
 برای سالن آرایش کدام نور مناسب است؟

  نور خورشید و نور روز-1

  ☑ ترکیب نور زرد و آبی-2

 ترکیب نور زرد و قرمز-3

 نور المپهای مهتابی-4

  

 اصطالح مش به چه معناست؟

 تیره کردن بخشی از مو با ابزار مناسب-1

 انداختن سایه روشن روی زمینه روشن-2

  روشن کردن قسمتهایی از مو با مواد صاف-3

  ☑ روشن کردن الیه هایی از مو با روش دلخواه-4

  

 قبل از انجام مش چه نکات ایمنی را باید رعایت نمود؟

 توجه به حساسیت پوستی، روشن بودن موها و کوتاه بودن آن-1

 توجه به نوع مو، پریودی و ویتامینه کردن مو-2

  ☑ تی، دوران بارداری، سیکل ماهانه، دوران شیر دهیتوجه به حساسیت پوس-3

 توجه به حساسیت پوستی، نداشتن ابزار جدید و تراکم موها-4

  

 یکی از دالیل ضدآب بودن پوست کدام است؟

 تولید مواد چربی در سطح پوست و غدد عرق-1

 استفاده از مواد غذایی با چربی زیاد و جذب در الیه اپیدرم-2

  ☑ .در غدد سبابه در الیه درم تولید میشود ماده چربی که-3

 وجود چربی در پایانه های عصب و غدد لنفاوی-4

  

 روند پیری پوست سبب چه میگردد؟

 ترشح و تنظیم آب-1

 کشش و االستیسیته پوست-2



  برطرف شدن معایب پوست-3

  ☑ چین و چروك پوست-4

  

 در کدام قسمت سلولهای موی جدید ساخته میشوند؟

 نه های عصبپایا-1

  ☑ فولیکولها-2

 غدد لنف-3

 یومالنین-4

  

 کدام بیماری انگلی و همراه با خارش بسیار شدید پوست است؟

  ☑ گال-1

 کک و مک-2

  صدف-3

 زرد زخم-4

  

 کدام یک از امراض زیر مسری است؟

  ☑ گال-1

 تاول-2

 ریزش مو-3

 اگزما-4

  

  عامل دیگری بستگی دارد؟ پذیرش رنگ مو در قسمت فرق سر، عالوه برگرما به چه

 وجود چربی زیاد-1

 ضخیم بودن موها-2

 وجود کراتین زیاد-3

  ☑ جوان بودن ریشه-4



  

 کدام عمل را میتوان قبل از استفاده از رنگ زدا به کار برد؟

 .ساقه مو را دکلره می کنیم-1

 .ریشه مو را دکلره می کنیم-2

  ☑ .ساقه مو را شامپو میکنیم-3

 ساقه مو را اکسیدان می زنیم-4

  

 نحوه عملکرد پوششدهی حنا به چه صورت است؟

 .سبب افزایش تاثیر مواد شیمیایی میگردد-1

 .ساقه ها را خوش رنگ میکند-2

  ☑ .ممکن است مانع تاثیر گذاری دیگر مواد شیمیایی شود-3

 با رنگهای شیمیایی مخلوط میشود و از بین میرود-4

  

 داشته باشد، طرز رنگ آمیزی چگونه است؟اگر مویی سفید 

  رنگ از پشتسر ریشه و ساقه با هم-1

  ☑ .رنگ از جلوی سر زده میشود-2

 .رنگ از پهلوهای سر زده میشود-3

 .فرقی نمیکند از چه قسمتی باشد-4

  

 قبل از رنگ نمودن موها باید پایه رنگ مو و چه عامل دیگری را تشخیص دهیم؟

 .ون میشودمدلی که بعدا شینی-1

 حالت مو-2

  ☑ بلندی مو-3

 مدل کوتاهی مو-4

  



 روش آزمایش خاصیت کشسانی مو چگونه است؟

 با دیدن تار مو و لمس آن-1

  ☑ میزان کشش مو تا پارگی آن-2

  .با کاغذ تورنسل انجام میشود-3

 با شست و شو و شامپو نمودن مو-4

  

 ؟موها از نظر شکل ظاهری به چند دسته تقسیم میشوند

 نرم، ضخیم، مجعد-1

  ☑ صاف، چیندار، مجعد-2

  پفدار، صاف، آشفته-3

 روشن، تیره، صاف-4

  

 دکلره جزء کدام دسته از پایه های دکلره است؟ 11تا  8پایه های 

  دکلره متوسط-1

  ☑ دکلره قوی-2

 دکلره ضعیف-3

 دکلره خیلی ضعیف-4

  

 قسمت میانی ساقه را چه وقت اول رنگ میزنیم؟

 .زمانی که رنگ ریشه و ساقه یک اندازه باشند-1

 .زمانی که ریشه ها بیرنگتر از ساقه باشد-2

  ☑ .سانتیمتر باشد5الی 3وقتی رشد ریشه بیش از -3

 .زمانی که ریشه مو سفید شده باشند-4

  

