
             

M.A. (Part II) Semester IV Home Science Examination, 2020 

Practice Questions  
Day and Date:       Total  Marks: 50 

Instructions: 1. Solve the following questions. 

1. खालील प्रश्न सोडवा. 

2. Each question carries two marks. 

2. प्रत्येक प प्रश्नाला दोन ण ण ेहते.     

Q. Choose the correct alternative for the following question. 

प्र. खालील प्रश्नाांसाठी योग्य पयााय ननवडा.  

Paper – XII : Household Equipments and Ergonomics 

Subject Code : 63747 

 

1) For electrical equipment three  pin plugs with ---------voltage power should    

     be used. 

      a) 15   b) 20    c) 5    d) 10 

1) नवद्य त उपक परण क पररता-------- व्होल्टेज पाॅ वर असलले ेनपन प्लण वापरण्यात यावेत. 

    अ)१५    ब)२०    क प)५    ड)१० 

 
2) ------- should be in a safe place, in the right place and easy to handle. 

     a) Equipment  b) Furniture   c) Wire   d) Pipes 

2) ------- ही स रनित जाणी, योग्य रठक पाणी व हाताळण्यास सोपी असावी. 

    अ) उपक परण े ब)  फर्ननचर   क प) वायर   ड) पाईप 

 
3) The third wire in the three pins is called --------. 

     a) Earthing wire b) Broken wire  c) Safe wire   d) Solid wire 

 

3) थ्री नपन मध्य ेअसलले्या नतसऱ्या वायरला-------- म्हणतात. 

    अ) अर्थथण वायर  ब)  त टललेी वायर  क प)  स रनित वायर  ड) पक्की वायर 

 
 
4) Mechanical finish is ----------.finish. 

    a) Temporary  b) Permanent  c) Transparent  d) Enamel 

4) मेक प ननक पल फफननष ह-े---------स्वरूपी असते. 

    अ) तात्प रते  ब)  क पायम   क प) पारदर्ाक प   ड) म लामा 

Seat 

No.  

 



 
5) ---------- metal is mainly used in electric wiring. 

    a) Copper  b) Gold   c) Silver   d) Steel 

5) --------- या धातूचा उपयोण इलेनरिक प वायररण मध्य ेम ख्यतः के पला जातो. 

     अ) ताांबे   ब) सोने   क प) चाांदी   ड) स्टील 

 
6) The component formed by chemical processing on synthetic resin is  

     called -----------. 

     a) Glass   b) Plastic   c) Metal   d) Rubber 

6) ससथेरटक प रेझीन वर रासायननक प प्रफिया क परून जो घटक प तयार होतो त्याला-------   

    म्हणतात. 

    अ) क पाच   ब) प्लानस्टक प   क प) धात    ड) रबर 

 
7) In microwave oven ---------- utensils are used. 

    a) Glass   b) Steel   c) Metal   d) Plastic. 

7)  मायिोवेव्ह ओव्हन मध्य-े---------  भाांड्ाांचा वापर क परतात. 

अ) क पाचेच्या   ब) स्टीलच्या   क प) धातूच्या   ड) प्लानस्टक पच्या 

 
8) Solar cooker pots are ---------in color. 

     a) blue   b) green   c) black   d) white 

8) सोलर क प क पर मधील भाांड्ाांना---------  रांण फदला जातो.  

    अ) ननळा   ब) नहरवा   क प) क पाळा   ड) पाांढरा 

 
9) -----------  is a device used for pre-processing food. 

     a) Food processor b) Washing machine c) Juicer  d) Oven 

 

9) ---------- ह ेअन्नावर पूवा प्रफिया क परण्यासाठी वापरण्यात येणारे उपक परण ेह.े 

    अ) फूड प्रोसेसर  ब) वासर्ण मर्ीन   क प) ज्यूसर   ड)  ओव्हन 

 
10) Grinding, kneading, slicing, juicing, making wet flour can all be done with     

      the help of -----------tools 

       a) Microwave oven  b) Food processor   c) Juicer  d) Blender  

 

10)  दळणे, मळण,े क पाप क परण,े ज्यूस क परण,े ओली पीठे तयार क परणे या सवा फिया-------    

    उपक परणाच्या साह्याने   क परता येतात. 

