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1 કુદરતી ઉપચાર બનવા માટેની પાયાની કેટલી બાબતોને ધ્યાનમાાં રાખવાની હોય છે?  
(A) ચાર  (B) પાાંચ  (C) ત્રણ  (D) છ   

2 ડૉ. પીસનૂનઝ હાંમેશા કહતેો, કોઇપણ રોગ નનવારણ માટે શુાં રાખવાની જરૂર હોય છે?   
(A) ધીરજ   (B) ઉતાવળ  (C) ઢીલ  (D) એકપણ નહીં 

 

3 ઉત્તમ સ્વાસ્્ય કોનો સહજ સ્વભાવ છે?  
(A) મનનો  (B) શરીરનો  (C) આત્માનો  (D) પરસ્પરનો  

 

4 કોણ પોતાનો સધુાર સ્વયાં જ કરે છે.  
(A) તન    (B) મન  (C) કુનત્રમ  (D એકપણ નહીં  

 

5 કયુાં સ્વાસ્્ય નવજ્ઞાન જીવાણુાંઓને રોગોની ઉત્પનતનુાં કારણ માનતુાં નથી? 
(A) કુનત્રમ  (B) કુદરતી  (C) એલોપાંથી  (D) આયવેુદ  

 

6 એક અગત્યનુાં ઔષધ છે.   
(A) આહાર  (B) નવષદ્રવ્ય  (C) વધ ુઆહાર  (D) એકપણ નહીં 

 

7 નેસગોપચારના નસધ્ધાાંત કેટલા છે?  
A

 
પાાંચ  (B) આઠ  (C) નવ  D) અગીયાર  

 

8 પ્રાકૃનતક ચચકકત્સા કેટલા વષષ જૂની છે?  
(A) ૧૦૦  (B) ૧૫૦  (C) ૨૦૦  (D) ૨૫૦  

 

9 પ્રાકૃનતક ચચકકત્સા દ્વારા રોગમાાંથી શુાં મેળવી શકાય છે?  
(A) મકુ્તત    (B) શક્તત  (C) સસુ્તી  (D) એકપણ નહીં 

 

10 કુદરતી ઉપચારનો દદીને શારીરીક સ્વસ્થતાની સાથે સાથે માનનસક સ્વસ્થતા આપવી એ કોનો ઉદેશ્ય છે?  
(A) નેસગોપચારનો   (B) આયવેુદનો  (C) એલોપથીનો  (D) હોમીયોપેથી  

 

11 કુદરતી પાંચમહાભતૂોમાાં જમીન, પાણી,  અક્નન, વાય ુતથા આકાશના સાંનમશ્રણથી શુાં બનેલ છે?  
(A) સ્ત્રી    (B) પરુુષ  (C) માનવશરીર  (D) એકપણ નહીં 

 

12 જો વ્યક્તત સતત ચચિંતા તથા તાણમાાં જીવન નવતાવતો હોય તો તેને કેવો રોગ થવાની શક્યતા ઘણી વધી જાય છે.  
(A) અનનદ્રા  (B) નનદ્રા  (C) ટાઇફોઇડ  (D) એકપણ નહીં 

 

13 કયો ઉપચાર મનષુ્યને કુદરત તરફ પાછા વાળવાનુાં અગત્યનુાં કામ કરે છે?  
(A) આયવેુદ  (B) કુદરતી  (C) એલોપથી   (D) એકપણ નહીં 

 



14 આપણા દેશના મહાન સ્વાતાંત્ર્ય સેનાની ગાાંધીજીએ પણ કયા ઉપચાર પર ભાર મકૂ્યો હતો?  
(A) કુદરતી  (B) એલોપથી  (C) આયવેુદ  (D) હોમીયોપથી  

 

15 કુદરતી ઉપચારના કયા નવખ્યાત ચચકકત્સક પોતે લાાંબાાં ગાળાની શારીરીક અસ્વસ્્યતા ભોગવી હતી?  
(A) ડો.પેટીન કોફર  (B) ડો.પીસનૂીઝ  (C) ડો. ખરુાના  (D) ડો. જેમ્સ  

 

16 ઉપવાસ એ શરીરને એક બળ પ્રાપ્ત કરવાનો તથા શુાં રહવેાનો અવસર આપે છે?  
(A) રોગી  (B) નીરોગી  (C) દુ:ખી  (D) કોધાયામાન  

 

17 અનત આહારને કારણે પાચનતાંત્રના અવયવોને આહાર પચાવવામાાં શુાં પડે છે?   
(A) ઘણો જ શ્રમ  (B) ઘણો જ આરામ  (C) તકલીફ  (D) લાભ  

 

18 કઇ ઉપચાર પધ્ધનતમાાં આહાર ચચકકત્સાને એક અચભન્ન અંગ ગણવામાાં આવે છે?  
(A) કુદરતી  (B) કુનત્રમ  (C) એલોપથી  (D) એકપણ નહીં 

 

19 આહારને વધ ુપડતો રાાંધવામાાં આવે તો શુાં થાય છે?  
(A) લાભ  (B) નકુશાન  (C) ઝેરી  (D) એકપણ નહીં 

 

20 આપણા શરીરને નવકાસ પામવા માટે શાની જરૂર છે?  
(A) આહાર  (B) વધ ુઆહાર  (C) ઝેર   (D) એકપણ નહીં 

 

21 રોગ ઉત્પનતનુાં મખુ્ય કારણ શરીરમાાં જમા થયેલા શુાં છે?  
(A) ઝેરો  (B) અમતૃ  (C) ચબનઝેરી  (D) એકપણ નહીં 

 

22 કય ુતત્વ ક્સ્થરતા અને જડતાની નનશાની છે?  
(A) આકાશ  (B) જમીન  (C) જળ  (D) વાય ુ 

 

23 ટાઇફોઇડમાાં શામાાં સોજો થાય છે?  
(A) આંતરડાનો  (B) ફેફ્સા  (C) કીડની  (D) પગમાાં  

 

24 કઇ ઉપચાર પધ્ધનતનો ઉદે્દશ ફતત લોકોને સાજા કરવાની જ નહી પરાંત ુમાાંદાજ ન પડાય એ કાળજી કઇ રીતે રાખવી 
તે શીખવવાનો છે?  

(A) કુદરતી  (B) કુનત્રમ  (C) એલોપથી  (D) હોમીયોપથી  
 

25 માનવશરીર કેટલા મહાભતૂનુાં બનેલુાં છે?  
(A) ચાર  (B) પાાંચ  (C) છ  (D) સાત  

 

26 માનનસક તાણ અને અસાંતચુલતતા એ દરેકના પાયામાાં પણ છે?  
(A) રોગના  (B) સાજાના   (C) માાંદાના  (D) એકપણ નહીં 

 

27 દદીને કેવા થવાની ઇચ્છા હોય તો જ તે સાજો થઇ શકે છે?  
(A) માાંદા  (B) ચબમાર  (C) સાજા  (D) દાખલ  

 

28 અસાંતચુલત આહાર નવહારના કારણે શરીરમાાં શુાં ઉત્પન્ન થાય છે?  
(A) નવષદ્રવ્યો  (B) અમતૃ  (C) પાણી  (D) એકપણ નહીં 

 

29 કદવસમાાં ઓછામાાં ઓછા ૧૦ થી ૧૨ નલાસ શુાં પીવુાં જોઇએ?  
(A) દૂધ  (B) પાણી  (C) ચા  (D) કોફી  

 

30 શરીરમાથી નાશ પામેલા કોષો શુાં બને છે?  
(A) તત્વ  (B) નવજાતીય તત્વો  (C) સત્વ  (D) સચય  

 

31 ડૉ. પેટીન કોફર કઇ યનુનવનસિટીના ઔષધનવજ્ઞાનના પ્રોફેસર હતા?   
(A) નવએના   (B) હામષડષ  (C) ગજુરાત  (D) લાંડન  

 

32 કે્રનેફાઇટીસમાાં શામાાં સોજો થાય છે?  
(A) ફેફ્સામાાં  (B) આંતરડામાાં  (C) કીડની  (D) યકૃત  

 

33 ટાઇફોઇડમાાં શામાાં સોજો થાય છે?  
(A) આંતરડાનો   (B) ફેફ્સા  (C) કીડની  (D) પગમાાં  

 



34 ધરતી પર લીલાઘાસમાાં ખલુ્લા પગે ફરવાથી શુાં સારુાં રહ ેછે?  
(A) ધન  (B) સ્વાસ્્ય  (C) બીમારી  (D) એકપણ નહીં  

 

35 કયુાં તત્વ ક્સ્થરતા અને જડતાની નનશાની છે?  
(A) આકાશ  (B) જમીન  (C) જળ  (D) વાય ુ 

 

36 પ ૃ્ વી પર પાાંચતત્વો  શુાં થાય ત્યારે કુદરતી આફતો આવે છે?  
(A) અસાંતચુલત  (B) સાંતચુલત  (C) વધારે  (D) નફારાત્મક  

 

37 માનવશરીરમાાં કેટલા તત્વો અસાંતચુલત થાય છે ત્યારે શારીરીક કે માનનસક તકલીફ શરૂ થાય છે?  
(A) છ  (B) સાત  (C) આઠ  (D) પાાંચ  

 

38 કયા તત્વનુાં આધ્યાત્ત્મક મહત્વ રહલે ુાં છે?  
(A) અવકાશતત્વ  (B) અક્નનતત્વ  (C) જળતત્વ  (D) એકપણ નહીં  

 

39 પાાંચેય તત્વોની દુનનયામાાં કેવી અસર થાય છે?  
(A) સકારાત્મક  (B) નકારાત્મક  (C) બાંને્ન  (D) એકપણ નહીં  

 

40 રોગોની ચચકકત્સામાાં એન્ટીબાયોટીક આપવાથી શુાં ક્ષીણ થાય છે?  
(A) સયૂષઉજાષ  (B) સકારાત્મક ઉજાષ  (C) પ્રાણશક્તત  (D) અક્નનઉજાષ  

 

41 કયુાં તત્વ એ માત્ર અનભુવની બાબત છે?  
(A) અક્નનતત્વ  (B) જળતત્વ  (C) જમીનતત્વ  (D) એકપણ નહીં  

 

42 શરીરમાાં જમીનતત્વ વધારે હોય તો વ્યક્તત કેવી હોય છે?  
(A) પાતળી  (B) નાની  (C) બેડોળ  (D) એકપણ નહીં  

 

43 જળતત્વમાાં કઇ એનજી રહલેી છે?  

