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2 ਅੰਕ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:- 

Multiple Choice questions (MCQ)— 

1. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ:- 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-(b) 

2. ਐਪੀਡਰਿਸਸ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਪਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

a. 1 

b. -2 

c. 3 

d. -5 

Answer:-(a) 

3. ਡਰਿਮਸ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਪਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

a. 2 

b. 3 

c. 1 



d. 4 

Answer:-(a) 

4. ਹਾਈਪੌਡਰਿਸਸ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਪਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

a. 8 

b. 3 

c. 5 

d. 1 

Answer:-(b) 

5. ਮੇਲਾਨੌਸਾਈਟਸ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਪਰਤ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

a. ਡਰਿਸਸ 

b. ਐਪੀਡਰਿਮਸ 

c. ਹਾਈਪੋਡਰਿਸਸ 

d. ਇਹਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer:-(b) 

6. ਨੱਕ ਦਾ ਪਾਸਪੇਸ਼ੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸ ਭਾਗ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

a. ਿਚਹਰੇ ਦਾ 

b. ਹੱਥ  ਦਾ 

c. ਪੈਰ  ਦਾ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer:-(a) 

7. ਚਮੜੀ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

a. 3 

b. 4 



c. 5 

d. 8 

Answer:-(c) 

8. ਸਭ ਤ ਵਧੀਆਂ ਚਮੜੀ ਿਕਹੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

a. ਤੇਲੀਯ ਚਮੜੀ 

b. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ 

c. ਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ 

d. ਿਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਚਮੜੀ। 

Answer:-(c) 

9. ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਤੇਲ (ਿਸਬਮ) ਿਕਹੜੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

a. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ 

b. ਤੇਲੀਯ ਚਮੜੀ 

c. ਿਮਲੀਜੁਲੀ ਚਮੜੀ 

d. ਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ 

Answer: -(b) 

10. ਿਮਿਲਜੁਲੀ ਚਮੜੀ ਿਕਸ ਤਰੀ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

a. ਖੁਸ਼ਕ 

b. ਤੇਲੀਯ 

c. T-Zone ਤੇਲੀਯ 

d. C-Zone ਤਲੇੀਯ 

Answer:-(c) 

11.  C.T.M ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? 

a. Clear, Toner, Mask 



b. Cleansing, Toning, Moisturizing 

c. Clay, Treatment, Mask 

d. ਇਹਨ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer:-(b) 

12. ਬਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ – ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ। 

a. ਸ਼ੇਿਵੰਗ 

b. ਵੈਕਿਸੰਗ 

c. ਸੇਜ਼ਰ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer:-(d) 

13. ਵਾਲ  ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

Answer:-(c) 

14. ਮੈਡੂਲਾ, ਵਾਲ  ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ। 

a. 1 

b. -2 

c. 3 

d. 4 

Answer:-(c) 

15. ਵਾਲ  ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦ ੇਭਾਗ ਿਕਹੜੇ- ਿਕਹੜੇ ਹਨ। 



a. ਐਨਾਜੈਨ 

b. ਕੈਟਾਜੈਨ 

c. ਟੇਲੋਜੇਨ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-(d) 

16. ਵੈਕਿਸੰਗ ਸਟਿਰਪ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਿਡਗਰੀ ਤੇ ਿਖਿਚਆਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

a. 70° 

b. 80° 

c. 90° 

d. 180° 

Answer:-(c) 

17. ਥਰੈਿਡੰਗ ਲਈ ਿਕੰਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਰਿਤਆਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

a. 30 

b. 40 

c. 50 

d. 60 

Answer:-(d) 

18. ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

a. ਜੈਲ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ 

b. ਕੀਮ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ 

c. ਪਾਉਡਰ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-(d) 



19. ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਿਕਸ ਤਰ  ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

a. ਮੈਸੀ 

b. ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ 

c. ਿਬਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer:-(b) 

20. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਕੌਲ ਕੀ ਹੈ। 

a. ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਟੀਮ ਭਾਵਨਾ। 

b. ਤਾਜਾ ਸਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਤਲੁਨ 

c. ਲੋਕ  ਦੀ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

Answer:-(d) 