    अ) मायिोवेव्ह ओव्हन  ब) फूड प्रोससेर  क प) ज्यूसर  ड) ब्लेंडर  

 

 

 



Early Childhood Education (Paper-XIV) 

Subject Code -  63748   

11. The preschool education is the most important place for the development of 

_________ . 

a) the children from Low socio- economic status  

b) the children from high socio-economic status  

c) the children from middle socio-economic status  

d) none of the above 

11. पूवा प्राथनमक प नर्िण ___________ च्या नवक पासाठी  सवाात महत्त्वाचे रठक पाण ेह.े 

अ) ननम्न सामानजक प ेर्नथक प स्तरातील बालक पाांसाठी  

ब) उच्च  सामानजक प ेर्नथक प स्तरातील बालक पाांसाठी  

क प) मध्यम सामानजक प ेर्नथक प स्तरातील बालक पाांसाठी  

ड) वरील पैक पी क पोणतेही नाही  

12. The concept of developmental task was given by  

A)Hurlock   b) Read   c) Gessel   d) Havinghurst 

12. __________ याांनी नवक पासात्मक प क पाय ेमाांडली.  

अ) हरलोक प   ब) ररड    क प) जेसले   ड) हसेवणहस्टा  

13. 'Education is a development of sound mind in a sound body' is said by 

__________ 

a) Plato   b)Piaget   c) Skinner   d) Aristotle 

13. ‘नर्िण म्हणजे स दढृ र्रीरामध्य ेस दढृ मनाचा नवक पास’ असे  __________ याांनी 

माांडले. 

अ) प्लेटो  ब) नपयाजे   क प) नस्क पनर   ड) एररसटोटल 

14. A child who goes to a nursery school before joining a primary school 

__________  



A) Shows   better intellectual development  B) Proves improved physical 

development 

 C) Adjust himself much better   D) Stands high academic achievement 

14. प्राथनमक प र्ाळेत जाण्यापूवी जे बालक प नसारी स्कू पल मध्य ेते ___________ . 

अ) बौनिक प नवक पास बरा दाखनवतो   ब) र्ारीररक प नवक पासात स धारणा दर्ानवते. 

क प) स्वतः चाांणल्या प्रक पारे समायोजन क परत े  ड) र्ैिनणक प क पामनणरी उत्तम राहते. 

15. By the age of ________   years a child's brain is almost as large as it will be 

ever.  

A) Four   B) Six    C) Seven   D) Sixteen 

15. वयाच्या __________ वषी  बालक पाचे मेंद ूजवळजवळ एरवी सारखा मोठा असतो. 

अ) चार   ब) सहा    क प) सात   ड) सोळा  

16. The teacher's plan for nursery school should be __________. 

a) fixed  b) rigid   c) tentative  d) None of these 

16. नसारी स्कू पल साठी नर्िक पाांचे ननयोजन __________ असावे.  

अ) नननित   ब) ताठर   क प) अांदाजे  ड) यापैक पी क पोणतेही नाही  

17. The Welfare of the children in the society depends on ________ 

A) The society itself    B) Only husband and wife  

C) The relationship of parents, child and society D) Alll the above  

17. समाजातील बालक पाचे क पल्याण __________ वर अवलांबून असते.  

अ) समाज      ब) नवरा व बायक पो फक्त  

क प) पालक प, बालक प व समाजातील सांबांध   ड) वरील सवा  

18. Learning ________ are student's approaches to learning problem solving 

and processing information. 

a) material   b) documents   c) both A and B  D) styles  



18. अध्ययन __________ ह्या नवद्यार्थयाांचे समस्या सोडनवणे व प्रफिया क परणे नवषयी 

दषृ्टीक पोन असतात.  

अ)सानहत्य   ब) क पाणदपत्रे   क प) अ व ब दोन्ही  ड) र्लैी  

19. Test that measure learning outcomes of students is _______ 

 a) Achievement test     b)Aptitude Test  

c) Criterion referenced test   d) Norm referenced test  

19. नवद्यार्थयाांचे नर्क पण्याचे ननक पाल मोजण्यासाठी असलेली चाचणी म्हणजे _______ . 

