
چهره                                                                            آموزشگاه پیرایش مردانه صمیمسواالت آزمون متعادل سازی   

نه صمیمسواالت آزمون متعادل سازی چهره                                                                            آموزشگاه پیرایش مردا  
 

 سواالت آزمون متعادل سازی چهره آموزشگاه صمیم

یک جلسه یک ساعته بهتر است از کدام نوع فن  ایبرای متعادل سازی یک چهره بر -1

 استفاده شود؟

 الف: فن مایع             ب: فن چرب                 ج:فن خشک           د: فن ترکیبی

در یک پوست خشک قبل از زدن فن چهره بهتر است پوست را با یک ................-2  

 الف: کرم لیپوزیم دار                        ب: کرم ویتامینه

      مرطوب کننده  ج: کرم ضد آفتاب                             د: کرم

در یک پوست چرب قبل از زدن فن چهره بهتر است پوست را با یک .....................  -3

 بپوشانیم.

 الف: کرم مرطوب کننده              ب: کرم لیپوزم دار                     

 ج: کرم ویتامینه                         د: کرم ضد آفتاب 

پوست دارای ضایعات باشد وبخواهیم ضایعات را با رنگ خنثی کنیم باید در صورتی که  -4

.................... 

 الف: ابتدا ضایع را خنثی کرده سپس فن چهره را بزنیم

 ب: ابتدا فن چهره را میزنیم سپس ضایع را می پوشانیم

 ج:ابتدا فن چهره را زده ضایع را خنثی کرده مجددا فن چهره میزنیم

به نوع ضایع فقط پوشش می دهیمد: بستگی   

جهت پوشاندن خال به رنگ قهوه ای چه رنگ فنی را پیشنهاد میکنید؟ -5  

 الف: پوشش داده نمی شود               ب: فن به رنگ زرد

 ج: فن به رنگ هلویی                     د: فن به رنگ نارنجی

................ مناسب است.جهت سایه زنی ناحیه پیشانی انتخاب قلم  -6  
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 الف: قلم پهن     ب: قلم خیلی پهن          ج: قلم باریک            د:قلم خیلی باریک

جهت سایه زنی پره های بینی انتخاب قلم ............. مناسب است. -7  

 الف: قلم متوسط         ب: قلم باریک       ج: قلم گرد        د: قلم پهن

مناسب جهت یک فن چرب را بگوئید؟اسفنج  -8  

 الف: اسفنج التکس                     ب: اسفنج هیدرو

 ج: اسفنج پودر                          د: اسفنج متخلخل

اسفنج مناسب جهت یک فن خشک را بگوئید؟ -9  

 الف: اسفنج هیدرو                  ب: اسفنج پودر

د: اسفنج التکس    ج: اسفنج متخلخل                 

اسفنج مناسب جهت زدن پودر فیکس را بگوئید؟ -10  

 الف:اسفنج پودر                    ب: اسفنج متخلخل

 ج: اسفنج التکس                     د: اسفنج هیدرو

نام دیگر قلم پودر جهت زدن پودر فیکس را بگویید؟ -11  

 الف: شوت                ب: پن

د: قلم پودر زنی               ج: بگت       

: فن مناسب جهت پوست سر را بگویید؟12  

 الف: کیک میکاپ                          ب: فن التکس

 ج: فن سلبری                              د: فن کاموفلژ

فن نا مناسب جهت پوست خشک را بگویید؟  -13  

 الف: کیک میکاپ                       ب: فن التکس
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 ج: فن سلبری                     د: فن کاموفلژ

به فن هایی که بسته های آنها بصورت لوله ای است چه می گویند؟ -14  

 الف: پن استیک        ب:لوله ای        ج: کاسه ای                  د: زره بینی

جهت خنثی کردن لک های چهره از کدام فن استفاده می کنند؟ -15  

 الف: کانسیلر         ب: نوترانزیل               ج: فن دیشن                   د: کیک مکاپ

یک فن خیلی چرب را نام ببرید؟)در مارک مهرون( -16  

 الف: سلبری    ب: فن دیشن              ج: کاموفالژ                 د: پن استیک 

یک فن خیلی چرب را نام ببرید؟ -17  

 الف: کاموفالژ      ب: فوندیشن            ج: کانسیلر                        د: کیک مکاپ

