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1 સલુાલડ છી કેટરા અઠલાડડમા સધુીના વભમગાાને અંગે્રજીભાાં ોસ્ટાટટભ કશ ેછે? 
(A) ચાય  (B) છ  (C) ફે  (D) દળ  

 

2 પ્રસતુી થમા છી કેટરા કરાકનો વભમગાો ભાતા ભાટે અગત્મનો છે? 

(A) 6  (B) 2  (C) 1  (D) 3  
 

3 ગબાટળમની કોથી ક્યાયે વાંકોચાતી નથી? 

(A) ભાતાભાાં ાાંડુયોગ  (B) ભાતાનુાં અયૂત ુાં ોણ  (C) ગબાટળમની કોથીનો ચે  (D) ઉયના ફધા જ  
 

4 કઈ ભાતાએ 72 કરાકની અંદય ડોક્ટયની વરાશ પ્રભાણે ઇન્જેક્ળન મકૂાલવુાં જોઈએ? 

(A) રોશીનુાં ગ્રુ ોઝીટીલ શોમ  (B) રોશીનુાં ગ્રુ નેગેટીલ  
(C) ભાતાને એઇડ્વ શોમ  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ  

 

5 ફાકનુાં લજન યોજ કેટલુાં ઘટે તો વાભાન્જમ કશલેામ? 

(A) 100 ગ્રાભ  (B) 50 ગ્રાભ  (C) 150 ગ્રાભ  (D) 20 થી 25 ગ્રાભ  
 

6 ફાકનો નામડો __________ ડદલવભાાં ખયી જામ છે. 
(A) જન્જભ છી તયત જ   (B) 5 થી 7 ડદલવભાાં  (C) જન્જભ છી 1 કરાકભાાં  (D) 2 ડદલવભાાં  

 

7 ફાકને સ્નાન કયાલતી લખતે ક્યાાં ાણી ન જામ તેની કાજી યાખલી જોઈએ? 

(A) ભોંભાાં  (B) નાકભાાં  (C) કાનભાાં  (D) ઉયના ફધા જ  
 

8 જમ્મા છી ફાક ળરૂઆતભાાં ઝાડો કયે છે એનો યાંગ કેલો શોમ છે? 

(A) રીરો  (B) કાો  (C) ીો  (D) રાર  
 

9 0 થી 1 ભાવભાાં ફાકને કઈ યવી આલાભાાં આલે છે? 

(A) ફીવીજી, ોલરમો  (B) ત્રિગણુી  (C) ઓયી  (D) ટાઈપોઈડ  
 

10 ફાક કેટરા ભડશને ટેકા લગય ચારતા ળીખે છે? 

(A) 10 ભાવ  (B) 13 ભાવ  (C) 18 ભાવ  (D) 24 ભાવ  
 

11 ગબાટળમની કોથી સલુાલડ છી કેટરા ડદલવ છી વાભાન્જમ થઇ જામ છે? 

(A) 30 ડદલવ છી  (B) 60 ડદલવ છી  (C) 40 ડદલવ છી  (D) 15 ડદલવ છી  
 



12 પ્રસતૂ્રતકા દયમ્માન ભાતાના ળયીયભાાં _________ નાભના શોભોનભાાં લધાયો થામ છે.  
(A) લ્યટુીનાઈઝીંગ   (B) ઈસ્રોજન  (C) પોલરક સ્ટીમ્યરુેટીંગ  (D) પ્રોરેડકટન   

 

13 ભાતાના સ્તનભાાંથી ળરૂઆતના છ થી વાત ડદલવ સધૂી ે દૂધ આલે છે તેને _________ કશલેામ. 
(A) કોરોસ્રભ  (B) કોરેસ્ટેયોર  (C) શીંડભીલ્ક  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

14 ફાકને ડદલવભાાં અને યાિે થઈને કેટરી લખત ધાલણ આવુાં શોઈએ? 

(A) 2 થી 3  (B) 10 થી 12  (C) 15 થી 20  (D) 6 થી 8  
 

15 ફાકને યૂતા પ્રભાણભાાં ધાલણ ભે તો રગબગ કેટલુાં લજન દય અઠલાડડમે લધે છે? 

(A) 100 ગ્રાભ  (B) 50 ગ્રાભ  (C) 150 ગ્રાભ  (D) 500 ગ્રાભ  
 

16 ભાતાના દૂધભાાં યોગો વાભે યક્ષણ આનાયા ત્રવાઈઓ કમાાં છે? 

(A) ઈમ્યનુોગ્રોબ્યરુીન્જવ  (B) ભેક્રોપેઝીવ  (C) રીમ્પોવાઈટ્વ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

17 ભાતાના 100 ભી.રી. દૂધભાાં આળયે કેટરા ગ્રાભ પ્રોટીન શોમ છે? 

(A) 1 ગ્રાભ  (B) 4 ગ્રાભ  (C) 2 ગ્રાભ  (D) 10 ગ્રાભ  
 

18 જાતીમ વાંફ ાંધ યાખલાથી થતા ચેી યોગો કમા છે? 

(A) રામકોભોનાવ  (B) કભો  (C) ડશેટાઈટીવ  (D) અ અને ક  
 

19 કમાાં શોભોનલાી આંકડી શયેલાથી લધાયે ડતો ભાત્રવક સ્ત્રાલ અટકાલી ળકામ છે?  
(A) ઈસ્રોજન 

(B) પ્રોેસ્ટેયોન  (C) ગ્રોથ શોભોન  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

20 કુટુાંફત્રનમોજનની ગોીઓનુાં ેકેટ કેટરી ગોીઓનુાં શોમ છે? 

(A) 21  (B) 20  (C) 28  (D) 25  
 

21 ધાલણ આતી ભાતાને એકરો પ્રોેસ્રોન શોભોન શોમ એલી ગોી આલી ડે છે તેને શુાં કશલેામ? 

(A) ભલ્ટીર  (B) ભીનીર  (C) ભીનીએચય  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

22 કુટુાંફ ત્રનમોજનની ગોીઓભાાં રાર યાંગની ગોીઓ ળેની શોમ છે? 

(A) આમટન  (B) કોય  (C) શોભોન્જવ  (D) ઈસ્રોજન 

 

23 ગબાટળમની નીને કાીને કયલાભાાં આલતા કયલાભાાં આલતા ઓયેળનને ________ કશલેામ.  
(A) લોરાય ેસ્ટ  (B) કેરપેન  (C) લાવેકટોભી  (D) પ્યફુેકટોી  

 

24 લધાયે ડતો વપેદસ્ત્રાલ થતો શોમ તેલી ફશનેોએ કમો ટેસ્ટ કયાલલો જોઈએ? 

(A) ેટેસ્ટ  (B) લીડાર 
(C) ે સ્ભીઅય 

(D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 
 

25 ેટેસ્ટ નોભટર શોમ તો પયીથી કેટરા લે કયાલલો જોઈએ? 

(A) 1 લટ   (B) 3 લટ  (C) 10 લટ  (D) 5 લટ  
 

26 કેન્જડીઆલ્લીન્જવ ગથગથી મોત્રનભાગટભાાં ચે થમો શોમ તો કઈ ટેફરેટ રેલી જોઈએ? 

