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40تعداد :  

آزمون کتبی مهارت 

شوند؟چه مویی مصرف میها رويواریاسیون-1
2) تمیز و نمدار 1) خشک و نشسته 

) خشک و مرطوب4دار و خیس     ) نم3
متر است؟مقدار مصرف رنگ کمکی براي رنساژ، چند سانتی-2
متر سانتی5الی 1) 2متر                                                    سانتی2الی 1)1

سانتیمتر الی 7 1(4 سانتیمتر                                                  الی 7 3 (3
ها استفاده کنند؟کسانی که مابین گرم و سرد هستند، بهتر است، از کدام رنگ-3

هاي خنثی) رنگ2گروه سرد                                                  هاي ) رنگ1
4) رنگهاي اصلی 3) رنگهاي مکمل                                                      

شود؟هایی استفاده میهاي مسی، از چه رنگجهت ایجاد قرمزي-4
قرمز 2) نارنجی- قرمز  1) بنفش-

طالیی-) زرد4آبی  -) سبز3
شود؟اي استفاده میاي به رنگ دائمی، از چه پایههاي نارنجی یا برنجی، زمان افزایش قهوهجهت جلوگیري از تون-5

) بنفش سرد2ی گرم   ) آب1
) قرمز گرم4) آبی سرد 3

ترین الیه مو چه نام دارد؟داخلی-6
) کوتیکول2) کورتکس 1
) بافت4) مدوال3
تخلخل به چه معناست؟-7
) قدرت رنگ پذیري2) توانایی جذب رطوبت مو   1
) کشسانی مو  4ان استحکام              ) میز3
دهند، کدامند؟اي به مو میهاي سیاه و قهوهمالنینی که رنگ-8
دانه سهیم) رنگ2) فئومالنین 1
الیت) هاي4) ایومالنین 3
گیري تشخیص روشنی یا تیرگی رنگ چیست؟واحد اندازه-9
) نانومتر2هاش متر         ) پ1
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) درجه4)سطح 3
ها هستند؟جزء کدام رنگ،ها با قابلیت آبیرنگ-10

) مکمل2) خنثی  1
) سرد4) گرم 3

شود؟هاي طبیعی استفاده میسفیدي باشد، از چند درصد تون%75اگر مویی داراي -11
%75 (2 %50 (1

2 (25%4 (10%
شود؟ها استفاده میاز کدام رنگ،هاي ناخواسته یا موي زردتونبراي خنثی کردن -12

) رنگ موقتی2) رنگ دائمی  1
هاي خنثی) رنگ4هاي اولیه ) رنگ3

کنیم؟میها استفادهکدام رنگاگر بخواهیم اثر رنگی را از بین برده یا شدت رنگ را کم کنیم، از -13
هاونیسا) واری2هاي کمکی رنگ)1
هاي ثانویه) رنگ4هاي مکمل ) رنگ3

نشان چیست؟Nدرکاتالوگ رنگ -14
) حجم اکسیدان2) درصد رنگ 1
) طبیعی بودن4) تون رنگ 3

شوند؟ها روي چه مویی مصرف میواریاسیون-15
1) خشک و نشسته                                                     2) تمیز و نمدار

) خشک و مرطوب4دار و خیس           ) نم3
دهد؟هاي فلزي بوده و در معرض هوا تغییر رنگ میاین نوع رنگ مو محتوي نمک-16
) رنگ موي دائمی2) رنگ موي فلزي1
هاي تون آن تون) رنگ4اي       هاي سه هفته) رنگ3
موي خاکستري، کدام رنگ مناسب است؟براي انطباق و پوشاندن-17
) موقتی2) نیمه دائمی  1
) دائمی4اي ) یک هفته3
رنگ بیس طبیعی براي پوشاندن چه مویی است؟-18
) قرمز2) سیاه1
) خاکستري4) تیره  3
کدام گزینه مربوط به تعادل رنگ است؟-19
) حجم رنگ2) شماره رنگ 1
) درصد رنگ4) تون رنگ3
شود؟مو آبی یا نارنجی است، براي متعادل کردن از چه رنگی استفاده میوقتی -20
نارنجی-) آبی2نارنجی–) زرد 1
قرمز-) سبز4آبی-) نارنجی3
د؟آیهاي برابر دو رنگ ابتدایی چه رنگی به دست میترکیب کردن بخش-21
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) رنگ مولد2) رنگ پایه 1
.) رنگ دوم4) رنگ اصلی 3
شود؟رنساژ میرنگ شده واطراف سر بیهایی از موها دردرکدام نوع مش تکه-22

اي) شانه2اي) شعله1
) فانتزي4اي   ) تیکه3

هاي آماده چیست؟نام دیگر رنگ-23
تون) تون آن 2) رنساژ 1
) رفله4) رنگساژ 3

ترکیب چیست؟%3واریاسیون هماهنگ+ اکسیدانمتریسانت3الی 1یک چهارم یا یک پنجم رنگ انتخابی+ -24
) ترکیب رنساژ2) ساخت رنگ  1
) شامپو شیمیایی4) مردانساژ 3