جهت خنثی کردن رنگ کبودی دور چشم از کدام تن رنگ زیر استفاده می شود؟  -18  

 الف: نارنجی         ب: زرد                 ج: قرمز                      د: بنفش

فن چه عواملی دخیل است؟ در انتخاب نوع -19  

 الف: نوع پوست                     ب: رنگ پوست

 ج: تمیز بودن پوست                     د: یک دست بودن پوست

در متعادل سازی چهره رنگ فن همیشه .............. می باشد. -20  

 الف: هم رنگ پوست                               ب: یک درجه روشن تر از پوست

 ج: دودرجه تیره تر از پوست                   د: یک درجه تیره تر از پوست

فن مناسب جهت رنگ پوست کدر ودارای فن قرمزی کدام است؟) درمارک مهرون( -21  

 الف: سری تی وی                             ب: سری او اس

دبیلیو ج: سری جی                                    د: سری  
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پوست با ضایعات قرمز رنگ فن مناسب آنرا بگوئید؟ -22  

 الف: سری تی وی                        ب: سری او اس 

 ج: سری جی                               د: سری دبیلیو

در تصحیح چشم به هم نزدیک ناحیه چهار چشم را فن ..................... میزنیم. -23  

 الف: دواستاپ روشنتر                    ب: چهار استاپ روشنتر 

 ج: دو استاپ تیره تر                             د: سه استاپ تیره 

در تصحیح چشم از هم دور ناحیه دوچشم را فن ............... میپوشانیم. -24  

 الف: دو استاپ تیره تر                      ب: دواستاپ روشنتر

 ج: هم رنگ چهره                            د: خیلی روشن 

در تصحیح چشم گود کدام مناطق از چشم را فن دو درجه روشن تر از فن چهره می  -25

 زنیم؟

 الف: پنج ناحیه چشم                            ب: ناحیه دو وچهار 

یک وپنج ج: ناحیه یک وسه                               د: ناحیه  

در تصحیح چشم ریز کدام ناحیه چشم تیره تر می گردد؟ -26  

 الف: ناحیه یک                     ب: ناحیه دو 

 ج: ناحیه سه                        د: ناحیه پنج

در تصحیح چشم برجسته ناحیه دو وچهار چشم فن ................ و سه چشم فن  -27

 .............زده می شود؟

 الف: روشن – تیره                  ب: تیره – روشن 

تیره  –روشن                    د: تیره  –ج: روشن   
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در تصحیح چشم گود مناطقی چون برجستگی گونه فن.............. و برجستگی زیر  -28

 ابرو فن ............... می پوشانیم؟

 الف: تیره – تیره                     ب: تیره – روشن 

تیره –روشن                   د: روشن  –ج: روشن   

جهت تصحیح گونه صاف جهت برجسته کردن آن چه اقدامی انجام می دهیم؟ -29  

 الف: طبقه اول تیره – دوم متوسط – سوم روشن

سوم تیره –دوم متوسط  –ب: طبقه اول روشن   

سوم تیره  –دوم تیره  –ج: طبقه اول تیره   

سوم روشن –دوم روشن  –د: طبقه اول روشن   

پی اچ پوست دقیقا در حالت نرمال چه باید باشد؟ -30  

 الف: 9/5       ب:4/5        ج:1/5       د:6/5

برای کشیدن تاچ از کدام قلم استفاده می کنیم؟ -31  

 الف: قلم صفر              ب: قلم یک 

  وج: قلم دوصفر                 د: قلم د

بهترین مورد از مواد زیر برای تمیز کردن پوست رابگویید؟ -32  

 الف: شیر پاک کن       ب: آب        ج: کرم         د: الکل

بهترین مورد از محصوالت زیر برای تمیز کردن پوست را بگویید؟ -33  

 الف: شیرپاک کن              ب: صابون             ج:الکل           د: لوسیون

جهت خنثی سازی پ هاش بعد از تمیز کردن پوست با شیر پاک کن از کدام محصول  -34

 زیر استفاده می کنیم؟

 الف: تونیک      ب: شیر پاک کن        ج: صابون      د: الکل
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جهت تکمیل کردن عمل تمیز نمودن پوست چرب باشیر پاک کن از کدام محصول زیر  -35

 استفاده می کنیم؟

 الف: تونیک دارای الکل      ب: تونیک فاقد الکل

 ج: صابون تی سی زی       د: آب

سایش ایجاد می شود را  یرشد اضافی موضعی الیه شاخی پوست که بر اثر فشار   -36

 .............. گویند.

