மூன்மாம் நிலயக்கல்லி, த ாறிற்கல்லி ஆலைக்குழு
MODEL PAPER
அறகுக்கலய நிபுைர் (Beautician) – NVQ ட்டம் 4
நநம்: 02 ைித் ிாயங்கள்
லிலடரிப்ப ற்கு முன்னர் கீநற ப்பட்டுள்ர அமிவுறுத் ல்கலர கலனாக லாசிக்கவும்


நீர் இவ் லினா பத் ித் ின் பகு ி A, B ற்றும் C ஆகிலற்மில்

ப்பட்டுள்ர அலனத்து

லினாக்கரிற்கும் லிலடரித் ல் நலண்டும்.


இவ் லினா பத் ிானது பல்ந ர்வு லினாக்கள், குறும் லிலட லினாக்கள் ற்றும் இலைத் ல்
லினாக்கள் ஆகிலற்மிலன தகாண்டுள்ரது.



பல்ந ர்வு லினாலானது நான்கு லிலடகலர தகாண்டுள்ரதுடன் ிகப் தபாமெத் ான
லிலடிலன ந ர்வுதசய்து உக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர லிலடத் ாரிலுள்ர தபாமெத் ான
கூட்டினுள் “X” என்ம அலடாரத் ிலன இடவும்.



பகு ி B ற்றும் C ஆகிலற்மிற்கு இவ் லினாத் ாரிநயந லிலடரிக்கவும்.



இவ் லினாப்பத் ிானது 11 பக்கங்கலர தகாண்டுள்ரது.
பகு ி A

1.

அறகுக்கலய நிலயதான்மில் ஏற்படக்கூடி பிச்சிலனகரிற்கு காைாக அலலது,
முகாலத்துலத் ின் கீழ்லமெம் எ னாயாகும்?

2.

a.

அனுபலின்ல

b.

ஒத்துலறப்பின்ல

c.

லிலனத் ிமனின்ல

d.

பிற்சிின்ல

அறகுக்கலய நிலயதான்மில் லறங்கப்படுகின்ம நசலலகலர முன்ப ிவு தசய்மம் புத் கம்
(Appointment book) நபைப்படநலண்டி ன் அலசிம் ாது?

3.

a.

லாடிக்லகாரர்கலர அதசௌகாித் ிற்கு உட்படுத் ல்

b.

மூயப்தபாமெட்கரிற்கான ஓடர்கலர லறங்கு ல்

c.

லாடிக்லகாராிற்கு உாி நநத் ிலன ஒதுக்கு ல்

d.

நாகாீகத் ிலன ீர்ானித் ல்

த ாலயநபசிமடாக ஏ ாலது முலமப்பாடு ஒன்மிலன சாிதசய்மம் நபாது சார்த் ிம்,
ாிால என்பலற்றுடன் பின்லமெலனலற்றுள் எ லன பன்படுத்துலது முக்கிான ாகும்.

4.

ஓர்

a.

சண்லடிடு ல்

b.

சு கட்டுப்பாடு

c.

இலடமறு தசய் ல்

d.

தபாறுல இறத் ல்

அறகுக்கலய

நிபுைர்

எப்நபாதும்

மு லில்

கமெத் ிற்தகாள்ரநலண்டி

லிடாக

காைப்படுலது
a.

அமலிடப்படநலண்டி கட்டைம்

b.

லாடிக்லகாராின் பாதுகாப்பு

c.

நநத் ிலன உாி முலமில் பன்படுத்து ல்
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d.
5.

லாடிக்லகாராினால் லறங்கப்படும் நய ிக தகாடுப்பனவுகள்

நநாிலன

ஏற்படுத் க்கூடி

பக்ாீாிாக்கள்

(Pathogenic

தபாதுலாக

Bacteria)

அலறக்கப்படுலது

6.

a.

கிமெி தகால்லிகள்

b.

த ாற்றுநீக்கிகள்

c.

கிமெிகள் அல்யது தண்ைங்கிகள்

d.

நன்ல பக்கும் பக்ாீாிாக்கள்

அறகுக்கலய

நிலயத் ிற்கு

பங்கரிப்பு தசய்மம்

லாடிக்லகாரர்கலர

ீரவும்

லலலறப்ப ற்கு

அ ிகம்

னிப்பட்ட காைிாக லிரங்குலது அறகுக்கலய நிபுைாின் பின்லமெம்

இல்புகலள் எது?