(A) ઇલેતરોમેનનેટીક  (B) સયૂષઉજાષ  (C) ઇલેતરીકફોસષ  (D) મેનનેટીકફોસષ   
 

44 પ્રાકૃનતક ચચકકત્સાના પ્રણેતા કોણ હતા?  
(A) ડૉ. પીસનૂીઝ  (B) ડૉ. ખરુાના  (C) ડૉ. ફનાષડીઝ  (D) ડૉ. ચાલ્સૅ  

 

45 નકારાત્મક ઉજાષને કઇ ઉજાષમાાં ફેરવી શકાય છે?  
(A) સકારાત્મક ઉજાષ   (B) સયૂષ ઉજાષ   (C) પ્રાણ ઉજાષ  (D) શક્તત ઉજાષ  

 

46 શામાાં વાય ુઅને માટીનાાં રજકણો છે, ગરમી અને પાણીનુાં પ્રમાણ છે?  
(A) હવા  (B) પાણી  (C) અક્નન  (D) આકાશ  

 

47 પ ૃ્ વીની રચના કેટલા તત્વોની બનેલી છે?  
(A) ત્રણ  (B) ચાર  (C) પાાંચ  (D) છ  

 

48 માનવશરીરમાાં જળ એ લોહીને કેવુાં રાખી ફરત ુાં રાખવાનુાં કાયષ કરે છે?  
(A) જાડુાં  (B) પાતળાં  (C) લાલ  D

 
ઘાટુ  

 

49 જળતત્વનુાં પ્રમાણ વધે તો શુાં આવે?  
(A) દુષ્કાળ  (B) પરૂ  (C) વાવાઝોડુ  (D) એકપણ નહીં  

 

50 જમીનતત્વ ઓછાં હોય તો વ્યક્તત કેવી હોય?  
(A) સ્થળૂ  (B) દૂબષળ   (C) વધારે સ્થળૂ  (D) એકપણ નહીં  

 

51 પ ૃ્ વીની રચનામાાં કયુાં તત્વ એ સયૂષપ્રકાશ છે?  
(A) જળ (B) અક્નન (C) વાય ુ (D) આકાશ 

 

52 વ્યક્તતના શરીરમાાં કયુાં તત્વ એ વ્યક્તતના શારીરીક બાંધારણ છે?  
(A) જમીન  (B) વાય ુ (C) અવકાશ  (D) જળ  

 

53 

 

 

 

 

જળતત્વ ઓછાં હોય તો લોહી કેવુાં થઇ જાય છે?  
(A) પાતળાં  (B) જાડુાં  (C) ગરમ  (D) નરમ  

 



54 કયો પ્રકાશ જીવન જીવવાની શક્તત આપે છે, આનાંદ અને ઉત્સાહ આપે છે?  
(A) ચાંદ્રપ્રકાશ  (B) અક્નન  (C) સયૂષપ્રકાશ  (D) કુનત્રમ  

 

55 પ ૃ્ વીની રચનામાાં કયુાં તત્વ એ સયૂષપ્રકાશ છે?  
(A) જળ  (B) અક્નન  (C) વાય ુ (D) આકાશ  

 

56 કઇ સ્મનૃતમાાં પણ જળને ભરોસાપાત્ર ઇલાજ તરીકે સ્વીકારવામાાં આવે છે?  
(A) મનસુ્મનૃત  (B

 
આકદસ્મનૃત  (C) પશસુ્મનૃત  (D) એકપણ નહીં  

 

57 વ્યક્તત ખલુ્લા ઠાંડા પાણીમાાં ૧૦ થી ૩૦ મીનીટ તરવાનુાં રાખે તો તેને શુાં મળે છે?  
(A) નકુશાન  (B) એનજી  (C) પૈસા  (D) નબળાઇ  

 

58 જળતત્વ વધી જાય તો વ્યક્તતના શરીરમાાં શુાં આવે છે?  
(A) સોજા  (B) મોળ  (C) તાવ D) એકપણ નહીં  

 

59 કયુાં તત્વ ગનતશીલતાનુાં પ્રનતક છે?  
(A) વાય ુ (B) જળ  (C) અક્નન  (D) આકાશ  

 

60 સજીવ અને નનજીવ સષૃ્ષ્ટમાાં પ્રાણવાય ુપરૂો પાડે છે?  
(A) એક  (B) બે  (C) ત્રણ  (D) વાય ુ  

 

61 રોગ એ શુાં મેળવવાનો રસ્તો છે?  
(A) સ્વસ્થતા  (B) ચબમારી  (C) સાજા  D) માાંદા  

 

62 અઠવાકડયામાાં ઓછામાાં ઓછા કેટલીવાર ઉપવાસ કરવા જોઇએ?  
(A) એક  (B) બે  (C) ત્રણ  (D) પાાંચ  

 

63 વીટામીન એ અને ડી પરુા પાડે છે?  
(A) સયૂષઉજાષ  (B) કુનત્રમઉજાષ  (C) નકારાત્મકઉજાષ  (D) એકપણ નહીં  

 

64 પવષતો ઉપર જેમ ઉપર જઇએ તેમ વાય ુકેવો થતો જાય છે?  
(A) જાડો  (B) પાતળો  (C) વેગવાળો  (D) ઓછો  

 

65 માનવશરીરમાાં કયુાં અક્નનતત્વ છે?  
(A) માથ ુ (B) પગ  (C) પેટ  (D) હાથ  

 

66 અવકાશતત્વનો શુાં અથષ થાય છે?  
(A) રાક્ષસ   (B) દૈત્ય  (C) ઇશ્રર  (D) મહાત્મા  

 

67 કયા તત્વને જોઇ શકાત ુાં નથી. પણ અનભુવ કરી શકાય છે?  
(A) અવકાશ  (B) પ ૃ્ વી  (C) જળ  (D) અક્નન  

 

68 સજીવસષૃ્ષ્ટમા લોહીને ફરત ુાં રાખવાનુાં કાયષ કયુાં તત્વ કરે છે?  
(A) જળ  (B) અક્નન  (C) પ ૃ્ વી  (D) વાય ુ 

 

69 હ્યદયના ધબકારા એ કયા તત્વને આનધન છે?  
(A

 
વાય ુ (B) જળ  (C) અક્નન  (D) પ ૃ્ વી  

 

70 વ્યક્તતના શરીરમાાં જો વાયતુત્વ વધી જાય તો તે વ્યક્તતનુાં શરીર કેવુાં લાગે છે?  
(A) ફુલેલુાં  (B) સાંકોચાયેલુાં  (C) નરમ  (D) ગરમ  

 

71 કોના દ્વારા સગુ ાંધ કે દુગંધનો અનભુવ કરી શકાય છે?  
(A) અક્નન  (B) પ ૃ્ વી  (C) જળ  (D) વાય ુ 

 

72 વાયતુત્વ એ શાનુાં પ્રનતક છે?  
(A) લાગણી  (B) ક્રોધ  (C) પાપ  (D) પણૂ્ય  

 

73 

 

 

 

વ્યક્તતના શરીરમાાંથી કયુાં તત્વ ઘટી જાય તો તેને જીવન જીવવાનો ઉત્સાહ રહતેો નથી? 

