
زنانـه پیرایشگر ابرو و صـورت  : رشته
70/32/1/2-5:اردکد استاند

40:  تعداد 
1:کد آزمون کتبی مهارت           

متوسط- 1تهاي اولیه شامل چه وسایلی است؟جعبه کمک- 1
، دماسنج فعالرنگ، یخ شانه)3دماسنج، کاسه رنگ، بانداژ                                               )1
مصرف، یخ فعالبار یکدماسنج، کیسه)4بار مصرف نخ اصالح، موچین، کیسه یک)2
متوسط-1تبهتر است از ماسک استفاده کنیم؟چرا هنگام استفاده از اسپري مو -2
.شودزیرا مانع ورود مواد مضر به داخل دهان می) 3.                                                 زیرا مواد آن سمی است) 1
به خاطر زیبایی و رعایت بهداشت ) 4. زیرا بوي بدي دارد) 2
متوسط-1تهاي زیر است؟کدام یک از گزینهCي طبقه هاآتش- 3
مواد منفجره) 3وسایل الکتریکی             ) 1
فلزات) 4گازها) 2

متوسط-2کنیم؟ تي مشتري چگونه با او برخورد میهنگام مراجعه-4
.کنیم تا منتظر بماندبه مشتري اشاره می) 3.کنیممشتري را به حال خود رها می) 1
.کنیمنشستن روي صندلی بدرقه میمشتري را تا ) 4.کنیمنام مشتري را سوال می) 2
متوسط-2تترین عامل رمز موفقیت در کار چیست؟مهم-5
ي موفق و اعتماد به نفس زیادمشاوره) 3مشتري مداري و برقراري ارتباط) 1
زیبایی سالن) 4رعایت بهداشت فردي و زیبایی سالن                            ) 2
متوسط-2تگویند؟اي از صفات باطنی و روحی چه میبه مجموعه- 6
اخالق) 3ارتباط  ) 1
اعتماد به نفس) 4اهمیت  ) 2
متوسط-2تگزینه جزء کاربردهاي رایانه است؟کدام - 7
پذیرش مشتري و معرفی خدمات آرایشی) 3شناخت سلیقه مشتري و چاپ قبض) 1
ها هاي روز با چهره، چاپ قبض، پرداخت هزینهتطبیق مدل) 4انجام آرایش با رایانه و طراحی مدل روي صورت مشتري) 2
متوسط-2تشود؟ی باعث بروز احساسات منفی در مشتري میچه عامل-8
داشتن مهارت کافی ) 3ن رفتار غیردوستانهتداش) 1
رعایت بهداشت) 4مهربان بودن) 2
متوسط-3تدپیالسیون چیست؟-9
الکترولیز کردن ) 3صدمه زدن به ساقه مو)  1
لیزر کردن)  4صدمه زدن به ریشه مو   )  2

متوسط-3تاصالح صورت به روش برقی چند نوع است؟-10
موم شمعی و الکترولیز ) 3برقی تیغ و موزن )1
موکن برقی و مومک  ) 4موکن برقی، موزن برقی ) 2
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متوسط-3تبرد؟کدام روش موزدایی به صورت موقت موها را از بین می-11
موچین، مومک، بند ) 3لیزر،بند                                           ) 1
لیزر، فالش المپ، موم شمعی ) 4لیزر، الکترولیز،تیغ                               ) 2

متوسط-3تکنند؟رارتی ذوب میهاي شمعی را در چه حموم-12
گراد درجه سانتی100) 3گراد درجه سانتی20) 1
گراددرجه سانتی160) 4گراد درجه سانتی50) 2

متوسط-3هاي گرمایش موم کدام است؟ تروش-13
با حرارت مستقیم شعله          ) 3بخار مرطوب                       ) 1
داشتن روي حرارت غیرمستقیمبا نگه) 4کناستفاده از دستگاه موم داغ) 2

متوسط-3تمحصولی استفاده کنیم؟بعد از انجام موزدایی به وسیله وکس بهتر است از چه -14
روغن بادام         ) 3ژل ضدالتهاب) 1
ژل تقویت کننده ) 4کننده                            ژل چرب) 2

