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

دقیقه60: مدت پاسخگویی 
40:  تعداد 

12: کد آزمون کتبی مهارت        

باشد ؟ کدام گزینه جزء حرارت خشک می-1
فور              ) الف
جوشاندن                   ) ب
اتوکالو          ) ج
حرارت مرطوب) د
ست ؟هارنگکدام دسته ازرنگ دودي جزء-2

خنثیرنگ) جسردرنگ) الف
طبیعیرنگ )دگرمرنگ)ب
شود ؟ چگونه مصرف می) ها واریاسیون( هاي کمکی رنگ–3

.   شوند میاي ترکیب هاي قهوهفقط با رنگ) ج.                شود به تنهایی مصرف می) الف
.شود بدون ترکیب با اکسیدان مصرف می) د.شود به تنهایی مصرف نمی) ب

؟ . . . پایه رنگ همان -4
.باشد گرمی رنگ می) ج.                      باشد سایه رنگ می) الف
.باشد عمق رنگ می) د.                      باشد سردي رنگ می) ب
هاي کمکی چیست؟ نام دیگر رنگ-5

.                                                                  پیگمنت است ) ج.                    رنگ اصلی است ) الف
.                                              مدوال است ) د.توناژ است ) ب
شکل ظاهري پراکسید مایع چیست ؟ -6

.شبیه فلز است ) ج.                          شبیه قرص است ) الف
.مانند آب اکسیژنه است ) د.شبیه آب است ) ب
پذیري مو چیست ؟ نفوذ–7

.هاي کوتیکول مو است محکم بودن الیه) الف
.به داخل موها استقدرت جذب مواد) ب
.بین کوتیکول و داخل کورتکس است پذیري رنگ درنفوذ) ج
.کوتیکول مو است هايفشرده بودن الیه) د



؟کردن موي طبیعی چیست اصول صحیح رنگ-8
ل ریشه و بعد ساقهسراواز پشت)جسانت مانده به ریشه سر دواز پشت)الف
هساقبعدل ریشه وسر اواز جلوي)دسر ریشه و ساقه با همپشتاز ) ب
نژاد آفریقایی داراي چه نوع تار مویی است ؟ -9

تار موي فر و مجعد ) دار                  جتار موي تاب) الف
تار موي ضخیم ) تار موي لخت                     د) ب
ي هیپودرم در پوست چیست ؟ وظیفه–10

هاي پوستی ساخت سلول) تغذیه                                           ج) الف
جذب مقادیر زیادي کراتین  ) دذخیره چربی  ) ب
کنیم؟هاي سر را با هم جمع میدست آوردن درصد سفیدي کدام قسمتهبراي ب-11

سرپشتها وشقیقه، سر باالي)جسرو تاجسر پشت، سر باالي) الف
سر و تاجسربغل، سر باالي) دسر و بغلهاشقیقه،سرباالي) ب
کنیم ؟ مانده رنگ روي پوست بماند ، آن را با چه موادي پاك میاگر باقی-12
کننده یا وازلین شامپو نرم) جکننده یا وازلین        مرطوبکرم) الف
دست و صورت کن چرب یا کرمپاشیر) دکننده   ریموور یا لوسیون پاك) ب

شود؟ هایی استفاده میآمیزي از چه رنگدر روش پیش رنگ-13
هاي تونر رنگ) هاي قرمز                                           جرنگ)  الف
هاي خمیري رنگ) اي                                            دهاي ژلهرنگ) ب

ي کدام شامپو است؟ شامپوهاي کرم یا ژل در واقع نوع غلیظ شده-14
شامپو مایع ) جشامپو اسپري                             ) الف
شامپو کرم) دشامپو خشک ) ب

در مش بارانی زمینه مو چه رنگی است ؟ -15
تیره ) روشن                                     ج) الف
بلوند ) اي روشن                            دقهوه) ب

شود ؟اي استفاده میشانهاز چه، اي در مش شانه-16
شانه دندانه درشتاز) جدارشانه دندانهاز ) الف
شانه پوش از) دباریکشانه دماز) ب

شود ؟مو گرفته میه هاياي چگونه تکّدرمش شعله-17
هایی در دور چتري هتکّ) جهایی روي زمینه موهازاطراف سر تکّ) الف
در پایین سر هاییتکه) ددرباالي سرمومهاي منظّردیف) ب

شود؟با چه نوع موادي انجام میدائمنیمهرنساژ -18



با شامپوها) جدائمهايبا رنگ) الف
هابا لوسیون) دهابا واریاسیون) ب
چه رنساژي   است ؟ % )3اکسیدان + متر واریاسیون دودي سانتی2+ رنگ A9(فرمول-19

رنساژ خاکستري ) رنساژ کرم                                  ج) الف
رنساژ صدفی ) رنساژ زیتونی                               د) ب
اگر بعد از رنساژ به علّت به پایه نرسیدن موها ، تن مش ، مورد عالقه مشتري نباشد چه باید کرد؟ -20
.      هاي تیره استفاده کرد باید فقط از رنگ) ج.                        باید موها را کامالً دکلره کرد ) الف
.رنگ کرد باید نوك موها را مجدداً بی) د.  باید از قانون رنگ استفاده کرد ) ب

