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 نازکدوزی زنانه ه : حرف          

 7-3/1/11/12کد استاندارد :                    

 ششمسری  – 64: تعداد سوال           مهارتآزمون کتبي                                                                                

                                                                                                                           
 

 کدام الیی آب نمی رود؟-11

 الیی چسب حریر(2    (الیی چسب پارچه ای1

 (الیی ارگانزا1     (الیی مویی3

 برای چسباندن اپل به لباس بهترین گزینه کدام است؟-12

 سکاجچسب ا(1   (بندینک3   (دکمه2  (قزن قفلی1

 برای پرس کردن دکمه های فلزی از چه وسیله ای استفاده می شود؟-13

 (چوب مخصوص1  (فشاری زن پرسی3   (چکش2  (اتوپرس1

 دکمه های فشاری ...... لباس دوخته می شود-11

 (زیر ضخامت2    روی ضخامت سجاف(1

 (روی الیی درز1    (پشت درز سرشانه3

 ن خمیدگی قزن بطرف ...... قرار نگیرد بلکه بطرف .......قرار گیردتوجه داشته باشید موقع دوخت قز-14

 بدن -(بدن 1  لباس –(لباس 3  لباس –بدن (2  بدن –(لباس 1

 از این وسیله برای بستن انتهای چاک پوشاک استفاده می شود:-14

 (قرقره1  قزن قفلی(3   (کاموا2   (نخ 1

 دوخته می شود؟ دکمه در لباس زنانه جلو باز در کدام سمت-14

 (پایین1   (باال3  (سمت راست2  (سمت چپ1

 منظور از دوخت دکمه دوبل چیست؟-14

 (دوخت دو دکمه روی هم توام روی لباس1

 (دوخت یک دکمه با پایه2

 (دوخت دو دکمه با پایه3

 (دوخت یک دکمه کوچک زیر دکمه اصلی در پشت لباس1

 رف ....... و در لباس های پشت باز در طرف ...... قرار می گیردجا دکمه در لباس های جلو باز زنانه در ط-14

 راست -(راست 1  چپ –راست (3  چپ–(چپ 2  راست –(چپ 1

 سه محل مهم و اسای رای قرار گرفتن جادکمه کجاست؟-45

 یقه کمر سینه(2     (یقه کمر آستین1

 (آستین یقه باسن1     (یقه کمر باسن3



 2 

 طول جادکمه چه مقدار است؟در دکمه های خیلی ریز -41

 (دو برابر قطر دکمه2    (به اندازه نصف قطر دکمه1

 (برابر با یک دوم قطر دکمه1  میلی متر 1برابر با قطر دکمه به اضافه (3

 در جادکمه افقی از خط مرکزی ..... از سمت ...... وبقیه طول جادکمه را از سمت ....... خط مرکزی ادامه دهید-42

 راست -چپ -میلی متر 3تا2( 2   چپ -راست -ی مترمیل 3تا2(1

 راست -راست -میلی متر 3تا2( 1    چپ -چپ -میلی متر 3تا2( 3

 اندازه دکمه خور در مورد دکمه درشت چه مقدار است؟-43

 میلی متر 3تا 1قطر دکمه + 2/1(2   سانتی متر 3تا 1(قطر دکمه +1

 سانتی متر 3تا 1کمه +قطر د 2/1( 1   میلی متر 3تا 1( قطر دکمه +3

 اندازه دکمه خور جادکمه و فواصل دوخت دکمه ها باید با ...... محاسبه شود-41

 (مد روز2     (اندازه سایز لباس1

 (سلیقه فرد1     اندازه قطر دکمه(3

 از ........ برای نگه داشتن کمر بند در روی لباس استفاده می شود-44

 (نخ2      (پل1

 وبان(ر1      (کاموا3

 دوخت کدام یقه شبیه دوخت کمر بند دامن است؟-44

 (یقه شال1  (یقه کراواتی3  (یقه آرشال2  (یقه انگلیسی1

 به تکه های مثلثی که از اضافه جادرز قیچی جدا می شود می گویند-44

 (نقطه موازنه1   (ففیله3   کلیپ(2   (چرت1

 هفت بعد از چرت زدن چه باید کرد؟ در نگام دوخت یقه هفت ساده برای دوام انتهای یقه-44