(A) જળતત્વ (B) વાયતુત્વ (C) અક્નનતત્વ (D) એકપણ નહીં 
 



74 ચાર તત્વ હોય પણ જ્યારે કયુાં તત્વ ન હોય તો બીજા તત્વોનુાં કશુાં જ મહત્વ રહતે ુ ાં નથી?  
(A) જળ  (B) અક્નન  (C) વાય ુ (D) અવકાશ  

 

75 કયુાં તત્વ એ સવોપરી સાંજ્ઞા છે જે ઇશ્વરનો અંશ છે અને પ ૃ્ વીની દરેક વસ્તમુાાં દરેક કાયષમાાં જોવા મળે છે?  
(A) પ ૃ્ વી  (B) અક્નન  (C) અવકાશ  (D) જળ  

 

76 વ્યક્તતના શરીરમાાંથી કયુાં તત્વ ઘટી જાય તો તેને જીવન જીવવાનો ઉત્સાહ રહતેો નથી.  
(A) આત્મતત્વ  (B) બ્રહ્મતત્વ  (C) જળતત્વ  (D) અક્નન  

 

77 જે વ્યક્તતનુાં આત્મબળ મજબતુ હોય તે વ્યક્તતનુાં મનોબળ કેવુાં હોય છે?  
(A) મજબતુ  (B) પોચુાં (C) નબળાં  (D) ઠાંડુાં  

 

78 અક્નનતત્વની નકારાત્મક ઉજાષ કઇ આફત લાવે છે?  
(A) કુદરતી  (B) કુનત્રમ  (C) માનવસજીત  (D) એકપણ નહીં   

79 અક્નન ઉજાષથી કઇ શક્તત ઉત્પન્ન કરી શકાય છે?  
(A) ઇલેતરીક  (B) જળશક્તત  (C) કુનત્રમ  (D) એકપણ નહીં  

 

80 જળના મખુ્ય સ્ત્રોત કયા છે?  
(A) નદી, તળાવ  (B) પરબ  (C) વાવ  (D) એકપણ નહીં  

 

81 જળતત્વની શક્તત કેવી છે?  
(A) માપ  (B) અમાપ  (C) ઓછી  D) એકપણ નહીં  

 

82 કયા તત્વનુાં સમતોલન પણ તાંદુરસ્તીનુાં પ્રનતક છે?   
(A) જળ  (B) જમીન  (C) અક્નન  (D) વાય ુ  

83 કેટલાાં તત્વોની સકારાત્મક અને નકારાત્મક બાંને અસરો હોય છે?  
(A) પાાંચ  (B) ત્રણ  (C) બે  (D) એક  

 

84 પ ૃ્ વીની રચના કે આખા બ્રહ્માાંડમાાં પાાંચ તત્વો નસવાય છઠ્ઠાં તત્વ અક્સ્તત્વ ધરાવે છે?  
(A) હા  (B) ના  (C) બાંને  (D) એકપણ નહીં  

 

85 કયુાં તત્વ ઓછાં હોય તો વ્યક્તતને ચક્કર આવે છે અને બેભાન થઇ જાય છે?  
(A) અક્નન  (B) જળ  (C) વાય ુ (D) આકાશ  

 

86 કયા તત્વવાળી વ્યક્તત આનાંદી હકારાત્મક અને માનનસક રીતે સાંપણૂષ સ્વસ્્ય હોય છે?  
(A) અક્નનતત્વ  (B) પ ૃ્ વીતત્વ  (C) અવકાશતત્વ  (D) જળતત્વ  

 

87 કુદરતી ઉપચારમાાં શેને સાંતચુલત કરવામાાં આવે છે?  
(A) શરીરના પાંચમહાભતુ  (B) આંતકરક દેખાવ  (C) બાહ્ય દેખાવ  (D) શરીરના દોષો  

 

88 ગાંભીર ચબમારીઓ અને પકરક્સ્થનતઓમાાંથી બહાર આવવા માટે જગતમાાં શેના પ્રચારની જરૂર છે?  
(A) સ્વાસ્્ય નશક્ષણ  (B) પ ૃ્ વીતત્વ  (C) ઋતનુશક્ષણ  (D) એકપણ નહીં  

 

89 વાયતુત્વને આનધન છે ?  
(A) મગજના નવકાસ  (B) શરીરની ઉંચાઇ  (C) હ્રદયના ધબકારા  (D) શરીરનુાં વજન  

 

90 પ્રાકૃનતક ચચકકત્સામાાં શાને સૌથી અગત્યનુાં માનવામાાં આવે છે?  
(A) રોગ નનદાન  (B) ઔષધ  (C) રોગ  (D) એકપણ નહીં  

 

91 શરીરનો સધુાર કોણ કરે છે?  
(A) શરીર પોતે  (B) દવા  (C) કસરત  (D) ત્રણેય  

 

92 ડૉ.પેટીનકોફર કઇ યનુનવકરસ્ટીના પ્રોફેસર હતા?  
(A) જમષન  (B) નવએના  (C) બાંને  (D) એકપણ નહીં  

 

93 

 

 

 

 

અમકુ ચોક્કસ સમય માટે આહારથી દૂર રહવે ુ ાં તેને શુાં કહવેાય?  
(A) ભખૂ્યા રહવે ુ ાં  (B) ઊપવાસ  (C) રોગ થયો હોય  (D) એકપણ નહીં  

 



94 ટાઇફોઇડમાાં કયાાં અવયવને સોજો થાય છે?  
(A) ફેફ્સા    (B) યકૃત  (C) કકડની  (D) આંતરડા  

 

95 ફેફ્સાના સોજાને કયો રોગ કહવેાય?  
(A) ટાઇફોઇડ  (B) કેનેફ્રાઇટીસ  (C) ન્યમુોનીયા  (D) તાવ  

 

96 શેના કારણે પાચનતાંત્રના અવયવોને આહાર પચાવવામાાં ઘણો જ શ્રમ પડે છે?  
(A) ઓછો આહાર  (B) ઠાંડો આહાર  (C) ગરમ આહાર  (D) અનતઆહાર  

 

97 આપણા શરીરમાાં કેટલા મહાભતૂ આવેલા છે?  
(A) પાાંચ  (B) ચાર  (C) છ (D) આઠ  

 

98 કયા તત્વ દ્વારા ઇલેતરીક શક્તત ઉત્પન્ન કરી શકાય છે?   
(A) વાય ુ (B) અક્નન  (C) પ ૃ્ વી  (D) જળ  

 

99 સાાંજે કઇ કદશા તરફ ઉભા રહી સાંધ્યા કરવી?  
(A) પવૂષ  (B) પનશ્વમ  () દચક્ષણ  (D) ઉત્તર   

100 કયા તત્વમાાં ઇલેકરોમેનનેટીક એનજી રહલેી છે?  
(A) પ ૃ્ વી  (B) અક્નન  (C) વાય ુ (D) જળ  

 

 

_______________ 
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1 ઉપવાસ ચચકકત્સા કયા રોગમાાં ચમત્કાકરક પકરણામ આપે છે?  
(A) તાવ  (B) શરદી  (C) ઝાડા  (D ઊલટી  

 

2 કયો ધ્રવુ ગરમી ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને શક્તત પણ આપે છે?  
(A) દચક્ષણ  (B) ઉત્તર  (C) બાંને  (D) એકપણ નહીં  

 

3 નવટામીન ‘ડી’ મેળવવાનો એક માત્ર કુદરતી સ્ત્રોત કયો છે?  
(A) પાણી  (B

 
શાકભાજી  (C) નવટામીનની ગોળીઓ  (D) સયૂષપ્રકાશ  

 

4 શરીરની સ્નાયપેુશી પર કઇ કક્રયા કરવી અનત અગત્યની છે?  
(A) સયૂષસ્નાન  (B) એનનમા  (C) માલીશ  (D) સ્નાન  

 

5 કટીસ્નાન કરવા માટે ટબમાાં કેટલુાં પાણી લેવુાં જોઇએ?  
(A) ઇલેતરીક કરાંટ  (B) કાંપન  (C) માલીશ   (D સ્નાન  

 

6 એક્યપેુ્રશરમાાં પોઇન્ટને કેટલીવાર માટે દબાવવુાં જોઇએ?  
(A) ૩ સેકન્ડ   (B) ૨ સેકન્ડ (C) ૬ સેકન્ડ (D) ૫ સેકન્ડ 

 

7 કોને નનયનમત રીતે સયૂષસ્નાન કરવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે ?  
(A) ડૉતટર  (B) પોસ્ટમેન  (C) ખેલાડી  (D) પોલીસ  

 

8 લોહચુાંબકથી તેની આજુબાજુ કયુાં ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે? 

