
 شوند؟ می خاموش چگونه A طبقه های آتش

 ☑  آب با-۱

 گاز جریان قطع با-۲

 نسوز پتوهای و کف با-۳

 برق جریان قطع با-۴

  

 باشد؟ می کدام آرایش سالن برای مناسب تهویه سیستم

 نماید جا به جا را هوا ۲۰۲ که تهویه سیستم-۱

 نماید جا به جا را هوا ۱۵۲ که تهویه سیستم-۲

 ☑ نماید جا به جا را هوا ۱۰۲ که تهویه سیستم-۳

 نماید جا به جا را هوا ۲۵۲ که تهویه سیستم-۴

  

 باشد؟ چگونه باید آرایش سالن محیط

 باشد تمیز باید فقط آرایش سالن-۱

 باشد داشته درست چیدمان فقط آرایش سالن-۲

 باشد زیبا پوسترهای دارای فقط آرایش سالن-۳

 ☑ باشد داشته همخوانی جامعه رسوم و آداب با سالن-۴

  

 

  .………دارند دخالت آن در حسی های اندام کلیه که اشخاص بین اطالعات تبادل

 است اخالق-۱

 ☑ باشد می ارتباط-۲

 است بافت-۳

 است فیزیولوژی-۴

  

  .………را رابطه نشود درک مقابل طرف از پیام اگر

 کند می صمیمی-۱

 ☑ کند می مختل-۲



 کند می سرد-۳

 کند می متوقف-۴

  

  

  …………مشتری با سالم رابطه ایجاد برای

 ☑ بپرهیزید کنایه و تهدید از-۱

 کنید برقرار شخصی ارتباط-۲

 کنید استریل را وسایل-۳

 کنید استفاده ماسک از-۴

  

 دهد؟ قرار خود های نامهبر راس در باید سالن مدیر را گزینه کدام

 شهرت-۱

 پیشرفت-۲

 موفقیت-۳

 ☑ کارکنان سالمت-۴

  

 است؟ شده تشکیل موادی چه از مو اصلی ساختمان

 ☑ کراتین-۱

 مدوال-۲

 کورتکس-۳

 کوتیکول-۴

  

 است؟ شده تشکیل قسمت چند از مو تار

 کوتیکل و مو پیاز-۱

 ☑ ساقه و ریشه-۲

 حفره و ساقه-۳

 ریشه و کورتکس-۴

  



 چیست؟ مو ساقه

 دارد قرار پوست های رفتگی فرو در ساقه-۱

 ☑ است کرده رشد ستپو داخل از که مو از قسمتی-۲

 است روت همان-۳

 باشد می مو داخل اکسیژن-۴

  

 است؟ چگونه افراد نژاد حسب بر موها عرضی برش در

 مواج صاف، گرد،-۱

 ☑ است صاف سیاه افریقایی نژاد گرد، زرد آسیایی نژاد بیضی، سفید اروپایی نژاد-۲

 است گرد آفریقایی نژاد صاف، آسیایی نژاد گرد، اروپایی نژاد-۳

 است گرد آفریقایی نژآد بیضی، آسیایی نژاد صاف، اروپایی نژاد-۴

  

  

 رساند؟ پایان به قسمت دامک در و کرد شروع قسمت کدام از باید را مو بندی تقسیم مو کوتاهی در

 ☑ رسانید پایان به گردن پشت در و شروع ها شقیقه-۱

 رسانید پایان به سر فرق روی بر و شروع طبیعی نقطه از-۲

 رسانید پایان به سر پس در و شروع چتری از-۳

 رسانید پایان به طبیعی نقطه در و شروع سر فرق از-۴

  

 افتد؟ می اتفاقی چه شود کشیده باال طرف به و باشد داشته فاصله سر با ما دست چه هر کوپ موقع

 شود می کوتاه بلند مو روی-۱

 ☑ شود می کوتاه مو روی-۲

 شود می تر کوتاه مو بغل-۳

 شود می تر کوتاه مو پایین-۴

  

 شود؟ می استفاده شامپو از وقت چه کوتاهی در

 شود می استفاده شامپو از کوتاهی از بعد کوپ شدن دیده بهتر برای-۱

 شود می استفاده شامپو از مو کردن کوتاه هنگام در-۲



 ☑ شود می تفادهاس شامپو از کردن کوپ بهتر برای و کوتاهی از قبل-۳

 شود نمی استفاده شامپو از کوتاهی هنگام در-۴

  

 

  

 کنیم؟ می عمل چگونه کنیم دار نوک معمولی قیچی با را موها بخواهیم اگر

 ☑ دهیم می شخرا یا سر و موها روی متری سانتی ۴ الی ۳ از را قیچی-۱

 سر پشت رای-۲

 گوش پشت های قسمت یا ها گوش پا-۳

 است صحیح ج و الف گزینه-۴

  

 کنیم؟ می عمل چگونه موها دادن پیچ روش با معمولی قیچی با پیتاژ برای

 ☑ کنیم می شروع را کار مو نوک طرف به ریشه از و میپیچیم خود دور به کامل دور یک را مو-۱

 شود می انجام تیغ با کار مثل-۲

 کنیم نمی پیتاژ معمولی قیچی با را موها-۳

 کنیم می خالی قیچی با سپس و کرده جدا را مو از الیه یک-۴

  

