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પ્રશ્ન- 1   ભાતા અને ફા આયોગ્મને અવય કયતા રયફો જણાલો?   (10) 

       અથવા 
  વગબાાલસ્થા એટરે શ ું? વગબાા ભાતાની મ શ્કેરીઓ જણાલો? 

 

પ્રશ્ન- 2  નલજાત શળશ ની વુંબાના મ ખ્મ તફક્કાઓ જણાલો?    (10) 
      અથવા 

ક ોણ એટરે શ ું? તેના કાયણો જણાલી,ઉામો જણાલો. 
 

પ્રશ્ન– 3 ટ ુંકભાું પ્રશ્નોના જલાફ આો (ગભે તે ાુંચ)      (15)  
1. જન્ભ વભમે ફાકની વુંબા જણાલો 
2. કસ લાલડ એટરે શ ું? કસ લાલડ થલાના કાયણો જણાલો? 
3. ફાકને કૃશિભ શ્વાવ આલાની યીત જણાલો. 
4. યજોશનવશૃિ એટરે શ ું? તેની વભસ્માઓ જણાલો. 
5. ાુંડ યોગ શલળે વભજાલો. 
6. શ્વતેપ્રદય એટરે શ ું? તેના રક્ષણો અને વાયલાય જણાલો. 
7. ભધ પ્રભેશ એટરે શ ું? વભજાલો. 
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પ્રશ્ન- 1  પ્રસ શત વભમે સ્ત્રીની ળાયીરયક તાવની શલગતો આો.    (10) 

   અથવા 
  વાભાન્મ પ્રસ શતન ું વ ુંચારન વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન- 2  પ્રસ તાલસ્થાના ળાયીરયક પેયપાયો જણાલો.     (10) 

   અથવા 
  પ્રસ તાલસ્થા ફાદની નાની તકરીપો અને ઉામ જણાલો. 
 

પ્રશ્ન– 3 ટ ાંકનોધ લખો. (કોઈણ બે)       (10) 

 1 પ્રસ તાલસ્થાભાું ધ્માન યાખલા જેલી ફાફતો. 
 2 સ્તનાન દયશભમાન ધ્માનભાું યાખલા જેલા મ દ્દાઓ. 
 3 સ્લચ્છ ુંચશના શવધ્ધતો 
 4 ફે ફાકો શોલા 

5 આંખનો બાગ ગબાાળમભાું યશલેો. 
 

પ્રશ્ન– 4 બહનુવકલ્ પ્રશ્નો ના જવાબ લખો        (05) 

1 ધાલણ આતી સ્ત્રીઓભાું_____નાભનો અંત:સ્ત્રાલ લધ  ભાિાભાું શોમ છે. 
 (ોરઝેટીન, ઈસ્ત્રોજન, પ્રોજેસ્ટેયોન) 
2 જો પ્રસ  શત કયાલલાભાું ૩૦ શભનીટથી લધ  વભમ રાગેતો મતૃ ફાક આલલાની ળક્યતા ______લધ  

છે.(ફે ગણી, ચાય ગણી, છ ગણી) 
3 રગબગ ૩૦૦ પ્રસ  શત એ _________ફાક આડ ું શોમ છે. 
 (એક ફાક, ફે ફાકો, િણ ફાકો) 
4 ફાકોને જન્ભ છીના _______કરાકભાું ધાલણ આવ ું જોઈએ. 
 (૧૨ કરાક, ૨૪ કરાક, ૩૬ કરાક) 
5 ધાલણ ન આતી સ્ત્રીઓભાું પ્રસ  શત ફાદ ______અઠલારડમાભાું સ્ત્રીફીજ છૂટ ું ડી ળકે છે. 
 (4 અઠલારડમા, 6 અઠલારડમા, 8 અઠલારડમા) 
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પ્રશ્ન- 1 નલજાત શળશ ઓની ભાલજતની Öષ્ટીએ લગરકયણ કયી,ઓછા લજનલાા   યા ભરશને જન્ભેરાું 
અને અધ  યા ભરશને જન્ભેરા શળશ ઓનાું રક્ષણો લણાલો.    (10) 

અથવા  

  યવીઓન ું સ્લરૂ જણાલી, યવીઓભાું લયાતાું યોગપ્રશતકાયક દાથો શલળે વભજ તી આો. 
 

પ્રશ્ન- 2  ધાલણનો શિકોણ શલગતે લણાલો.      (10) 

      અથવા 
  શ્વાવભાું ડતી તકરીપનાું મ ખ્મ કાયણો લણાલો. 
 

પ્રશ્ન- 3  ટ ાંકનોધ લખો (કોઇણ ત્ણ)      (15) 

1 નલજાત શળશ ની ગુંબીય ભાુંદગી ના રક્ષણો 
2 ઓયીની યવી 
3 ખીર ું (કોરોસ્રભ) 
4 ફાલ્માલસ્થાભાું થતા અકસ્ભાતોને અટકાલલા રેલાતી કાજીઓ. 
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પ્રશ્ન- 1  વગબાાલસ્થાની અને પ્રસ શતની જરટરતાઓ શલળે શલગતે ચચાા કયો.  (10) 

     અથવા 
  ગબાશનયોધકની શભકેનીકર તાુંશિક દ્ધશતઓ જણાલી, કોઈણ એક દ્ધશત શલગતે લણાલો. 
 

પ્રશ્ન- 2  ક ટ ુંફશનમોજન વુંયાભળાના મ  ભ  ત ગશથમાું લણાલો.    (10) 

     અથવા 
  ગબાાત એટરે શ ું? જણાલી, ગબાાત અન્લમે શલયીત, ગુંબીય રયણાભો ચચો. 
 

પ્રશ્ન- 3  ટ ાંકનોધ લખો (કોઇણ ત્ણ)      (15) 

1 લસ્તી શલજ્ઞાનીઓએ દળાાલેર પદ્ર  તા ભાટેના જલાફદાય કાયણો. 
2 બફનવરાભતી ગબાાતના જોખભો. 
3 શ ક્રાણ ુંનાળક યવામણ 

4 મોનીભાગે સ્રાલ થલાના કાયણો અને શનદાન 

5 તર ણાલસ્થા દયશભમાન જશતમના 
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