(A) ઊજાષ   (B) ચુાંબકીય  (C) પ્રાણ  (D એકપણ નહીં  
 

9 ઊબકા અને મોળ આવવા કઇ પધ્ધનતમાાં શરૂ થાય છે?  
(A) વરાળસ્નાન  (B) વમન  (C) જલનેનત  (D) સયૂષસ્નાન  

 

10 અંગારવાયનુો નનકાલ શેમાાંથી ના થાય તો શરીરમાાં નવષદ્રવ્યો વધે છે?  
(A) ફેફ્સા  (B) આંતરડા  (C) જઠર  (D) યકૃત  

 

11 જલનેનત કયાષ પછી નાકને કેટલી વાર છીંકવુાં જોઇએ?  
(A) ૧૦ થી ૨૦  (B) ૩૦ થી ૪૦  (C) ૨૦ થી ૩૦  (D) ૪૦ થી ૫૦  
        

 



12 કરોડને બળ, ઉતે્તજન અને પષુ્ષ્ટ કઇ પધ્ધનતમાાંથી મળે છે?  
(A) સયૂષસ્નાન  (B) કટીસ્નાન  (C) કરોડસ્નાન  (D) એકપણ નહીં  

 

13 વીયષ, યકૃત અને કહમોનલોબીન માટે ઉપયોગી એનસડ કયો છે?  
(A) આઇસોલ્યસુાઇન  (B) હીસ્ટીડાઇન  (C) પ્રોલાઇન  (D) બ્લસુાઇન  

 

14 વમનની કક્રયા મકહનામાાં કેટલીવાર કરી શકાય છે?  
(A) એક-બે  (B) બે  (C) ચાર  (D) બે-ત્રણ  

 

15 દમ, એસીડીટી, ખાટા ઓડકાર વગેરે જેવી તકલીફોમાાં કઇ પધ્ધનત અપનાવવી જોઇએ?   
(A) વમન  (B) જલનેનત  (C) કરોડસ્નાન  (D) એકપણ નહીં  

 

16 શરીરનુાં કયુાં અંગ નવનવધ સાંદેશાઓની આપલે માટેનુાં જ ાંતશન છે?  
(A) હાથ  (B) પગ  (C) કરોડરજ્જુ  (D) મગજ  

 

17 કટીસ્નાનમાાં કેટલા ઇંચ લાાંબ ુટબ હોવુાં જોઇએ?  
(A) ૫૦  (B) ૨૦  (C) ૪૦ (D) ૩૦  

 

18 થાક અને સસુ્તી કેવા પાણીથી સ્નાન કયાષ બાદ વતાષય છે?  
(A) ઠાંડુ પાણી  (B) ગરમ પાણી  (C) હુાંફાળ પાણી  (D) એકપણ નહીં  

 

19 કઇ પધ્ધનતથી નવપલુ પ્રમાણમાાં પરસેવો ઉત્પન્ન કરીને શરીરના નવષદ્રવ્યો બહાર કાઢવામાાં આવે છે?  
(A) વરાળસ્નાન  (B) એક્યપુાંતચર  (C) સયૂષસ્નાન  (D) કટીસ્નાન  

 

20 માટીનો ઊપચાર કરવો હોય ત્યારે પાણી સાથે બીજુ શુાં ભેળવી શકાય?  
(A) સ ૂાંઠ  (B) લીંબ ુ (C) મીઠુાં  (D) એકપણ નહીં  

 

21 ગાજર, દૂધી, બીટ વગેરેમાાંથી મળતુાં વેલાઇન એનસડ શેના માટે જરૂરી છે?  
(A) કકડની  (B) પાચકરસોના સ્ત્રાવ  (C) મતૂ્રાશય  (D) સ્તનો, અંડકોષ  

 

22 શરીરમાાં કોઇ તકલીફ હોય ત્યારે કયો રસ ઓછો હોય છે?  
(A) લાળરસ  (B) પાચકરસ  (C) અમ્લરસ  (D) એકપણ નહીં  

 

23 સ ૂાંઠ, ગાંઠોડા, તલુસી લેવાથી કયા રોગનુાં નનયમન કરી શકાય ?  
(A) શરદી  (B) ઊલટી  (C) તાવ  (D) ગેસ  

 

24 એકવાર લગાવેલી માટીની પટ્ટી કે લેપને કેટલીવાર પછી કાઢી લેવી જોઇએ?  
(A) ત્રણેક કલાક  (B) ચારેક કલાક  (C) બે એક કલાક  (D) એકાદ કલાક  

 

25 જલનેતીથી કયા તાંત્રને સફાઇ થાય છે?  
(A) અક્સ્થતાંત્ર  (B) ચેતાતાંત્ર  (C) શ્વસનતાંત્ર  (D) પાચનતાંત્ર  

 

26 દૂધના સાંપકષમાાં કયા ધ્રવુને રાખવામાાં આવે તો તે ખાટુાં થાય છે?  
(A) દચક્ષણ  (B) ઉત્તર  (C) ઉત્તર-દચક્ષણ  (D) એકપણ નહીં  

 

27 અમેકરકા જેવા દેશોમાાં માાંસાહારને કારણે શેના રોગ થાય છે?  
(A) મતૂ્રનપિંડના   (B) હાડકાાંના  (C) આંખના  (D) સાાંધાના  

 

28 અરડુસીના પાન લેવાથી કઇ તકલીફમાાં ફાયદો થાય છે?  
(A) ઊલટી  (B) શરદી  (C) તાવ  (D) ઊધરસ  

 

29 શરીરને ચરબીમતુત રાખવા માટે અને પાચનશક્તત વધારવા માટે કયો પ્રકાશ ખબૂ જ જરૂરી છે?  
(A) સયૂષપ્રકાશ  (B) કુનત્રમપ્રકાશ  (C) ચાંદ્રપ્રકાશ  (D) એકપણ નહીં  

 

30 ચુાંબકીય ક્ષેત્ર શેની આસપાસના નવસ્તારને કહ ેછે?  
(A) દચક્ષણધ્રવુ   (B) લોહચુાંબક  (C) ઉત્તરધ્રવુ  D) એકપણ નહીં  

 

31 એનનમા લેવા માટે કયા નાંબરનુાં પ્લાસ્ટીકનુાં કેથેટર હોવુાં જોઇએ?  
(A) ૨૪  (B) ૨૩  (C) ૨૦  (D) ૨૧  
        

 



32 કબજીયાત ઉપરાાંત મતૂ્રનપિંડનુાં કાયષ શેની ઊણપથી કકઠન બને છે?  
(A) ઘી  (B) તેલ  (C) દૂધ  (D) પાણી  

 

33 માટી ચચકકત્સા કરતી વખતે કયા અંગ પર કપડુાં વાપરવુાં જરૂરી છે?  
(A) ડોક  (B) પગ  (C) માથા  (D) એકપણ નહીં  

 

34 સાધારણ રીતે ૩૦ ઇંચ લાાંબ ુઅને ૨૦ થી ૨૨ ઇંચ પહોળાં ટબ કઇ ચચકકત્સામાાં વાપરવુાં જોઇએ?  
(A) કટીસ્નાન  (B) સયૂષસ્નાન  (C) વરાળસ્નાન  (D) વાયસુ્નાન  

 

35 વા, સાંનધવા જેવા રોગો શેના ઉપચાર દ્વારા નનવારી શકાય?  

(A) નસ્ય  (B) માટી  (C) સતૂ્રનેનત  (D) જલનેનત  
 

36 પાણીમાાં કયા ધ્રવુને રાખવાથી પાણીની ક્ષારતા ઘટે છે?  
(A) દચક્ષણ  (B) ઉત્તર  (C) બાંને  (D) એકપણ નહીં  

 

37 માનવશરીરમાાં કયુાં અંગ અક્નનતત્વ છે?  
(A) પેટ  (B) આંખ  (C) ગળાં  (D) નાક  

 

38 નીડીંગ, રચબિંગ અને સ્રોકીંગ કઇ પધ્ધનતના પ્રકાર છે?  

(A) કાંપન  (B) વરાળસ્નાન  (C) એક્યપેુ્રશન  (D) માચલશ  
 

39 જલનેનત પછી શુાં વધ ુસારી રીતે કરી શકાય છે?  
(A) આસન  B

) 
પ્રાણાયામ  (C) કસરત  (D) એકપણ નહીં  

 

40 કઇ ચચકકત્સા આપવાથી સ્ત્રીઓને ગભાષવસ્થામાાં રતતસ્ત્રાવ અને અનનયનમત માનસક જેવી તકલીફોમાાંથી રાહત મળે છે?  

(A) સ્નાન   (B) ગરમપાણી  (C) માટી  (D) એકપણ નહીં  
 

41 કટીસ્નાન ઊનાળામાાં કેટલા કલાક કરી શકાય છે?  
(A) એક  (B) ત્રણ  (C) બે  (D) અડધો  

 

42 જમ્યા પછી મહનેતવાળાં કામ કરવાથી લોહીનો પ્રવાહ હાથ કે પગ તરફ વળે છે જેથી પાચનકક્રયા કેવી હોય છે?  
(A) તેજ  (B) મધ્યમ  (C) માંદ  (D) એકપણ નહીં  

 

43 ચોક્કસ પ્રકારની ખરુશી તથા પલાંગનો ઉપયોગ કરી ઇલેતરીક જોડાણ કઇ પધ્ધનતમાાં આપવામાાં આવે છે?  
(A) કાંપન  (B) કટીસ્નાન  (C) વરાળસ્નાન  (D) એક્યપેુ્રશર  

 

44 શરીરના ઉપરના ભાગમાાં લોહી કે પાણીના ભરાવાને ઓછો કરવા કેવા પાણીનુાં પગસ્નાન કરવુાં જોઇએ?  
(A) ઠાંડુ  (B) હુાંફાળ  (C) ગરમ  (D) એકપણ નહીં  

 

45 કયુાં સ્નાન કયાષ પછી ઠાંડા-ભીના કપડાથી લછૂી ૫ થી ૧૦ નમનનટ સઇૂ રહવે ુ ાં?  
(A) વાયસુ્નાન  (B

 
સયૂષસ્નાન  (C) કટીસ્નાન  (D) ગરમપાણીનુાં પગસ્નાન  

 

46 બે પ્રકારના વાયઓુ કયા તાંત્રમાાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે?  
(A) સ્નાયતુ ાંત્ર  (B) શ્વસનતાંત્ર  (C) અક્સ્થતાંત્ર  (D) એકપણ નહીં  

