
پیرایشگر ابرو و صورت زنانه: رشته
5- 1/1/31/70: کد استاندارد 

40: تعداد 
6کد مون کتبی مهارت                 آز

1-لهاي ي کمکات جعبهمحتویاوچیست ؟ه ی
اصالح ، موچین و قیچی ، دماسنجپودر)الف
ار مصرفبکاصالح ، پنبه ،کیسه ینخ )ب
شوندهالي رنگ ، دماسنج ، یخ فعي رنگ ، شانهکاسه)ج
شونده البار مصرف ، یخ فعیکي دماسنج ، کیسه)د
کنیم؟آتش سوزي کوچک و کم دامنه را چگونه مهار می-2

با تلفن زدن به آتش نشانی )الف
.ول گزارش دادئبه شخص مس)ب
کن مناسب با استفاده از آتش خاموش)ج
.باشد صحیح میبو الفيگزینه)د
باشد ؟ مناسب براي سالن آرایش کدام میيسیستم تهویه-3

.نماید جاهدرصد هوا را جاب20اي که سیستم تهویه)الف
.جا نماید هبدرصد هوا را جا15اي که سیستم تهویه)ب
جا نماید هبدرصد هوا را جا10اي که سیستم تهویه)ج
.جا نماید هبدرصد هوا را جا25اي که سیستم تهویه)د
ها باید چگونه باشد ؟ عفونی کنندهضدغلظت -4

.باید رقیق باشد )الف
.کمتر از گندزداها باشد )ب
.بیشتر از گندزداها باشد )ج
.یکسان با گندزداها باشد ) د
دهد ؟دپیالتوریست چه کاري انجام می-5

عمل رنگ کردن              )بعمل موزدایی                                )الف
عمل شستن صورت   )دعمل دکلره کردن  )ج
؟........ نخ اصالح به چه صورت است و اپیالسیون یعنی ي ضد عفونینحوه-6

هاید ، لطمه زدن به بافتساعت در محلول گلوتارآلدئ10مدتقرار دادن به ) الف
دقیقه ، لطمه زدن به ریشه20مدتقرار دادن در محلول دتول و وایتکس به )ب
ساعت ، لطمه زدن به ساقه                                                 2مدتقرار دادن در آب ژاول به )ج
ساعت ، لطمه زدن به پوست 5مدتقرار دادن در وایتکس به ) د



توان استفاده نمود ؟ي میموادبراي اینکه پرزهاي صورت دیده شود ، از چه -7
از کرم پودر )الف
از پنکیک )ب
از پودر تالک )ج
از پن استیک )د
نبی بی حس کننده لیدوکایین کدامند؟ عوارض جا-8

خواب آور               )بارش گوش                        تحریک پذیري و خ)الف
شادي بیش از حد) دخوابی                       بی)ج
وي  بنزوکایین چند دقیقه است ؟ اثر این دارمدت-9

دقیقه                                                 60تا 30)الف
دقیقه               6تا 3)ب
دقیقه                                                 30تا 10)ج
دقیقه20تا 5)د

باشد ؟چه وسایلی براي برداشتن ابرو مناسب می-10
اصالح ، برس ابرو کرم مرطوب کننده ، پودر)الف
موچین ، قیچی ابرو ، برس ، پنبه ، تیغ)ب
قیچی پالستیکی ، موچین ، برس ابرو )ج
برس ابرو ، قیچی پالستیکی ، پودر تالک)د

صات قیچی ابرو چیست ؟ مشخّ-11
.                تیز و بسیار بلند داشته باشد نازك ، ي تیغه)الف
.      ي آن خمیده و کمی کوتاه باشد دهانه)ب
. نازك و تیز داشته باشد يصاف ، تیغهيکوتاه ، دهانه)ج
.ي آن ضخیم باشد ي آن بلند و تیغهدسته) د

شود ؟ می. . . چهره ابروهایی که انتهاي آن پایین باشد-12
تر وفرئ) دتر   خشن) جچهره پیرتر    )بهره جوان      چ) الف
در اصالح صورت چه وسایلی باید یکبار مصرف باشد ؟-13
قیچی ابرو ، موچین ، برس ابرو )الف
پنبه ، نخ ، تیغ ، ماسک )ب
ضد التهابکننده ، کرم اسپري بی حس)ج
.مصرف نیاز نیستدر اصالح صورت به لوازم یکبار)د

شود ؟رویش استفاده میضدزدایی از قطره در کدام روش مو-14
هاي شمعی موم) بمومک                                               )الف