21. ਇਹਨ  ਿਵੱਚੋ ਿਕਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਪਿਕਰੀਆਂ ਚੱਕਰ (Communication Process cycle) ਿਵਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ 

ਤੱਤ ਨਹ  ਹੈ? 

a. ਚੈਨਲ 

b. ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

c. ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ 

d. ਸਮਾ 

Answer:-(d) 

22. ਤੁਸੀ ਕੰਮ ਤ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੋਗੇ। 

a. ਈ-ਮੇਲ 

b. ਪੋਸਟਰ 

c. ਿਨਉਜਲੇਟਰ 



d. ਬਲੋਗ 

Answer:-(a) 

23. ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ ਮੌਿਖਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? 

a. ਅਖਬਾਰ  

b. ਅੱਖਰ 

c. ਫੌਨ ਕਾਲ 

d. ਈ-ਮੇਲ 

Answer:-(b) 

24. ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂKey ਵਰਤੋਗੇ 

a. Ctrl+X 

b. Ctrl+C 

c. Ctrl+Z 

d. Ctrl+Y 

Answer:-(b) 

25. ਮੋਿਖਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

a. ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ 

b. ਸਧਾਰਨ 

c. ਤਕਨੀਕੀ 

d. ਮੁਸ਼ਿਕਲ 

Answer:-(b) 

26. ਤੁਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਉ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

a. ਸ਼ੌਟਰੇਜ ਲਈ 

b. ਦਸਤਾਵੇਜ  ਅਤੇ ਫਾਈਲ  ਨੰੂ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 



c. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁੱ ਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

d. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ । 

Answer:-(b) 

27. ਇਹਨ  ਿਵੱਚ ੋਿਕਹੜ  ਇੱਕ ਸਕਾਰਤਾਮਕ (ਚੰਗਾ) ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ? 

a. ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੁਕਣਾ 

b. ਅੱਖ  ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ 

c. ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ 

d. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ  ਨੰੂ ਘੁਮਾਉਣਾ। 

Answer:-(b) 

28. ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੀਆ ਂਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਅ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹੈ? 

a. Ctrl+C 

b. Ctrl+P 

c. Ctrl+V 

d. Ctrl+X 

Answer:-(b) 

29. ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ 100% ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲੱਗ ਆਨ ਛੱਡ 

ਿਦੰਦੇ ਹੋ? 

a. ਇਹ ਟੁੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ 

b. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

c. ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

d. ਡੇਟਾ ਖਰਾਬ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Answer:-(b) 



30. ਉਰਜਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੌਤ  ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੌਤ (Renewable Source) ਤ ਹੈ? 

a. ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ 

b. ਲਕੱੜ 

c. ਕੌਲਾ 

d. ਪੈਟਰੋਲ 

Answer:-(a) 

ਸਹੀ ਜੜੋ ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ- 

1. C.T.M ਦਾ full form 1. World Health Organization 

2. W.H.O. ਦਾ full form 2. 5.5 ਤ 5.8 ਤੱਕ 

3. PH Level  3. Cleansing , Tonning, Moisturizing 

4. ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ 4. ਵਾਲ  ਦੀ ਦਜੂੀ ਪਰਤ 

5. ਕੁਟੇਕਮ ਪਰਤ  5. ਕਯੁਟੀਕਲ 

ਤਰ- (1)-3, (2)  -1, (3)-2, (4)-5, (5)-4 

6. ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ 1. ਿਸਬਮ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

7. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ  2. T-Zone ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

8. ਿਮਲੀਜੂਲੀ ਚਮੜੀ 3. ਕੀਲ, ਮੁਹ ਸੇ ਅਤ ੇਖੱੁਲੇ ਮੁਸਾਮਾ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

9. ਸਪਾਰਨ ਚਮੜੀ  4. ਛਣੁ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

10. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ 5. ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਤਲੇ ਦਾ ਸੰਤੂਲਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਤਰ- (6)-3, (7)-1, (8)-2, (9)-5, (10)-4 

11. ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 1. ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

12. ਵਾਲਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਚੱਕਰ 2. ਬਲੀਿਚੰਗ, ਵੈਕਿਸੰਗ, ਖਰੇਿਡੰਗ 

13. ਕੰਸ਼ੀਲਰ   3. ਐਨਾਜੈਨ, ਕੈਟਾਜੈਨ, ਟਲੋੈਜੈਨ 



14. ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ  4. ਗੱਲ  ਨੰੂ ਹਾਈਲਾਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

15. ਬਲਸ਼ਰ   5. ਮੇਕਅਪ ਨੰੂ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਰ- (11)-2, (12)-3, (13)-1, (14)-5, (15)-4 

16. ਆਈਲਾਈਨਰ  1. ਪਲਕਾ ਨੰੂ ਸੰਘਣਾ ਿਦਖ ਦਾ ਹੈ। 

17. ਮਸਕਾਗ  2. ਅੱਖ  ਨੰੂ ਉਭਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

18. ਿਲਖ-ਫੀਲਰ ਬੁਰਸ਼ 3. ਏਕਸਟਾ ਪਾਊਡਰ ਨੰੂ ਹਟਾੳਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

19. ਫੈਨ ਬੁਰਸ਼  4. ਬੁਲ  ਤ ੇਿਲਪਸਿਟਕ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ  ਹੈ। 

20. ਸਪ ਜ਼   5. ਕੀਮ ਅਤ ੇਕਸੰਪੈਕਟ 

21. ਬਲਸ਼ਰ ਦੇ ਪਕਾਰ 6. ਮੇਕਅਪ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਰ- (16)-2, (17)-1, (18)-4, (19)-3, (20)-6, (21)-5 

22. Ctrl+C   1. ਪੇਸਟ 

23. Ctrl+P   2. ਕਾੱਪੀ 

24. Ctrl+V   3. ਿਪੰਟ 

25. Ctrl+X   4. ਕੱਟ 

26.Ctrl+Z   5. ਰੀਡੁ 

ਤਰ- (22)-2, (23)-3, (24)-1, (25)-4, (26)-5 

27. ਸੌਫਟ ਵੇਅਰ  1. ਕੀ-ਬੋਰਡ 

28. ਹਰਡ ਵੇਅਰ  2. ਜ਼ੁਬਾਨੀ/ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 

29. ਕੀਅ ਵੇਅਰ  3. ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ 



30. ਸੰਚਾਰ   4. CPU 

31. PPT   5. IMS ਐਕਸਲ 

ਤਰ- (27)-5, (28)-4, (29)-1, (30)-2, (31)-3 

ਸਹੀ ਤਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵ  ਭਰੋ- 

1. ਚਮੜੀ ਦਾ PH Level……..ਤ……..ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (5.5 ਤ 5.8/6.5 ਤ 6.8) 

ਤਰ- 5.5 ਤ 5.8 

2. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ….ਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  (3/5) 

ਤਰ- 3 

3. ਵਾਲ  ਦੀਆਂ………ਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। (5/3) 

ਤਰ- 3 

4. ਵੈਕਿਸੰਗ ਸਟਿਰਪ ਨੰੂ………..ਿਡਗਰੀ ਤੇ ਿਖਿਚਆਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। (90°/60°) 

ਤਰ- 90° 

5. ਥਰੇਿਡੰਗ ਲਈ…….ਨੰਬਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਰਿਤਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। (40/50) 

ਤਰ- 40 

6. ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਰੰਗ…..ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਕਾਲਾ/ਭੂਰਾ) 

ਤਰ- ਭੂਰਾ 

7. ਚਮੜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ…….ਅੰਗ ਹੈ। (ਵੱਡਾ/ਛੋਟਾ) 

ਤਰ- ਵੱਡਾ 

8. ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ……..ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (5/2) 

ਤਰ-5 

9. ………..ਚਮੜੀ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਚਮੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ/ਤੇਲੀਆ ਚਮੜੀ) 

