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CLASS: XII
SUBJECT: NUTRITION
Time: 1 hr 30 Mins

Full Marks: 35
Part-B
A. Choose the correct answers: (All questions are compulsory) [1 X 13 = 13]
1. Synthesis of glycogen is known as _________.
(a) Gluconeogenesis b) Glycogenesis c) Glycolysis d) Glycogenelysis
2. Following which enzyme kills microorganism, present in saliva?
a) Amylose b) Lysozyme c) Ptyalin d) Maltose
3. Urea mainly produced from_______________.
a) Liver b) Large Intestine c) Small Intestine d) Kidney.
4. Which cell secrets HCL?
a) Argentafin b) Goblet c) Oxyntic d) Visceral
5. How much Folic acid is required during lactation?
a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 microgram
6. Which is reduced from normal in Grade-I malnutrition?
a) 25% b) 35% c) 45% d) 65%
7. ”Sickness of the deposed child”------- disease is related to this?
a) Kwashiorkor b) Marasmus c) Goitre d) Ricket
8. Which disease is occurred due to deficiency of vitamin B12 and folic acid?
a) Sickle cell b) Aplastic c)Pernicious d) Haemolytic Anaemia
9. Hook worm prevents________ absorption.
a) Copper b) Iron c) Zinc d) Calcium
10. Which is the giving nutrition education by vision only?
a) Audio aids b) Visual aids c) Audio-Visual aids d) Other aids
11. Following which nutrient is present in extra amount in sesame seeds?
a) Sodium b) Copper c) Calcium d) Sulphur
12. Which nutrient is essential during pregnancy for child’s mental development?
a) Calcium b) Iron c) Iodine d) Zinc
13. Which nutrient is increased after germination of pulses?
b) Vitamin C b) Vitamin B1 c) Vitamin A d) Vitamin D

B. Short answer type question: (Alternative are to be noted)
1. Define Koilonychia?
2. What is Transmethylation?

[1 x 8 = 8]

OR
Give an example of Endopeptidage.
3. Who are Lacto Vegetarian?
4. What are the components of nutrition education?
5. What are Goitrogenic foods?
OR
Which mineral absorption hampers due to deficiency of Vitamin C? Which disease seen in deficiency of that
mineral?
6. What are the meaning of Marasmus and Kwashiorkor?
OR
Write two symptoms of Scurvy?
7. Write the full name of FTT and GOR.
8. What is Micelles?
OR
What is the full form of UDPG?

PART- A
C. Broad answer type question: (Alternative are to be noted)

[7 x 2 = 14]

1. Write two organic components of bile. Discuss the role of Bile in human body. [2 + 5 = 7 ]
OR
Discuss the Carbohydrate digestion in human body. [7]
2. What do you mean by Goitre Belt? What are the disease occurred in adults and children due to deficiency of
Iodine. [2 + 2.5 + 2.5 = 7]
OR
What are the objectives of Nutrition Education? Write the advantage of using AVA in nutrition education?
Write the differences between Kwashiorkor and Marasmus. [2 + 3 + 2 = 7]
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A. সঠিক উত্তরটি নির্বাচি কর (সকল প্রশ্ন আর্নযিক)
1. গ্লাইককাকেি সংকেকের পদ্ধনিকক নক র্কল?
a) গ্লুককানিওকেকিনসস b) গ্লাইককাকেকিনসস
c) গ্লাইককালাইনসস
d) গ্লাইককাকেকিালাইনসস

[1 X 13 = 13]

2.

মািুকের লালারকস উপনিি ককাি উৎকসচক েীর্ািু িায ককর?
a) অ্িামাইকলে b) লাইকসাোইম c) টায়ানলি d) মলকটে

3.

ইউনরয়া প্রধািি উৎপন্ন হয়_________ কেকক।
a) যকৃ ি b) র্ৃহদন্ত্র c)ক্ষু দ্রান্ত্র d) র্ৃক্ক

4.

HCL ক্ষনরি হয় ককাি ককাে কেকক?
a) আরকেিটানিি, b) গর্কলট, c) অ্ক্সািটিক, d) নিকসরাল

5.

একেি প্রসূনি িারীর দদনিক িনলক অ্িানসকের প্রয়েিীয় পনরমাি কি?
a) 200 microgram b) 300 microgram c) 400 microgram d) 500 microgram

6.

