
متعادل ساز چهره زنانه: رشته
5- 1/1/36/70: کد استاندارد 

40:  تعداد 
106:  کد ت       آزمون کتبی مهار

هاي زیر از طریق ویروس انتقال می یابد ؟ کدامیک از بیماري-1
تاالسمی                                                                       ) 3ایدز و هپاتیت                        ) 1
دیسک کمر) 4سرطان) 2

هنگام برخورد با پیشنهادات و انتقادات مشتري چگونه رفتار کنیم؟-2
.احساسات خود را آشکار کنیم ) 1
.عالیمی که احساسات را آشکار می کند کنترل کنیم ) 2
.با او برخورد کرده و انتقادات را رد می کنیم ) 3
.ن بیرونش کنیم با او با عصبانیت برخوردکرده و از مکا) 4

کدام عضله ، جزء عضله گردن است و در ایجاد چین و چروك گردن نیز موثر است؟ -3
. عضله پالتیسما جزء عضله ي گردن است و این عضله ، در ایجاد چین و چروك مؤثر است) 1
.عضالت شیپوري جزء عضله ي گردن است و عضله ي هرمی در ایجاد چین و چروك مؤثر  است  ) 2
.عضله ي زیگو ماتیو مینوراست ) 3
.عضالت بادبزنی است ) 4

غشاء سلولی به چه معناست وکدامیک از موارد زیر نقش تبادل مواد و اکسـیژن را برعهـده   -4
دارد؟ 

پوسته -پوسته ) 2هسته -فرمانده ) 1
سلول–سلول ) 4.                         سیتوپالسم-مرکز ) 3

پوست می باشد ؟ PHکدام یک از گزینه هاي زیر مربوط به -5
اسیدي) 3قلیایی و خنثی) 1
خنثی) 4اسیدي ضعیف) 2

به قسمت زنده مو چه می گویند؟ -6
اپیالر                                                       پ) 3روت              ) 1
ماتریکس   ) 4شافت   ) 2
کرم کنترل کننده ي چربی مناسب کدام پوست است ؟-7
پوست نرم ) 1
پوست چرب  ) 2
پوست حساس ) 3
پوست خشک ) 4
چه رنگی به دست می آید ؟ از ترکیب رنگ سفید با رنگ قهوه اي قرمز ، -8
.نارنجی  زرد)  3زرشکی                                              ) 1
) صورتی ( کرم متمایل به قرمز ) 4قرمز صورتی                                        ) 2



به طور کلی چند نوع رنگ بنفش می توانیم داشته باشیم؟ -9
بنفش گرم و سرخ                                                 ) 3بنفش سرد و گرم ) 1
بنفش دوگانه ، سرد، گرم) 4بنفش دوگانه و سرد) 2

نام دیگر دایره رنگ چیست؟ -10
.کتابچه رنگی رنگ است ) 3طیف یا ستاره رنگ                              ) 1
دایره سیاه و سفید) 4حلقه ي دایره اي رنگ                              ) 2
استفاده از گروه نارنجی و درخشان رنگ چهره را چگونه نشان می دهد ؟ -11
.شخصیت ها را غمگین و خشمگین  نشان می دهد ) 1
. ن می دهد رنگ پریدگی به چهره داده و شخص را مسن نشا) 2
.اکثر شخصیت ها را خشن نشان می دهد ) 3
.رنگ طبیعی به چهره داده و براي اکثر شخصیت هاي مثبت استفاده می شود ) 4

براي سایه و روشن زدن بر روي زمینه ي  چهره ، از چه قلم موهایی استفاده می شود؟  -12
ظریف با موي طبیعی ) 3متوسط با مویی مصنوعی) 1
متوسط با موي طبیعی) 4کم حجم با موي طبیعی)2

در اصطالح گریم ، مخفی کردن ضایعات پوستی راچه می نامیم؟-13
هاي الیت صورت )  3متعادل کردن                                      ) 1
استتار درمانی) 4سایه روشن کردن پوست      ) 2

گریم اکران به چه معنا می باشد ؟ -14
تئاتر ، آرایشگري و اپرا ) 3شامل اپرا و متعادل سازي                                 ) 1
زیون ، سینما و عکاسی شامل تلوی) 4سینما ، پیرایشگري و عکاسی                              ) 2

