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 راحت4- 1 کرد؟ باید چه خراشیدگی یا جوش زخم، مشاهدهي صورت در مشتري، موي رنگآمیزي زمان1-

 .بزنید چسب خراش یا جوش روي3.  )کنید درمان را سر پوست1) 

 .بزنید خشک پودر زخم محل روي4.  )میکنیم خودداري کار ادامه از2) 

 متوسط1 – 2  میشود؟ استفاده وسیلهاي چه از دیواره و سقفها در صدا، و سر بردن بین از براي2- 

 آلومینیومی پنجره3)  جداره یک وسایل1) 

 چوبی پنجره4)  صدا جذب وسایل2) 

 متوسط3  ببرید؟ نام را آتش مثلث3- 

 آب خونریزي، آبگرفتگی،3)  آب گاز، برق،1) 

 هیدروژن آب، اکسیژن،4)  سوختنی ماده اکسیژن، حرارت،2) 

 متوسط4  میشود؟ پیشنهاد ضدعفونی روش کدام زنده میکروبهاي بردن بین از براي4- 

 برقی استریل دستگاه3)  شمع1) 

 صابون4)  الکلی چراغ2) 

 سخت5  کدامند؟ میشود، تأمین سشوار وسیلهي به که انرژي نوع دو5- 

 آتش انرژي مکانیکی، انرژي3)  حرارتی انرژي مکانیکی، انرژي1) 

 کشش انرژي اتمی، انرژي4)  سرمایی انرژي سرمایی، انرژي2) 

 سخت6  چیست؟ میشود، مشاهده تیره یکدست موهاي روي سفید، موي دسته یک که مادرزادي ناهنجاري6- 

 فاووس تینا3)  آلبینیسم جزئی شکل1) 

 کچلی4)  آلوپسی2) 

 متوسط7  میگذارد؟ مو بر تأثیري چه) رنگ( شیمیایی مواد از مکرر استفاده7 - 

 .میکند نرم و موخورهاي را مو3.  )میکند چرب و وزدار را مو1) 

 .میکند حالتدار و موجدار را مو4.  )میکنند خشک و شکننده پوسیده، را مو2) 

 متوسط2-8 است؟ چگونه چشم دو بین نرمال فاصلهي8- 

 بادامی و ژاپنی چشم یک اندازهي به3)  صورت همان چشم یک اندازهي به1) 

 کوچک چشم یک اندازهي به4)  صورت همان چشم دو اندازهي به2) 



 متوسط5-8 میشود؟ کنترل زاویهاي چه با الیهالیه مدل9- 

 درجه45  زاویهي3)  درجه35  زاویهي1) 

 درجه90  زاویهي4)  درجه60  زاویهي2) 

 متوسط2- 8  میکند؟ کم هم از را چشم دو فاصله مویی مدل چه10 - 

 طرف یک به متمایل و بلندتر سر باالي کوپهاي2.  )میدهیم حالت سر باالي را همه و داده پوش را موها1) 

 میکنیم آرایش طرف یک به را موها همه4.  )میکنیم آرایش فشن و باال سمت به را موها3) 

 متوسط5-8 است؟ مناسب کوتاه و پهن گردنهاي براي کوتاهی مدل چه1

 .باشد بلند یکدست مدلهاي3.  )باشد کوتاه و خالی گردن پشت1) 

 .باشد درجه صفر هاي مدل4.  )باشد بلند درجه45  مدل2) 

 متوسط2-8  کرد؟ باید چه کوتاهی در گرد چهرهي دادن نشان کشیده براي12- 

 .میکنیم برجسته صورت اطراف در را موها1) 

 .بریزید فک خارجی گوشه و گونه روي اطراف در و پفدار سر باالي موهاي2) 

 .میشود آرایش سر پشت سمت به صورت اطراف موهاي و ریخته پیشانی روي را موها3) 

 .میکنیم آرایش صورت داخل به را موها همه4) 

