 સ્પીંકટર મસલ્સ ક્ા ંઆવેલા છે?  
(A) જઠરમા ં  (B) હાથમા ં (C) પગમા ં (D) કાનમા ં 

 

87 આપણે ફેફ્સામાથંી બહાર આવતા શ્વાસમા ંશુ ંબહાર ફેકીએ છીએ?  
(A) કાબાન ડાયોકસાઇડ  (B) ઓતસીજન  (C) દહચલયમ  (D) એકપણ નહીં  

 

88 ડીઓડીનમનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) અંગે્રજી ‘સી’  (B) ગોળાકાર  (C) વત્રકોણ   (D) અંગે્રજી ‘વાય’  

 

89 મતૂ્રાશયનો અંદરનો આકાર વત્રકોણાકાર હોય છે તેને શુ ંકહ ેછે?  
(A) એમ્ર્લુા  (B) રાઇગોન  (C) ઇસ્થમસ  (D) એકપણ નહીં  

 

90 Ëni s[jf :gfi]vmg]\ ag[,]\ k[M 

(A) .Rkfjtl" (B) um/ (C) ,\aum/ (D) vLgRkfjtl" 
 

91 8[:8m:8lzmg gfdgm v\tO:Êfj sif\ Hz[ k[M 

(A) d}ÊL5\0 (B) v[úlg, u~\yl (C) x]s~L5\0 (D) uef"xi 
 

92 પખુ્તવયની વ્યક્તતના હૃદયનુ ંવજન કેટલુ ંહોય છે?  
(A) ૧૦૦ ગ્રામ  (B) ૧૫૦ ગ્રામ  (C) ૧૭૦ ગ્રામ  (D) ૨૮૦ ગ્રામ  

 

93 ઈન્સ્ર્લુીન અને ગ્લકુાગોન નામના અંત:સ્ત્રાવો શેનુ ંવનયતં્રણ કરે છે? 

(A) ચરબી  (B) પેપ્સીન  (C) ગ્લકૂોઝ   (D) બાઈલ  
 

94 ટીમ્પેનીક મેમ્બ્રેન કયા ંહોય છે? 

(A) સાધંાઓમા ં (B) પાચનતતં્ર ના ંઅવયોની અંદરની દીવાલ ઉપર  (C) નાકમા ં (D) કાનમા ં 
 

95 સ્ત્રીના મતુ્રમાગામા ંલબંાઈ પરુુષના મતુ્રમાગા કરતા કેવી હોય છે? 



(A) વધારે  (B) ઓછી  (C) સરખી હોય છે  (D) એક પણ નદહ  
 

96 મગજની ઉપર પાતળ લયેર હોય છે જેને શુ ંકહ ેછે? 

(A) મેનીન્જસ  (B) પ્લરુા  (C) શ્વલેષ્મ સ્તર  (D) સેરેબ્રો સ્પાઈનલ ફલ્ર્ઈુડ  
 

97 એમ્ર્લુા એ શેનો ભાગ છે? 

(A) જઠર  (B) યકૃત  (C) નાનુ ંઆતરડુ ં (D) ગભાનચલકા  
 

98 સ્નાર્ ુજે જગ્યાએ શરૂ થતા હોય તેને શુ ંકહ ેછે? 

(A) ઇન્સરસન   (B) ઓરીજન  (C) કેવેટી  (D) એક પણ નદહ  
 

99 ,mclg[ 5\5 szjfg]\ sfd sm6 sz[ k[M 

(A) o[o;f (B) wdgl  (C) Ëni (D) Lxzf 
 

100 hifz[ bmzfs u/fdf\yl 5;fz yfi k[ Tifz[ x[gf j0[ íf;g/lg]\ ßfz a\w y. hfi k[M 

(A) 50nm (B) :gfi]vm (C) sf8l",[h (D) v[5lU,m8l; 
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