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Nail Exam 04 

1. Foot files are used to remove 

ច្រាសម៉ា សាបាតជ ើងច្រតូវបានជច្ររើជ ើម្បើសមា ត 
A. Warts 

ឬសស 
B. Hangnails 

សាច់  ុះជៅគលច់្ររចរ 
C. Callus growths 

ស្សបរច្ររិនរ ើរធំជ ើង 

D. Fungus 

ផ្សតិ 

E. Toes 

ច្រមម្ជ ើង 

  

2. Eyes can be damaged by improperly shielded 

ស្នែរអាចច្រតូវបានរ៉ាុះពាល់ជោយការពារ់របាងំការពារមិ្នច្រតឹម្ច្រតូវ 
A. Ultraviolet (UV) lamp 

អំពូលសាា យអ  លច្រា 

B. Polish 

រ៉ាូលា 

C. Fingerbows 

ជច្រសាម្ពារ់ច្រមម្ដ  
D. Autoclaves 

ច្ររោរ់រមា រ់ជម្ជោគ 

  

3. The number of known elements is: 

ចំននួដនសមសធាត ស្ លសាា ល់គឺ៖ 
A. 96 

96 

B. 106 

106 

C. 101 

101 

D. 108 

108 
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4. An example of an employee benefit would be any of the following EXCEPT: 

ឧទាហរណ៍ដនអតថច្ររជោ ន៍និជោ ិរអាចនឹងទទលួបានខាងជច្រកាម្ ជលើរស្លងស្ត៖ 
A. Medical insurance 

ការធានាោ៉ារ់រងស ខភាព 

B. Life Insurance 

ការធានាោ៉ា រ់រងអាយ  ើវតិ 

C. Paid parking 

ចំណតស្ លទូទាត ់

D. Earn Minimum Wage 

ច្របារ់ឈ្ែួលអរបររមស្ លររបាន 

 

5. Your personal problems should always be 

រញ្ហា ផ្ទា ល់ខលួនររស់អែរគរួច្រតូវបាន 

A. Shared with coworkers 

ស្ចររសំ្លរជាម្យួសហការ ើ 
B. Left at home 

ទ រជៅផ្ាុះ 
C. Shared with clients 

ស្ចររសំ្លរជាម្យួអតិថិ ន 

D. Told to the boss 

បានច្របារ់ជៅច្ររធាន 

  

6. A client with athlete's foot may not receive 

អតិថិ នស្ លមនជ ើងររស់រើឡាររអាចមិ្នទទលួបាន 

A. A Pedicure 

ការជច្ររើឱសថពាបាលជ ើង 

B. Foot massage 

ការម៉ា សាជ ើង 

C. Colored Polish 

ការរ៉ាូលាឱយនលឺរជលាង 

D. Nail Pen 

រ ចិលារច្ររចរ 

 

7. To draw with an airbrush, you need to use a/an: 

ជ ើម្បើគូសជាម្យួច្ររោរ់លារថ្ែ ចំ្ររចរ អែរច្រតូវជច្ររើម្យួ៖ 

A. Orangewood sticks 

 ងជឈ្ើពណ៌ទឹររូច 
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B. Sponge 

ជអរ៉ា ង 

C. Nail pen 

រ ចិលារច្ររចរ 

D. Design tool 

      ឧរររណ៍គូសឌើហាញ 

8. On a common basis, the nail care industry annually does this much business: 

ជៅជលើមូ្លោា នទូជៅ ឧសាហរម្មស្ថទាចំ្ររចរជធាើអា ើវរម្មជនុះោ៉ា ងជច្រចើនជាជរៀងោល់ឆ្ែ មំនទឹរច្របារ់ចំននួ៖ 
A. $3 Billion 

3រ ើលាន  លាល រ 
B. $5 Million 

5រ ើលាន  លាល រ 
C. $2 Billion 

2រ ើលាន  លាល រ 
D. $10 Billion 

10រ ើលាន  លាល រ 
  

9. A common condition in which the cuticle around the nail splits is known as: 

លរខខណឌ ទូជៅស្ លគល់ច្ររចរ  ំវញិការោច់ច្ររចរគឺច្រតូវបានជគសាា ល់ថ្៖ 
A. Hangnails 

សាច់  ុះជៅគលច់្ររចរ 

B. Skin overgrowth 

ការ  ុះច្ររចរ 

C. Nail crack 

ការច្រសាចំ្ររចរ 

D. Callus 

ស្សបរច្ររិន 

 

