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 .آیا کف آرایشگاه باید کف پوش و راه خروجی آب باشد؟1

 (الزامی است4 ( به میل آرایشگر و صاحب مغازه باشد 3  ( فرقی نمی کند 2  (احتیاجی ندارد 1

 .چناچه کف پای آرایشگر صاف باشد از چه نوع کفشی استفاده می شود؟2

 (کفش راحتی4  (کفش ورزشی 3  (کفش طبی 2  (پاشنه دار1

 ... می باشد..محتویات جعبه کمک های اولیه ...........................3

   ( فقط مواد ضدعفونی کننده2  (فقط گاز استریل و سرنگ 1

 (پنبه،گاز،چسب،انعقاد خون، رسیور4   (فقط باند و چسب3

 .کدام گروه از محتویات جعبه کمک های اولیه نیست ؟4

 (رسیور ، باند، چسب ، گاز2   (گالیبات ، گاز ، چراغ الکلی 1

 رسیور ، پنبه ، گاز ، (بتادین 4   (پنس ، قیچی پنبه 3

 . مسواک زدن برای آرایشگر قبل از شروع کار روزانه .............................5

   (فرقی ندارد2  (واجب است 1

 (سعی می کنیم با مشتری صحبت نکنیم4 (دهان را می بندیم 3

 .آیا وسیله شخصی برای هر مشتری در آرایشگاه الزامی است؟6

 (هرچند نفر یکی می خواهد4  (نیازی نیست 3  (بله2  (خیر 1

 .آیا استفاده از ماسک در هنگام پیرایش الزامی است؟7

 (خیر4  (سلیقه ای است 3  (فرقی نمی کند2  (بله 1

 .لباس کار آرایشگر با چه چیزی ضد عفونی و شستشو می شود ؟8

 (صابون4  (مایع ظرفشویی 3  وایتکس(پودر و 2  ریکا(1

 رایشگر باید چه رنگی باشد؟.(لباس کار آ9

 (فرقی نمی کند4  (سفید3  (قرمز2  (سرمه ای 1

 . رعایت بهداشت فردی چه مفهومی دارد؟10

 (تامین سالمتی4  (درآمد بیشتر3 (زیبایی محیط کار 2  (کار مفید و با صرفه1

 .استفاده مداوم از محلول دکوسپت .................................11

 (باعث مقاومت میکروب ها می شود2  (باعث ایجاد شدن حساسیت پوستی نمی شود 1

 (هیچ مشکلی ایجاد نمی شود4   (باعث زخم شدن پوست می شود3

 .برای اطمینان از ضدعفونی بودن دست ها از........................... می توان استفاده کرد.12

 ب ژاول(آ4  (دکوسپت3  (دتول2  پالس  53(دکونکس 1

 لباس و ظاهر آراسته آرایشگر باید همیشه چگونه باشد؟.13

   (موها فقط بلند باشد2   (فرقی نمی کند1

 (تمیز و آراسته4  (بستگی به محیط کار دارد3

 .آیا موقع کار کردن در آرایشگاه رعایت نکات ایمنی.....................14

 (سر را بادست نگه می داریم4  د(اتفاقی نمی افت3  (الزامی است2  (نیاز نیست1

 .فن کویل چیست ؟15

 (برای خشک کردن مو4  (برای ایجاد گرما3 (ایجاد گرما و سرما2  (نوعی کولر است1

 .چه رنگی مناسب محیط آرایشگاه می باشد؟16

 (رنگ های روشن و سفید و کرم4  (آبی 3 (به دلخواه آرایشگر2  (سبز 1
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17 .PH پوست چیست ؟ 

 (اسیدی و قلیانی4  (خنثی3  (قلیانی 2 (اسیدی 1

 .الیه سوم پوست چه نام دارد؟18

 (هیپودرم4  (کالژن3  (اپیدرم2  (درم1

 .اپیدرم از چند الیه تشیل شده است؟19

 الیه 5(4  الیه 4(3  الیه 2(2  الیه 3(1

 .اپیدرم .............................................20

   (الیه اول مو است2  (الیه اول استخوان است 1

 (الیه اول چربی است4  (الیه اول پوست است3

 .چند نوع پوست وجود دارد؟21

 (بی نهایت 4  نوع  2(3  نوع 5(2  نوع 3(1

 .ریشه مو در کدام الیه پوست است؟22

 (الیه زاینده4  (الیه هیپودرم3  (الیه درم2  (الیه اپیدرم 1

 تاست؟.اعمال و احساس سطحی پوست چند 23

 تا 10(4  تا5(4  تا3(2  تا2(1

24.PH به چند دسته تقسیم می شود؟ 

 قسمت 14(4  قسمت 8(3  قسمت 12(2  قسمت  10(1

 وزن پوست بدن در یک فرد بزرگسال چندکیلوگرم است؟.25

  6الی  5(4   4الی  3(3   5الی  2(2  2الی  1(1

 .غده چربی )سبابه( در کدام الیه پوست است؟26

 (هیچکدام4  (الیه اپی درم3  (الیه درم2  هیپودرم (الیه 1

 .عمر پیگمنت ها چند سال است ؟27

 (پیگمنت ها عمری ندارند4  سال 50الی  45(3  سال 35الی  30(2   سال 35الی  20(1

 .رشد موی یک فرد سالم به طور طبیعی در هر ماه چند سانتیمتر است؟28

 سانتیمتر 3الی  1(4 سانتیمتر  1الی  5/0(3 سانتیمتر  5/1الی  1(2  سانتیمتر 5/2الی  2(1

 .مدوال چیست؟29

 (مغز استخوان جمجه4  (مغز پوست3  (مغز مو 2  (مغز ریشه مو 1

 .کوتیکول چیست؟30

 (الیه اول استخوان4  (الیه اول چربی ها3  (الیه اول پوست2  (الیه اول مو 1

 .کدام مقطع عرضی موی مجعد است؟31

 (نه گرد نه لوبیایی4  (لوبیایی 3  (گرد2  (بیضی 1

 .ماهیچه ارکتور چیست؟32

 (راست کننده مو است4 (به دور مو می پیچد3  (خم کننده مو2  (نگه دارنده مو1

 .چرخه ی رشد مو چند مرحله است؟33

 ( سه مرحله4  ( چهار مرحله 3  ( دو مرحله 2  ( یک مرحله 1

 سیم می شوند؟ند دسته تق.موها از نظر شکلی به چ34

 شکل 1(4  شکل  3(3  شکل  2(2  شکل  4(1
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 . مرحله ای که مو در حال رشد است چه می نامند؟35

 (هر سه مورد4  (آناژن3  (کاتاژن2  (تلوژن 1

 .مو دارای چه نوع ترکیبات شیمایی است؟36

 هیدروژن و کربن(3  (نیتروژن و گوگرد 2  (کربن و اکسیژن1

 اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن و گوگرد(کربن ، 4

 .یک موی رشد کرده کامل به طور کلی از چند قسمت تشکیل شده است؟37

 قسمت 1( 4  قسمت 4( 3  قسمت 3( 2  قسمت 2( 1

  .موها از نظر جنس به چند دسته تقسیم می شوند؟38

 دسته 5( 4  دسته 4( 3  دسته 3( 2  دسته  2( 1

 . جنس پیش بند چیست ؟39

 (پلی استر و پنبه4  (پالستیک3  (پارچه ضد آب 2  تترون معمولی (1

 .انواع صندلی کار در آرایشگاه را نام برید؟40

   (سرشویی ، کار ، انتظار2    (معمولی ، برقی ، انتظار 1

 ( معمولی ، انتظار ، جکی ، برقی4  (سرشویی ، برقی ، معمولی ، جکی ، ویژه کودان 3

 نوع هستند؟.قیچی ها بر چند 41

 نوع 5(4  نوع 1(3  نوع 3(2  نوع 2(1

 .درحرکت قیچی انگشت شصت ............................ و سایر انگشتان ........................ هستند.42

 (متحرک ، متحرک4  (ثابت ، متحرک3  (ثابت ، ثابت2  (متحرک ، ثابت1

 ................................موقع سشوار کشیدن باید 43

   (فرقی نمی کند2  (قسمت استیل را گرفت1

 ا دست روی سیم سشوار را فشار داد(کافی است ب4 (قسمت عایق سشوار را گرفت3

 .داشتن شانه در شماره های مختلف جهت اصالح با ماشین برقی .................................44

