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ਸੈਕôਨ-ਏ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ) 
ਿਸਤੂਹਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 

ਅਧਿਆਇ-1 (ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਿਹਤ) 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦਉ? 
ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜੋ –ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਿੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ 

ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ ੰ  ਪੁਨਰਜੀਧਵਤ ਕਰੇ, ਨ ੰ  ਭੋਜਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

2) ਪਰਸ਼ਨ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਧਕਿੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਧਬਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਹੈ। 

3) ਪਰਸ਼ਨ : ਪੋਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਭੋਜਨ ਕੁੱ ਝ ਰਿਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਧਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪੋਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

4) ਪਰਸ਼ਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਧਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨ ਨਾਲ ਧਕਹੜੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ ਬੀ 

5 ਪਰਸ਼ਨ: ਦਾਲਾਂ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜੇ ਧਵਟਾਧਮਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ ਏ ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਿੀ 

6) ਪਰਸ਼ਨ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਧਵੱਚ ਧਿਆਦਾਤਰ ਧਕਹੜਾ ਧਵਟਾਧਮਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ ਿੀ 

7) ਅੰਡੇ ਦੇ ਧਚੱਟੇ ਧਹੱਿੇ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜਾ ਪੋਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਧਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪਰੋਟੀਨ 

(8) ਪਰਸ਼ਨ: ਅੰਡੇ ਦੇ ਪੀਲੇ ਧਹੱਿੇ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜਾ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਧਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 ਉੱਤਰ: ਧਚਕਨਾਈ 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ ਰਕ ਭੋਜਨ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਦੁੱ ਿ 

 

 

 



ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

10) ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਮੀਟ, ਮੱਿੀ, ਅੰਡਾ ਤੰਤ ਆਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਧਵੱਚ ਿਹਾਇਕ ਹਨ। 
 

11) ਚੰਗੀ ਧਿਹਤ ਧਿਰਫ ਧਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿੋਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਗੋਂ ਿੰਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ, 

ਮਾਨਧਿਕ ਅਤੇ ਿਮਾਧਜਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। 
 

12)ਦੁੱ ਿ ਪਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਿਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਇਿ ਧਵੱਚ ਧਵਟਾਧਮਨ C ਅਤੇ ਲੋਹੇ 

 

ਦੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

13) ਦਾਲਾਂ ਪੰੁਗਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧਵੱਚ ਧਵਟਾਧਮਨ B ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ C ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

14) ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਧਵੱਚ ਪਰਯੋਗ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਰੋਟੀਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

15) ਹਰ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਧਿਰਫ ਦੋ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

            (X) 

 

16) ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖਾਿ ਪਦਾਰਥ ਿਰੀਰਕ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ। (X) 

 

17) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਬੀ'12 ਧਿਰਫ ਮੀਟ/ ਮੁਰਗੇ/ਮੱਿੀ ਧਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (X) 

 

18) ਧਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (√) 

 

19) ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਲਕਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਧਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਬੀ' ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

 ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (X) 

ਸ) ਬਿੁਚੋਣਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

20) ਸ਼ਰੀਰਕ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ। 

 

ੳ) ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਿੀਆਂ             ( ਅ) ਅਨਾਜ 

 

ੲ) ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ                  √ (ਿ) ਦੁੱ ਿ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਿ  
 

    



21) ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਹੜੇ ਰੱਧਖਅਕ ਭੋਜਨ ਹਨ? 

 

ੳ) ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ          (ਅ) ਧਿਉ ਅਤੇ ਤੇਲ 

 

ੲ) ਅਨਾਜ                    √ (ਿ) ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਿੀਆਂ 

ਉੱਤਰ (ਿ) ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਿੀਆਂ 
 

(22) ਦੁੱ ਿ, ਫਲੀਆ,ਂ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੇ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਿਾਨ ੰ  ਕੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

 

√ (ੳ) ਪਰੋਟੀਨ    (ਅ) ਕਾਰਬੋਿ 

ੲ) ਖਧਣਜ ਲ ਣ                              (ਿ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
 

ਉੱਤਰ (ੳ) ਪਰੋਟੀਨ 

 

23) ਭੋਜਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਧਪਰਾਧਮਡ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਧਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਧਜਆਦਾ 

ਮਾਤਰਾ ਧਵੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

ੳ) ਫਲ ਅਤੇ ਿਬਿੀਆਂ             (ਅ) ਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁੜ 

ੲ) ਧਿਉ ਅਤੇ ਤੇਲ                   √ (ਿ) ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 
 

24) ਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਬਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਨ ੰ  ਕੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ।? 

 

(ੳ) ਅਿੰਤੁਲਨ   (ਅ) ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ 

 

√ (ੲ) ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ    (ਿ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ  
 

              

ਅਹਿਆਇ-2 (ਪੌਸ਼ਹਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਮਰਾਿਮਿ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਿ 

 

ਪਰਸ਼ਨ: ਅੰਿਰਾਤਾ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 



ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ 'A' ਦੀ 
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੱਧਚਆਂ ਧਵੱਚ ਧਵਟਾਧਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਰਕੈਟਿ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਬਾਲਗਾਂ ਧਵੱਚ ਧਵਟਾਧਮਨ ਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਐਿਟੀਓਮਲੇਸ਼ੀਆ 

 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੁਢਾਪੇ ਧਵੱਚ ਧਵਟਾਧਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ; ਔਿਟੀਓਪੋਰੋਧਿਿ 

 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਿ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਖ ਨ ਿੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ? 

ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ 'K' 

 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਿ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ 'B1' 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਕਰਵੀ ਰੋਗ ਧਕਿੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ; ਧਵਟਾਧਮਨ 'C' 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਧਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਅਨੀਮੀਆ 

 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜਾ ਰੋਗ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਗੱਲੜਹ 
 

11) ਪਰਸ਼ਨ:ਗਰਮੀ ਧਵੱਚ ਿਾਨ ੰ  ਹਰ ਰੋਿ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਧਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 12-20 ਗਲਾਿ 

12) ਪਰਸ਼ਨ:ਿਰਦੀ ਦੇ ਧਵੱਚ ਿਾਨ ੰ  ਹਰ ਰੋਿ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਧਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 6-8 ਗਲਾਿ 

 

ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

13) ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨ ੰ  ਿਧਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 



14) ਧਵਟਾਧਮਨ D, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਮਿਬ ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। 
 

(15) ਧਵਟਾਧਮਨ B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

16) ਖ ਨ ਜੰਮਣ ਲਈ ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਕ'ੇ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। 
 

(17) ਹੱਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ 2:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਧਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 

ੲ) ਸਿੀ।ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

18) ਿਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਿਫੋਰਿ ਮੌਜ ਦ ਹਨ। (√ ) 
 

19) ਧਵਟਾਧਮਨ ਅਤੇ ਖਧਣਜ ਲ ਣ ਮੈਕਰੋਧਨਊਟਰੀਐਟਂ ਹਨ। (X) 

 

20) ਿ ਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਡੀ' ਦਾ ਉੱਤਮ ਿਰੋਤ ਹੈ। (√) 

 

21) ਆਂਵਲਾ ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਏ' ਦਾ ਉੱਤਮ ਿਰੋਤ ਹੈ। (X) 

 

22) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਕੇ' ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਧਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਿ ਕਰ ਿੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਵੱਚ।  

            (X) 

 

ਸ) ਬਿੁਚੋਣਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

23. ਪਲੈਗਰਾ ਧਨਮਨਧਲਖਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 

ੳ) ਪਰੋਟੀਨ                            √ (ਅ) ਨਾਇਆਧਿਨ 

ੲ) ਥਾਇਆਮੀਨ                     (ਿ) ਗਈਬੋਫਲੇਧਵਨ 

 

24) ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਔਿਟੀਓਪੋਰੋਧਿਿ ਧਨਮਨਧਲਧਖਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 

(ੳ) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਏ'   (ਅ) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਕੇ' 

√ (ੲ) ) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਡੀ' (ਿ) ) ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਈ 

 

(25) ਇਹ ਖਧਣਜ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਿਹੀ ਿੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਹੈ। 
 

ੳ) ਲੋਹਾ   √ (ਅ) ਆਇਓਡੀਨ 



ੲ) ਮੌਧਲਕ ਅਮਲ  ਿ) ਫਾਿਫੋਰਿ 

 

26) ਇਿ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਿ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ੳ) ਲੋਹਾ    √ (ਅ) ਧਵਟਾਧਮਨ B12 

ੲ) ਫੌਧਲਕ ਅਮਲ   ਿ) ਤਾਂਬਾ 
 

27  ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਉੱਤਮ ਿੋਮਾ ਧਨਮਨਧਲਧਖਤ ਹੈ। 
 

ੳ) ਕਣਕ        ਅ) ਜੜਹਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਢਦਾਰ ਿਬਿੀਆਂ 

ੲ) ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਿਬਿੀਆਂ √ ( ਿ ) ਰਾਗੀ 
 

 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਹਿਉਂਤਬੰਿੀ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਬਨਿਪਤੀ ਜਗਤ ਧਵੱਚ ਪਰੋਟੀਨ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਿੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਿੋਇਆਬੀਨ 

 

2) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਚਕਨਾਈ ਦੀ ਧਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

ਉੱਤਰ ਐਥੀਰੋਿਕਲੈਰੋਿੀਿ 

 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਚਕਨਾਈ ਧਵੱਚ ਿੁਲਣਸ਼ੀਲ ਧਵਟਾਧਮਨ ਧਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: A,D,E ਅਤੇ K 

 

(4) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਿੁਲਣਸ਼ੀਲ ਧਵਟਾਧਮਨ ਧਕਹੜੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: B ਅਤੇ C 

 

5) ਪਰਸ਼ਨ, ਧਵਟਾਧਮਨ D ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਅਤੇ ਿਿਤਾ ਿੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਿ ਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 
 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਚਾਰ D's ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਨਾਇਆਧਿਨ 

 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਿ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 



ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ B1, 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਭੋਜਨ ਦੀ ਧਵਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। 
 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਮੈਧਨਯ  ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਮੈਧਨਯ  ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਧਮਆਂ ਦੇ 

