
رنگ کردن موي زنانه: حرفه
40: تعداد 

آزمون کتبی مهارت                            

متوسط- 3تشوند؟زاي خونی نامیده میهاي زیر بیماريکدام یک از بیماري-1
ایدز- هپاتیت) 2ایدز                                                         -سل) 1
زرد زخم-یرقان) 4سرماخوردگی                                            -اگزما) 3

متوسط- 3ترساند؟روس خونی است که به کبد آسیب میاین بیماري وی-2
سیل) 2اگزما                                                               ) 1
هپاتیت) 4سرطان                                                             ) 3

متوسط- 3ترود؟تر از روي سطح از بین میکدام نوع هپاتیت سخت-3
1 (E2 (D
3 (A4 (B

متوسط- 3تسیستم ایمنی است؟کنندهتخریبکدام نوع بیماري -4
هپاتیت) 2ایدز                     ) 1

سرطان) 4یرقان                   ) 3
متوسط       - 3تیابد؟انتقال میبدنترشحات بعضی از گاهی از طریق این بیماري از طریق خون و-5
خالتب) 2سرماخوردگی         ) 1

HIV) 4اگزما                   ) 3

متوسط- 4تبین بردن مواد عفونی از خون یا هر چیز بالقوه است؟از-6
استریل) 2آلودگی زدایی                                                   )1
بهداشت) 4ضدعفونی                                                          ) 3

متوسط- 1ت؟کندمیکدام گزینه را تأیید ترکیب سایه انتخاب شده و حجم هیدروژن پروکسید -7
غلظت و پوشانندگی رنگ) 2توانایی رسوب و تغییر رنگ) 1
تجزیه رنگ و اکسیدان     ) 4حجم و ترکیب رنگ                                            ) 3
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متوسط -1تت؟بخش مهمی از روند ارتباط برقرار کردن با مشتري چیس-8
پرسیاحوال) 2مشاور                                                            ) 1
ارتباط) 4زبان) 3

متوسط- 1تترین الیه مو کدام است؟بیرونی-9
گرانول) 2کورتکس                                                         ) 1
بافت) 4کوتیکول) 3

متوسط- 1تدهد؟را کوتیکول تشکیل میچند درصد کل قدرت مو- 10
1 (10                                    %2(80%
3 (20 %4 (70%

متوسط- 1تدهد؟کورتکس چند درصد قدرت کلی مو را تشکیل می- 11
1(20                                                              %2 (37%
3 (63                                                             %4(80%
متوسط- 1تترین الیه مو چه نام دارد؟داخلی- 12
کوتیکول) 2کورتکس                                                      ) 1
بافت) 4مدوال)3

متوسط- 1تتخلخل به چه معناست؟- 13
قدرت رنگ پذیري) 2توانایی جذب رطوبت مو) 1
کشسانی مو  ) 4میزان استحکام              ) 3
متوسط- 1تمو نرمال بوده و به زمان متوسطی نیاز دارد؟کوتیکول تا حدي بلند و- 14
تخلخل متوسط) 4نامتخلخل           ) 3تخلخل باال) 2تخلخل کم           ) 1
متوسط- 1تکوتیکول بلند مو سریع رنگ گرفته و به سرعت ناپدید می شود؟-15
تخلخل باال) 2تخلخل کم                  ) 1
بدون تخلخل) 4تخلخل متوسط           ) 3
متوسط- 1تدرجه تخلخل در موي فر شده، رنگ و صاف شده چگونه است؟- 16
باال) 2کم                            ) 1
خیلی کم) 4متوسط                   ) 3
متوسط- 1تدرجه تخلخل در موي کمی زبر و موي صاف چگونه است؟- 17
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کم-باال ) 2کم-متوسط) 1
خیلی کم-باال ) 4کم                  -کم) 3
متوسط- 1تمیزان تخلخل موي زبر یا شکننده وخشک چگونه است؟- 18

زیاد) 2کم                      ) 1
فاقد تخلخل) 4متوسط           ) 3
متوسط-1ترنگ، کدام تکنیک مناسب است؟هاي سرد کمبراي به دست آوردن رنگ-19
هاي مورسوب کننده) 2ايکاربرد دو مرحله) 1
مردانساژ شامپو) 4شامپو شیمیایی                                            ) 3
متوسط-1تشود؟دو مرحله رنگ کردن موها به چه عنوان شناخته می- 20
ايبور کردن دو مرحله) 2رنگ کردن                                               ) 1
رنساژ کردن) 4مردانساژ کردن                                          ) 3
متوسط-1تاي رنگ کردن کدام است؟ي دومرحلهاولین مرحله- 21
تکنیک رنگ آمیزي ) 2رنگ کردن موبی) 1
شامپو کردن) 4بور کردن مو                                             ) 3

متوسط-2تها کدام است؟کنندهترین نوع بی رنگمالیم- 22
پودري) 2کرم                                                       ) 1
روغن ) 4اي                                                     ژله) 3

