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ਿਵਸ਼ਾ – ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ 

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 

 

ਕੱੁਲ ਅੰਕ 35       ਸਮ  :  ਘੰਟਾ 

 

1. ਠੀਕ ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।  

(ੳ) ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ 

(ਅ) ਅਨਾਜ, ਿਘਓ, ਅਤੇ ਤੇਲ 

(ੲ) ਦਾਲ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

2. ਰੱਿਖਅਕ ਭੋਜਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

(ੳ) ਦਾਲ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ 

(ਅ) ਿਘਉ ਅਤੇ ਤੇਲ 

(ੲ) ਅਨਾਜ 

(ਸ) ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ 

3. ਦੁੱ ਧ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

(ੳ) ਪੋਟੀਨ 

(ਅ) ਕਾਰਬੋਜ 

(ੲ) ਖਿਣਜ ਲੂਣ 

(ਸ) ਿਵਟਾਿਮਨ 

4. ਭੋਜਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 

ਿਵੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ? 

(ੳ) ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ 

(ਅ) ਖੰਡ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਿਘਉ 

(ੲ) ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ  

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

5. ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

(ੳ) ਪੋਟੀਨ 

(ਅ) ਥਾਇਆਮੀਨ 

(ੲ) ਨਾਇਆਿਸਨ 

(ਸ) ਗਈਬਫ਼ਲੇਿਵਨ 

6. ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਿਰਕੈਟਸ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

(ੳ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ 

(ਅ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ 

(ੲ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਕੇ 

(ਸ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ 

7. ਆਵਲ  ਿਕਹੜੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦਾ ਤਮ ਸੋਮਾ ਹੈ।  



(ੳ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ 

(ਅ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਕੇ 

(ੲ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ 

(ਸ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ 

8. ਿਕਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹ?ੈ 

(ੳ) ਲੋਹਾ 

(ਅ) ਿਵਟਾਿਮਨ B12 

(ੲ) ਫੋਿਲਕ ਅਮਲ 

(ਸ) ਤ ਬਾ 

9. ਪਿਹਲੇ ਿਕੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਮ  ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਦਉ।  

(ੳ) 8 ਮਹੀਨ 

(ਅ) 3ਮਹੀਨ 

(ੲ) 6 ਮਹੀਨ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

10. ਬੁਢਾਪੇ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਲ ਜ  ਇਸ ਤ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ।  

(ੳ) 65 ਸਾਲ 

(ਅ) 60 ਸਾਲ 

(ੲ) 70 ਸਾਲ 

(ਸ) 50 ਸਾਲ 

11. ਐਪਗਾਰ ਟੈਸਟ ਜਨਮ ਤ ਿਕੰਨ ਸਮ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 

(ਅ) ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ 

(ੲ)ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

12. ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਿਕੰਨ ਗਾਮ ਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) 2500 ਗਾਮ 

(ਅ) 3000 ਗਾਮ 

(ੲ) 3500 ਗਾਮ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

13. ਪਸੂਤ ਦੀ ਸਭ ਤ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

(ੳ) ਫੈਲਾਊ (ਅ) ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ  

(ੲ) ਆਫ਼ਰਨਾ  (ਸ) ਔਲ ਪੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

14. ਪਿਹਲੇ 22 ਗੁਣਸੂਤਰ  ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) ਿਲੰਗ ਸੂਤਰ 

(ਅ) ਸਮਸੂਤਰ 

(ੲ) ਵੰਸ਼ਾਣੂ  

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

 

15. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਜੋ  ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਪਦਾਰਥ  ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 



(ੳ) ਔਲ   

(ਅ) ਐਕਟੋਡਰਮ  

(ੲ) ਮੀਜੋਡਰਮ   

(ਸ) ਐਡਂੋਡਰਮ 

16. RH ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਉਹਨ  ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ  ਦੀ ਮ  ਦਾ RH________ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨ  ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ 

RH+ve ਹੋਵੇ। 

(ੳ)  +ve 

(ਅ)-ve 

(ੲ) ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

17. ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮ  ਿਕੰਨ ਿਦਨ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) 280 ਿਦਨ 

(ਅ) 180 ਿਦਨ 

(ੲ) 380 ਿਦਨ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

18. XY ਗੁਣਸੂਤਰ  ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮੰੁਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ  ਕੁੜੀ? 

