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کاله گیس باف با موي طبیعی: رشته
5- 1/1/90/70: کد استاندارد 

دقیقه 60: مدت پاسخگویی 
40:  تعداد 

2: کد آزمون کتبی مهارت                                        

چرا هنگام استفاده از اسپري مو از ماسک استفاده می کنیم؟-1
.شود چون مانع ورود مواد مضّر به داخل دهان می) ج.    کند تنفّس ما را ضعیف میچون ) الف
.اسپري مو مواد مضّر ندارد ) د.از نظر بهداشتی قابل قبول نیست ) ب
کند ؟ برق گرفتگی به طور ناگهانی کدام سیستم بدن را تحریک می-2

سیستم عصبی          ) سیستم اعصاب و قلب          د) سیستم مغز        ج) سیستم قلب       ب) الف
هاي آتش نشانی را هر چند وقت یک بار باید امتحان نمود؟ کپسول-3

هر دو ماه    ) هر سال          د) هر هفته         ج) هر دو هفته       ب) الف
گیس به روش کالسیک به چند تکّه تور نیازمندیم ؟در زیرساز کاله-4

تکّه6) دتکّه                        3) جتکّه2) تکّه                         ب1) الف
دوزیم ؟ها را میعالوه بر دوختن دو طرف درز ، کدام قسمتگیس محکم شود ، براي این که زیرساز کاله-5

) ب.        دوزیم گیس را مینوك کاله) ج.قسمتی که تور را دوال کرده بودیم ) الف
.دوزیم ابتداي تور را می)د.قسمتی که در تاج سر قرار دارد 

کنیم ؟گیس درست روي سر قرار بگیرد چه میبراي این که کاله- 6
.کنیم زیر کاله را آماده کرده و بعد اندازه گیري می) الف
.دوزیم زیرساز را قیچی کرده و می) ب
.زنیم گیري و طبق اندازه زیر ساز برش میسر را اندازه) ج
.نیاز به اندازه ندارد گیس دوختن کاله) د
گیس به روش کالسیک چه حالتی است ؟برش تور زیرساز کاله-7

قنديکلّه) بیضی شکل         د) مربع شکل         ج) مستطیل شکل         ب) الف
شود ؟نوار چگونه روي تور نصب می-8

با توجه به پشت سر) دي سر  با توجه به اندازه) جي نواربا توجه به اندازه) بي تور      با توجه به اندازه) الف
شود ؟ها دوخته میترس چگونه روي نوار-9

.        گیس به ترس نیاز نیست در کاله) جگیري                   با توجه به فواصل اندازه) الف
ي رستنگاه از جلوي سربا توجه به اندازه) د.شود ترس به دلخواه دوخته می) ب
10-گیس در روش کالسیک کدام است ؟ترین اندازه زیرساز کالهمهم

هااز پشت سر تا روي گوش) داز تاج سر تا رستنگاه ) جهاروي گوش) ي جلوي سر        باندازه) الف
کنیم ؟گیس از چه شماره قلّاب استفاده میبراي بافت کاله-11

1فقط شماره ) به باال       د8) جبه باال 4) به پایین      ب3) الف
دسته قلّاب بافت مو از چه جنسی است ؟-12

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