
آرایش و پیرایش  زنانه: رشته
5-3/1/23/70: کد استاندارد 

40: تعداد 
7کدآزمون کتبی مهارت                 

ري را چگونه محافظت می کنیم ؟ تلباس مش-1
به وسیله روسري اصالح       ) 2به وسله ماسک               ) 1
به وسیله پیش بند و حوله  ) 4به وسیله موپران            ) 3
2منظور از تهویه در محل کار چیست ؟ -2
. فقط میزان گرما و سرماي سالن را کنترل می کند ) 1
.فقط میزان رطوبت و خشکی سالن را کنترل می کند ) 2
3 (ه موادمضّر کنترل شود درجه و میزان حرارت ، جریان هوا و تصفی .
فقط جریان و سردي هوا را کنترل می کند) 4
آتش خاموش کن آب چه رنگی می باشد ؟ -3
سفید ) 4قرمز) 3زرد              ) 2آبی                ) 1
کدام آتش خاموش کن به رنگ قرمز است ؟ -4
فوم ) 4گاز) 3کف    ) 2آب  ) 1
بیماري ایدز اول به کدام سلول ها حمله میکند ؟-5
هاي سفیدسلول)4هاي بنیادي سلول) 3هاي ماهیچه ايلوسل) 2هاي عصبیسلول)1
وسایل زیر بیشتر انتقال می یابد ؟ویروس ایدز از کدام یک از -6
حوله ،ادرار ) 2ادرار،تیغ ) 1
آب استخر،سرنگ ،مسواك ) 4مسواك،سرنگ ،تیغ ) 3
عفونی کردن تیغ بر علیه ویروس ایدز کدام است ؟د روش ضّ-7
.تیغ را ضدعفونی کنید به وسیله ساولن) 2.تیغ را ضدعفونی کنید به وسیله الکل) 1
.از تیغ یک بار مصرف استفاده شود) 4.تیغ را ضدعفونی کنید به وسیله بتادین) 3
برس ها از لحاظ شکل به چند دسته تقسیم می شوند ؟ -8
برس نیم گرد و برس تخت–دو دسته ) 2برس گرد و نیم گرد –دو دسته ) 1

برس گرد ، نیم گرد و برس تخت–سه دسته ) 4برس گرد کوچک ، متوسط و بزرگ –سه دسته ) 3
اظ جنس پایه به چند دسته تقسیم می شوند ؟ برس ها از لح-9
مویی ، فلزّي و پالستیکی-ته سه دس) 2پالستیکی و مویی -دو دسته ) 1

فلزي ، پالستیکی ، گرد و تخت –چهار دسته ) 4فلزي و مویی –دو دسته ) 3
نام دیگر اپیدرم چیست ؟  -10
سلول) 4هپیو درم) 3جلد  ) 2بشره ) 1
چند درصد وزن کل بدن را پوست تشکیل می دهد ؟-11
درصد   90) 404) 3درصد              16) 2درصد                     50) 1



ل اسیدي به چه رنگ در می آید ؟ رنسل در محلووکاغذ ت-12
صورتی مایل به قرمز ) 4آبی) 3نارنجی          ) 2قرمز                   ) 1

بار اول و دوم به طور یکسان کف می کند؟کدام شامپو-13
شامپوهاي قلیایی)4شامپوهاي خنثی) 3شامپوهاي اسیدي مالیم) 2شامپوهاي اسیدي ) 1

نیم رخ مقعر چگونه است ؟ -14
بینی تو رفته چانه برجسته و )2پیشانی تو رفته ، بینی برآمده و چانه تو رفته ) 1
نیم رخ نه فرو رفته نه برآمده ) 4لب و چانه کوتاه و پیشانی بلند و برآمده )3

مشخصات نیم رخ چانه برجسته چیست ؟ -15
پیشانی تو رفته ، بینی برآمده و چانه تو رفته ) 1
.نیم رخ راست همان نیم رخ چانه برجسته است ) 2
. ل و پیشانی نیز کوتاه می باشد لوتر از حد معمولب و چانه ج)3
.لب و چانه و بینی راست و پیشانی بلند و برآ مده  می باشد ) 4

براي کدام یک از گزینه هاي زیر موها را به طرف باال حالت می دهیم ؟ -16
پیشانی بلند     ) 4چهره مستطیل) 3پیشانی کوتاه ) 2چهره لوزي             ) 1

در چه چهره اي از گذاشتن مژه ها ي پر و ابروهاي کلفت باید پرهیز کرد؟-17
مستطیل) 4گرد              ) 3مثلث            ) 2مربع                ) 1

براي تناسب بخشیدن به مدل و چهره مشتري باید به چه نکاتی دقّت کرد؟-18
رنگ پوست ، قد    ) 4رنگ مو ، رنگ چهره) 3رنگ مو ، رنگ چشم   ) 2شکل ، قد ، اندازه) 1

چه هنگامی از دو برس گرد بزرگ هم زمان استفاده می شود ؟ -19
ابریشمی کردن هنگام لخت کردن و ) 2هنگام حالت دادن موهاي مجعد  ) 1
براي موج دار کردن موها) 4براي خشک کردن موها ) 3

انواع فیکساتوربراي شینیون کدام است ؟-20
فیکساتورهاي براق کننده ، تثبیت کننده ، نگه دارنده) 2فیکساتور هاي حجم دهنده ، ضد شوره ، ضد وز) 1
فیکساتور هاي تقویتی ، چسب مو) 4فیکساتور هاي چرب کننده مخصوص موهاي  خشک) 3