 انتهای یقه را الیی بچسبانید(1

 (انتهای یقه را دوخت زیگزاگ بزنید2

 (انتهای یقه را دوخت پیکانی بزنید3

 (انتهای یقه را دوخت دندان موشی بزنید1

 مرکزی جلو وپشت برش می کنندمعموال سجاف یقه را به تناسب ضخامت پارچه کمی ...... از یقه و نیز از ..... پارچه خطوط -44

 بی راه –(بزرگ تر 1  راه –(کوچک تر 3  راه –(برابر 2  راه –(بزرگ تر 1

 برای آماده کردن نوار اریب پارچه ای عرض آن باید ...... عرض تمام شده مغزی باشد-45

 چهار برابر(1   (نصف3  (یک برابر2  (دو برابر1

 نمی توان اجرا کردمغزی برجسته را روی چه پارچه هایی -41

 پارچه های خیلی نازک(2     (پارچه های پشمی1

 (پارچه های معمولی1    (پارچه های خیلی ضخیم3

 برای دوخت مغزی برجسته از چه پایه ای بهتر است استفاده شود؟-42

 (پایه معمولی1  (پایه ابردوزی3  (پایه تفلون2  (پایه زیپ دوزی1

 وش مردانه دوزی یا پالکت در کدام یک از لباس ها بیشتر است؟کاربرد سجاف چاک آستین به ر-43

 (مانتو1  (پیراهن شومیزیه3   (پالتو2   (کت1

 چرا هنگام دوختن آستین به باالتنه باید آن را از جهت خرد آستین دوخت کرد؟-41

 برای اینکه خرد آستین مرتب چرخ شود(2   (برای اینکه خرد آستین نا مرتب شود1
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 (برای اینکه خرد آستین در یک جا جمع شود1   نکه خرد آستین از بین برود(برای ای3

 در دوخت آستین کیمونو سر خود زیر بغل گرد از چه وسیله ای برای شکافته شدن درز زیر بغل استفاده می شود؟-44

 (یک تکه کاغذ2     (یک تکه پالستیک1

 (از فویل1    یک نوار یک الی لطیف(3

 اپل ها چند نوعند؟-44

 (اپل معمولی و ساده2    اپل ناودانی و معمولی(1

 (اپل لباس و بلوز1     (اپل کیمونو رگالن3

 از اپل ناودانی برای چه لباس هایی استفاده می شود؟-44

 (لباس هایی با آستین پفی2    (لباس هایی با آستین جدا1

 هایی با آستین های کلوش(لباس 1   لباس هایی با آستین کیمونو رگالن(3

 انواع آستین های جدا در قسمت کاپ آستین باید ....... حلقه باالتنه باشد-44

 (استاندارد1   (برابر با3  بزرگ تر از(2  (کوچک تر از 1

 برای کش دوزی از قرقره ...... بجای نخ در ماسوله استفاده می کنیم-44

 (نخ ترویرا1  ر(دوک پلی است3  (سیگارت2 کش قیطانی باریک(1

 چین هایی که از وسط جمع می شود و دو طرف آن لبه دوزی می گردد بیشتر روی لبه بیرونی لباس های ...... کاربرد دارد؟-45

 (لباس های کار1 (لباس های کودکانه3  (لباس های مردانه2  (لباس های رسمی1

 ... استفاده می شود؟در دوخت درزهای منحنی اگر درز به سمت داخل باشد از .......-41

 (زانفیکس1  (الیی چسب3   (کلیپ2   چرت(1

 به برش های ساده در اضافه درز ها چه  می گویند؟-42

 (پل1   چرت(3   (یوک2   (کلیپ1

 در دوخت درزهای منحنی اگر درز به سمت بیرون باشد از .......... استفاده می شود -43

 س(زانفیک1  (الیی چسب3   کلیپ(2   ( چرت1

 از ..... برای ایجاد ضخامت در پارچه و حفظ فرم بعضی از قسمت های لباس استفاده می شود-41

 آستر(1   (دکمه3  (الیی چسب2   (کاربن1

 در دوخت جیب داخلی مدل جلیقه ای الیی را به اندازه ..... به پشت لباس قرار می دهیم-44

