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Manicuring & Pedicuring 

ការធ្វើក្រចរដៃ នងិក្រចរធ ើង 
 

1. Creating a hairline tip where about 1/16 of an inch of polish is removed from the free edge 

helps: 

1. ការបធងកើតចុងខ្សែបន្ទា តធ់ោម ខ្ៃលចម្ងា យក្បខ្ែល 1/16 អុ៊ីញដនថ្ន ាំលាបក្រចរ ក្តូវបានសម្ងា តធចញព៊ី
ខ្ែមខ្ៃលទាំធនរ  ួយ ៖ 
a) Reduce the chance of nail disease  

a) កាតប់នថយឱកាសធរើត ាំងឺក្រចរ  
b) បង្កក ររុាំឲ្យថ្ន ាំលាបក្រចរក្សួយ 
b) Prevent polish from chipping 

c) None of the choices listed 

c) មនិខ្មន ធក្មើសណាមយួខ្ៃលបានធរៀបោប ់
d) Strengthen the nail 

d) ធ្វើឲ្យក្រចររងឹម្ងាំ 
 

2. Client’s with__________ should not receive hot paraffin baths 

2. អតិថិ នខ្ៃលម្ងន__________ មនិែួរទទួលការក្រាំបា៉ា ោ៉ា ែវវ៊ីនធដៅ ធទ 
a) A seasonal cold 

a) ផ្ដៅ សាយរមរៃូវកាល 
b) Fibromyalgia 

b) ឈសឺាចៃុ់ាំ (Fibromyalgia) 
c) Deep wrinkles 

c) សាន មក្ ួញធក្ៅៗ 
d) Diabetic conditions 

d) សាថ នភាព ាំងទឺឹរធន្ទមខ្អាម 
 

3. For best results of a nail polish application, first apply base coats, then and end with one 

application of top coat 

3. ធៃើមប៊ីទទួលបានលទធអលលាបាំអុតព៊ីការលាបថ្ន ាំលាបក្រចរ ៃាំបូងក្តូវលាបថ្ន ាំក្ទន្ទបប់ាត បន្ទា បម់រ
លាបថ្ន ាំក្ទន្ទបធ់លើមៅងធទៀត ធោយ 
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a) Apply one coat of polish color 

a) លាបពណ៌ថ្ន ាំលាបក្រចរមយួក្សទាប ់
b) Apply two coats of polish color 

b) លាបពណ៌ថ្ន ាំលាបក្រចរព៊ីរក្សទាប ់
c) Apply three coats of polish color 

c) លាបពណ៌ថ្ន ាំលាបក្រចរប៊ីក្សទាប ់
d) None of the choices listed 

d) មនិខ្មន ធក្មើសណាមយួខ្ៃលបានធរៀបោប ់
 

4. Do not shake polish bottles, instead you should: 

4. មនិក្តូវក្រឡុរៃបថ្ន ាំលាបក្រចរ  ាំនួសមរវញិ អនរែួរខ្ត៖ 
a) Heat the polish slightly above room temperature 

a) រធដៅ ថ្ន ាំលាបក្រចរតិចៗ សពស់ជាងស៊ីតុណហ ភាពធៅរនុងបនាប ់
b) Roll the polish bottle between your palms 

b) បងវិលៃបថ្ន ាំលាបក្រចរធៅចធន្ទល ោះបាតដៃរបស់អនរ 
c) Stir the polish 

c) រូរថ្ន ាំលាបក្រចរ 
d) Add paint thinner for even blending 

d) បខ្នថមទឹរធ្វើឲ្យថ្ន ាំធសៅើងធៃើមប៊ីឲ្យវារលាយធសមើសាចគ់្នន  
 

5. Which of the following is Not included in a pedicure station? 

5. រនុងចាំធណាមចាំណុចខាងធក្កាមធនោះ ធតើមយួណាខ្ៃលមនិក្តូវបានោបប់ញ្ចូ លធៅរនុងសាថ ន៊ីយធ៍្វើក្រចរ
ធ ើង? 
a) All of the choices listed 

a) ក្ែប ់ធក្មើសទាាំងអស់ខ្ៃលបានធរៀបោប ់
b) A mechanical foot massager 

b) អនរម្ង៉ា សាបាតធ ើងរមរបួនខាន ត 
c) A comfortable chair for the client which has armrests 

c) ធដអ៊ីម្ងនភាន រដ់ៃខ្ៃលម្ងនផ្ដសុរភាពសក្ម្ងបអ់តិថិ ន 
d) A footrest for the client 

d) ភាន រធ់ ើងសក្ម្ងបអ់តិថិ ន 
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6. If a client has thin, weak nails the manicurist can apply ________ before the base coat 