ساژي است؟رنگ بلوند طالیی روشن براي چه رنسانتی متر واریاسیون زرد+ یک چهارم تیوپ 2+ %3اکسیدان -25
)10) مش صورتی( پایه 2)                             9) مش زیتونی (پایه 1
)9تا7) مش طالیی( پایه 4)  8طالیی( پایه –) مش زیتونی 3

الیت کدامند؟ها براي هايترین تکنیکمتداول-26
) دانه مصنوعی ودکاپاژ2اي                                                     شانهش) م1
فویل، بالیچ یا آزاد از تکنیک) کاله، 4مش                                 ) بالیاژ و3

معکوس چیست؟مش-27
هاي مو جهت به رنگ طبیعی   ) تکنیک تیره رنگ کردن رشته1
.رنگساژ است) تکنیک مش و2
هاي مو جهت به رنگ طبیعی     ) تکنیک روشن کردن رشته3
هایی از موها روي تکه) استفاده از واریاسیون4

ویوالیت چیست؟-28
نیمی تیره) نیمی از مو روشن و2هاي کاله یا فویل به رنگ مسی یا شرابی شن) سایه رو1
بقیه مو تیره) قسمت چتري روشن و4.اي است) نوعی مش شانه3

اگر رنگ روشن را به رنگ تیره درآوریم، تکنیک چیست؟-29
الیت) سان2الیت ) موي1
الیت) هاي4) لوالیت3

یک الیه دکلره،یک الیه موي طبیعی،یک الیه رنگ(سایه روشن به صورت موج) کدام تکنیک است؟-30
) لوالیت2الیت                                                 ) هاف1
الیت) هاي4الیت (رقص نور)) مووي3

ي مناسب براي کم رنگ کردن پوست تیره و موي بدن کدام است؟کنندهرنگبی-30
) کرم2) پودر    1

4) ژلهاي  3) روغن
هاي آماده چیست؟نام دیگر رنگ-31
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) تون آن تون2) رنساژ  1
ه) رفل4) رنگساژ  3
شود؟هاي خاصی به موها داده میعملی است که به وسیله آن تون یا رفله-32
) لوالیت2) هاي الیت  1
) رنگ4) رنگساژ3
یک چهارم تیوپ رنگ بلوند طالیی روشن براي چه رنساژي است؟سانتی متر واریاسیون زرد+ 2+ %3اکسیدان -33
)10) مش صورتی( پایه 2)                                      9) مش زیتونی (پایه 1
)9تا7) مش طالیی( پایه 4)  8طالیی( پایه –) مش زیتونی 3
یت کدامند؟الها براي هايترین تکنیکمتداول-34
) دانه مصنوعی ودکاپاژ2اي                                                ) مش شانه1
) کاله، فویل، بالیچ یا آزاد از تکنیک4) بالیاژ و مش                                                 3
طریقه مصرف آن چگونه است؟است ومواد رنگ زدایی مایع (ریمور) به چه صورت دربازار موجود-35

شوند.   به نسبت یک به یک مخلوط می-هاي دوتایی) بسته1
.شوندبا آب مخلوط می-هاي تکی) بسته2
.شوندنسبت دو به یک مخلوط می-هاي سه تایی) بسته3
.شوندنسبت سه به یک مخلوط می-هاي دوتایی) بسته4

شود؟دکاپاژ تمام سر چگونه انجام می-36
) مثل شامپو زدن2برس                      ) با1
هاي تیره) فقط قسمت4هاي تیره     ) ابتدا قسمت3

حاوي چه تون رنگی است؟،اندهاي گرم رنگ شدهموهایی که با رنگ-37
) قرمز2) زرد  1
) سبز4) آبی  3

شود؟میهاي سرد از چه تکنیکی استفاده هاي گرم رنگ شده به رنگبراي تبدیل مویی که با رنگ-38
هاي روشن) رنگ2) دکلره   1
) مردانساژ4) دکاپاژ3
مواد دکاپاژ چند نوع است؟-39
ايژله-) دو نوع : خمیري2مایع-) دو نوع: پودري1
مایع-ژله اي-) سه نوع : خمیري4اسپري                    -خمیري-) سه نوع: پودري3
در روش رنگ زدایی با شامپو شیمیایی کدام ترکیبات صحیح است؟-40
1 (10cc+50شامپوcc         آب
پیمانه مواد دکلره10+ ) شامپو 2
3 (30cc+ 30شامپوccپیمانه پودر دکلره    5+ 1اکسیدان
4 (30cc+50شامپوcc پیمانه پودر دکلره1+ 2یا1اکسیدان
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