
کاربر مواد شیمیایی :رشته
5- 1/1/33/70: کد استاندارد 

4:  کد 40:  تعداد 

آزمون کتبی مهارت      

کدامند؟Bهاي طبقه آتش-1
مایعات ) 3جامدات) 1
فلزّات ) 4گازها                                                    ) 2

کنیم ؟ چگونه با او رفتار میکند ، هنگامی که مشتري مراجعه می-2
. کنیم روي صندلی بنشیند به مشتري اشاره می) 1
.     دهیم ایستاده کار مشتري را انجام می) 2
.کنیم مشتري را به حال خود رها می) 3
.کنیم  مشتري را تا نشستن روي صندلی بدرقه می) 4

آوریم ؟ مشتري را چگونه به زبان میهنگام مشاوره با مشتري ، نام -3
.کنیم با صداي بلند و لحن خشن صدایش می)1
.کنیم صداي آرام و لحن خشن صدایش می) 2
.کنیم با احترام زیاد و صمیمی صدایش می) 3
.کنیم مشتري را به حال خودش رها می) 4

هیپودرم در پوست چیست ؟ وظیفه-4
هاي پوستی ولساخت سلّ)3خونجذب )1
جذب مقادیر زیادي کراتین  )4ذخیره چربی                              )2

شدن نوك موها چیست ؟ دو یا چند شاخه-5
بیماري صدف            )3شکستگی مو           )1
بیماري تینیا)4موخوره                                  )2

پذیر نیستند و نیاز به شستشوي مداوم دارند ؟ کدام نوع از موها حالت-6
موهاي ترکیبی )3موهاي خشک                            )1
موهاي معمولی )4موهاي چرب                            )2

شود ؟ براي درمان موهاي خشک از چه موادي استفاده می-7
کننده و شامپوهاي مغذّي نرم)3هاي پودري       شامپوهاي اسیدي و شامپو)1
هاي روشن رنساژ و رنگ)4هاي غلیظ       شامپوهاي قلیایی و شامپو)2

دهی ندارند؟هاي زیر قابلیت روشنکدام یک از رنگ-8
دائمی هاي نیمهرنگ)3هاي موقّت                                               رنگ)1



اکسیداسیونیهاي رنگ)4هاي دائمی                                              رنگ)2
تون چیست؟آنهاي توندیگر رنگنام -9

يهاي فلزّرنگ)3هاي دائم                            رنگ)1
مرکبهاي رنگ)4دائمی                   هاي نیمهرنگ)2

شود ؟ها مخلوط میهاي اصلی با کدام رنگرنگ-10
هابا تمام رنگ) 3هاي سرد فقط با رنگ)1
فقط با واریاسیون )4هاي که گرم رنگفقط با) 2
شود؟ هایی استفاده میاز چه رنگ) خنثی کردن ( براي فانتزي و یا از بین بردن تون دلخواه -11

هاي ثانویه رنگ)4هاي بژرنگ)3ها           واریاسیون)2هاي اصلی         رنگ)1
هاي سایه به سایه ، روي موهاي دکاپاژ شده ، چه مزیتی دارد؟ استفاده از رنگ-12
.شود باعث تقویت موها می) 3.            کند موها را برّاق و درخشان می) 1
.کند تر میرشد موها را سریع) 4. کند از آسیب دیدن موها جلوگیري می) 2
هاي مو را صاف و هموار کند ، این عمل در کجا کاربرد دارد ؟ از شامپوي مالیم اسیدي استفاده نموده تا پولک-13

براي ثابت شدن دکلره ) 3براي از بین بردن رنگ             ) 1
براي رنساژ دکلره) 4براي ثابت شدن رنگ مو            ) 2
؟ دهیم هاي قرمز خود را از دست دادند چه عملی انجام میهاي قرمز رنگ روي مو ،براي موهایی که دانهبراي ثابت کردن رفله-14

.دهیم دانه مصنوعی انجام می)3.کنیم  دکلره می)1

.دهیم مردانساژ انجام می)4.کنیم دکاپاژ می)2
کنیم ؟براي انجام دکاپاژ از کدام قسمت سر شروع می-15

شروع تاج سر از)4ن تریاز تیره)3سر از پشت)2جلوي سراز)1
کنیم ؟از اکسیدان چند حجمی استفاده می، سفید داشته باشد% 25موهایی که -16

حجمی%5)4حجمی%6) 3حجمی           %12) 2حجمی     9%)1
پورسانتاژ یعنی چه ؟ - 17

.   گویند درصد موهاي سفید و سیاه میبه ) 3.          گویند به درصد موهاي سیاه می) 1
شودبه درصد موهاي رنگی گفته می) 4.         گویند سفیدي مو میبه درصد) 2
شود؟از کدام قانون سفیدي استفاده می، سفید باشد % 65الی % 36اگر موها داراي -18

%100قانون )4% 75قانون )3%25قانون )2%50قانون ) 1
شود؟چه زمانی آب اکسیژنه ، به اکسیدان کرم تبدیل می- 19
با اضافه کردن کرم     ) 3با اضافه کردن آب                           ) 1
با اضافه کردن قرص) 4با اضافه کردن اکسیدان                      ) 2
کنیم ؟هاي عصبی موها را چگونه دکلره مییا بیماريدر مواقعی از قبیل حاملگی -20
. کنیم موها را اصالً دکلره نمی) 3با مواد اسیدي ضعیف                         ) 1
با مواد قلیایی قوي) 4با مواد قلیایی ضعیف                          ) 2
چگونه است؟پودر دکلره از نظر قدرت روشن کنندگی -21
ضعیفضعیف ، متوسط ، خیلی) 3قوي ، متوسط                       قوي ، خیلی ) 1