متوسط-4چه عاملی باعث به وجود آمدن پوست چرب می شود؟ ت-15
فعالیت غدد داخلی، تغذیه نامناسب ) 3ترشحات چربی به اندازه، تغذیه مناسب        ) 1
تغذیه مناسب،زمینه ارثی ) 4رطوبت کم و تغذیه نامناسب                   ) 2

متوسط-4مشخصات نخ اصالح چیست؟ ت-16
پالستیک و ابریشمی) 3ابریشمی                                   ) 1
تراستر و کتان کمبا درصد باال پلی) 4کتان ) 2

متوسط-4کنیم؟ تنخ اصالح را با چه محلولی و چه مدت ضدعفونی می-17
دقیقه20دتول یا وایتکس،) 3دقیقه                             50صابون،) 1
دقیقه      20الکل،) 4روز                                  3ساولن، ) 2

متوسط-4افتد؟ تاگر اصالح صورت با فشار زیاد باشد، چه اتفاقی می-18
براقیت پوست و روشنی پوست          ) 3ابتال به عفونت قارچی و شفافیت     ) 1
بهتر کنده شدن موها) 4التهاب و انتشار عفونت) 2

متوسط-4براي برداشتن پرزهاي صورت قبل از اصالح چه باید کرد؟ ت-19
.  زنیمپودر تالک می) 3.                          زنیمکرم پودر می) 1
. زنیماستیک میپن) 4.                            زنیمپنکیک می) 2

متوسط -5شود؟ تلوسیون ضدعفونی کننده صورت چگونه استفاده می-20
بار          ساعت یک8هر ) 3بار                ساعت یک5هر ) 1
ساعت 24بار تا ساعت یک4هر ) 4بار    ساعت یک12هر ) 2

متوسط-5دهد؟ تکدام گزینه براي پوست مهم و جریان خون را افزایش می-21
هاي موبرکرم) 3کرم ضدآفتاب ) 1
کرم پودر) 4ماساژ ) 2

متوسط -5شود؟ تاي میباعث بروز چه عارضهFکمبود ویتامین -22
بیماري کورك و آکنه ) 3پیري زودرس ) 1
ریزش مو و ناراحتی اعصاب) 4ها                     ضعیف شدن چشم)  2
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متوسط-5رنگ شدن پوست و احساس آرامش است؟ تکدام گزینه مربوط به خوش-23
برنزه کردن پوست   ) 3افزایش جریان خون) 1
روشن کردن پوست) 4تیره کردن پوست      ) 2

متوسط-6تتر باشد، چه باید کرد؟ها درشتتر و چشمبراي این که چهره جوان-24
.تر و سایه روشن زده شودفاصله بین چشم و ابرو کم) 1
.گذاریمکه ممکن است، روي استخوان پشت پلک را پرتر میتا جایی ) 2
.دهیمابرو باالتر و بلندتر از حد معمول حالت می) 3
.کنیمتا جایی که امکان دارد روي استخوان پشت پلک را خالی می) 4

متوسط-6دهیم؟ تدر چهره گالبی از کدام گوشه چشم ابرو را برداشته و حالت می- 25
آرك ابرو ) 3گوشه میانی ) 1
انتهاي ابرو) 4گوشه داخلی) 2

متوسط-6براي چه موهایی موچین و قیچی سر کج مناسب است؟ ت-26
موهاي زاید و اضافی) 3موهاي اصلی ابرو                                  )1
موهاي ضخیم) 4موهاي نازك                                    ) 2

متوسط-6تکنیم؟ براي حالت دادن طبیعی ابرو از کدام قسمت شروع به برداشتن می-27
زیر ابرو ) 3ابتداي ابرو ) 1
آرك ابرو ) 4نقطه میانی ) 2

متوسط-6تشود؟چه میبرداشتن متوالی وتراشیدن زیاد ابروها، باعث-28
باعث تنک شدن و زیبا شدن ابرو ) 3باعث ضعیف و کم پشت شدن ابرو) 1
رنگ شدن ابرو باعث کم) 4شدن ابرو باعث تقویت و مرتب ) 2