 अ) उपलनब्ध चाचणी    ब) योग्यता चाचणी   

क प) ननक पष सांदर्नभत चाचणी     ड) सामान्य सांदभा चाचणी 

20. An assessment used to determine a person's ability in a particular field of 

studies is called ___________ . 

 a) Aptitude test  b) Diagnostic test  c) Evaluation  d) Measurement  

20. अभ्यासाच्या नवनर्ष्ट िते्रात एखाद्या व्यक्तीची िमता नननित क परण्यासाठी वापरल े

जाणारे मूल्याांक पनास  ___________ असे म्हणतात. 

 अ) योग्यता चाचणी  ब) ननदान चाचणी  क प) मलू्याांक पन   ड) मोजमाप 

Paper – XV : Costumes in India  

Subject Code: 63749 

 
21) The ______ evolved  as a  fashion of the British frock, coat and Indian   

achkan. 

a) dhoti    b) Sherwani    c) sovale    d) shirt pant 

21) _______ ह ेनिरटर् फ्रॉक प, क पोट ेनण भारतीय अचक पन  याांच्या एक पत्रीक परणातून      

      नवक पनसत   झाल.े 

   अ) धोती      ब)  र्ेरवानी      क प)  सोवळे      ड) प न्टर्टा 

  

22)  A variety of _______ techniques  were  employed in ancient  India. 

     a) weaving             b)embrodery              c)stitching.             d) gardening 

  

22) प्राचीन   भारतात अनेक प ______ तांत्रे   वापरली   जात   होती. 

    अ) नवणक पाम       ब )भरतक पाम         क प) नर्वणक पाम         ड) बाणक पाम 



 23) _________ is unique embroidery of Kashmir. 

       a) Kashida                  b) Kanjeevaram        c)  Phulkari          d) Chikankari   

  

23)  ______  ह ेक पश्मीरचे अनोखे भरतक पाम   ेह.े 

     अ) क पनर्दा            ब) क पाांजीवरम         क प) फ लक पारी                ड)नचक पनक पारी 

  

24)The Gujjar women are dressed  in loose sleeved ______ coupled with buggy   

salwars. 

a)  taranga          b) tunics              c)kasaba           d )phirans 

  

24) ण ज्जरच्या  निया ब णी  सलवारसह सैल   स्लीव्ह ________  घालतात. 

      अ) तारांणा        ब ) ट्य ननक प             क प ) क पसाब           ड) फफरन 

  

25) Kashmiri people are usually dressed in the  clothes that are made of white          

  _________ . 

a) linen                           b)silk                  c) rayon                  d)nylon   

   

25) क पश्मीरी  लोक प  सहसा घालण्याक परीता पाांढऱ्या _____   क पापड वापरतात. 

     अ) ताण                      ब) रेर्ीम           क प) रेऑन                ड) नायलॉन 

 

26) Sharrarra is divided and_______ is one piece garment. 

      a)Sharrarra        b) Garrara        c) lehenga             d) Ghagara  

    

26) र्रारा नवभानजत असतो ेनण _____  हा   एक पसांध णारमेंट असत.े 

      अ) र्रारा         ब) णरारा     क प) लहांणा               ड)घाणरा      

  

27) Head dress of Punjab male is a conical cap known as ______ . 

       a) Kullah          b) Phiran      c) Pheta                  d) Kunchi  

   

27) पांजाबी  प रुषाांच्या डोरयावर घालण्याच्या  र्ांक्वाकृ पती टोपी ______ म्हणून   ओळखल े   

      जाते. 

      अ) क प ल्लाह          ब) फफरन       क प) फेटा                   ड)  क प ां ची 

  

28) Ornaments of tribal women of _________commonly made up of silver. 

      a) Maharashtra  b)Gujarat        c)Kashmir             d) Kerala 

  

28) ेफदवासी  नियाांचे दानणने  सवासाधारणपण े चाांदी  पासून बनवलले ेअसतात. 

      अ) महाराष्ट्रीयन          ब)ण जराती        क प)क पानश्मरी           ड) के परळ 

  

29) Gujarati ________ is also known as Potiya. 

      a)Saree  b)Pagdi c)Dhoti              d)Angrakha. 



  

29) ण जराती _________ला पोरटया असहेी म्हणतात. 

     अ)साडी     ब)पणडी         क प)धोती               ड) अांणरखा. 

 

30)  ____________is a kind of scarf that covers the head and shoulder of 

women in Madhya Pradesh 

a)Odhni                         b)Shawl        c)Gamchha                    d)Pagdi. 

