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آزمون کتبی مهارت                            

متوسط-1تر باشد، کارایی کارکنان یک مرکز چگونه خواهد بود؟ تهر چه میزان نور مطلوب-1
کارایی متوسط) 2کارایی پایین تر                                  ) 1
ترکارایی باالتر خطاي ناشی از نور کم) 4.           میزان نور تاثیري بر کارایی ندارد) 3

متوسط-1باشد؟ تهاي مناسب براي سالن آرایش کدام گزینه میالمپ-2
هاي آفتابیالمپ) 2هاي سیلندريالمپ)1
ايهاي ریسهالمپ) 4هاي مهتابی                          المپ) 3

متوسط-1نسبت نور زرد و سفید در سالن آرایش چگونه است؟ ت-3
5به 1)42به 3)1
2به 1)14به 3)3

متوسط-1گیرید، بهتر است چگونه باشد؟تاتاقی که جهت مشاوره در نظر می-4
نور طبیعی)2نور سرد                                   ) 1
نور گرم) 4نور آبی                                    ) 3

-مـی ق مشاوره از روشنایی مصنوعی کمـک بگیریـد، چـه کـاري انجـام      اگر خواستید براي اتا-5
متوسط-1دهید؟ت

.  کنیمهاي فلورسنت استفاده میفقط از المپ) 1
. کنیمهاي مهتابی استفاده میفقط از المپ) 2
.کنیمهاي آفتابی استفاده میفقط از المپ) 3
.کنیماستفاده میهاي آفتابی و المپفلورسنتهاياز المپ) 4

متوسط-1شوند؟ تتقسیم مینورها به طور کلی به چند دسته-6
دسته6)2دسته2)1
دسته8)4دسته                                    4) 3



متوسط-2تطور موفق درك شود؟اطالعات بین دو نفر که اطالعات بهعمل تسهیم -7
فهم رابطه) 2برقراري ارتباط                                              ) 1
ارتباط موثر ) 4درك رابطه                                                  ) 3

متوسط-2تارتباط واقعی و معنادار است؟اولین مرحله در برقراري -8
پرسیاحوال) 2رفتار پر                       ) 1
پرس و جو) 4اي رفتار حرفه) 3

متوسط-2تپایه همه روابط طوالنی مدت با همکاران و مشتریان چیست؟-9
حفظ ظاهر) 2پوشش مناسب                                              ) 1
ارتباط موثر و هدفمند) 4برقراري رابطه عاطفی         ) 3
متوسط-2تشود؟حفظ ظاهر و حاالت مثبت در کار باعث چه می-10
انجام کار) 2پیشرفت کار                                                ) 1
ارتباط موثر و هدفمند) 4برقراري رابطه               ) 3
متوسط-2تشود؟اي باعث چه تضمینی میتجربه کردن ارتباطات حرفه-11
ارتباط موثر) 2پیشرفت کاري                                             ) 1
لذت و حمایت مشتریان ) 4انجام امور مهم                                            ) 3
متوسط-2تباشد؟کدام گزینه موسوم به ارزیابی نیازهاي مشتري می-12
لذت از کار) 2مشورت با مشتري        ) 1
شناسایی نیازها) 4اي              اخالق حرفه) 3
متوسط-3تبراي بهبود موهاي آسیب دیده چه نوع شامپویی مناسب است؟-13

شامپوي قلیایی ) 2روتیین                                                     شامپو پ) 1
شامپوي حجم دهنده) 4شامپو سخت کننده   ) 3

-3تچـه نـوع شـامپویی مناسـب اسـت؟     ،یا موهاي سسـت دارد اگر مشتري شما موهاي خشک-14
متوسط

قويشامپوي ) 2شامپوي قلیایی) 1
شامپوي حجم دهنده) 4شامپوي مرطوب کننده  ) 3

یکی از ابزارها جهت آماده سازي مو قبل از بافت کدام است؟-15
قیچی     ) 2قیچی دودندانه) 1
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سشوار)4تیغ    ) 3
متوسط-3تچه نوع شامپویی جهت براقیت و درخشش موهاي آسیب دیده مناسب است؟-16

شامپو سخت کننده  ) 2ینه   شامپو پروتی)1
کنندهي زبرشامپو) 4حجم دهندهشامپو )3

متوسط-3تکند؟کدام کلید سشوار به ایجاد جریان ثابتی از مو در دماي مطلوب کمک می-17
کلید سرد کننده  )2سوئیچ متمرکز کننده  ) 1
کلید خاموش و روشن) 4سوئیچ کنترل دما  ) 3

متوسط-3تافتد؟چه اتفاقی می،اگر منافذ کوچک پشت سشوار با ریزه مو پر شود-18
.شودگرماي سشوار پخش می) 2سوزد   المنت سشوار می) 1
.شودحرارت سشوار زیاد می) 4.فرد دچار برق گرفتگی شود)3