(ੳ) ਮੰੁਡਾ 

(ਅ) ਕੁੜੀ 

(ੲ) ਦੋਨ ੳ ਅਤੇ ਅ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

19.  ਗਰਭ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਡੰਬਗੰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ----- ਨਹ  ਬਣਦੇ। 

(ੳ) ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ  

(ਅ) ਿਡੰਬ 

(ੲ) ਵੰਸ਼ਾਣੂ 

(ਸ) ਪਜਨਣ ਕੋਸ਼ 

 

20. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? 

(ੳ) ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

(ਅ) ਸਾਹ ਫੱੁਲਣਾ 

(ੲ)ਕਮਰ ਦਰਦ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

21. ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਲੰਗ ਕਦ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ  

(ਅ) ਤੀਜੇ ਮਹੀਨ 

(ੲ)ਪੰਜਵ ਮਹੀਨ 

(ਸ) ਸੱਤਵ ਮਹੀਨ 

 

 

 

22. ਗਰਭ ਦੇ ਪੰਜਵ ਮਹੀਨ ਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਦਲ ਇੱਕ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) 70-80 ਵਾਰ 



(ਅ) 90-100 ਵਾਰ 

(ੲ)120-140 ਵਾਰ 

(ਸ) 160-180 ਵਾਰ 

 

23. 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ ਿਜਆਦਾ ਅਤੇ ..........ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ ਘੱਟ ਦੀਆ ਂਮਾਤਾਵ  ਿਵੱਚ ਗਰਭ ਪਾਤ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
(ੳ) 40 ਸਾਲ  

(ਅ) 35 ਸਾਲ 

(ੲ)45 ਸਾਲ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

 

24. ਗਰਭ ਕਾਲ .............ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।  
(ੳ) ਦ ੋ

(ਅ) ਿਤੰਨ 

(ੲ) ਚਾਰ  

(ਸ) ਪੰਜ 

25. ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਿਰਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ...............ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।  
(ੳ) ਗੁਣਸੂਤਰ 

(ਅ) ਪਤੀਕਰਮ ਸੀਮਾ 

(ੲ) ਿਫਨਟਾਈਪ 

(ਸ) ਿਜਨਟਾਈਪ 

 

26. ਪਰਪੱਕ ਬੱਚੇ ਿਕੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 

(ੳ) 30 ਹਫ਼ਤੇ 

(ਅ) 40 ਹਫ਼ਤੇ 

(ੲ) 50 ਹਫ਼ਤੇ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

27. ਵੈਕਯੂਮ ਐਕਸਟੈਕਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਕਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਵਰਗਾ 

(ਅ) ਛੋਟੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵਰਗਾ 

(ੲ) ਗਲਾਸ ਵਰਗਾ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

28. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੋਟੀਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ................ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
(ੳ) +15 ਗਾਮ 

(ਅ)+18 ਗਾਮ 

(ੲ) -+27.2 ਗਾਮ 

(ਸ)+25 ਗਾਮ 

 

 

 

29. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ..............ਮੱੁਖ ਭੋਜਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
(ੳ) ਿਤੰਨ 

(ਅ)ਚਾਰ 



(ੲ)ਇੱਕ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

30. ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਪੋਟੀਨ ਤ ਿਕੰਨੀ ਊਰਜਾ ਿਮਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

(ੳ) 60-70% 

(ਅ) 15-20% 

(ੲ) 20-30% 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

31. ਸੰਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਿਚਕਨਾਈ ਤ ਿਕੰਨੀ ਊਰਜਾ ਿਮਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

(ੳ) 15-20%  

(ਅ) 60-70% 

(ੲ) 20-30% 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

32. ਦੁੱ ਧ .............ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਤ ਹੈ।  

(ੳ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ 

(ਅ) ਲੋਹਾ 

(ੲ) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ । 

 

33. ਹਰ ਸਾਲ ਿਵਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਿਦਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ? 

(ੳ) 16 ਅਕਤੂਬਰ 

(ਅ) 7 ਅਪੈਲ 

(ੲ) 17 ਅਪੈਲ 

(ਸ) 6 ਅਕਤੂਬਰ 

34. ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਲਈ............ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

(ੳ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ 

(ਅ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਕੇ 

(ੲ) ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ 

(ਸ) ਕੋਈ  ਨਹ  

35. ਿਵਟਾਿਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ............ਰੋਗ ਹੋ ਜ ਦਾ ਹੈ । 

(ੳ) ਅੰਧਰਾਤਾ 



(ਅ) ਬੇਰੀ-ਬੇਰੀ 

(ੲ) ਸਕਰਵੀ 

(ਸ) ਕੋਈ ਨਹ  

 

 

 

 

 


