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 نازکدوزی زنانهه : حرف          

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

 سری دو -  44: تعداد سوال               

                                                                                         مهارتآزمون کتبي 

    
 

 برای امتحان کردن حرارت اتو بهترین وسیله کدام است؟-1 

 استفاده از تکه ای پارچه بی مصرف از جنس پارچه مورد نظر(1

 (استفاده از ورقه سمباده2

 (استفاده از ورقه آلومینیومی3

 (استفاده از ورقه کاغذ برش4

 تو برای راحت تر اتو کردن قسمت هایی از لباس که دارای فرم منحنی هستند استفاده می شود؟(از کدام ا2

 (اتو پرس4   اتو با فرم منحنی(3  (اتو ساده2 (اتو بخار1

 از این وسیله برای اتوی درزهای منحنی و پنس های باالتنه استفاده می شود-3

 (بالشتک بیضی2    (ژانت1

 کوبیدن پارچه (چوب مخصوص4    (بالشتک3

 از ژانت برای اتو کشی چه قسمت هایی از لباس استفاده می شود-4

 (درزهای پهلو2    (درزهای منخنی1

 قسمت های لوله ای لباس(4    (پنس ها3

 پرا از رواتویی استفاده می کنید-5

 (زیرا بدون آن سطح لباس برق می افتد2  (زیرا بدون آن درزها خوب اتو نمی شود1

 (زیرر بدون آن تای پارچه حفظ نمیشود4   دون آن حلقه آستین اتو نمی شود(زیرا ب3

 پارچه رو اتویی باید چه جنسی داشته باشد؟-6

   (ریون3   (پشمی2 نخی(1

 (حریر4 

 دلیل استفاده از چوب مخصوص کوبیدن پارچه کدام است؟-7

 تادن سطح پارچه(جلوگیری از برق اف2   (برای از بین بردن گرد و خاک از روی پارچه1

 (برای اتوی پنس های باالتنه4     برای حفظ تای پارچه ضخیم(3

 چرا اتوهای اتوماتیک را هیچ گاه نباید در فواصل کار روی یک درجه ثابت گذاشت؟-8

 (زیرا باعث برق گرفتگی می شود1

 (زیرا باعث خرابی کف اتو می شود2

 (زیرا خاصیت تنظیم حرارت را از دست می دهد3

 یرا سطح صیقلی آن ناصاف می شود(ز4

 برای رفع مسدود شدن سوراخ های کف اتو بخار بهترین راه کدام است؟-9

 (استفاده از تکه ای صابون2     (استفاده از مقداری آب و سرکه1

 (استفاده از آب ژاول4     (استفاده از آمونیاک3

 کدام است؟برای از بین بردن لکه های چسبیده به کف اتو بهترین راه -11

 استفاده از سرکه(2     (استفاده از آب1
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 (استفاده از صابون4     (استفاده از آمونیاک3

 لکه های قهوه ای رنگ که از سوختن پارچه روی کف اتو به جا مانده را با چه وسیله ای پاک می کنید؟-11

 محلول گرم سرکه و نمک(2     (آب و سرکه1

 (وایتکس4     (آمونیاک3

 پارچه های بد اتو را با چه روشی می توان اتو کرد؟-12

 (با استفاده از درجه حرارت زیاد اتو1

 (با استفاده از زیاد آب پاشیدن روی پارچه2

 یک ورقه فویل آلومینیومی زیر پوشش میز اتو یا زیر اتویی قرار دهید(3

 (پارچه را به صورت خشک از پشت با فشار زیاد اتو کنید4

 ت در چه جهتی اتو را روی  پارچه کشید؟بهتر اس-13

 (در جهت بی راه2     (در جهت اریب1

 به موازات راسته پارچه(4     (فرقی نمی کند3

 روش استفاده از کدام اتو برعکس اتو دستی است؟-14

 (اتوی مخزن دار4  (اتو پرس3  (اتو بخار2 اتو با فرم منحنی(1

 ش می گذارند؟چرا زیر ضخامت اضافه  درزها کاغذ بر-15

 (برای خوب اتو شدن درزها1

 برای جلوگیری از باقی ماندن رد درزها روی پارچه(2

 (برای جلوگیری از کش آمدن درزها3

 (برای پرس شدن درزها هنگام اتو کردن آنها4

 روش صحیح اتو کردن پنس ها در کدام گزینه آمده است؟-16

 (اتو کردن از چپ به راست و بالعکس1

 از باال به پایین و بالعکس(اتو کردن 2

  اتو کردن از قسمت های عریض پنس به طرف نوک آن(3

 (اتو کردن از قسمت نوک پنس به طرف عریض آن4

 پنس های دامن به سمت ....... و پنس های آستین پنس دار به سمت ....... اتو می شود-17

  باال –(درز پهلو 3  باال-(درز وسط2 پایین -(درز وسط1

 هلو پاییندرز پ(4 

 در اتوی کدام قسمت از لباس بهتر است درزها را چرت بزنید؟-18

 (درزهای صاف2     درزهای خیمده و منحنی(1

 (درزهای پنس4     (درزهای آستین3

 گذاشتن سنگ مرمر یا اتوی سرد بعد از گذاشتن اتوی داغ روی درز چه کاربردی دارد؟-19

 اتو کشی شده صاف و پرس می شود محل(2         (برای جلوگیری از کش آمدن درزها1

 ( از برق شدن پارچه جلوگیری می کند4       (از لکه شدن پارچه جلوگیری می کند3

 برای اتو کردن کدام قسمت لباس باید آن را بکشید؟-21

 (درز آستین4  (جلولباس3   (مچ2 (یقه1

 

 