 (یک شماره ماشین کافی است4  (فرقی نمی کند3  (الزم است2  (الزم نیست 1

 .اندازه استاندارد پیش بند چقدر است؟45

1)115*130  2)115*120  3)105*114  4)150*130 

 .خورده های ریخته شده در روی سر و صورت مشتری با چه چیزی جدا می کنیم؟46

 (موپران4  (با فوت کردن3  (ابر2  (دستمال کاغذی 1

 چیست؟.کار تافت 47

  (خیس کردن موها2    وی مو استفاده می شود.(قبل از ات1

 (فیکس و ثابت کردن مو4  (بعد از شستشو برای خوشبو کردن مو استفاده می شود. 3

 .ماشین در وضعیت شش صفر چگونه است؟48

 (فقط زدن نوک مو4 (برای از ته زدن مو3  (برای کوتاهی موها2  (برای خط بندی 1

 دست بیشترین فعالیت را برای به حرکت در آوردن شانه انجام می دهد؟ .کدام انگشت49

   (انگشت شصت و اشاره2  (انگشت شصت و مچ1

 (انگشت شصت و ساعد4  (انگشت شصت و وسط3

 .اندازه قیچی آرایشگری به طور متوسط چند سانتیمتر است؟!50

 ترسانتیم 17(4  سانتیمتر  12(3  سانتیمتر 10(2  سانتیمتر  26(1
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 پس از باز کردن پیش بند به کمک ............................. موهای روی پیراهن مشتری را پاک می کنیم..51

 (ماهوت پاک کن4  (پیش بند3  (ابر2  (موپران1

 قیچی اره ای دو طرفه مو ها را بیشتر خالی می کند یا یک طرفه؟.52

 به یک اندازه قطع می کند.(هردو 4  (فرقی نمی کند3   (دوطرفه2  (یک طرفه 1

 .در هنگام کار با دسته تیغ زاویه ایجاد شده معموال باید چند درجه باشد؟53

 درجه 45-30(4  درجه 35-30(3  درجه 50-45(2  درجه  80-90(1

 .فیکساتور به چه مفهومی است؟54

  (جهت نرم کردن مو2  (جهت ضدعفونی محیط کار 1

 (جهت روشن کردن پوست صورت4  جهت ثابت نگه داشتن فرم مو(3

 .بتادین در آرایشگاه به چه منظوری استفاده می شود؟!55

 (زخم4  (وسایل فلزی و غیر فلزی 3  (شانه2  (قیچی 1

 می توان از محلول ........................... به مدت ................. استفاده کرد؟!.برای ضد عفونی کردن وسایل آرایشگاه 56

   دقیقه  20 –الکل  %70(2  دقیقه  50 –الکل  70%(1

 دقیقه  20 –الکل  % 100(4  دقیقه  5 –الکل  % 100(3

 .شانه کار با چه چیزی ضد عفونی می شود؟57

 (ساولن4  (الکل صعنتی 3  (شعله 2  (پنبه شعله ور 1

 کردن چه وسایلی می توان استفاده نمود؟.از چراغ الکلی برای ضد عفونی 58

 (وسایل فلزی 4  (تمام وسایل کار3  (وسایل اصالح صورت2  (وسایل غیر فلزی 1

 .محلول ساولن چه رنگی است؟59

 (نارنجی4  (بی رنگ3  (سفید2 (قرمز متمایل گلی 1

 .آیا ضد عفونی کردن وسایل کار الزم است؟60

   (اصال نیازی نیست1

 (بستگی به سلیقه آرایشگر دارد2

 کنیم اگر خواست ضدعفونی می کنیم(با مشتری مشورت می 3

 (اولین رکن کار و جزو واجبات برای فقط جان مردم می باشد.4

 .به طور معمولی جهت ضدعفونی کردن برس از ............................. استفاده می کنیم.61

 (آب ولرم4  (چراغ الکلی 3  (آب سرد2  ساولن و دتول(1

 است؟.محلول دتول غلیظ به چه رنگی 62

 (قرمز متمایل به گلی4  (آبی 3  (سفید2  (سیاه1

 .قیچی آرایشگری را به چه چیزی ضدعفونی می کنیم؟63

 (الکلی و چراغ الکلی4  (ساولن3  (دتول2  (کبریت1

 .آیا آرایشگر نیاز دارد با انواع شوینده ها و ضدعفونی کننده های وسایل کار آشنا باشد؟64

 (همان مواد قدیمی کافی است4  (نه 3  ا شود(باید آشن2  (فرقی نمی کند1

 پالس چه رنگی است؟ 53.محلول دکونکس 65

 (سبز 4 (قرمز مایل به گلی 3   (نارنجی2  (قرمز1
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 .بهتر است قبل از ضد عفونی کردن وسایل .........................66

 عفونی می کنیم(اول آنها را تمیز کرده و بعد آنها را ضد 2   (به آنها الکل بزنیم1

 (این کارها اصال الزم نیست4 (ساولن زده با پنبه کافی است3

 .قبل از هر اصالح وسایل کار باید ..................................67

 (حتما استریل شود2  (نیازی به ضد عفونی نیست1

 (نظر مشتری شرط است4   (فرقی نمی کند3

 ضد عفونی کردن وسایل غیرفلزی می توان استفاده نمود؟ .از...........................برای68

 (ساولن و دتول4  (ساولن و آب 3  (دتول و آب ، اکسیژن2  (دتول و الکل 1

 در آرایشگاه چیست؟ UVکابرد دستگاه .69

 (برای ضدعفونی کردن ابزار پالستیکی2  (برای ضدعفونی کردن کف آرایشگاه 1

 (برای ضدعفونی کردن ابزارفلزی و غیرفلزی4  (برای ضدعفونی کردن ابزار فلزی3

 قرار می گیرد؟ UV.مدت زمانی که ابزار برای ضدعفونی در دستگاه 70

 دقیقه 60الی  30(4  دقیقه 25الی  20(3  دقیقه 10الی  5(2   دقیقه 15الی  10(1

 .دستگاه فور را تعریف کنید؟71

 کند.(دستگاهی است که توسط نور وسایل کار را استریل می 1

 (دستگاهی است که توسط حرارت وسایل کار را استریل می کند.2

 (دستگاهی است که توسط بخار وسایل را استریل می کند.3

 (هر سه مورد صحیح است.4

 .دستگاه اتو کالو چیست ؟72

 د.( دستگاهی است برای ضدعفونی و استریل ابزار کار که به وسیله بخار و حرارت ابزار را ضد عفونی می کن1

 (دستگاهی است که به وسیله نور کار می کند2

 (دستگاهی است که توسط شعله وسایل را استریل می کند3

 (دستگاهی است برای استریل کردن کف آرایشگاه4

 با چه نوری ضدعفونی می شود؟ UV.در استریل کردن وسایل در دستگاه 73

 (هرسه مورد4  (اشعه ایکس3  (مادون بنفش2  (مادون قرمز1

 .مدت زمان استریل کردن در دستگاه اتوکالو چند دقیقه است؟74

 دقیقه 30الی  25(4 دقیقه  25الی  20(3  دقیقه 10الی  5(2 دقیقه  15الی  10(1

 .مدت زمانی که ابزار فلزی در دستگاه فور ضد عفونی می شود، چند دقیقه است؟75

 دقیقه 30الی  25(4   هدقیق 20الی  10(3  دقیقه 20الی  5(2  دقیقه 12الی  10(1

 برای ضد عفونی کردن چه ابزاری استفاده می شود؟ UV.از دستگاه 76

 (ابزار فلزی و غیرفلزی4  (ابزار پالستیکی3  (ابزار غیر فلزی2  (ابزار فلزی1

 .کاربرد پنبه الکلی ......................... است.77

 تمام وسایل(ضدعفونی کردن 2  (ضد عفونی کردن وسایل غیر فلزی 1

 (ضد عفونی کردن وسایل فلزی4   (ضدعفونی کردن زخمها3

 .آیا می توان از پنبه الکلی شعله ور به جای چراغ الکلی استفاده نمود؟78

 (فقط در مورد ماشین4  (بله می توان3  (فقط در مورد شانه2  (خیر، نمیتوان1
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 حریق برای آرایشگر ................................. .آشنایی کاربرد و نحوه استفاده و نگهداری کپسول اطفاء79

   (به متخصص نیاز دارد2    (اختیاری است1

 (الزامی است4  (به سازمان آتش نشانی مربوط است3

 داشتن دمای آرایشگاه از چه وسیله ای می توان استفاده نمود؟ .برای متعادل نگه80

 (فن کویل4  (آب گرمکن3  (تهویه2 (هواکش 1

 .درجه دمای هوا باید در آرایشگاه معموال چند درجه باشد؟81

 درجه 31الی  30(4  درجه 24الی  21(3  درجه 50الی  20(2  درجه 15الی  10(1

 . آیا وجود پسول آتشنشانی در آرایشگاه ضرورت دارد؟82

 (به میل آرایشگر است4  (بله3  (بعضی اوقات2  (خیر 1

 ده ی آتش نیست؟.کدام یک از عوامل تولید کنن83

 (دی اکسید کربن4  (مواد سوختنی 3  (حرارت2  (اکسیژن 1

 .آتش را چگونه می توان خاموش کرد؟84

 (هر سه مورد4  (دور کردن مواد سوختنی 3  (قطع کردن هوا 2  (سرد کردن1

 بهترین زاویه تابش نور روی مشتری از ............................. است..85

 (باال4  (پشت 3  رو (روبه2  پهلو(1

 .بهترین نور مناسب در آرایشگاه چه نوری است؟86

 (هیچکدام4  (نور سفید همراه با نور زرد است.3  (نور قرمز است2  (نوری سفید است1

 .د.هر میز کار در آرایشکاه .................................. فیوز جداگانه داشته باش87

