
  محل نصب جعبه کمکهای اولیه کجاست؟

 .در جایی که زیبایی خاصی به سالن بدهد۲در محل دید و دور از گرما و تابش خورشید )۱ ☑

 در نزدیکی تهویه سالن۴در نزدیکی سرویس بهداشتی )۳

  

 چه طرحهایی برای طراحی کودکان دختر مناسب است؟

 طرح عروسک۴طرح خشن )۳حیوانات )۲گل و پروانه )۱ ☑

  

  ایجاد فضای آرام با رنگهای روشن چه حسی را در کودکان به وجود میآورد؟

 حس اعتماد به نفس۲جذب و جلب رضایت )۱ ☑

 حس رقابت۴مالیمت )۳

  

 به طور کلی چند غدد در داخل پوست وجود دارد؟

 غدد سبابه، غدد سبوم۲ی )غدد مترشحه عرق، غدد مترشحه چرب۱ ☑

 غدد اکرین، غدد آپوکرین۴غدد آپوکرین، غدد آنرمالین )۳

  

 غدد عرق در کدام قسمت قرار دارند؟

 در آندودرم زیر فلسهای پوستی۲در درم به صورت پایانه های فنری شکل )۱ ☑

 بین عضالت کششی و عضالت پهن بدن۴در دهانه اپیدرم و در پایان قشر خارجی )۳

  

 وست بدن از چند الیه تشکیل شده است؟پ

 مزودرم، غشاء سلولی، کالژن۲اپیدرم، درم، هیپودرم )۱ ☑

 االستین، کالژن، هیپودرم۴مالنوسیت، غشاء، آندودرم )۳



  

 کدام یک از گزینه های زیر حاوی آمونیاک نمیباشد؟

 آیبروپالستیک۲التکس کلفت )۱ ☑

 آنتی سرن۴کامپکت پودر )۳

  

 مواد زیر دارای کرم میباشد؟ کدام یک از

 استنسل۲پالستی سین )۱ ☑

 صمغ الکلی۴التکس )۳

  

 پایه فشرده چیست؟

 مخلوطی از واکس، پودرکلیزینگ۲مخلوطی از واکس، آب، روغن )۱

 مخلوطی از آب، روغن، پیگمنت۴مخلوطی از رنگدانه، روغن و واکس )۳ ☑

  

 پایه فشرده چگونه در بازار عرضه میشود؟

 در پاکتهای کوچک۲ظرفهای شیشه ای ) در۱

 در ظروف یکبار مصرف۴در بطریهای کوچک )۳ ☑

  

 التکس چگونه از روی پوست پاک میشود؟

 با آب۲با آب گرم )۱ ☑

 با صمغ الکلی۴با ایبرو پالست )۳

  



 رنگ زمینه چهره برای گریم حیوانها چگونه انتخاب میشود؟

 اندام و فرم سر بر اساس۲بر اساس فرم ابرو و بینی )۱

 بر اساس رنگ لباس و رنگ لب۴بر اساس رنگ لباس و پوشش سر )۳ ☑

  

 در ترسیم طرح پرنسس برای تأثیرگذاری کلی کار میتوان چه کرد؟

 .از پودر رنگین کمانی به همراه ژل درخشندگی استفاده شود۱ ☑

 .از رنگهای روشن و چرب با غلظت باال استفاده شود۲

 .و روشن همراه با سایه روشن استفاده شود از مواد جذاب۳

 .همه موارد فوق را میتوان برای جذابیت کار استفاده کرد۴

 