(A) એન્જટીફામોટીકવ  (B) ટેફરેટ ભેરોજીર  (C) ફ્લકુોનેઝોર  (D) ઉયના ફધા જ 

 

27 સ્ત્રીને ે ઉંભયે ભાત્રવકસ્ત્રા આલે તે ઉંભયને શુાં કશલેામ? 

(A) ભેનોોઝ  (B) ભેનોયેજીઆ  (C) એભેનોયીઆ  (D) ભીનાયકી  
 

28 21 ડદલવ કે તેથી ઓછા ડદલવના અંતયે ભાત્રવકસ્ત્રાલ થામ તેને શુાં કશલેામ? 

(A) ઓરીગો ભેનોયીઆ  (B) ોરી ભેનોયીઆ 
(C) શાઈો ભેનોયીઆ 

(D) ભેનોયેજીઆ 

 

29 ગબાટળમની કોથીની વાદી ગાાંઠને શુાં કશલેામ? 

(A) પાઈફય  (B) થાઈયોઈડ  (C) પાઈબ્રોઈડ  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

30 સ્ત્રીઓભાાં ભાત્રવક સ્ત્રાલ કેટરા લટની ઉંભય છી ફાંધ થઈ જામ છે? 

(A) 30-૩૫  (B) 40-45  (C) 60 છી  (D) 45-50  
 

31 સ્ત્રીઓભાાં 40 લટની ઉંભય છી ભાત્રવકની અત્રનમત્રભતતા શોમ તો ળેની ળક્યતા લધાયે છે? 

(A) ગબાટળમની કોથીની વાદી ગાાંઠો  (B) ગબાટળમના મખુનુાં કેન્જવય  
(C) અંડાળમની ભોટી ગાાંઠો  (D) ઉયના ફધા જ  

 



32 સ્ત્રીઓભાાં લધાયે ડતો કભયનો દુખાલો શોમ તો ક્યાાં કાયણો શોઈ ળકે? 

(A) ગબાટળમની કોથીનુાં કેન્જવય  (B) ેળાફની કોથીનો ચે  
(C) અ અને ફ  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

33 શાડકાભાાં કેલ્લ્ળમભ ઓછુ થલાથી શાડકાાં અંદયથી ોરાાં થઇ જામ એને __________ કશલેામ? 

(A) ઓસ્ટીઓ ોયોવીવ  (B) ઓસ્ટીઓ આથટયાઈટીવ  (C) ભેનોોઝ  (D) કરાઈભેરીક   
 

34 કુદયતી યીતે ભતા ઈસ્રોજન શોભોનભાાંથી ે દલાઓ ફનાલલાભાાં આલે છે તેને __________ કશલેામ.  
(A) શોભોન યીપ્રેવભેન્જટ થેયાી  (B) શોભોન થેયાી  (C) યેકી  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

35 સ્ત્રીઓભાાં વાભાન્જમ યીતે કમાાં કેન્જવય થામ છે? 

(A) અંડાળમ કેન્જવય  (B) સ્તનનુાં કેન્જવય  (C) ગબાટળમના મખુનુાં કેન્જવય  (D) ઉયના ફધા જ 

 

36 ડોક્ટય દ્વાયા કમા વાધનથી ગબાટળમના મખુની તાવ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) સ્ેચ્યરુા  (B) સ્ેક્યરુ  (C) શાથથી  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 

 

37 ળયીયભાાં કેયોટીન ઉણ શોમ તો ળેનો યવ ીલો જોઈએ? 

(A) ટાભેટા  (B) ગાજય  (C) ારક  (D) ફીટ  
 

38 કેન્જવયના કોોને ભાયતી દલાને શુાં કશલેામ? 

(A) ે ટેસ્ટ  (B) ઈસ્રોજન થેયાી  (C) કીભો થેયાી  (D) ક્રામો થેયાી  
 

39 ે ભળીનની ભદદથી સ્તનનો પોટો ાડલાભાાં આલે તેને શુાં કશલેામ? 

(A) ભેભોગ્રાપી  (B) ઈ.વી.જી  (C) ઈ.ઈ.જી (D) ઉયભાાંથી એક ણ નડશ 
 

40 ભનષુ્મ જીલનના ચાય તબ્ફકાઓ કમા છે? 

(A) બ્રહ્મચમાટશ્રભ  (B) લાનપ્રસ્થાશ્રભ  (C) ગશૃસ્થાશ્રભ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

41 સ્ત્રીના પ્રજનન અંગો કમાાં છે? 

(A) ઓલયી  (B) વૃણ  (C) શકુ્રાળમ 
(D) ત્રળશ્ન 

 

42 અંડાળમ (ફે) નુાં લજન કેટલુાં શોમ છે? 

(A) 50 ગ્રાભ  (B) 10 ગ્રાભ 
(C) 7 ગ્રાભ  (D) 5 ગ્રાભ  

 

43 મોત્રનભાગટના ડદો ફીજુ ાં શુાં કશલેામ? 

(A) લજાઈના  (B) શાઈભન  (C) ગ્રોથ સ્ટટ   (D) ઓલયી  
 

44 રુુના પ્રજનન અંગો કમા છે? 

(A) મોત્રનભાગટ  (B) પ્રોસ્ટેટ ગ્રાંથી  (C) મોત્રનભાગટનો ડદો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

45 શકુ્રાળમની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 

(A) 2 વેભી  (B) 3 વેભી  (C) 4 વેભી  (D) 6 વેભી  
 

46 કમાાં યોગો સ્ત્રી અને રુુના જનની દ્વવ્મ દ્વાયા તેભના ફાકોભાાં થામ છે? 

(A) ડશભોપીરીમા  (B) થેરેવેભીમા  (C) વીકર વેર એનીભીમા   (D) ઉયના ફધા જ 

 

47 થેરેવેભીમા નાભનો યોગ કઈ જાત્રતભાાં લધ ુજોલા ભે છે? 

(A) લશુાય  (B) સથુાય  (C) મસુ્સ્રભ  (D) જૈન  
 

48 રગ્ન શરેા સ્ત્રીને કઈ યવી મકૂાલલાભાાં આલે છે? 

(A) શીેટાઈટીવ વી  (B) નયૂફીલી  (C) ટાઈપોઈડ  (D) ભેરેયીઆ  
 

49 ભગજભાાંથી કમો યાવામલણક દાથટ ઉત્ન્ન થામ છે ે વગબાટ સ્ત્રીઓને આનાંદ અને વાંતોની રાગણી આે છે? 

(A) એન્જડોપીન  (B) વીયોટોનીન  (C) ભોપીન  (D) ઉયના ફધા જ 
 

50 વગબાટ સ્ત્રીને કેટરા કેલ્લ્ળમભની જરૂડયમાત શોમ છે? 

