I PUC – BEAUTY AND WELLNESS (65)
MODEL QUESTION PAPER
TIME:- 2HRS 15MIN

MARKS:- 60

PART-A

I.

Four alternative are given for each of the following questions incomplete
statements only one of the them in correct or most appropriate. Choose the
correct alternatives and write the complete answer:
10x1=10
1. __________ Body shape is considered as the best body shape for women.
a) Rectangular body shape b) Hourglass body shape
c) Triangular body shape d) Round body shape
_________ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಹದ ಆಕಾರವೆಂದಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಯತ್ತದ.
ಅ) ಆಯತಾಕಾರದ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಆ) ಗೆಂಟೆಗಾಜಿನ ದೇಹದ ಆಕಾರ
ಇ) ತ್ರಿಕ ೇನಾಕಾರದ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಈ) ದಯೆಂಡಗಿನ ದೇಹದ ಆಕಾರ
2. The most important product used in Aromatherapy is____
a) Carrier oils b) Diffuser c) Candles d) Essential oils
ಅರ ೇಮಾಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಯವ ಅತ್ುೆಂತ್ ಪಿಮಯಖ ಉತ್ಪನನ ____
ಅ) ಕಾುರಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳಯ ಆ) ಡಿಫ್ಯುಸರ್ ಇ) ಮೇಣದ ಬತ್ರತಗಳಯ ಈ) ಸಾರಭ ತ್ ತೈಲಗಳಯ
3. Identify the nail disorders in which the cuticle splits around the nail.
a) Eggshell nails b) Corrugations c) Hang nail d) Blue nails
ಉಗಯರಿನ ಸಯತ್ತ ಕ್ ುಟಿಕ್ಲ್ ಸೇಳಯವುವ ಉಗಯರಯ ಅಸವಸಥತAiÀÄನಯನ ಗಯರಯತ್ರಸ.
ಅ) ಎಗೆೆಲ್ ಉಗಯರಯಗಳಯ ಆ) ಕ ರಯಕ್ಷನ್ ಗಳಯ ಇ) ಉಗಯರಯ ¸ÀÄvÀÄÛ ಈ) ನೇಲ್ಲ ಉಗಯರಯಗಳಯ

4. Identify the type of Pedicure which doesn’t involves the leg massage or sole
care.
a) Stone pedicure b) French pedicure c) Mini pedicure d) Paraffin pedicure
ಕಾಲ್ಲನ ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ಆರೈಕಯನಯನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿಲಿದ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ನ ಪಿಕಾರವನಯನ ಗಯರಯತ್ರಸ.
ಅ) ಸ ಟೇನ್ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಆ) ಫ್ಿೆಂಚ್ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಇ) ಮಿನ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಈ) ಪ್ಾುರಾಫಿನ್ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್

5. ___________ numbered thread is used to shape the Eyebrows
a) 30 b) 10 c) 20 d) 40
ಹಯಬಯುಗಳನಯನ ರ ಪಿಸಲಯ _________ ಸೆಂಖ್ಯುಯ ದಾರªÀನಯನ ಬಳಸಲಾಗಯತ್ತದ
ಅ) 30

ಆ) 10 ಇ) 20

ಈ) 40

6. Hair growth cycle consists of ___________ phases.
a) 2 b) 3 c) 4 d) 1
ಕ್ ದಲಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚಕ್ಿವು ____ ಹೆಂತ್ಗಳನಯನ ಒಳಗೆ ೆಂಡಿರಯತ್ತದ.
ಅ) 2

ಆ) 3

ಇ) 4

ಈ) 1

7. ________ means destruction of micro-organisms namely bacteria fungi etc.
a) Wipes b) Autoclaves c)Disinfectants d) Sterilization
_____________ಅೆಂದರ ಬ್ಾುಕ್ಟೇರಿಯಾ ಶಿಲ್ಲೇೆಂಧ್ಿಗಳಯ ಇತಾುದಿ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಜಿೇವಿಗಳ ನಾಶ.
ಅ) ಒರಸಯವಿಕಗಳಯ ಆ) DmÉÆÃPÉèÃªïì ಇ)ಸ ೇೆಂಕ್ಯ ನವಾರಕ್ಗಳಯ ಈ) ಕ್ಿಮಿನಾಶಕ್
8. _______ is important in health and beauty business to increase profits and turnover.
a) Training b) Promotion c) Payments d) Marketing .
ಆರ ೇಗು ಮತ್ಯತ ಸ ೆಂದಯಯ ವುವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ಯತ ವಹಿವಾಟಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಯ ______ CvÀåUÀvÀå
ಅ) ತ್ರಬೆೇತ್ರ ಆ) ಬಡಿತ ಇ) ಪ್ಾವತ್ರಗಳಯ ಈ) ಮಾಕಯಟಿೆಂಗ್ .
9. The consultation area where you interact with the client must be.
a) Waste b) Dirty c) Neat and Clean d) None of these
ನೇವು ಕಿೈೆಂಟ್ ಜ ತ ಸೆಂವಹನ ನಡೆಸಯವ ಸಮಾಲ ೇಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ಿವು _________ DVರಬೆೇಕ್ಯ.
ಅ) ತಾುಜ್ು ಆ) ಕ ಳಕ್ಯ ಇ) ಅಚಯಿಕ್ಟ್ಾಟದ ಮತ್ಯತ ಸವಚಛ