 (سه4  (نباید3  (باید2  (می تواند1

 .ابعاد آیینه کوچک حدودا ........................است.88

1)100*100  2)60*100  3)60*40  4)30*40 

 .فاصله مناسب بین آرایشگر و مشتری کار به چه صورت است؟.89

 (خیلی دور از مشتری روی دوپا2    (خیلی نزدیک روی یک پا1

 (نه دور نه خیلی نزدیک در امتداد دست ها4  (نه خیلی نزدیک و نه دور در امتداد کتف ها3

 جوانی نشود باید چکار کند؟.برای این که آرایشگر دچار پادرد در سنین 90

 (از غذاهای چرب و نشاسته استفاده نکنیم2  (وزن خود را همیشه کنترل کند1

 (هیچکدام4  (وزن خود را روی دوپا تقسیم کنیم3

 .پشتی صندلی بهتر است چگونه باشد؟91

 درجه 60(زاویه 4  درجه 45(زاویه 3 (عمودی 2  (خوابیده1

 .مشتری روی صندلی باید چه زاویه ای بنیشیند؟92

 درجه 90(4  درجه 110(3  درجه 80(2  درجه 75(1

 .واریس ..................... است.93

 (درد مهره کمر است2  (ناراحتی عصبی است1

 گ است(پاره شدن سرخر4  (تغییر شکل سیاهرگ است3

 .بیماریهای که آرایشگر را هنگام کار ایستاده نادرست تهدید می کند کدام است؟94

 (بیماری میکروبی ، قارچ2   (کچلی،ایدز،پاره شدن سیاه رگ1

 (سیفلیس، گال ، گری4  (آرتروز گردن ، دیسک کمر، ضعیف شدن چشم3
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 چگونه است؟.طرز ایستادن یک آرایشگر هنگام کار 95

 (دلخواه آرایشگر4  (یک پا خمیده3  (پاها به عرض شانه2  خمیده(پاها کمی 1

 .ارتفاع میز کار در آرایشگاه چند سانتیمتر است؟96

 125الی  120(4  115الی  110(3  100الی  90(2  85الی  80(1

 .عرض میز کار در آرایشگاه چند سانتیمتر است؟97

 سانتیمتر 50الی  40(2  سانتیمتر 60الی  40(1

 سانتیمتر 65الی  40(4  سانتیمتر  45الی  40(3

 .ساعت کار استاندارد آرایشگر در روز چند ساعت است؟98

 سانت 12(4  ساعت5(3  ساعت8(2  ساعت 10(1

 .راه های انتفال ایدز کدامند؟99

 (وسایل تیز مانند قیچی و دسته تیغ2  (خون و فراورده های خونی 1

 (هرسه مورد4   (مادر به کودک3

 .نام ویروس بیماری ایدز چیست؟100

1)HG  2)HBC   3)HIV   4)HWB  

 .شایع ترین راه انتفال بیماری ایدز چیست؟101

 (ارتباط جنسی و خون4  (بوسیدن و دست دادن3  (شنا در استخر2  (سرفه کردن1

 .در بیماری هپاتیت کدام عضو بدن صدمه می بیند؟102

 (قلب4  (چشم3  (کلیه2  (کبد1

 نشانه های هپاتیت کدامند؟ .عالیم103

   (پررنگ شدن ادرار 2   (زردی ، خستگی ، تهوع1

 (هرسه مورد4   (کمرنگ شدن مدفوع3

 .مهمترین راه پیشگیری از ابتالء هپاتیت چیست ؟104

  (شستن دستها با صابون2   (واکسیناسیون1

 (هر سه مورد4  (ضدعفونی کردن عمل زخم3

 .عالیم بیماری ایدز کدامند؟105

 (تب و گلو درد2  (بزرگ شدن لنفاوی 1

 (هرسه مورد4  (خستگی و درد عضالت3

 .هپاتیت به چند طریق انتقال می یابد؟106

 طریق 10(4  طریق 3(3  طریق 4(2  طریق 2(1

 تا بروز عالیم ایدز چند سال است؟.معموال مدت زمانی که از آلوده شدن یک فرد به اچ آی وی 107

 سال 2الی  1(4  سال 14الی  1(3  سال 3الی  2(2  سال 5الی  1( 1

 .هپاتیت چه نوع بیماری است؟108

 (هر سه مورد4  (میکروبی 3  (انگلی 2  (عفونی 1

 .در آرایشگاه معموال از چند نوع شامپو استفاده می شود؟109

 نوع 5(4  نوع 3(3  نوع 2(2  نوع 1(1
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 .سدر چیست؟110

 دهنده مو است(حالت 2     (نرم کننده پوست است1

 هر سه مورد(4  (از شوینده های گیاهی است برای شستشوی مو است3

 .شامپوهای شیمیایی به چندگروه تقسیم می شوند؟111

 گروه 1(4  گروه 5(3  گروه 2(2   گروه 3(1

 .به طور کلی شوینده ها به چند نوع تقسیم می شوند؟112

 نوع 4(4  نوع  5(3  نوع  2(2  نوع 3(1

 ............... استفاده می کنیم.شستشوی موهای چرب از ............برای 113

 (شامپو مخصوص موهای چرب4  (شامپو و آب داغ3  (شامپوی استاندرد2  (صابون1

 .کاندیشینر موها را .................... می کند.114

 (تقویت4  (نرم و لطیف3  (چرب2   (خشک1

115.PH شامپو...................است. 

 (هرسه مورد4  (خنثی 3  (قلیایی 2  (اسیدی 1

116.PH .آب برای شستشو ........................است 

 (هرسه مورد4  (خنثی3  (اسیدی 2  (قلیایی 1

 .برای شستشو موهای خشک از ................... استفاده می کنیم.117

  (شامپو قلیایی4 (شامپو مخصوص موهای خشک3   (شامپو و آب ولرم2  (صابون1

 .استفاده از صابون برای شستشو مو باعث ...................... می شود.118

 (هرسه مورد4  (نرم شدن مو3  (خشک شدن مو2  (چرب شدن مو1

 .آیا دمای آب برای شستشوی سر در فصول مختلف فرق می کند؟119

 (بله4  (زمستان3  (فقط بهار2  (خیر 1

 جنس حوله چیست؟.120

 (هیچکدام4  (پنبه و کتان3 (پلی استر2  (کتان1

 .اندازه استاندرد حوله برای شستشو سر چقدر است؟121

1)60*80  2)30*40  3)70*40  4)45*90  

 .بهتر است قبل از شستشوی موی سر دمای آب را با ...............................122

 مشتری و با نظر او تنظیم می کنیم.(روی سر 1

 آب روی صورتش میریزیم و بعد نظرش را جویا می شویم (کمی2

 (پشت گردن مشتری آب میریزیم3

 با دست خودمان تنظیم میکنیم(4

 .برای شستشوی سر مشتری درجه حرارت آب بهتر است ................. باشد123

 درجه 45الی  37(4  درجه 30الی  20(3   درجه 25الی  15(2  درجه 80الی  60(1

 هنگام شستشوی سر آب داخل گوش نشود .........................برای اینکه 124

 (از مشتری می خواهیم با دست گوشهایش را بگیرد1

 (پنبه ای را که با روغن پارافین یا وازلین چرب شده داخل گوش قرار می دهیم.2

 (گوش را با کرم مرطوب می کنیم3

 (هیچ گاه آب وارد گوش نمی شود4
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 خشک کردن مو بالفاصله پس از شست و شو از .................... استفاده می کنیم. .برای125

 (انگشتان و کف دست4  (حوله3 (دستمال2    (سشوار1

 .در فصل تابستان چه نوع آبی از نظر حرارت برای شستشوی موها مناسب است؟126

 (گرم4  (داغ3  (ولرم2  (سرد1

 خشک شدن پوست و کدر شدن مو می شود؟.کدام یک از موارد زیر باعث 127

 (بناول4  (ویتامین3  (کاندیشینر2  (صابون1

 .برای شستشوی سر از چند حوله استفاده می کنیم؟128

 (چهار4  (سه3  (دو2  (یک1

 .پس از شستشوی موی سر در صورتی که الزم باشد برای شانه کردن مو.................... شروع می کنیم129