(A) 400  (B) 600  (C) 1000  (D) 500  
 

 

________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 5[zG8c]0 (CCBP)  gm\w6l g\azO    

5f9is~d O af/sgf j'Lê4 Ljsf;4 vfcfz vg[ 5mqf64 z;lsz64 ;fdfGi xfzlLzs  

 ts,lom vg[ P5fi (CCBP-02)  

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 03.00 to 04.30       s], u]6 O 50 

  

1 ફાકનો ત્રલકાવ એટરે શુાં? 
(A) કૌળલ્મભાાં થતો લધાયો  (B) બાલનાત્ભક લતટનભાાં થતા પેયપાય  

  (C) બદુ્ધિક્ષભતાભાાં લધાયો  (D) ઉયના ફધા જ  
 

2 ભા-ફા તયપથી ભેરા જીન્જવને રીધે શુાં નક્કી થામ છે? 
(A) ગનો આકાય  (B) આંખોનો યાંગ    (C) શાથની રાંફાઈ  (D) ઉયના ફધા જ  

3 ભાતાના એક જ અંડકોભાાંથી જન્જભેરા ફે ફાકોને શુાં કશલેામ? 
(A) યતુ્રન ઓવ્યરુય ટ્લીન્જવ  (B) લાયવાગત ટ્લીન્જવ 

  (C) ફામનોવ્યરુય ટ્લીન્જવ 
(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  

 

4 ડાફોડી ફાકભાાં __________ ભાાં ફોરલાના કેન્જરો આલેરા છે. 
(A) જભણા ભગજભાાં  (B) ડાફા ભગજભાાં    (C) ડાફા ગારભાાં  (D) જભણા ગારભાાં  

 

5 ફાકના જીબ, શોઠ, સ્લયેટી અને તાલાભાાં ખાભી શોમ તો કઈ ડક્રમાભાાં ત્રલરાંફ ડે છે? 
(A) રખલાની  (B) ચાલલાની    (C) ફોરલાની  (D) ગલાની  

 

6 િણથી ચાય લટની ભોટી ઉંભયના ફાકો ફે કે તેથી લધાયેના જૂથભાાં યભે તેને _________ કશલેામ છે. 
(A) ચ યભતો  (B) જૂથ યભતો    (C) ફશાયની યભતો  (D) વ્મસ્ક્તગત યભતો  

 

7 ડયસ્સ્થત્રત પ્રભાણે વલાાંગી પ્રત્રતડક્રમાઓ ન દળાટલતા ફાકોની વાયલાય ભાટે ઉમોગભાાં રેલાતી યભતોને ________ 
કશલેામ. 

(A) પ્રેથેયાી  (B) ડેલરોભેન્જટ થેયાી    (C) વાંલેદન થેયાી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  
8 નોભટર ફાકના લજનભાાં થતા લધાયાનો રઘતુ્તભ નોભટર ચાટટ અને ભશત્તભ નોભટર ચાટટની લચ્ચેના થને __________ 

કશ ેછે.  
(A) વાંલેદન થ  (B) વ્મસ્ક્તગત થ    (C) ત્રલરાંલફત થ  (D) સયુલક્ષત થ  

 

9 નલજાત ત્રળશનેુ ક્યાયે ફીવીજી અને ોલરમોના ટીા અાલલા જોઈએ? 
(A) 6 ભડશને  (B) 12 ભડશને    (C) જન્જભ વભમે  (D) જન્જભ   

 
 ભાવભાાં  

 

10 કઈ ભાાંદગીભાાં ત્રળશનુી મોગ્મ વાંબા ના યાખલાભાાં આલે તો ઘાતક વાલફત થઈ ળકે છે? 
(A) ટાઈપોઈડ  (B) ભરેડયમા    (C) ઓયી-અછફડા   (D) ઝાડા-ઉરટી   

11 ભગજભાાં યશરેી ત્રચ્યટુયી ગ્રાંત્રથભાાંથી નીકતા અંત:સ્ત્રાલ ને _________ કશલેામ. 
(A) ગ્રોથ શોભોન  (B) લ્યટુીનાઈઝીંગ    (C) એક્વ શોભોન  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 



12 નાના ફાકોની રાંફાઈ ે વાધન દ્વાયા ભાલાભાાં આલે છે તેને _________ કયે છે.  
(A) સ્ટાન્જડડ ડેલીએળન  (B) ઇન્જપેન્જટોભીટય    (C) ઈન્જરાભીટય  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

13 _________ ભાાં યશતેી ત્રગ્ભી જાત્રતભાાં દયેકની વયેયાળ ઉંચાઈ ઓછી છે. 
(A) આડરકા  (B) એત્રળમા    (C) અભેડયકા  (D) યયુો  

 

14 ફાકના જન્જભ છી ભાતાના સ્તનભાાંથી નીકતા શરેા પ્રલાશીને શુાં કશલેામ? 
(A) કોરેસ્ટેયોર  (B) ધાલણ 

  (C) કોરોસ્રભ 
(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

15 ફાકને ધાલણ કમાયે ન આવુાં? 
(A) ભાતાને એઇડ્વ, કેન્જવય ેલી લફભાયી શોમ  (B) ભાતાને ક્ષમ શોમ  

  (C) ભાતાને છાતીભાાં યવી થઈ શોમ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

16 0-6 ભડશના દયમ્માન ધયાલતી ભાતાને કેટરી લધાયે કેરયીની જરૂય શોમ છે? 
(A) + 550 

(B) + 500    (C) + 600  (D) + 350  
 

17 જન્જભથી છ ભડશના સધુી ફાકને કેટરી કેરયીની જરૂય શોમ છે? 
(A) 100/ડકરો  (B) 108/ડકરો    (C) 112/ડકરો  (D) 98/ડકરો  

 

18 ભાતાના 100 ભીરી દૂધભાાં કેટરી કેટરી કેરયી શોમ છે? 
(A) 75  (B) 100    (C) 60  (D) 65   

19 એક લટના અંતે ફાકનુાં લજન જન્જભ કયતા કેટરા ગણુાં થામ છે? 
(A) િણ  (B) ફે    (C) દોઢ 

(D) અઢી 
 

20 ઝાડા-ઉરટીભાાં ફાકને શુાં આલાભાાં આલે છે? 
(A) VRS 

(B) ORS 
  (C) ARF 

(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

21 ળયદી, ખાાંવી, ન્જયભુોત્રનમા ળાને રગતા યોગો છે? 
(A) શ્વવન તાંિ  (B) કીડની    (C) હૃદમયોગ  (D) રીલય  

 

22 4-6 લટના ફાકની કેલ્લ્ળમભની જરૂડયમાત કેટરી? 
(A) 200 ભીરીગ્રાભ  (B) 600 ભીરીગ્રાભ    (C) 400 ભીરીગ્રાભ  (D) 800 ભીરીગ્રાભ  

 

23 દૂધ, ઈંડા, કઠો, સકુાભેલો લગેયેભાાંથી કમો ોકતત્લ ભે? 
(A) પ્રોટીન  (B) કાફોડદત    (C) ચયફી  (D) ત્રલટાભીન્જવ   

24 ત્રલટાભીન ડી ની ઉણથી કમો યોગ થામ? 
(A) ેરાગ્રા  (B) ફેયીફેયી    (C) ડયકેટ્વ  (D) સ્કલી  

 