.باشد صحیح میجو الفيگزینه)دکرم موبر                                          )ج
کننده چیست ؟حسهاي بیاثر گرما بر کرم-15
. شود حس کننده میبیشتر کرم بیمنجر به جذب )الف



.شود منجر به از دست دادن خواص کرم بی حس کننده می)ب
.حس کننده تأثیري نداشته باشد شود کرم بیباعث می)ج
. شود مورد نظر میيباعث چرب شدن ناحیه)د

اپیالسیون از زمین چقدر فاصله دارد ؟تخت -16
متر سانتی20)بمتر سانتی70) الف

مترسانتی150)دمتر                        سانتی100)ج

ابرو از چند قسمت تشکیل شده است؟ -17
سر ابرو ، تاج ابرو                                                                  ) الف
ي ابرو ، تاج ابرودنباله) ب
ي ابرو                                                      سر ابرو ، تاج ابرو ،  سینه) ج
ي ابروي ابرو ، دنبالهسر ابرو ، زاویه) د

کنیم ؟ تر نماییم ، چه میدیکي بیضی نزي گرد را به چهرهاینکه چهرهبراي-18
.                                 کنیم ي چشم و ابرو را کم میفاصله) الف
.داریم میابرو را راسته و صاف بر) ب
.                           کنیم ي میان چشم و ابرو را زیادتر میفاصله) ج
داریممیابرو را به صورت هالل بر) د

هاي کشیده چگونه باید باشد؟دنباله ي ابرو در صورت-19
.ي ابرو پرتر باشد دنباله) ب.ي ابرو ضخیم باشددنباله) الف

.ي ابرو بلندتر باشد دنباله) د.                        ي ابرو کوتاه باشددنباله) ج
توان کوتاه کرد ؟ اي میي خارجی چشم تا چه زاویهي ابرو را ازگوشهدنبالههاي معمولی ي مدلبرا-20
درجه               45)بدرجه                                                          180)الف

درجه 90) ددرجه                                                          110) ج
صات کدام چهره است ؟ ي باریک ، گونه و پیشانی پهن مشخّخط چانه-21
مربعي چهره) الف
ي بیضی                          چهره) ب
ث                             ي مثلّچهره) ج
ي مستطیلچهره) د

ي داخلی چشم به حالت عمود ابرو را در یک نقطه قطع نماید ، از گوشهمداد را طوري کنار بینی قرار دهید که اگر -22
؟ کجاستآن نقطه 

انتهاي ابرو                                                          ) الف
ابتداي ابرو            ) ب
کمان ابرو                                                          ) ج
آرك ابرو)د

شود ؟چرا چیدن موهاي ابرو از پل بینی شروع می-23



.شود تر میچون فرم ابرو قشنگ) الف
.اسیت کمتري دارد زیرا پوست این ناحیه حس) ب
. چون این کار باعث جلوگیري از افتادگی پوست می شود ) ج
شود پیاز مو هنگام برداشتن ابرو ضعیف نشودزیرا باعث می) د

دهیم ؟حجم را چگونه فرم میابروهاي توخالی وکم-24
.دهیمهاللی فرم می) ب.داریم نمیبراصالً) الف

دهیمفرم میزاویه دار) د.دهیمفرم میسپس ،سایه زدهبتداا) ج

است ؟هاییچهرهچه براي ي کوتاهو دنبالهبلند ي دنبالهابروهاي داراي -25
کشیده،کشیده) بگرد        ،کشیده) الف

مستطیل ،مربع) دمتوسط         ،گرد ) ج
دهیم ؟ابرو را چگونه حالت می، ثی هاي مثلّدر چهره-26
بلند) براسته      وبلند) الف

دارزاویه) دکشیده        ) ج
؟ چگونه استابروسرحالت ،ندتهسسینمایی هاي خشن داراي چهرهبراي افرادي که -27
کمانی     ) بدایره       ) الف

اریب) دهاللی) ج
؟ کندشدن موها در سطح پوست جلوگیري میانجام چه کاري از شکسته-28
برداشتن موها در خالف جهت رشد مو ) ببرداشتن موها در جهت رشد مو                      ) الف

