
زنانهکاله گیس باف با موي طبیعی و مصنوعی : رشته
70/90/1/2-5: کد استاندارد 

40:  تعداد 
1:  کد آزمون کتبی مهارت 

متوسط-2تي آرایشگر چیست؟ترین وظیفهمهم-2
هتر به مشتري ارایه خدمات ب) 1
ي عمل کردن در کار و خدماتسلیقه) 2
صمیمی شدن بیش از حد با مشتري) 3
توجه نکردن به درخواست مشتري) 4
متوسط-3تکراتین حاوي چیست؟-3
گوگرد) 2آهن               ) 1
النولین) 4کلسیم                      ) 3
متوسط-3تبخشی از مو که در پوست سر قرار دارد و زنده است چه نام دارد؟-4
گوگرد) 2کورتکس                                                         ) 1
پیاز مو) 4کوتیکل                   ) 3
متوسط-3تاز مو درکجا قرار دارد؟پی-5
ــرار  )2.قرار داردالنوال در )1 ــی پوســت ق ــرو رفتگ در ف

.دارد
.در کورتکس مو قرار دارد)4.قرار دارد) مويریشه(در داخل حفره )3
متوسط-3ت؟تتشکیل شده اسمواديختمان اصلی مو از چه سا-6
کورتکس)2کراتین)1
کوتیکول)4مدوال)3
متوسط-3تتار مو، از چند قسمت تشکیل شده است؟-7
کـورتکس و  ) 4و سـاقه      ریشـه  )3سـاقه و حفـره  ) 2پیاز مو وکوتیکـل            ) 1

ریشه
متوسط-3تمو چه نام دارد؟يشاخی ساقهي ماده-8
کوتیکول)4مدوال )3اکسیژن)2راتین ک)1
متوسط-3تچیست؟ي موساقه-9
.هاي پوست قرار داردساقه در فرو رفتگی)1
.پوست رشدکرده استاز داخلقسمتی از مو که )2
.همان روت است)3
.باشداکسیژن داخل مو می)4

هاي آتش نشانی را امتحان کرد؟ متوسط  هر چند وقت باید کپسول-1
ماه             4هر ) 2هفته         3هر ) 1
ماه 5هر ) 4بار          1سالی ) 3



متوسط-4تگیس به روش کالسیک به چند تکه تور نیازمندیم؟در زیرساز کاله-10
تکه2) 2تکه                                         1) 1
تکه6) 4تکه                                         3) 3
-4تدوزیم؟ها را میقسمتگیس محکم شود، عالوه بر دوختن دو طرف درز، کدامبراي این که زیرساز کاله-11

متوسط
.قسمتی که در تاج سر قرار دارد) 2.      قسمتی که تور را دوال کرده بودیم) 1
.دوزیمابتداي تور را می) 4.                دوزیمگیس را مینوك کاله) 3

متوسط-4کنیم؟ تعد از آماده شدن بیضی روي سر، چگونه آن را روي مانکن ثابت میب-12
با سنجاق قفلی) 4با سنجاق ته گرد         ) 3با گیره        ) 2با چسب        ) 1

متوسط-4ها است؟ تثابت کردن بیضی روي سر، در کدام قسمت-13
چتري-روي گوش-پشت سر )2پس سر                    -تاج سر-باال) 1
بنا گوش-ها چتري) 4جلوي سر و گوش                 -باال) 3

متوسط-4کنیم؟ تها تا پشت گردن را چگونه ثابت میفاصله بین دو تکه روي گوش-14
با گیره و سنجاق) 2با کش مخصوص                       ) 1
با بندینک و چسب) 4با چسب قاشقی و نواري                ) 3

متوسط-5تنامند؟پوشش خارجی مو را چه می-15
کورتکس) 4کوتیکول                 ) 3پاپیال              ) 2مدوال               ) 1
متوسط-5تشود؟سفیده مو یا آب داخل مو چه نامیده می-16
پیگمنت) 4مدوال) 3کورتکس          ) 2کوتیکول           ) 1

متوسط-5تدانه درکدام قسمت از ساختمان مو قرار دارد؟رنگ-17
مدوال)  4کوتیکول               ) 3کورتکس             ) 2ریشه         )  1

متوسط-5تتوان استفاده نمود؟کدام گزینه میجهت اتصال تور بر روي مانکن از-18
چسب نواري) 4نایلون ) 3کلیپس           )2سنجاق ته گرد  ) 1

متوسط-5تمتر است؟رشد مو در یک سال چند سانتی-19
مترسانتی20تا 12) 2مترسانتی5/1تا 2)1
مترسانتی15تا 10) 4مترسانتی6تا 4) 3

متوسط-6تمشخصات یک تورخوب جهت دوخت ترس بر روي آن چیست؟-20
نخی، معمولی، رنگ) 2پالستیکی، بدون رنگ                                     ) 1
محکم، مشکی، ضخیم) 4ضدآب، محکم، عدم تغییررنگ ) 3

سخت-6تست؟گیري از چه جنسی اپالستیک قالب-21
پالستیک محافظ غذا) 2پالستیک معمولی ) 1
پالستیک کاور لباس) 4پالستیک ضخیم) 3

سخت-6تشود داراي چه ویژگی است؟اي  که براي بافتن مو مصرف میتور یا شبکه-22
هاي ریزهاي شش ضلعی با سوراخبا خانه) 2هاي درشت           از جنس تور با سوراخ) 1
بدون سوراخ) 4هاي مشبک با فاصله زیاد                    با خانه) 3