 ਤਰ- ਸਧਾਰਨ ਚਮੜੀ 



10. …………..ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। (ਐਪੀਡਰਿਮਸ/ਡਰਿਮਸ) 

ਤਰ- ਐਪੀਡਰਿਮਸ 

11.  ਵਾਲਾ ਨੰੂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵੱਧੀ……..ਹੈ। (ਐਪੀਲੇਸ਼ਨ/ਡਪੈੀਲੇਸ਼ਨ) 

ਤਰ- ਡੈਪੀਲੇਸ਼ਨ 

12. ਵਾਲ ……ਪਕਾਰ ਦ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ। (4/6) 

ਤਰ- 4 

13. ਵਾਲਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਚੱਕਰ ਨੰੂ….ਭਾਗ  ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਹੈ। (3/4) 

ਤਰ- 3 

14. ……….ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ  ਹੈ। (ਟੈਲ਼ਨ/ਕੈਟਾੱਜੈਨ) 

ਤਰ- ਟੈਲੋਜ਼ਨ 

15. ਖਰੇਿਡੰਗ ਕਰਨ ਲਈ……..ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (ਖਰੇਡ/ਕਚੀ) 

ਤਰ- ਖਰੇਡ 

16. ਤੇਲੰਘ ਚਮੜੀ ਲਈ……..ਫਾਊਡਸ਼ੇਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। (ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ/ਜੈਲ ਕੀਮ) 

ਤਰ- ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ 

17. ਬਲਸ਼ਰ….ਪਕਾਰ ਦ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ। (2/5) 

ਤਰ- 2 

18. ਆਈਸ਼ੇਡੌ ਦੀ ਵਰਤ…..ਤ ੇਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  (ਅੱਖ /ਨੱਕ) 

ਤਰ- ਅੱਖ  

19. …….ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। (ਤੰਬਾਕੂ/ ਸੱੁਕੇ ਮੇਵੇ) 

ਤਰ ਤੰਬਾਕੂ 

20. ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ ਡਸੇਕ ਹਮੇਸ਼ ….ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਾਫ਼/ਗੰਦਾ) 

ਤਰ- ਸਾਫ਼ 

21. ਬੋਲਣਾ…..ਦਾ ਸਭ ਤ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਢੰਗ ਹੈ। (ਪਬੰਧ/ ਸੰਚਾਰ) 

ਤਰ- ਸੰਚਾਰ 

22. ਸੰਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦਾ….ਅੰਿਤਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। (ਸਡਰ/ਫੀਡਬੈਕ) 

ਤਰ- ਫੀਡਬੈਕ 



23. ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ……ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  (Ctrl+P/Ctrl+V) 

ਤਰ- Ctrl+V 

24. ਮਾਊਸ ਇੱਕ….ਉਪਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ/ ਆਊਟਪੱੁਟ) 

ਤਰ- ਇਨਪੱੁਟ 

25. ਕੀ-ਬੋਰਡ ਇੱਕ…….ਇਨਪੁਟ ਉਪਕਰਨ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ/ ਆਊਟਪੱੁਟ) 

ਤਰ- ਇਨਪੁਟ 

26. ਿਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਿਪੰਟ ਕਰਨ ਲਈ……. ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  (Ctrl+V/Ctrl+P) 

ਤਰ- Ctrl+P 

27. ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਸਲ ਫਾਇਲ ਦਾ…….ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (.XISX/.JPG) 

ਤਰ- .XISX 

28. ਐਮ.ਐਸ.ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ…….ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (.XISX/.PPTX) 

ਤਰ- .PPTX 

29. ………ਤਹੁਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੀਜ਼  ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  (ਸਵੈ-ਪੈਰਣਾ/ਸਵੈ-

ਕਲਪਨਾ) 

ਤਰ- ਸਵੈ-ਪੈਰਣਾ 

30. ਸਹੀ ਸਮ -ਪਬੰਧਨ ਸਭ ਤ ਪਭਾਸ਼ਾਲੀ …ਤਕਨੀਕ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। (ਸਵੈ- ਪਬੰਧਨ/ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ) 