هنگام میزامپلی مدل هاي بسته براي موهاي مجعد و فر از چه بیگودي هایی استفاده می شود ؟ -21
بیگودي خیلی بزرگ                                      ) 4بیگودي درشت) 3بیگودي متوسط     ) 2بیگودي خیلی ریز         ) 1

لوسیون چیست ؟-22
همان فیکساتور است ) 1
. به محلولی که بعد از مصرف آبکشی نشود ) 2
.موها را فرمی زنندشود که با آن به محلولی گفته می)3
.شود شودکه براي صاف کردن موها استفاده میبه محلولی گفته می) 4

یون به چه عاملی باید توجه کرد ؟هنگام میزامپلی براي استفاده از لوس-23
مدل مو    )4پر پشتی مو)3قد مو   )2جنس مو                )1

شود  ؟ویتامینه روي چه مویی انجام می-24
و نمدار موي چرب)4شدهنموي شسته ) 3تمیز و خشک) 2تمیر و نمدار)1

قبل از ویتامینه موها را چه کار باید کرد ؟-25
.موها را چرب کرد ) 4.را فرکردموها)3.     موها را رنگ کرد ) 2.را شامپوکرد موها) 1



افرادگروه گرم چه افرادي هستند؟-26
.هاي روشن هستند افرادي که الغر و داراي پوست) 2.            هاي روشن هستندافرادي که چاق و داراي پوست) 1
.هاي تیره هستندافرادي که الغر و داراي پوست) 4.                    هاي تیره هستند افرادي که چاق و داراي پوست) 3

شود ؟هایی ترکیب میهاي سرد با چه رنگرنگ-27
هاي زیتونی ، دودي ، خاکستري با رنگ) 2شرابی ، فندقی ، آجري هاي قرمز ،رنگبا) 1
نارنجی هاي شرابی ،با رنگ) 4شرابی ، فندقی هاي زیتونی ،با رنگ) 3

هایی هستند ؟ه یا خالص چه رنگلیهاي اورنگ-28
نارنجی سبز ،بنفش ،)4سبزقرمز ، بنفش ،) 3سبزقرمز ، نارنجی ،)2آبیقرمز ، زرد ،) 1

متوسطچه زمانی باید از رنگ کردن خود داري کرد؟-29
هاي عصبیبیماري، حاملگی ،پریوديزایمان ، ) 2.روشن داشته باشیدزمانی که موهاي) 1
.زمانی که بخواهیم موها را میزامپلی کنیم ) 4.سفید داشته باشید% 100زمانی که موهاي) 3

30-خنثی کننده باعث توقف شکسته شدن پل هاي گوگردي می شود ؟چه عاملی در مواد
ازت) 4کربن)  3گوگرد )  2اکسیژن) 1

شود ؟براي صاف کردن موهاي ضعیف از چه موادي استفاده می-31
مواد قلیایی ضعیف ) 4مواد قلیایی قوي) 3مواد قلیایی) 2مواد اسیدي ) 1

کنیم؟ضعیف از چه لوسیونی استفاده میبراي موهاي رنگ شده و–32
لوسیون فر قلیایی قوي) 4لوسیون فر اسیدي قوي) 3لوسیون فر قلیایی ) 2ي اسیدلوسیون فر ) 1

موقع فر کردن اگر سالن سرد باشد ، چه تأثیري در مدت مکث فر مو ایجاد می کنید ؟ -33
. مدت زمان فر مو بیشتر می شود ) 2. مدت زمان فر مو کمتر می شود ) 1
. ر سالن سرد باشد ، موها اصال ًفر نمی گیرد اگ) 4. هواي سالن ربطی به مدت زمان فر ندارد ) 3

هنگام فرزدن مو باید چه حالتی داشته باشد؟-34
دارکثیف و نم) 4خشک و زبر) 3چرب و خیس) 2تمیز و خشک) 1

ثر است ؟ؤفرزدن مچه عواملی در-35
زماننوع مو ،)  4زمان ، نوع مو ، بیگودي) 3نوع مو ، بیگودي ) 2زمان ، بیگودي ) 1

36-ه اي است؟ترکیب اصلی  ناخن از چه ماد
کربن ) 4کوتیکول) 3کراتین ) 2گوگرد ) 1

کدام یک از گزینه هاي زیر براي پاك کردن آرایش ، گرد و غبار و آلودگی ها روي پوست استفاده می شود ؟ -37
کانسیلر ) 4کرم پودر) 3ماسک صورت                ) 2شیر پاك کن   ) 1

کدام از محصوالت پوست باالنس کننده چربی پوست می با شد؟ -38
کرم پودر) 4ژل پاکننده) 3شیر پاکن         ) 2تونیک ) 1

39-شود ؟ي استفاده میبراي پاك کردن آرایش  از چه مواد
از صابون و کرم مرطوب کننده) 2شیر پاك کن ، لوسیون پاك کننده ) 1
آب و کرم مرطوب کننده ) 4از آب و ویتامینه کردن ) 3

دو سوم زیبایی ابرو به چه قسمتی از ابرو بستگی دارد ؟ -40
حالت گرد بودن ابرو) 4دنباله ابرو) 3حالت قوس ابرو ) 2کشیدگی ابرو                ) 1

موفق باشید
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