متوسط-6تمواد تشکیل دهنده قالب گیري پالستیکی چیست؟-23
، کش نواريمو، الیاف، چسب) 2پالستیک شفاف، کش نواري، نوار چسب شفاف   ) 1
الیاف، پشم، نخ، نوار چسب شفاف) 4مو، پارچه، تور، پالستیک شفاف                     ) 3
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متوسط-6تپارچه دوخت کاله گیس بافت از چه جنسی است؟-24
پارچه کرکی) 4پارچه ضخیم) 3پارچه تور             ) 2پارچه ابریشمی       ) 1

متوسط-6ت؟توان استفاده کردکدام گزینه میگیري در  روش اسکن ازلبهنگام قا-25
کش قیطانی) 4نایلون                ) 3چسب دوطرفه) 2تور ) 1

متوسط-6تشود؟هاي موهاي طبیعی چگونه بافته میگیسکاله-26
به وسیله ماشین) 2به وسیله چرخ خیاطی                                ) 1
به وسیله ماشین دوخت) 4به وسیله دست و دستگاه                                     ) 3

متوسط-7تشود؟ی براي زیبایی موهاي کم پشت و پر کردن مو استفاده میاز چه روش-27
سشوار )2دکلره ) 1
دکاپاژ) 4هیراکستنشن                                                 ) 3

متوسط-7تی هیر اکستنشن مرسوم است؟در چه سنترشیب-28
50الی 25) 184الی16) 303الی 18) 2کودکی تا بزرگسالی         ) 1

متوسط-7تست؟دستگاه هیراکستنشن چند نوع ا-29
آنالوگ برقی) 4آنالوگ و دیجیتال                 ) 3دستی               ) 2برقی          ) 1

متوسط-7تی بر انواع دیگر آن دارد؟تیمزدستگاه دیجیتالی اکستنشن چه -30
.کنداد میحجم موي طبیعی را زی) 2.       کندمصنوعی تنظیم میي مويقطر مو را به اندازه) 1
.کندموي مصنوعی را مواج می) 4.                            کندقطر موي مصنو عی را کم می) 3
متوسط-7تمو براي پر کردن و بلند کردن مو به چه صورت است؟اکستنشن -31
ار هم خطوط خطی و کن) 2خطوط برجسته                                                      ) 1
جدا جداخطوط) 4خطوط دستی                                                        ) 3

متوسط-8تگیرد؟انجام میست حساسیت چند مدت قبل از رنگ آمیزيت-32
قبل از رنگ آمیزيساعت24تا 15) 2قبل از رنگ آمیزيساعت48تا 24)1
قبل از رنگ آمیزيساعت 30تا 10) 4زيقبل از رنگ آمیساعت24تا 20)3

متوسط-8ت؟شوندها به چند دسته تقسیم میرنگ-33
ثالثیههاي ، رنگاولیههاي رنگ)1
نیمه دایمیمی، یدا،هاي موقترنگ)2
و واریاسیون نیمه دایمیهاي رنگ)3
موقتموقت و نیمههايرنگ)4

متوسط-8تتر است؟ها بزرگمولکول کدام یک از رنگ-34
نیمه دایمیهاي رنگ) 2هاي موقت رنگ)1
ثانویه و مکملهاي رنگ) 4مکملهاي رنگ)3

متوسط-8تد؟نکننمیهاي موقت داخل مو نفوذ رنگچرا -35
.درشت دارندخیلی هاي رنگی مولکولزیرا ) 2.دارندهاي رنگی درشت مولکولزیرا ) 1
.هاي موقت نداریمرنگ) 4.نسبتاً ریز دارندهاي رنگی مولکولزیرا ) 3

متوسط-9تشود؟هایی انجام میفر افقی توسط چه بیگودي-36
بیگودي پالستیکی معمولی ) 2بیگودي فر فلزي) 1
بیگودي چپستیک ) 4بیگودي هوك ) 3
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متوسط-9تفرمستقیم چگونه است؟-37
. می پیچانیمموها را با مواد فرآغشته کرده و با بیگودي فر) 1
. ابتدا موها را پیچانده سپس موها را به مواد آغشته کنید) 2
. پیچانیمزمان آب و مواد زده و میموها را هم) 3
. پیچانیموها را آب زده و بعد با مواد فر میابتدا م) 4

38-PHمتوسط-9تلوسیون فر اسیدي چند است؟
1 (PH 2.                           است9تا 5/4آن(PH است5/4تا 5/3آن.
3(PH 4است                          7تا 5/4آن(PH است10تا 7آن.

متوسط-9تن فر اسیدي مخصوص چه موهایی است؟لوسیو-39
مخصوص موهاي سالم و معمولی ) 2مخصوص موهاي نرم و طبیعی) 1
مخصوص موهاي مواج ) 4مخصوص موهاي رنگ شده ) 3

سطمتو-10تشود؟کوتاه کردن موهاي اکستنشن شده چگونه انجام می- 40
.کنیمهاي اکستنشن شده را کامالً جدا میالیه) 1
.کنیمهاي اکستنشن شده را از هم جدا نمیالیه) 2
.کنیمموهاي اکستنشن شده را کوتاه نمی) 3
.کنیمموهاي اکستنشن شده اول رنگ می شوند، بعد کوتاه می) 4



1نمونه سوال کد کلید 
گزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیف

1)3(21)2(
2)1(22)2(
3)3(23)1(
4)4(24)2(
5)3(25)3(
6)1(26)3(
7)3(27)3(
8)1(28)2(
9)2(29)3(
10)2(30)1(
11)1(31)2(
12)3(32)1(
13)3(33)2(
14)1(34)1(
15)3(35)1(
16)2(36)2(
17)2(37)1(
18)1(38)3(
19)2(39)3(
20)3(40)2(
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