
 شود؟یم استفاده یزیچ چه جهت که است پا و دست کننده یعفون ضد عیما فورمایر زیگلن

 دست ییزدا یعفون ضد (جهتالف

 ناخن سطح از یچرب کننده (پاکب

 ناخن سطح از رطوبت کننده (پاکج

  ✔موارد (همهد

 

 دارد؟ ها دست یرو یتر عیسر اثر دست کننده یعفون ضد محلول کدام

 فورمایر نزی(کلالف

 نی(بتادب

 سپت (درموج

  ✔دکونکس و (دتولد

 

 کی مدت به گراد یسانت درجه ۰۷۱ حرارت ای ساعت ۲ مدت به گراد یسانت درجه ۰۶۱ در لهیوس کدام

 دهد؟ یم انجام را لیاستر عمل ساعت

 سیپ هند (دستهالف

  ✔(فورب

 کالد (اتوج

 لیس (نانود

 



 شود؟یم محسوب ناخن محافظ موارد از کیکدام

 ناخن رشد محرک یها (محلولالف

 ناخن کننده تی(تقوب

 کننده میترم و (صافج

  ✔موارد (همهد

 

 شود؟یم دهینام چه رود یم کار به کولیکوت و زنده ریغ یبافتها عیسر برداشتن جهت که یموارد

 آل دهیا کوری(مانالف

 نگیتیلید کولی(کوتب

  ✔مووریر کولی(کوتج

 کوری(پدد

 

 است؟ ناخن کولیکوت کردن نرم کارش کیکدام

 کوریمان (فرنچالف

 کوریپد در (صابونب

  ✔کوریمان در (صابونج

 کوریمان در (محلولد

 

 م؟یده یم پوشش مو با را دار هیزاو یها ون،قسمتینیش نوع کدام در 



 یضیب یها صورت ونینی(شالف

  ✔یبیترک یها چهره ونینی(شب

 یا ذوزنقه یها صورت ونینی(شج

 دهیکش یها صورت ونینی(شد

 

 میکن یم نیمو،تزئ با را گوش الله طرف و پوش با را قهیشق و یشانیپ طرف ون،دوینیش نوع کدام در 

 م؟یبپوشان را فک یرو و

 یضیب یها صورت ونینی(شالف

 یبیترک یها چهره ونینی(شب

  ✔یا ذوزنقه یها صورت ونینی(شج

 دهیکش یها صورت ونینی(شد

 

 ………………………یبرا کوچک سنجاق ..و…………………………یبرا درشت سنجاق

 .شودیم استفاده

  ✔بوکله – ونینیش هی(پاالف

 ونینیش هیپا-(بوکلهب

 نگیبراش هیپا -ونینیش هی(پاج

 بولکه -نگیبراش هی(پاد

 



 شود؟یم استفاده ونینیش یظاهر حالت داشتن نگه ی،برا ونینیش در سنجاق نوع کدام

 درشت سر (سنجاقالف

 کوچک سر (سنجاقب

 میضخ ییمو (سنجاقج

  ✔نازک ییمو (سنجاقد

 

 دهنده حالت مواد سیخ یموها یرو ابتدا که است نیا راه نیتر عیموها،سر نوع کدام ونینیش یبرا

 م؟یده فرم سنجاق انواع با و زده

 فر ی(موهاالف

  ✔مجعد ی(موهاب

 صاف ی(موهاج

 براق ی(موهاد

 

 است؟ مناسب یچتر با طرفه کی فرق ونینیش صورت،در نوع کدام در

 دهیکش (صورتالف

  ✔فیظر یها (صورتب

 معکوس یمثلث (صورتج

 یضلع چند و بزرگ یها (صورتد

 



 م؟یبردار بهم تر کینزد را ابرو سر دو فاصله دیبا چهره کدام در

 شاد یها (چهرهالف

  ✔باشند داشته پهن ینیب که ییها (چهرهب

 گرد یها چهره (درج

 باشد ادیز فک تا گونه فاصله که ییها (چهرهد

 

 ابرو دو و ابرو هیزاو قسمت از..………………… ابرو سر که است ییابرو مطلوب یابرو کی

 .باشد ابرو هیزاو از…………………

  ✔تر کیبار-تر (پهنالف

 تر پهن -تر کی(بارب

 تر کیبار-(گشادترج

 گشادتر-تر کی(بارد

 

 شود؟یم استفاده یمنظور چه به ییطال الک تند از ابرو یطراح در

 دادن نی(شاالف

 ابرو کردن تر (روشنب

 تیالیها (ابجادج

  ✔موارد (همهد



 یبرا و تندالک ساز ریز..……………………… هاشور یبرا

 .است لوشن نگیزیکل بیترک با رژ و شدویآ……………………هاشور

 موقت-(دائمالف

 دائم-(موقتب

  ✔موقت-آب (ضدج

 آب ضد-(موقتد

 

 رد؟یگیم قرار استفاده مورد لب و چشم دو کردن پاک یبرا که است یا کننده پاک کیکدام

  ✔لوشن نگیزی(کلالف

 لکیم نگیزی(کلب

 مووریر ی(مولتج

 موریر کاپی(مد

 

 و یریگ رفله و ها فون همه نمودن اترپروف و مناسب و رنگ ،بدونیقو اریبس کننده تیتثب کیکدام

 است؟ قیتعر کنترل

  ✔پادر نگیکسی(مالف

 پادر (کالرب

 پادر (کامپکتج

 موارد (همهد



 

 کرد؟ استفاده کاپیآندرم ساز ریز بدون را کاپیم کیک توانیم پوست نوع کدام در

 خشک (پوستالف

  ✔چرب (پوستب

 یمعمول (پوستج

 یمعمول و چرب (پوستد