ਭੋਜਨ (ਿਵੇਰ, ਦੁਪਧਹਰ, ਰਾਤ) ਧਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਧਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਿ ਧਪਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 

 

11) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਾਿਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਧਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਿ ਧਪਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਉੱਤਰ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਿੰਟੇ ਦੇ ਿਮੇਂ ਅੰਦਰ 

 

ਪਰਸ਼ਨ: ਵੀਧਨੰਗ ਤੋਂ ਕੀ 

ਉੱਤਰ: ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱ ਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਨਾ। 
 

ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

13 ਮੈਧਨਯ  ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਹੈ ਧਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਕਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਧਮਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ 

(ਿਵੇਰ, ਦੁਪਧਹਰ, ਰਾਤ) ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 14) ਪੋਸ਼ਣ ਧਵਧਗਆਨ ਦੀ ਉਹ ਿਾਖਾ ਜੋ ਬਿੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਹੈ, ਨ ੰ  
 

ਜੈਰੀਐਧਟਕਿ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ। 
 

15) ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 60 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ ਉਮਰ 

 

 

16) ਪਧਹਲੇ 6 ਮਹੀਧਨਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਧਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਿ ਧਦਉ। 
 

ੲ) ਸਿੀ-ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

(17) ਦੁੱ ਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਕ ਭੋਜਨ ਧਕਹਾ 



ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(√ ) 
 

18) ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਿਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।(√) 

 

19) ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਟਫਨ ਤੋਂ ਉਿਦੀ ਪ ਰੇ ਧਦਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਧਹੱਿਾ ਧਮਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(√) 
 

21) ਬੁਢਾਪੇ ਧਵੱਚ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਤਰੀਆਂ ਧਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(√) 
 

ਸ) ਬਿੁਚੋਣਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

22) ਇੱਕ ਇਿਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਧਵੱਚ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਧਕਿ ਿਮੇਂ ਿਭ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

   ੳ) ਬਚਪਨ   ਅ) ਗਰਭਕਾਲ 

√ (ੲ) ਦੁੱ ਿ ਧਪਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਿ) ਬੁਢਾਪਾ 
 

23) ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਧਵੱਚ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰੋਿਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਧਕੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ੳ) 60 ਗਰਾ   ਅ) 82 ਗਰਾ 

√ (ੲ) 70 ਗਰਾ   ਿ) 50 ਗਰਾ. 
 

24) ਿੰਤੁਧਲਤ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਕਾਰਬੋਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਧਕੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ੳ) 20-30%   √ ਅ) 60-70% 

ੲ)) 15-20%   ਿ) 5-10% 

 

ਅਹਿਆਇ-4 

 

(ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਚੋਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪਕਾਉਣ ਿ ੇਢੰਗ੍ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ) 
 

T)  ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ:ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰੁਗਰਾਉਣ ਨਾਲ ਧਕਹੜੇ-ਧਕਹੜ ੇਧਵਟਾਧਮਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ:ਧਵਟਾਧਮਨ B ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ C 

 

2) ਪਰਸ਼ਨ:ਅਨਾਜ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਧਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਲਾਈਧਿਨ 



 

3) ਪਰਸ਼ਨ:ਦਾਲਾਂ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜੇ ਅਮੀਨੋ ਐਧਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ:  ਮੈਥੀਊਨੀਨ    (methionine)  ਅਤੇ ਧਿਿਟੀਨ (Cysteine) 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ:ਧਮੱਠੇ ਿੋਢ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਕਹੜ ੇਧਵਟਾਧਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? 

 

ਉੱਤਰ: ਧਵਟਾਧਮਨ B ਅਤੇ ਧਵਟਾਧਮਨ C   

 

ਅ)  ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ।ੋ 

 

5.  ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਓਵਨ ਧਵੱਚ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਧਵਿੀ ਨ ੰ  ਬੇਧਕੰਗ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

6. ਿੋਲਰ ਕੱੁਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਧਵੱਚ ਿ ਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

7. ਗਰਮ ਰੇਤ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਭੁੰਨਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
8. ਬੇਧਕੰਗ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਧਜਿ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਧਵੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਿ 

ਨ ੰ  ਗੈਿ, ਕੋਧਲਆਂ ਜਾਂ ਧਬਜਲੀ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

9. ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਧਿੱਿਾ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਢੰਗ ਨ ੰ  ਿੇਕਣਾ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ। 
10)  ਗਰਮ ਤਵੇ ਉੱਤ ੇਪਕਾਉਣ ਦ ੇਢੰਗ ਨ ੰ  ਭੁੰ ਨਣਾ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ। 
 

11)  ਗਰਮ ਤੇਲ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨ ੰ  ਤਲਣਾ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ। 

12)  ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਜਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਧਜਿ ਧਵੱਚ ਅਣ ੰ ਆਂ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕੰਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। 

13) ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਧਮਲਾ ਕ ਖਾਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਿਾਰੇ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ 

ਿਕਦਾ।  
14)  ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਰਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਿਾ ਿੱਟ ਮਾਤਰਾ ਧਵੱਚ ਹੋਵ।ੇ 
 

15)  ਪੰੁਗਰਾਉਣਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਧਟਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿਮ ਹੋਣ ਧਵੱਚ ਵਾਿਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

16)  ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਧਮੱਠਾ ਿਢੋਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਧਵਚਲੇ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪਰਭਾਵ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (X) 

17)  ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਧਚਆ ਪਾਣੀ ਿੁੱਟ ਧਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਖਧਣਜ ਤੱਤ ਅਜਾਈ 

ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (√) 
18)  ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਧਵੱਚ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਾਨੀ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (X) 

19)  ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਵਟਾਧਮਨ ਿੀ ਬਹੁਤ ਿੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (√) 
 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 



20 ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਧਜਿ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਪਾਣੀ  ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਧਵੱਚ ਧਲਆਉਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ ' ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ? 

√ (ੳ) ਭਾਫ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ   ਅ) ਉਬਾਲਣਾ 
ੲ) ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਤਾਪ ਤੇ ਬੰਦ ਬਰਤਨ ਧਵੱਚ ਪਕਾਉਣਾ 

ਿ) ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ 
 

21)  ਧਿੱਲੇ ਤਾਪ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਧਵਿੀਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਿ ਧਵਿੀ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਿਭ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਿੁਰੱਧਖਅਤ ਰਧਹੰਦ ੇਹਨ 

ੳ) ਭਾਫ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ    (ਅ) ਉਬਾਲਣਾ 

ੲ) ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਤਾਪ ਤ ੇਬੰਦ ਬਰਤਨ ਧਵੱਚ ਪਕਾਉਣਾ 
√ (ਿ) ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ 

22)  ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤ ੇਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

√ ੳ) 100°C ਤੋਂ ਵੱਿ  (ਅ) 100° C ਤੋਂ ਿੱਟ 

ੲ) 100° C  ਿ) ਉੱਪਰ ਧਲਧਖਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
 

15)  ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਹੜਾ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਿੁਰੱਧਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ੳ) ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ  ਅ)ਿੁਕਾਉਣਾ 

ੲ) ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ √ (ਿ) ਪੰੁਗਰਾਉਣਾ 
 

16)  ਐਨਿਾਈਮ ਧਕਿ ਧਵਿੀ ਨਾਲ ਅਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

 

ੳ)ਉਬਾਲਨਾ  ਅ) ਜਮਾਉਣਾ 

√ (ੲ) ਬਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਿ) ਧਿਲਣਾ 
 

17)  ਿਰਾਂ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪਰਚਧਲੱਤ ਢੰਗ ਧਕਹੜਾ ਹੈ? 

 

√ (ੳ) ਡੱਬਾਬੰਦੀ  ਅ) ਜਮਾਉਣਾ 

ੲ) ਿੁਕਾਉਣਾ  ਿ) ਧਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 
 

 

ਅਹਿਆਇ-5 

(ਭੋਜਨ ਿੀ ਸੁਰੱਹਖਆ) 
 

(ੳ)  ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ:ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਧਖਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਲਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਿੁਰੱਧਖਆ ਹੈ। 
 

2) ਪਰਸ਼ਨ:ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

 



ਉੱਤਰ: ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਿੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਿਟੋੇ ਟੁਕੜੇ 
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਧੋਲਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਧਵੱਚ ਕੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਕੇਿਰੀ ਦਾਲ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਕਾਲੀ ਧਮਰਚ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਿੁੱ ਕੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਿ 

 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਧਹਦ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਉੱਤਰ: ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ 
 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ੇਹੋਏ ਪੱਧਤਆਂ ਦੀ 
 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਧਨਿਾਿਤੇ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਟਿੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਿਟ 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਿਟਾਰਚ ਆਧਦ ਦੀ 
 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਧਵੱਚ ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਪਾਣੀ  ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚੋਂ ਕਰੀਮ ਕੱਢੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ 
 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਲਾਲ ਧਮਰਚ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਲਾਲ ਰੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਿੋਪ ਿਟਨੋ ਆਧਦ 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ।ੋ 

 

11) ਿੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ 5°C ਅਤੇ 63°C ਧਵਚਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਧਜਿ ਧਵੱਚ 

ਕੀਟਾਣ  ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਿਦੇ ਫੁੱ ਲਦ ੇਹਨ।  
12) ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਧਡੰਗ ਨ ੰ  ਦੇਖ ਦੇ ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਕੰਢੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਮਲ 

ਿਕਦੀ ਹੈ। 
13) ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਟਾਰਚ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

14.ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਧਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਿਰੀ ਦਾਲ ਦੀ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  



15) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ 75-80% ਮਾਤਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਿੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦ ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਸਿੀ-ਗ੍ਲਤ ਿੱਸ।ੋ 

 

16) ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਦ ੇਨਹੰੁ ਕੱਟ ੇਹੋਏ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਨਹੰੁਆਂ ਉੱਪਰ ਨੇਲ ਪਾਧਲਸ਼ 

ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ।(√) 
17) ਦਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਿ ਧਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਅਤ ੇਤੀਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਿਕਦ ੇਹਨ।(√) 

 18) ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਧਵੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।(X) 

(19)ਧਜਆਦਾਤਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣ ੰ  45 ਧਡਗਰੀ ਿੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤ ੇਵੱਿਦੇ ਫੁੱ ਲਦੇ ਹਨ। (√) 

 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

20)   ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਧਨਸ਼ਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦੀ ਪਿਾਣ ਦਾ ਿੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ 

(ੳ) ਲ ਣ ਦ ੇਤੇਜਾਬ ਨਾਲ ਟੈਿਟ  √ (ਅ) ਆਇਓਡੀਨ ਟੈਿਟ 

(ੲ)ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ     (ਿ) ਗਲ ਕੋਮੀਟਰ 

 

21)ਹਿਸ਼ਿ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾ ਹਿਿਸ ਕਿੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ? 