 الف: پینه          ب: زیگیل          ج: اگزما          د: کوپروز

تصحیح چهره با  -جهت متعادل سازی چهره زمان به امور پیرایش آماده سازی پوست   -37

 مواد معقول می باشد.

درصد به تصحیح چهره 30 –درصد به پاکسازی  40 –درصد زمان پیرایش  30الف:   

درصد به تصحیح چهره  40 –درصد به پاکسازی 30 –درصد زمان پیرایش  30ب:   

چهرهدرصد به تصحیح  30 –درصد به پاکسازی  20 –درصد زمان پیرایش  50ج:   

 د: 40 درصد زمان پیرایش- 20 درصد به پاکسازی – 40 درصد به تصحیح چهره

برای انجام یک متعادل سازی چهره داشتن وسائل ............ ضروری است.  -38  

 الف: پیرایشی – پاکسازی – آرایشی         ب: آرایشی – پاکسازی – تقویتی

پیرایش –پیرایشی         د: آرایش  –حالت دهنده  –ج: آرایشی   

آیا وجود کپسول آتش نشانی برای سالن متعادل سازی الزم است؟  -39  

 الف: خیر وجودش همیشه الزم نیست           ب: بله گاهی اوقات الزم است

 ج: خیر الزم نیست                                 د: بله الزم است

در هنگام کار کدام مورد زیر به ترتیب مورد اهمیت است؟  -40  

 الف: ایمنی- بهداشت – کار           ب: بهداشت – ایمنی – کار
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بهداشت –ایمنی  –د: کار                  بهداشت -کار  –ج: ایمنی   

تعریف عایق بندی به زبان ساده چیست؟  -41  

 الف: مسدود کردن فضا داخل            ب: قطع ارتباط فضای داخل وخارج 

 ج: مسدود کردن فضای خارجی           د: جدا کردن فضای داخل و خارج

روش های کلی در ضد عفونی نمودن محیط کار و ابزار را نام ببرید؟ -42  

 الف: فیزیکی – شیمیایی               ب: مشتقات هالوژن – شیمیایی

شیمیایی –شیمیایی          د: پپرتودهی  –ج: اکسید کننده ها   

بهترین ضد عفونی کننده برای دست گریمور قبل از گریم چیست؟ -43  

 الف: آب و صابون                          ب: الکل طبی رقیق شده با آب 

 ج: ژلهای ضد عفونی کننده بادست         د: تونیک یا لوسیون حاوی الکل

روپوش متعادل ساز و بهترین رنگ برای پیشبند مدل چه رنگی بهترین رنگ برای  -44

 است؟

 الف: کرم – کرم                    ب: کرم – خاکستری

  خاکستری -سفید                      د: سفید  –ج: سفید 

بهترین زاویه صندلی کار هنگام متعادل سازی چهره چه زاویه ای است. -45  

 الف: 90درجه                               ب: 110 درجه

درجه 135درجه                                 د: 180ج:   

بهترین عرض و طول برای میز متعادل ساز چهره را بگویید. )برحسب سانتی متر( -46  

 الف: 40عرض – 100 طول                 ب: 40 عرض – 80 طول 

طول 100 –عرض  45د:             طول          80 –عرض  50ج:   

بهترین زاویه نور برای هنگام متعادل سازی چهره را بگویید؟ -47  
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 الف: فلت                                    ب: باال

 ج: هم طرف                                 پشت سر

بهترین ترکیب نور را برای کار متعادل سازی بگویید. -48  

 الف: ترکیب نور زرد و سفید نزدیک به نور وسط روز

 ب: ترکیب رنگ زرد و سفید نزدیک به نور صبح

 ج: ترکیب رنگ زرد سفید قرمز نزدیک به نور غرب

 د:ترکیب رنگ های سفید زرد قرمز

جهت یک کار متعادل سازی تعداد قلم مورد نیاز چند است؟ -49  

 الف: چهار قلم                          ب: دو قلم

 ج: یک قلم                               د: سه قلم

بهترین رنگ برای روپوش متعادل ساز و بهترین رنگ برای پیش بند مدل چه رنگی  -50

 است؟

 الف: کرم – کرم                       ب: کرم – خاکستری

خاکستری –سفید                         د: سفید  –ج: سفید   

یه صندلی کار هنگام متعادل سازی چهره چه زاویه ای است.بهترین زاو -51  

 الف: 90 درجه                      ب: 110 درجه

: درجه135درجه                        180ج:   