25 પ્રોટીન અને ળસ્ક્તની ઉણથી કમાાં યોગ થામ છે? 
(A) ાાંડુયોગ  (B) ફેયીફેયી    (C) ગોઈટય  (D) ભેયેસ્ભવ અને કલોત્રળમોયકોય  

 

26 ત્રલટાભીન એ ની ઉણ અટકાલલા કમો ખોયાક લધાયે રેલો જોઈએ? 
(A) ભાાંવ  (B) રીરાાં ળાકબાજી    (C) કઠો  (D) અનાજ  

 

27 ગોઇટય ળેની ખાભીના કાયણે થામ છે? 
(A) ત્રલટાભીન-એ  (B) ત્રલટાભીન-ડી    (C) આમટન  (D) આમોડીન  

 

28 નલ લટની તાંદુયસ્ત છોકયીઓનુાં લજન કેટલુાં શોવુાં જોઈએ? 
(A) 29.82 

(B) 32.55    (C) 32  (D) 29  
 

29 10-12 લટની છોકયીઓની આમટનની જરૂડયમાત _________ શોમ છે. 
(A) 26 ભીરી  (B) 50 ભીરી    (C) 29 ભીરી  (D) ૩૪ ભીરી  

 

30 “ઘયભાાં ઘોડા થનગને, આતભ લીંઝે ાાંખ” ના રખનાય કોણ છે?  
(A) અખો  (B) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી    (C) કનૈમારાર મનુળી  (D) શયડકળનદાવ ભશતેા  

 

31 યોગપ્રત્રતકાયક તત્લોલાળાં રોશીનુાં વીયભ ક્યાાં પ્રાણીભાાંથી ભેલી ળકામ છે? 
(A) ઘોડા  (B) ગામ    (C) ઉંદય  (D) ઉયના ફધા જ 

 



32 કઈ યવી 6 ભડશના સધુી જ યોગપ્રત્રતકાયક ળસ્ક્ત આે છે? 
(A) ફી.વી.જી  (B) ટીટેનવ ટોકવાઈડ    (C) ટાઈપોઈડ  (D) ોલરમો  

 

33 ફેકટેયીમાભાાંથી ફનાલેરી યવી. 
(A) શડકલા  (B) મરો પીલય    (C) રુફેરા  (D) ઉટાડટયુાં  

 

34 બાયતભાાં કઈ વારભાાં ‘યતુ્રનલવટર ઇન્જયનુાઈઝેળન પ્રોગ્રાભ’ અભરભાાં આવ્મો? 
(A) 1980  (B) 1985 

  (C) 1965 
(D) 1960 

 

35 ____________ ના ત્રલાણઓુ પક્ત ઈરેક્રોન ભાઈક્રોસ્કોથી જોઈ ળકામ છે. 
(A) ોલરમો  (B) ટાઈપોઈડ    (C) અછફડા  (D) ઓયી  

 

36 ઓયીની યવી __________ ઉભેયી તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. 
(A) ડીસ્ટીર લોટય  (B) વીયભ    (C) ાણી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

37 7, 14 કે 21 ડદલવ ટાઈપોઈડનો તાલ યશતેો શોલાથી એને _________ ણ કશ ેછે. 
(A) ભરેડયમા  (B) મરો પીલય    (C) મદુત્રતમો તાલ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

38 ટાઈપોઈડના ત્રનદાન ભાટે _________ નો ટેસ્ટ કયલાભાાં આલે છે. 
(A) વીયભ ક્રીએટીનીન  (B) એવ.જી.ી.ટી (SGPT)   (C) લીડાર  (D) વીયભ પ્રોટીન  

 

39 કભાના લામયવ ેટભાાં જામ છી અંદાે કેટરા ડદલવભાાં લચહ્નનો જોલા ભે છે? 
(A) 7 થી 8  (B) તયત જ    (C) 5 થી 10  (D) 25 થી 30  

 

40 ‘શીેટાઈટીવ એ’ ની યવીનો બસુ્ટય ડોઝ કમાયે આલાભાાં આલે છે? 
(A) ફાક જન્જભે ત્માયે  (B) 1 લટ છી    (C) છ થી ફાયના અંતયે  (D) ગભે ત્માયે  

 

41 ગાની અંદયના બાગભાાં ફને્ન ફાજુએ આલેર ‘લરમ્પોઈડ ટીસ્યનેુ’ શુાં કશ ેછે? 
(A) કકડા  (B) કાકડા    (C) ટુકડા  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

42 ફાકભાાં જોલા ભતા ફેકાબ ુડામાફીટીવભાાં ેળાફભાાં _________ નુાં પ્રભાણ જોતા યશવે ુ ાં જોઈએ. 
(A) એત્રવટોન  (B) ઇરેક્રોરાઈટ્વ    (C) સગુય  (D) ઉયના ફધા જ 

 

43 નાકની આજુફાજુ આલેરા શાડકાાંના ોરાણોને શુાં કશલેામ? 
(A) કાકડા  (B) ઉંટાડટયુાં   (C) વામનવ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  

44 કભાભાાંથી કભી થઈ જામ તેને શુાં કશલેામ? 
(A) શીેટાઈટીવ-એ  (B) શીેટીક કોભા    (C) શીેટાઈટીવ-ફી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

45 M.M.R ની યવી કમા યોગ વાભે યક્ષણ આે છે? 
(A) ગાર ચોા  (B) રુફેરા    (C) ઓયી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

46 શીેટાઈટીવ-ફી ના ત્રનદાન ભાટે રોશીભાાં ળેની તાવ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) ઓસ્રેલરમન એન્જટીજન  (B) લફરીરુફીન    (C) SGPT 

(D) SGOT  
47 ડરગૃણુી યવીને શુાં કશલેામ? 

(A) S.S.P.E 
(B) D.T 

  (C) OPV 
(D) MT 

 

48 અધયૂા ભાવે જન્જભેર ફાકનુાં લજન કેટલુાં ના થામ ત્માાં સધુી યવી ના આલી જોઈએ? 
(A) 3 ડકગ્રા   (B) 3.5 3 ડકગ્રા     (C) 1.8 3 ડકગ્રા   (D) 2 3 ડકગ્રા   

 

49 ફી.વી.જી ની યવી ચાભડીના કમા ડભાાં આલી જોઈએ? 
(A) ઇન્જરાડભરટ  (B) ડી ઇન્જરાભસ્કયરુય    (C) વફ કયટેુનીઅવ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

50 લોનટ ફેશયીંગે કઈ યવીની ળોધ કયી? 
(A) ડડપ્થેયીમા અને ધનયુ  (B) ઓયી અને અછફડા     (C) ટી.ફી  (D) ઓયર ોલરમો  

 

 

______________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 5[zG8c]0 (CCBP)   gm\w6l g\azO    

5f9is~d O af/smgl dfgL;s ;d:if vg[ ;fdfLhsz6gl 5~Ls~if (CCBP-03) 

tfzlb  O 27/01/2016 

;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

 

1 _________ ના વ્મસ્ક્તતત્લ ત્રલકાવની ત્રથમયી પ્રભાણે જીલનના શરેા 5 લટના ત્રલકાવ દયમ્માન ફાકને અનબુલની 
અવય જીલનબય યશ ેછે. 

