
 

 ه یکجپیرایش مردانه درنمونه سواالت 

  
 فر را چه زمانی استفاده میکنیم؟  مواد تثبیت کننده -1

  قبل از شستن مواد فر          ) ب        بعد از شستن مواد فر) الف  
 قبل از بستن بیگودي) د        از مواد فرقبل از استفاده ) ج

 چند روش فر دائمی وجود دارد؟ -2

  اي فر مستقیم ـ فر غیر مستقیم ـ فر دایره) ج  فر غیر مستقیم ـ فر با بابلیس            فر مستقیم ـ) الف
  فر مستقیم ـ فر غیر مستقیم  ) د  ـ فر غیر مستقیم ـ کوتاه مدت               فر غیر مستقیم) ب
 شود؟ براي شستشوي موهاي ویتامینه شده ازکدام گزینه استفاده می -3

  از شامپو بعد از کاندیشینر) د  فقط از آب         ) ج  از کاندیشینر       ) ب    از شامپو) الف
 براي انجام ویتامینه موهاي سر باید چگونه باشد؟  -4

    چرب و خشک) د         تمیز و نمدار ) ج  خشک و چرب       ) ب  جرب و نمدار) الف
 آمیزي مو شدند کدام گزینه است؟ اولین ملتی که موفق به رنگ -5

       ها ژاپنی) د    ها آلمانی) ج  ها             مصري) ب    ها چینی) الف

 کدام گزینه است؟  رنگ تیره ترین -6

  N4 )د      N5 )ج                              N3 )ب      N2 )الف
 محلولی ترکیب میکنیم ؟رنگ را با چه  -7

   اکسیدان کرم و پودر دکلره) د      با آب) ج    پودر دکلره) ب  اکسیدان کرم) الف

 کنیم؟ آمیزي مورا از کدام قسمت سر شروع می عمل رنگ -8

  از پشت سر) د    از بغل سر) ج    از جلوي سر) ب    از باالي سر) الف
 ري چیست؟آمیزي براي سالمت مشت اولین نکته قبل از شروع رنگ -9

  تست حساسیت پوست) د  درجه سفیدي مو) ج  تست حساسیت مو)ب    انتخاب صحیح رنگ) الف
 شود؟ هاي زیر استفاده می براي موهاي قوي و مقاوم از کدام یک از صاف کننده -10

  صاف کننده اسیدي مالیم) د  صاف کننده خنثی) ج  صاف کنده اسیدي) ب  صاف کننده قلیایی) الف
 نده و مواد تثبیت کننده آن را چگونه میشناسیم؟مواد فر کن -11

  توان تشخیص داد نمی) د  از طریق بو کردن) ج  از طریق رنگ آن) ب  از طریق غلظت آن) الف
 آیا براي صاف کردن موها استفاده از کاله الزم است؟ -12

  فرقی نمیکند ) د  نمیکنیمبه هیچ وجه استفاده ) ج    خیر                  ) ب                 بله) الف
 موادشیمیایی آرایشی را در چه ظرفی استفاده میکنیم؟ -13

  هر سه مورد صحیح است) د  اي ظرف شیشه) ظرف پالستیکی            ج) ب    ظرف چینی) الف
 شود؟ براي محافظت پوست سر قبل از انجام صاف کردن ویا فر کردن موها ، از کدام گزینه استفاده می -14

  کاندیشینر) د    صاف کننده و ال استریت) ویتامینه                   ج) ب    وازلین )الف
 کنیم؟ فر را چگونه استفاده می  مواد تثبیت کننده -15

  کنیم ترکیب می 1به  1مواد تثبیت کننده را با آب ولرم به اندازه ) الف
  کنیم ترکیب می 1به  2مواد تثبیت کننده را با آب ولرم به اندازه ) ب



 
  کنیم ترکیب می 1به  3مواد تثبیت کننده را با آب ولرم به اندازه ) ج
 مواد تثبیت کننده فر را نباید با آب ترکیب کرد) د

 کنیم مواد فر را با کدام یک از موارد زیر ترکیب می -16

  کنیم  با آب ترکیب می) ج    کنیم با اکسیدان رقیق شده با آب ترکیب می) الف
 کنند مواد فر را با چیزي ترکیب نمی) د        کنیم ترکیب میبا ویتامینه ) ب

 شود؟ فر موقت با چه ابزاري انجام می -17

  هیچکدام) د                   بابلیس) بیگودي                         ج) ب      ویو) الف
 نکته مهم قبل از فرکردن موها چیست؟ -18

  ساعت قبل از انجام فر موها باید شسته نشوند48) ب      شوییم موها را با شامپویی مالیم می) الف
 موها باید چرب و نمدار باشد) د          موها باید چرب باشند  )ج

 شود؟ براي ضد عفونی کف سالن از کدام مورد استفاده نمی - 19

  کس وایت) آب ژاول                            د) ج              هیپوکلریدسدیم) ب    گلوتارالدوئید) الف
 مواد مورد کاربرد در گندزدایی سالن آرایشگاه کدام است؟ -2 0

  آب ژاول ، پورد شستشو، گلوتارالوئید) ج    هیپوکلرید سدیم، پودر شستشو، جرم گیر) الف
  پودر شستشو، ساولن وایتکس) د        بتادین، آب ژاول، گلوتارالدوئید) ب