تیغ ي برداشتن ابروها به وسیله) دچیدن موهاي ابرو از پل بینی                        ) ج
کنیم ؟ي چند درجه کوپ میسر ابرو را با زاویه- 29
درجه180) ددرجه          135) جدرجه               90) بدرجه           45) الف
را به هم نزدیک نشان داد؟ هاتوان چشمهاي دور از هم چگونه میدر چشم-30
))ابروي پیوسته (( با ادامه دادن خط ابتداي ابرو ) الف
.کنیم ي بین دو ابرو را بیشتر میفاصله) ب
.آوریم انتهاي ابرو یک کمان بلند به وجود می) ج
کنیمتر میابروها را در قسمت سینه ابرو نازك) د

کسانی که پیشانی کوتاه و بینی متعادل دارند ، سر ابرو باید چگو نه باشد ؟ -31
صاف                      ) بگرد                                                  ) الف

اریب) دپهن                                                    ) ج
کدام است ؟مربعي ات چهرهمشخّص-32
. اند ار گرفتهیکسان و در امتداد یک خط قرهاي گونه و فک تقریباًپیشانی ، استخوان) الف
. استخوان چانه کشیده و برجسته ، پیشانی و فک با هم برابر است ) ب
. باشد تر میها پهنه قسمتکند و پیشانی از بقیدر قسمت گونه بیشترین عرض را پیدا می) ج
. آید قسمت شقیقه بیشترین پهنا را دارد ، استخوان چانه کشیده و برجسته به نظر می) د



ی شکل بهتر است انحناي ابرو چگونه باشد ؟مربعهاي چهرهدر -33
*.ي فک در راستاي یک خطّ راست قرار گیرند انحناي ابرو با زاویه) الف
.ي فک در یک راستا نباشد انحناي ابرو با زاویه) ب
.باشد ی نمیمربعهاي انحناي ابرو مناسب چهره) ج
شدیگر میانحناي ابرو ، باعث فاصله زیاد از یک) د

داریم ؟ میبراي ابروي کمانی از کدام قسمت ابرو را بر-34
از انتهاي ابرو ) باز زیر کمان ابرو                                                             ) الف

ابرواز تاج ) د)                                                  شکستگی ( از هشتی ابرو ) ج
ابروي راسته براي چه افرادي مناسب است ؟ -35
.            هاي پهن و اشخاصی که صورت چاق دارند صورت) الف
.            الغر مناسب است هاي کشیده و بسیاربراي چهره) ب
.                    هایی که افتادگی پلک دارند هاي کوچک و چشمبراي صورت) ج
.باشد هاي قلبی مناسب میبراي صورت) د

36-؟ . ..باشند ، سر ابرو را ي میاشخاصی که داراي چهره سینمایی یا خشن و جد
. داریم میصاف بر) ب.             داریم اریب برمی) الف

داریممیچهارگوش بر) د.                داریم گرد برمی) ج
؟استگیري ابرو چهره مقیاس اندازهئکدام یک از اجزا- 37
چشم ، گونه ، چانه) ، بینی ، پیشانی                           بچشم ) الف

مو ، لب ، چشم) دشقیقه ، پیشانی ، گونه) ج
و چه تأثیري بر فرم ابرو دارد ؟ابرکوپ - 38
.کند کوپ ابرو فقط ابرو را کم حجم می) الف
.گیرد ر ابرو قرار میفرم ابرو در کاد) ب
.باشد ابرو میکوپ ابرو فقط براي نازك کردن) ج
گذاردکوپ ابرو تأثیري بر ابرو نمی) د

داد؟توان قرمزي هنگام اصالح ابروها را کاهش در چه صورت می-39
پودرو کرمبا زدن پنکیک )الف
عفونی استفاده از لوسیون یا کرم ضد)ب
هاي ظریفو نخبا تیغ وگرفتن ابر)ج
هاي مخصوص قرمزيزدن کرم)د

قسمت موهابیشتر آسیب می بیند؟کشیده می شود کدام بابندهنگامی که موها- 40
کورتکس مو)د.مو آسیب می بیند) جساقه مو         ) بپیاز مو        ) الف



6ابرو سريپیرایشگر 

د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف
* ٢١ * ١

* ٢٢ * ٢
* ٢٣ * ٣

* ٢٤ * ٤
* ٢٥ * ٥
* ٢٦ * ٦

* ٢٧ * ٧
* ٢٨ * ٨

* ٢٩ * ٩
* ٣٠ * ١٠

* ٣١ * ١١
* ٣٢ * ١٢
* ٣٣ * ١٣

* ٣٤ * ١٤
* ٣٥ * ١٥

* ٣٦ * ١٦
* ٣٧ * ١٧

* ٣٨ * ١٨
* ٣٩ * ١٩

* ٤٠ * ٢٠