 متوسط5-8 میشود؟ کنترل زاویهاي چه با درجه135  و90 پر13– 

 درجه90 و45  زاویهي3.  )ندارد کنترل پر این1) 

 درجه135  و90 زاویهي4)  درجه90  زاویه2) 

 متوسط9 میگیرند؟ قرار مصرف مورد مواردي چه در سشوارها14- 

 آرایشگاهها در فقط3)  حرفهاي و شخصی مصرف براي1) 

 شخصی مصارف براي فقط4.  )ندارد خاصی کاربرد2) 

 متوسط9  میدارند؟ نگه دردست را برس و سشوار چگونه هستند، دست راست افرادیکه براي15- 

 چپ دست با را برس و راست دست با را سشوار1) 

 راست دست با را برس و چپ دست با را سشوار2) 

 .دارید نگه دست یک در همزمان را برس و سشوار3) 

 .بگیرید کمک دیگري شخص از کشیدن سشوار براي4) 



 متوسط2-10میشود؟ استفاده پوشیده فرق از موقع چه16- 

 صورت دادن نشان پهن براي3)  سر باالي موهاي کردن برجسته براي1) 

 لبها دادن نشان برجسته براي4)  بینی دادن نشان کشیده براي2) 

 سخت2-10چیست؟ شینیون پایه17- 

 .شود بسته کش با که مو از قسمتهایی1) 

 .میشود زده سنجاق پوش وسیله به که قسمتهایی2) 

 .میشود مهار سنجاق و کش وسیله به که مو از قسمتهایی3) 

 .میشود بسته که سر جلوي قسمتهاي4) 

 متوسط2-10 میشود؟ استفاده مو سرم از مواردي چه در18- 

 چرب موهاي میزانپلی براي3)  مو وز گرفتن و مو حالت بیشتر دوام براي1) 

 بلند خیلی موهاي سشوار براي4)  مو آرایش داشتن نگه ثابت براي2) 

 متوسط10میشود؟ انجام چگونه بلند گردنهاي براي شینیون19- 

 .میشود آرایش سر طرفین در3.  )میشود آرایش باال طرف به سر1) 

 .میشود آرایش سر طرف یک در4.  )میشود آرایش پایین طرف به سر پشت2) 

 متوسط5- 11 میکنیم؟ چه سر ویتامینه مصرف از بعد20- 

 .میکنیم صاف را موها3.  )میکنیم آبکشی را موها1) 

 .میکنیم خضاب را موها4.  )میکنیم دکلره را موها2) 

 متوسط12  میشود؟ خودداري مو آمیزي رنگ از وقت چه21- 

 مو مش پریودي، موها، بودن سفید3)  عصبی بیماریهاي حاملگی، پریودي، زایمان،1) 

 موها بودن ضخیم پریودي، زایمان،4)  سفیدي موها، بودن روشن عصبی، بیماریهاي2

 متوسط12 میشوند؟ باز موها دریچه آمیزي رنگ هنگام چرا22- 

 مو رنگ بودن تیره و موها بودن ضخیم اثر بر3)  موها شدن نرم و رنگ بودن اسیدي1) 

 مو شدن ضخیم و رنگ بودن اسیدي4)  مو شدن ضخیم و رنگ بودن قلیایی2) 

 متوسط12  میکنند؟ نفوذ مو در زمانی چه مو رنگ مصنوعی پیگمنتهاي23- 

 .میشود باز مو پولکهاي هنگامیکه3.  )میشود خنثی مو وقتی1) 



 .باشد شده میزانپلی مو هنگامیکه4)  مو کردن فر از بعد2) 

 متوسط12 میآید؟ وجود به رنگی چه سفید و سیاه رنگ ترکیب از24- 

 خاکستري3)  بنفش1) 

 سبز4)  آبی2) 

 متوسط12 میآید؟ وجود به رنگ چند بگذرد، منشور از آفتاب نور وقتی25- 

 رنگ3) 2  رنگ1) 7 

 رنگ4) 9  رنگ2) 4 

 متوسط4- 13  کدامند؟ مش انواع26- 

 شانهاي تکهاي، گردي،3)  هایالیت تکهاي،1) 

