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 نازکدوز زنانهرفه :ـح                                                                                                                 

 7-4/2/44/14: کد استاندارد                   

 سوال 44: تعداد                                                                                          

 7-2/44/14-4/19کد سوال:                

 دقیقه 04زمان آزمون :                         آزمـون کتـبـي مـهـارت                                                                

  

 سوزن شارپ چه نوع سوزني است؟ (1

 سرسوختهسوزن  -د   سوزن سه گوش -ج

   سوزن مخصوص چرخ خیاطی-ب  سوزن دستی-الف

 برای دوخت یقه های لباس کشي بهتر است ازاین چرخ استفاده شود؟ (2

 میان دوز -د   سردوز -ج  اورولوک-ب           ساده-الف

 (روش استفاده ازکدام اتوبرعکس اتوی دستي است؟9

 اتوی مخزن دار-د  پرس  اتو  -ج  اتو بخار   -ب   اتوبافرم منحنی  -الف      

 (حرارت مطمئن برای اتو کردن پارچه ی پلي استرچند درجه ی سانتي گراداست؟4

 052 -د   002 -ج   002 -ب      072-الف       

 (کدام پارچه بهتر است جدا شسته شود زیرا رنگ لباس های دیگر را به خود جذب مي کند؟0

 پشمی -د    پلی استر-ج  نایلونی -ب  ویسکوزی-الف

 (شالوده چیست؟6

 مدل سازی کردن الگو -د   الگویه اولیه-ج  پاترون تیپ -ب  پنس-الف

 لباس هایي بایقه های پهن چه تاثیری روی اندام دارد وشخص راچگونه نشان مي دهد؟ (7

 قلمی تر -د  درشت تر -ج الغرتر -ب  بلندتر -الف

 تفاده مي شود؟(ازکدام دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس اس8

 کوک برجسته -د   بخیه-ج  زیگزاگ -ب  دندان موشی -الف

 (برای این که گوده ها دردامن زیباترنمایان شود،چه باید کرد؟1

  مقداری ازالگو رادرمحل نصب گوده ازپای دامن کم می کنیم -ب              به پهلوهای دامن اضافه -الف

 گوده هارا کوتاه تر برش می کنیم -د   گوده هارا بلندتر برش می کنیم -ج

 (برای شناسایي ورفع اشکاالت احتمالي دراندام باید............... دوخته شود.44

 مدل سازی -د   انتقال پنس ها-ج  نقاط موازنه-ب  پاترون-الف

 (درکدام دامن کلوش  دورکمر الگو به اندازه ی یک چهارم  دور کمر شخص رسم مي شود؟44

 ترک -د   یک کلوش-ج  نیم کلوش-ب  وشتمام کل-الف

 ؟بهتراست سجاف در لباس های آستین حلقه ای چگونه تهیه شود (42

  به صورت افقی -د به صورت عمودی-ج به صورت یکسره  -ب به صورت جدا -الف

 (برای اندازه گیری کارورپشت چندسانتي مترازآخرین مهره ی گردن پایین مي آییم؟49

 00 -د   05-ج  02 -ب  7-الف

 درپارچه های چهارخانه بهتراست برش سرشانه ،جیب ومچ ...................... برش شود. (44

   موازی با ترکی پارچه -ب               ازراستای پارچه -الف

 موازی باطول پارچه -د    ازاریب پارچه-ج
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 (خطوط افقي درلباس، چه تاثیری روی اندام مي گذارند؟40