application 

6. ក្បសិនធបើអតិថ ិនម្ងនក្រចរធសៅើង និងធសាយ អនរធ្វើក្រចរដៃអាចលាប ________ មុនធពលលាប
ក្ទន្ទបប់ាត 
a) Acetone 

a) អាធសតូន 
b) Nail strengthener 

b) ថ្ន ាំធ្វើឲ្យក្រចររងឹ 
c) Nail bleach 

c) ទឹរលាងក្រចរ 
d) Miracle grow for nails 

d) ថ្ន ាំបណៅុ ោះក្រចរៃម៏ែសាច រយ 
 

7. Lesser toenails should be trimmed: 

7. ក្រចរធ ើងខ្ៃលសល៊ីជាង ែួរក្តវូកាតត់ក្មមឹ៖ 
a) Straight across 

a) ក្តង ់
b) In an oval nail shape 

b) ជាក្រចរោងពងក្រធពើ 
c) Ann then shaped into the squoval nail shape 

c) បន្ទា បម់រធ្វើឲ្យធៅជាោងពងក្រធពើក្ ុង 
d) With an electric file 

d) ជាមយួនឹងក្បោបខ់ាតក់្រចរអែគិសន៊ី 
 

8. Grasping the foot between the thumb and fingers at the mid-tarsal area during a pedicure with 

a firm grip is calming to the client, and: 

8. ការចាបក់ានក់្បអបធ់ ើងធៅចធន្ទល ោះធមដៃ និងក្ម្ងមដៃក្តងព់ាររ់ណាៅ លបរធិវណខ្រងធ ើង រនុងធពលធ្វើ
ក្រចរធ ើង ធោយការចាបក់ានឲ់្យតឹងខ្ណន ែឺជាការធ្វើឲ្យអតិថិ នសក្មួលចិតតបាន ធែើយ៖ 
a) It locks the foot into a rigid position 

a) វាទបក់្បអបធ់ ើងឲ្យសថិតរនុងទ៊ីរាំងរងឹម្ងាំ 
b) May cause the client to fall asleep 

b) អាចធ្វើឲ្យអតិថិ នងងុយធែង 
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c) Removes loose debris from the sole of the foot 

c) រម្ងច តរ់ធមាចរមា៊ីខ្ៃលោចព់៊ីគ្នន ធចញព៊ីបាតធ ើង 
d) Causes the foot to become more flexible 

d) ធ្វើឲ្យក្បអបធ់ ើងកានខ់្តអាចបតខ់្បនបាន 
 

9. Which of the following is Not used to apply nail oil? 

9. រនុងចាំធណាមខាងធក្កាមធនោះ ធតើមយួណាខ្ៃលធែមនិធក្បើក្បាស់រនុងការលាបធក្បងក្រចរ? 
a) A cotton-tipped wooden pusher 

a) ឧបររណ៍រញុធ្វើព៊ីធឈើខ្ៃលម្ងនចុងសាំឡ៊ី 
b) An eyedropper 

b) ឧបររណ៍ចារព់ណ៌ 
c) A cotton swab 

c) សាំឡ៊ីតារក្តធចៀរ 
d) A nail brush 

d) ក្ចាស់ៃុសក្រចរ 
 

10. If soap is present in a disinfectant: 

10. ក្បសិនធបើម្ងនសាបវូៃុាំ ធៅរនុងភាន រង់្កររម្ងច តធ់មធោែ ធន្ទោះ៖ 
a) The disinfectant may become inactive 

a) ភាន រង់្កររម្ងច តធ់មធោែធន្ទោះអាចនឹងអសរមម 
b) The disinfectant is enhanced and works much better 

b) ភាន រង់្កររម្ងច តធ់មធោែធន្ទោះនឹងរ ៊ីរ្ាំ ធែើយកានខ់្តម្ងនក្បសិទធភាព 
c) A synergistic blend is created where the disinfectant also sterilizes 

c) លាយសុ៊ីគ្នន ក្តូវបានបធងកើតធៅក្តងរ់ខ្នលងខ្ៃលភាន រង់្កររម្ងច តធ់មធោែរស៏ម្ងល បធ់មធោែអងខ្ៃរធន្ទោះ 
d) The surfactant component of the soap will cause the disinfectant to take longer to work. 

d) សារធាតុ surfactant ខ្ៃលម្ងនធៅរនុងសាបវូៃុាំធន្ទោះនឹងធ្វើឲ្យភាន រង់្កររម្ងច តធ់មធោែចាំណាយធពល
កានខ់្តយូររនុងការរម្ងច តធ់មធោែ។ 
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