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                               ਭਾਗ -ੳ 

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ( 12*1 = 12)  

1. ਮੈਲਾਨੌਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ? 

  1. ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਰਤ     2. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ 

  3. ਿਵਟਾਿਮਨ             4. ਿਪਗਮ"ਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ 

2. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਰਤ* ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? 

   1.  2                      2. 4.  

   3.  3                      4. 6  

3. ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕੰਨ-  ਭਾਗ* ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ? 

   1.  2                          2. 4 

   3.  3                          4. 6 

4. ਿਕਹੜੀ ਚਮੜੀ /ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਿਦਖਣ ਲਗ ਜ*ਦਾ ਹੈ? 

   1.  ਿਮਲੀ ਜੁਲੀ ਚਮੜੀ         2. ਸਾਧਾਰਨ ਚਮੜੀ 

   3.  ਰੱੁਖੀ ਚਮੜੀ                 4. ਤੇਲੀਯ ਚਮੜੀ 

5. ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਅੰਗ ਸਭ ਤ4 ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ? 

  1.  ਲੱਤ                 2. ਚਮੜੀ  

  3.  ਨੱਕ                  4. ਅੱਖ 

6. ਈ - ਮੇਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ___ ਹੈ |     ( ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਮੇਲ / ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਮੇਲ) 

7. ਹੱਥ* ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ _____ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ।   ( ਮੈਨੀਿਕਊਰ / ਪੈਡੀਿਕਉਰ) 

8. ਵੈਕਸ ਕਰਨ ਤ4 ਪਿਹਲ* ____ ਚੀਜ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  ( ਪਾਊਡਰ / ਕਰੀਮ ) 

9. ਵਾਲ* ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜ*ਦੇ ਹਨ ।  ( ਠੀਕ / ਗਲਤ) 

10. ਐਪੀਡਰਿਸਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ ਹੈ । (ਠੀਕ / ਗਲਤ) 

11. ICT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਨਫਾਰਮੇ�ਨ ਅਤੇ ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ । ( ਠੀਕ / ਗਲਤ) 

12. ਡਾਟਾ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ CTRL +V ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕੀਤੀ ਜ*ਦੀ ਹੈ । ( ਠੀਕ / ਗਲਤ) 

                            ਭਾਗ - ਅ  

      ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ4 ਛੇ ਪ��ਨ ਕਰਨ-  ਜਰੂਰੀ ਹਨ । (6*3= 18) 

13. W.H.O ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ 

14. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਰਤ* ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

15. ਖੁ�ਕ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ? 



16. ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਲਖੋ? 

17. ਮੇਲਅੱਪ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰ� ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

18. ਕੰਿਮਊਨੀਕੇ�ਨ ਤ4 ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

19. ਤਨਾਅ ਤ4 ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਇਸਨੰੂ ਮੈਨ- ਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ?    

                           
                                  ਭਾਗ - ੲ 

ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ4 ਦੋ ਪ��ਨ ਕਰਨ-  ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ( 2*5=10) 

20. ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ ? 

21. ਬਲੀਿਚੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ ? 

22. ਚਮੜੀ ਿਕੰਨ-  ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ ? 