 

47 કટીસ્નાન કરવા માટે ટબમાાં કેટલા પ્રમાણમાાં પાણી લેવુાં જોઇએ?  
(A) ૯ થી ૧૦ ઇંચ  (B) ૨ થી ૩ ઇંચ  (C) ૧૦ થી ૧૨ ઇંચ  (D) ૭ થી ૮ ઇંચ  

 

48 અપવાદરૂપી સાંજોગોને બાદ કરતાાં શેનાથી એનનમા લેવાનુાં ઇચ્છનીય નથી?  
(A) ઠાંડુપાણી  (B) ઔષધયતુતપાણી  (C) ગરમપાણી  (D) એકપણ નહીં  

 

49 લોહીમાાંના લાલકણો કયા પ્રકાશના કારણે ઓછા થાય છે?  
(A) ચાંદ્રપ્રકાશ  (B) કુનત્રમપ્રકાશ  (C) સયૂષપ્રકાશ  (D) એકપણ નહીં  

 

50 બીટ, કાકડી, મળૂા, બટેટામાાંથી મળતો  કયો એનસડ છે જે ઘડપણ અટકાવે છે?   
(A) નોસ્લસુાઇન  (B) બ્લસુાઇન  (C) એલેનાઇન  (D) આત્િનાઇન  

 

51 લોહીમાાં અમ્લનુાં પ્રમાણ કેટલા ટકા હોય છે?   
(A) ૪૦  (B) ૨૦  (C) ૬૦  (D) ૮૦  

        
 



52 માટી ચચકકત્સાનો ઉપયોગ કયા રોગમાાં થઇ શકે છે?   
(A) ખરજવુાં  (B) એલજી  (C) એપેન્ડીતસ  (D) પથરી  

 

53 આંતરડામાાં શેનુાં પાચન થાય છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) ફેટ  (C) કાબોકદત પદાથષ  (D) એકપણ નહીં  

 

54 બધા જ રાંગોના સાંનમશ્રણથી કયો રાંગ બને છે?  
(A) સફેદ  (B) લાલ  (C) જાાંબલી  (D) મરૂણ  

 

55 જકડાઇ ગયેલા શરીર પર કયો વાય ુયોનય માત્રામાાં પસાર કરવાથી શરીર હળવુાં બને છે?  
(A) ઠાંડોવાય ુ (B) અંગારવાય ુ (C) ગરમવાય ુ (D) એકપણ નહીં  

 

56 બહરેી વ્યક્તત કઇ  પધ્ધનતથી સાાંભળતી થઇ શકે?  
(A) માચલશ  (B) કણષપરૂણ  (C) એક્યપેુ્રશર  (D) એકપણ નહીં  

 

57 આંખોની નબળાઇ દૂર કરવા માટે કઇ પધ્ધનતનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ?  
(A) માચલશ  (B) વાયસુ્નાન  (C) ઉપવાસ  (D) માટીચચકકસ્તા  

 

58 પ્રાણશક્તત કેટલી ઊજાષ વડે બનેલી છે?  
(A) બે  (B) એક  (C) ત્રણ  (D) ચાર  

 

59 કેથેટરનો કેટલો છેડો ગદુામાગષમાાં જવા દેવો જોઇએ?  
(A) અડધો ઇંચ  (B) એક ઇંચ  (C) બે ઇંચ  (D) એકપણ નહીં  

 

60 ચેરી, અંજીર, દ્રાક્ષ, બીટમાાંથી કયો એનસડ મળે છે જે લોહીના શ્વેતકણો માટે ઉપયોગી છે?  
(A) થ્રી ઓનાઇન  (B) પ્રોલાઇન  (C) વેલાઇન  (D) સેરાઇન  

 

61 નવટામીન ‘ડી’ની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે?  
(A) સ્કવી  (B) બેરીબેરી  (C) કરતરેસ  (D) એકપણ નહીં  

 

62 કકટસ્નાન પરૂૂ થયા બાદ કેટલા કલાક સધુી ખાવુાં ન જોઇએ?  
(A) ૩૦ નમનનટ  (B) ૪૦ નમનનટ  (C) ૬૦ નમનનટ  (D) ૧૦ નમનનટ  

 

63 કરોડસ્નાન નશયાળામાાં કેટલા સમય સધુી લઇ શકાય? 

(A) ૫ થી ૧૦ નમનનટ  (B) ૩૦ થી ૩૫ નમનનટ   (C) ૧૦ થી ૧૫ નમનનટ  (D) ૨૦ થી ૨૫ નમનનટ  
 

64 ગાયો વધારે દૂધ આપે તે માટે શુાં પીવડાવવામાાં આવે છે?  
(A) ચુાંબકીય પાણી   (B) ઘાસચારો  (C) હવાયતુતપાણી  (D) એકપણ નહીં  

 

65 વનસ્પનતના પોષણ અને નવકાસ માટે કયો વાય ુજરૂરી છે?  
(A) પ્રાણવાય ુ (B) અંગારવાય ુ (C) ઉદાનવાય ુ (D) અપાનવાય ુ  

 

66 ઉચ્છવાસ માટે કયો વાય ુબહાર નીકળે છે?  
(A) વ્યાનવાય ુ  (B) પ્રાણવાય ુ (C) અપાનવાય ુ (D) અંગારવાય ુ 

 

67 પાાંડુરોગને અટકાવવા માટે કયો એનસડ મદદરૂપ થાય છે?  
(A) નલટેુનમક  (B) નલાઇનસન  (C) બ્લસુાઇન  (D) એકપણ નહીં  

 

68 જરૂરીયાત કરતાાં ઓછાં પાણી પીવાથી કઇ તકલીફ થાય છે?  
(A) તાવ  (B) પેટનો દુ:ખાવો  (C) શરદી  (D) કબજીયાત   

69 કયુાં તત્વ પ્રમાણમાાં ના હોય તો પાચનની તકલીફ થાય છે?  
(A) જલતત્વ  (B) અવકાશતત્વ  (C) અક્નનતત્વ  (D) વાયતુત્વ  

 

70 માટીનો પ્રયોગ વધારેમાાં વધારે કેટલા સમય સધુી કરવો જોઇએ?  
(A) ચાર કલાક  (B) બે કલાક  (C) એક કલાક  (D) ત્રણ કલાક  

 

71 લોહીમાાં પ્રનતઅમ્લોનુાં પ્રમાણ કેટલુાં હોય છે?  
(A) ૨૦%  (B) ૮૦%  (C) ૬૦%  (D) ૪૦%  
        

 



72 ટબમાાં બેસતા પહલેા શુાં પીવુાં જોઇએ?  
(A) ૧ નલાસ પાણી  (B) ૧ નલાસ લીંબ ુશરબત  (C) ૧ નલાસ ચા  (D) એકપણ નહીં  

 

73 એનમનોએનસડ કુલ કેટલા પ્રકારના છે?   
(A) ૨૫  (B) ૧૮  (C) ૨૨  (D) ૨૦  

 

74 સયૂષપ્રકાશમાાંથી કયુાં નવટામીન મળે છે?  
(A) નવટામીન ‘સી’  (B) નવટામીન ‘કે’ (C) નવટામીન ‘બી’ (D) એકપણ નહીં  

 

75 સાદાપાણીના બદલે કેવુાં પાણી સ્વાસ્્ય માટે લાભદાયી છે?  
(A) મીઠાવાળાં  (B) લોહચુાંબકીત  (C) ઠાંડુ પાણી  (D) હળદરવાળાં  

 

76 પ્રજીવકો જીવાંત અને સપુાચ્ય સ્વરૂપમાાં કયા પદાથષમાાં હોય છે?  
(A) કુદરતી પદાથષ  (B) બાફેલો પદાથષ  (C) ઔષધો  (D) રાધેલો ખોરાક  

 

77 એનનમા કયા રોગમાાં આપવી કહતાવહ છે?  
(A) તાવ  (B) આંતરડાનો સોજો  (C) ચામડીના રોગો  (D) કબજીયાત  

 

78 શ્વસનતાંત્રમાાં મખુ્ય કેટલા પ્રકારના વાય ુઅગત્યનો ભાગ ભજવે છે?  
(A) ૨  (B) ૫  (C) ૪  (D) ૩  

 

79 પગસ્નાન કરવાનુાં હોય ત્યારે કેવુાં પાણી લેવુાં જોઇએ?  
(A) ગરમ  (B) ઠાંડુ  (C) બાંને  (D) એકપણ નહીં  

 

80 પ્રાણશક્તતના વદન માટે આપણા શરીરમાાં કેટલા માગો આવેલા છે?  
(A) દશ  (B) સોળ  (C) આઠ  (D) ચૌદ  

 

81 વજન ઊતારવા માટે કઇ પધ્ધનતનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ?  
(A) વાયસુ્નાન  (B) સયૂષસ્નાન  (C) એક્યપેુ્રશર  (D) એકપણ નહીં  

 

82 માનવ શરીર કેટલા તત્વોનુાં બનેલુાં છે?  
(A) ત્રણ  (B) પાાંચ  (C) ચાર  (D) છ 

 

83 અધોરતત કકરણોને શુાં કહવેાય?   
(A) Ultrared (B) Intra Violet   (C) Intra red  (D) Ultra Violet  

