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1 Acțiunile terapeutice 

descrise în Charaka-

Samhita în grupa a 5-a 

sunt adjuvante pentru

a) oleație

b) sudorație

c) purgație

1

1

1

2 Sunt acțiuni de tipul 

conjuncției (samanya)

a) anti-spastic

b) anti-diareic

c) anti-microbian

0

0

0

3 Planta shatavari are

a) acțiune balya

b) acțiune brimhanya

c) acțiune nutritivă

1

1

1

4 Au acțiune terapeutică 

vedana-sthapana

a) florile de tei

b) rădăcina de valeriană

c) frunzele de talpa-gâștei

1

1

1

5 Prima grupă de acțiuni 

terapeutice descrise în 

Charaka-Samhita 

include

a) jivanya

b) balya

c) brimhanya

1

0

1

6 Acțiunea terapeutică 

lekhanya

a) face să se spargă 
„pietrele” din vezica biliară

b) reduce corpolența

c) este opusul acțiunii 
brimhanya

0

1

1

7 Atunci când vrem să 

vindecăm o rană

a) foarte eficient este gelul 
de aloe

b) este necesară acțiunea 
sandhana

c) este necesară acțiunea 
arshoghna

1

1

0

8 Acțiunea terapeutică 

numită dipana

a) include acțiunea  de a fi 
stimulent digestiv

b) este reprezentativă la 
semințele de piper lung 
(Piper longum

c) este reprezentativă la 
boabele de piper negru 
(Piper nigrum)

1

1

1

9 Pentru a vindeca 

hemoroizii putem folosi 

cu succes

a) plante care au acțiunea 
arshoghna

b) scoarța de stejar 
(Quercus robur)

c) frunze de castan 
(Castanea sativa)

1

1

1

10 În acțiunea terapeutică 

numită kusthaghna intră

a) acțiunea dermatozică

b) acțiunea cardiotonică

c) acțiunea antiinfecțioasă 
la nivelul pielii

1

0

1

11 Acțiunea antiparazitară

a) este numită kusthaghna

b) o au frunzele de lemnul 
Domnului 

c) o au florile de vetrice

0

1

1

12 Frunzele de piperul 

bălții (Polygonum 

hydropiper) și scoarța 

de stejar (Quercus 

robur)

a) au gust astringent

b) au gust picant

c) sunt hemostatice

0

0

1

13 Au acțiune shukra-

shodhana plantele

a) ghimpe (Xantium 
spinosum)

b) pufulița (Epilobium 
parviflorum)

c) sânziene albe (Gallium 
molugo)

1

1

1

14 Redinamizează legătura 

dintre trup și structurile 

subtil-energetice

a) acțiunea terapeutică 
samjna-sthapana

b) fructele de haritaki

c) uleiul esențial de mentă

1

1

1

15 Frunzele de captalan 

(Petasites hybridus) 

administrate în doze 

mici

a) sunt diaforetice

b) sunt sub-diaforetice

c) au acțiune svedopaga

0

1

1

16 Dacă avem o 

acumulare a lui kapha-

dosha în zona capului 

cea mai indicată terapie 

este

a) oleația

b) basti

c) shirovirechana

0

0

1

17 Au acțiune 

shirovirechanopaga

a) apa sărată caldă

b) pulberea din rădăcină de 
obligeană

c) pulberea din boabe de 
piper negru

1

1

1

18 Nu au echivalent în 

fitoterapia și medicina 

modernă

a) purisha-samgrahana

b) mutra-virajana

c) mutra-virechana

1

1

0

19 Acțiunile terapeutice 

incluse în Charaka-

Samhita în grupa a 7-a 

se referă la produșii 

reziduali principali

a) transpirația

b) urina

c) fecalele

0

1

1

20 Pentru a ameliora o 

tuse excesivă vom 

alege un remediu

a) cu acțiune terapeutică 
kasha-hara

b) cum ar fi isopul

c) cum ar fi ciuboțica-cucului

1

1

1

21 Plante cu acțiune 

shrama-hara sunt

a) menta

b) levănțica

c) cătina

1

1

1

22 Acțiunea terapeutică 

numită în ayurveda 

daha-prasamana

a) este acțiunea răcoritoare

b) o are gelul de aloe

c) o are pasta de argilă albă

1

1

1

23 Pentru calmarea unei 

reacții alergice vom 

alege

a) acțiunea udara-
prasamana

b) frunzele de coacăz negru

c) acțiunea shuna-
prasamana

1

1

0
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