 

√ (ੳ) 15 ਮਾਰਚ   ਅ) 25 ਮਾਰਚ 

ੲ) 15 ਅਪਰੈਲ   ਿ) 20 ਅਪਰੈਲ 

 

22) ਿਖਮਾਂ ਅਤ ੇਿੜੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨ ੰ  ਧਕਿ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

√ (ੳ) ਪਾਣੀ ਰੋਿਕ ਪੱਟੀ  (ਅ) ਇਲਾਿਟੋਪਲਾਿਟ 

ੲ) ਕੀਟਾਣ ੰ ਨਾਸ਼ਕ ਮਲਹਮ  (ਿ) ਨ ੰ  ਅਤੇ ਪੱਟੀ 
 

 

23) ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਜੀਿਾਣੂੰ  ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗ੍ਤੀ ਨਾਲ ਿੱਿਿੇ ਿਨ। 

 

ੳ) 5 ਿੈ.   ✓137° 

ੲ) 37°    (ਿ) 63° ਿ ੈ

 

24) ਭੋਜਨ ਦਾ ਿੁਆਦ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

√ (ੳ) ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਮਚਾ   (ਅ) ਅਲੱਗ ਚਮਚਾ 
ੲ) ਪਲਟਾ    (ਿ) ਿਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਂਗਲਾਂ 
 

ਅਹਿਆਇ-6 

 

(ਖੁਰਾਕੀ ਉਪਚਾਰ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 



1) ਪਰਸ਼ਨ:ਬੀ. ਐਮ. ਆਈ. ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦਓ? 

ਉੱਤਰ: ਬੀ.ਐਮ.ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਮਾਿ ਇੰਡੈਕਿ 

 

BMI=ਭਾਰ (ਧਕਲੋਗਰਾਮ) 

ਕੱਦ (ਮੀਟਰ)² 
 

2) ਪਰਸ਼ਨ:ਕਬਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਧਵੱਚ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਧਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: ਵੱਿ ਰੇਸ਼ ੇਵਾਲੇ 

 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਿੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪਤਲੇ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਧਕਹੋ ਧਜਹਾ ਭੋਜਨ ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਵੱਿ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ:ਧਵਸ਼ਵ ਧਦਲ ਧਦਵਿ ਹਰ ਿਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 30 ਿਤੰਬਰ ਨ ੰ  
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਕਣਕ, ਰਾਈ, ਜੌਂ ਆਧਦ ਧਵੱਚ ਧਕਹੜੀ ਪਰੋਟੀਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਗਧਲਊਟਨ 

6) ਪਰਸ਼ਨ: O.R.T ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ORT ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ। 
(7) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਾਿਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਧਕੰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 98.4°F ਜਾਂ 37°C 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਜਦੋਂ ਿਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ 98.4° ਜਾਂ 37°C ਤੋਂ ਵੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਿ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਬੁਖਾਰ ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਾਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ORS ਜਾਂ ਨਮਕ ਅਤ ੇਚੀਨੀ ਦਾ ਿੋਲ 

 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਭਾਰ ਵਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰੀਰਕ ਭਾਰ ਧਵੱਚ 10% ਵਾਿਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰ ਵੱਿ ਹੋਣਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

11) ਪਰਸ਼ਨ: ਮਟੋਾਪੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰੀਰਕ ਭਾਰ ਧਵੱਚ 20% ਵਾਿਾ ਹੋਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

12) ਿਾਿਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ  ਧਕਿੇ ਖਾਿ ਧਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਿਰ ਰਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਬਦਲਣ ਨ ੰ  ਉਪਚਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
13) ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਧਜਵੇਂ ਪੈਪਧਟਕ ਅਲਿਰ, ਦਿਤ ਅਤ ੇ

ਪੇਧਸ਼ਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿੱਟ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 



 

14) ਖ ਨ ਦਾ ਿਹੀ ਦਬਾਅ 80/120 ਧਮਲੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
15)ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ 98.4° ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਵਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨ ੰ  ਬੁਖਾਰ ਆਧਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

16) ਦਿਤ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਵੱਚ ਧਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਣੇੇ ਚਾਹੀਦ।ੇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

17) ਟਾਈਫਾਈਡ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਵੱਿ ਊਰਜਾ, ਵੱਿ ਪਰੋਟੀਨ, ਵੱਿ ਤਰਲ, ਿੱਟ ਫੈਟ, ਿੱਟ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਮਿਾਲੇ ਰਧਹਤ 

ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।(√)  
 

18) ਦਿਤ ਇੱਕ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿਦਾ ਕੋਈ ਧਚੰਨਹ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। (×) 

) ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧਵੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਧਵੱਚ ਐਡੀਪੋਜ ਤੰਤ  ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰਕ ਭਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ 10% 

ਧਿਆਦਾ ਵੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (X) 

 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

20) ਹੇਠ ਧਲਧਖਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਕਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਨ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ੳ) ਦੁੱ ਿ   ਅ) ਗਾੜਾ ਿ ਪ 

√ (ੲ) ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿ) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 
 

21) ਿੱਟ ਿਡੋੀਅਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੇਠ ਧਲਖੀ ਹਾਲਤ ਧਵੱਚ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ੳ) ਦਿਤ  ਅ) ਬੁਖਾਰ 

√ (ੲ) ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿ) ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ 
 

22) ਧਕੰਨੇ ਤੋਂ ਿੱਟ ਬੀ.ਐਮ.ਆਈ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਧਵਅਕਤੀ ਮੰਧਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ੳ)19.5   √ਅ)18.5     

ੲ) 19.5    ਿ) 25 

23) ਬੁਖਾਰ ਦੌਰਾਨ-----------ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ੳ) ਪਰੋਟੀਨ   ਅ)ਫੈਟ 

√ (ੲ) ਊਰਜਾ   ਿ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਰੇ 

 

24) ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਿ ਖਾ ਨਾ ਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਿਦੀ ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 
 

√ੳ) ਧਟਯ ਬ ਰਾਹੀਂ    ਅ) ਪੇਰੈਂਟਲ ਫੀਧਡੰਗ 



ੲ) ਐਨਟੈਰਲ    ਿ) ਮ ੰ ਹ ਰਾਹੀਂ 
 

 

 

 

 

 

 

  



ਸੈਕਸ਼ਨ –ਬੀ( ਮਾਨਿ ਹਿਕਾਸ ) 
ਿਸਤੂਹਨਸ਼ਠ ਪਰਸ਼ਨ 

ਅਹਿਆਇ-1 (ਮਾਤਹਰੱਤਿ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 
 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ ਬੱਧਚਆਂ ਦ ੇਜਨਮ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਮਲਟੀਪਲ ਬਰਥ 

 

2) ਪਰਸ਼ਨ: XX ਗੁਣ ਿ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ? 

ਉੱਤਰ: ਕੁੜੀ 
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਗਰਭ ਦ ੇਪੰਜਵੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਦਲ ਇੱਕ ਧਮੰਟ ਧਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਧਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 120 ਤੋਂ 140 ਵਾਰ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਗਰਭਵਤੀ ਇਿਤਰੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਟੈਟਨਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 

ਕਦੋਂ ? 

 ਉੱਤਰ: ਟੈਟਨਿ ਔਕਿਾਈਡ ਪਧਹਲਾ ਟੀਕਾ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤ ੇਦ ਜਾ ਇਿ ਤੋਂ 6 ਅਤੇ 8 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਿ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਵੱਚ, ਧਡੰਬਗਰੰ ਥੀਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਧਡੰਬ ਨ ੰ  ਕੱਢ ਕੇ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਧਵੱਚ ਪਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਜਿ ਧਵੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣ ੰ  ਧਮਲਾਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਧਡੰਬ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਿ ਨ ੰ  ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਧਵੱਚ ਪਾ 

ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਇਨਧਵਟਰੋ ਿੰਿਧੋਚਨ 

 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਗਰਭਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਾਤੀ ਧਵੱਚ ਜਲਣ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ? 

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਬਦਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਿਦਾ ਧਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੰਬੰਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਿਣ ਕਾਰਨ 
ਧਮਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਦਾ ਪ ਰਾ ਨਾਂ ਧਲਖੋ? 

ਉੱਤਰ: ਡੀਆਕਿੀਰਾਈਬੋ ਧਨਊਕਲੀਅਕ ਐਧਿਡ 

 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਉਹ ਥਾਂ ਧਜਥ ੇਗਰਭ ਧਵਕਧਿਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਗਰਭਿਾਰਨ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਧਹਲਾਂ ਲੱਿਣ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਮਹਾਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ।  
 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਭਰ ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



ਉੱਤਰ: ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰਭਿਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਨ ੰ  ਭਰ ਣ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ। 
 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਗਰਭਿਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਗਰਭਿਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਣ  ਦਾ ਧਡੱਬ ਨਾਲ ਧਮਲਣਾ ਹੈ। 
 

12) ਪਰਸ਼ਨ: ਜੋੜੇ ਬੱਚ ੇਜੋ ਦੇਖਣ ਧਵੱਚ ਧਬਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਧਜਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਧਕਹੜ ੇਜੋੜੇ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚ ੇ

 

ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

13) ਗਰਭਿਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖੀ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਕੱੁਲ 46(23+23) ਗ ਣਿ ਤਰ ਧਮਲਦੇ ਹਨ। 

14) ਵੰਸ਼ਾਣ  ਡੀਆਕਿੀਰਾਈਬੋ ਧਨਊਕਧਲਅਕ ਐਧਿਡ ਨਾਂ ਦ ੇਰਿਾਇਣ ਦੇ ਬਏ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 13) ਇਿਤਰੀ ਦੀ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਪ ਰਬਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ।  

14) ਧਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਨ ੰ  ਵੀ ਮੋਰਧਨੰਗ ਧਿਕਨੈਿ ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ। 
15) ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧਡੰਬ ਗਰੰ ਥੀਆਂ ਧਵੱਚ ਧਡੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 
 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

16) ਗਰਭਅਵਿਥਾ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਲੱਿਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ।(V) 

17)  ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਇਿਤਰੀ ਨ ੰ  ਦੋ ਜਧਣਆਂ ਧਜੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕਉਂਧਕ ਉਿਦ ੇਗਰਭ ਧਵੱਚ ਵੱਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ 
 ਨ ੰ  ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਿਰ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (√) 

(18) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਲ ਨ ੰ  ਜਏਪੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਧਕੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਨਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (√) 
 

 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

19)  ਧਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣ  ਅਤ ੇਮਾਂ ਦ ੇਧਡੱਬ ਦ ੇਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? 

