
آرایشگر موي زنانه: رشته
5-1/1/34/70: کد استاندارد 

دقیقه                                    60: مدت پاسخگویی 
40:  تعداد 

12: کد مهارتآزمون کتبی

دهیم ؟ زخم و بریدگی موقع کار را چگونه شستشو می) 1
با بتادین                                                                                                                    )3با لوسیون فر            )1
با موس)4با آب ژاول                                        )2

نام مشتري را چگونه به زبان آوریم؟هنگام مشاوره با مشتري،) 2
با احترام زیاد و صمیمی )3با صداي بلند و لحن خشن  )1
کنیم مشتري را به حال خودش رها می)4با صداي آرام و لحن خشن )2
باشد ؟براي انجام مشاوره راحت چه لوازمی ضروري می) 3
روپوش ، پیش بند )3پنبه ، تیغ ، ماسک)1
ژورنال ، عکس از نمونه کار )4پیش بند ، ماسک)2
کدام یک از موارد باعث ایجاد احساسات منفی در مشتري خواهد شد ؟) 4
داشتن رفتار غیر دوستانه) 1
داشتن ارتباط موثر)2

داشتن مهارت کافی ) 3
داشتن روي گشاده و مهربان) 4

مو از چه موادي تشکیل شده است ؟) 5
بلوندور)3اکلرپالتین)1
فسفر)4کراتین)2
......تواندر صورت اعتراض مشتري نسبت به کار ارائه شده براي رضایت او می) 6
.هزینه خدمات را به او پس داد ) 3.به او توجه نکرده تا متقاعد شود ) 1
. توضیح داد تا متقاعد شود ) 4.مجدداً خدمات جدید آرایش ارائه دهد ) 2
تار مو ، از چند قسمت تشکیل شده است ؟ ) 7
ساقه و حفره)3پیاز مو وکوتیکل                                          )1
کورتکس و ریشه)4ریشه و ساقه                                                )2

انتخاب بیگودي به چه عواملی بستگی دارد؟ ) 8
.  متناسب با جنس مو و مدل مو است  )1
.          متناسب حجم  مو و پرپشتی مو است )2
.  مناسب فر مو است )3
.متناسب جنس مو و کم پشتی مو است )4



کنیم ؟چرا در میزانپلی از لوسیون رنگی موقّت مو ، استفاده می) 9
ي مو                          تر کردن رنگ پایهبراي ثابت)2ي بیشتر مو                                براي تنوع و جلوه)1
براي بهتر فرم دادن مو    )4براي تثبیت بیشتر مدل مو )3
شود؟هاي شلوغ مخصوص موهاي کوتاه از چه نوع سنجاقی استفاده میبراي مدل) 10
از سنجاق کوچک)3از سنجاق مویی بزرگ                                       )1
از سنجاق درشت)4از سنجاق مویی ریز                                                          )2

اند؟ اي ساخته شدهازچه مادههاسرم) 11
ي معدنی هاروغن)3هاي گیاهی                                         روغن)1
ي مرطوب کننده هاکرم)4روغن سیلیکون                                            )2

کنـد چـه   حالتی از مواد مصرفی که موها را تقویت و در نتیجه دوام مو را زیاد می) 12
خاصیتی است؟نوع 

شیمیایی و فیزیکی  )3شیمیایی                                                )1
بدون خاصیت)4فیزیکی                                               )2
فیکساتورها ازنظرکیفیت چند نوع هستند؟ ) 13

حالت دهنده و برّاق کننده و شفّاف کننده : دو نوع )1
مرطوب کننده ، تثبیت کننده و حالت دهنده : سه نوع )2
حالت دهنده ، تثبیت کننده و تقویت کننده : سه نوع )3
رسان و حالت دهنده تقویت کننده ، آب: دو نوع )4

شود؟ یبراي حفظ حالت ارتجاعی مو ازچه نوع ژلی استفاده م) 14
ژل سفت کننده موها)3ژل قوي به رنگ آبی                                            )1
رنگ ژل اسپري بی)4ژل حالت دهنده مالیم                                           )2
فیکساتورهایی که داراي سیلیکون هستند چه خاصیتی دارند؟) 15

.دهد به موها جال و درخشش می)3.                کند موها را پالستیکی می)1
.کند موها را خوش حالت و خشن می)4.           کند موها را ثابت و تقویت می)2

انواع ژل کدامند؟ ) 16
ژل غلیظ ، ژل مایع و ژل خیلی مایع                                                                     )3ژل غلیظ ، ژل اسپري و ژل مایع                 )1
ژل غلیظ ، ژل چرب ، ژل خشک )4ژل قوي ، ژل ضعیف ، ژل خیلی ضعیف          )2

ي کوچک مناسب چه نوع موهایی است؟ هاموپیچ دراندازه) 17
دار                              موهاي حالت)3موهاي مجعد                                      )1
وزموهاي )4موهاي صاف و لخت                              )2

شود؟ چه چیزي باعث شل شدن موقّت موها می)18
موپیچ گرم               )3موپیچ سرد                                         )1
برس )4سشوار                                            )2



هنگام کار با موپیچ ، شروع کار از چه قسمتی باید باشد؟ ) 19
مو ریشه)3مو                                         ساقه)1
.قسمتی که مدل درست شود )4مو                                     وسط ساقه)2

شود؟حالت شدن موها میچه چیزي باعث شکستن و بی)20
خیس بودن موها           )3پیچیدن با موپیچ                                            )1
لوسیون زدن به موها )4کشیدن بیش از حد مو                                        )2