10. Prevent chemical accidents by never using a product if the container is not: 

រង្កា រជច្ររុះថ្ែ រ់ចោចរណ៍ជោយមិ្នជច្ររើផ្លិតផ្លជរើធ ងមិ្ន៖ 
A. Sealed 

រិទ ិត 

B. Full 

ជពញ 

C. Sanitized 

មនអនាម្័យ 
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D. Labeled 

សាល រសញ្ហា  
  

11. It is dangerous to judge if a chemical is safety by its 

វាមនុះថ្រ់រែ ងការវនិិចឆ័យថ្ជតើសារធាត គើម្ើម្យួមនស វតថិភាពឬោ៉ា ងណា 

A. Label 

សាល រសញ្ហា  
B. Odor 

រលិន 

C. Ingredients 

ជច្រគឿងផ្ស ំ
D. MSDS 

MSDS 

  

12. Clear, White, and Pink are colors of 

ថ្ល  សនិងផ្ទា ឈូ្រគឺជាពណ៌ររស់ 

A. Acrylic Powder 

ជម្ៅសំជោគ 

B. Sable brushes 

 រ់ម្ ខច្រសួច 
C. Toe separators 

ឧរររណ៍ស្ញរច្រមម្ជ ើង 

D. Paper towels 

រស្នសងច្ររោស 

  

13. The tacky feel of the surface of odorless acrylic nails indicates the nails are 

ការសាា រជម្ើលមនសាែ ម្ច្ររឡារ់ជលើច្ររចរសំជោគស្ លរម នរលិនរង្កា ញថ្ ច្ររចរគឺ 

A. Old 

ាស 

B. Separating from the nail plate 

ស្ញរជចញពើច្ររចរដ  

C. Dry 

សាួត 

D. Need a fill 

ច្រតូវការលារ 
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14. This layer of epidermis has cells that look like granules: 

ច្រសទារជ់សើស្សបរជនុះមនជកាសិកាស្ លជម្ើលជៅ ូចជាច្រររ់តូចៗ៖ 
A. Stratum Corneum 

ច្រសទារ់ស្សបរខាងជលើ 
B. Stratum Muscosum 

ច្រសទារ់ស្សបរជច្រៅ 

C. Stratum Lucidum 

ច្រសទារ់ស្សបរជសដើង 

D. Stratum Granulosum 

      ច្រសទារ់ស្សបរខាងជច្រៅជសដើង 

 

15. Nails which are thin, white, and curved over the free edge are called 

ច្ររចរជសតើងពណ៌សនិងជកាងជលើស្គម្ទជទច្រតូវបានាត់ទ រថ្ 

A. Furrowed 

បានច្រចបាច ់

B. Normal 

ធម្មា 

C. Eggshell 

សម្បរច្ររចរ 
D. Dry 

សាួត 

  

16. Color and gloss is added to the nail through the application of: 

ពណ៌និងភាពរជលាងច្រតូវបានរស្នថម្ជៅច្ររចរាម្រយៈរម្មវធិើដន: 
A. Colored polished 

ការរ៉ាូលាឱយនលឺរជលាង 

B. A silk wrap 

ការរ សូំច្រត 

C. Buffing compound 

ការខាត់លាយរែ  
D. Mending liquid 

ការរញ្ចូ លជាតិោវ 
  

17. During gel nail procedures, the entire nail surface is vigorously brushed to smooth the 

finish before: 

រែ ងអំ  ងជពលនើតិវធិើលារច្ររចរដផ្ាច្ររចរទាងំមូ្លច្រតូវបាន  ុះឱយរជលាងម្ នជពលរញ្ចរ់៖ 

A. Beginning the service 

ការារ់ជផ្ដើម្ជសវារម្ម 
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B. The nads are sanitized 