(A) ત્રવગભાંડ રોઈડ  (B) ન્જયટુન  (C) આઈનસ્ટાઇન  (D) અબ્દુર કરાભ આઝાદ  
 

2 ટેરા 5 લટની ઉંભયભાાં ફાકના ભગજનો ત્રલકાવ _________% થી લધાયે થામ છે.  

(A) 10% 
(B) 50% 

(C) 100% 
(D) 80% 

 

3 ફાત્રલકાવભાાં તણાલના કાયણે નીચેનાભાાંથી કઈ લસ્તઓુ જોલા ભે છે? 

(A) રઘતુાગ્રાંથી  (B) ઓછી વશનળસ્ક્ત  (C) અણફનાલ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

4 વદૃ્ધિ અને ત્રલકાવ એ _________ નુાં રક્ષણ છે. 
(A) તરુણાલસ્થા  (B) ફાણ  (C) ઘડતય  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  

 

5 વ્મસ્ક્તતત્લ ત્રલકાવ કઈ પ્રડક્રમાઓનુાં અયવયવનુાં પ છે? 

(A) ળાડયયીક  (B) ફોધાત્ભક  (C) વાભાજીક  (D) ઉયના ફધા જ  
 

6 ત્રલકાવની પ્રડક્રમાની ડદળા. 
(A) વલાયથી યાત તયપ  (B) ઉત્તયથી દલક્ષણ તયપ  (C) ભધ્મથી ફાજુઓ તયપ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

7 શરેા 10 થી 2 લટના ગાાભાાં _________ ના ઝડી ત્રલકાવ ભાટે ૌષ્ષ્ટક આશાય અને પ્રોટીનની જરૂય શોમ છે. 
(A) શાથ  (B) ભગજ  (C) ગ  (D) નાક  

 

8 એક સકૂ્ષ્ભ જીલ કોોભાાંથી _________ ંચચ રાાંફા ફાકનો ત્રલકાવ થામ છે. 
(A) 20 ંચચ  (B) 12 ંચચ 

(C) 50 ંચચ 
(D) 25 ંચચ 

 

9 ફાકનુાં અસ્સ્તત્લ તેના __________ ના સ્ત્રીફીજ અને શકુ્રાણનુા વાંમોજન વાથે ળરૂ થામ છે. 
(A) ોતાના  (B) ભાાં-ફાના (C) બાઈ-ફશને  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

10 અંડકો અને શકુ્રાણનુા વાંમોજનથી ે ગબટધાન થામ છે તેભાાં કેટરા જોડી યાંગસિૂો યશરેા છે? 

(A) 12  (B) 15  (C) 20  (D) 23  
 

11 સ્લબાલ અને વ્મલશાયના ગણુોના આધાયે __________ અઠલાડડમાની ઉંભયથી ફાકોની પ્રકૃત્રત વભજી અને ઓખી 
ળકામ છે. 

(A) 20 થી 25  (B) 0 થી 2  (C) 4 થી 6  (D) 10 થી 12  
 

12 __________% ફાકો વાભાન્જમ પ્રકૃત્રતલાા શોમ છે. 
(A) 50% 

(B) 85% 
(C) 75% 

(D) 100% 

        
 



13 ક્યાાં ફાકોભાાં ગબયાભણ, લફક અને અમકૂ પ્રકાયની વ્મલશાયીક તકરીપો લધાયે જોલા ભે છે? 
(A) ધીભા અને રાગણીળીર  (B) વાભાન્જમ પ્રકૃત્રતલાા  (C) તોપાની પ્રકૃત્રતલાા (D) ઉયના ફધા જ  

 

14 જન્જભલેૂ ક્યાાં યીફો ફાકના ત્રલકાવભાાં અવય કયે છે?   
(A) ભાતાની ઉંભય  (B) ળાડયયીક ભાાંદગી  (C) યેડીમો એક્ટીલીટી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

15 સ્લસ્થ ફાકભાાં કમાાં યોગ થલાની ળક્યતા ઓછી શોમ છે? 

(A) બ્રોંકાઈટીવ  (B) ટાઈપોઈડ  (C) એઇડ્વ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

16 ભાતાના ખોયાકભાાં _________ ની અછત શોમ ત્માયે ફાક વયેયાળ કયતાાં નાના કદનુાં અને ભાનત્રવક યીતે છાત શોમ છે. 
(A) ાણી  (B) પ્રોટીન  (C) ત્રલટાભીન  (D) ભીનયલ્વ  

 

17 _________ થી લધાયે ઉંભયની સ્ત્રીઓને કસલુાલડ અને જન્જભ લખતે લધાયે મશુ્કેરી ડલાની ળક્યતા શોમ છે. 
(A)  25 લટ  (B) 40 લટ  (C) 35 લટ  (D) 50 લટ  

 

18 ભોટી ઉંભયે __________ ની ખાભીલાા ફાકોના જન્જભ થલાની ળક્યતા લધી જામ છે. 
(A) ભેગેંનીઝ  (B) ભોંગોલરઝભ  (C) આંચકી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

 

19 ક્યાાં ઇન્જપેકળન શરેા 3 ભડશનાના ગબટને ઘણુાં નકુળાન કયે છે?  
(A) રૂફેરા  (B) લચકનોક્વ  (C) ત્રભવલ્વ 

(D) ઉયના ફધા જ 

 

20 અમકુ દલાઓ ત્રલકવતા ભણૃના અલમલોના ત્રલકાવને શાની કયી અલમલોની ખોડખાાંણ કયલા ભાટે જલાફદાય શોમ છે ેને 
_________ કશલેામ.  

(A) ટેયાટોજત્રનક  (B) આઈરોજત્રનક  (C) શાઈડ્રોજત્રનક  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  
 

21 _________ થી ીડાતી ભાતાના ફાકભાાં 6 થી 8 ગણી જન્જભજાત ખોડખાાંણ થલાની ળક્યતા શોમ છે.  

(A) હૃદમયોગ  (B) ડામાલફટીવ 
(C) કેન્જવય  (D) ટાઈપોઈડ 

 

22 5 થી 10 લટની ઉંભયે ફાકના ભાથાનુાં ભા __________ ંચચ થઇ જામ છે. 
(A) 35  (B) 11  (C) 21  (D) 15  

 

23 ___________ લટની ઉંભયભાાં ફાકભાાં ભાાં-ફા ની યોજજિંદી પ્રવતૃ્રતનુાં નુયાલતટન યભતભાાં કયે છે. 
(A) 7-9 લટ  (B) 2-4 લટ  (C) 1-3 લટ  (D) 10 લટ  

 

24 ફાકના ળાડયયીક ત્રલકાવ ભાટે શુાં ભશત્લનો બાગ બજલે છે? 

(A) ૌષ્ષ્ટક આશાય  (B) યવીકયણ  (C) સ્લયછતા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

25 ફાકની ભાનત્રવક રાગણીની જરૂડયમાતો કઈ કઈ છે? 