 ੳ) ਸ਼ਰੀਰਕ ਕੋਸ਼   ਅ) ਪਰਜਨਣ ਕੋਸ਼/ਗੈਧਮਟ 

 (√) (ੲ) ਿੰਿਧੋਚਤ ਧਡੰਬ  ਿ) ਿਮਿ ਤਰ 

 

20)  ਿੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁਣ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੰ  ਕੀ ਆਖਦ ੇਹਨ? 

  (√) (ੳ) ਵੰਸ਼ਾਣ     ਅ) ) ਪਰਜਨਣ ਕੋਸ਼ 

 ੲ) ਅਿਮਾਨ ਅੰਡਾਣ  ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਿ) ਿੰਿਧਚਤ ਧਡੰਬ 

 

21)  ਪਰਜਨਣ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣ  ਤ ੇਇਿਤਰੀਆਂ ਧਵੱਚ ਧਡੰਬ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

 ੳ) ਸ਼ਰੀਰਕ ਕੋਸ਼  (√)(ਅ) ਵੀਰਜ-ਅਣ  

 ੲ) ਿੰਿਧੇਚਤ ਧਿੰਬ      ਿ) ਗਣੁਿ ਤਰ 

 

22)  ਉਹ ਜੋੜੇ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਧਨਿੇਧਚਤ ਧਡੰਬ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ? 
 (√) (ੳ) ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੋੜ ੇ   ਅ) ਭਰਾਤਰ ਜੋੜ ੇ



     ੲ) ਿਧਮੰਧਲਤ ਜੋੜ ੇ   ਿ) ਦਰਪਣ ਜੋੜ ੋ

 

25) ਦੋ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਧਡੰਬਾਂ ਤੋਂ ਧਵਕਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

 ੳ) ਇਕਾਂਡੀ ਜੋੜ ੇ   ਅ)ਿੁਪਰਫੈਕੰਧਡਕਟਧਵਨ 

 (√) (ੲ) ਭਗਤਰੀ ਜੋੜ ੇ   ਿ) ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੋੜ ੇ

 

 

            ਅਹਿਆਇ-2 (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਕਹਰਆਿਾਂ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਪੁਰਖਾਂ ਧਵੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣ  ਅਤ ੇਇਿਤਰੀਆਂ ਧਵੱਚ ਧਡੱਬ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿੈਕਿ ਿੈੈੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: ਗੈਮੀਟਿ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਅਣ  
 

2) ਪਰਸ਼ਨ:ਉਹ ਿੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੁਣ ਧਨਰਿਾਧਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਇੱਕ ਪੀੜਹੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਪੀੜਹੀ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਵੰਸ਼ਾਣ  
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਔਲ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਮਾਂ ਤ ੇਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਧਵੱਚ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਧਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਔਲ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਟੈਰਾਟੋਿਨ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

ਉੱਤਰ: ਟੈਰਾਟੋਿਨ ਇੱਕ ਖਾਿ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਾਇਣਕ ਤੱਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚ ੇਦ ੇਜਨਮ ਪ ਰਬ ਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਤੀਜੇ ਹਫਤ ੇਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਨਮ ਪ ਰਬ ਧਵਕਾਿ ਕਾਲ ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਭਰ ਣ ਕਾਲ। 
 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਿੰਿਧੇਚਤ ਧਡੰਬ XY ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰ ਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਕ ਕੁੜੀ? 

ਉੱਤਰ: ਮੁੰਡਾ 
 

ਪਰਸ਼ਨ: ਜਨਮ ਪ ਰਬ ਧਵਕਾਿ ਦੀਆਂ ਧਕੰਨੀਆਂ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: ਧਤੰਨ 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਟੈਰਾਟੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਵਕਾਿ ਿੰਬੰਿੀ ਧਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨ ੰ  ਟੈਰਾਟੌਲੋਜੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਕਹੜਾ ਧਲੰਗ ਿ ਤਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਲੰਗ ਧਨਰਿਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਪਤਾ ਦਾ, (X ਜਾਂ Y) 

 



ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 
10) ਗਰਭ ਕਾਲ 'ਧਤੰਨ ਧਤਮਾਹੀਆਂ ਧਵੱਚ ਵੰਧਡਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

11) Rh ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਧਜੰਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ Rh ਨੈਗੇਧਟਵ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ  ਧਪਤਾ ਦਾ Rh    
ਪੌਜੇਧਟਵ ਹੋਵੇ। 

12) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੀ ਦੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਐਡਂੋਮੀਟਰੀਅਮ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

13) ਗਰਭ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਵਕਾਿ ਉੱਤ ੇ'ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

14) ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਜੋ ਗਰਭ ਧਵੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਧਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਨਕਾਿੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  ਔਲ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

15) ਪਧਹਲੇ 22 ਗੁਣਿ ਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਿ ਤਰ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

 ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਰ ਣ ਦਾ ਧਦਲ ਿੜਕ ਧਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (√) 
17)  ਐਮਧਨਔਧਟਕ ਥੈਲੀ ਧਵਚਲਾ ਤਰਲ ਅਵਜਨਮੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। (X)  

18)  ਟੋਰਾਟੋਜਨ ਅਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਧਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (√) 

19)  ਐਕਿ-ਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਕਰਨਾਂ ਗਰਭਕਾਲਾਂ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਿਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਖਰੀ ਿਮੇਂ ਧਵੱਚ ਧਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ 
 ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। (X) 

20)  20 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ ਤੇ 35 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ 
 ਿੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (√) 
 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

21) ਧਡੰਬ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣ  ਦੋਹਾਂ ਧਵੱਚ ਧਕੰਨੇ ਗੁਣਿ ਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ੳ) 23   ਅ) 26 

ੲ) 43   (√) (ਿ) 46 

 

22) ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਧਵਰਾਿਤੀ ਬਣਤਰ ਧਕਿ ੇਜੀਨ ਦੇ ਿਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੈਧਵਕ ਗੁਣਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ 

 

ੳ) ਗੁਣਿ ਤਰ  ਅ) ) ਪਰਤੀਕਰਮ ਿੀਮਾ 
ੲ) ਧਫਨੋਟਾਈਪ .  (√) (ਿ) ਜੀਨੋਟਾਈਪ 

 

23) ਗਰਭ ਠਧਹਰਨ ਦੀ ਧਕਧਰਆ ਉਦੋਂ ਪ ਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 

(√) (ੳ) ਗਰਭਿਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ   ਅ) ਭਰ ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ੲ) ਜਾਈਗੋਟਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ    ਿ) ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਕਾਲ 

 

24.) ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਧਵਚਕਾਰ ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤ ੇ ਧਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ---------ਦੁਆਰਾ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 



(√) (ੳ) ਔਲ  ਅ) ਐਡੋਡਰਮ 

ੲ) ਐਕਟਡੋਰਮ  ਿ) ਮੀਜੋਡਰਮ 

 

25) ਗਰਭ ਧਵੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਚਹਰੇ ਅਤ ੇਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਧਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ੳ) ਅਲਟਰਾਿਾਊਂਡ  ਅ) ਐਮੋਨੀਓਿਟੈੇਧਿਿ 

(√) (ੲ) ਫੀਟੋਿਕੋਪੀ   ਿ) ਕੋਰੀਓਮੈਧਨਕਵਾਈਲਿ ਿਪੈਧਲੰਗ 

 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਜਨਮ ਿੀ ਪਰਹਕਹਰਆ) 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਧਕਿਮ ਧਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤ ੇ

 

2) ਪਰਸ਼ਨ:ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਿਿਾਰਨ ਜਨਮ ਲਈ ਹੋਰ ਧਕਹੜਾ ਨਾਂ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਧਿਰ ਪਧਹਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਿਥਾ ਧਵੱਚ ਜਨਮ 

 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਦ ੋਜਣੇਧਪਆਂ ਦੇ ਧਵਚਕਾਰ ਧਕੰਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 2ਤੋਂ 3 ਿਾਲ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਜੰਮੇ ਬੱਧਚਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਕੰਨੇ ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਿੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 2500 ਗਰਾਮ ਤੋਂ ਿੱਟ 

 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਬੱਧਚਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਧਕਹੜਾ ਨਾਂ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ / ਪਰਪੱਕ ਬੱਚ ੇ
 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਐਪੀਿੀਓਟਮੌੀ ਧਕਿਨ ੰ  ਆਖਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਰ: ਇਹ ਇੱਕ ਿੋਟੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਹੈ ਧਜਿ ਧਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਯੋਨੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਤੇ ਨ ੰ  ਿਟੋਾ ਧਜਹਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ 

ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੀ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਧਿਆਦਾ ਧਖੱਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

 

 

7) ਪਰਸ਼ਨ: NICV ਨ ੰ  ਪ ਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਧਵੱਚ ਧਲਖੋ? 

ਉੱਤਰ: ਧਨਓਨੋਟਲ ਇਨਟੈਨਧਿਵ ਕੇਅਰ ਯ ਧਨਟ 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦ ੇਫੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਿਮਝਦੇ ਹੋ? 

