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40:  تعداد 
1: کد آزمون کتبی مهارت        

مواد شست وشوي و پاك کننده محیط کار چیست ؟-1
جرمگیر ،پودر شوینده ،کف شوي ،آب ژاول -بوایتکس،آب جوش ،صابون -الف

دتول ،کف شو ،آب جوش -دجرم گیر ،پودر شوینده-ج

فرق استریل و ضد عفونی چیست ؟-2
.هر دو عمقی هستند و عاري از میکروب است -الف
.استریل عمقی و ضد عفونی سطحی می باشد-ب
.استریل سطحی و ضد عفونی عمقی است -ج
.سطح وسایل را عاري از میکروب می کند استریل ، -د

مهمترین گندزداهاي شیمیایی کدامند ؟ -3
پودر شوینده ، الکل-بکلر ،کرئولین ، ساولن -الف

پودر شوینده ، جوهر نمک-دبتادین ، هاالمید ، جوهر نمک         -ج

گندزدایی درچه مواردي  کاربرد دارد ؟ -4
در اماکن عمومی-بدر امکان شخصی           -الف

در مورد محیط هاي بیجان-دفقط براي لباس نوزادان             -ج

کدام گزینه صحیح می باشد ؟ -5
.گند زدا باید عوامل بیماري زا را در باالترین زمان ممکن از بین ببرد مواد-الف
.مواد گند زدا باید در مقدار زیاد قدرت گند زدایی خود را نشان دهد -ب
.مواد گند زدا باید ثابت وپایدار نبوده و تحت شرایط ویژه خراب نشود -ج
.زمان ممکن از بین ببرد مواد گند زدا باید عوامل بیماري زا را در کمترین -د

کدامیک گند زداي فیزیکی می باشد ؟ -6
حرارت مرطوب ، ساولن -بالکل ، اسپري  -الف

ساولن ، صابون-دحرارت مرطوب ، حرارت خشک -ج
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ستر ناخن قرار دارد؟ کدام قسمت ناخن بر روي ب-7
النوال-دماتریکس ناخن -جصفحه ناخن -بلبه آزاد ناخن -الف

قسمت اصلی بدنه ناخن ، چه نام دارد؟ -8
ماهک -دتاي ناخن -جالنوال-بصفحه ناخن -الف

قسمتی از پوست که بدنه ناخن روي آن قرار دارد ، چه نامیده می شود ؟ -9
لبه آزاد ناخن -دماهک-جصفحه ناخن  -ببستر ناخن -الف

کدام قسمت ناخن از سایر قسمتهاي دیگر روشنتر می باشد ؟ -10
کوتیکول-دبستر ناخن -جصفحه ناخن -بالنوال -الف

مواد شوینده قلیایی روي ناخن چه اثري دارند ؟ -11
.باعث شفافیت ناخن می شود -ب.باعث رشد ناخن می شود -الف

. *اثر نا مطلوب بر رشد ناخن دارد -د.باعث کلفت شدن ناخن می شود -ج

از نرم کننده هایی مثل وازلین چه استفاده اي می شود ؟ -12
. براي دور و روي ناخن مناسب است -ب.است فقط براي پا مناسب-الف

.فقط براي کف پا مناسب است -د.فقط براي کف دست مناسب است -ج

یید ؟ ترکیب نما.............. براي برطرف کردن خستگی پا در آب داغ چند قطره -13
نرم کننده   -داسطوخودوس -جبی حس-بمواد شوینده       -الف

سخت4-2.........ترالی یعنی -14
دستگاه فرنچ -ددستگاه مانیکور     -جمیز متحرك   -بمیز کار      -الف

چه زمانی باید فرم ناخن ها هماهنگ با نوك انگشتان باشد ؟-15
.زمانیکه ناخن ها حالت طبیعی داشته باشند -ب.زمانیکه ناخن ها حالت گرد داشته باشند -الف

.زمانیکه ناخن ها حالت بیضی داشته باشند -د.زمانیکه ناخن ها حالت مربع داشته باشند -ج

؟................ فرم نوك تیز ناخن براي دست هاي -16
.دست هاي الغر و ظریف مناسب است -ب.دست هاي چاق و کوتاه مناسب است -الف

.دست هاي کشیده و کوتاه مناسب است -د.دست هاي تپل و کشیده مناسب است -ج

فرم نوك تیز در ناخن براي چه فرم انگشتی مناسب است ؟-17
.فرقی ندارد -ددست هاي ظریف و الغر  -جدست هاي ایده آل-بدست هاي چاق-الف

ناخن آسیب پذیر است و زودتر می شکند؟کدام فرم -18
فرم گرد-دفرم مستطیل-جفرم مربع-بناخن هاي کوتاه-الف

بهترین استحکام را کدام فرم ناخن دارد؟-19
فرم گرد-دفرم مستطیل-جفرم بیضی-بفرم مربع-الف

دو رنگ الك زدن براي ناخن هاي پهن و بلند ، چگونه است ؟-20

برای خرید بستھ کامل سواالت بھ ھمراه پاسخنامھ کامل اینجا کلیک نمایید

http://iranarze.ir/Stylist+Nails+test+download