7.

a.

சண்லடிடு ல்

b.

நட்புமலிலன ஏற்படுத் ல்

c.

லம்பு நபசு ல்

d.

ஆலல லிமெத் ி

அறகுக்கலய நிலயம் ஒன்மில் லறங்கல்கலர சாிாகவும் ற்றும் லிலனத் ிமன்ிக்க ாகவும்
நபணும் தபாமெட்டு அலசிாக காைப்படுலது பின்லமெலனலற்றுள் எது?

8.

9.

a.

தபாமெட் ப ிநலட்டு முலமலிலன நபணு ல்

b.

லிலய நகால் பத் ிம்

c.

லிற்பலன ஆற்மல்

d.

ந ய்ான ப ிநலட்டிலன நபணு ல்

pH தபறுானம் 10 ஆகவுள்ர ஓமெ கயலலானது,?
a.

அிய கயலல

b.

உப்பு கலசல்

c.

ஒட்லசட்

d.

அல்கலயன் கயலல

பின்லமெலனலற்றுள்

எக்காைத் ின்

தபாமெட்டு

அறகுக்கலய

நிலயம்

ஒன்மின்

சுகா ாத் ிலன எப்நபாதும் நபைநலண்டி உள்ரது?
a.

அறகுக்கலய நிலயத் ில் சிமந் லாசலனிலன ஏற்படுத்துல ற்கு

b.

பக்க லிலரவுகள் ஏற்கடக்கூடி சூழ்நிலயிலன குலமப்ப ற்கு

c.

அறகுக்கலய நிபுைர் பிஸிாக இமெப்ப ற்கு

d.

லாடிக்லகாராினால் லநலற்கத் க்க சூறலிலன ஏற்படுத்துல ற்கு

10. த ாற்றுநீக்கப்பட்ட கிமடிக்கிள் நிப்பர் ஒன்மிலன (cuticle nippers) கிமெி நீக்கம் தசய்ப்பட்ட
நிலயலில் லலத் ிமெக்க நலண்டுாின் பின்லமெலனற்றுள் எ லன பன்படுத்துலது
சிமந்
a.

ாகும்?
குலாட்டினமி அநானிம் கயலலிலன

(Quaterny ammonium compounds -

QUATS) பிநாகித் ல்
b.

ஓட்நடா கிநரவ் (Autoclave) இனுள் லலத் ல்

c.

ம. லி. கபினட் (UV cabinet) இனுள் லலத் ல்

d.

நசர்ஜிகல் ஸ்பிாிட் (Surgical Sprit) இலன பிநாகித் ல்
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11. லாய்மூயம் அல்யா த ாடர்பாடல் முலமலாலது பின்னலமெலனலற்றுள் எது?
a.

லிரக்கரித் ல்

b.

ஆநயாசலன லறங்கு ல்

c.

கயந்துலாடல்

d.

கண் மூயான த ாடர்பு

12. “சு- அபிலிமெத் ி” என்ப னால் கமெ ப்படுலது ாது?
a.

பிற்சி நிகழ்ச்சிகரில் பங்குதபமல்

b.

எ லன தசய் நலண்டும் என ாமெம் ஒமெலர் அமிவுறுத்தும் லல காத் ிமெத் ல்

c.

ந டிப்பார்த்து நலலயகரில் ஈடுபடல்

d.

சந் ர்ப்பத் ிற்கு

ஏற்மலாறு

பு ி

லிடம்

ஒன்மிலன

நற்தகாள்ல ற்கு

கற்றுக்தகாள்ரல்
13.

னிப்பட்ட சுகா ாத் ிலன சிமந் முலமில் நபணுல ன் மூயம்?
a.

னிநபர் நயன்கள் பாதுகாக்கப்படும்

b.

சமூக நயன்கள் பாதுகாக்கப்படும்

c.

நகத் ின் நயன்கள் பாதுகாக்கப்படும்

d.

சமு ாத் ின் நயன்கள் பாதுகாக்கப்படும்

14. ஒர் பிகாசற்ம தலரிமி சமொனது பின்லமெலனலற்றுர எ ன் லிலரலாகும்?
a.

நநாற்ம நிலயல

b.

சச்சீர் உைவு கிலடக்கால

c.

நபா ிரலான ஓய்லிலன எடுக்கால

d.