متوسط-6تدو خط مرئی ابرو کدامند؟-29
ي انتهاي ابرو ي ابرو تا نقطهي ابرو از بلندترین نقطهترین نقطهي شروع ابرو تا بلندنقطه) 1
انتهاي ابرو تا قوس کمان ابرو -ي ابرو ي پایانی ابرو تا بلندترین نقطهنقطه) 2
ي خارجی چشم شهي ابرو تا گوسینه-ي ابرو تا انتهاي ابرو زاویه) 3
ي خارجی چشم تا قوس ابروگوشه-ي ابرو ي ابرو تا سینهبلندترین نقطه) 4

متوسط-7تي قلبی کدام است؟مشخصات چهره-30
تر ها پهندرازا و پهناي صورت یک اندازه، شقیقه) 1
تر ها پهنهاي گونه و فک تقریباً یکسان، گونهپیشانی، استخوان) 2
. تر استفرم بیضی بوده با این تفاوت که وسط چانه کمی باریکشبیه به ) 3
. هاي فک زاویه داردها تخت، استخوانچانه پهن، گونه) 4

متوسط-7تهاي صورت کدامند؟فرم-31
لوزي، مستطیل، بیضی، گرد، مربعی، مستطیل) 3گرد، بیضی، کشیده، مربعی، قلبی، لوزي، مثلث) 1
قلبی، بیضی، مربعی، گرد، دایره، چهارگوش) 4، قلبی، مستطیل، چهارگوش       مربعی، بیضی، لوزي) 2

متوسط -7کدام فرم صورت طول و عرض آن تقریبا برابر است؟ ت-32
گرد ) 3ذوزنقه )  1
گالبی ) 4به پیشانی راس)  2
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متوسط-7تتر به شبیه بیضی است؟کدام چهره، شبیه-33
مستطیل ) 3گرد ) 1
مربع) 4قلبی ) 2

متوسط-7تداریم؟هاي مثلثی، انتهاي ابرو را چگونه برمیدر صورت-34
.  داریمنمیانتهاي ابرو را بر) 3.      کنیمانتهاي ابرو را خیلی کوتاه می) 1
.زنیمانتهاي ابرو را تیغ می) 4.  در انتها باید کمان داد) 2

متوسط-6تباشد؟تر براي ابروي هشتی میگزینه مناسبکدام -35
صورت مربع          ) 3صورت گرد                                ) 1
صورت قلبی) 4صورت کشیده                                  ) 2

شود؟برداشتن ابروها به چه فرمی سبب افزایش گردي چهره می-36
دار قوس) 3گرد) 1
ظریف و نازك) 4دار حالت) 2

متوسط-7تنقش پیشانی در فرم دادن ابرو چیست؟- 37
.گذاردبر پهنا و نازکی ابرو تأثیر می) 3.گذاردبر بلندي یا کوتاهی ابرو تأثیر می) 1
.گذاردپیشانی بر ابرو هیچ تأثیري نمی) 4.                      گذاردبر رنگ ابرو تأثیر می) 2

متوسط- 8دارد؟ تPHآل چه پوست صورت در حالت ایده- 38
کمی قلیایی ) 143الی 8) 1
کمی اسیدي ) 34الی 1)2

متوسط-8کنیم؟ تچرا براي رنگ ابرو از اکسیدان ضعیف استفاده می-39
.تري داردزیرا اطراف چشم پوست ضخیم) 3.                            تا دیرتر رنگ بگیرد) 1
. تا زودتر رنگ بگیرد) 4. ضعیف  استچشم چون اطراف)2

متوسط- 8اگر هنگام رنگ کردن ابرو رنگ دلخواه نبود چه باید کرد؟ ت- 40
.کنیمهاي موقتی استفاده میاز رنگ)3. زنیمرنگ را دوباره روي ابرو می) 1
.گذاریمرنگ سیاه می) 4.                   کنیمتر میابرو را نازك)  2
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