ច្ររចរមនអនាម្័យ 

C. You apply the topcoat 

អែរជច្ររើថ្ែ ជំលរច្ររចរ topcoat 
D. You apply the basecoat 

អែរជច្ររើថ្ែ លំារច្ររចរ basecoat 

 

  

18. Formalin contains formaldehyde which cause the following except: 

ទឹរថ្ែ Fំormalin មនផ្ា រហាម្ម៉ា ល់ជ អ ើ ស្ លរណាត លឱយមន ូចខាងជច្រកាម្ ជលើរស្លងស្ត៖ 

A. Muscle pain 

ការឈ្សឺាច់   ំ
B. Lung irritation 

ការរលារសួត 

C. Rash 

រនាួល 

D. Skin irritation 

ការរលារស្សបរ 

  

19. To make them feel welcome, new clients should be 

ជ ើម្បើជធាើឱយពរួជគមនអារម្មណ៍សាា គម្ន៍អតិថិ នថមើគរួច្រតូវបាន 

A. Greeted by name 

សាា គម្ន៍ជោយជ ម្ ុះ 
B. Given a salon tour 

ផ្តល់ ូននូវ ំជណើ ររម្ានត 
C. Escorted to a station 

 ូន ំជណើ រជៅសាថ នើយ 

D. All of the above 

ទាងំអស់ 

 

20. Most pedicure services are performed by starting with: 

ជសវាជច្ររើឱសថពាបាលជ ើងភាគជច្រចើនច្រតូវបានអន វតតជោយារ់ជផ្តើម្ជាម្យួ៖ 

A. Right foot, little toe 

ជ ើងសាដ  ំច្រមម្ជ ើងតិចៗ 

B. Left foot, little toe 

ជ ើងជវាង ច្រមម្ជ ើងតិចៗ 

C. Right foot, middle toe 

ជ ើងសាដ  ំច្រមម្ជ ើងរណាដ លតិចៗ 
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D. Left foot, big toe 

ជ ើងជវាង ច្រមម្ជ ើងធំៗ 

  

21. The client who wants length without weight should receive 

អតិថិ នស្ លច្រតូវការរយៈជពលស្វងជោយរម នទម្ាន់គរួស្តទទលួបាន 

A. Paper wrap 

ការរ ចំ្ររោស 

B. Gel wrap 

ការរ សំ្ ល 

C. Linen wrap 

ការរ ចំ្ររណាត ់

D. Silk wrap 

ការរ សូំច្រត 

 

22. Itgives sparkle to a nail are designs, use: 

វាផ្តល់នូវភាពនលថឺ្ល  ល់ច្ររចរស្ លបានរចនាគឺ៖ 
A. Gem 

តបូង 

B. Metallic polishes 

ការរ៉ាូលាស្ លមនជលាហៈធាត  
C. Sequins 

ឌិន 

D. A fine buffer block 

រំណាត់ច្រទនារល់ា 
  

23. If the nail or skin to be worked on is inflamed, broken, swollen, or infected, the client 

must: 

ជរើច្ររចរឬស្សបរច្រតូវបានខាត់ រលារខូចជហើម្ឬវលងជម្ជោគជនាុះអតិថិ នច្រតូវ៖ 

 

A. Be sanitized with alcohol 

សមា តជាម្យួអារ ល 

B. Be referred to a physician 

ច្រតូវរញ្ជូ នជៅច្រគូជពទយជសើស្សបរ 

C. Need a manicure 

ច្រតូវការការសមា តច្ររចរ 

D. Scrub with soap 

ជកាសនឹងសារ ូ 
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24. Expenses are defined as the money you: 

ការចំណាយច្រតូវបានរំណត់ជាច្របារ់ររស់អែរ៖ 
A. Ear 

ច្រតជចៀរ 

B. Save 

សនស ំ
C. Spend 

ចំណាយ 

D. Donate 

ររាិច គ 

E. Steal 

លួច 

 

25. A technician who is a good salesperson and a skilled professional will also be 

អែររជចចរជទសស្ លជាអែរលរ់ ូរនិងអែរ ំនាញរ៏នឹង 

A. Artistic 

សិលបៈ 
B. A good receptionist 

អែរទទលួជនញៀវលា 
C. A good manager 

អែរច្រគរ់ច្រគងលា 
D. Very successful 

ជជាគ ័យខាល ងំ 

 