 نتی مترسا 1(طول و عرض جیب به اضافه 2    (طول و عرض جیب1

 سانتی متر 4( طول و عرض جیب به اضافه 1  سانتی متر 1( طول و عرض جیب به اضافه 3

 تکه های سه گوش و یا مثلث های کوچکی که در کنار جیب های فیلتاب قرار دارند را چه باید کرد؟-44

 باید با بخیه ریز چرخ چرخ کرد(1

 (باید با چسب مایع آن را به کیسه جیب چسباند2

 د آنها را چید و دور ریخت(بای3

 (باید به طرف روی جیب برگرداندو با زیگزاگ دوخت1

برای کیسه شکاف ایجاد  3/2برای دهانه و  3/1در کدام جیب طول مستطیل جیب را حدودا سه قسمت کرده و چاک چیده شده باید -44

 کند؟

 ک تکهجیب داخلی مدل جلیقه ای ی(2  (جیب مدل جلیقه ای دو تکه مدل برگردان1

 (جیب فیلتایی دو تکه1    (جیب داخلی مدل جا دکمه3
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 جیب داخلی مدل جلیقه ای یک تکه........ و نام دیگر جیب داخلی مدل جا دکمه ........ می باشد نام دیگر-44

 جیب داخلی با برگردان رو–(جیب داخلی مدل پالتویی 1

 جیب داخلی مدل پالتویی -( جیب داخلی با برگردان رو 2

 فیلتایی دو تکه -فیلتایی یک تکه ( 3

 فیلتایی یک تکه -( فیلتایی دو تکه 1

 به طور کلی جیب ها در لباس زنانه به چند دسته تقسیم می شوند؟-44

 (جیب های مربع و مستطیل1

 (جیب های نوک تیز و گرد2

 (جیب های برگردان3

 جیب های خارجی )روی لباس( و داخلی )توی لباس((1

 ای جیب گرد هستند اضافه درزها را چگونه باید قیچی کرد تا جادرز به خوبی برگردد و زاویه دار نشوداگر گوشه ه-45

 (منحنی2       (مستقیم1

  (به صورت های مربع های کوچک1    به صورت های مثلث های کوچک(3

 جبی است؟ در جیب داخل درز با زیپ کیسه جبی قسمت حدودا چند سانتی متر بزرگ تر از کیسه دیگر-41

 سانتی متر 2الی  4/1(2     سانتی متر 1الی  24/5(1

 سانتی متر 4الی  4(1     سانتی متر 4الی  3(3

 در جیب داخلی حداقل بلندی سجاف برای جیب با آستر جداگانه چند سانتی متر است؟-42

 سانتی متر 4الی  1(2     سانتی متر 1الی  24/5(1

     سانتی متر 3لی ا 2(1     سانتی متر 4الی  4(3

 کدام قسمت آستری به دامن پس دوز می شود؟-43

 (کمر آستری به کمر دامن2     (پنس آستری به پنس دامن1

 (لبه پایین آستری به لبه پایین دامن1   لبه درز چاک زیپ آستری به زیپ دامن(3

 دکمه های فلزی برای کدام لباس ها مناسب است؟-41

 باس های شنا(ل2      (لباس های چین1

 (لباس های مهمانی1      (لباس های فانتزی3

 کدام گزینه تعریف صحیح برای زیپ مخفی می باشد؟-44

 (اندازه آن در پشت زیپ نوشته شده است1

 در بازار وجود دارد و دندان های آن برعکس زیپ های دیگر است 4تا  1این زیپ از شماره (2

 می شود (این زیپ برای ژاکت و کاپشن استفاده3

 (این زیپ دارای دندانه های فلزی درشت است1

 کدام گزینه برای تعریف زانفیکس صحیح تر است؟-44

 (نوعی الیی چسب است که به جای کرسله در کمر دامن استفاده می شود1

 ( نوعی الیی چسب است که از پشم درست شده است2

 دانه( نوعی الیی چسب است که مخصوص الیه کاری کت و پالتوی مر3

 سب لطیف است که برای چسباندن لبه دامن یا لبه آستین استفاده می شودچنوعی الیی (1
 

 