ਤਰ- ਤਣਾਅ – ਮੁਕਤ 

ਠੀਕ-ਗਲਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ 

1. ਐਪੀਡਰਿਮਸ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

2. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

3. ਮੈਲਾਨੀਨ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਰੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

4. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਦੀਆ ਂਹਨ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 



ਤਰ- ਠੀਕ 

5. ਚਮੜੀ ਪੰਜ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

6. ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਤੇ ਿਸਬਮ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

7. ਿਮਲੀਜੁਲੀ ਚਮੜੀ , ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਚਮੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ-ਗਲਤ 

8. C.T.M  ਨੰੂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਭੌਜਨ ਮਿਨਆਂ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ-ਠੀਕ 

9. ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ PH Level 6.8 ਤ 7.2 ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

10. ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੈਕਿਸੰਗ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

11. ਵਾਲ  ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਰਤ  ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

12. ਵੈਕਿਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲ 2 ਮਹੀਨ ਤੱਕ ਨਹ  ਆ ਦ।ੇ (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

13. ਮੈਡੂਲਾ, ਵਾਲ  ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

14. ਵਾਲ  ਦਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ  ਟੈਲੋਜਨ ਕਾਲ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

15. ਚਮੜੀ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਲੲ. ਖਰੇਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

16. ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

17. ਮਕਅਪ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  C.T.M ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 



ਤਰ-ਠੀਕ 

18. ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

19. ਕੰਸੀਲਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਛਪੁਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

20. ਕੰਟੌਿਰੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਚਹਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ-ਠੀਕ 

21. ਐਮ.ਐਸ. ਐਕਸਲ ਦਾ .XISX ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

22. ਐਮ.ਐਸ. ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ .PP ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਹੈ। (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਰ- ਗਲਤ 

23. ਸੰਚਾਰ ਤ ਭਾਵ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

24. ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

25. ਸਹੀ ਸਮ  ਪਬੰਧਨ ਸਭ ਤ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕ  ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

26. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

27. ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਣਾਵ ਮਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹ  ਿਮਲੇਗੀ।  

(ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

28. ਸਵੈ-ਪੇਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੀਜ਼  ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਠੀਕ 

29. ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ  ਦੀਆਂ ਲੋੜ  ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 

ਹਨ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 



ਤਰ-ਠੀਕ 

30. ਇਸ਼ਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।  (ਠੀਕ/ਗਲਤ) 

ਤਰ- ਗਲਤ 

3 ਅੰਕ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:-- 

1. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

2. ਚਮੜੀ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

3.   ਕਿਲਿਜੰਗ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

4.   ਟੌਿਨੰਗ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

5.  ਵਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਿਕਹੜੇ – ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

6.  ਵਾਲਾ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਪਰਤਾ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

7. ਖਰੇਿਡੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

8. ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

9. ਬਲੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਲਖੋ? 

10.   ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਸਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

11.   ਮੇਕਅਪ ਬੁਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆਂ ਿਲਖੋ? 

12.   ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

13.   ਬਲਸ਼ਰ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

14. ਮਸਕਾਰਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਕਉ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

15. ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਿਰਸੇਪਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਿਕਸ ਤਰ  ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

16. ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤ ੋਿਕਸ ਤਰ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

17. ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

18. ਟੇਲੀਫੋਨ ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ? 

19. ਫੌਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਕੀ-ਕੀ ਨੌਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

20. ਟੀਮ ਵਰਕ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

21. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਕਵ ਪਦਾਨ ਕਰੌਗੇ? 



22. ਮੈਲਾਲੀਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

23. ਤੇਲੀਯ ਚਮੜੀ ਦ ੇਲੱਛਣ ਦੱਸੋ? 

24. ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤ ੇਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

25. ਕੰਸੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕ  ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

26. ਸੰਚਾਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

27. I.C.T ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

28. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

29. ਸੰਚਾਰ ਪਿਕਿਰਆਂ ਦੇ ਿਕਹੜ ੇਤੱਤ ਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

30. ਫੀਡ ਬੈਕ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

31. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕੌਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਿਲਖੋ? 