10. Identify the primary colour.
a) Orange b) Green c) Violet d) Red
ಪ್ಾಿಥಮಿಕ್ ಬಣಣವನಯನ ಗಯರಯತ್ರಸ.
ಅ) ಕ್ತ್ತಳೆ ಆ) ಹಸರಯ ಇ) ನೇರಳೆ ಈ) ಕೆಂಪು

ಈ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಇಲಿ

PART – B
II.

Answer the following questions ( Any 10)

2X10=20

ಈ ಕಳಗಿನ ಪಿಶ್ನನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ (ಯಾವುದೇ 10)
11. List the types of manicure.
ಮನಕ್ ುರ್ ನ ವಿಧ್ಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.
12. What is Galvanic treatment?
ಗಾಲಾವನಕ್ ಚ್ಚಕ್ತೆ ಎೆಂದರೇನಯ?
13. List the primary and secondary colours appearing in the colour Wheel.
ಬಣಣದ ZÀPÀæzÀಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ ಳಯುವ ಪ್ಾಿಥಮಿಕ್ ಮತ್ಯತ ದಿವತ್ರೇಯ ಬಣಣಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.
14. List the tools and materials required for threading.
ಥೆಿಡಿಡೆಂಗ್ ಗೆ ಅಗತ್ುವಿರಯವ ಉಪಕ್ರಣಗಳಯ ಮತ್ಯತ ಸಾಮಗಿಿಗಳ£ÀÄß ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.
15. What is Rapport?
ಬ್ಾೆಂಧ್ವು ಎೆಂದರೇನಯ?
16. Define Reflexology?
ರಿಫ್ಿಕಾೆಲಜಿಯನಯನ ವಾುಖ್ಾುನಸ?
17. What is Aromatherapy?
ಅರ ೇಮಾಥೆರಪಿ ಎೆಂದರೇನಯ ?
18. What is balanced diet and mention the five food groups of diet?
ಸಮತ ೇಲ್ಲತ್ ಆಹಾರ ಎೆಂದರೇನಯ ಮತ್ಯತ ಆಹಾರದ ಐದಯ ಆಹಾರ ಗಯೆಂಪುಗಳನಯನ ಉಲಿೇಖಿಸ?
19. Write the benefit of Hot oil Manicure.
ಬಿಸ ಎಣ್ಣಣ ಮನಕ್ ುರ್ ನ ಪಿಯೇಜ್ನವನಯನ ಬರಯಿರಿ.
20. Write the benefit of Paraffin Pedicure.
ಪ್ಾುರಾಫಿನ್ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ನ ಪಿಯೇಜ್ನವನಯನ ಬರಯಿರಿ.
21. What do you mean by Analysis and recommendations?
ವಿಶ್ನಿೇಷಣ್ಣ ಮತ್ಯತ ಶಿಫಾರಸಯಗಳ ಅಥಯವೇನಯ?
22. Write the characteristics of dry hair?
ಒಣ ಕ್ ದಲ್ಲನ ಗಯಣಲಕ್ಷ್ಣಗಳನಯನ ಬರಯಿರಿ?
23. List the contraindications of massage.
ಮಸಾಜ್ ನ ವಿರ ೇಧಾಭಾಸಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.
24. What is a Tax?
ತರಿಗೆ ಎೆಂದರೇನಯ?
25. Write any 2 good postures qualities.
ಯಾವುದೇ 2 ಉತ್ತಮ ಭೆಂಗಿಗಳ ಗಯಣಗಳನಯನ ಬರಯಿರಿ

PART-C
Answer the following questions ( Any 6)

III.