 

84 સાબમુાનો સોડા કયા અવયવને નકુશાન કરે છે?  
(A) કકડની   (B) ગદુામાગષ  (C) આંતરડા   (D) જઠર   

85 નૈસગોપચાર દ્વારા ચચકકત્સાની કેટલી પધ્ધનતઓનુાં વણષન કરેલ છે?  
(A) બાર  (B) દશ  (C) આઠ  (D) ચૌદ  

 

86 વરાળસ્નાન લેવુાં કોના માટે કહતાવહ નથી?  
(A) સ્વસ્્યવ્યક્તત  (B) સ્થળૂવ્યક્તત  (C) સગભાષ  (D) બાળક  

 

87 તનાવમતુત થવા માટે કયો વાય ુમદદરૂપ છે?  
(A) સમાનવાય ુ  (B) અપાનવાય ુ (C) ઉદાનવાય ુ (D) એકપણ નહીં  

 

88 કઇ પધ્ધનતમાાં ઇલેતરીક જોડાણ જરૂરી છે?  
(A) એક્યપુાંચર  (B) કાંપન  (C) વરાળસ્નાન  (D) એક્યપેુ્રશર  

 

89 ગરમ પાણીમાાં પગસ્નાન પરુૂાં થયા પછી કેટલી નમનનટ સધુી પગ થોડા લાલ રહ ેછે?  
(A) ૧૫ થી ૨૦  (B) ૧૦ થી ૧૫  (C) ૩૦ થી ૩૫  (D) ૫ થી ૧૦  

 

90 મદુૃમાર આપવો એ કઇ પધ્ધનતનો ભાગ છે?  
(A) નનડીંગ  (B) સ્રોકકિંગ  (C) રચબિંગ  (D) એકપણ નહીં   

91 ઉપવાસ કઇ ઋતમુાાં કરવા યોનય છે?  
(A) હમે ાંત  (B) ગ્રીષ્મ  (C) વષાષ (D) એકપણ નહીં  

 

92 જલનેતી કરવાથી કઇ તકલીફમાાં અચકૂ સારુ થાય છે?  
(A) ખાાંસી  (B) કાકડા  (C) ઊલટી  (D) શરદી  

 



93 લોહચુાંબકમાાં કેટલા ધ્રવુો હોય છે?  
(A) બે  (B) એક  (C) ચાર  (D) ત્રણ  

 

94 સયૂષસ્નાન લીધા પછી કેવા પાણીથી સ્નાન કરવુાં જોઇએ?  
(A) ગરમ  (B) સમશીતોષ્ણ  (C) ઠાંડુ  (D) મીઠાવાળાં    

 

95 કયા તાંત્રને વાયસુ્નાન દ્વારા સૌથી વધ ુફાયદો થાય છે?  
(A) ચેતાતાંત્ર  (B) અક્સ્થતાંત્ર  (C) પાચનતાંત્ર  (D) શ્વસનતાંત્ર  

 

96 થોડા કદવસ રોજ એનનમાાં લેવાની હોય તો વચ્ચે એકાદ કદવસ શુાં લેવુાં જોઇએ?  
(A) લીંબરુસ  (B) હળદર પાણી    (C) પાવડર પાણી  (D) સાબ ુપાણી  

 

97 ઉપચારમાાં લેવામાાં આવતી માટી કેવા રાંગની હોવી જોઇએ?  
(A) રાતા રાંગની  (B) લાલરાંગની  (C) કાળા રાંગની  (D) એકપણ નહીં  

 

98 કયા રોગવાળા વ્યક્તતએ વમનકક્રયા ન કરવી જોઇએ?  
(A) આફરો  (B) હાઇબ્લડપે્રશર  (C) અપાચન  (D) અજીણષ  

 

99 અન્નનળી તથા પેટની સફાઇ માટે કઇ પધ્ધનત અપનાવવી?  
(A) કટીસ્નાન  (B) જલનેનત  (C) વરાળસ્નાન  (D) વમન  

 

100 શરીર પર આવેલા ચોક્કસ ચબિંદુઓ દબાવવામાાં આવે તેને કઇ પધ્ધનત કહવેામાાં આવે છે?  
(A) કરફ્લેતસોલોજી  (B) ઝોનથેરાપી  (C) એક્યપેુ્રશર  (D) એકપણ નહીં  

 

 

______________
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1 સ્પીંકટર મસલ્સ ક્યાાં આવેલા છે?  
(A) જઠરમાાં   (B) હાથમાાં  (C) પગમાાં  (D) કાનમાાં  

 

2 કાટીલેજ શુાં છે?  
(A) સ્નાયનુ ુ ાં નામ  (B) એકપ્રકારનુાં નરમ હાડકુાં  (C) ફેફ્સાનો ખાંડ  (D) ધમનીનુાં નામ  

 

3 સીરસ મેબ્રેઇન કયાાં હોય છે?  
(A) પાચનતાંત્રની અંદરની કદવાલમાાં  (B) હાડકામાાં  (C) હ્રદયની આસપાસ  (D) એકપણ નહીં  

 

4 હાથમાાં કેટલા સ્નાયઓુ હોય છે?  
(A) ૨૦  (B) ૨૨  (C) ૧૫  (D) ૨૩  

 

5 અક્સ્થતાંત્ર શેનુાં બનેલુાં છે?  
(A) સ્નાયઓુનુાં  (B) હાડકાાં અને કુયાષ  (C) ચામડી અને ચેતાઓ  (D) એકપણ નહીં  

 

6 ખોપરીમાાં કેટલા હાડકા હોય છે?  
(A) ૮  (B) ૧૦  (C) ૪  (D) ૧  

 

7 ગરદનમાાં કેટલાાં મણકા હોય છે?  
(A) ૭  (B) ૫  (C) ૬  (D) ૧ 

 

8 સેકરલ ભાગમાાં કેટલા મણકા હોય છે?  
(A) ૫  (B) ૬  (C) ૭  (D) ૪  

 

9 કોકીતસમાાં કેટલાાં મણકા હોય છે?  
(A) ૪  (B) ૨  (C) ૧  (D) ૩  

 

10 આપણા શરીરમાાં ફેમરબોન કુલ કેટલા હોય છે?  
(A) ૨  (B) ૩  (C) ૦  (D) ૬  

 

11 હ્રદયનુાં સ્થાન છાતીમાાં કયાાં છે?  
(A) ડાબી બાજુએ  (B) જમણી બાજુએ  (C) વચ્ચે   (D) છાતીના પરેુપરુા ભાગમાાં   

12 હ્રદય છાતીમાાં કઇ પાસળીઓ વચ્ચે છે?   
(A) ૧ અને ૩  (B) ૭ અને ૯  (C) ૨ અને ૬  (D) ૧૧ અને ૧૨  

 



13 પખુ્ત વયની વ્યક્તતના હ્રદયનુાં વજન કેટલુાં હોય છે?  
(A) ૧૫૦ ગ્રામ  (B) ૨૮૦ થી ૩૪૦ ગ્રામ  (C) ૧૭૦ ગ્રામ  (D) ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ  

 

14 હ્રદયમાાં ડાબી બાજુએ કયો વાલ્વ હોય છે?  
(A) નત્રદલ  (B) કદ્રદલ અને નત્રદલ  (C) ચોરસ  (D) કદ્રદલ  

 

15 લોહીને પાંપ કરવાનુાં કામ કોણ કરે છે?  
(A) ફેફ્સા  (B) ધમની  (C) હ્રદય  (D) નશરા  

 

16 હ્રદય કદ્રદલ વાલ્વને કેટલી પાાંખડીઓ હોય છે?  
(A) ૨  (B) ૧  (C) ૩  (D) એકપણ નહીં  

 

17 ડાબા ક્ષેપકનુાં લોહી શેના દ્વારા શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાાં પહોંચે છે?  
(A) નશરાઓ  (B) મહાધમની  (C) પલ્મોનટી આટષરી  (D) પલ્મોનટી વેઇન   

 

18 પલ્મોનટી વેઇન  ( ફુફુસ નશરા) માાં કેવુાં લોહી હોય છે?  
(A) શધુ્ધ લોહી  (B) અશધુ્ધ લોહી  (C) નમશ્ર  (D) એકપણ નહીં   

19 સામાન્ય રીતે ધમનીઓમાાં કેવુાં લોહી હોય છે?  
(A) અશધુ્ધ  (B) નમશ્ર (C) શધુ્ધ  (D) ગરમ  

 

20 લોહી શેમાાં શધુ્ધ થાય છે?  
(A) હ્રદયમાાં  (B) આંતરડામાાં  (C) ફેફ્સામાાં  (D) યકૃતમાાં  

 

21 માણસના મઠુ્ઠીના કદનો અવયવ કયો છે?  
(A) સનબીન  (B) મગજ  (C) હ્રદય  (D) યકૃત  

 

22 પલ્મોનટી આટષરીને શુાં કહવેાય?  
(A) ફુપ્ફુસ ધમની  (B) એસોરરા  (C) મખુ્ય ધમની  (D) મહાધમની  

 