 (از تاج سر شروع می کنیم2  شروع می کنیم (از جلو سر1

 از پهلوها شروع می کنیم(4  (از پشت سر شروع می کنیم3

 .در هنگام شستشو و آب گیری موی سر آرایشگر باید ..........................130

 شامپو و طریقه بستن حوله ها آشنا باشد.(با نوع 1

 کار گیرد.(طرز صحیح شستشو و آبگیری موی سر عمدا به 2

 (فقط شامپو زنی را بلد باشد3

 (فقط با بستن حوله ها آشنا باشد.4

 .معموال جنس کاسه سرشویی چیست؟131

 (پالستیکی4  (فلزی 3  (فایبر گالس 2  (چینی 1

 .بهتر است رنگ کاسه سرشویی ...................... باشد.132

 (تیره4  (قرمز3  (روشن2  (زیبا1

 ییز چه نوع آبی از نظر حرارت برای شستشو موها مناسب است؟.درفصل بهار و پا133

 (نیم گرم4  (گرم3  (ولرم2  (سرد1

 .در فصل زمستان چه آبی از نظر حرارت برای شستشو موها مناسب است؟134

 (نیمه گرم4  (گرم3  (داغ2  (خیلی گرم1

 .آیا شخصیت و سن مشتری و جنس مو در مدل مو تاثیری دارد؟135

 (هیچکدام4  (ربطی ندارد3  (بله2  (خیر1

 .قبل از اصالح سر مشتری آرایشگرجهت کوتاهی چه چیزهایی را باید در نظر بگیرد؟136

  (کلیپس بستن موها جز واجبات است.1

 (فقط نظر مشتری شرط است2

  (جنس موها و بلندی موها شرط است3

 ی(بررسی جمجه سر و نواقص آن نظر مشتری و راهنمایی کردن مشتر4

 .برای آنکارد کردن ریش و قرینه یابی ، آیینه چه نقشی دارد؟137

 (هیچ نقشی ندارد2  (برای دکور کار گذاشته می شود1

 (نگاه کردن از پشت سر و قرینه یابی الزم است4   (ایینه فقط جنبه زینتی دارد3
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 .علم مرفولوزی چیست؟138

 (شناخت اجزاء صورت و در نهایت مدل مناسب1

 دل مو را تعریف می کند(فقط م2

 (علمی است در رابطه با تیپ مشتری 3

 (علم روز در رابطه با مدلهای روز4

 .انواع طرح گردن را نام ببرید؟139

 کوتاه -الغر –(چاق 2   برجسته –(صاف 1

 الغر –چاق  –کوتاه  –نرمال  –(بلند 4  کوتاه –بلند  –باریک (3

 ...................... موهای طرفین سر..قرینه بودن مو های سر یعنی 140

 (کوتاه بودن4  (شبیه نبودن3  (شبیه بودن2  (بلند بودن1

 .بهترین فرم صورت چیست؟141

 (لوزی4  (مستطیل3  (بیضی2  (گرد1

 .معموال هر نوع مدل مویی را می توان برای این نوع نیم رخ اصالح کرد؟142

 (گوشه دار4  (محدب3  (صاف2  (مقعر1

 .جمجه سر از نظر آرایش به چند بخش تقسیم می شود؟143

 (دوازده بخش.4  (هفت بخش3  (نه بخش2  (دوبخش1

 کدام ناحیه ها قرینه یک دیگر هستند؟.144

 (پهلوها و جلوی سر2  (پهلوها و پشت سر1

 (پهلوهای سر4  (پشت سر و جلوی سر 3

 .چند نوع فرم صورت داریم؟145

 نوع 7(4  نوع 5( 3  نوع 2(2  نوع  3( 1

 .در فرم نیم رخ صورت به شکل محدب چگونه است؟146

 برجسته است( ناحیه بینی 2    احیه پیشانی و چانه برجسته است(ن1

 (هر سه مورد4   (سه ناحیه پیشانی و بینی و چانه یکسان است3

 .در فرم صورت به شکل مقعر چگونه است؟147

 (ناحیه بینی برجسته است2   (ناحیه پیشانی و چانه برجسته است1

 (ناحیه پهلوهای سر قرینه است.4  (سه ناحیه پیشانی و بینی و چانه یکسان است3

 .فرم صورت از نیم رخ چند حالت است؟148

 حالت 4(4  حالت 3(3  حالت 5(2  حالت 7( 1

 .نام دیگر فرم صورت کشیده است؟149

1)4/3  2)4/2  3)4/4  4)4/5 

 بیضی چگونه است؟.تناسب فرم صورت 150

1)4/3  2)4/2  3)4/4  4)4/1 

 .برای اصالح موهای سر به وسیله شانه و قیچی باید چه کاری انجام دهیم؟151

 (موها را کامال خشک کنیم2  (موها را کامال خیس کنیم1

 (موها را کمی چرب می کنیم4  می مرطوب کنیم(موها را ک3
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 کدام جمله درست است؟.152

 همواره باید بر خورد خوب با مشتری داشته باشد.(یک آرایشگر 1

 (یک آرایشگر ماهر باید طرز ایستادن صحیح را به کار گیرد.2

 (یک آرایشگر ماهر ، اشکال هندسی صحیح را به کار می گیرد.3

 روابط با مشتری را بداند. –اشکال هندسی صورت  –(یک آرایشگر باید طرز ایستادن 4

 ی گذارد..اگر آرایشگر محاسن م153

 (بلند باشد2  (آنکارد و مرتب باشد.1

 (خط پشت گردن مرتب باشد.3  (نیازی به آنکارد ندارد2

 .قبل از کوتاهی مو نظر مشتری برای آرایشگر ...................................154

 (صالح می داند4  (الزم نیست3  (نظر مشتری شرط است2  (الزم است1

 بر روی شانه .......................................است .نحوه استقرار قیچی155

 (متقاطع4  (موازی 3  (مورب2  (عمود1

 .اگر موهای باالی سر به طرف جلوی شانه بزنیم..................................156

 (موها را تقویت کرده ایم2    (باعث ریزش موها می شود1

 (در جهت خواب طبیعی شانه کرده ایم4  ایم (در جهت عکس خواب طبیعی شانه کرده3

 .پیرایش را تعریف کنید؟157

 (به معنی کاربرد صحیح وسایل آرایش 2   (یعنی آراستن1

 تاه و مرتب کردن ناهمواری آن جهت خوش نما کردن(کو4  (شانه کردن و حالت دهنده3

 کودکان...............................................آرایشگر موقع اصالح موهای 158

 (باید خونسردی خود را حفظ و با احتیاط کار کند.1

 (نیازی به دقت ندارد2

 (مثل اصالح بزرگترها عمل می کند3

 (بستگی به سن و نوع مدل مو اعمال کند4

 .قبل از اصالح موها با قیچی و شانه چه کار باید کرد؟159

 (موها تمیز و رطوبت کافی داشته باشد2   اشد(موها خیس ب1

 (موها نیازی به تمیزی ندارد4  (موها کامال خشک باشد3

 .آیا آرایشگر نیاز دارد اطالعات خود را در مورد حرفه افزایش دهد؟160

 (اصال نیاز نیست4  (فرقی نمی کند3  (بله2  (خیر1

 د چگونه باشد؟چنانچه مدل دارای صورتی گرد باشد پهلوهای مو بای.161

 (باید موها را کامال کوتاه نکرد2   (پهلوها کوتاه باشد1

 (هر سه مورد4  (پهلوها باید بلند باشد3

 .در اصالح موی سر به روش سریع زنی شانه و قیچی .................... حرکت می کند.162

 (به سمت چپ2  (خالف جهت رویش مو1

 (به سمت پایین4  موافق جهت رویش مو(3

 .در مورد گوشهای بزرگ بهتر است.............................163

 (پشت گوش ببریم2   (خیلی کوتاه کنیم1

 (باالی گوش بیاوریم4  (روی گوش بیاوریم3
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 .برای ........................... موهای جلو سر را کوتاه کنید.164

 (صورت کشیده4  (پیشانی معمولی3  (پیشانی کوتاه2  (پیشانی بلند1

 .کدام جمله درست است؟165

 (یک آرایشگر همواره باید برخورد خوب با مشتری داشته باشد1

 (یک آرایشگ ماهر باید اشکال هندسی سر و صورت آشنا باشد2

 (یک آرایشگر باید طرز ایستادن صحیح را به کار گیرد3

 (هر سه مورد4

ه الی موهای سر از چه شانه ای به همراه پنبه می توان استفاده .برای خارج کردن موهای ریز اصالح شده از ال ب166