3X6=18

ಈ ಕಳಗಿನ ಪಿಶ್ನನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ (ಯಾವುದೇ 6)
26. List the products used in Aromatherapy and name any 2 carrier oils.
ಅರ ೇಮಾಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಯವ ಉತ್ಪನನಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ಯತ ಯಾವುದೇ 2 ಕಾುರಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳನಯನ
ಹೆಸರಿಸ.
27. Write a note on paraffin treatment.
ಪ್ಾುರಾಫಿನ್ ಚ್ಚಕ್ತೆಯ ಬಗೆೆ ಟಿಪಪಣಿ ಬರಯಿರಿ.
28. Name the nail shapes and list the factors that should be considered while giving nail shape.
ಉಗಯರಿನ ಆಕಾರಗಳನಯನ ಹೆಸರಿಸ ಮತ್ಯತ ಉಗಯರಿನ ಆಕಾರವನಯನ ನೇಡಯವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕಾದ ಅೆಂಶಗಳನಯನ ಪಟಿಟ
ಮಾಡಿ.
29. List some questions to ask for a Pedicure treatment
ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಚ್ಚಕ್ತೆಯನಯನ PÉÆqÀÄªÁUÀ ಕೇಳಲಯ ಕಲವು ಪಿಶ್ನನಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ
30. How do you perform French Pedicure?
ನೇವು ಫ್ಿೆಂಚ್ ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಅನಯನ ಹೆೇಗೆ ಮಾಡಯತ್ರತೇರಿ?
31. Name few types of Chemical peels.
ರಾಸಾಯನಕ್ ಸಪೆಪಗಳಲ್ಲಿ(Chemical peels) ಕಲವು ವಿಧ್ಗಳನಯನ ಹೆಸರಿಸ.
32. How do you determine the eyebrow width?
ಹಯಬಿುನ ಅಗಲವನಯನ ನೇವು ಹೆೇಗೆ ನಧ್ಯರಿಸಯತ್ರತೇರಿ?
33. Write 3 important Hazards
¸À¯ÉÆÃ£ï£À°è ¸ÀA¨s«
À ¸À§ºÀÄzÁzÀ 3 ಪಿಮಯಖ ಅಪ್ಾಯಗಳನಯನ ಬರಯಿರಿ.
34. Write the components of communications
ಸೆಂವಹನದ ಘಟಕ್ಗಳನಯನ ಬರಯಿರಿ
35. What are the points to be considered while shaping eyebrows?
ಹಯಬಯುಗಳನಯನ ರ ಪಿಸಯವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕಾದ ಅೆಂಶಗಳಯ ಯಾವುವು?
36. List the complimentary colours for different eyecolour.
ಕ್ಣಿಣನ ವಿವಿಧ್ ಬಣಣಕಾಾಗಿ ಕಾೆಂಪಿಿಮೆಂಟರಿ ಬಣಣಗಳನಯನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ.

37. What are primary colours and secondary colours? Name them.
ಪ್ಾಿಥಮಿಕ್ ಬಣಣಗಳಯ ಮತ್ಯತ ದಿವತ್ರೇಯ ಬಣಣಗಳಯ ಯಾವುವು? ಅವುಗಳನಯನ ಹೆಸರಿಸ.
IV.

Answer the following questions ( Any 2)
ಈ ಕಳಗಿನ ಪಿಶ್ನನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ (ಯಾವುದೇ 2)

38. Write procedure for basic pedicure.
ಪೆಡಿಕ್ ುರ್ ಗೆ ಕಾಯಯವಿಧಾನವನಯನ ಬರಯಿರಿ.
39. Write down procedure for skin peeling.
ಚಮಯದ ಸಪೆಪ(skin peeling )ಸಯಲ್ಲಯಲಯ ವಿಧಾನವನಯನ ಬರಯಿರಿ.
40. Write the barrier for communication.
ಸೆಂವಹನQÌgÀÄªÀ CqÉತ್ಡೆUÀ¼ನ
À ಯನ ಬರಯಿರಿ.
41. Write procedure for wet styling.
ಒದೆ(wet) ಸಟೈಲ್ಲೆಂಗ್ £À ಕಾಯಯವಿಧಾನವನಯನ ಬರಯಿರಿ.
42. Which are the 5 elements of Hair analysis?
ಕ್ ದಲ್ಲನ ವಿಶ್ನಿೇಷಣ್ಣಯ 5 ಅೆಂಶಗಳಯ ಯಾವುವು?
43. Explain Iontophoresis.
ಅಯೇೆಂಟೆ ಫ್ಯೇಸಯಸ್ ಅನಯನ ವಿವರಿಸ.

6X2=12