 تاثیرات رنگ بر موها کدام است؟

 دخول پیگمنتهای موقت، حالت دار شدن شافت-1

 ، نرم نمودن و افزایش تراکم موصاف نمودن ساقه-2



  ☑ ضخیم کردن مو، دخول پیگمنت، ایجاد رنگ-3

 ایجاد رنگ در مو، موج دار نمودن ریشه ها-4

  

 کدام موها را هنگام رنگ کردن باید حرارت داد؟

 .موهای حالت دار را حرارت میدهیم-1

 .موهای متراکم را حرارت میدهیم-2

  ☑ .یمدر رنگ کردن مو را حرارت نمیده-3

 موهای مجعد و صاف را حرارت میدهیم-4

  

 به چه علت اکسیدان کرم خاصیت اسیدی دارد؟

 کننده قلیایی به دلیل داشتن نرم-1

 به خاطر مواد روشن کننده-2

 به دلیل وجود آمونیاك-3

  ☑ به دلیل داشتن النولین-4

  

 دارند؟ زیادی چه رنگهایی روی مو جلوه

 .رنگهایی که در ترکیب آن کرم پودر دارد-1

 .رنگهایی که در ترکیب آنها خاکستری قرار دارد-2

 زیادPH رنگهایی با غلظت کم و-3

  ☑ رنگهایی که آمونیاك کمتری دارند-4

  

 رنگهای گرم معموال با کدام رنگها ترکیب میشوند؟

 با گروه بژ، کاکائویی، خاکستری و کهربایی-1

 شاه بلوطی، قرمز و خاکستری با گروه سبز،-2

 با گروه دودی، شاه بلوطی، سیاه وسفید-3

  ☑ با گروه بژ، شاه بلوطی، طالیی، شرابی و آکاژو-4



  

 رنگ آمیزی مویی که دارای تار سفید است به چه طریق است؟

  از پشت سر-1

  ☑ از جلوی سر-2

  از پهلوهای سر-3

 از تاج سر-4

  

 وع موهایی بیشتر است؟برای رنگ آمیزی مدت مکث چه ن

  ☑ موهای ضخیم و خشن-1

 موهای پف دار و نازك-2

 موهای مواج و حالت دار-3

 موهای نرم و لطیف-4

  

 رنگ ژلهای چه مقدار اکسیدان نیاز است؟

  برابر حجم رنگ مصرفی3به اندازه -1

 یک سوم آمونیاك موجود در رنگ-2

 یک چهارم رنگ موجود-3

  ☑ وجود در آنبه نسبت برابر با رنگ م-4

  

 یک موی طبیعی را به چند طریق میتوان روشن نمود؟

  12دو روش: استفاده از رنگهای بنفش با اکسیدان %-1

 استفاده از رنگهای پالتینه 6دو روش: استفاده از رنگهای شماره ، 2

 دو روش: استفاده از رنگهای آماده، با شامپو شیمیایی-3

  ☑ رنگ، استفاده از مواد دکلرهدو روش: استفاده از روشنترین -4

  



 آورد؟ چگونه میتوان پایه های رنگ را به دست

 از ترکیب دو رنگ گرم و یک ماده بیرنگ کننده-1

 از ترکیب رنگهای مولد و ثالثیه و خنثی با هم-2

  ☑ از ترکیب رنگهای اصلی و فرعی یا دو رنگ اصلی و رنگ فرعی-3

 مپایهاز ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ ه-4

  

 موی رنگ شده متوسط را میتوان دوباره با رنگ روشن کرد؟

 .بعضی مواقع میشود-1

 .پذیر نیست اصال امکان-2

 .معموال رنگ تیرهتر میشود-3

  ☑ بله میتوان روشن کرد-4

  

 یک موی طبیعی را به چه صورت با رنگ روشن میکنیم؟

 با استفاده از اکسیدان باال ساقه و ریشه با هم-1

  ☑ سانتیمتر مانده به ریشه2با استفاده از سری رنگهای روشن، از پشت سر و -2

 با استفاده از رنگهای روشن آاماده از بغل سر و بعد ساقه-3

 از قسمت باال سر اول ریشه و بعد ساقه را رنگ میزنیم-4

  

 د بود؟باشد، رنگ مصرفی چه خواه 7باشد، رنگ انتخابی شماره  4اگر رنگ زمینه مو شماره 

  یک درجه روشنتر از رنگ انتخابی

 شماره از رنگ انتخابی روشنتر 3

  تر از رنگ انتخابی شماره تیره

  ☑ با رنگ انتخابی همرنگ

  

 واژه آنتی در مورد چه موادی به کار میرود؟

 .موادی که خاکستری مو را افزایش میدهند-1

 .موادی که ته رنگ مو را از بین میبرند-2



  ☑ .موادی که قرمزی رنگ مو را از بین میبرند-3

 موادی که به خوش حالت کردن مو کمک میکند-4

  

 دوام کدام رنگ روی موها کمتر است؟

 رنگهایی اکسیداسیونی-1

 .رنگهایی که به شکل آمونیاك هستند-2

  ☑ رنگهایی که آمونیاك کمتری دارند-3

 