32. ਫੀਡਬੈਕ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦੋ ਮਹੱਤਤਾਵ  ਿਲਖੋ? 

33. ਤਣਾਅ ਕੀ ਹੈ? 

34. ਸਵੈ-ਪਬੰਧਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

35. ਤਣਾਅ-ਪਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਵ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

36. ਕੋਈ ਦੌ ਇਨਪੱੁਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

37. ਕੋਈ ਦੋ ਆਉਟਪੱੁਟ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

38. ਕੰਿਪਉਟਰ ਹਾਰਡ-ਵਾਅਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

39. ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟ  ਿਕਹੜੀਆਂ ਹੌ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

40. ਐਟਂਰ (ENTER) ਕੀਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? 

4 ਅੰਕ  ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ:- 

1. ਚਮੜੀ ਦ ੇਮੱੁਖ ਕੰਮ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

2. ਚਮੜੀ ਿਕੰਨ ਪਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਪਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ? 

3. ਵਾਲਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

4. ਵੈਕਿਸੰਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

5. ਬਲੀਿਚੰਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 



6. C.T.M ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

7. ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

8. ਸਿਹਤਮੰਦ ਿਜੰਦਗੀ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ  ਦੀਆ ਂਆਦਤ  ਤੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

9. ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੌ? 

10. ਡੈਪੀਲੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵ  ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

11. ਵਾਲਾ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

12. T-Zone ਅਤੇ C-Zone ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

13. ਵਾਲ ਿਕੰਨੀ ਪਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

14. ਖਰੇਿਡੰਗ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟੂਲ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

15. ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ  ਿਕਸ ਤਰ  ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

16. ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਸਪ ਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? 

17. ਫੇਸ ਪਾਉਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖੋ? ਅਤੇ ਲੂਜ ਪਾਉਡਰ ਦੇ ਕੀ ਫਾਯਦ ੇਹਨ? 

18. ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ – ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

19. ਿਸਬੇਿਸ਼ਅਸ ਗਲਡ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

20. ਮਸਕਾਰਾ ਅਤ ੇਆਈਲਾਈਨਰ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦਸੌ? 

21. ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਕੀ ਮਹਤੱਵ ਹੈ? 

22. ਮੇਲਾਨੌਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਤਸੁੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਸ ਪਰਤ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

23. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ – ਿਕਹੜੇ ਪੱਠ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪਭਾਵ ਪ ਦੇ ਹਨ? 

24. ਤੁਸੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਂਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਟੇਸਟ ਿਕਸ ਤਰ  ਕਰੌਗ?ੇ 

25. ਸੰੁਦਰਤਾ ਥਰੈੋਿਪਸਟ ਦੀ ਿਦੱਖ ਿਕਸ ਤਰ  ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸੈਲੂਨ ਿਵੱਚ ਡੇਸ ਕੋਡ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

26. ਕੰਿਪਉਟਰ ਸੋਫਟ-ਵੇਅਰ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

27. ਕੀ – ਬਰੋਡ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਦ ੋਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਅ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

28. ਿਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

29. ਿਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨੰੂ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਾਟਕਟ ਕੀਅ ਵਰਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 

30. ਨਟਪੈਡ ਫਾਇਲ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟਸ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

31. ਕੰਿਪਉਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ? 



32. ਿਟਕਾਉ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੁਿਮਕਾ ਹੈ, ਦੋ ਲਾਈਨਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ? 

33. ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਕੀ ਹੈ? 

34. ਿਟਕਾਉ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

35. ਕੰਿਪਉਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

36. ਦਮਤਾ ਦੀ ਕੀ ਭੁਿਮਕਾ ਹੈ? 

37. ਦਮਤਾ ਕੀ ਹ? 

38. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

39. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ? 

40. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਕਹੜੀਆਂ – ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦ ਿਲਖੋ? 