26. A client may want to match nails with clothing for a/an 

អតិថិ នអាចចង់ផ្ាូផ្ាងច្ររចរជាម្យួនឹងសជម្លៀររំពារ់សច្រមរ់ 

A. Special Occasion 

ឱកាសពិជសស 

B. Few days 

ពើររើដថា 
C. Few weeks 

ពើររើសបាដ ហ៍ 

D. Entire year 

ជពញម្យួឆ្ែ  ំ
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27. The "true skin" is the deep layer of skin which is called the: 

“ស្សបរពិតច្របារ ” គឺជាច្រសទារ់ស្សបរជច្រៅស្ លច្រតូវបានជៅថ្៖ 
A. Cuticle 

គល់ច្ររចរ 

B. Cutis 

ស្សបរពិត 

C. Epidermis 

ជសើស្សបរ 

D. Clavicle 

វាឹង ងការិំត 

  

28. The hear from warm paraffin wax 

ការសាា ល់ពើម៉ា ស់រិទស្សបរ 

A. Close the skin pores 

រិទរនធស្សបរ 
B. Helps the polish to last longer 

 យួរ៉ាូលាស្សបរឱយសាា តបានយូរ 
C. Moisturizes the skin 

 យួស្សបរឱយមនសំជណើ ម្ 

D. Helps cure gel when applied 

 យួពាបាលស្ ល ជៅជពលលារ 

 

29. If a chemical agent gets on your clothing, immediately 

ជរើភាែ រ់ង្ករសារធាត គើម្ើទទលួបានសជម្លៀររំពារ់ររស់អែរភាល ម្ៗ 

A. Dab with water 

 ូតជសើរៗជាម្យួនឹងទឹិិរ 
B. Blot with towel 

ផ្ដិតជាម្យួនឹងរស្នសង 

C. Use spot remover 

ជច្ររើទឹរលាង ច្រម្ុះសាែ ម្ច្ររឡារជ់មម  
D. Removes the garment 

យរសំជលៀររពំារ់ជចញ 

 

30. A natural nails can be lengthened by adding 

ច្ររចរធម្មជាតិអាចច្រតូវបានរស្នថម្ជោយ 

A. Artificial tips 

  ច ងច្ររចរសិរបនិម្មិត 
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B. Silk wrap 

ការរ សូំច្រត 

C. Paper wrap 

ការរ ចំ្ររោស 

D. Nail art 

សិលបៈគូសច្ររចរ 

   

31. A primer is applied to the natural nail in order for the acrylic product to 

ថ្ែ រូំតច្រតូវបានលារជលើច្ររចរធម្មជាតិជ ើម្បើឱយផ្លិតផ្លសំជោគ 

A. Dry properly 

សាួតបានច្រតឹម្ច្រតូវ 
B. Polish easily 

ង្កយច្រសួលរ៉ាូលា 

C. Adhere 

សាិតជារ់ 

D. Prevent fungus 

រង្កា រការ  ុះផ្សតិ 

  

32. A long acrylic nail may be the best choice of a woman who is a 

ច្ររចរសំជោគស្វងអាចជា ជច្រម្ើស ៏លារំផ្ តសច្រមរ់ស្តសតើស្ លជា 

A. Guitar player 

អែរជលងហាើា 

B. Pianist 

អែរជលងពាណូ 

C. Gardener 

អែរស្ថរសួន 

D. Cosmetic saleperson 

អែរលរ់ផ្លិតផ្លស្រសម្ផសស 
  

33. Dry cuticle can cause 

គល់ច្ររចរសាួតអាចរណាដ លឱយមន 

A. Nail biting 

ការស ើច្ររចរ 
B. Buffing problems 

រញ្ហា ខាត ់

C. Hangnails 

សាច់  ុះជៅគលច់្ររចរ 

D. Wraps to lift 

រ ជំ ើម្បើជលើរ 
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34. Most clients are relaxed by 

អតិថិ នភាគជច្រចើនច្រតូវបានសច្រមរជោយ 

A. Effleurage 

ការម៉ា សា 

B. Thumb compression 

ការសងាត់ជម្ដ  

C. Clear polish applications 

វធិើរ៉ាូលាឱយនលឺថ្ល  
D. Metatarsal scissors 

រដស្តនតសច្រមរ់ជរៀរវាឹងច្ររអរ់ជ ើង 

 