30)______  हा मध्यप्रदरे्ातील  मनहलाांच्या डोरयावर  ेनण  खाांद्याांना 

झाक पणारा  एक प  प्रक पारचा  स्क पाफा   ेह.े 

अ)ओढणी                ब)र्ाल                        क प)णमछा                ड)पणडी. 

  
Paper- XVI: Food Service Management and Quality Control 

Subject Code: 63750 

Practice Questions 
 

31. The service of food is an……... which can make  or break the reputation of 

a catering establishment. 

     a. art   b. science c. commerce    d. technology 

31. खाद्य सेवा ही एक प …… .. ेह,ेजी क प टररण ेस्थापनाची प्रनतष्ठा बनवू र्क पते कक पवा    

    खराब क परू र्क पते. 

अ. क पला   ब. नवज्ञान क प. वानणज्य    ड. तांत्रज्ञान 

 
32. Food service is classified in   ………. main types.  

       a. two      b. three  c. four          d. five 

32. खाद्यसेवेचे म ख्य .......... प्रक पारात वणीक परण क परतात. 

अ. दोन   ब. तीन         क प. चार  ड. पाच 

 
33. In ……………….. service, dinners  generally serve themselves. 

    a. Waiter   b. Buffet    c. Special   d. Vending 

33. …………खाद्यसेव ेमध्य ेसामान्यत: जेवणारी व्यनक्त स्वत:च वाढून घेतात.  

  अ. वाढपी   ब. ब फे     क प. नवर्ेष   ड. फफरतेनविेते 

 
34. In buffet,  food is  generally placed in the ……... area of the event . 

     a. passage   b. common     c.  kitchen              d. public 

34. ब फेमध्ये क पायािमाच्या  वेळी अन्नपदाथा सामान्यत:  …… .. भाणात ठेवले जाते. 

अ. प सेज   ब. सामान्य     क प. स्वयांपाक पघर              ड. लोक पाांच्या 

35. Buffet Service is classified into  ………. main types. 

    a. two   b. three  c. four   d. five 

 



35. ब फे सेवचेे...... म ख्य प्रक पारात वणीक परण के पले ेह े

    अ. दोन   ब. तीन  क प. चार  ड. पाच 

 

36. ………….. food services are  extensively used in school and college 

hostelry. 

a. Conventional      b. Non conventional   c.  Centralised       d.  Modern 

 

36. र्ाळा ेनण महानवद्यालयाच्या खानावळीत ............ अन्न सेवाांचा मोठ्या       

    प्रमाणात वापर के पला जातो. 

अ. पारांपाररक प           ब. अपारांपररक प    क प. क पें द्रीय     ड. ेध ननक प 

 

37. People expect traditional homemade food products in………...meal. 

    a. Marriage        b. Big party  c. Funeral    d. Political party 

 

37. लोक प ……… ... च्या जेवणात पारांपाररक प घरण ती खाद्यपदाथाांची अपेिा क परतात. 

अ. नववाह         ब. मोठी पाटी  क प. अांत्यसांस्क पार   ड. राजक पीय पाटी 

 

38. Contamination of food means presence of any …………  in it. 

    a. foreign matter   b. artificial goods  c. additives     d. all the options  

38. अन्नदनूषतीक परण म्हणजे अन्नात क पोणताही …………..असणे होय.  

 a.  बाह्य पदाथा  ब. कृ पनत्रम वस्तू   क प.  नमसळके प  ड. सवा पयााय 

39. Food contamination is the presence of harmful or objectionable foreign 

substances in food before, during or after processing or storage. 

a. True  b. Partially true  c. False d. Partially false 

39. अन्न द नषतीक परण म्हणजे अन्न प्रफियेपूवी, अन्नप्रफिये दरम्यान कक पवा नांतर कक पवा 

साठवण क पीदरम्यान अन्नात हाननक पारक प कक पवा ेिेपाहा बाह्य घटक प असणे.   

अ. खरे   ब. अांर्तः खरे  क प. खोटे  ड. अांर्तः खोटे 

40. In Hedonic Scale Test, evaluation panel consists of ……….experts. 

 a.2-6   b. 6-20   c. 10- 30  d. 20-40 

40. हडेोननक प स्के पल टेस्ट मध्ये मूल्याांक पन प नेलमध्ये ............ तज्ञ 

असतात. 

 अ.2-6   ब. 6-20   क प. 10- 30  ड. 20-40 

 