சுகா ாின்ல

15. பின்லமெலனலற்றுள் எ லன த ாடர்ச்சிாக பன்படுத்துல ன் மூயம் ஒமெ உடலிலன
சுத் ாக லலத் ிமெக்க முடிமம்?
a.

துர்நாற்ம நீக்கி (Deodorant)

b.

சலக்காம் ற்மம் நீர்

c.

த ாற்று நீக்கி

d.

கிமெி தகால்லிகள்

16. இ ம், நாடிகள் ற்றும் சுப்பிகள் என்பன கீழ்லமெலனலற்றுள் எ னால் தபமெரலில்
பா ிக்கப்படுகின்மன?
a.

ஓய்வு

b.

நலடிக்லக லிநநா ங்கள்

c.

லலுலான உைர்ச்சி தலரிப்பாடுகள்

d.

எ ிர்பார்ப்பு

17. ந ாலின் தலரிப்பும பாதுகாப்புப்பலட எவ்லாறு அலறக்கப்படுகின்மது?
a.

நடர்ிஸ்

b.

தகாழுப்பு இலறம்

c.

எபிநடர்ிஸ்

d.

சப்கிமட்நடனிஸ் இலறம்
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18. அறகுக்கலய நிபுைர் ீண்டும் ீண்டும் லம்பு நபசுல னால் லாடிக்லகாரர் இறப்பது?
a.

அல ானம்

b.

லசீகம்

c.

நம்பிக்லக

d.

சாிான இமெக்லக நிலய

19. தபடிகிமர்

இலன நற்தகாள்லம் நபாது சாஜ் ற்றும் அழுத் ங்கலர பிநாகிக்க

நலண்டிது
a.

முறங்காலிற்கு

b.

கணுக்காலிற்கு

c.

முறங்காலிற்கும் கணுக்காலிற்கும் இலடில்

d.

முறங்காலிற்கும் த ாலடிற்கும் (Thigh) இலடில்

20. நகத் ின் சுா ீன முலனலிற்கு (free edge) கீழ் சுத் ம் தசய்ல ற்கு பன்படுத் ப்படும் சா னம்
a.

அத் ினுலட கூர் முலன

b.

அழுத் ிினுலட (Pusher) கூர் முலன

c.

பஞ்சு முலனிலன உலட ந ாலட  குச்சி

d.

ஏ ாலது ஒமெ கூான சா னம்

21. அறகுக்கலய

நிலயதான்மிற்கு

லமெலக ந்துள்ர

நீாிறிவு

நநாிலனமலட

லாடிக்லகாரர் ஒமெலமெலட இண்டு பா ங்கரிற்குான சிகிச்லசிலன நற்தகாள்லம்
நபாது பாதுகாப்பு நடலடிக்லகாக நற்தகாள்ரக்கூடா தசற்பாடாலது
a.

நிகங்கலர தலட்டு ல்

b.

தநில் பில் (Nail File) தசய் ல்

c.

கிமடிகிள் இலன அகற்று ல்

d.

படிகக்கல்லிலன (Pumice Stone) பன்படுத்து ல்

22. உயர்

ந ாலிற்கான

பின்லமெலனலற்றுன்
பன்படுத்துலல

சிகிச்லசிலன
எ லன

அ ிக

நற்தகாள்லம்
ச வீ த் ில்

நபாது

அறகுக்கலய

தகாண்டுள்ர

நிபுைர்

தபாமெட்கலர

லிர்த் ல் நலண்டும்.

a.

லாலறப்பறம்

b.

நீர்

c.

எண்லை

d.

துசாம்

23. பின்லமெலனலற்றுள் எ லன பிநாகிப்ப னால் ந ாலிலுள்ர துலரகள் ிமக்கின்மன.
a.

குரிர்ந் , ஈலிப்பான துலாய்கள்

b.

குரிர்ந் , உயர்லான துலாய்கள்

c.

சூடான, ஈலிப்பான துலாய்கள்

d.

சூடான, உயர்லான துலாய்கள்

24. ிர் நீக்கும்

ன்லமள்ர இசான தபாமெள் ஒன்மிலன பன்படுத்தும் நபாது அப்

பகு ிிலன சுற்மிமள்ர ந ாயானது எ ன் மூயம் பாதுகாக்கப்படுகின்மது
a.

அஸ்ாின்ஜன்ட் நயாளன் (Astringent Lotion)

b.

துசாத் ினால் ந ய்த் ல்

c.

