
رایشگر ناخنآ: رشته
70/35/1/2-5: کد استاندارد 

40:  تعداد 
1:  کد آزمون کتبی مهارت        

متوسط-1تدهیم؟شو میو زخم و بریدگی موقع کار را، چگونه شست-1
گلوتارآلدییدبا محلول )2با پماد سوختگی)1
با الکل                                                             )4با بتادین                        )3
متوسط-2تاست؟آرایشگر مناسبگزینه براي کدام -2
روپوش سفید نخی) 2ریونروپوش سفید ) 1
روپوش با جنس نایلونی) 4روپوش نخی با رنگ تیره ) 3
متوسط-3تباشد؟ها از کدام قسمت میرشد ناخن-3
سر ناخن )2ابتداي ناخن )1
صفحه ناخن )4انتهاي ناخن )3
متوسط-3تصفحه ناخن چگونه تشکیل شده است؟-4
چند الیه کراتین روي هم )2یک تکه کراتین )1
چند الیه کلسیم)4چند الیه گوگرد)3
متوسط-3تباشد؟شکل ظاهري ناخن چگونه می-5
محدب )2صاف )1
تخت)4مقعر)3
متوسط-3ت؟.............ناخن بخشی از-6
.باشدسیستم تنفسی می) 2.باشددستگاه پوششی بدن می) 1
.باشدسیستم گوارشی می) 4.باشددستگاه داخلی بدن می) 3
سخت-3تکند؟اتریکس ناخن از کدام قسمت رشد میم-7
از قسمت ماهک)2سر ناخناز قسمت )1
ماهک)4از قسمت کوتیکول)3
متوسط-3تمشهورترین قسمت ناخن چه نام دارد؟-8
صفحه ناخن )2بستر ناخن )1
تاي ناخن )4لبه آزاد ناخن )3
متوسط-4تحالت عمومی سالمت بدن است؟،مانند پوست نشان دهنده،کدام قسمت بدن-9
ناخن )2مو)1
چشم )4فقط پوست )3
متوسط-4تمشخصات ناخن طبیعی و سالم چگونه است؟-10
.خوش فرم و زرد رنگ است)2.شودخوش فرم و خم نمی) 1
.خوش فرم و سفید رنگ است)4. خوش فرم و قابل خم شدن است)3
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، از چـه پـودري اسـتفاده    کنیمرا مانیکور،باشندهایی میها و برآمدگیهایی که داراي موجخناگر خواستیم نا-11
متوسط-4تشود؟می

پودر پومایس)2پودر سفید کننده) 1
پودر اصالح)4پودر تالک)3

متوسط-4ت؟استراحت دادهادر سال چند ماه باید به آن،ها سالم بمانندبراي این که ناخن-12
ماه7تا 6)2ماه 3تا 1)1
ماه11تا 9)4ماه 9تا3)3

متوسط-4تزنیم؟نمیناخن را چه وقت سوهان -13
پس از حمام مانیکور  )2قبل از حمام مانیکور )1
موقع کوتاه کردن ناخن )4زمان مانیکور کردن )3

آسان-4ت؟............اغلب) مایعات ظرفشویی(مواد شوینده -14
.قلیایی هستند)2اسیدي هستند)1
.ندارندPH)4.خنثی هستند)3

آسان-5تزنیم؟نمیکرم مرطوب کننده پا را به کدام قسمت -15
.زنیمکرم را کف پا نمی)2.                                زنیمکرم را روي پا نمی)1
.زنیمکرم را ساق پا نمی)4.               زنیمکرم را میان انگشتان پا نمی)3

متوسط-5ت؟یمکشمی، چگونه سنگ پا که پوست پا زبر و خشن نشوداینزمان استفاده از سنگ پا براي-16
.کشیمبه صورت رفت و برگشت می)2.کشیماز یک جهت از پایین به باال می)1
.کشیماز یک جهت از باال به پایین می)4.                           کشیموار میبه صورت دایره)3

متوسط-5ت؟شودهاي خیلی زبر از چه سوهانی استفاده میبراي ناخن-17
سوهان اندازه متوسط )2سوهان خیلی زبر )1
سوهان خیلی مالیم )4سوهان مالیم )3

متوسط-5ت؟به مانیکور چگونه استدرجه سوهان زدن در پدیکور نسبت -18
زبرتر )2تر نرم)1
ترکند) 4به سرعت )3

راحت-5ت؟کنیمعفونی کننده در پدیکور چه وقت استفاده میاز اسپري ضد-19
بعد از کرم زدن پا )2قبل از شروع به الك زدن )1
بعد از پدیکور )4قبل ازشروع پدیکور )3

متوسط-5؟تچه باید کرد،که ناخن در گوشت فرو نرودبراي این-20
.هاي ناخن را زیاد سوهان بزنیدگوشه)1
.هاي ناخن را به صورت بیضی سوهان بزنیدگوشه)2
.هاي ناخن را زیاد سوهان نزنیدگوشه)3
.هاي ناخن را به صورت گرد سوهان بزنیدگوشه)4
متوسط-6ت؟شودباعث چه می،اگر الك ناخن در اثر حالل زیاد بیش از حد رقیق شده باشد-21
تر شدن الك زیبا)2کدر شدن الك )1
باعث پوسته شدن الك )4باعث جذب الك )3

متوسط-6ت، چگونه است؟هاي پهن و بلنددو رنگ الك زدن براي ناخن-22
افقی )2به صورت اریب)1
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.فرقی ندارد)4عمودي )3
آسان-6تباشند؟ها به طور کلی به چند صورت موجود میالك-23