غلظت رنگ ها که براي ایر براش استفاده می شود باید چگونه باشد ؟-15
شبیه ماست) 3شبیه رنگ                                        ) 1
شیر پاك کن) 4شبیه شیر خوراکی                          ) 2

ند؟ کدام یک از گزینه هاي زیر جزء آنتی اکسیدان ها هست-16
سیلیکون) 3لیکوئید ها                                   ) 1
فن ها) 4پن استیک ها                                ) 2

پودرهاي فیکس و فن جنس خوب چه تاثیري بر آرایش دارد ؟-17
.ش می شود باعث دوام و پایداري آرای) 3.                        باعث روشن شدن پوست می شود ) 1
باعث تیره شدن پوست می شود) 4.                  باعث زیبا شدن رژلب و ابروها می شود ) 2

تبدیل پیشانی کوتاه به فرم ایده آل چگونه است؟ - 18
.یک نوار روشن در ال به الي ابروها داده و به سمت ابرو روشنی می دهیم ) 1
.ت باالي پیشانی را با فن روشن می کنیم موهاي اطراف پیشانی را برداشته و قسم) 2
. قسمت ال به الي موها ، را تیره کرده و تا روي پیشانی امتداد می دهیم و سپس محو می کنیم ) 3
.قسمت شقیقه تا شقیقه را تیره می کنیم و قسمت وسط پیشانی را روشنی می دهیم ) 4

سایه هاي مات چشم را چگونه نشان می دهد؟-19
بارز تر) 4گود تر             ) 2بر جسته تر ) 3براق) 1

چه رنگ خط چشمی همراه  با سایه صدفی ،سفید وکرم ، جذّابیت خاصی به چهره می دهد؟ -20
خط چشم رنگ یشمی) 3خط چشم رنگ تیره                                          ) 1



خط چشم رنگ هاي الیت) 4مشکی                                       خط چشم رنگ) 2
به چه نوع آرایشی، آرایش معکوس می گویند ؟-21
.آرایشی که رنگ رژلب تیره باشد ) 3.                   آرایشی که رنگ پوست تیره باشد ) 1
.آرایشی که رنگ چشم و رنگ سایه با هم متضاد است ) 4.    آرایشی که رنگ خط چشم روشن باشد ) 2

براي آرایش بانوان مسن کدام رنگ فن مناسب می باشد ؟ -22
فن رنگ سبز                                                 ) 3فن و پودر رنگی روشن                           ) 1
فن رنگ صورتی کم رنگ یا قهوه اي روشن) 4فن رنگ بژ                                          ) 2

براي انتخاب سایه مناسب چشم به چه عاملی باید توجه کرد ؟ -23
فرم صورت ) 3رنگ مو                                                ) 1
رنگ مژه) 4رنگ پوست    ) 2

چرا در بعضی چهره ها از رژگونه تیره استفاده می کنیم؟ -24
.براي اینکه حجم زیادي گونه را بگیریم ) 3.              براي اینکه چهره را ضخیم کنیم ) 1
.ه چهره را خشن کنیم براي اینک) 4.                براي اینکه چهره را چاق کنیم ) 2

براي اینکه اضافه هاي پودر را از روي صورت برداریم ، کدام برس استفاده می کنیم ؟-25
برس گرد و تو پر ) 3گرد و کم حجم                           ) 1
برس اسفنجی) 4پر حجم                                 )  2

آرایش خطی چه نوع آرایشی است ؟ -26
.آرایشی که محو باشد ) 3.                                     آرایشی که خیلی غلیظ باشد ) 1
.آرایشی که فقط خطوط افقی داشته باشد ) 4.                 آرایشی که با خطوط روي صورت انجام شود ) 2

به آرایش هایی که از خطوطی روي صورت استفاده می شود چه می گویند ؟-27
آرایش ابریشمی) 3آرایش خطی                                        ) 1
آرایش کالسیک) 4آرایش مخملی                                       ) 2

در کدام چشم ها خط چشم باالي چشم را پهن و کوتاه می کشیم ؟ - 28
فرو رفته  ) 1
گود ) 2
عینکی ) 3
برجسته) 4

ت اکلیل پودري در آرایش از چه موادي استفاده می شود ؟ براي تثبی- 29
از سایه پودري  ) 1
از تافت ) 2
از فیکساتور آرایشی ) 3
از اکلیل مایع) 4