প্রেম স্তর র্া grade-I অ্পুনিকি স্বািানর্ককর িু লিায় ওেি হ্রাকসর পনরমাি কি হয়?
a) 25%
b) 35% c) 45% d)65%

7.

‘মাকয়র ককালচূ িি সন্তাকির অ্সুিিিা’ – এই কোটি ককাি করাকগর সংকগ সম্পকব যুক্ত?
a) ককায়ানযওরকর b) মিারাসমাস c) গলগন্ড d) নরককট

8.

নিটানমি B12 ও িনলক অ্িানসকের ঘাটনিকি ককাি রক্তাল্পিা কদখাযায়?
a) নসককল কসল, b) অ্িাপ্লানিক c) পানিবনযয়াস d) নহকমালাইটিক

9.

হুকওয়ামব_________নর্কযােকি র্াধা দাি ককর।
a) িামা b) কলাহা c) নেংক d) কিালনসয়াম

10. শুধুমাত্র দযবকির দ্বারা পুনিনযক্ষা প্রদাকির র্া িেি প্রচার করার উপকরিকক নক র্কল?
a) Audio aids b) Visual aids c) Audio-Visual aids d) Other aids
11. কখাসাযুক্ত নিলদািার মকধি িীকচর ককাি খনিে লর্িটি অ্নধক মাত্রায় োকক?
a) কসানেয়াম, b) িামা, C) কিালনসয়াম, d) সালিার
12. নযশুর মািনসক নর্কাকযর েিি ককাি খাদি উপাদািটি গিব র্িী মাকয়র খাকদি োকা আর্যিক?
a) কিালনসয়াম, b) কলাহা c) আকয়ানেি, d) দস্তা

13. োল োিীয় খাকদির অ্ঙ্কুনরিকরকির িকল ককাি নিটানমকির পনরমাি র্ৃনদ্ধ পায়?
a) নিটানমি-C, b) নিটানমি-B1 c) নিটানমি-A, d) নিটানমি-D
B.

নিম্ননলনখি প্রশ্নগুনলর অ্নি সংনক্ষপ্ত উত্তর দাওঃ(নর্কল্প প্রশ্নগুনল লক্ষিীয়)
[1 X 8 = 8]
1. কাইকলানিনযয়া কাকক র্কল?

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

ট্রান্সনমোইকলযি র্লকি নক কর্াঝ?
অ্ের্া
একটি একন্ডাকপপটাইকেকের িাম কলখ।
Lacto-Vegetarian কারা?
পুনিনযক্ষার উপাদািগুনল নক নক?
গয়কট্রাকেনিক খাদি র্লকি নক কর্াঝ?
অ্ের্া
নিটানমি-C এর অ্িাকর্ ককাি খনিে পদাকেবর কযােি
যায়?
মিারাসমাস ও ককায়ানযওরকর কোটির অ্েব কী?
অ্ের্া
স্কানিব করাকগর দুটি লক্ষি কলকখা।
FTT ও GOR এর পুকরা িাম কলকখা।
নমকসল কাকক র্কল?
অ্ের্া
UDPG – এর সম্পূিব িাম কলখ।

প্রিানর্ি হয় এর্ং এই খনিে পদাকেবর অ্িাকর্ ককাণ করাগ কদখা

Part-A
C.

নিম্ননলনখি প্রশ্নগুনলর উত্তর দাওঃ (নর্কল্প প্রশ্নগুনল লক্ষিীয়) [7 X 2 = 14]
1. নপত্তরকসর দুইটি দের্ উপাদাকির িাম কলখ। মাির্ কদকহ নপত্তরকসর গুরুত্ব আকলাচিা কর [2 + 5 = 7]
অ্ের্া
মাির্কদকহ কাকর্বাহাইকেকটর পনরপাক নিয়া আকলাচিা কর। [7]
2. গয়টার কর্ল্ট র্লকি নক কর্াঝ? আকয়ানেকির অ্িাকর্ প্রপ্তর্য়স্ক ও নযশুকদর যরীকর কী কী করাগ কদখা যায়? [2 + 2.5 + 2.5
= 7]
অ্ের্া
পুনিনযক্ষার উকেযি কী ? পুনিনযক্ষায় AVA পদ্ধনির র্িার্হাকরর সুনর্ধা কলখ। ককায়ানযওরকর ও মিারাসমাকসর মকধি পােবকি
কলকখা । [2 + 2 + 3 = 7]