தபற்நமாலிம் தஜலி/ கிமீம்
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d.

சலம் தசய்ல ற்கு முன்னர் பன்படுத்தும் நயாளன்

25. லாய் ற்றும் நாடிிலன சுற்மிமள்ர அநாலசிான முடிகலர ிகச்சிமப்பாக அகற்றுலது
a.

ாிவீளிங் (Tweezing) தசய் ல்

b.

கிரிப்பிங் (Clipping) தசய் ல்

c.

நற்பப்பிலன தபாசுக்கு ல் (Singeing)

d.

சலம் (Shaving) தசய் ல்

26. கட்புமெல முடிகலர ாிவீளிங் தசய் நலண்டி சாிான ிலசாலது
a.

அலற்மின் லரர்ச்சி ிலசக்கு எ ிர்த் ிலசில்

b.

அலற்மின் லரர்ச்சி ிலசில்

c.

நாடிிலன நநாக்கி

d.

லயநாட்டிலன நநாக்கி

27. கட்புமெல முடிகலர ாிவீளிங் தசய்

ன் பின்னர் அஸ்ாின்ஜன்ட் நயாளனானது எ ற்காக

பன்படுத் ப்படுகின்மது
a.

ந ாலிற்கு ஓய்லிலன லறங்குல ற்கு

b.

ந ால் சுமெக்குல ற்கு

c.

ந ாலிலன லிாிலலடல ற்கு

d.

ந ாலிலன தூண்டுல ற்கு
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28. கண்கரிற்கிலடியான தூம் அ ிகாக உள்ர

ன்லிலன குலமத்துக்காட்டுல ற்கு

தபாமெத் ான முலமாலது
a.

இண்டு பக்கத் ிலுமுள்ர கட்புமெல நகாடுகலர நநாக்கு ல்

b.

கண்கரின் இமெ மூலயப்பகு ி லலில் உள்ர கட்புமெல நகாட்டிலன நீட்டு ல்

c.

கட்புமெல நகாட்டிலன நநான ாக்கல்

d.

கட்புமெல முடிலிடங்கலர லலரத் ல்

29. கண்கள் தநமெக்காக அலந்துள்ர ன்லிலன நசய்லப்படுத் ிக் காட்டுல ற்கு
a.

கட்புமெலங்கள் ற்றும் கண்கள் இலடியான இலடதலரிகள் அ ிகாிக்கப்படல்
நலண்டும்

b.

கட்புமெலங்கள்

ற்றும்

கண்கள்

இலடியான

இலடதலரிகள்

குலமக்கப்படல்

நலண்டும்
c.

கண்கரின் முடிலிடம் லல கட்புமெலங்கள் குலமக்கப்படல் நலண்டும்

d.

கண்கரின்

தலரிப்பும

முடிலிடங்கரிற்கு

அப்பால்

கட்புமெலங்கள்

நீட்டப்படல்

நலண்டும்
30. கட்புமெலங்கலர

லடிலலக்கும்

நபாது

ஏற்படக்கூடி

த ாற்றுக்கலர

லிர்ப்ப ற்கு

பன்படுத் ப்படுலது
a.

த ாற்றுநீக்கி

b.

கிமெிதகால்லி

c.

துர்நாற்ம நீக்கி

d.

பவுடர்
பகு ி B

லினாப்பத் ித் ில் ப்பட்டுள்ர இலடதலரிகரில் லிலடகலர எழு வும்
1.

னிக்கிமர் ஒன்மிலன நற்தகாள்லம்நபாது அ ற்கான உபகைங்கள் எங்நக நபைப்படல்
நலண்டும்?

2.

அ ிகரலியான

இற்லக

லிலரலிற்கு

ஏற்மலாமான

நகத் ின்

லடிலம்

எதுலாக

இமெக்கநலண்டும்?

3.

கால் லில்கரிற்கிலடில் ஏற்படும் நீர்த் ன்லான

தகாப்புரங்கள் ற்றும்

டித்

தலண்ைிம ந ால் என்பன எ ன் அமிகுமிகராகும்?

4.

நக தலரிமலிற்கான லறலான உிர்ப்பான காைி எது?
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5.

த ாடர்ச்சிாக உயர் லிலன லியக்கும் பலட ாது?

6.

அ ிகூடி ச வீ த் ில் எ லன தகாண்டுள்ர நயாளன் ஆனது உயர்லான ந ாலிற்கு
பன்படுத் ப்படுலல

லிர்க்க நலண்டும்?