ਉੱਤਰ: ਅਿਲੀ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਝੱਲੀ ਫੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿਨ ੰ  ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦਾ 

ਫੱਟਣਾ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



ਉੱਤਰ: ਬੱਚਦੇਾਨੀ ਦ ੇਿੁੰ ਗੜਨ ਦੀਆਂ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਧਜਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਲ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਿੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੰ  ਪਰਿ ਤ ਦੀਆਂ 
ਦਰਦਾਂ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ। 
 

10) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ/ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਧਕਧਰਆ ਨ ੰ  ਪਰਿ ਤ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

11) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ ਦੀ ਧਕਹੜੀ ਅਵਿਥਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮ ੰ ਹ ਖੱੁਲਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਫੈਲਾਉ ਦੀ ਅਵਿਥਾ 
 

12) ਪਰਸ਼ਨ: ਐਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਿਥਾ 
 

13) ਪਰਸ਼ਨ: ਔਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਧਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਦ ੋਧਮੰਟ ਤੋਂ ਅੱਿੇ ਿੰਟੇ ਤੱਕ 

 

14) ਪਰਸ਼ਨ: ਐਪਗਾਰ ਪਰੀਖਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਧਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਇੱਕ ਧਮੰਟ ਬਾਅਦ 

 

ਅ) ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

15)  ਫੈਲਾਓ ਦ ੇਅਰੰਭਲੇ ਪੜਾਅ ਧਵੱਚ ਿੁੰ ਗੜਨ ਦੀ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਅਧਨਯਧਮਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ੇਇੱਕ ਧਮੰਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਮੇਂ 
 ਲਈ ਰਧਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

(16)  ਬੀਚ ਜਨਮ ਧਵੱਚ ਬੱਚਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਿਾ ਪਧਹਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧਵੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।  

17)  ਧਜਹਨਾਂ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਧਵੱਚ ਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਧਮਆਦ 
 ਮੁਤਾਬਕ ਿੋਟ ੇਬੱਚੇ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

18)  ਐਪਗਾਰ ਟਿੈਟ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿੰਟ ੇਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। (X) 

19)  ਪਰਪੱਕ ਬੱਚੇ 40 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭਕਾਲ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।(X) 

20)  ਵੈਕਯ ਮ ਐਕਿਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਵਰਗਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਰ ਨ ੰ  ਜਨਮ ਦੁਆਉਣ ਧਵੱਚ ਮਦਦ 

 ਕਰਦਾ ਹੈ। (X) 

 

 

 

 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

21) ਪਰਿ ਤ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿਟੋੀ ਅਵਿਥਾ ਧਕਹੜੀ ਹੈ? 

ੳ) ਫੈਲਾਓ  ਅ) ਿਕੇਲਣ ਦਾ ਪੜਾਅ 

ੲ) ਆਫਰਨਾ  (√) ਿ) ਔਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ 



 

22) ਿਾਿਾਰਨ ਜਣੇਪੇ ਧਵੱਚ ਬੱਚਾ ਧਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ੳ) ਮ ੰ ਹ ਪਧਹਲਾਂ ਨਾਲ  (√) (ਅ) ) ਧਿਰ ਪਧਹਲਾਂ ਤੇ ਮ ੰ ਹ ਥੱਲੇ ਵੱਲ 

ੲ) ਐਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਿ) ਜਦੋਂ ਬੱਚਦੇਾਨੀ ਦਾ ਮ ੰ ਹ ਐਪਗਾਰ ਿਕੇਲ ਤੇ 10-10 ਅੰਕਾ ਤੱਕ ਖੁਲਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

23) ਗਰਭ ਠਧਹਰਨ ਦੀ ਧਕਧਰਆ ਉਦੋਂ ਪ ਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ: 
(√) (ੳ) ਗਰਭਿਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅ) ਭਰ ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ੲ) ਜਾਈਗੋਟਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ  ਿ) ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਲ 

 

ਅਹਿਆਇ-4 

(ਪਰਸਤੂ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਮਾਂ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਔਲ ਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪਰਿ ਤ ਦਾ ਿਮਾਂ 
 

 

2) ਪਰਸ਼ਨ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲੇ ਅਵਿਥਾ ਧਵੱਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਔਕਿੀਟਧੋਿਨ ਹਾਰਮਨੋ 

 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਔਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿਮਾਂ ਹੈ। 
 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪਰਿ ਤ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। 
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ ਕਾਲ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਕੰਨੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 40 ਧਦਨ ਜਾਂ ਿੇ ਹਫਤ ੇ

 

6) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਿ ਤ ਕਾਲ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਧਲਸ਼ ਧਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਉਿਦ ੇਿੱਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ ਧਦਵਾਉਣ ਲਈ  
 

7)ਪਰਸ਼ਨ: ਮਾਧਲਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਾਈ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 ਉੱਤਰ: ਮਾਧਲਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਧਨੰਮ ਦ ੇਪੱਤੇ ਧਕਉਂ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ? 

 ਉੱਤਰ: ਇਹ ਰੋਗਾਣ  ਨਾਸ਼ਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਤਨਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਕਹੜਾ ਹਾਰਮਨੋ ਰੀਲੀਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 



ਉੱਤਰ: ਐਕਿੀਟਧੋਿਨ ਹਾਰਮਨੋ 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ।ੋ 

 

9) ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿ ਤ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

10) ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਧਵੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨ ੰ  ਲੋਚੀਆ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
11) ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਧਹਲੀ ਹਾਲਤ ਧਵੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

12)  ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਧਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

13)  ਜੇ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਧਚੰਨ ਧਦਖਾਈ ਦਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਿ ਉਹ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੰਕਰਮਣ ਦੀ ਧਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 
14)  ਜੋ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਿੁਿਤ ਅਤੇ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿ ਤ ਕਾਲੀਨ ਤਣਾਅ ਭਰਪ ਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

15) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦ ੇਆਕਾਰ ਧਵੱਚ ਕਮੀ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿ ਤ ਕਾਲੀਨ ਕਿਰਤ ਿਹਾਇਕ ਹੈ। 
 

ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

16) ਪਰਿ ਤ ਕਾਲ ਧਵੱਚ ਿਾਤੀਆਂ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰੀ ਹੈ।(√) 

17) ਇਿਤਰੀ ਨ ੰ  ਪਰਿ ਤ ਕਾਲ ਧਵੱਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਫਧੋਲਕ ਅਮਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦ ੇਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(X) 

18) ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਿੁਝਾਓ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪਧਰਵਾਰ ਧਨਯੋਜਨ ਦੇ ਉਧਚਤ ਿਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਵੀ ਖਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਧਦੱਤੀ ਜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।(√) 

19) ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਕੁਝ ਧਦਨ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਧਨਯਧਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਮੁੱ ਕਰਰ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦ ੇਰਧਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ (√) 

20) ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਅਤ ੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਚੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਹਤ ਲਈ 

ਿੁਰੱਧਖਅਤ ਹੈ।(X) 

21) ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਧਹਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਤਣਾਓ ਿਰ ਰੀ ਹੈ।(X) 

 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

22) ਿਤਨਪਾਨ ਮਾਂ ਲਈ ਧਕਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? 

ੳ) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦ ੇਿੁੰ ਗੜਨ ਲਈ  ਅ) ਮਾਂ -ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਿੀ ਿਾਂਝ ਲਈ 

ੲ) ਤਣਾਅ ਿਟਾਉਣ ਲਈ   (√)ਿ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਰੇ 

 

23)\'ਮਾਂ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਦੁੱ ਿ ਨ ੰ  ਕੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

 

ੳ) ਵਹਾਅ   ਅ) ਲੋਚੀਆਂ 

ੲ) ਲੱਿੀ   (√) (ਿ) ਕੈਲੋਿਟਰਮ 

 

ਅਹਿਆਇ-5 

 

(ਨਿੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ) 
 

ੳ)ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 



 

ਪਰਸ਼ਨ: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਧਚਆਂ ਦਾ ਔਿਤ ਭਾਰ ਧਕੰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 2.8kgm ਜਾਂ 2800 ਗਰਾਮ 

 

2) ਪਰਸ਼ਨ: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਿਾਿਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਰੋਣਾ 
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਮਾਂ ਦੀ ਿਾਤੀ ਧਵੱਚੋਂ ਧਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪਧਹਲੇ ਦੁੱ ਿ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਿੋ ? 

ਉੱਤਰ: ਕੌਲੈਿਟਰਮ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਟੋੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਧਲਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਿਮਾਂ ਧਕਹੜਾ ਹੈ?  

ਉੱਤਰ: ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ। 
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਾ ਧਕੰਨੀ ਉਮਰ ਧਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਧਨਆਂ ਧਵੱਚ। 
 

6)ਪਰਸ਼ਨ: ਖਿਰਾ ਅਤ ੇਕਨਪੇੜੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: MM,R 

 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਿਤ ਲੰਬਾਈ ਧਕੰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: 50 ਿੈਂਟੀਮੀਟਰ  
 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਧਦਨ ਧਵੱਚ ਧਕੰਨੇ ਿੰਟੇ ਿੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: 12 ਿੰਟੇ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਿ 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਾਿਾਂ ਿੁਣ ਕੇ ਪਰਤੀ ਧਕਧਰਆ ਬੱਚਾ ਧਕੰਨੀ ਉਮਰ ਧਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: 0-6 ਮਹੀਨੇ 

 

10) DTP ' ਦਾ ਟੀਕਾ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਉੱਤਰ: ਗੋਲਿੋਟ , ਿੁਣਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਖੰਿ 

 

 

 

 

ਅ ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰੋ। 

 

11) ਮੋਰੋ ਿਟਾਰਟਲ ਧਕਧਰਆ ਉਦੋਂ ਧਦਖਾਈ ਧਦੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਧਟਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਧਕਿੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਿ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ 
 ਜਾਂ ਉਿ  ਦਾ ਧਿਰ ਥੋੜਹਾ ਥੱਲੇ ਧਡੱਗ ਪਵੇ। 



12)  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱੁਝ ਧਦਨ, ਕੱੁਝ ਿੰਟੇ ਜਾਂ ਕੱੁਝ ਹਫਤੇ ਦਾ ਿਮਾਂ। 
13)  ਰ ਧਟੰਗ ਅਣਇੱਿਤ ਧਕਧਰਆ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਿਾਤੀ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣ ਧਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

14)  ਬੀ.ਿੀ.ਜੀ. ਦਾ ਟੀਕਾ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਤਪਧਦਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

 

ੲ)ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

15) ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਵਕਧਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ(X) 

16) ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਿਾਿਨ ਧਿਰਫ਼ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। (√) 
17) ਿਧਹਜ ਿੁਭਾਅ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਵ-ੈਚਾਧਲਤ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਵੀ ਕਧਹੰਦੇ ਹਨ।(√ ) 

18) ਕੋਲੋਿਟਰਮ ਧਵੱਚ ਕੁਝ ਅਧਜਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਿੇ ਅਤੇ ਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (√) 
19) ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਦਾ ਧਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਵੀ ਉਿਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।(X) 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

20) ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਕਹੜੀ ਧਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 

ੳ) ਿੁਣਨਾ   (√) ਅ) ਦੇਖਣਾ 
ੲ)ਿੁਆਦ  ਿ) ਿੁੰ ਿਣਾ 
 

21) ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਧਦਨ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਤੀਆਂ ਪਰੋਟੀਨ ਭਰਪ ਰ ਦੁੱ ਿ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਗ ਪਰਤੀ 

ਰੋਿਕ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨ ੰ --------------------- ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ੳ) ਐਨੋਕਿੀਆ   ਅ) ਫਨੋਿਟਨੇਲ 

ੲ) ਹਾਇਲੀਨ   ((√) ਿ) ਕੌਲੋਿਟਰਮ 

 

22)  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਧਚਆਂ ਦ ੇਿੁਭਾਅ ਧਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਿ ਜਮਾਂਦਰ  ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ,ਧਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  -----------ਧਕਹਾ 

 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

 ੳ) ਿੰਵਦਨਾ    (√)  (ਅ) ਿਧਹਜ ਿੁਭਾਅ ਧਕਧਰਆਵਾਂ 

 ੲ) ਪਰਿਪਰ ਿੰਬੰਿਾਂ ਧਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਿ) ਅੰਤਰ ਿੰਬੰਿੀ ਪਰਤੀ ਧਕਧਰਆਵਾਂ 
 

23) ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤ ੇ ਕੋਈ ਚੀਿ ਿੁਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਰ ਿਧਹਜ ਧਕਧਰਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ 
 ਕਰੇਗਾ। 
 

 (√) (ੳ) ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੋੜੇਗਾ  ਅ) ਚੀਿ ਨ ੰ  ਠੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਹਾਂ ਿੁੱ ਟੇਗਾ 

 ੲ) ਲੱਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ   ਿ) ਚੀਿ ਨ ੰ  ਿੌਲ ਦਵੇੇਗਾ 
 

ਅਹਿਆਇ-6 

(ਬਾਲ ਪਰਨਾ) 
 

ੳ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਾਕ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 



 

1) ਪਰਸ਼ਨ: ਿਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਿੰਬਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਆਪਿੀ ਿਬੰਿ ਤਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣ। 
 

2) ਪਰਸ਼ਨ: ਟਟੈਨਿ (ਲੋਕਜਾਅ) ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿੰਕਰਮਣਾਂ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਕੈਲੋਿਟਰੀਡੀਅਮ ਟਟੈਨੀ 
 

3) ਪਰਸ਼ਨ: ਪਰਧਟਯ ਧਿਿ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਕਾਲੀ ਖੰਿ 

 

4) ਪਰਸ਼ਨ: ਿੋਕੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਿੋਕੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਧਵੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਿੱੁਪ ਨਾ ਧਮਲਣ ਕਾਰਣ ਹੋਈ 'Vitamin D' 

ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

5) ਪਰਸ਼ਨ: ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਦ ੇਬੱਧਚਆਂ ਧਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਤਾਂ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਰੋਟਾਵਾਇਰਿ 

 

6)ਪਰਸ਼ਨ: ਹੈਪੇਟਾਇਟਿ ਏ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: ਪੀਲੀਆ 

 

7) ਪਰਸ਼ਨ: ਧਵਸ਼ਵ ਤਪਧਦਕ ਧਦਵਿ ਹਰ ਿਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ: 24 ਮਾਰਚ 

 

8) ਪਰਸ਼ਨ: ਤਪਧਦਕ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿੇ ਰੋਗਾਣ  ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?  

ਉੱਤਰ: ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਟਯ ਬਰਕ ਲੋਧਿਿ 

 

 

 

9) ਪਰਸ਼ਨ: ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵਾਇਰਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦ ੇਧਕਹੜ ੇਧਹੱਿ ੇਤੇ ਅਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

ਉੱਤਰ: ਧਦਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ 
 

ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ ਭਰ।ੋ 

 

10)  ਅਣਜਾਣ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਪਧਹਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਧਪਿਲੇ ਅੱਿ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਧਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

11)  ਉਹ ਧਰਸ਼ਤਾ ਜੋ ਬੱਚ ੇਆਪਣੇ ਿੰਭਾਲਣ ਵਾਧਲਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਧਲਆਂ ਅਤ ੇਿਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਧਲਆਂ ਨਾਲ 
 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਧਪਆਰ ਦਾ ਿਬੰਿ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

12)  ਧਵਕਾਿ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਡ ਿਮੱਗਰੀ ਉਿਨ ੰ  ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਧਿਕ 

 ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। 
13)  ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਬੱਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਧਵਕਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

14)  ਬਾਲ ਿਾਧਹਤ ਧਚਹਰੇ ਪਿਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਨਿਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਧਵਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



15)  ਮੁਢਲੇ ਿਾਲਾਂ ਧਵੱਚ ਗਰਧਹਣ ਕੀਤੀ ਧਿੱਧਖਆ ਭਧਵੱਖ ਦੀ ਧਿੱਧਖਆ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
 

ੲ) ਸਿੀ/ਗ੍ਲਤ ਿੱਸੋ। 

 

16)  ਿੋਟੇ ਬੱਚੇ ਿੋਹ,ਠੰਡੇ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਿੁਆਦ ਆਧਦ ਪਰਤੀ ਧਜਆਦਾ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।(√) 
 

17)  ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਨੁਭਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਕਧਰਆ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਧਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (X) 

 

18)  ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਿਣੁਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਨਹੀਂ 

 ਹੰੁਦੇ । (X) 

(19) ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿਭ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (√) 

 

20) ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਧਖਡੌਣ ੇਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬ  ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਧਵਕਾਿ ਧਵੱਚ ਿਹਾਈ 

ਹਨ।(√ ) 

ਸ) ਬਿੁਚਣੋਿੇਂ ਪਰਸ਼ਨ 

 

20) ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਿ ਦ ੇਧਵਰੱੁਿ ਿੁਰੱਧਖਆ ਧਦੰਦਾ ਹੈ।  
 

ੳ) ਧਡਪਥੀਰੀਆ  ਅ) ਕਾਲੀ ਖੰਿ 

ੲ) ਿੁਣਖਵਾ  (√) (ਿ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਰੇ 

 

21) ਰੁਬੈਲਾ ਦਾ ਦ ਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ 

 

ੳ) ਕਾਲੀ ਖੰਿ  ਅ) ਮਧੈਨੰਜਾਈਟਿ 

(√) ੲ ) ਜਰਮਨ ਮੀਿਲਿ ਿ) ਧਰਕੇਟਿੌ 

 

22) ਕੰਜਕਟੀਵਾਇਧਟਿ ਦੇ ਿੰਕਰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ੳ) ਫੇਫੜ ੇ   ਅ) ਗਲਾ 
(√) ੲ ) ਅੱਖਾਂ ਧਵੱਚ ਧਝੱਲੀ  ਿ) ਪੈਰੋਧਟਡ ਗਰੰ ਥੀ 
 

ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੋ ਲਾਈਨਾਂ ਿੇ ਛੋਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ (ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪਸੋ਼ਣ) 
ਅਹਿਆਇ-1 (ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਨ ਅਤ ੇਹਸਿਤ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਪੋਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਧਕੰਨੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਿ ਦੀਆਂ ਧਕੰਨੀਆਂ ਧਕਿਮਾਂ ਹਨ? ਨਾਮ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ 



 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਭੋਜਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਧਪਰਾਧਮਡ ਦ ੇਅਨੁਿਾਰ ਧਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਧਜਆਦਾ 
 

ਅਤੇ ਧਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਿੱਟ ਖਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6, ਿੰਤੁਧਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਿਰੀਰ ਦਾ ਧਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਧਕਹੜ-ੇਧਕਹੜੇ ਹਨ। ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਧਦਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਿਰੀਰ ਨ ੰ  ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਧਕਹੜੇ-ਧਕਹੜੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਦਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 9.ਰੱਧਖਅਕ ਭੋਜਨ ਧਕਹੜ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਦਉ। 
 

ਅਹਿਆਇ-2 (ਪੌਸ਼ਹਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਪਰੋਟੀਨ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਕਾਰਬੋਿ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਧਚਕਨਾਈ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਪਰੋਟੀਨ ਦੇ ਿਰਤੋਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਕਾਰਬੋਿ ਦੇ ਿਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਧਚਕਨਾਈ ਦੇ ਿਰਤੋ ਧਲਖੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਧਵਟਾਧਮਨ 'A' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਧਵਟਾਧਮਨ 'D' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਪਰਸ਼ਨ 9 ਧਵਟਧਮਨ 'K' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੇ ਭੋਜਨ ਿਰਤੋ ਦੱਿ।ੋ 

ਪਰਸ਼ਨ 10. ਧਵਟਾਧਮਨ 'C' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਹਿਓਂਤਬੰਿੀ) 
ਪਰਸ਼ਨ 1. ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਧਵਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਜੈਰੀਐਟਂਧਰਕਿ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਦੱਿ।ੋ 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਪ ਰਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ (ਵੀਧਨੰਗ) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਗਰਭਕਾਲ ਧਵੱਚ ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਿਮੱਧਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਕੰਨਹ ਾਂ-ਧਕੰਨਹ ਾਂ ਚੀਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਇਿਤਰੀ ਲਈ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਧਵੱਚ ਵਾਿੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਧਕਸ਼ੋਰ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਮੈਧਨਯ  ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਵੰਨਗੀ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਧਲਆਂਦੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ? 