 است؟ چگونه دارند نرم موهای که افرادی برای مناسب کوپ

 ☑ شود انتخاب درشت های الیه با کردن کوتاه-۱

 شود می انجام نازک و ظریف های الیه با کردن کوتاه-۲

 شود می کوپ سپس و زنیم می موها به کننده نرم اول-۳

 کنیم می کوتاه خیلی را موها-۴

  

 

  ………از عبارتند شود رعایت نیموز ماشین با کار زمان باید که مواردی جمله از

 ☑ نکند پیدا تماس آب با کار زمان نیفتد دست از-۱

 نگیرد قرار دست در و شود داشته نگه مرطوب دائم کار زمان-۲

 نگیرید دست در و کرده ثابت گردن دور را ماشین-۳



 شود دقت مو نوع و وستپ رنگ به-۴

  

 کنیم؟ می شروع سر از قسمت چه از را کار ماشین با کردن کوپ برای

 ☑ گردن پشت قسمت از-۱

 سر جلوی قسمت از-۲

 سر پس قسمت از-۳

 سر بغل قسمت از-۴

  

 است؟ ضروری تکنیکی چه ای حرفه کوپ در

 کردن کوتاه تکنیک-۱

 ☑ کردن حجم کم تکنیک-۲

 مو کردن رنگ-۳

 مو کردن فر-۴

  

 

 کند؟ می تعیین را مو کردن کوتاه مقدار موزن ماشین در چیزی چه

 تیغ های لبه بودن تیز-۱

 نظر مورد کوتاهی-۲

 دستی اصالح ماشین-۳

 ☑ ها تیغ دندانه فاصله-۴

  

 کنیم؟ می هاستفاد سشوار دکمه کدام از بماند باقی براق سشوار حین در موهایتان اینکه برای

 ☑ سشوار سرد باد-۱

 سشوار گرم باد-۲

 سشوار داغ باد-۳

 سشوار گرم و سرد باد-۴

  

 



 چیست؟ الیه الیه مدل با پسرانه مدل تفاوت

 کند نمی فرقی-۱

 ☑ است الیه الیه همان پسرانه مدل-۲

 است بلندتر مقداری سر باالی که است الیه الیه همان پسرانه مدل-۳

 شود یم کوتاه درجه ۰۰ زاویه با الیه الیه مدل ولی شود می کوتاه درجه ۱۸۰ زاویه با پسرانه مدل-۴

  

 چیست؟ درجه ۱۳۵ زاویه

 کند می حرکت درجه ۴۵ اندازه به باالتر کمی خود رویش جهت مو که شود می گفته ای زاویه به-۱

 ☑ بگیرد قرار باالتر کمی درجه ۰۰ زاویه از موها که شود می گفته ای زاویه به-۲

 باشد مستقیم خط با مماس مو رویش جهت در که شود می گفته ای زاویه به-۳

 باشد گرفته قرار سر بر عمود که شود می گفته ای هزاوی به-۴

  

 دارد؟ بستگی چیزی چه به زاویه ترکیب

 ☑شود می انتخاب که مدلی نوع به بستگی-۱

 دارد بستگی سر اندازه به-۲

 دارد بستگی پوست نوع و سر اندازه مو جنس به-۳

 دارد بستگی مو سنگینی و سبک مو جنس سر هندسی شکل به-۴

  

 

 است؟ درمانی شامپوهای دسته جز شامپوها کدام

 غلیظ شامپوهای-۱

 مالیم شامپوهای-۲

 ☑ ویژه شامپوهای-۳

 دهنده حالت شامپوهای-۴

  

 شود؟ می دار شکل تیغ با کردن کوتاه موقع چه

 شود کوتاه خیس موها-۱

 ☑ شود کوتاه خشک موها-۲



 باشد بلند خیلی موها-۳

 باشد پشت پر موها-۴

  

 کرد؟ باید چه بماند باقی شده کوپ که حالتی در موها اینکه برای

 ☑ شود چک یکبار ماه دو هر-۱

 شود استفاده دهنده حالت از-۲

 شود چک یکبار سالی-۳

 شود استفاده فیکساتور از-۴

  

 ندارد؟ کردن حجم کم به نیاز سر های محدوده کدام

 ☑ گوشها روی – سر پشت – سر باالی-۱

 سر اطراف در مو رستنگاه – گوشها روی – سر اطراف سانت دو-۲

 سر پشت در مو رستنگاه – سر پس – سر تاج-۳

 نمود حجم کم توان می را سر های محدوده همه-۴

  

 ؟.…………… الیه یهال چتری

 ☑ کند می زیاد را سر موی بلندی و حجم-۱

 افزاید می مو بلندی به و کم را مو حجم-۲

 کند می کم را سر موی بلندی و حجم-۳

 ندارد فرم در اثیریت-۴

  

  

 باشد؟ چگونه باید پیرایشگر سالن کف

 شکاف و درز بدون مقاوم جنس از-۱

 ☑ شستشو غیرقابل و پالستیک جنس از-۲

 شستشو غیرقابل و باشد مقاوم جنس از-۳

 شستشو قابل و فلزی جنس از-۴

 