اگر روي موهاي طبیعی کاله گذاشته ، مقداري از موها را در آورده ، رنگ روشن بزنیم ، بعد کاله را در-21
گویند؟ آورده ، شامپو کنیم ، به این عمل چه می

الیت تیره هاي) رنگ کردن موها                                  ج) الف
الیتویو) روشن کردن مو                                    د) ب

درصد اکسیدان براي رنگ روي موهاي مش شده چقدر است؟ -22
بسیار زیاد ) خیلی قوي                                        ج) الف
.اکسیدان کاربرد ندارد ) دخیلی ضعیف) ب

درجه چیست ؟ 5براي روشن نمودن مو بیش از ،آخرین روش تغییر رنگ-23
مردانساژ شامپو) جدکاپاژ) الف
شامپو شیمیایی ) ددکلره ) ب

نماییم ؟ چه زمانی از دکلره کردن خودداري می-24
.موها داراي منافذ باز و بسته باشد ) الف
.پوست سر داراي زخم ، خراش یا جوش باشد ) ب
.موها حالت طبیعی و نرم داشته باشد ) ج
.شد و کامالً طبیعی باشد مو هیچ مشکلی نداشته با) د

شود؟نتیجه دکلره بر روي چه مویی رنگ سبز می-25
.مویی که قبالً رنگ پرکالغی داشته باشد ) ج.                     مویی که قبالً روشن شده باشد ) الف
.مویی که قبالً رنگ دودي و شرابی داشته باشد ) د.مویی که قبال ًرنگ گیاهی و خضاب باشد ) ب

هاي دکلره متوسط کدامند؟پایه- 26
زرد ، نارنجیقرمز، نارنجی) نارنجی ، قرمز، زرد                              ج) الف
زرد ، زردقرمز ، قرمزنارنجی) دنارنجی ، زرد زرد ، زردنارنجی) ب

دهد ؟، موکدام مواد معدنی خود را از دست میضعیفيدر دکلره- 27
کورتکس) جآهن ) الف



پیگمنت) دگوگرد) ب
شود؟در کدام موها براي رنگ کردن ریشه و ساقه ، با هم مواد زده می-28
موهاي کرکی) جموهاي خیلی بلند              ) الف
موهاي کوتاه) موهاي مجعد                                  د) ب

کنیم ؟قسمت سر شروع میکدام رنگ بعد از دکلره را از -29
.      کنیم شروع میسراز وسط)ج.کنیم شروع میاز جلو سر) الف
کنیمشروع میتاج سر از) د.کنیم شروع میپشت سراز) ب

شود؟اي استفاده میاي ، بلوند روشن ، در چه دکلرههاي طالیی ، نقرهاز رنگ-30
قوي) ضعیف                                           ج) الف
خیلی ضعیف) متوسط                                            د) ب

شود؟اکسیژنه ، به اکسیدان کرم تبدیل میچه زمانی آب - 31
با اضافه کردن آب                              ) الف
با اضافه کردن اکسیدان ) ب
با اضافه کردن کرم ) ج
با اضافه کردن قرص) د

پشتی یک آدم به علّت چیست ؟خمیدگی و گوژ- 32
هاي پشتی صاف بودن استخوان) جاختالل در ستون فقرات ) الف
هاي گردن صاف بودن استخوان) دهاي پشتی خمیدگی استخوان) ب

باشند ب پشت سر هم قرار بگیرند ، موها به چه شکلی میهاي گوگردي مرتّچنانچه پل-33
فرفري و مجعد ) مواج و فري                                    ج) الف
لخت و مجعد ) دصاف و بدون موج ) ب

تخلخل یعنی چه ؟ - 34
. قابلیت جذب رطوبت تار مو را گویند ) ج.               قابلیت کشش موها را گویند ) الف
.قابلیت کشش و ارتجاعی مو را گویند ) د.                قابلیت ارتجاعی مو را گویند ) ب

شود ؟ براي فر کردن موهاي پرپشت از چه بیگودي استفاده می- 35
از بیگودي عمودي ) از بیگودي ریز                                      ج) الف
از بیگودي درشت ) از بیگودي شلنگی                                   د) ب

اي وجود دارد ؟ در مواد صاف چه ماده-36
آمونیاك ) اسیدالتیک                          ج) الف
اسیدآمینه) دهیدروکسید سدیم  ) ب

روز صاف کرد ؟ 15کدام نوع مو را باید در دو مرحله با فاصله - 37



موي مشکی   ) موي بلند و لخت                                       ج) الف
موي رنگی) دموي وزدار ) ب

38 -کنیم ؟صافی را از پشت سر شروع میچرا مواد
.چون مقاومت مو در پشت سر بیشتر است) ج.شودتر صاف میچون راحت) الف
. بیشتر است چون فر پشت سر) د.                   شود تر صاف میچون سریع) ب

دارند؟ویژگی ها چه کنندهنرم- 39
.هستند مو کنندهتمحافظ) ج.ویژگی قلیایی دارند ) الف
.هستند مو دهندهحالت) د. کنند موها را کدر می) ب

کند ؟داراي چه موادي است که استحکام مو را حفظ میcmcمایع -40
زا عناصر رطوبت) جعناصر کاتیونیک) الف
کنندهمواد خشک) آمونیاك فراوان                                     د) ب
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2*12*22*32*
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4*14*24*34*
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7*17*27*37*

8*18*28*38*
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