شود؟ هاي منظّم با اتو از چه موادي استفاده میهنگام درست کردن بوکل) 21
اسپري مالیم                   )3اسپري قوي                                   )1
چسب مو)4هاي بسیار قوي    ژل)2

در کدام شنیون قبل از انجام موها باید براشینگ شود ؟) 22
هر نوع مدل موي فر)3هیچ شینیونی )1
هر نوع شینیون باز )4هر نوع شینیون بسته                                    )2

تر است؟دار مناسببراي کدام صورت ، فرق یک طرفه پف) 23
جسته     پیشانی گرد و بر)3پیشانی کوتاه   )1
پیشانی پهن )4جسته   بلند و بر)2
شود ؟ هاي با کش موها کدام قسمت از سر کش بسته میبراي شینیون) 24

مناسب با جنس مو )3مناسب با رنگ مو                           )1
مناسب با جام چهره )4مناسب با رنگ مو و چهره                 )2

کنیم ؟ها ، از پوش استفاده میبراي شینیون کدام مدل) 25
هاي بافت به زیر   انواع مدل) ج هاي بافت همراه با بوکله انواع مدل) الف 
هاي رسمی همراه با بوکله    مدل) د هاي فانتزي همراه با بوکله مدل) ب 
؟انتخاب شینیون باید با چه چیزي تناسب داشته باشد) 26

.                                  متناسب با ضخیم بودن مو باشد  )3.          متناسب با جنس مو و صورت باشد  )1
.متناسب با کوتاهی مو باشد )4.                     متناسب با بلندي مو باشد )2

چسب کراتین چیست؟ ) 27
.                         چسباند  چسبی است که موها را به هم نمی)1
.شود ي دست انجام میضرر و به وسیلهچسبی است بی)2
.                   شود چسبی است که به وسیله دستگاه انجام می)3
.شود چسبی است که  براي محو ابرو استفاده می)4
به سر به چه صورت است؟ ) مش(بندي مو براي اضافه کردن مو تقسیم)28

.شود به صورتی موازي در ردیف هم گذاشته می)1
.به صورت شعاعی پشت سر هم باید گذاشته شود )2



.شود یک ردیف انجام شد ردیف بعد ما بین ردیف قبلی انجام می)3
.شود دو تا کنار هم وکمی فاصله و دو تا کنارهم گذاشته می)4

استفاده صحیح از موي مصنوعی در کنار موهاي طبیعی ، چه نام دارد ؟ ) 29
فیکساتور )3دکاپاژ                                                             )1
رینگ)4هیراکستنشن                                                    )2
شود ؟ پشت و پر کردن مو از چه روشی استفاده میبراي زیبایی موهاي کم) 30

.کنیمهیراکستنشن استفاده میاز )3.کنیم موها را سشوار می)1
.کنیم موها را دکلره می)4.  کنیم  موها را رنگ می)2

هیراکستنشن بیشتر در چه سنی مرسوم است ؟) 31
20الی 18)503الی 45)1
30الی 18)2

باشد؟کدام یک بافت کف سر می) 32
بافت آفریقایی                  )3بافت چهار تایی           )1
بافت حصیري)4بافت تیغ ماهی                   )2

50الی 30)4

طریقه بافت تیغ ماهی چگونه است ؟ ) 33
.شود هر قسمت دور خودش پیچیده می)1
.پیچیم یک قسمت را فرکرده و بقیه را می)2
.کنیم موها را به ده قسمت تقسیم کرده و از زیر روي هم رد می)3
.بریمبه راست و راست را به چپ میموها را دو قسمت کرده و چپ را )4

بهتر است بافت آفریقایی در چه ابعادي انتخاب شوند ؟)34
2× 2مربع )63× 6مربع )1
1× 3مستطیل )84× 8مربع )2

کنیم؟چگونه انتهاي بافت آفریقایی را محکم می) 35
.کنیم از رینگ استفاده می)3.بندیم بافت سه تایی زده و با کش می)1
.کنیم موها را تا آخر بافته و رها می)4.کنیم از چسب مو استفاده می)2
شود؟انتهاي بافت حصیري معموالً چگونه بافته می) 36

بافت چهارتایی                )3بافت سه تایی           )1
بافت پنج تایی)4بافت دوتایی                 )2

براي افراد قد بلند و الغر چه توري مناسب است ؟ ) 37
تور با برش عمودي                              )1
تور با برش بیضی )2
تور با برش مکعب                               )3
تور با برش مستطیل)4

برجسته درست شده است چه تاج و توري مناسب است ؟ ها ی که چتريیهابراي مدل) 38



دارتاج پرکار و تور چین)3تاج ساده و تور پفی                              )1
تاج و تور هر دو پفی )4تاج ساده و تور ساده                             )2

شود ؟ هایی استفاده میبراي چه مدلتر هاي معمول و کم کاراز گل) 39
هاي یک گلفقط براي مدل)3هاي پر کار و شلوغ                        براي مدل)1
فقط براي شینیون پایین سر)4هاي خیلی ساده و ابتدایی                براي مدل)2

شود ؟ به چه چیزي دقّت میها براي حالت دادن مو) 40
به فرم لباس و رنگ مو )3به فرم بینی و رنگ مو )1
و مدل لباس هابه فرم گوش)4خواسته مشتري و جام چهره )2



١٢

گزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیف
13112213312
23122222323
34132231334
41142244343
52153254351
62161261361
72172272374
81183283383
91194292391
103202303402