(A) ત્રળસ્ત અને નૈત્રતકતા  (B) ત્રનત્રિતતા અને વરાભતી  (C) પ્રોત્વાશન અને લખાણ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

26 ઘયભાાં વત્તાલાશી લરણથી ફાક ઉય કઈ અવય થામ છે? 

(A) શીનતા  (B) વરાભતી  (C) ફેદયકાયી  (D) ત્રળસ્તારન  
 

27 ક્યાાં ગાાને તરુણાલસ્થાનો ગાો કશલેામ? 

(A) 2 થી 6 લટ  (B) 13 લટથી ખુ્તલમ  (C) 1 ભાવ થી 2 લટ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 
 

28 તરુણાલસ્થાની ળરૂલાતભાાં જાતીમતાના શોભોન્જવ ઉત્ન્ન થામ છે. એ _________ નાભની ગ્રાંત્રથના ત્રનમભન શઠે થામ છે. 
(A) એડ્રીનાર  (B) એડ્રીનારીન  (C) ત્રપ્યટુયી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

29 છોકયાઓનો અલાજ ળેનુાં કદ લધલાના કાયણે ઘેયો ફને છે? 

(A) ભાથાનુાં  (B) ગાનુાં  (C) ભોઢાનુાં  (D) સ્લય ેટીનુાં  
 

30 ફાક 2 લટના અંત સધુી આળયે કેટરા ળબ્દો ફોરી ળકે છે? 

(A) 500 થી લધાયે  (B) 100-200  (C) 50-75  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

31 તરુણોભાાં તણાલની સ્સ્થત્રતભાાં જોલા ભતા ળાયીડયક રક્ષણો. 
(A) ઓછી ભખૂ રાગલી  (B) નફાઈ  (C) ેટભાાં દુ:ખવુાં  (D) ઉયના ફધા જ 

 

32 ફાકનુાં __________ ભડશને ભાથુાં ટટ્ટાય યશ ેછે. 
(A) 7 થી 9 ભડશના  (B) 1 લટ  (C) 3 થી 5 ભડશને  (D) 2 લટ  

 



33 9 ભાવની ઉંભયે ફાક ________કયી ળકે છે? 

(A) ફેવલાનુાં  (B) બાખોડીમા  (C) ઊબા યશવે ુ ાં   (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 
 

34 ફાક ભાણવનુાં વ્મલસ્સ્થત લચિ કેટરા લે દોયી ળકે છે? 

(A) 5 લે  (B) 10 લે  (C) 6 લે  (D) 7 લે  
 

35 નીચા ભનોફ અને સ્લખ્મારલાી વ્મસ્ક્તઓ કેલી શોમ છે? 

(A) મશુ્કેર સ્સ્થત્રતભાાંથી યસ્તો ળોધી ળકતા નથી  (B) ડશિંભત શોમ છે  
(C) ગબય થઈ આપતો ાય કયી જામ છે  (D) મશુ્કેર સ્સ્થત્રતભાાંથી યસ્તો ળોધી ળકે છે  

 

36 ક્યાાં ડયફો ફાકભાાં આત્ભત્રલશ્વાવ અટકાલે છે? 

(A) લાગી જળે  (B) નાનો છે  (C) ડયી જળે  (D) ઉયના ફધા જ 

 

37 બલુ્ધ્ધતા જુદા જુદા ાવા કમાાં છે? 

(A) ઝીણલટ  (B) ગલણતની ળસ્ક્ત  (C) ત્રલચાય, તાડકિક 
(D) ઉયના ફધા જ 

 

38 __________એ બદુ્ધિને વચોટ યીતે ત્રલચાયલાની અનકૂુ થલાની અને લાતાલયણને વભજલાની ળસ્ક્ત તયીકે લણટલી છે.  
(A) શોભીબાબા  (B) ન્જયટૂન  (C) આલ્રેડ  (D) આલ્ફટટ  

 

39 સ્ીમયભેનના ભત પ્રભાણે ફૌલ્ધ્ધક કામટભાાં કઈ વતૃ્રત શોમ છે? 

(A) P અને Q 
(B) Q અને S 

(C) A અને Z 
(D) T અને U 

 

40 __________ ના ભત પ્રભાણે ચાય પ્રકાયની બદૃ્ધિ શોઈ ળકે. 
(A) આઈનસ્ટાઈન  (B) બ્રોઈભ  (C) સ્સ્મયભેન  (D) આલ્રેડ લફન  

 

41 કેટરાથી ઉયના બદૃ્ધિઆંકલાા ફાકને કૃાાિ કશલેામ? 

(A) ૧૩૦ થી ઉય  (B) 100 થી ઉય  (C) 110 થી ઉય  (D) 120 થી ઉય  
 

42 કૃાાિ ફાકોની વર્જનાત્ભક ળસ્ક્તના કમાાં િણ બાગ છે? 

(A) રચીણાણુાં  (B) ઝડ  (C) ભૌંલરકતા  (D) ઉયના ફધા જ  
 

43 8 લટના ફાકની વાભાન્જમ બદુ્ધિ શોમ તો ભાનત્રવક લમ _________ કશલેામ. 
(A) 8 લટ  (B) 9.60 લટ  (C) 10 લટ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

 

44 શકુ્રકો અને અંડકો બેગા થઇને ________ ફનાલે છે. 
(A) ફાક  (B) ઝામગોટ (પલરતાાંડ) (C) યાંગસિૂ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

45 ભાનલ ળયીયના દયેક કો કેટરા યાંગસિૂો ધયાલે છે? 

(A) 43 
(B) 22 

(C) 86 
(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

46 સ્લખ્મારભાાં ત્રલકાવભાાં ભદદરૂ ડયફો કમાાં છે? 

(A) ભાતાત્રતાનુાં લરણ 
(B) વભાજનુાં લરણ 

(C) ત્રળક્ષકનુાં લરણ 
(D) ઉયના ફધા જ 

 

47 ફાકભાાં તણાલના ગાનો વભમ 

(A) 15 લટથી ઉય (B) 2-3 લટ (C) 10-12 ભડશના (D) 5-7 લટ 
 

48 ફાક નાનાાં લાક્યો કેટરા લે ફોરતુાં થામ છે? 

(A) 1   ⁄  લે 
(B) 4 લે 

(C) 2   ⁄  લે 
(D) 5 લે 

 

49 ળૈળલાલસ્થા એ ફાકનો કમો ગાો છે? 

(A) પ્રશ્ન કયલાનો (B) પ્રફ જીજ્ઞાવાવતૃ્રતનો (C) નકાયાત્ભક 
(D) સ્લાલરાંફન કેલલાનો 

 

50 જન્જભ વભમે ફાકનુાં લજન કેટલુાં શોવુાં જોઈએ? 

(A) 1.5 થી 2 ડક.ગ્રા.  (B) 1500 ગ્રાભ  (C) 2.5 થી 3.5 ડક.ગ્રા. (D) 4 ડકરોગ્રાભ  
 

 

 

_________________
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1 _________ ને ફાકના ત્રલકાવને રગતી મશુ્કેરીઓ ગણામ છે. 
(A) જ્ઞાનપ્રાલ્પ્તની મશુ્કેરી  (B) એષ્ન્જટઝભ  (C) ભાનત્રવક ભાંદતા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

2 લધાયે ચાંચ અને ધ્માનની ખાભીલાા ફાકોને શુાં કશલેામ? 