م و موقت صورت دای2) 2ی صورت کلی و جزی2) 1
موقت                                               ،ی، جزیصورت کلی3)4صورت کلی1)3

آسان-6تشوند؟هاي موقت به راحتی کنده میچرا الك-24
.پالستیکی هستندچون)2.                                       چون سبک هستند)1
.ستون دارندآچون )4.                                        زیرا ارزان هستند)3

سخت-6ت؟باشندهاي الك میکدام یک از موارد از ویژگی-25
.فرار و بدون بو بوده و به سرعت از بین برود و هیچ اثري باقی نگذارد)1
. هاي باال شفافیت خود را حفظ نمایددر رطوبت،روي ناخن خوب بچسبد)2
.تحت شرایط معمولی خراب شود،از یک سطح صاف برخوردار نباشد،سریع خشک شود)3
.شو از بین نرودو پاك و جاري باشد در مقابل شست،از استحکام کمی برخوردار باشد)4

آسان-6ت؟شودابزاري استفاده می،براي پاك کردن الك اضافی اطراف ناخن از چه-26
از استون و میله فلزي  )2از گوش پاکن و پارچه )1
.داریماضافه الك را بر نمی)4از یک تکه ابر و مشماع )3

متوسط-6تت مکث خشک شدن الك چند دقیقه است؟مد-27
.مکث ندارد)2. دقیقه مدت مکث خشک شدن الك است30)1
.دقیقه مدت مکث خشک شدن الك است17)4.                   بستگی به دماي محیط دارد)3

متوسط-6تویژگی الك خوب چیست؟-28
.دهددر رطوبت باال شفافیت خود را از دست می)1
.از یک سطح صاف و یکنواخت برخوردار نباشد)2
.روي ناخن کامال جاري و ترك بخورد)3
.از زمان خشک شدن مناسب برخوردار باشد)4

متوسط-7ت؟کردندمیشان استفاده هايهایی براي ناخناشراف زادگان مصر باستان از چه رنگ-29
اي  طالیی یا قرمز تند و نقره)2اي نقره،زرد،قرمز)1
فسفري                                                                                                                        ،قرمز،اينقره)4زرد ،قرمز،بنفش)3

متوسط-7تچه کاري باید انجام دهیم؟ر بیاید،خواستیم رنگ حنا تیره و خوب داگر -30
.استفاده کنیم،از حنایی که در قفسه مغازه مانده است)1
.استفاده کنیم،از حنایی که تازه و رنگ مشکی دارد)2
.استفاده کنیم،حنایی که تازه و رنگ سبزي دارد)3
.واد شیمیایی استفاده کنیمحنایی که داراي م)4

متوسط-7تباشد؟نمیکدام گزینه صحیح -31
.سعی کنید حناي مصرفی از شرکت بنام باشد)2.  به هیچ وجه از حناي سیاه استفاده نکنید)1
.داریمحنا را نزدیک به مواد شیمیایی دیگر نگه می)4.                  درجه کیفیت حنا باال باشد)3

متوسط-7تکنیم؟داري میرا چگونه نگهآن،اگر حناي با کیفیتی تهیه کردیم-32
.داریمرا در فریزر نگه میاضافی آن)2.              داریمرا در قفسه نگه میاضافی آن)1
.کنیمرا استفاده نمیاضافی آن)4.               داریمرا در کمد نگه میاضافی آن)3
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متوسط-8ت؟رسدبنفش چگونه به نظر میرنگ -33
.رسدغیرطبیعی و مصنوعی به نظر می)2.           رسدبا زمینه آرایش هماهنگ به نظر می)1
.رسدظر میتیره و چرك به ن) 4.                       رسدرنگ به نظر میکدر و بی)3

متوسط-8ت؟شوداستفاده میاي طبیعی چه زمانی رنگ قهوه-34
.شودبراي درخشندگی ناخن استفاده می)1
.توان از آن استفاده کردطی روز می)2
.         باشدرنگی است که فقط مناسب عصر می)3
.شودهاي جوانان استفاده میفقط براي مهمانی)4

وسطمت-8ت؟شودرنگ چه زمانی استفاده میرنگ آبی کم-35
شب)2عصر )1
فقط صبح )4روز )3

متوسط-8ت؟شودقرمز ماتیکی و سبز زنده و شاد چه زمانی استفاده می،نارنجی تند-36
.شوداستفاده میهاي بالماسکهتر براي مهمانی و جشنبیش)1
.شودتر براي مهمانی جوانان استفاده میبیش)2
.شودتر براي درخشندگی ناخن استفاده میبیش)3
.شودتر براي روز استفاده میبیش)4

سخت-8ت؟هایی هستندهاي روز چه رنگرنگ-37
قرمز ماتیکی ،نارنجی تند،اي براقنقره، رنگآبی کم)1
انواع صورتی و آبی چرك ،قرمزهاي مالیم،بژ مالیم)2
آبی روشن ،رنگ هلویی،اي طبیعیقهوه)3
قهوه اي طبیعی ،اينقره،رنگ بنفش)4

متوسط-8ت؟دهدتر جلوه میهایی بیشالك تیره بر روي چه ناخن-38
هاي بلند ناخن)2هاي کوتاه ناخن)1
هاي حساسناخن)4ناخن زیبا و طبیعی )3

سخت-8ت؟استفاده شده استمواديدر الك کریستال از چه -39
فلس ماهی)2از روغن براق کننده  )1
هاي آهن براده) 4اکلیل براق)3

متوسط-8ت؟شوداز چه رنگی براي درخشندگی ناخن استفاده می-40
طالیی صدفی )2رنگ بنفش )1
اينقره) 4اي قهوه)3
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