ضعیف ، متوسط ، قوي ) 4قوي                        متوسط ، قوي ، خیلی ) 2
هاي ضعیف باید استفاده شود ؟در کدام نوع مو ، از دکلره-22
موهاي طبیعی ) 3موهاي ضخیم                                   ) 1
موهاي متخلخل  ) 4موهاي پرپشت                                   ) 2
شود؟براي مخلوط کدام پودر دکلره ، استفاده می3یا 2اکسیدان- 23
ي متوسطپودر دکلره) 3ي ضعیف                           پودر دکلره) 1
ي خیلی پودر دکلره) 4ي قوي                            پودر دکلره) 2
شود ؟اي با چه نوع موادي انجام میرنساژ یک هفته-24

هابا واریاسیون)3هاي رنگیلوسیونبا) 1
با شامپوهاي معمولی)4هاي دائمرنگبا )2

شوند؟اکسیدان چگونه مصرف می-25
.   شود با آب اکسیژنه ترکیب می)3.                     شود با آب ترکیب می)1
.شود با مواد صاف ترکیب می)4.                  شود با رنگ ترکیب می)2
رنساژ چه نوع مشی است ؟% 3اکسیدان + اي واریاسیون نقرهمتر سانتی3+ رنگ 26-1/9

مش خاکستري)4مش نقره اي )3مش طالیی            )2مش کرم استخوانی      )1
فرمول چه مشی است ؟ -27

) یک چهارم تیوپ رنگ خیلی خیلی روشن + متر واریاسیون نقره اي سانتی3% + 3اکسیدان ( 
مش استخوانی )4مش صدفی)3مش صورتی        )2مش تنباکویی      )1
زنیم؟ به چه علّت درون کاله مش را پودر می-28
.براي اینکه کاور و کاله به هم بچسبد )3.      براي اینکه کاله به سر بچسبد )1
.براي اینکه کاله روي کاور بلغزد )4.      براي اینکه کاور به کاله بچسبد )2
مش دائم کدام است؟-29

اسپريمش بالیاژ ، مش )3مش باکاله ، مش اسپري                             )1
مش ابزار ، مش آلومینیوم)4مش با کاله ، مش بالیاژ                             )2
برید؟انواع مش با کاله را نام ب-30

اي سوزنی ، مدادي ، شانه)3اي                     اي ، شعلهگردي ، شانه)1
گردي ، سوزنی ، مدادي)4اي ، سوزنی                     اي ، شانهشعله)2
اپلیکاتور از چه جنسی است؟ -31

پالستیکی )3مسی                                        )1
فلزي )4آلومینیوم                                    )2
پشتی یک آدم به علّت چیست ؟خمیدگی و گوژ-32

هاي پشتی صاف بودن استخوان) 3اختالل در ستون فقرات ) 1
هاي گردن بودن استخوانصاف) 4هاي پشتی                  خمیدگی استخوان) 2
کند ؟ چه نوع مویی فر را به سختی قبول می-33

پرپشت و خشن) 3زبر و ضخیم                                 ) 1



پرپشت و ضخیم) 4نرم و نازك                              ) 2
؟ اگر موي خشک به راحتی با قیچی چیده شود ، جنس آن چیست-34

.متخلخل است ) 3.                                پرمنفذ است ) 1
.متراکم است ) 4.                                   منفذ است کم) 2
شوند؟ کدام موها بیشتر و کدام موها کمتر کشیده می-35

منفذ موهاي پرمنفذ ، موهاي کم) 3موهاي پرمنفذ ، موهاي پرمنفذ                   ) 1
موهاي صاف و موهاي فري) 4موهاي متراکم ، موهاي متخلخل                   ) 2
کنیم ؟ اي ، استفاده میبراي صاف کردن موهاي وز در مرحله اول از چه صاف کننده-36

قلیایی )3اسیدي                                             )1
قلیایی ضعیف)4اسیدي قوي                                         )2
شوند ؟ زمانی موها دچار شکستگی میچه-37
. حالت باشد و بیوقتی موها خشک ، سست)1
.وقتی موها آسیب ندیده و معمولی باشد )2
.وقتی موها چرب و کثیف شده باشد )3
.شود وقتی موها سشوار کشیده شود ، در آن شکستگی ایجاد می) 4
38-ه اصلی ویتامینه چیست ؟ماد
1(B52(K53 (ویتامین )4لومینیوم           آB12
شود ؟ چه عواملی باعث ضعیف شدن مو می-39
مو شامپوهاي تقویتی و سرم)3خونی     ي زیاد ، کممواد شیمیایی ، مطالعه)1
مواد تقویتی و شامپوي تقویتی )4مو                                 مواد ویتامینه و کرم)2
شود؟شده باشد ، براي بازسازي آن از چه استفاده میوقتی کوتیکول موها تخریب -40
از شامپوهاي آسیب رسانده )3کننده           هاي بازسازياز آمپول)1
.شود از مواد شیمیایی استفاده می) 4کننده                      از شامپوهاي تخریب) 2
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