ਪਰਸ਼ਨ 9.ਰੱਧਖਅਕ ਭੋਜਨ ਧਕਹੜ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਦਉ। 
ਅਧਿਆਇ-2 (ਪੌਸ਼ਧਟਕ ਤੱਤ ਅਤ ੇਪੋਸ਼ਣ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਪਰੋਟੀਨ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਕਾਰਬੋਿ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਧਲਖੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਧਚਕਨਾਈ ਦਾ ਿਾਡੇ ਿਰੀਰ ਧਵੱਚ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਪਰੋਟੀਨ ਦੇ ਿਰਤੋਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
ਪਰਸ਼ਨ 5. ਕਾਰਬੋਿ ਦੇ ਿਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਧਚਕਨਾਈ ਦੇ ਿਰਤੋ ਧਲਖੋ। 
ਪਰਸ਼ਨ 7. ਧਵਟਾਧਮਨ 'A' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਧਵਟਾਧਮਨ 'D' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਪਰਸ਼ਨ 9 ਧਵਟਧਮਨ 'K' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੇ ਭੋਜਨ ਿਰਤੋ ਦੱਿ।ੋ 
ਪਰਸ਼ਨ 10. ਧਵਟਾਧਮਨ 'C' ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਿਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਕਹੜੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਹਿਓਂਤਬੰਿੀ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਧਵਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਜੈਰੀਐਟਂਧਰਕਿ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਦੱਿ।ੋ 
ਪਰਸ਼ਨ 3. ਪ ਰਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣ (ਵੀਧਨੰਗ) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਧਮਲ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਗਰਭਕਾਲ ਧਵੱਚ ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਿਮੱਧਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਕੰਨਹ ਾਂ-ਧਕੰਨਹ ਾਂ ਚੀਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਇਿਤਰੀ ਲਈ ਪਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਧਵੱਚ ਵਾਿੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਧਕਸ਼ੋਰ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਮੈਧਨਯ  ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਵੰਨਗੀ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਧਲਆਂਦੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-4 (ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਚੋਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪਕਾਉਣ ਿੇ ਢੰਗ੍ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਭੋਜਨ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਭੋਜਨ ਧਕਉਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਿ ਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦ ੇਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 

 



ਪਰਸ਼ਨ 6, ਪਾਿਚ ਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

 ਪਰਸ਼ਨ 7, ਬਲਾਂਧਚੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਬਹੁਤ ਿੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਧਦਓ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 9, ਿੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਧਦਓ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 10. ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਿਧਹਤ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 11. ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 12, 'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਧਮਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-5 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਸਰੁੱ ਹਖਆ 

ਪਰਸ਼ਨ 1, ਭੋਜਨ ਿਬੰਿੀ ਿਾਫ਼ ਿਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਧਮਲਾਵਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਧਮਲਾਵਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4 ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਮਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਿਾਨ ੰ  ਧਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ ਨੌਕ ਅਤ ੇਮ ੰ ਹ ਧਕਉਂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਧਵੱਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਬਚੇ ਅੰਸ਼ ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਧਕਹੜੇ-ਧਕਹੜੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਜੇਕਰ ਗਭੋੀ ਵਰਗੀ ਿਬਿੀ ਧਵੱਚ ਕੀੜੇ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱੁਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੰ  ਪਧਹਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਕਉਂ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਬਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-6 (ਖੁਰਾਕੀ ਉਪਚਾਰ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਉਪਚਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਿੱਟ ਜਾਂ ਵੱਿ ਰੇਸ਼ ੇਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿੱਟ ਜਾਂ ਵੱਿ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਧਟਊਬ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



 

ਪਰਸ਼ਨ 6. O. R.S ਦਾ ਿੋਲ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਦਿਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਧਿਫ਼ਾਧਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

ਪਰਸ਼ਨ 8. B.M.L. (ਬਾਡੀ ਮਾਿ ਇੰਡੈਕਿ) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਿ ਤੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ 

ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਸੱ਼ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਧਕਹੜ-ੇਧਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਵਰਧਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 10. ਧਦਲ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਧਿਫਾਧਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਧਕਹੜੇ-ਧਕਹੜੇ ਹਨ? 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ (ਮਾਨਿ ਹਿਕਾਸ) 

ਅਹਿਆਇ-1 (ਮਾਤਹਰੱਤਿ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਗਰਭਵਤੀ ਇਿਤਰੀ ਅਤੇ ਉਿਦ ੇਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਟੈਟਨਿ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕਦੋਂ ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਵੰਸ਼ਾਣ ੰ  ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਧਕਿ ਰਿਾਇਣ ਦ ੇਬਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਹਮਸ਼ਕਲ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਧਚਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4, ਭਰਾਤਰੀ ਜੁੜਵਾ ਬੱਧਚਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਿਾਤੀ ਧਵੱਚ ਜਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਇਨ ਵਟਰੋ ਿੰਿੋਚਨ (I.V.F) ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਨਾੜ  ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਗਰਤ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਧਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਗਰਭਿਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

 

ਅਹਿਆਇ-6 (ਖੁਰਾਕੀ ਉਪਚਾਰ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਉਪਚਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਤਰਲ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਿੱਟ ਜਾਂ ਵੱਿ ਰੇਸ਼ ੇਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿੱਟ ਜਾਂ ਵੱਿ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 



ਅਹਿਆਇ-2 (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਕਹਰਆਿਾਂ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਔਲ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. RH ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕੰਨਹ ਾਂ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਫੀਟਿ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4, ਐਮਧਨਔਧਟਕ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਟੈਰਾਟੋਜਨ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਿਮਿ ਤਰ ਕੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਧਲੰਗਿ ਤਰ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਜਨਮ ਪ ਰਬ ਧਵਕਾਿ ਦੀਆਂ ਧਕਹੜੀਆਂ-ਧਕਹੜੀਆਂ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਅਲਟਰਾਿਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਪ ਰਬ ਧਵਕਾਿ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਜਨਮ ਿੀ ਪਰਹਕਹਰਆ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਫਟਣਾ ਧਕਿਨ ੰ  ਕਧਹੰਦ ੇਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਔਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿਾਿਾਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਬਰੀਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਧਿਿੇਰੀਅਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਔਿਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਅਪਰਪੱਕ ਬੱਚੇ ਧਕਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਐਪਗਾਰ ਿਕੇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-4 (ਪਰਸੂਤ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਮਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 



ਪਰਸ਼ਨ 2. ਪਰਿ ਤ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੰਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ ਦੀ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿਤਨਪਾਨ ਮਾਂ ਲਈ ਧਕਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਜਣੇਪੇ ਧਪੱਿੋਂ ਮਾਨਧਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਪਰਿਤ ਕਾਲ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਧਕਉਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?  

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਿਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦੀ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਪਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਕਿਰਤ ਧਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 ਪਰਸ਼ਨ 9. ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦ ੇਆਕਾਰ ਧਵੱਚ ਕਮੀ ਧਲਆਉਣ ਧਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਿਹਾਇਕ ਹਨ? . 

 

ਅਹਿਆਇ-5 (ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਿਧਹਜ ਿੁਭਾਅ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. 'ਕੈਲੋਿਟਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. 'ਰ ਧਟੰਗ' ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. 'ਬਾਿੀਗਰ' ਪਕੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਪ ਰਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਨਾੜ ਏ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. D.T.P ਦਾ ਟੀਕਾ ਧਕਹੜੀਆਂ-ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9 ਿੋਟ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਮਾਧਲਸ਼ ਧਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-6 (ਬਾਲ ਪਰੇਰਨਾ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ, 1 ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਧਵੱਚ ਆਪਿੀ ਿਾਂਝ, ਰੋਿਾਨਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੰਬੰਿੀ ਧਕਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਧਕਵੇਂ ਧਨਰਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2 ਿੰਬੰਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਿੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਬੰਿ ਧਵੱਚ 'ਅਜਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਧਵਕਾਿ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਖੇਡ ਿਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 



ਪਰਸ਼ਨ 5. ' ਿੋਟੀ ਮਾਤਾ ' ਨਾਂ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਹੜ ੇਵਾਇਰਿ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਿਦ ੇ ਧਵਰੱੁਿ ਧਕਹੜਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਕਾਲੀ ਖੰਿ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕਿ ਰੋਗਾਣ  ਦੇ ਕਾਰਣ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਟੈਟਨਿ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਧਕਿ ਰੋਗਾਣ  ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਤਪਧਦਕ (T.B) ਧਕਿ ਰੋਗਾਣ  ਕਾਰਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਿਰੀਰ ਦੇ ਧਕਹੜ ੇਧਹੱਿ ੇਨ ੰ  ਪਰਭਾਧਵਤ 

 

ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਿੋਕਾ (Rickets) ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

5 ਤੋਂ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

ਸੈਕਸ਼ਨ-ਏ (ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪਸੋ਼ਣ) 

ਅਹਿਆਇ-1 (ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਸਿਤ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਭੋਜਨ ਦੇ ਿੱਧਭਆਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ, 2 ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਨੋਧਵਧਗਆਧਨਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਭੋਜਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਧਪਰਾਧਮਡ ਦਾ ਧਚੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਿਰ ਰੀ ਿ ਚਨਾ ਧਦਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਿ ਦੀਆਂ ਧਕਿਮਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਦਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਿੰਤੁਧਲਤ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ ਜੋ ਿੰਤਧੁਲਤ ਭੋਜਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਿਹਾਇਕ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਇੱਕ ਧਕਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀ (16-17) ਲਈ 'ਪਰੋਿੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਿਮ ਹ ਭੋਜਨ ਿਮ ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਿਰ ਰੋਿਾਨਾ ਖੁਰਾਕ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ। 
 

 

 

 

 

ਅਹਿਆਇ-2 (ਪੌਸ਼ਹਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਿਨਸ਼ਾਈਨ ਧਵਟਾਧਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਧਵਟਾਧਮਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਾ ਦ ੇਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਖੁਸ਼ਕ ਬੇਰੀ ਬੇਰੀ ਅਤ ੇਨਮ ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਧਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਿੋ। 
 