(A) નકાયાત્ભક ફલાખોય  (B) ળયભા  
(C) અટેન્જળન ડેપીવીટ શામય એક્ટીલ ડીવઓડટય (A.D.H.D) (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ   

3 જન્જભથી કેટરા લટ સધુી ફાક અંગઠુા ચવેૂ તે વાભાન્જમ ફાફત છે? 

(A) 1 લટ  (B) 3 લટ  (C) 5 લટ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

4 કેટરા ભડશનાની ઉંભયે ફાકને ભાતાના દૂધ ઉયાાંત ફીજો ખોયાક આલો જરૂયી છે? 

(A) 4-5 ભડશના છી  (B) 8 ભડશના છી  (C) 1 લટ છી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

5 વાભાન્જમ રાગણીના ત્રલકાવભાાં 1.5 લટથી 4 લટની ઉંભયના ફાકો __________ ના નાભે ઓખામ છે. 
(A) શોયીફર ટુ  (B) ટેયીફર ટુ  (C) સ્ટેભયીંગ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

6 ફાક કજજમાળ થલાના કાયણો  
(A) છેતયીંડીલાો સ્લબાલ  (B) ક્ષાતનુાં લાતાલયણ  (C) અધીયા લારીઓ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

7 ઘણા ફાકોભાાં 10 ભાવથી 2 લટના ગાાભાાં __________ ની તકરીપ જોલા ભે છે. 
(A) બ્રેથ શોલ્ડીંગ સ્ાઝભ  (B) વેયેફર ાલ્વી  (C) એન્જયયેુવીવ 

(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  
8 વેયેફર ાલ્વી જ્ઞાનતાંતનેુ રગતી __________ ગયફડ છે. 

(A) લધાયે  (B) ઓછી  (C) કામભી  (D) ક્યાયેક  
 

9 ત્રળક્ષા ળાસ્ત્રીની િત્રત પ્રભાણે તારીભ વક્ષભ રોકોનો બદુ્ધિઆંક ___________ શોમ છે. 
(A) 5-10  (B) 50-100  (C) 12-15  (D) 25-50  

 

10 તોતડાણુાં/અચકાઈને ફોરવુાં ____________% ફાકોભાાં જોલા ભે છે. 
(A) 3-4% 

(B) 10% 
(C) 20-22% 

(D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ  
11 ફાકથી અજાણતાાં ખોટી જગ્માએ ેળાફ થઈ જામ તેને __________ કશલેામ છે. 

(A) વેકન્જડયી એન્જયયેુવીવ  (B) એન્જટી ડાયયેુટીક  (C) નોકચયનર એન્જયયેુવીવ 
(D) એન્જયયેુવીવ 

        
 



12 ફેડ-લેટીંગના કાયણો  
(A) લાયવાગત  (B) ઊંઘના યીફો  (C) ચેતાતાંિની ડયક્લતાભાાં ત્રલરાંફ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

13 લૈજ્ઞાત્રનકોના ભતે _________ ખાલાથી ફેડ-લેટીંગની તકરીપ લધાયે થામ છે. 
(A) કોપી  (B) ચોકરેટ  (C) ડેયી દાથો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

14 ફાક જાગતા જ ેળાફ યોકાઈ જામ એવુાં એરાભટ શુાં ઊભુાં કયલાભાાં ઉમોગી વાલફત થામ છે? 

(A) કાંડીળનય  (B) કાંડીળનીંગ  (C) ડય 
(D) શીંભત 

 

15 ફા અયાધ ભાટેના મખુ્મ કાયણો  
(A) કુટુાંફના યીફો  (B) ફાકનાાં યીફો (C) વભાજનાાં યીફો (D) ઉયના ફધા જ  

 

16 ___________ આગભન છી આક્રભકતા અને ગનુાખોયીનુાં પ્રભાણ લધી ગયુાં છે. 
(A) ટી.લી અને લીડીમો  (B) કાય   (C) ક્રીકેટ  (D) સ્કૂટય  

 

17 __________% ત્રનળાે જતાાં ફાકોભાાં બણતયભાાં છાતણાની મશુ્કેરી જણામ છે.  
(A) 2% 

(B) 5% 
(C) 10% 

(D) 50% 

 

18 બણતય ભાટેના અનકૂુ યીફો 
(A) અભ્માવ ભાટે પ્રોત્વાશન 

(B) ત્રળક્ષકની વાયી યજૂઆત 
(C) યવદામક ત્રળક્ષણ િત્રત 

(D) ઉયના ફધા જ  
19 ‘ડડસ્રેક્ષીમા’ ના મખુ્મ લચન્જશો કમા છે? 

(A) લાાંચલાભાાં તકરીપ  (B) રખલાભાાં તકરીપ  (C) ગલણતભાાં તકરીપ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

20 ‘ડડસ્રેક્ષીમા’ થલાના કાયણો કમા છે? 

(A) લાંળ યાંયાગત  (B) લધાયે કોરેસ્ટેયોર  (C) એત્રનત્રભમા  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

21 વાભાન્જમ યીતે __________% રોકો જભણા શાથે રખે છે. 
(A) 10% 

(B) 85% 
(C) 50% 

(D) 100% 

 

22 ‘ડડસ્રેક્ષીમા’ ના ફાકોભાાં _________ બાગભાાં સભેુ શોતો નથી   
(A) ડાફા અને જભણા શાથભાાં (B) ડાફા અને જભણા ગભાાં 
(C) ડાફા અને જભણા બાગના ભગજભાાં  (D) ઉયના ફધા જ 

 

23 ‘ડડસ્રેક્ષીમા’ ના ફાકોને આતી થેયાી કેટરા લટના વભમગાા દયમ્માન આલાભાાં આલે તો ઉકેર જલ્દી આલે? 

(A) 1 થી 2 લટ (B) 7 થી 9 લટ (C) 0 થી 5 લટ (D) ક્યાયેમ ણ  
24 ફાકોના ઝધડા/ઈષ્માટથી શુાં નકુળાન થામ? 

(A) દુ:ખ અને ત્રનયાળા   (B) કાંટાીને ઝઘડા ઓછા થામ  
(C) ળાડયયીક અને ભાનત્રવક તાણનાાં રક્ષણો લધે  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

25 વૌથી લધાયે કેટરા લટ સધુી ફાકને ભાતાના વાંકટની જરૂય શોમ છે? 