جهت یک کار متعادل سازی تعداد قلم مورد نیاز چند است؟ -52  

 الف: چهار قلم                   ب: دو قلم

د: سه قلم                  ج: یک قلم        

بهترین نوع قلم قلمی است که جنس موی آن ............ باشد. -53  
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 الف: طبیعی                    ب: موی سمور

 ج: موی گاومیش               د: موی اسب

الیه سطحی پوست چه نام دارد؟ -54  

 الف: اپیدرم                       ب: درم

د: کوتیکول                     ج: هیپو درم    

کدام الیه از الیه اول محل قرار گرفتن مواد آرایشی می باشد؟ -55  

 الف: شاخی                     ب: زایشی

 ج: دانه دار                      د: مالپیگی

چند درصد از پوست را آب تشکیل می دهد؟-56  

 الف: 50 تا 75 درصد                             ب: 75 تا100 درصد

درصد 25درصد                                 د: زیر  50تا  25ج:   

الیه بازال نام کدام الیه از پوست است؟  -57  

 الف: الیه زایشی                           ب: الیه شاخی

الیه دانه دارج: الیه مالپیگی                              د:   

کدام الیه پوست کراتینوستها واقع شده اند؟در  -58  

 الف: الیه خاردار            ب: بایه بازال 

 ج: الیه درمیس               د: الیه هیپودرم

کراتین در کدام الیه پوست بیشتر از الیه های دیگر وجود دارد؟ -59  

 الف: شاخی                      ب: دانه دار

 ج: مالپیگی                       د: بازال
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در یک صورت ایده آل دارای صورت .............. پهنای صورت می باشد؟ -60  

 الف: یک و نیم برابر                             ب: دو برابر

 ج: یک برابر                                       د: برابر

باشد.درازای صورت ............... پهنای صورت می  -61  

 الف: یک و نیم برابر                             ب: دو برابر

 ج: یک برابر                                       د: برابر

در صورت مربع درازای صورت ................. پهنای صورت می باشد. -62  

 الف: برابر                   ب: یک ونیم برابر

د: یک دوم برابر           ج: دو برابر         

در یک صورت گرددرازای صورت .......... پهنای صورت می باشد. -63  

 الف: برابر                      ب: یک و نیم برابر

 ج: دوبرابر                       د: یک دوم برابر

.در یک صورت کشیده درازای صورت ................. پهنای صورت می باشد -64  

 الف: دوبرابر                    ب: برابر

 ج: یک ونیم برابر                د: نصف

صورت بیضی سه ناحیه صورت با یکدیگر ............. می باشد.در یک  -65  

 الف: برابر                     ب: یک ونیم برابر

 ج: دو برابر                     د: یک دوم برابر

میانی باهم مساوی هستند. -تحتانی -صورت ناحیه فوقانی در کدام -66  

 الف: بیضی شکل                   ب: گرد شکل
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 ج: مربع شکل                       د: کشیده شکل

در کدام صورت ناحیه تحتانی کوتاه وزاویه دار است؟ -67  

 الف: مربع شکل                ب: گرد شکل 

د: کشیده شکل          ج: مثلث شکل            

میانی بلند تر از دو ناحیه دیگر است؟در کدام صورت ناحیه  -68  

 الف: کشیده شکل                 ب: مربع شکل

 ج: گرد شکل                      د: مثلث شکل

کدام عضو صورت در صورت ایده آل باید طولش با گوش برابر باشد؟ -69  

 الف: بینی                     ب: پیشانی

 ج: لب                          د: چانه

در کدام فرم صورت پیشانی خیلی پهن تر از چانه وچانه باریک می باشد؟ -70  

 الف: مثلث با قاعده باال                     ب: مثلث باقاعده پایین

عج: کشیده                                      د: مرب  

در کدام فرم صورت گونه ها برآمده و پیشانی و چانه نسبت به گونه کوچپکتر می باشد؟ -71  