   اندام را پهن و کوتاه نشان می دهند -ب  را بلند وباریک نشان می دهند.اندام -الف

 اندام را بلند تر نشان می دهند -د                 اندام را الغرتر نشان می دهند-ج

 (برای اندازه گیری دقیق تر اندام چه لباسي باید پوشید؟46

 بافتنی -د   تنگ وکلفت-ج  تنگ ونازک -ب  گشاد-الف

 ؟رطراحي لباس چندنوع شکل وجودداردد(47

 سه نوع مستقیم ومنحنی وشکسته -ب                           دونوع مستقیم ومنحنی-الف

  یک نوع منحنی -د   چهارنوع مستقیم ومنحنی وشکسته ومایل -ج

 (معموال پاترون درقسمت جلو..... ودرقسمت پشت ............ است.48

 _بازباز -د    _ بستهباز-ج  _بازه بست -ب  _ بستهبسته-الف

 (برای رسم الگوی دامن شلواری ازکدام الگو باید استفاده شود؟41

 دامن راسته -د   شلوار حاملگی-ج  شلوارجین-ب  اساس شلوار-الف

 ء یقه های ساده خطی نیست؟(کدام یک از یقه های زیر جز24

 ب ب -د     هفت-ج  خشتی-ب   گرد-الف

 به سجاف یقه چه مي گویند؟(24

 پایه یقه -د    دکمه خور-ج  روی یقه -ب  زیریقه-الف

 (سایزهای ایراني از چه سایزی شروع وتا چه سایزی ادامه دارند؟22

 55تا 45 -د   55تا 43-ج  55تا 40 -ب  55تا 43-الف

 (کاغذ گراف چه نوع کاغذی مي باشد؟29

 کاهی -د   آلومینیوم-ج  الگو -ب  اشتنباخ-الف

 (یک اینچ برابراست با .......... یارد.24

 یک سی وششم -د  یک سی وپنجم-ج  یک سی ام -ب  یک سوم-الف

 (نام دیگر پاک دوزی چیست؟20

 دوخت ساده -د   دوخت درز-ج  لبه دوزی -ب  پس دوزی-الف

 ت؟(بهترین وسیله برای عالمت گذاری نقاطي که امکان چرت زدن درآن ها نیست کدام اس26

 باالیی چسب -د   باموم-ج  دوخت زیگزاگ -ب  صابون خیاطی-الف

 (ساده ترین دوخت برای اتصال تکه های لباس با چرخ کدام گزینه است؟27

 درز فرانسوی -د   درزساده-ج  درزدوبله ی شکسته -ب      دودرزه-الف

 م دارد؟(ابزاری که برای صاف کردن لبه ی دامن های کلوش استفاده مي شود چه نا28

 گونیا -د   خط کش موازنه-ج  خط کش -ب  پاصاف کن-الف

 (دراین نوع زیب دندانه ها به طرف داخل لباس است وبعد ازدوخت صحیح فقط یک درز دیده مي شود؟21

 زیپ مخفی -د   زیپ جین-ج  زیپ کاپشنی -ب  زیپ مجزا-الف

 از پیلي ها الپیلي وجود ندارد؟ یک درکدام (94

 چاک پیلی  -د  پیلی دوقلو  -ج چندپیلی داخل هم -ب    ودانی پیلی نا -الف

 ( برای چسباندن اپل به لباس بهترین گزینه کدام است؟94

 پلچسب ا  -د         بندینک  -ج             دکمه  -ب           قزن قفلی  -الف

 ( این دوخت به صورت برجسته وتزئیني روی پیلي قرار مي گیرد؟92

 بخیه  -د  کوک شل  -ج دوخت زیگزاک  -ب    پیکانی شکل دوخت  -الف
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 (کاربرد سجاف چاک آستین به روش مردانه دوزی یا پالکت درکدام یک از لباس ها بیشتر است؟ 99

 مانتو  -د پیراهن شومیزیه  -ج  پالتو  -ب   کت    -الف

ار کمر درقسمتي که به طرف روی لباس است (دردوخت کمر به چه پارچه هایي مي توان الیي رایک ال برید وروی نو94

 چسباند؟

 پارچه های ضخیم -د      پارچه های خیلی نازک-ج پارچه های نازک -ب  پارچه های لطیف-الف

 ( این نوع زیب که از انتها از هم جدا مي شود برای پالتو وکاپشن استفاده مي شود؟90

 زیب شلوار  -د   زیب مجزا  -ج  زیب دامن  -ب زیب مخفی  -الف

 این نوع الیي از هردو رو به پارچه مي چسبد؟ (96

 الیی چسب ساده  -د زانفیکس  -ج    الیی ارگانزا-ب  الیی چسب  -الف

 (انواع آستین های جدا درقسمت کاپ آستین باید .....................  حلقه ی آستین باالتنه باشد 97

 استاندارد  -د برابربا  -ج  بزرگتراز  -ب             کوچکتر از -الف

 (برای اتو کشي پیله ها درالبه الی پیلي ها ازچه وسیله ای استفاده مي شود؟ 98

 نوارکاغذی  -د    سنگ مرمر  -ج  موم  -ب کاربن    -الف

 (اگر سینه خارج از اندازه باشد چه مي کنیم؟       91

  فقط برش های طولی می دهیم  -ب        روی خط سینه برشهای طولی و عرضی می دهیم          -الف

 هیچ گونه فضائی به الگو نمی دهیم  -د    برش های عرضی داده و پهن تر می کنیم  -ج

 (برای کم شدن ضایعات پارچه حاشیه دار هنگام برش..............      44

     از قیچی تیز استفاده می شود -الف

   از الگوی دقیق استفاده می شود  -ب

      حاشیه های الگو در خطوط برش مماس با هم باشد -ج

 تکه های الگو با هم مماس باشند.  -د 
 

 

 

 

 

 

 


