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ધોયણ: 7,

સત્ર: 1

પ્રકયણ - 8 ાચનતંત્ર, શ્વસનતંત્ર ને રુધધયાભબસયણતંત્ર
1.નીચેનાભાંથી કય ંુ ાચનતંત્રન ંુ અંગ છે ?
(A) હ્રદમ

(C) પેપસાં

(B) શ્વાસની

(D) જઠય

(A) નાના આંતયડાભાં

(C) ન્નનીભાં

(B) જઠયભાં

(D) ભોટાં આંતયડાભાં

3.કોની યચનાભાં 'C'અકાયની કચ
ૂ ાણ ની કડીઓ અલેરી છે ?
(A) શ્વાસની

(C) ન્નની

(B) નાક

(D) શ્વાસલાક્રિની

ુ ) રુધધય િોમ છે ?
4.હ્રદમનાં કમાં ખંડોભાં ઑક્સસજનયસુ ત (શદ્ધ
(A) ફંને કણણકોભાં

(C) ફંને ક્ષેકોભાં

(B) ડાફા કણણક ને ડાફા ક્ષેકભાં

(D) જભણા કણણક ને જભણા ક્ષેકભાં

5.જઠયભાં ળાન ંુ અંળતઃ ાચન થામ છે ?
(A) કાફોક્રદત

(C) ચયફી

(B) ખનીજ ક્ષાય

(D) પ્રોટીન

6.કય ંુ સિામક ાચન અંગ છે ?
(A) ન્નની

(C) સ્લાદુધિંડ

(B) ભોટું આંતયડું

(D) જઠય

7.ધત્તયસ ળાભાં ઉત્ન્ન થામ છે ?
(A) મકૃતભાં

(C) સ્લાદુધિંડભાં

(B) નાના આંતયડાભાં

ુ ગિ
ુ ાભાં
(D) મખ

8.ક્ષેક કોને કિે છે ?
(A) હ્રદમના નીચરા ખંડોને

(C) હ્રદમના ઉરા ખંડોને

(B) હ્રદમના જભણા બાગને

(D) હ્રદમના ડાફાબાગને
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2.કમા લમલભાં ખોયાકના ાચનની ક્રિમા પ ૂણણ થામ છે ?
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9.નીચેના ૈકી શ્વસનતંત્રનો લમલ કમો છે ?
(A) હ્રદમ

(C) પેફસાં

(B) મકૃત

ુ ગિ
ુ ા
(D) મખ

10.ખોયાકના ાચનની ળરૂઅત કમા અંગથી થામ છે ?
(A) નાન ંુ આંતયડું

(C) જઠય

ુ ગિ
ુ ા
(B) મખ

(D) ન્નની

(A) નાન ંુ આંતયડું

(C) ભાળમ

(B) સલાળમ

(D) ભોટું આંતયડું

12.પેપસાભાંથી ઑક્સસજનયસુ ત રુધધય કમા ખંડભાં અલે છે ?
(A) જભણા કણણકભાં

(C) ડાફા ક્ષેકભાં

(B) ડાફા કણણકભાં

(D) જભણા ક્ષેકભાં

13.ઉચ્છલાસની ક્રિમા લખતે ઉયોદયટરની ક્સ્થધત શ ંુ િોમ છે ?
(A) નીચેની તયપ ખેંચામ છે .

(C) ચોક્કસ કિી ળકામ નક્રિ.

(B) ક્સ્થય યિે છે .

(D) ઉયની તયપ ખેંચામ છે .

14.ાચનતંત્રન ંુ કય ંુ અંગ ાચકયસ ઉત્ન્ન કયત ંુ નથી ?
(A) નાન ંુ આંતયડું

(C) ભોટું આંતયડું

(B) જઠય

ુ ગિ
ુ ા
(D) મખ

15.હ્રદમભાં દ્વિદર લાલ્લ ક્ાં િોમ છે ?
(A) જભના કણણક ને ડાફા કણણક લચ્ચે

(C) જભના ક્ષેક ને ડાફા ક્ષેક લચ્ચે

(B) જભના કણણક ને જભણા ક્ષેક લચ્ચે

(D) ડાફા કણણક ને ડાફા ક્ષેક લચ્ચે

16.રુધધયનો ક્ો ઘટક જાભી જલાની ક્રિમાભાં ભદદ કયે છે ?
(A) યસતકણો

(C) િીભોગ્રોભફન

(B) શ્વેતકણો

(D) રુધધયકભણકાઓ

17.રાયસભાં કમો ઉત્સેચક િોમ છે ?
(A) ટાઆભરન

(C) ટાયઝન

(B) ટાનભરન

(D) ટાઆટેધનક
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11.ાચનભાગણ ના અંતભાં અલેર લમલ કમો છે ?
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18.ળયીયનો કમો લમલ ં જેવ ંુ કામણ કયે છે ?
(A) પેપસાં

(C) શ્વાસની

(B) જઠય

(D) હ્રદમ

ુ ગિ
ુ ાભાં ખોયાકના કમા ઘટકની ાચનની ળરૂઅત થામ છે ?
19.મખ
(C) ધલટાધભન

(B) ચયફી

(D) પ્રોટીન

20.ખોયાકને લરોલલાન ંુ કામણ કોણ કયે છે ?
(A) નાન ંુ આંતયડું

(C) જઠય

(B) ન્નની

ુ ગિ
ુ ા
(D) મખ

ધોયણ: 7,

સત્ર: 1
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જલાફો -

( 1) D

(11) C

( 2) B

(12) B

( 3) A

(13) D

( 4) B

(14) C

( 5) D

(15) D

( 6) C

(16) D

( 7) A

(17) A

( 8) A

(18) D

( 9) C

(19) A

(10) B

(20) C
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(A) સ્ટાચણ