  بخار و دما چه تأثیري بر ویتامینه ي مو دارد ؟ - 21
  باعث فرم گرفتن بهتر مو می شود  -ج       باعث جذب بهتر مواد، می شوند -الف 
  هر سه گزینه درست است -د   باعث می شوند که مو شفافیت و درخشندگی بیشتر پیدا کند -ب 
  علت رنگ پذیري موها چیست ؟ - 22

   وجود رنگ دانه در رنگ -ج         وجود اکسیدان در رنگ -الف 
  وجود ویتامینه در رنگ  -د         در رنگوجود آمونیاك  -ب 
  را با رنگ، روشن کرد ؟ )مشکی پرکالغی (آیا می توان موي رنگ شده به رنگ تیره  -23

  با رنگ، خیر اما با شامپو می توان روشن کرد -ج     بله با استفاده از رنگ تیره، این کار عملی است -الف 
  ا رنگ نمی توان روشن کرد خیر ب -د         بله با رنگ می توان روشن کرد -ب 
  نام دیگر مالنین چیست ؟ –24

  دانه هاي رنگی –د   مایع کورتکس  –ج                        آب میان بافتی  –ب   میدوال –الف 
  کدام است ؟ 7تا  5ترازهاي رنگ طبیعی مو از شماره ي  - 25

   اي خیلی روشن، بلوند سیاه، قهوه -ج     قهوه اي روشن، بلوند تیره، بلوند متوسط -الف 
  سیاه، قهوه اي متوسط، بلوند طالیی  -د     سیاه، قهوه اي بسیار تیره، صورتی -ب 
  در موي مشکی کدام رنگ دانه بیشتر است ؟ –26

  قهوه اي  –د       آبی –ج                                       قرمز –ب     زرد  –الف 
  کامالً خشک باشد ؟ چرا هنگام براشینگ، پوست سر باید -27

    هنگام براشینگ، نباید پوست سر کامالً خشک شود  -الف 
  چون باعث بیشتر شدن سرعت و دوام براشینگ می شود   - ب
       براي این که به پوست سر ضرري وارد نشود  - ج
  دوام سشوار در موهایی که ریشه ي خشک دارند، کمتر است  -د 

  ؟ اي انجام میدهیم صافی موقت را به چه وسیله -28



 
  هیچکدام) د                   بابلیس) بیگودي                         ج) ب    ویو) الف

  رنگ هاي سرد مناسب کدام چهره ها هستند ؟  -29 
  چهره هاي داراي پوست تیره و گندم گون  -ب       چهره هاي داراي پوست سرخ و زرد -الف 

  چهره هاي داراي پوست برنزه  -د       بلوندچهره هاي داراي پوست روشن و  -ج 
  براي ویتامینه کردن مو بعد از فر، چه زمانی مناسب است ؟ - 30

  پیش از آغاز مرحله فر کردن  -ب     بعد از اتمام کار فر و هر بار شامپو کردن -الف  
  پیش از اتمام کار در مرحله ي تثبیت  -د       پیش از آغاز مرحله ي زدن مواد خنثی -ج 

  هنگام پرمنانت ، بیگودي ها را چگونه روي سر قرار دهیم تا مو نشکند ؟ -31
  نباید به موي نزدیک پوست سر فشار بیاورید و موها دور بیگودي گره بخورد -الف 
  نباید به موي نزدیک پوست سر فشار بیاورید، اما مو را محکم دور بیگودي بپیچید  -ب 
  نباید به موي نزدیک پوست سر فشار بیاورید، اما با سوزن، بیگودي را محکم کنید  -ج 
 مانده به ریشه ، رها کنید تسان 20بیگودي را از  -د 

  تست رنگ چگونه انجام می شود ؟ – 32
  پشت گردن –د     روي پوست دست  –ج          روي پوست سر –ب         موروي دسته اي از –الف 
  ن پودر دکلره چند درجه روشن می کند ؟یتر قوي –33

  7 –د         8 –ج       9 –ب       10 –الف 
  چقدر است ؟ N1مدت مکث رنگ  –34

  قهیدق 45تا  40 –د     قهیدق 40تا  30 –ج         قه یدق 30تا  20 –ب         قه یدق 20تا  15 –الف 
  شود ؟ن استفاده می یتامین بردن مو خوره از کدام ویبراي از ب – 35

  چکدامیه –د       بناکور –ج                       بناول  –ب          هارکور  –الف 
  ؟براي جنس قلم موي مخصوص رنگ کدام مورد مناسب است  – 36

  هیچکدام –د       موي اسب  –ج پالستیک                     –ب        نایلون  –الف 
  کدام جنس پیش بند براي آرایش مناسب است ؟ –37

  همه موارد  –د       نایلونی  –نخی                          ج  –ب     شمعی –الف 
  چند نوع بیگودي براي فر وجود دارد ؟ – 38

  نوع  7 –د       نوع  5 –نوع                         ج  3 –ب     نوع 1 –الف 
  مواد شیمیایی صافی حاوي چند نوع ماده است ؟ – 39

  چهار ماده –د       سه ماده  –ماده                       ج  دو –ب     یک ماده  –الف 
  براي کوتاه کردن مویی که می خواهد رنگ شود ؟ – 40

  کوتاه کردن بعداز رنگ –ب                      کوتاه کردن قبل ازرنگ  –الف 
  فرقی ندارد –د                       بستگی به جنس مو دارد  –ج 
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