
 افزایش دما در پارافین دانه برفی باعث چه عملی بر روی شمع می شود؟

 ☑ تعداد طرحهای روی شمع را افزایش می دهد (1

اندازه دانه برفها را بر روی شمع بزرگتر میکند (2  

شمع ها را از بین می برد. (3  

باعث خشک شدن جسم شمع می شود. (4  

 

از چه روشی استفاده می شود؟ برای چسباندن تنه قارج به کالهک قارچ  

از اول هر دو به هم چسبیده است و نیازی به چسباندن نیست (1  

مقداری پارافین قرار داده و کالهک ریخته و تنه را به آن می چسبانیم (2  

 ☑ تنه را درون پارافین قرار داده و کالهک را به آن می چسبانیم (3

تمام موارد اشتباه است. (4  

 

از چه جنسی و چه استفاده ای از آن می توان کرد؟ ظرف دوجداره  

این ظرف ها از جنس استیل و آلومینیوم هستند (1  

برای آب کردن پارافین (2  

این ظرف ها از جنس مس و پالستیکی (3  

 ☑ مورد اول و دوم (4

 

 چه موقع باید گودی اطراف فتیله را پر کنیم؟

پس از سرد شدن کامل پارافین (1  

 ☑ تیله را قبل از سرد شدن کامل پر کنیماطراف ف (2

باید داغ داغ باشد که اطراف فتیله را پر کنیم (3  



مورد اول و دوم (4  

 

 اگر شمع نامرتب می سوزد چه مشکلی می تواند داشته باشد؟

شاید در مرض هوا قرار دارد (1  

فتیله آن در مرکز قرار نگرفته (2  

فتیله آن ضخیم است (3  

 ☑ مورد اول و دوم (4

 

 اگر دیدیم که شعله شمع بیش از اندازه زیاد است مشکل چه می تواند باشد؟

 ☑ فتیله ای که اندازه گرفتیم بیش از اندازه ضخیم است (1

ممکن است پارافین شمع خوب نباشد (2  

ممکن است اسید شمع زیاد باشد (3  

اختن اشتباه است.ممکن است درست شمع را درست نکرده باشیم و روش س (4  

 

عمر کدام یک از قالبها از بقیه آنها کمتر است؟   

فلزی (1  

شیشه ای (2  

پالستکی (3  

 ☑ الستیکی (4

 

گر شمع از قالب جدا نشود چه مشکلی می تواند داشته باشد؟ا   

فتیله را به طور کامل از قالب جدا نکرده باشیم (1  



کمبود استارین در مایه پرافین (2  

ت دیواره قالب را به اندازه کافی چرب نکرده باشیمممکن اس (3  

 ☑ تمامی موارد (4

 

 اگر در محل تالقی رنگ ها خطوط سفید دیده شود مشکل چیست؟

پارافین به اندازه گرم بوده است (1  

الیه زیری خشک بوده است (2  

الیه زیری بیش از اندازه گرم بوده است (3  

 ☑ هنگام ریختن پارافین در قالب الیه جدید دمای کمتری داشته است. (4

 

اگر پس از ساختن شمع متوجه شویم که روی سطح شمع سوراخ، سوراخ است مشکل چیست؟   

هیچ مشکل خاصی ندارد (1  

به خاطر رفتن آب داخل پارافین است (2  

به خاطر وجود هوا است (3  

 ☑ پارافین به هنگام ریختن در قالب بسیار سرد بوده است. (4

 

اگر شمع با قالب در درون فریزر قرار دهیم باعث چه چیزی می شود؟   

باعث می شود شمع محکم تر شود (1  

( باعث می شود شمع شکننده تر شود (2  

 ☑ ( باعث می شود حجم شمع کمتر شود (3

( باعث می شود رنگ شمع زیباتر شود (4  

 



التکس چیست؟   

ماده است برای استقامت و دوام شمع (1  

ماده ای است برای رنگ کردن شمع ها (2  

 ☑ ماده ای است که می توان با آن قالب های مشابه قالب الستیکی ساخت  (3

مورد اول و دوم صحیح است (4  

 

برا یتزئین شمع ها ی موی از چه روش هایی استفاده می شود؟   

اسطوخودوس خشک (1  

روبان و برگ میخک (2  

استفاده از نوارهای رنگی یا رنگ متضاد زمینه (3  

تمام موارد صحیح است. (4  

 

مزیت مومهای پارافین چیست؟   

شمع های مومی عمری طوالنی دارند (1  

بدون درود هستند (2  

بوی دلنشینی دارند (3  

 ☑ تمامی موارد صحیح می باشند (4

 

برنجی باعث چه چیزی می شود؟ریختن شمع بر روی شمع دانها   

باعث می شود شمع دانها شکل زیبایی به دست آورند (1  

 ☑ باعث می شود شمع دانها سیاه شود و بر روی آنها لکه ایجاد شود. (2

باعث می شود که شمع دانها سوراخ شوند (3  



باعث قرمزی رنگ آنها می شود. (4  

 

نجام می دهد؟براق کننده شمع چه حسنی دارد و چه کارهایی ا  

باعث براق شدن شمع می شود (1  

باعث خشک شدن شمع می شود (2  

باعث دوام شمع می شود (3  

 ☑ گزینه اول و سوم صحیح می باشد. (4

 

در صورت اینکه پارافین بیش از اندازه داغ شد و آتش گرفت ما باید چه کاری انجام دهیم؟   

آب بر روی پارافین بپاشیم (1  

 ☑ روی حرارت برداریم و آن را درون قابلمه یا حوله یا پارچه خیس قرار دهیمقابلمه را از  (2

حوله یا پارچه را بر روی آن انداخته و تا خاموش شود (3  

تمامی موارد صحیح می باشند (4  

 

باال رفتن بیش از اندازه دمای پارافین باعث چه چیزی می شود؟   

باعث رنگ پارافین می شود (1  

 ☑ ن و آتش گرفتن پارافین و دود کردن می شودباعث بخار شد (2

باعث حباب افتادن در پارافین می شود (3  

هیچ کدام از موارد صحیح نمی باشد (4  

 

 چگونه از طرحهای استنسیل استفاده میکنیم؟

آن را درون قالب می جسبانیم و پارافین را درون آن می ریزیم. (1  



ح را بر روی آن می گذاریمپارافین را درون قالب می ریزیم و طر (2  

 ☑ بعد از اینک شمع را از قالب بیرون آوردیم طرح را بر زوی آن می گذاریم و رنگ میکنیم (3

موارد دوم و سوم صحیح می باشند. (4  

 

پارافین از جه مشتقاتی تشکیل شده است؟   

موم عسل (1  

 ☑ نفت (2

گاز (3  

دانه های گیاهان (4  

 

 