35. An acquired superficial, round, and thickened patch of epidermis due to pressure or 

friction on the hands or feet is called 

រនាុះរំស្ណរជសើរស្សបរច្រសាល ោងមូ្ល និងច្រកាស់ស្ លទទលួបានផ្លិតជ ើងពារ់ព័នធនឹងសមា ធ ឬការររិត
ជៅជលើដ  ឬជ ើងស្ លច្រតូវបានជៅថ្ 

A. Cocci 

បារ់ជតរ ើស្ លមនោងមូ្ល 

B. Eczema 

ច្រតអរ 

C. Tyloma 

ពងស្ររបាតជ ើង 

D. Flagella 

ច្ររជនទបា៉ា ោ៉ាស ើតជៅរែ ងទឹរ 

  

36. Fabric wraps are not a good service choice for a client whose hands are frequently 

ការរ ចំ្ររណាត់មិ្នស្ម្នជា ជច្រម្ើសជសវាលាជ ើយសច្រមរ់អតិថិ នស្ លដ ររស់ពរួជគជាញឹរញារ់ 

A. In gloves 

ពារ់ជច្រសាម្ដ  

B. Held 

កាន់ 

C. Photographed 

ថត 

D. In water 

ជៅរែ ងទឹរ 
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37. Peak and slow months can be determined by reviewing your 

ចំណ ចរំពូល និងស្ខស្ លយតឺអាចច្រតូវបានរំណត់ជោយការច្រតួតពិនិតយជ ើងវញិនូវ 
A. Monthly records 

ការរត់ច្រាច្ររាសំ្ខ 

B. Tax withholdings 

ការកាត់ពនធ 
C. Customer list 

រញ្ជ ើអតិថិ ន 

D. Supply inventory 

រញ្ជ ើសារជពើនណឌ  
  

38. A liquid that kills or retards bacterial growth is a/an 

ការផ្ាត់ផ្ាង់សារធាត ោវម្យួស្ លអាចសមល រ់ឬពនារការលូតលាស់ររស់បារ់ជតរ ើបាន 

A. Soap 

សារ ូ 
B. Solution 

សូល យសយ ង 

C. Antiseptic 

ថ្ែ សំមល រ់ជម្ជោគ 

D. Agent 

ភាែ រ់ង្ករ 
  

39. When applying acrylic over nail tips, you do not need to use a/an: 

ជៅជពលស្ លលារច ងច្ររចរសំជោគពើជលើ អែរមិ្នាបំាច់ជច្ររើ៖ 

A. Acrylic powder 

ជម្ៅសំជោគ 

B. Sable brush 

 រ់ម្ ខច្រសួច 
C. Acrylic liquid 

សារធាត ោវសំជោគ 

D. Nail form 

ទច្រម្ង់ច្ររចរ 

 

40. Chemical storage should be in cool areas and away from 

ការផ្ា រសារធាត គើម្ើគរួសថិតជៅរែ ងតំរន់ច្រតជារ់និងជៅឆ្ា យពើ 
A. Pilot light 

ពនលឺសារលបង 
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B. Hair colors 

ពណ៌សរ ់

C. Perm solutions 

សូល យសយ ងPerm 

D. Garbage can 

ធ ងសំោម្ 

 

41. To add shine to the nail, use a chamois buffer with pumice powder or 

ជ ើម្បើរស្នថម្ពនលឺជលើច្ររចរ  ចូរជច្ររើការខាត់ឱយរជលាងជាម្យួនឹងជម្ៅថមើខាត់ឬ 

A. Water 

ទឹរ 

B. Cuticle oil 

ជច្ររងលារស្សបរគល់ច្ររចរ 

C. Dry polish 

ការរ៉ាូលាសាួត 

D. Cuticle remover 

ទឹរលាង ច្រម្ុះគល់ច្ររចរ 

  

