
 
                                           
                                      

 

                                       ਿਵ�ਾ -ਿਬਊਟੀ ਐਡਂ ਵੈੱਲਨਸ                                    ਸਮ�- 3 ਘੰਟ ੇ

                                            ਕਲਾਸ – ਦਸਵ�                                                     ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ- 40 

                              ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ                         ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ - 2022-23 

                                   
                                                ਭਾਗ -ੳ 

    ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।                     ( 10*2= 20) 

1. ਕੋਿਵਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲ  ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

     1.  ਹੱਥ ਨਾ ਿਮਲਾਉ          2. ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਕ ੇਰੱਖੋ  

    3. �ੋਸਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉ       4.ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

2. ਇੰਟਰਨ, ੱਟ ਨੰੂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤ ੇਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜ ੇਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤ0 ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

     1.  ਸੀ.ਪੀ.ਯ ੂ                   2. ਮਾਡਮ  

     3.  ਰੂਟਰ                       4. ਕੋਈ ਨਹ3  

3. ਨ4 ਲ ਪਾਿਲ� ਿਕਸ ਤਰ  ਉਤਾਰੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

    1.  ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਨਾਲ          2. ਕਲੀਨਜ਼ਰ  

    3.  ਤੇਲ ਨਾਲ                  4. ਐਸੀਟੋਨ 

4. SPF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

 1.  Sun Protection Function      2. Sun Protection Factor  

 3. Skin Protection function       4. skin protection factor 

5. ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਤ0 ਪਿਹਲ  ____ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ( ਸਨਸਕਰੀਨ / ਬਲੀਚ) 

6. ਪੈਰ  ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ _____ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ | (ਪੈਡੀਿਕਊਰ / ਮੈਨੀਿਕਊਰ ) 

7. ਨਹੰੂ ______ ਪ�ੋਟੀਨ ਤ0 ਬਿਣਆ ਹੂਮਦਾ ਹੈ । ( ਕੇਰਾਟੀਨ / ਸੋਇਆ) 

8. ਬਲੀਚ ਕਰਦ ੇਸਮ; ਗਾਹਕ ਦ ੇਐਲਰਜੀ ਜ  ਖਾਿਰ� ਹੋਣ ਤ ੇਮੰੂਹ ਧੱੂਲਾ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

9. ਥ�ੈਿਡੰਗ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ____ ਲਈ ਪ<ਦੀ ਹੈ । (ਸੰੁਦਰ ਿਦੱਖਣ ਲਈ / ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਲਈ) 

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

                                            ਭਾਗ - ਅ  

      ਇਸ  ਭਾਗ ਿਵੱਚ0 ਚਾਰ ਪ��ਨ ਕਰਨ4  ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।  ( 4*3= 12) 

11. C.T.M ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿਲਖੋ? 

12. ਵਾਲ  ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਨਾਮ ਿਲਖੋ ? 

13. ਤੇਲੀਯ ਚਮੜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸ3 ਕੀ ਜਾਣਦ ੇਹੋ? 

14. ਚਮੜੀ ਤ0 ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਿਕਹੜ ੇ- ਿਕਹੜ ੇਹਨ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

15. ਬਲ�ਰ ਿਕੰਨ4  ਪ�ਕਾਰ ਦ ੇਹੰੁਦ ੇਹਨ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

16. ਫਾ@ਡੇ�ਨ ਦ ੇਪ�ਕਾਰ  ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

                                          
 

 

 



 

 

                                            

                                        

 

                                                       ਭਾਗ - ੲ  

      ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ0 ਕੁੱ ਲ ਦ ੋਪ��ਨ ਕਰਨ4  ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।               (2*4= 8) 

17. ਵੈਕਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਿਵੱਧੀ ਿਲਖੋ? 

18. ਥਰੈੱਿਡੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਲਖੋ? 

19. ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਿਰਸੈਪ�ਨ ਖੇਤਰ ਿਕਸ ਤਰ  ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

20. ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ ? 

 