ਪਰਸ਼ਨ 4. ਪਲੈਗਰਾ ਉੱਤੇ ਿੰਖੇਪ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ, 5 ਪਾਣੀ ਧਵੱਚ ਿੁਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਧਵੱਚ ਿੁਲਣਸ਼ੀਲ ਧਵਟਾਧਮਨਾਂ ਧਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 6, ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਾਡੀ ਧਿਹਤ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਧਵੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਸ਼ਰੀਰ ਧਵੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਪਰੋਟੀਨ ਅਤ ੇਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਿਰਤੋ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਾ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 10. ਕਾਰਬੋਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 11, ਪਰੋਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 12. ਪਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 13. ਧਚਕਨਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਿ ੋ

 

ਪਰਸ਼ਨ 14. ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਏ' ਦੇ ਕੰਮ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 15. ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਏ' ਦੀ ਕਮੀ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 16. ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਕੇ' ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਧੋਮਆਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 17, ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਿੀ' ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 18. ਧਵਟਾਧਮਨ 'ਿੀ' ਦੇ ਿਮੋੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਦੱਿੋ। 
 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਹਿਉਂਤਬੰਿੀ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਬੁਢਾਪੇ ਧਵੱਚ ਭੋਜਨ ਿੰਬੰਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਿੋਟੇ ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਧਦੱਤੇ ਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪ ਰਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਧਤਆਰ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਿਕ ਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਟਫਨ ਧਤਆਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਧਕੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਦੁੱ ਿ ਧਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਿੰਬੰਿੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਹਨ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਭੋਜਨ ਦੀ ਧਵਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਿਾਤਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਿਕ ਲੀ ਬੱਧਚਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? 

 



ਪਰਸ਼ਨ 7. ਿੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਗਰੀਬਾਂ) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਧਵੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਵਿਾਈ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਿਕ ਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਤਆਰ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਿੇ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਦਨ ਦਾ ਮਧੈਨਯ  ਧਤਆਰ ਕਰੋ। 
 

ਅਹਿਆਇ-4 (ਭੋਜਨ ਪਿਾਰਥਾਂ ਿੀ ਚੋਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪਕਾਉਣ ਿੇ ਢੰਗ੍ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਿੱਟ ਤੇਲ ਧਵੱਚ ਤਲਣ ਅਤੇ ਖੱੁਲਹੇ ਤੇਲ ਧਵੱਚ ਤਲਬ ਧਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦ ੇਿਮੇਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਭੋਜਨ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਦ ੇਕੀ ਧਿਿਾਂਤ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਬਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਭੋਜਨ ਨ ੰ  ਪੰੁਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਿ ਧਵੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਫਾਲਤ  ਪੈਿ ੇਖਰਚਣ ਤੋਂ ਧਬਨਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੌਸ਼ਧਟਕਤਾ ਵਿਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਧਕਆਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ। 
 

ਅਹਿਆਇ-5 (ਭੋਜਨ ਿੀ ਸੁਰੱਹਖਆ) 

 

ਪਰਸ਼ਨ 1, ਿਾਨ ੰ  ਧਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਿਮੇਂ ਜਾਂ ਖੰਿਣ ਿਮੇਂ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮ ੰ ਹ ਧਕਉਂ ਢੁੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਿਬਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਿੁਰੱਧਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਮਲਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਭੋਜਨ, ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਿਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਿਫ਼ਾਈ ਦਾ ਆਪਿ ਧਵੱਚ ਕੀ ਿੰਬੰਿ ਹੈ? 

 ਪਰਸ਼ਨ 5. ਦੁੱ ਿ ਧਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਧਮਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ ੋਧਮਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਦੱਿੋ। ਤਿੁੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ 

ਦੀ ਪਿਾਣ ਧਕਵੇਂ ਕਰੇਗੇ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਰਿੋਈ ਨ ੰ  ਿਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਢੰਗ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਦਾਲ ਨ ੰ  ਿੌਣ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਬਹੁਤ ਰੰਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਿਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ 

ਿਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਿੀਂ ਇਿਦੀ ਪਰਖ ਧਕਵੇਂ ਕਰੋਗ?ੇ 



 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੇਬਲ ਿਾਨ ੰ  ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਿਫ਼ਾਈ ਿੰਬੰਿੀ ਆਦਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕੰਨਹ ਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 

ਰੱਖਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-6 (ਖੁਰਾਕੀ ਉਪਚਾਰ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਉਪਚਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਦ ੇਧਿਿਾਂਤ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਪ ਰਨ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ ਜੋ ਇਿ ਧਵੱਚ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ 

ਹਨ।  

 ਪਰਸ਼ਨ 3. B.M.1 ਨ ੰ  ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਅੰਦਾਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਕਵੇਂ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ORT ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੁੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਉੱਚ ਰਕਤ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਤਿੁੀਂ ਕੀ ਿਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਕਬਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਧਵੱਚ ਕੀਤੀਆੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਸੱ਼ਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਧਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ।  

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਧਦਲ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਧਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

 

 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ-ਬੀ (ਮਾਨਿ ਹਿਕਾਸ) 

ਅਹਿਆਇ-1 (ਮਾਤਹਰੱਤਿ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਗਰਭ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਦੇ ਧਚੰਨਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਲੰਗ ਧਨਰਿਾਰਨ ਧਕਵੇਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਧਵੱਚ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਧਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ, 5 ਹਮਸ਼ਕਲ ਅਤ ੇਭਰਾਤਰੀ ਜੌਧੜਆਂ ਧਵੱਚ ਕੀ ਅਤੰਹ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਧਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭਕਾਲ ਲਈ ਿਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿ ਚੀ ਬਣਾਉ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਅਿਮਰੱਥ ਜੌਧੜਆਂ ਲਈ ਧਕਹੜੇ-ਧਕਹੜੇ ਢੰਗ ਉਪਲਬਿ ਹਨ? 



 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਗਰਭਕਾਲ ਧਵੱਚ ਇਿਤਰੀ ਨ ੰ  ਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜ ੇਪਧਹਨਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨ ੰ  ਕਿਰਤ ਦੀ ਧਕਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-2 (ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਕਹਰਆਿਾਂ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1, ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚ ੇਪੋਸ਼ਣ ਧਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਫੀਟਿ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਲੰਗ ਧਨਰਿਾਰਨ ਧਕਵੇਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿਮਿ ਤਰ ਅਤ ੇਧਲੰਗਿ ਤਰ ਧਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਿ।ੋ 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਫੀਟੋਿਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਅਲਟਰਾਿਾਊਂਡ ਿਬੰਿੀ ਨੋਟ ਧਲਖੇ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਐਮਧਨਓਮੈਂਟੈਿਿ ਪਰਧਕਧਰਆ ਬਾਰੇ ਿੰਖੇਪ ਧਵੱਚ ਧਲਖੋ। 
 

ਅਹਿਆਇ-3 (ਜਨਮ ਿੀ ਪਰਹਕਹਰਆ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਧਿਜੇਰੀਅਨ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2, NICU ਕੀ ਹੈ ਤ ੇਇਿਨ ੰ  ਧਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਅਪਰਪੱਕ ਬੱਧਚਆਂ ਦੀਆਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 4, ਐਪਗਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਿੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਔਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਔਿਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਤ ੇਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਬੀਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਿਕੇਲਣ ਦੀ ਅਵਿਥਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਧਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਬੱਧਚਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 10, ਅਪਰਪੱਕ ਬੱਚੇ ਧਕਹੜੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਾਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-4 (ਪਰਸੂਤ ਸਮੇਂ ਿੌਰਾਨ ਮਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ) 



 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਿਫ਼ਾਈ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਮੜੁ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਆਰਾਮ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਧਵੱਚ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਿਤਨਪਾਨ ਦ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫਾਇਧਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਪਰਿ ਤ ਅਵਿਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਚੈੈੱਕ-ਅੱਪ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰੀ ਹੈ?  

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਮੱਧਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਿੀਿੇਰੀਅਨ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤ ਕਾਲੀਨ ਿਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੁਕਧਤਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਿੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਪਰਿ ਤਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਨ ੰ  ਧਿਹਤ ਧਿੱਧਖਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਪਰਿ ਤ ਅਵਿਥਾ ਧਵੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-5 (ਨਿਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਖੁਰਾਕ ਿੰਬੰਿੀ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਿੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੱਧਖਆ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ ਧਦਉ। ਇਹ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 4. 'ਧਵਕਾਿ ਦੇ ਪੜਾਅ' ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੱਪਧੜਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਰ ਰੀ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਅਣਇੱਿਤ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਧਕਉਂ ਿਰ ਰੀ ਹਨ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਿ ਧਪਲਾਉਣ ਿਮੇਂ ਧਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

 ਪਰਸ਼ਨ 8. ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਮਾਧਲਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱਭ ਤੋਂ ਉੱਧਚਤ ਿਮਾਂ ਧਕਹੜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਕਉਂ ਕਰਨੀ ਿਰ ਰੀ ਹੈ? 

 

ਅਹਿਆਇ-6 (ਬਾਲ ਪਰੇਰਨਾ) 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਪਿੀ ਿਾਂਝ ਦੀ ਕੀ ਿਰ ਰਤ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਧਪਆਰ ਭਧਰਆ ਿੰਬੰਿ ਬਣਨ ਦੀ ਧਕਧਰਆ ਦਾ ਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਬੱਧਚਆਂ ਦੇ ਧਖਡੌਣ ੇਧਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 



 

ਪਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਲ ਧਵਕਾਿ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਖੇਡ ਿਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 5, ਰੁਬੈਲਾ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਕੰਨਪੇੜੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤ ੇਨੋਟ ਧਲਖੋ 

 

ਪਰਸ਼ਨ 7. ਮੌਕੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 
 

ਪਰਸ਼ਨ 8. ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਧਕਧਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਖੇਡ ਧਕਧਰਆ ਧਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

 

ਪਰਸ਼ਨ 9. ਖਿਰੇ ਦੀ ਧਬਮਾਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਧਲਖੋ। 

 