 کرد؟

 (شانه درشت4  (چنگالی 3  (شانه باریک2  (شانه کار1

 .کار اصلی قیچی اره ای چیست؟167

 (کم حجم کردن موها4  (کارهای حجمی3  (تنظیم ریش 2  (کارهای خطی1

 درجه باشد؟زاویه بین تیغه های قیچی در هنگام کار باید چند .168

 درجه 35الی  30(4  درجه 27الی  25(3  درجه 30الی  25(2  درجه 20الی  15(1

 .در حرکت قیچی انگشت شصت .................. و بقیه انگشتان ...................هستند.169

 متحرک –(متحرک 4  متحرک –(ثابت 3  ثابت –(متحرک 2  ثابت –( ثابت 1

 را بنویسید؟.تفاوت قیچی یک طرفه 170

 (یک طرف کمتر از دو طرف کوتاه می کند1

 (یک طرف بیشتر از دو طرف کوتاه می کند2

 (دو طرف بیش تر از یک طرف کوتاه می کند3

 (تفاوتی ندارد4

 .حرکت شانه در هنگام در چند جهت می باشد؟171

 جهت 5( 4  جهت 4( 3  جهت 2( 2 جهت  3(1

 برای به حالت در آوردن شانه انجام می دهد؟ .کدام انگشتان بیشترین فعالیت را172

 (انگشت شصت و وسط2  (انگشت شصت و اشاره1

 (انگشت شصت و مچ 4  (انگشت شصت و ساعد3

 حد فاصل پس سر تا خط افقی گردن را ....................... می گوییم.173

 (باالی سر4  (تاج سر3  (پشت سر2  (جلوی سر1

 و باالی سر به روش ال انگشتی به چند ردیف اصلی تقسیم می شود؟.برای  کوتاه کردن جلو 174

 ردیف 4( 4  ردیف 8( 3  ردیف 3( 2  ردیف 2( 1

 .حد فاصل تاج سر و پشت سر چه نام دارد؟175

 (مرکز سر 4  (جلوی سر 3  (پس سر 2  (باالی سر 1

 .در کوتاهی ال انگشتی جلو و باالی سر با چه زاویه ای انجام می شود؟176

 درجه 45(4  درجه 35(3  درجه 90(2  درجه 45(1

 .برای کوتاهی موی سر با قیچی و شانه بعد از تقسیم بندی ابتدا ....................... شروع می کنیم.177

 (بغل سمت چپ4  (بغل سمت راست3  (باالی سر2  (پشت سر1
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 د؟.آیا از قیچی آرایشی می توان جهت کارهای متفرقه استفاده کر178

 (بله برای کاغذ می توانیم1

 (همیشه می توان استفاده کرد2

 (گاهی اوقات می توانیم3

 (خیر قیچی آرایشی فقط برای کوتاه کردن موی سر است4

 کدام یک از جوابهای زیر در مورد چگونگی رفتار ظاهری و بهداشت آرایشگر صحیح است؟.179

 (برخورد مناسب با مشتری1

 دندانپزشکی و اصالح صورت(سالی دوبار مراجعه 2

 (داشتن موهای مرتب و ناخن ها کوتاه و کفش راحت3

 (هر سه مورد4

 .بعد از اصالح سر با قیچی و شانه آیینه کوچک چه کاربردی دارد؟180

 (آیینه کوچک فقط برای جور بودن اجناس مغازه است1

 (آیینه کوچک فقط برای یقه درست کردن مشتری است2

 شت سر مشتری گرفته تا کار را از نزدیک بررسی کند(آیینه کوچک را پ3

 (آیینه کوچک فقط برای این است که مشتری لباس خود را مرتب کند4

 .اندازه قیچی به طور متوسط ......................... اینچ است؟181

 اینچ 15الی  10(4  اینچ 10الی  8(3  اینچ 5/7الی  7(2  اینچ 5/2(1

 آرایشگاه را باید با چه وسیله ای ضد عفونی کنیم؟.قیچی کار در 182

 مورد (هر سه4  (با آب جوش3  (با پنبه الکلی 2  (با چراغ الکلی 1

 .قیچی کار را باید با چه انگشتانی به دست گرفت؟183

 (انگشتری و شصت4  (سبابه و شصت3  (انگشتری و کوچک2  (کوچک و سبابه1

 .........................برای اصالح سر باید...........184

 (فقط مو ها را کوتاه تر نمود2    (طبق نظر خود اقدام کرد1

 (فقط به مرفولوژی توجه کنیم4    (نظر ارباب رجوع را تامین کرد3

 .حد فاصل جلوی سر تا تاج  سر را چه می گویند؟185

 (بغل سر4  (پشت سر3 (باالی سر2  (پس سر1

 باید....................بعد از هر اصالح آرایشگر 186

 (هرکاری که دوست دارد بنا بر سلیقه خود انجام دهد1

 (اصال به نظر مشتری اهمیت ندهد2

 (انتقاد به کارش را بپذیرد و نظر مشتری را جلب کند3

 (هر مدلی که خود دوست دارد در پایان کار مشتری تحویل دهد4

 وه تقسیم می شود؟.به طور کلی مو از نظر قد و اندازه به چند گر187

 گروه 5( 4   گروه 4(3  گروه 3( 2 گروه 2( 1

 .برای کوتاه کردن موهای بلند از چه روشی استفاده می شود؟188

 (قیچی شانه و ال انگشتی2   (قیچی و شانه1

 (هرسه مورد4   (ماشین و شانه3
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 برای کوتاه کردن موهای متوسط با چه روشی استفاده می شود؟.189

 (قطعه زنی یا الیه به الیه2  ی و پیاپی(ممتد زن1

 (ماشین و شانه4   (ال انگشیتی3

 .بهترین روغن برای ماشین چیست؟190

 (روغن پارافین2  (روغن چرخ خیاطی1

 (الف و ب صحیح است4  (روغن جامد3

 .یادگیری کار با ماشین های برقی برای آرایشگر ...............................191

 (کاربردی ندارد4  (الزم است3  (فرقی ندارد2  (الزم است1

 .یکی از کارهای مهم در رابطه با ماشین اصالح برقی چیست؟192

 (هروقت صدای ماشین در آمد سرویس می کنیم1

 (زمان های مشخص ماشین تمیز و سرویس می شود2

 (فقط کافی است موها تمیز باشد3

 (کمی روغن روی دنده ها میزنیم4

 ن دهنده مهارت یک آرایشگر است؟.چه چیز نشا193

  (کم اصالح کردن موها2   ردن موهاک(سریع اصالح 1

 (یک دست و یک اندازه اصالح کردن موها4  (یک دست و سریع اصالح کردن موها3

 .اگر مو ...........................باشد ماشین اصالح کارآیی ندارد.194

 (بلند4  (خیلی نرم3  (خیس2  (زبر1

 چه صورت در اصالح موی سر از ماشین و شانه استفاده می کنیم؟در .195

 (موی سر بخواهد بلند باشد2  سانت باشد 2(موی سر بخواهد کمتر از 1

 ر آرایشگر داردظ(بستگی به ن4   (بستگی به پیشنهاد مشتری دارد3

 .حرکت ماشین روی شانه برای کوتاه کردن مو به چند طریق انجام می شود؟196

 طریق 5( 4  طریق 3( 3  طریق 2( 2  یقطر 1( 1

 .آیا می توان موهای باالی سر را به صورت ال انگشتی با ماشین اصالح کرد؟197

 (موهای سر را فقط با قیچی و الانگشتی کوتاه میکنیم4  (الزم نیست3  (خیر 2  (بله 1

 .زمان بندی در اصالح سر برای آرایشگری ..........................198

 (مشتری معطل می شود4  (الزم نیست3  (فرقی نمی کند2  (الزم است1

 .علت بد کار کردن ماشین ها چیست؟199

 (خیس بودن و مطوب بودن مو2  (کثیف بودن سطح تیغه ها 1

 (هر سه مورد4  (تنظیم نبودن ماشین3

 .در حرکت ماشین ..............................200

 انگشت شصت ثابت است(2  (انگشت شصت متحرک است1

 (تمام انگشتان متحرک هستند4  (انگشتان به جز شصت ثابت هستند3

 .ماشین دستی اصالح از چند قسمت تشکیل شده است؟201

 قسمت 12( 4  قسمت 5( 3  قسمت 9( 2  قسمت 10(1
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 .تیغه ثابت و متحرک ماشین برقی باید به چه شکل باشد؟202

 پایین تر است(تیغه متحرک کمی از تیغه ثابت 1

 (تیغه ثابت پایین تر از تیغه متحرک است2

 (تیغه متحرک مماس با تیغه ثابت است3

 (فرقی نمی کند هر شکل می تواند روی مو قرار گیرد4

 .در هنگام اصالح سر با ماشین و شانه در صورت خیس بودن مو ماشین کارایی .....................203