 الف: الماسی                    ب: مثلث باقاعده باال

باقاعده پایین           د: مربعج: مثلث   

در کدام فرم صورت چانه خیلی پهن تر از پیشانی است؟ -72  

ب: مربع                          الف: مثلث باقاعده باال       

 ج: گرد                                                 د: مثلث با قاعده پایین

در یک صورت ایده آل پیشانی چند درصد درازای صورت را تشکیل می دهد. -73  
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 الف: یک سوم                  ب: یک دوم

چهارمج: دو سوم                      د: یک   

جهت یک کار خطی انتخاب قلم ................ مناسب است. -74  

 الف: قلم خیلی باریک                             ب: قلم باریک

 ج: قلم متوسط                                       د: قلم معمولی

نماییم؟جهت افزایش عمر قلم مو بهتر است قلم مورا چگونه تمیز و ضد عفونی  -75  

استفاده از تونیک یا لوسیون و سپس الکل طبیالف:   

 ب: استفاده از شیرپاککن و سپس با الکل طبی

 ج: استفاده از کرم پاک کننده وسپس باالکل طبی

 د: استفاده ازآب وشامپو باالکل طبی

فاصله المپ های دور تا دور آینه باید چقدر باشد؟ -76  

 الف: 30-20                           ب:15-25

40-30د:                                25-20ج:  

میزان بازتابش نور رنگ کرم وقهوه ای تیره را بگوئید. -78  

%84 -% 10%                   ب:70 -% 14الف:   

 ج: 80% - 12%                      د: %90 - %10 

چقدر باید باشد؟دما و رطوبت و تهویه مناسب برای محیط کار  -79  

 الف: دمای 21% - رطوبت 50 % - تهویه که 10 % هوا جابه جا شود

% هوا جابه جا شود 30تهویه که  -%  40رطوبت  -%  24ب: دمای   

% هوا جابه جا شود 20تهویه که  -%  40رطوبت  -%  24ج: دمای   
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ددرجه هوا جابه جا شو 20تهویه که  –درجه  30رطوبت  –درجه  22د: دمای   

فاصله مدل تا آینه کار چقدر باید باشد؟ -80  

متر 2متر             ب:  1/5الف:   

 ج: 1 متر                   د: 5/2 متر

جهت خنثی سازی رنگ های نا خواسته چهره از کدام فن استفاده می کنیم؟ -81  

 الف: نوترانزیل                         ب: کانسیلر

د: کیک میکاپ                   ج: فن دیشن             

جهت خنثی کردن تن قرمزی از روی چهره از کدام رنگ فن نوترازیل استفاده می   -82

 گردد؟

 الف: سبز                               ب: آبی

 ج: زرد                                  د: بنفش

را بگوئید.بهترین تن جهت پوستهایی که تعریق زیادی دارند  -83  

 الف: فن ترکیبی                          ب: فن خشک

 ج: فن مایع                                  د: فن چرب

جلسه یک ساعته بهتر است از کدام نوع فن استفاده شود؟برای متعادل سازی یک  -84  

 الف: فن مایع                     ب: فن چرب

د: فن ترکیبی        ج: فن خشک                

در یک پوست خشک قبل از زدن فن چهره بهتر است پوست را با یک ...............   -85

 بپوشانیم.

 الف: کرم لیپوزیم دار                       ب: کرم ویتامینه

 ج: کرم ضد آفتاب                          د: کرم مرطوب کننده
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زدن فن چهره بهتر است پوست را بایک............... در یک پوست چرب قبل از  -86

 بپوشانیم.

 الف: کرم مرطوب کننده                        ب: کرم لیپوزیم دار

 ج: کرم ویتامینه                                  د: کرم ضد آفتاب

ی کنیم در صورتی که پوست دارای ضایعات باشد و بخواهیم ضایعات را با رنگ خنث -87

 باید........

 الف: ابتدا ضایع را خنثی کرده سپس فن چهره را می زنیم 

 ب: ابتدا فن چپهره را می زنیم سپس ضایع را می پوشانیم

 ج: ابتدا فن چهره ضده ضایع را خنثی کرده مجددا فن چهره می زنیم

پوشش می دهیمد: بستگی به نوع ضایع فقط   

88-   