کاربرد برس چوبی چگونه است؟-19
کردن مو    فر)2ها    باز کردن گره)1
حالت دادن مو)4دادنپوش )3
ترین ویژگی شانه با دندانه عریض چیست؟مهم-20
فاصله بین دندانه شانه  )2شانه  مناسب اندازه ) 1
چوبی یا فلزي بودن آن) 4هنده راحتپوش د) 3
دار چه کاربردي دارد؟شانه دنباله-21
حالت دادن   براي ) 2لخت کردن   براي ) 1
پوش دادنبراي ) 4بندي    براي تقسیم) 3
هاي بلند چه کاربردي دارند؟کلیپس-22
هاي کوچکجدا کردن مو به قسمت) 2هاي بزرگ    جدا  کردن مو به قسمت)1
متوسطهاي جدا کردن مو به قسمت)4تقسیم بندي مو                           )3
متوسط-5تتقسیم بندي موها چگونه است؟فرانسويدر بافت -23
.موها را از پشت سر و باالي سر جدا کنید) 1
.موها را از فرق سر با شانه جدا کنید) 2
.موها را از جلو و باالي سر و تاج سر با شانه جدا کنید) 3
ل .بافت حصیري تقسیم بندي ندارد) 4
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متوسط-5تشود؟ بافت آفریقایی در کدام قسمت مو انجام می-24
. شودروي فرق انجام می،در قسمت ریشه مو) 1
.شوددر قسمت ساقه انجام می) 2
.شودفقط در قسمت تاج سر انجام می) 3
.شودفقط در قسمت نوك مو انجام می) 4
متوسط-5تتفاوت بافت آفریقایی با بافت ساده چیست؟ -25
.شودروي تاج سر انجام می) 1
.شودروي نوك مو انجام می) 2
.شودروي ساقه مو انجام می) 3
.شودروي فرق سر انجام می) 4
متوسط-5تگویند؟ به بافت آفریقایی چه می-26
هاي چسبیده به سربافت) 2ی بافت زیگزاگ) 1
هاي موازي با همبافت) 4بافت چهل گیس) 3
متوسط-5تشود؟ در بافت تیغ ماهی موها به چند قسمت تقسیم می-27
.شودموها به چهار قسمت تقسیم می) 1
.شودموها به دو قسمت تقسیم می) 2
.شودموها به پنج قسمت تقسیم می) 3
.شودموها به ده قسمت تقسیم می) 4
متوسط-5تطریقه بافت تیغ ماهی چگونه است؟ -28
.شودهر قسمت دور خودش پیچیده می) 1
.پیچیمیک قسمت را فرکرده و بقیه را می) 2
.کنیمموها را به ده قسمت تقسیم کرده و از زیر روي هم رد می) 3
.بریمموها را دو قسمت کرده و چپ را به راست و راست را به چپ می) 4
متوسط-6تاز مواد مصرفی مناسب قبل از بافت چیست؟کدام یک-29
شامپوهاي مغذي) 2هاي نرم کننده                                    کرم) 1
مواد معدنی) 4اسپري نمک                                            ) 3



متوسط-6تهاي نمک چه خاصیتی دارند؟اسپري-30
حالت دهنده) 2فرم دهنده                                              ) 1
حجم دهنده)4رسان                                          آب) 3
متوسط-6تهاي نمک براي چه موهایی کاربرد دارند؟اسپري-31
ظریف و نازك) 2پرپشت و حجیم                                       ) 1
مواج و فرفري)4فرم دار و حالت دار                                  ) 3
متوسط-6تهاي نمک چند سطح دارند؟اسپري-32
دو سطح) 2هشت سطح                                        ) 1
ده سطح)4پنج سطح                                           ) 3
متوسط-7تروش اضافه کردن موي مصنوعی هنگام بافت به چه مواردي بستگی دارد؟-33
جنس مو    ) 2نوع مو    ) 1
مدل مو) 4مدل بافت) 3
متوسط-7تروش دوم اضافه کردن موي اضافه براي بافت ساده چیست؟-34
بستن با کش    ) 2روش گره ) 1
دم اسبی) 4گیره زدن  ) 3
متوسط-7تبندي مو براي موهاي کم حجم چگونه است؟تقسیم-35
تر    نازك) 2تر   کلفت) 1
ترحجمپر) 4ترضخیم) 3
متوسط-7تشود؟اگر به بافت قیطانی موي مصنوعی اضافه شود، چه نامیده می-36
آفریقایی    ) 2بافت با موي اضافه                             ) 1
گیس بافت) 4حصیري   ) 3
متوسط-8؟تشودتر استفاده میبیشهاي زیر براي تزیین بافت کدام یک از گزینه-37
موي متري–نخ –سوزن ) 2گیره                                    -قیطان –کش ) 1
روبان، مهره، کاموا و نخ ) 4نخ نامرئی–سنجاق مویی )3
متوسط-8تشود؟تزیین بافت بر چه اساسی انجام می-38
بافت مو و صورت مشتري) 2قد موها و قد مشتري                                   ) 1
آناتومی چهره) 4به دلخواه مشتري و آرایشگر ) 3
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متوسط-8ت؟هاي مختلف تزیین استفاده نمودتوان از روشبا توجه به چه عواملی می- 39
حجم مو و قد مو) 2قد موي مشتري و سلیقه او                            ) 1
لباس، نوع زیورآالت )4زیور آالت و رنگ پوست                              ) 3
متوسط-8تباشد؟ بافت با توجه به کدام گزینه میانتخاب تزیینات مناسب-40
نوع بافت)4قد موها و رنگ آن         ) 3ايسنت منطقه) 2حجم مو         ) 1
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)2( 35 )4( 25 )4( 15 )4( 5
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