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آرایش و پیرایش زنانه: رشته
5- 3/1/23/70: کد استاندارد 

دقیقه  60: مدت پاسخگویی 
40:  تعداد 

10: کد مهارتآزمون کتبی

شود ؟براي جلوگیري از متصاعد شدن بوي بدن از چه موادي استفاده می- 1
از لوسیون و ترمیم کننده ) ج) دئودورانت ( اسپري ضدعرق ) الف
از کرم ضدآفتاب ) دکرم مرطوب کننده و لوسیون ) ب
؟ شودمیهاي برق چگونه نصب پریزکلید وسالندر-2

.شود شوها نصب میباالي سر) ج.شودشوها نصبنباید در نزدیک سر) الف
.باشد نصب میهواکشنزدیک) د.شودمینصب جلوي در ورودي)ب
ي وسایل برقی را باید بعد از اتمام کار از پریز کشید ؟شاخهدوچرا-3

جویی در برق      صرفه) جسوزيبراي جلوگیري از آتش) الف
ایجاد اتّصاالت برق براي ) دي سالنتهویهبراي ) ب
؟دارددر سالنکارآیی چهالکل -4

کردن پنبه و تیغعفونیبراي ضد) جو پالستیکیيدعفونی وسایل فلزّبراي ضّ)الف
.کارایی ندارد در سالن الکل ) دها ناخنعفونی دفقط براي ضّ) ب
ایدز چیست ؟-5

.شود عفونی که باعث انتشار عفونت در حنجره و گلو میایدز یک بیماري) الف
.سازدمختل میبدن رات یک بیماري اکتسابی دفاع ایمنیعلّه ب)ب
.شودقوي میبدن ها سیستم دفاعیمیکروبي به وسیله) ج
.هاي قارچی استایدز همان عفونت) د
؟کندمیرا مختلبدن ء اعضایک ازکدامابتداایدز ویروس-6

سیستم اعصاب) جبدنسیستم دفاعی)الف
مغز استخوان) دي نخاعیهاولسلّ) ب
شود ؟ دار کردن مو قبل از کوتاهی از چه ابزاري استفاده میبراي نم-7

تیغ پیتاژ) جسیفون) الف
ژل ) دماشین برقی) ب
چگونه باشد ؟موها باید در زمان ماشین کردن -8

.د کثیف باش) ج.باشدکثیف و خشک )الف
.خشک و تمیز باشد) د.        باشددارنم) ب
اندامک بزرگ درون سلّول چه نام دارد ؟ -9

هسته) جغشاء          ) الف
باکتري ) دسیتوپالسم          ) ب
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گویند ؟هاي هماهنگ با یکدیگر که وظیفه خاصی در بدن دارند ، چه میبه اندام-10
دستگاه) جبافت ) الف
سلّول) دغشاء ) ب
شود ؟هاي روي مو میکدام یک از شامپوهاي زیر موجب مسدود کردن پولک-11

شامپوهاي قلیایی ) بشامپوهاي حالت دهنده ) الف
شامپوهاي اسیدي) دشامپوهاي قلیایی قوي ) ج

باشد ؟دار و ناحیه فک داراي انحنا ، از مشخّصات کدام چهره میها زاویهشقیقه–13
ي قلبی  چهره) جي لوزي  چهره) الف
ي گالبیچهره) دي ترکیبیچهره) ب
نقاط مختلف صورت کدامند؟-14
وسط بینی ، نوك بینی،خط رستنگاه در جلو سر ، خط ابروها) الف
گوشه لب ، نوك چانه ، برآمدگی جلوي گردن) ب
خط جلوي سر ، نوك گوش ، برآمدگی جلوي گردن) ج
.باشد میصحیح ي الف و بگزینه) د

مدل موهایی مناسب است ؟هاي نسبتاً بزرگ براي چه براشینگ به زیر ، با برس-15
آلمانی مدل ) جمدل پر          ) الف
کرنلیمدل ) دمصري یا کلوشمدل) ب
نیون یعنی چه ؟یش-16
سشوار کشیدن مو) جدرست کردن مدل جمع) الف
فر زدن) دبازمدلدرست کردن ) ب

شینیون مناسب براي سرهاي کشیده و دراز کدامند ؟ -17
دار و برجستههاي یک طرفه پوشمدل)جدار تر و پوشدو طرف شقیقه برجسته)الف
دارهاي پایین سر برجسته و پوشمدل)دباالي سر برجسته و بدون پوش )ب

بعد از اتمام شینیون بهتر است از چه موادي استفاده شود ؟ –18
ژل مو)جموواکس )الف
موس)دکننده موثابتاسپري )ب
شود ؟کردن موها استفاده میي بعد از رنگچه مواداز-19
کنندهصافاز مواد) جکنندهنرماز مواد) الف
کنندهدکلرهاز مواد) ددهندهفراز مواد) ب
؟باشد هایی میهاي گرم مناسب چه چهرهرنگ- 20
.که پوست چرب دارندافرادي)جسفید نسبتاً روشن دارند پوستکهافرادي) الف
.دارند پوست تیره و گندمگونکهافرادي)د.خشک دارند پوست کهافرادي) ب

دهیم ؟هاي زیر موها را به طرف باال حالت میبراي کدام یک از گزینه-12
ي مستطیل چهره) جي لوزي                                               چهره) الف
پیشانی بلند     ) دپیشانی کوتاه) ب
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؟هاي اولیه و خالص کدامندرنگ-21
بنفش ، نارنجی ، خاکستري) جآبیقرمز ، زرد ،) الف
قرمز ، سفید ، سبز)ددوديبلوطی ، بلوندآکاژو ، شاه)ب