42. An accounting service is often used to help salons keep 

ជសវារម្មគណជនយយម្យួច្រតវូបានជច្ររើជាញឹរញារ់ជ ើម្បើ យួហាងអ  តសរ់ 

A. Making profit 

រជងាើតច្របារ់ចំជណញ 

B. Accurate financial records 

រត់ច្រាហរិញ្ាវតថ ចាស់លាស់ 

C. Making loan payments 

ជធាើការទូទាត់ច្របារ់រម្ចើ 
D. Tax losses large 

ការខាតរង់ពនធជច្រចើន 

 

43. A catalyst is an ingredient which causes a process to 

កាាលើររគឺជាជច្រគឿងផ្សសំ្ លរជងាើត ំជណើ រការជ ើម្បើ 
A. Explode 

ជធាើឱយផ្ា ុះ 
B. Slow down 

រនថយជលបឿន 

C. Speed up 

រជងាើនជលបឿន 
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D. Remain static 

ជៅ ស្ ល 

 

44. Sebum is secreted by 

ស្សបរស្ លមនជាតិជច្ររងច្រតូវបានរិទបាងំជោយ 

A. Seals 

ច្រទនារ់ 

B. Oil glands 

ច្ររជពញជច្ររង 

C. Arteries 

អាស្ទ 

D. Infected skin 

ស្សបរវលង 

 

45. Plastic gloves and safety glasses should always be worn when 

ជច្រសាម្ដ ផ្ទល សាើរ និងស្រវស វតថភិាពគរួច្រតូវបានពារ់ជារ់ជានិចច ជៅជពល 

A. Primers 

ថ្ែ រូំត 

B. Gel nails 

ច្ររចរស្ ល 

C. Air brushes 

       ច្ររោរ់លារថ្ែ ចំ្ររចរ 

D. Acrylic powder 

ជម្ៅសំជោគ 

 

46. Another name for a wart is 

ជ ម្ ុះជផ្សងជទៀតសច្រមរ់ឬសសគឺ 

A. Tubercle 

  ំពរតូច 

B. Wheal 

រនាួល 

C. Papilloma 

ពងស្ររ 

D. Vesicle 

ថង់ទឹរកាម្ 
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47. The skin outer layer is called the 

ច្រសទារ់ខាងជច្រៅស្សបរច្រតូវបានជៅថ្ 

A. Dermis 

ស្សបរខាងជច្រៅ 

B. Subcutaneous tissue 

ជាលិកាស្សបរខាងជច្រកាម្ 

C. Epidermis 

ច្រសទារ់ជសើរស្សបរ 

 

48. When the natural nail loses its adhesion to the silk or linen, what may occur? 

ជៅជពលច្ររចរធម្មជាតិបាត់រង់ភាពសាិតររស់វាចំជពាុះសូច្រតឬច្ររណាត់ជតើមនអាើជរើតជ ើង? 

A. Lifting 

ការជហើរ 

B. Nail discoloration 

ការជហើរពណ៌ច្ររចរ 

C. Irregular nail growth 

ការ  ុះច្ររចរមិ្នជទៀងទាត់ 

D. Damage to the matrix 

ខូចខាត ល់ម៉ា ច្រទិរ 

 

49. The application of sculptured nail requires the mixing of monomer and 

ការលារច្ររចរត រស្តងតច្រម្ូវឱយមនការលាយមូ្ណូស្ម្រ និង 

A. Acrylic powder 

ជម្ៅសំជោគ 

B. Primer 

ថ្ែ រូំត 

C. Nail sanitizer 

ឧរររណ៍សមា តច្ររចរ 

D. Acetone 

អាជសជាន 

 

50. Over exposure to chemical can be avoided by 

ការរ៉ាុះនឹងសារធាត គើម្ើអាចច្រតូវបានជ ៀសវាងាម្រយៈ 
A. Working in a well-ventilated area 

ការជធាើជៅរស្នលងស្ លមនខយល់ជចញចូលបានលា 
B. Using odorless products 

ការជច្ររើច្របាស់ផ្លិតផ្លរម នរលនិ 
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C. Using overhead fans 

ការជច្ររើច្របាស់រង្កា រពើជលើរាល 

D. Not smoking during manicure 

ការមិ្ន រ់បារ ើរែ ងអំ  ងជពលសមា តច្ររចរ 
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