23 આપણે ફેફ્સામાાંથી બહાર આવતા શ્વાસમાાં શુાં બહાર ફેકીએ છીએ?  
(A) કાબષન ડાયોકસાઇડ  (B) ઓતસીજન  (C) કહચલયમ  (D) એકપણ નહીં  

 

24 કઇ કક્રયાથી શ્વસનનુાં એક ચક્ર પરુૂાં થાય છે?  
(A) શ્વાસ  (B) ઉચ્છવાસ  (C) ઊંડો શ્વાસ  (D) શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ  

 

25 શ્વસનકક્રયા દ્વારા લોહી વાટે દરેક કોષને શુાં મળે છે?  
(A) નલકુોઝ  (B) ઓતસીજન  (C) પોષકતત્વો  (D) નવટામીન  

 

26 નાકના બાંને પોલાણને શુાં કહવેાય?  
(A) નાનસકા  (B) નસકોરા  (C) ગહુા  (D) એકપણ નહીં  

 

27 નાકના પોલાણમાાં આવેલા પાતળા વાળ શેનુાં કામ કરે છે?  
(A) નાના પડદા  (B) લોહી પહોંચાડવાનુાં  (C) ગળણી  (D) એકપણ નહીં  

 

28 નાકના પોલાણમાાં આવેલા પાતળા વાળ શેનુાં કામ કરે છે?  
(A) શ્વાસ દરનમયાન ધળૂ રોકે છે (B) શ્વાસ દરનમયાન અંગારવાય ુરોકે છે.  
(C) ખરાબ વાસને રોકે છે  (D) એકપણ નહીં  

 

29 કઇ રચના શ્વાસનળી અને અન્નનળી વચ્ચે પડદાનુાં કામ કરે છે?  
(A) કાંઠ  (B) ફેટીન્કસ  (C) એપીનલોટીસ  (D) એકપણ નહીં  

 

30 જ્યારે ખોરાક ગળામાાંથી પસાર થાય ત્યારે શેના વડે શ્વાસનળીનુાં દ્વારા બાંધ થઇ જાય છે?  
(A) પડદો  (B) સ્નાયઓુ  (C) કાટીલેજ  (D) એપીનલોટીસ  

 

31 શ્વાસનલીકાની લાંબાઇ કેટલી હોય છે?  

(A) ૧૦ ઇંચ   (B) ૧૨ ઇંચ  (C) ૪ થી ૬ ઇંચ  (D) ૧૦.૫ ઇંચ  
 

32 શ્વાસનલીકાની લાંબાઇ કેટલી હોય છે?  

(A) ૫ સે.મી.  (B) ૭.૫ સે.મી  (C) ૨ સે.મી (D) 
૧૦ સે.મી  
 

 



33 શ્વાસનલીકા કેટલી રીંગ જેવી અપણૂષકૂયાષમાાંથી બનેલી હોય છે?  
(A) ૧૦ થી ૧૨  (B) ૮ થી ૧૦  (C) ૧૮ થી ૨૦  (D) ૨૫  

 

34 કાબષન કણોને કારણે ફેફ્સા કેવાાં રાંગના દેખાય છે?  
(A) લાલ  (B) વાદળી  (C) બદામી  (D) સફેદ  

 

35 જમણા ફેફ્સાનુાં વજન કેટલુાં હોય છે?  
(A) ૫૦ ગ્રામ  (B) ૬૨.૫ ગ્રામ  (C) ૫૨ ગ્રામ  (D) ૧૦ ગ્રામ  

 

36 ડાબા ફેફ્સામાાં કેટલાાં ખ ાંડ આવેલા હોય છે?  
(A) ૫  (B) ૭  (C) ૪  (D) ૨  

 

37 કઇ જાનતમાાં ફેફ્સા શધુ્ધ ગલુાબી રાંગના હોય છે?  
(A) સ્ત્રીઓમાાં  (B) પરુુષમાાં  (C) નાના બાળકોમાાં બ ાંને જાનતમાાં  (D) એકપણ નહીં  

 

38 પાચનતાંત્રની શરૂઆત ક્યાાંથી થાય છે?  

(A) ગળાં  (B) અન્નનળી  (C) મોં  (D) જઠર  
 

39 નપત્તાશય કયા તાંત્રનુાં અંગ છે?  
(A) ચેતાતાંત્ર  (B) ઉત્સિનતાંત્ર  (C) પાચનતાંત્ર  (D) પ્રજનનતાંત્ર  

 

40 પખુ્તવયની વ્યક્તતમાાં કુલ કેટલા દાાંત હોય છે? 

(A) ૨૮  (B) ૩૦  (C) ૩૨  (D) ૩૪  
 

41 ઉપલા જડબામાાં કુલ કેટલી દાઢ હોય છે?  
(A) ૮  (B) ૬  (C) ૧૦  (D) ૯  

 

42 લાળરસમાાં કયુાં તત્વ હોય છે?  
(A) અમાઇલેઝ  (B) પ્રોટીન  (C) ટાયલીન  (D) એકપણ નહીં  

 

43 ગાલપચોળીયુાં કઇ ગ્રાંનથના સોજાને કારણે થાય છે?  
(A) થાઇરોઇડ  (B) પેરાથાઇરોઇડ  (C) પેરોટીડ લાળગ્રાંનથ  (D) એકપણ નહીં  

 

44 જીભ શેની બનેલી છે?  
(A) ચામડીની  (B) ચેતાઓની  (C) સ્નાયઓુની  (D) એકપણ નહીં  

 

45 જીભ પર શુાં આવેલ હોય છે?   
(A) સ્વાદ ગ્રાંનથઓ  (B) લાળગ્રાંનથઓ  (C) ચેતાઓ  (D) એકપણ નહીં  

 

46 વેલેટ પેપીલી ક્યાાં આવેલી છે?  
(A) જીભ પર  (B) જઠરમાાં  (C) પેટમાાં  (D) એકપણ નહીં  

 

47 કઇ ધમની જીભને લોહી પહોંચાડે છે?  
(A) કોરોનટી  (B) ટેસ્ટીક્યકુ્ષર  (C) સ્પ્લેનીક  (D) લીન્નયઅુલ  

 

48 હાઇપો નલોસલ નવષ કોને મોટર નવષ સપ્લાય કરે છે?  
(A) હાથ  (B) ઢીંચણ  (C) પગ  (D) જીભ  

 

49 શેના દ્વારા ફેટીન્કસ અને જઠર એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે?  
(A) શ્વાસનળી  (B) મહાધમની  (C) અન્નનળી  (D) એકપણ નહીં  

 

50 જઠરનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) અંગે્રજી ‘જે’ જેવો  (B) અંગે્રજી ‘ય’ુ  જેવો  (C) લાંબગોળ   (D) ગોળ દડા જેવો  

 

51 જઠરનો ઉપરનો ભાગ શેની સાથે જોડાયેલો હોય છે?  
(A) શ્વાસનળી સાથે  (B) અન્નનળી  (C) હ્રદય  (D) ફેફ્સાાં  

 

52 જઠરનો નીચેનો ભાગ શેની સાથે જોડાયેલો હોય છે?  
(A) અન્નનળી સાથે  (B) મોટુાં આંતરડુ  (C) નાનુાં આંતરડુ  (D) એપેન્ડીક્ષ  

 

53 પાચનતાંત્રનુાં કયુાં અંગ ખોરાકને સાંગ્રહ કરે છે?  
(A) અન્નનળી  (B) સ્વાદુપીંડ  (C) જઠર  (D) યકૃત  

 



54 નાના આંતરડાના સૌથી ઉપરના ભાગને શુાં કહ ેછે?  
(A) ડીઓડીનમ  (B) જેજુનમ (C) ઇલીપમ  (D) એકપણ નહીં  

 

55 નાના આંતરડામાાં ખોરાકનુાં શુાં થાય છે?  
(A) ફતત પાચન  (B) ફતત શોષણ  (C) પાચન અને શોષણ  (D) એકપણ નહીં  

 

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

 

57 સીકમ શેનો ભાગ છે?  
(A) મોટુાં આતરડુાં   (B) નાનુાં આંતરડુાં  (C) જઠર  (D) એકપણ નહીં  

 

58 સીકમની લાંબાઇ કેટલી છે?  
(A) ૬ સે.મી.  (B) ૧૦ સે.મી.   (C) ૧૦.૨ સે.મી.  (D) ૧૦.૫ સે.મી.  