؟باشدکدام گزینه میهاي سرد رنگ- 22
نارنجی و گندمی) جخاکستري و صورتی) الف
بنفشوآبی ) دقرمز و سبز) ب

آید ؟بدست میبنفشهاییترکیب چه رنگاز-23
نارنجی و قرمز) جو آبیقرمز) الف
قرمز و نارنجی)دآبی و زرد ) ب

؟توان بدست آوردهاي اصلی به نسبت مساوي  میرنگی را از ترکیب رنگچه -24
سبز)جسیاه) الف
یشمی)دايقهوه)ب

هایی هستند ؟ل چه رنگیهاي مکمرنگها یا واریاسیون- 25
.کردن یا خنثی کردن استرنگ خالص و قوي که براي فانتزي) الف
. شود استفاده میمردانساژو قوي که برايغلیظرنگ ) ب
.شامپو شیمیایی استرنگ خالص که )ج
.گویند ل میهاي مکمرا رنگخاصشرکتیک هاي سیاه و رنگهاي رنگ) د

دکلره روي موهاي طبیعی چیست ؟ينتیجه-26
.شود میموها سبز)ج.شود موها قرمز می) الف
.شود رنگ میبیکامالًموها)د.شود موها نارنجی می) ب

اند ؟شکلی کنار هم قرار گرفتهچه هاي گوگردي به براي موهاي صاف پل-27
به صورت عمودي) جیک امتداددر) الف
به صورت مدور) دبه صورت بیضی) ب

شود ؟تشخیص داده میچگونه جنس مو - 28
کوتاهی مواز روي بلندي  و) جاز روي اندازه بیگودي ) الف
از روي ضخامت یا نازکی مو) داز روي مواد فر) ب

توان فر کرد ؟چه مویی را می- 29
. باشد که دکلره شدهمویی )جنوع موي سالمهر) الف
موي سوخته شده و ناسالم) دبا منافذ باز و شکننده مو) ب

است ؟هایی ناخنمناسب چه ، فرم گردمانیکور به- 30
خیلی بلندهاي ناخن) جهاي کوتاهناخن) الف
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.کشیم چشم پهن و بسته میخط) ج.کشیم چشم را در گوشه خارجی بلند میخط) الف
.کنیم چشم به رنگ آبی و صدفی استفاده میاز خط) د.رسانیم چشم را در گوشه داخلی به هم میخط) ب

شود ؟ چه رنگ مدادي استفاده میهاي درشت ازبراي چشم-33
اي نقره) جايقهوه) الف
فسفري) دسبز) ب

دادن مژه در آرایش چه باید کرد ؟ براي ضخیم و پر نشان-34
.هاي دو رنگ استفاده کنید از ریمل) ج. فرچه ریمل را از ریشه تا نوك مژه بکشید ) الف
.ها را چند با ریمل بزنید فقط نوك مژه) د.از ریمل مایع استفاده کنید ) ب

؟تر استبه کدام یک از اشکال هندسی نزدیکآل ایدهيچهره-35
مستطیل) جگرد) الف
مربع) دبیضی) ب

دهیم؟دادن به ابرو از چه قسمتی ، ابرو را فرم میبراي فرم- 36
انتهاي ابرو) جپل بینی) الف
ابروتاج ) دي ابروزاویه) ب

باشد؟ي برداشتن ابروهاي افراد مسن ، چگونه میطریقه- 37
.کرده و بعد ابرو را بردارید موهاي سفید را رنگ) ج.شود ابروهاي افراد مسن برداشته نمی) الف
.ابروهاي افراد مسن را باریک و بلند بردارید ) د.داریم میکرده ، بعد برعفونیابروها را ضد) ب

رخ نه برجسته و نه فرو رفته ، از مشخّصات کدام چهره است ؟نیم–38
رخ محدب نیم) جرخ مقعر نیم) الف
ته رخ چانه برجسنیم) درخ راست نیم) ب

دهیم ؟ کردن برس چه کار انجام میدر براشینگ هنگام باز و بسته -39
.دهیم موها را به صورت عمودي فرم می) ج. پیچیم موها را با بیگودي می) الف
.کنیم موها را به صورت مدور باز می) د.دهیم کشش مالیمی به موها می) ب
؟ابرو چیستکاربرد قیچی -40
هابرداشتن کرك) جبرداشتن موهاي زبر) الف
کوپ ابرو) دبرداشتن موهاي نرم) ب

پودر ترانس پرانت چه پودري است ؟ -31
. همان پودر تالک است ) الف
.دهد پودري که پوشش نازکی همراه با کمی روشنایی به پوست می) ب
. دهد پودري با رنگ برنزه که کامالً پوست را پوشش می) ج
.شود هاي چرب استفاده میهمان فون خشک است که براي پوست) د
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10کد آرایش و پیرایشپاسخنامه 
گزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیف

الف21الف1
د22الف2
الف23الف3
الف24الف4
الف25ب5
د26الف6
الف27الف7
د28د8
الف29ج9
الف30ج10
ب31د11
ب32ب12
الف33ب13
الف34د14
ب35ب15
ب36الف16
ج37الف17
ب38ب18
ب39الف19
د40د20

ا�ش زنانه اینجا �ل�ک نمای�د برای خ��د �سته �امل سواالت آرا�ش و پ��

https://iranarze.ir/Makeup+Pirayesh+feminine+download