متوسط- 2تي مناسب براي کم رنگ کردن پوست تیره و موي بدن کدام است؟کنندهرنگبی- 23
کرم) 2پودر                                                     ) 1
اي ژله) 4روغن) 3
متوسط-2تهاکدام است؟کنندهرنگترین بیقوي- 24
ژل) 2پودر) 1
کرم) 4روغن) 3
متوسط- 6تشود؟رنساژ میرنگ شده واطراف سر بیهایی از موها درتکهدرکدام نوع مش - 25
ايشانه) 2ايشعله) 1
فانتزي) 4اي                                                     تیکه) 3
متوسط-1تشود؟هاي خاصی به موها داده میعملی است که به وسیله آن تون یا رفله- 26



لوالیت) 2هاي الیت                                                  ) 1
رنگ) 4رنگساژ) 3
متوسط-1تشود؟ساژهاي موقت روي چه مویی زده میرن- 27
دارنمتمیز و) 2ز                              تمیخشک و) 1
نشستهچرب و) 4نشسته                                      ودارنم) 3
متوسط-1تها هستند؟هاي رنگی جزء کدام رنساژاسپري ها شامپوهاي رنگی و ژل- 28
ايسه هفته) 2اي یک هفته) 1
کمکی) 4م                                               دای) 3
متوسط- 1تهاي آماده چیست؟نام دیگر رنگ- 29
تون آن تون) 2رنساژ                                               ) 1
رفله) 4رنگساژ        ) 3
متوسط-2تباشد؟م شامل کدام مواد زیر میرنگساژهاي نیمه دای- 30
هاویتامینهمی،رنساژها،هاي دایرنگ) 2هاي رنگی           ژلها،موسها،اسپري) 1
پمپیتیوپی،هاي کرمی،رنگ) 4اي هاي ژلهرنگها،سیوناواری) 3
% 3اکسـیدان + واریاسـیون هماهنـگ  متـر یسـانت 3الی 1+ یک چهارم یا یک پنجم رنگ انتخابی-31

متوسط-1تترکیب چیست؟
ترکیب رنساژ) 2ساخت رنگ                                            ) 1
شامپو شیمیایی) 4دانساژ                                                مر) 3
متوسط- 1تمدت مکث رنساژها چند دقیقه است؟- 32
دقیقه7تا 3) 4دقیقه15الی 5) 3دقیقه25) 2دقیقه          2الی 1)1
متوسط- 2تبراي انجام مش خاکستري پایه مش چند است؟- 33
5الی 3) 104پایه ) 103الی 9) 92الی 7) 1
34 -PHمتوسط-2ت آب خالص اسیدي است یا قلیایی؟
)قلیایی%50اسیدي،%50(خنثی) 2اسیدي                           ) 1
قلیایی قوي) 4قلیایی                               ) 3
متوسط- 2ت اي قرار دارد؟چه محدودهچیست و درphمقیاس - 35
)0-14(محدوده گیري خاصیت اسیدي و قلیایی درمقیاسی براي اندازه) 1
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)0-5(محدوده گیري خاصیت قلیایی درمقیاسی براي اندازه) 2
)            1-7(محدوده درگیري خاصیت اسیدي مقیاسی براي اندازه) 3
مقیاسی براي تشخیص حالت ماده) 4
36 -phمتوسط-2ت اي قرار دارد؟مواد اسیدي در چه محدوده
5باالي ) 72باالي ) 1
5زیر ) 74زیر) 3
37 -phمتوسط-2ت اي قرار دارد؟مواد قلیایی در چه محدوده
7زیر ) 72باالي ) 1
5زیر) 54باالي ) 3
متوسط- 10ت حاوي چه تون رنگی است؟،اندهاي گرم رنگ شدهموهایی که با رنگ- 38
قرمز) 2زرد                                                    ) 1
سبز) 4آبی                                                    ) 3
متوسط- 2ت کنند؟اسیدها چه خاصیتی در مو ایجاد می- 39
.کندسفت میمو را جمع و) 2کند          مو را نرم می) 1
.کندبراق میرامو) 4کند       مورا ضخیم می) 3
-10ت تکنیک مصرفی دکاپاژ چگونه است؟،درجه روشن کنید1اگر بخواهید رنگ مو را - 40

متوسط
%9اکسیدان +پیمانه پودر2) 2%                     3اکسیدان +پیمانه پودر2) 1
سی آبسی75+ ه پودرنپیما1) 4%                       12اکسیدانئ+ پیمانه پودر1) 3



پاسخنامه

گزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیفگزینه صحیحردیف
1)2(11)4(21)1(31)2(
2)4(12)3(22)4(32)3(
3)4(13)1(23)3(33)2(
4)1(14)4(24)1(34)2(
5)4(15)2(25)1(35)1(
6)1(16)2(26)3(36)3(
7)1(17)1(27)2(37)1(
8)3(18)2(28)1(38)2(
9)3(19)1(29)2(39)2(

10)3(20)2(30)3(40)4(
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