 

59 કોલોનમાાં આવેલ બેતટેરીયા કયા નવટામીનનુાં સ ાંયોજન કહ ેછે?  
(A) નવટામીન ‘સી’  (B) નવટામીન ‘એ’  (C) નવટામીન ‘બી’  (D) નવટામીન ‘કે’  

 

60 યકૃતનો રાંગ કેવો છે?  
(A) પીળો   (B) વાદળી  (C) ગલુાબી  (D) લાલાશ પડતો બદામી  

 

61 યકૃતમાાંથી શુાં ઝરે છે?  
(A) બાઇલ  (B) આંત્રરસ  (C) લાળરસ  (D) એકપણ નહીં  

 

62 યકૃતને કેટલી બાજુઓ હોય છે?  
(A) ૨  (B) ૩  (C) ૫  (D) ૬   

63 સ્વાદુપીંડ કયા પ્રકારની ગ્રાંનથ છે?  
(A) અંત: સ્ત્રાવી   (B) બાહ્ય સ્ત્રાવી  (C) અંત:સ્ત્રાવી અને બાહ્ય સ્ત્રાવી  (D) એકપણ નહીં  

 

64 સ્વાદુપીંડનુાં વજન કેટલુાં હોય છે?  
(A) ૧૫૦ ગ્રામ  (B) ૩૦ ગ્રામ  (C) ૯૦ ગ્રામ  (D) એકપણ નહીં  

 

65 કયુાં ત ાંત્ર શરીરને કાંરોલ અને કોઓડીનેટ કરે છે?  
(A) પાચનતાંત્ર  (B) શ્વસનતાંત્ર  (C) ચેતાતાંત્ર  (D) સ્નાયતુ ાંત્ર  

 

66 નવષ સેલ્સ અને ન્ય ુયેનલાયલ સેલ્સથી શુાં બનેલુાં છે?  
(A) સ્નાયઓુ  (B) મતૂ્રનપિંડ  (C) ચેતાઓ  (D) એકપણ નહીં  

 

67 આખા શરીરનો સપુ્રીમ ગવનષર કોણ છે?  
(A) કરોડરજ્જુ  (B) હ્રદય  (C) મગજ  (D) એકપણ નહીં  

 

68 મગજની ઉપર પાતળા લેપટ હોય છે તેને શુાં કહ ેછે?  
(A) મેમ્બ્રેઇન  (B) પેશીઓ  (C) મેનીનઝીઝ  (D) એકપણ નહીં  

 

69 મણકાઓ વચ્ચે આવેલ કેનાલમાાં શુાં આવેલ હોય છે?  
(A) મહાધમની  (B) મહાનશરા  (C) કરોડરજ્જુ  (D) એકપણ નહીં  

 

70 સ્ત્રીનુાં પ્રજનન અંગ કયુાં છે?  
(A) વષૃણ કોથળી  (B) પ્રોસ્ટેર  (C) એપીડીડાઇઝીસ  (D) એકપણ નહીં  

 

71 પરુુષનુાં પ્રજનન અંગ કયુાં છે?  
(A) અંડપીડ  (B) ગભષનલીકાઓ  (C) ગભાષશય  (D) એકપણ નહીં   

72 પ્રોસ્ટેટ એ કોનુાં પ્રજનન અંગ છે?  
(A) સ્ત્રી  (B) પરુુષ (C) સ્ત્રી અને પરુુષ  (D) એકપણ નહીં  

 

73 વષૃણકોથળી એ કોનુાં પ્રજનન અંગ છે?  
(A) સ્ત્રી  (B) પરુુષ અને સ્ત્રી  (C) પરુુષ  (D) એકપણ નહીં  
 

 

 
       

 



74 યોની માગષનો આટેરીથલ સપ્લાય કયો છે?  
(A) ઇન્ટીરીયા ઇલીઆક શાખાની વજાઇનવ શાખા   (B) ઇન્ટરનલ કેરોટીડ  
(C) વટીબ્રલાઅટષરી  (D) એકપણ નહીં  

 

75 ગભાષશયનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) પાયરી ફોમષ  (B) અંડાકાર (C) અનનયનમત  (D) ગોળ  

 

76 ગભાષશયનુાં વજન કેટલુાં છે?  
(A) ૧૦૦ ગ્રામ  (B) ૮૦ ગ્રામ  (C) ૯૦ ગ્રામ  (D) ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ  

 

77 સવીતસની લાંબાઇ કેટલી છે?  
(A) ૫ સે.મી.  (B) ૨.૫ સે.મી.  (C) ૧ સે.મી.  (D) ૪ સે.મી.  

 

78 અંડપીંડમાાંઠી અંડકોષને ગભાષશય સધુી પહોંચાડનાર નળીનુાં નામ શુાં છે?  
(A) ગભષનલીકા  (B) સવોઇકલ કેનાલ  (C) પેનક્રીએટીક ડતટ  (D) એકપણ નહીં  

 

79 ગભષનલીકાના વચ્ચેના ભાગને શુાં કહ ેછે?  
(A) ઇસ્થીયમ  (B) એમ્યલુા  (C) ઇનફન્ડીબ્યલુા  (D) એકપણ નહીં  

 

80 અંડપીંડનો આકાર કેવો છે?  
(A) દડા જેવો  (B) દાડમ જેવો  (C) લખોટી જેવો  (D) લીલી બદામ જેવો  

 

81 અંડપીંડનો રાંગ કેવો છે?  
(A) લાલ  (B) પીળો  (C) સફેદ  (D) લીલો   

82 અંડકોષનુાં નનમાષણ શેમાાં થાય છે?  
(A) ગભાષશય  (B) ફેલોપીયન ટયબુ  (C) અંડપીંડ  (D) એકપણ નહીં  

 

83 પ્રીપ્યસુ કયાાં આવેલ છે?  
(A) અંડપીંડમાાં  (B) શકુ્રપીંડમાાં  (C) પેનીસમાાં  (D) ગભાષશયમાાં  

 

84 કોપોરસ સ્પોનજીયોસમ ક્યાાં છે?  
(A) પેનીસ  (B) ગભાષશય  (C) ગભષનળી    (D) એકપણ નહીં  

 

85 કોપોરા કેવરનોસા ક્યાાં છે?  
(A) પેનીસમાાં  (B) ગભષનલીકામાાં  (C) વષૃણમાાં   (D) એકપણ નહીં  

 

86 ત્રણ ઇટેતટાઇલ ટીસ્યથુી કયુાં અંગ બનેલ છે?  
(A) મતૂ્રનપિંડ  (B) ગભાષશય  (C) પેનીસ  (D) એકપણ નહીં   

87 પ્રોસ્ટેટ ગ્રાંનથનો આકાર કેવો છે?  
(A) લાંબગોળ  (B) નત્રકોણકાર  (C) અનનયનમત  (D) ઉંધો શાંકુ આકાર  

 

88 પ્રોસ્ટેટ ગ્રાંનથની પહોળાઇ કેટલી હોય છે?  
(A) ૨ સે.મી.  (B) ૮ સે.મી.  (C) ૪ સે.મી.  (D) ૧૦ સે.મી.  

 

89 પ્રોસ્ટેટ ગ્રાંનથની જાડાઇ કેટલી છે?  
(A) ૫ સે.મી.  (B) ૮ સે.મી.  (C) ૬ સે.મી.  (D) ૨ સે.મી.  

 

90 પેનીસ કેટલી ઇટેતટાઇલ ટીસ્યથુી બનેલ છે?  
(A) ૧  (B) ૨  (C) ૩  (D) ૪  

 

91 મતૂ્રનપિંડનો આકાર કેવો છે?  
(A) વટાણાના દાણા જેવો  (B) શાંકુ જેવો  (C) વાલના દાણા જેવો  (D) એકપણ નહીં  

 

92 કકડનીમાાંથી મતૂ્રને મતૂ્રાશયમાાં લઇ જવાનુાં કામ કોણ કરે છે?  
(A) મતૂ્રનલીકાઓ  (B) વીયષનલીકાઓ  (C) ગભષનલીકાઓ  (D) એકપણ નહીં  

 

93 ખાલી મતૂ્રાશયનો આકાર કેવો છે?  
(A) લાંબગોળ  (B) અનનયનમત  (C) ગોળ  (D) ટેરાહડેલ  
        

 



94 મતૂ્રાશયનો અંદરનો આકાર નત્રકોણાકાર હોય છે તેને શુાં કહ ેછે?  
(A) એમ્યલુા  (B) રાઇગોન  (C) ઇસ્થમસ  (D) એકપણ નહીં  

 

95 નશનથલ નશશ્નમાાં મતૂ્રમાગષનો આકાર કેવો હોય છે?  
(A) ‘જે’  (B) ‘એલ’  (C) ‘એસ’  (D) એકપણ નહીં  

 

96 સ્ત્રીના મતૂ્રમાગષની લાંબાઇ પરુુષના મતૂ્રમાગષ કરતા ઓછી કે વધારે હોય છે?  
(A) વધારે  (B) સરખી  (C) ઓછી  (D) એકપણ નહીં  

 

97 શકુ્રાણુ ાંઓના સાંગ્રહ કોણ કરે છે?  
(A) એપીડીડાઇઝીસ  (B) અંડપીંડ  (C) ટેસ્ટીસ  (D) ગભાષશય  

 

98 શકુ્રપીંડ કયા કોષોનુાં ઉત્પાદન કરે છે?  
(A) અંડકોષો  (B) શકુ્રકોષો  (C) અંડકોષો અને શકુ્રકોષો   (D) એકપણ નહીં  

 

99 એપીડીડાઇનીઝ શુાં કરે છે?  
(A) શકુ્રાણુ ાંઓનુાં ઉત્પાદન કરે છે 

(B) શકુ્રાણુ ાંઓના સાંગ્રહ 
(C) અંડકોષો ઉત્પન્ન કરે છે 

(D) એકપણ નહીં 
 

100 ફેફસાના આજુબાજુ કઇ મેમ્બ્રેઇન હોય છે?  
(A) સાયનોવીયલ (B) મ્યતુસ (C) સીરસ  (D) એકપણ નહીં  

 

 

________________ 

 