   ندارد(کارایی 2   (کارایی دارد1

 (بعضی اوقات کارایی دارد4  (با احتیاط کارایی دارد3

 .برای حفظ تعادل بیشتر در هنگام انجام کارزهای خطی از کدام انگشت کمک می گیرید؟204

 (اشاره4  (وسط 3 (انگشتری2  (کوچک1

 ...........هنگام اصالح مو به وسیله ماشین و شانه در حرکت شانه افقی و ماشین عمودی ...........205

 ( تمام دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد1

 (نیمی از دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد2

 (هیچ یک از داندانه های ماشین داخل مو قرار نمی گیرد3

 (بخش بسیار کمی از دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد4

 ر حرکت شانه افقی و ماشین عمودی .....................هنگام اصالح مو به وسیله ماشین و شانه د206

 (تمام دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد1

 (نیمی از دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد2

 (هیچ یک از دندانه های ماشین داخل مو قرار نمی گیرد3

 (بخش بسیار کمی از دندانه های ماشین داخل مو قرار می گیرد4

 .آیا می توان همه قسمت های موی سر را بدون استفاده از قیچی فقط با ماشین و شانه اصالح نمود؟207

 (فقط دور سر را با ماشین اصالح می کنیم2  (خیر1

 (فقط باالی سر را با ماشین اصالح می کنیم4  (بله3

 .............................. .برای اصالح موهای سر به وسیله شانه و ماشین بهتر است208

 (موهارا کمی مرطوب کنیم2  (موها را خیس کنیم1

 (موها را کمی چرب کنیم3  (موها را کامال خشک کنیم2

 .جهت حرکت ماشین روی پوست چگونه است؟209

 (به سمت پایین2  (در جهت رویش مو1

 (به سمت باال4  (خالف جهت رویش مو3

 .بهتر است نوک شانه کار .................210

 (به پوست برخورد کند2  (به پوست برخورد نکند1

 (فقط به گوش برخورد نکند4  (فقط به گوش برخورد کند3

 د............. می توان استفاده کر.از روغن برای روان شدن حرکت ابزار کار مانند .....211

 ماشین برقی –ماشین دستی  –(قیچی 2   پنس –ماشین برقی  –(ماشین دستی 1

 شانه –ماشین دستی  –(قیچی 4  شانه –ماشین دستی  –قیچی  –(دسته تیغ 3

 .یکی از راه های تشخیص خط پشت گردن بعد از ترسیم که کج نباشد چیست؟212

 استفاده از انگشت(4  (استفاده از دسته تیغ3  (استفاده از شانه2  (استفاده از قیچی 1
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 ترسیم از چه ماشینی استفاده می کنیم؟.جهت خط انداختن و محو کردن خطوط 213

  4(ماشین 4   2(ماشین 3  صفر 6(ماشین 2   1(ماشین 1

 .منظور از طبیعی کردن ...........................................214

 (کوتاه نگه داشتن پشت گردن است2  (محو نمودن کارهای خطی است1

 وی پشت گردن است(بلند بودن م4  (هالل در آوردن پشت گردن است3

 .برای اجرای کارهای خطی بهتر است ....................................215

 (ماشین را روی پوست فشار ندهیم2   ( از ماشین استفاده نکنیم1

 (نوک قیچی به پوست فشار وارد می کند4  (ماشین را روی پوست فشار دهیم3

دار ریش از خط ریش بیشتر باشد آرایشگر چه عملی انجام می .چناچه مشتری بخواهد ریش داشته باشد و مق216

 دهد؟

 (ریش مشتری را با قیچی اره ای خط می اندازد1

 (ریش مشتری را با ماشین خط می اندازد2

 (ریش مشتری را با قیچی کار خط می اندازد3

 (ریش مشتری را با خط ریش تنظیم می کنیم4

 سیم می شود؟گانه چند خط با ماشین تر 10.از خطوط 217

 خط 6( 4  خط  10( 3  خط 5( 2 خط  2( 1

 خط ریش به طور معمولی و معقول در کدام قسمت از صورت رسم می شود؟.218

 (امتداد ابرو2  (وسط عالمت گوش 1

 (روی استخوان شقیقه4   (پایین تر گوش 3

 ................................................ انجام دهیم.گانه دور سر باید  10.جهت انجام خطوط 219

 خط با قیچی  6خط با ماشین  4( 2  خط با قیچی  7خط با ماشین  3(1

 خط با ماشین انجام می شود 10( هر 4  خط با قیچی  5خط با ماشین  5( 3

 .................... مناسب است..خط پشت گردن به شکل هاللی برای گردن های ........................220

 ( چاق4  ( قد بلند3  ( الغر2  ( قد کوتاه1

 برای ترسیم کارهای خطی دور سر در مجموع چند خط ترسیم می کنیم؟.221

 خط 10( 4  خط 8( 3  خط  5( 2  خط  2(1

 .خط افقی پشت گردن را کجا ترسیم می کنیم؟222

 اد چانه(در امتد2  ( آخرین رویش مو در پشت گردن1

 خط ریش(در امتداد 4    (باالتر از چانه3

 .خط افقی پشت گردن را ......................................... رسم می نماییم.223

  (از وسط به طرفین4  (از چپ به راست3  (از راست به چپ2  (از طرفین 1

 ................................... استفاده می شود..برای بهتر جلوه دادن گردن 224

 (خط ریش2  (خط جلوی پیشانی1

 (خط پشت گردن4   (خط دور گوش 3

 .کشش پوست در هنگام اصالح صورت با ماشین چگونه است؟225

 (فرقی نمی کند2   (فقط دست راست1

 نیازی به کشش پوست نیست (4   (فقط دست چپ3
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 برای چه کاری استفاده می شود؟از ماشین شش صفر .226

 (برای کارهای حجمی 2  (برای کوتاه کردن 1

 ( هیچ کدام4.  پنج گانه  ( برای ترسیم خطوط3

 .خط های هاللی در کجای سر ترسیم می شود؟227

 ( هر سه مورد4  (دور گوش 3  (جلوی سر2  (پشت سر 1

 از چه ابزاری استفاده می کنیم؟.خط ریش مشتری کوتاه و کم پشت است برای تنظیم خط ریش 228

 (ماشین و شانه4  (شانه و دسته تیغ3  (قیچی و ماشین2  (قیچی اره ای1

 .خط پشت گردن به شکل چهار گوش برای گردن های .................................... می باشد229

 (پشت مو بلند4  (الغر 3  (پشت مو کوتاه2  ( چاق 1

 خط پشت گردن چاقی و الغری و یا کوتاهی و بلند گردن تاثیری دارد؟.آیا در مورد ترسیم 230

 (بله4  (فقط الغری 3  (بعضی اوقات2  خیر(1

 .از نوک قیچی در چه کاری استفاده می شود؟231

 (انجام کارهای خطی دور گونه2  (انجام کارهای خطی دور گوش 1

 ( اصالح موی سر 4   (انجام کارهای خطی3

 آرایش فردی که قد کوتاه داشته باشد موی پشت گردن او ...................................از نظر 232

 (می تواند از حد چانه باالتر باشد2  ( نباید از حد چانه باالتر یا پایین تر باشد1

 (بستگی به خواسته مشتری دارد4   (می تواند از حد چانه پایین تر باشد3

 و الغر دارند خط پشت گردن آنها چگونه است؟.افرادی که گردن باریک 233

 (خط طبیعی 4  (خط گرد3  (خط مورب 2  ( خط صاف 1

 انواع خط بندی خطوط پشت گردن به چند شکل است؟ 234

 ( پنج شکل4  ( سه شکل 3  دو شکل (2  ( یک شکل1

 .خط چتری جلوی پیشانی با جه ابزاری ترسیم می شود؟235

 ( ماشین دستی4   قیچی ( 3  ( ماشین برقی2  (تیخ1

 . تیغ را به چه صورت حرکت دهیم روی پوست باعث خونریزی زیر پوست می شود؟236

 ( سمت راست4  (سمت چپ3  (جهت خواب مو2  بر عکس خواب مو(1

 . به چه علت از دسته تیغ های یک پارچه قدیمی استفاده نمی شود؟237

 (استاندارد نبودن آن2    (تیز بودن آن1

 ( عدم رعایت اصول بهداشت4    نشدن آن ( تیز3

 . برای ترشیدن موهای اضافی به وسیله دسته تیغ باید ............................................238

 همزمان پوست را نمی کشیم و دسته تیغ را حرکت می دهیم (1

 ( ابتدا دسته تیغ را در محل مورد نظر نگه داشته و بعد پوست را می کشیم2

 ( ابتدا کشش پوست را انجام داده و بعد دسته تیغ را حرکت می دهیم3

 ( بدون اینکه پوست را بکشیم دسته تیغ را حرکت دهیم4

 .نحوه گرفتن صحیح دسته تیغ در دست چند حالت است؟239

 ( چهار حالت4  ( سه حالت 3  ( دو حالت 2  ( یک حالت 1
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 موارد الزامی است؟.در هنگام استفاده از دسته تیغ کدام 240