 سوزنی شانهاي، دایم،4)  موقت دایم، شانهاي،2) 

 متوسط4- 13  چیست؟ خوب مش کاله مشخصات27- 

 .گیرد قرار سر روي راحتی به3.  )باشد انعطاف قابل و ریز منافذ داراي1) 

 .باشد ضخیم و سفت4.  )باشد نرم و انعطاف قابل2) 

 متوسط4- 13  چیست؟ موفقیت مهم عامل کردن دکلره در28- 

 انتخابی صحیح رنگ انتخاب3)  مواد بودن یکنواخت1) 

 دلخواه به رنگ کردن انتخاب4)  دکلره پایه بودن یکنواخت2) 

 متوسط21-14  میشود؟ عمل چگونه آسیبدیده موهاي کردن صاف براي29- 

 .کرد صاف بعد و ترمیم را موها اول3.  )صافکرد قلیایی مواد با باید1) 

 .صافکرد بعد و زد تقویتی مواد اول باید4.  )صافکرد اسیدي مواد با باید2) 

 متوسط14 میآیند؟ دست به شیمیایی واکنش مرحله چند عملکرد واسطه به صاف30- 

 مرحله3) 1  مرحله1)4 

 مرحله4) 7  مرحله2) 2 

 متوسط7- 15 میشود؟ انجام روش چند به خنثی عمل31- 

 مورب و راست روش3)  عمودي روش1) 

 اسپلش و بیگودي به بیگودي روش4)  افقی روش2) 



 متوسط7-15 میشود؟ استفاده موادي چه از جدید فرم داشتن نگه ثابت براي فر لوسیون مصرف از بعد32- 

 کننده تثبیت و خنثی3)  لوسیون1) 

 قلیایی لوسیون4)  مو کرم2) 

 متوسط7- 15  میسازد؟ متوقف را فر لوسیون عمل گزینه کدام33- 

 قوي کننده نرم3)  نوترالیزان1) 

 قوي لوسیون4)  شامپو2) 

 متوسط4-16  میزنیم؟ بیشتري سوهان را ناخن قسمت کدام4

 ناخن آزاد لبه زیر3)  ناخن راست طرف1) 

 ناخن دور تا دور4)  ناخن چپ طرف2) 

 سخت17  نمود؟ استفاده میتوان سایهاي طرح چه از پفدار چشمهاي جهت35- 

 روش و تیره رنگ در سایهاي مدل هر1) 

 چشم پف محدوده در قهوهاي و افقی سایه طرح2) 

 چشم پف محدوده در تیره و افقی سایه طرح3) 

 چشم پف محدوده در روشن و عمودي سایه طرح4) 

 متوسط17  میشود؟ استفاده موادي چه از آرایش در ابرو نقایص کردن برطرف براي36- 

 پوست رنگ به فیکس پودر3)  پالستیکی خطچشم1) 

 زرشکی لب خط4)  ابرو مناسب سایه و ابرو مداد2) 

 متوسط17  کرد؟ استفاده نباید سایهاي چه از تیره پوستهاي زیرسازي بدون37- 

 تیره بنفش کبود،3)  قرمز طالیی،1) 

 روشن آجري4)  طالیی2) 

 متوسط3-18برداشت؟ میتوان حالتهایی چه را ابرو سر38- 

 مستطیل زیگزاك، اریب،3)  کج اریب، صاف،1) 

 گرد صاف، اریب،4)  زیگزاك صاف، گرد،2) 

 متوسط3-18است؟ چگونه ابرو کوتاه پیشانی در39- 

 زاویهدار ابروي3)  باال ابرو کمان1) 



 هیچکدام4)  کوتاه ابرو کمان قوس2) 

 متوسط3-18باشد؟ چگونه ابروها سر است بهتر دور چشمهاي براي40- 

 نازك ابروها3)  پیوسته ابروها1) 

 پرپشت ابروها4)  هم از دور ابروها2) 
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