(A) 1 લટ  (B) 3 લટ  (C) 10 લટ  (D) 5 લટ  
 

26 નીચેનાભાાંથી __________ને ત્રલકરાાંગતા કશલેામ. 
(A) ભાનત્રવક છાતણુાં  (B) શ્રલણ ળસ્ક્તની ખાભી  (C) જ્ઞાનપ્રાલ્પ્તની ત્રલકરાાંગતા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

27 ___________ ભડશના સધુી ફાક સ્સ્ભત ના આે તો એને રષ્ષ્ટની ખાભી શોઈ ળકે છે. 
(A) 0-2 ભડશના  (B) 2 લટ  (C) 3-6 ભડશના  (D) 1 લટ  

 

28 જ્ઞાનપ્રાલ્પ્તની ત્રલકરાાંગતાલાા ફાકોભાાં ________ મશુ્કેરી જોલા ભે છે. 
(A) અયૂતા અને અમોગ્મ બણતયની તક  (B) શ્રલણ કે રષ્ષ્ટની ખાભી  
(C) રાગણીની મશુ્કેરી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

29 18 લટની ઉંભય શરેા થતા ત્રલકાવભાાં વયેયળ કયતાાં નીચી વાભાન્જમ ફૌલ્ધ્ધક કામટક્ષભતા શોમ તેને _________ કશલેામ. 
(A) ત્રલકરાાંગતા  (B) ભાંદબદુ્ધિ  (C) શ્રલણ ળસ્ક્તની ખાભી   (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

30 કેટરા લટની ઉંભયે ફાકના ભાથાનુાં ભા ખુ્તલમના ભાથાના ભા ેવુાં થઇ જામ છે? 

(A) 5 થી 7 લટ  (B) 2 થી 3 લટ  (C) 10 થી 12 લટ  (D) 6 થી 8 ભડશના  
 



31 ભાંદબદુ્ધિલાા ફાકોભાાં ભાથાનુાં ભા ઉંભય પ્રભાણે લધી નશી અને કામભ ભાટે ઓછુ યશ ેતેને શુાં કશલેામ? 

(A) ભેક્રોવેપારી  (B) ભાઈક્રોવેપારી (C) થેરેવેભીમા (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 
 

32 ભાતાની ભોટી ઉંભયે થમેરી પ્રસતૂ્રતભાાં ખાભી યશી જામ તેભાાં કમા નાંફયના યાંગસિૂભાાં એક લધાયાનો ક્રોભોવોભ શોમ છે? 

(A) 21  (B) 22  (C) 20  (D) 25  
 

33 વગબાટલસ્થા દયમ્માન કમા યોગ થલાની ળક્યતા લધે છે? 

(A) યકતસ્ત્રાલ  (B) રોશીનુાં ઊંચુાં દફાણ  (C) ડામાફીટીવ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

34 ફાણ દયમ્માન ભગજના યોગો થામ તેના કાયણો કમા છે? 

(A) ઓયી-અછફડા   (B) ળયદી  (C) ટાઈપોઈડ  (D) ભેરેયીમા  
 

35 અધયૂા ભાવે જન્જભેરા ફાકને લધાયે ડતા પ્રાણલાય ુઆલાથી કમો યોગ થામ છે? 

(A) ભાોીઆ  (B) ભગજનો વોજો  (C) યીરોરેન્જટર પાઈબ્રોપ્રાલઝમા  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

36 રઘરુષ્ષ્ટનુાં ફીજુ ાં નાભ __________ છે. 
(A) ઈથોીઆ  (B) ભામોીઆ  (C) યયુોીઆ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

37 રઘરુષ્ષ્ટના કાયણો  
(A) આંખનો ચે  (B) જન્જભથી ભોત્રતમો  (C) આલ્ફીનોભાાં રઘરુષ્ષ્ટની ખાભી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

38 ફાકોભાાં યાંગ ઓખલાની વભસ્મા ળેના રીધે શોમ છે? 

(A) યેટીનાના યોગ  (B) ભગજનો તાલ  (C) ચશ્ભાને રીધે  (D) ભોત્રતમાને રીધે  
 

39 દદીના કરય ત્રલઝન ભાટે ે ચાટટ લયામ છે તેને શુાં કશલેામ છે? 

(A) ઈત્રળકા  (B) ઇત્રતશાવ  (C) ઈત્રળશાયા  (D) ઈત્રળતા  
 

40 ફાકોભાાં ફશયેાળના કાયણો   

(A) જન્જભજાત ફશયેાળ  (B) કાનભાાં થતી ઈજાને રીધે  (C) લાયવાગત  (D) ઉયના ફધા જ 

 

41 આંધા ફાકોને કઈ લરત્ર દ્વાયા લાાંચલાનુાં અને રખલાનુાં ળીખલવુાં જોઈએ? 

(A) બ્રેઈર  (B) બ્રેઈન  (C) બ્રાલઝર  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

42 ફશયેાળ અટકાલલા અડયલણત છોકયીઓને કઈ યવી મકુાલલી જોઈએ? 

(A) ઓયી-અછફડા   (B) જભટન ભીવલ્વ  (C) ોલરમો  (D) ડીપ્થેયીમા  
 

43 ફાકને ફોરલાની વભસ્માના કાયણો  

(A) કરેપટ રી  (B) જન્જભજાત ફશયેાળ  (C) ભગજભાાં થતો ચે  (D) ઉયના ફધા જ  
44 નલજાત ત્રળશભુાાં જન્જભથી __________ નુાં ઓયેળન કયલલાથી અંધાાનો ઈરાજ કયી ળકામ છે.  

(A) ભાપીમા  (B) ભામોીઆ 
(C) ભોત્રતમા (D) કોત્રનિઅર ગ્રાડરટીંગ  

 

45 નલજાત ત્રળશભુાાં આંખભાાં થતા કરેભાઈડડમાનો ચે રાગે ત્માયે _________ ભરભ આંખભાાં રગાલલાભાાં આલે છે. 
(A) ફ્લકુોનાઝોર  (B) એન્જટીફામોટીક  (C) ટેરાવાઈક્રીન  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

46 ભાંદબદુ્ધિલાા ફાકોભાાં રાગણી અને વ્મલશાયની મશુ્કેરીઓનુાં પ્રભાણ _________ ટકા જોલા ભે છે? 

(A) 30 થી 40  (B) 40 થી 60  (C) 60 થી 70  (D) 70 થી લધાયે   
47 ધ્માનની ખાભીલાા ફાકો લધાયે _________ શોમ છે. 

(A) ચાંચ  (B) ફેધ્માન  (C) તોપાની  (D) ઉયના ફધા જ 

 

48 નાના ફાકોને ળાાના ળરૂઆતના ગાાભાાં રખલાભાાં મશુ્કેરી ડે એને _________ કશલેામ. 
(A) ડીવગ્રાપીઆ  (B) ડીવરેજ્ઞીઆ  (C) ભારપોભેવન  (D) ભોટય કોઓઁડીનેળન  

 

49 પેપવા ભાાં ખાભી શોમ તો ફાકને __________ ઝડથી થતો નથી. 
(A) ભગજનો ત્રલકાવ  (B) શ્વવનડક્રમા  (C) કયોડયજ્જૂનો ત્રલકાવ  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

50 અત્રધક ભાંદતા લાા ફાકોને ળરૂઆત થી ___________ આલાભાાં આલે છે ે શરનચરન ની કભી ને સધુાયે છે. 
(A) પીઝયોથેયાી  (B) યેકી  (C) ક્રામોથેયાી  (D) ઉયભાાંથી કોઈ નડશ 

 

 

______________ 