 ( تیغ باید ضد عفونی شود2    ( تیغ باید تمیز و تیز باشد 1

 ( تیغ باید سالم باشد4    ( تیغ باید یکبار مصرف باشد3

 .دلیل اینکه فرچه را قبل و بعد از اصالح می شویند چیست ؟ 241

 ( نرم و ضد عفونی کردن2    ( سلیقه است1

 شسته شود( هر فرچه ای قبل از کار 4    ( موها شل شود3

 .آنکاردصورت دارای چند خط است؟242

 خط 4( 4  خط  3( 3  خط  2( 2  خط  1( 1

 .مدل ریش کاپیتانی برای کدام نوع فرم صورت است؟243

 ( مربع 4   ( لوزی 3  ( گرد2  ( کشیده1

 . از حوله کمپرس چه هنگامی استفاده می شود ؟244

 ( بعد از اصالح صورت با تیغ2    ت با تیغ( هنگام اصالح صور1

 ( بعد از اصالح صورت با ماشین4   ( هنگام اصالح صورت با ماشین3

 صورت چه هنگامی استفاده می شود ؟اصالح .از حوله 245

 ( هنگام اصالح صورت با دسته تیغ2   ( هنگام اصالح صورت با ماشین1

 ( هنگام اصالح صورت با قیچی اره ای 4   ( هنگام اصالح صورت با قیچی 3

 .برای خارج کردن و یا قرار دادن تیغ از چه چیزی می توان استفاده کرد ؟246

 ( قیچی 2  (ناخن انگشت شصت 1

 ( هر سه مورد4  (شانه مخصوص دسته تیغ3

 .در هنگام اصالح صورت با تیغ آرایشگر باید کدام طرف مشتری قرار بگیرد؟247

 ( فرقی نمی کند4  ( سمت چپ مشتری 3  ( سمت راست مشتری 2  ( پشت مشتری 1

 .برای اصالح صورت با تیغ  صورت را به چند قسمت تقسیم می شود ؟248

 قسمت 17( 4  قسمت 15( 3  قسمت 5( 2  قسمت 10(1

 ......برای اصالح صورت با دسته تیغ اگر موهای ریش و سیبیل بلند بود .............................249

 (از یک تیغ کامل استفاده می کنیم2    ( از اصالح آن صرف نظر می کنیم1

 ( ابتدا با ماشین صفر موهارا کوتاه می کنیم4   ( از خمیر ریش مخصوص استفاده می کنیم3

 برای آنکارد کردن ریش و قرینه یابی آیینه چه نقشی دارد ؟.250

 ( هیچ نقشی ندارد2    ( برای دکور است1

 ( نگاه کردن از پشت سر و قرینه یابی الزم است4  آیینه فقط جنبه زینتی دارد( 3

 . محل ترسیم خط ریش زیر گردن برای آنکارد کجاست ؟251

 ( زیر خرخره2   ( سلیقه آرایشگر است1

 ( وسط خرخره4    ( باالی خرخره3

 ..........................تیغ با پوست در هنگام کار دسته تیغ باید زاویه ای حدود 252

  50تا  40( 4   40تا  35( 3   35تا  30( 2   30تا  25( 1

 .آیا می توان از یک تیغ برای چند نفر استفاده کنیم؟253

 ( خیر چون کند می شود2   ( بله برای صرفه جویی1

 خیر برای رعایت بهداشت( 4   ( بله برای سرعت در کار3
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 موقعی استفاده می شود؟.معموال از ادکلن چه 254

 ( پس از اصالح صورت به وسیله ماشین اصالح1

 ( پس از اصالح صورت به وسیله دسته تیغ2

 ( پس از اصالح صورت به وسیله قیچی 3

 ( پس از شست و شوی صورت4

.چناچه مشتری بخواهد ریش داشته باشد و مقدار ریش از خط ریش بیشتر باشد آرایشگر چه عملی انجام می 255

 دهد؟

 ( ریش مشتری را با ماشین خط می اندازد1

 ( ریش مشتری را با قیچی خط می اندازد2

 ( ریش مشتری را با قیچی کار خط می اندازد3

 (ریش مشتری را با خط ریش تنظیم می کند4

 .برای درست کردن کف از خمیر ریش خمیر را اول ............................... می ریزیم256

 ( روی فرچه4   ( روی صورت3  ( داخل ظرف 2  ( داخل آب1

 هنگام کوتاه کردن سبیل از چه ابزاری استفاده می شود؟.257

 ( دسته تیغ و قیچی2    ( شانه و قیچی1

 قیچی و شانه و یا ماشین و شانه( 4  ( شانه،ماشین دستی ، ماشین برقی3

 .کوتاه کردن ریش با چه ابزاری انجام می شود ؟258

 (فقط با ماشین دستی2   (شانه و قیچی 1

 (با شانه و قیچی و ماشین دستی و برقی4  (فقط با ماشین برقی3

 .خمیر ریش ..........................259

 ( پوست را صاف می کند2  ( پوست را ضد عفونی می کند1

 ( موی صورت را نرم می کند4   ( مو را ضد عفونی می کند3

صورت باید توجه داشت که جهت حرکت ماشین ...................... جهت رویش موها و جهت حرکت .برای اصالح 260

 .................... جهت رویش موها باشد. دسته تیغ

 موافق –( مخالف 2   موافق –( موافق 1

 مخالف –( موافق 4   مخالف –( مخالف 3

 .چه هنگام باید موهای صورت را تقسیم بندی کنیم؟261

 ( بعد از اصالح1

 ( پیش از اصالح2

 ( فقط ریش نیاز به تقسیم بندی دارد3

 کردن ماهر شدیم نیاز به تقسیم بندی نیست( هنگامی که در اصالح 4

 .برای کوتاهی و آنکارد ریش و سبیل از چه ابزاری استفاده می شود؟262

 ( قیچی و شانه و ماشین2    ( قیچی و شانه1

 ( فقط با ماشین و دسته تیغ4  و دسته تیغ( قیچی و شانه ماشین 3

 . خط گونه صاف مناسب چه فرم صورت است ؟263

 ( کشیده4  ( لوزی3  ( مربع2  ( گرد1

 .برس پیچ پایه کوتاه برای چه موهایی کاربرد دارد ؟264

( 3  ( موهای بلند2  ( همه موها 1 ( موهای صاف 4  موهای کوتاه
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 کنیم؟.چه موقعی از ژل استفاده می 265

 ( وقتی موها نیاز به رطوبت کافی دارد2   ( همزمان با کوتاهی1

 ( با نظر مشتری و بعد از کار با سشوار4 ( ژل قبل و بعد از کوتاهی استفاده می شود3

 کدامیک از موارد زیر هنگام سشوار کشیدن باید اجرا شود ؟ .266

 ( رطوبت مناسب مو2   ( شناخت انواع سشوار1

 ( هر سه مورد4    دست( مهارت مچ 2

 .قبل از سشوار کردن موها ، موی سر باید چگونه باشد؟267

 ( اگر مشتری خواست موهارا خیس می کنیم1

 ( شستشو نیاز ندارد موها را خیس شود2

 ( موها کافی است خیس شود3

 ( ابتدا شستشو داده شود و موها رطوبت مناسب داشته باشد4

 یح است؟.کدامیک از جمله های زیر صح268

 ( می توان با آب و سشوار حالت موها را نگه داشت1

 ( فقط کافیست ایورین در آرایشگاه باشد2

 ( تافت و ژل و روغن بادام بی بو و کتیرا و کلیه حالت دهنده ها در آرایشگاه نیاز است3

 ( ژل فقط نقش براقی دارد4

 شود؟در چه مواردی از برس های گرد شانه بلند استفاده می .269

 ( برای همه نوع2   (فقط برای موهای صاف1

 بلند و مجعد –( برای موهای فر 4   ( فقط برای موهای نرم3

 در هنگام سشوار کشی هواکش در آرایشگاه بایستی روشن باشد؟آیا .270

 (بعضی اوقات2     ( بله1

 ( اگر موی مشتری چرب باشد4  (خیر، به علت صرفه جویی در برق3

 گرفتن سشوار از کدام دست می توان استفاده کرد؟ .برای دست271

 ( دست چپ2    ( دست راست1

 ( از هر دو دست4  ( از هر دست به طور همزمان3

 .نوک دانه های برس باید چه شکلی باشد ؟272

 ( فرقی نمی کند4  ( نرم3  گرد( 2  ( تیز1

 .مایع ایورین موها را .............................273

 (چرب می کند2   می کند (شفاف1

 ( به یکدیگر می چسباند4   ( خشبو می کند3

 .هدف از سشوار کشی بعد از کوتاهی چیست؟274

 ( بر طرف کردن معایب مو2    ( خشک کردن و حالت دادن به مو1

 ( خشک کردن و برطرف کردن معایب مو4   ( جدا کردن خرده های مو از ال به الی مو3

 اتوی مو باعث ....................... می شود .استفاده زیاد از275

 ( زیبایی و ظرافت4  (خشک شدن3  ( شفافیت2  ( نرم شدن1

 .برسها از لحاظ اندازه پایه ها به چند دسته تقسیم می شود؟276

 بلند –متوسط  –( سه دسته کوتاه 2  فلزی –پالستیکی  –( سه دسته مویی 1

( 4   تخت –نیم گرد  –( سه دسته گرد 3 مخصوص وسایل کار –مخصوص مو 
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 .بهترین فاصله بین فیکساتور و موی سر چقدر است؟277