7.

கட்புமெலங்கலர ாிவீளிங் தசய் நலண்டி சாிான ிலச ாது?

8.

தசற்லக நகங்கரின் பன்பாடு ஒன்மிலன மெக?

9.

லாடிக்லகாரர் ஒமெலாின் முகத் ிற்கு ஒப்பலன நற்தகாள்ல ற்காக லமெலக ந்துள்ர அலர்/
அலள் எ ிர்பார்க்கும் முக்கிான ந லலப்பாடு ாது?

10. அறகுக்கலய நிலய சூறல் பாதுகாப்பின் தபாமெட்டு கமெத் ிற் தகாள்ர நலண்டி 02
லிடங்கலர குமிப்பிடுக?
1.
2.
(10 X 02 = 20 புள்ரிகள்)

11. இசான உற்பத் ி தபாமெட்கலர பன்படுத்தும் நபாது முக்கிாக கமெத் ிற் தகாள்ர
நலண்டி 04 லிடங்கலர மெக?
1.

(04 புள்ரிகள்)

2.
3.
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4.

12. லாடிக்லகாரர் ஆநயாசலனப்படிலத் ில் உள்ரடக்கப்பட நலண்டி 05 கலல்கலர
குமிப்பிடுக?

(05 புள்ரிகள்)
1.
2.
3.
4.
5.

13. ந ாலின் குறுக்குதலட்டு முகத் ிலன லலந்து தபர் குமிப்பிடுக?
(08 புள்ரிகள்)
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14. நகத் ின் குறுக்குதலட்டு முகத் ிலன லலந்து தபாிடுக?
(08 புள்ரிகள்)
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பகு ி c
கீநற

ப்பட்டுள்ர ஒவ்தலாமெ லாக்கித் ிற்கும் ிகப் தபாமெத் ான லிலடிலன த ாிவு தசய்து

அ ற்குாி ஆங்கிய எழுத் ிலன உாி கூட்டினுள் எழுதுக.
லாக்கிம்

1

லிலட

சீபச் சுப்பிின் ிலகான தசற்பாடு காைாக
அ ிகரலில் உற்பத் ிதசய்ப்படுலது

a

நீள்லட்ட லடிலம்

ஓர் முட்லட Face pack ஆனது பன்படுத் ப்படுலது
துலரகலர ிமப்ப ற்கும் ற்றும் எ ற்காகவும்?

b

நநநாட்டம்

2

3

4

5
6
7

corrective ந ால் நக்கப் இலன நற்தகாள்லம் நபாது
எ ிர்பார்க்கப்படுலது மு ன்லான நநாக்கானது
முகத் ிற்கு லடிலம் ஒன்மிலன லறங்குல ற்காகும்

c
ாிங்கிள்ஸ் (Wrinkles)

அடிப்பலட நக்கப் இன் சாிான பிநாகம் லமப்ப ற்கு
உ வுலது

d

ந ாலில்
இறுக்கத் ிலன
ஏற்படுத்துல ற்கு

கட்புமெலத் ிற்கு நநய காைப்படும் அநாலசிான
முடிகலர அகற்றுல ற்கு பன்படுத் நலண்டிது

e

அனுபலம் அற்ம
நிலயல

f

ாிவீளர் (Tweezer)

g

ந ால்லி

h

ஈலிப்பு ற்றும்
ாமா
தலப்பநிலயிலன
நபணுல ற்கு

i

தலற்மிலட ல்

இசான தபாமெள் (Depilatory) ஒன்மிலன
பன்படுத்துல ற்கு முன்னர் நற்தகாள்ர நலண்டிது
ஓர் ிலசியான ாமா ின்நனாட்டானது
அலறக்கப்படுலது

8
நபளில் ற்றும் ஸ்கால்ப் ஸ்ாிர் என்பன
பன்படுத் ப்படுலது

9
10

லிாபா புமக்கைிப்பு ற்றும் கலனமனான கைக்கீடுகள்
ஆகினலற்மிலன தகாண்டுள்ர சலூன்
அறகுக்கலய நிலயத் ில் முகாலத்துலத் ின்
பயவீனங்கரிற்கு காைாக அலலது

j
k
l

ந ால்
தன்லலட ல்
ந ாற் பாிநசா லன
சீபம்
(10 புள்ரிகள்)
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