براي بزرگ و کشیده شدن چشمهاي ریز از چه رنگ هایی استفاده می شود ؟ - 30
، زرشکی ، دودي طالیی ) 2مشکی ، یشمی ، زرشکی                               ) 1
سفید ، آبی روشن) 4سبز پر رنگ ، یشمی ، مشکی                         ) 3

در آرایشی که ابروها به طرف باال کشیده شده اند ، فاصله ي ابروها با چشم چقدر است ؟ -31
چشم به اندازه یک) 2به اندازه یک عنبیه                                             ) 1
به اندازه دو عنبیه) 4به اندازه دو چشم                                               ) 3



در آرایش عروس براي کشیدن دنباله ابرو از چه موادي استفاده می کنیم ؟ -32
از کرم پودر برنزه همراه با آکواي قهوه اي و بژ  ) 1
ي همراه با آب یا الکل سفید از الك دندان قهوه اي یا آکواي قهوه ا) 2
از خمیر ایبرو پالستیک همراه با مداد مشکی و مداد قهوه اي ) 3
.از پودرهاي رنگ تیره و رنگ تیره براي ابرو استفاده می شود ) 4

چرا در آرایش کودکان ، باید از مواد مخصوص گریم کودکان استفاده کرد ؟ -33
.شستشو است زیرا به راحتی با آب و صابون قابل) 1
.چون بهتر روي پوست نشسته و خوب شسته نمی شود ) 2
.براي اینکه پوست بهترین مواد را پس زده و جذب نمی کند ) 3
.زیرا مواد مخصوص گریم کودکان گران قیمت ترند ) 4

ـ    -34 ان از چـه اسـفنجی اسـتفاده             ایجاد ته ریش ، چروك ، پوست ضـخیم حیوانـات در آرایـش کودک
می کنیم؟

اسفنج مرطوب ) 3اسفنج التکس                                       ) 1
اسفنج متخلخل  ) 4اسفنج گرد                                         ) 2

براي تثبیت آرایش کودکان چه می کنیم ؟ -35
فن) 3تافت                                                     )  1
فیکساتور) 4کرم پودر                                                )  2

کدام یک از مواد زیر، براي پاك کردن نقاشی از روي صورت کودکان است ؟-36
پالت خشک  ) 2گوش پاك کن                                      ) 1
یهجعبه سا) 4کلد کرم                                    ) 3

تونر یعنی چی ؟ -37
. پوست را به حالت اولیه بر می گرداند PHمحصولی است که ) 1
.منافذ پوست را باز می کند ) 2
.پوست را به حالت قلیایی بر می گرداندPHمحصولی است که ) 3
الیه برداري پوست است) 4

شی چه می کنـیم و اگـر بخـواهیم زیـادي     در صورت استفاده مکرّر از فرآورده هاي آرای-38
فوندیشن را از روي پوست برداریم چه می کنیم ؟ 

سالی یک بار پوست راپاکیزه و خالص کرده و زیادي فوندیشن را با تونیک از روي پوست بر می داریم) 
.شش ماه یک بار پوست را تمیز کرده و زیادي فوندیشن را با الکل تمیز می کنیم ) 2
.پوست را تمیز نکرده و براي پاك کردن  فوندیشن از صابون استفاده می کنیم  اصالً) 3
.هر هفته پوست را تمیز و خالص کرده و براي برداشتن زیادي فوندیشن از تونیک استفاده می کنیم ) 4

ساژ روي صورت استفاده نمی شود؟چه نوع پوستی پس از استفاده از پیلینگ از ما-39
پوست طبیعی   ) 4ت حساس        پوس) 3پوست خشک) 2پوست چرب   ) 1

پاکسازي پوست حساس چگونه انجام می شود ؟ -40
.به پاك شود الیه پیلینگ بدون حرکت دورانی و به وسیله آب معدنی و پن) 1
. زمان الیه برداري حرکات ضربه اي را طوالنی انجام دهیم و به وسیله ژل پاك کننده ، پاك می شود ) 2
. از مواد پاکسازي قوي استفاده می شود ) 3
.به صورت رفت و برگشت انجام می شود) 4

دیموفق باش
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