 سانتیمتر 25الی  20( 2   سانتیمتر 20الی  15( 1

 ( به ارتفاع مو بستگی دارد4   سانتیمتر 45الی  40( 3

 بعد از کوتاه کردن کامل مو )کوپ( استفاده از سشوار ........................ .278

 (بعضی اوقات استفاده می شود2    ( اجباری نیست1

 ( الزم و ضروری است4  ( به میل مشتری بستگی دارد3

 .مورد استفاده فیت چیست؟279

 (برای براق کردن و فرم دادن مو 2  ( پس از اصالح صورت با تیغ1

 ( قبل از اصالح صورت با تیغ4   ( قبل از اصالح سر 3

 به موی سر باید به پوست سر اصابت کند؟. آیا هنگام برس کشیدن 280

 ( بعضی اوقات اصابت می کند1

 ( نباید اصابت کند2

 ( بعضی اوقات هم اصابت می کندو هم نمی کند3

 ( نباید به گوش اصابت کند4

 بهتر است؟.در رابطه با سشوار کشی 281

 ( اول موها را با دست خشک و حالت داد و بعد با برس مورد نظر شکل داد1

 اول موها را خیس کرده با برس گرد درست موهارا حالت داد (2

 ( کافیست با تافت موها را خیس و بعد با برس سشوار بکشیم3

 ( موها را شستشو دادیم نیازی نیست با حوله خشک کنیم ، سشوار می زنیم4

 .حرارت سشوار را باید به .................... گرفت.282

 ( فرقی ندارد4  ( نوک موها 3  ( ریشه مو2  ( ساقه مو1

 .استفاده از تافت در آرایشگاه برای چیست؟283

 ( ویتامینه کردن مو4  ( فرم دادن مو3  ( بهداشت مو2  ( تقویت مو 1

 .برای صاف کردن موهای نرم و کم پشت از چه نوع برسی استفاده می کنیم؟284

 ویی( برس گرد یا تخت نرم یا شانه م2   ( برس صاف پشت تخت1

 ( هر سه مورد4  ( برسهای پالستیکی پشت تخت3

 .موی سر مشتری چرب است برای سشوار کشیدن درست است که ...................285

 ( بستگی به خواسته مشتری دارد2   ( اصال سشوار نکشیم1

 ( هیچ اشکالی ندارد سشوار بکشیم4 ( موی سر را شسته و بعد سشوار میکشیم3

 بدانیم المنت سشوار سرخ شده یا نه چه کار باید کرد؟.برای اینکه 286

 ( داخل دهانه سشوار را نگاه می کنیم1

 ( دهانه سشوار را رو به آیینه گرفته و داخل آن را نگاه می کنیم2

 ( المنت سشوار هیچ گاه سرخ نمی شود3

 ( موارد الف و ب صحیح است4

بندی ها برای سشوار کشی .......................... و چناچه مهارت کم .چنانچه مهارت آرایشگر زیاد باشد تعداد تقسیم 287

 باشد تعداد این تقسیم بندی ها ................................ می شود.

 بیشتر –( بیشتر 4  کمتر –( بیشتر 3  بیشتر –( کمتر 2  کمتر –( کمتر 1
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 ی شود؟.برای سشوار کشیدن موهای فر از چه برسی استفاده م288

 ( برس سیمی4  ( برس گرد3  ( برس نیم گرد2  ( برس تخت1

 . چه هنگام باید موهای سر را تقسیم بندی نمود ؟289

 ( بیش از شروع به اصالح و یا بعد از سشوار کشیدن 1

 ( بیش از شروع به اصالح و یا  پیش از سشوار کشیدن2

 ( بعد از شروع به اصالح و یا پیش از سشوار کشیدن3

 بعد از شروع به اصالح و یا بعد از سشوار کشیدن (4

 نوک دندانه های برس باید به چه شکلی باشد؟.290

 ( فرقی نمی کند4  ( نرم3  ( مخروطی2  ( تیز 1

 .برس تخت مویی برای چه نوع موهایی استفاده می شود ؟291

 (انواع موها4  مجعد و صاف(3  (بلند و معمولی2  (نازک و کم پشت1

 نوع سشوار داریم؟ .چند292

 نوع 4( 4  نوع  3( 3  نوع  2( 2  نوع  1( 1

 .پس از اتمام کار با سشوار ..........................293

 ( سشوار را خاموش کرده و از برق خارج می کنیم1

 ( کافی است فقط سشوار را با دکمه قطع و وصل خاموش کرد2

 ( بهتر است سشوار را آویزان کرد3

  ت سشوار را روی میز کار قرار داد.( بهتر اس4
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 2کلید نمونه سواالت پیرایش مردانه درجه 

 

 سوال
گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح

1 4 31 3 61 1 91 2 121 4 

2 2 32 4 62 4 92 4 122 4 

3 4 33 4 63 4 93 3 123 4 

4 1 34 3 64 2 94 3 124 2 

5 1 35 3 65 4 95 2 125 3 

6 4 36 4 66 2 96 1 126 2 

7 1 37 2 67 2 97 3 127 1 

8 2 38 2 68 4 98 2 128 2 

9 3 39 4 69 4 99 4 129 2 

10 4 40 3 70 3 100 3 130 2 

11 4 41 1 71 2 101 4 131 1 

12 3 42 1 72 1 102 1 132 2 

13 4 43 3 73 2 103 4 133 4 

14 2 44 2 74 4 104 1 134 3 

15 2 45 2 75 4 105 4 135 2 

16 4 46 4 76 4 106 2 136 4 

17 1 47 4 77 4 107 3 137 4 

18 4 48 1 78 3 108 1 138 1 

19 4 49 2 79 4 109 3 139 4 

20 3 50 4 80 4 110 3 140 2 

21 2 51 4 81 3 111 3 141 2 

22 3 52 1 82 4 112 2 142 2 

23 3 53 3 83 4 113 4 143 3 

24 4 54 3 84 4 114 3 144 4 

25 3 55 4 85 4 115 1 145 4 

26 2 56 2 86 3 116 3 146 2 

27 2 57 4 87 2 117 3 147 1 

28 2 58 4 88 4 118 2 148 3 

29 2 59 4 89 4 119 4 149 2 

30 1 60 4 90 3 120 3 150 1 
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 2کلید نمونه سواالت پیرایش مردانه درجه 

 

 سوال
گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح
 سوال

گزینه 

 صحیح

151 3 181 2 211 2 241 2 271 4 

152 4 182 4 212 2 242 4 272 2 

153 1 183 4 213 2 243 2 273 4 

154 1 184 3 214 1 244 2 274 1 

155 3 185 2 215 3 245 2 275 3 

156 4 186 3 216 4 246 3 276 2 

157 4 187 2 217 2 247 2 277 2 

158 1 188 2 218 4 248 3 278 4 

159 2 189 2 219 3 249 4 279 2 

160 2 190 4 220 4 250 4 280 2 

161 1 191 3 221 4 251 3 281 1 

162 1 192 2 222 2 252 2 282 1 

163 3 193 4 223 4 253 4 283 3 

164 2 194 2 224 4 254 2 284 2 

165 4 195 1 225 3 255 4 285 3 

166 2 196 3 226 3 256 2 286 2 

167 4 197 1 227 3 257 4 287 2 

168 4 198 1 228 4 258 4 288 3 

169 2 199 4 229 3 259 4 289 2 

170 2 200 2 230 4 260 2 290 2 

171 3 201 2 231 3 261 2 291 1 

172 1 202 1 232 1 262 3 292 2 

173 2 203 2 233 1 263 4 293 1 

174 2 204 4 234 3 264 3   

175 2 205 1 235 3 265 4   

176 2 206 2 236 1 266 4   

177 3 207 3 237 4 267 4   

178 4 208 3 238 3 268 3   

179 4 209 3 239 2 269 4   

180 3 210 1 240 3 270 1   

 


