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 نازکدوزی زنانهه : حرف          

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

 سری دو -  44: تعداد سوال               

                                                                                         مهارتآزمون کتبي 

    

 در کدام اندام ها خط سینه و پهنای شانه کوچک تر و در قسمت پهلوها باسن پهن تر است؟-1

 یا گالبی شکل V(اندام های 2  یا گالبی شکل Aاندام (1

 O(اندام های گرد یا4  یا مستطیل H(اندام های 3

 یا گالبی شکل نشان داده می شوند چه خصوصیاتی دارند؟ Aقراردادی  اندام هایی که با عالمت-2

 (خط شانه از خط باسن پهن تر است1

 اندام در خط سینه و پهنای شانه کوچکتر و در قسمت پهلوها باسن پهن تر است(2

 سانتی متر است 11(اختالف بین دور کمر و دور باسن کمتر از 3

 ست(عرض اندام ها نسبت به طول زیاد ا4

 اندام ها با شانه های پهن و سینه های بزرگتر از باسن با چه عالمتی قراردادی نشان داده می شود؟-3

 یا مستطیل H( اندام های 2  یا مثلث A( اندام 1

 یا دایرهO( اندام 4  یا مثلث معکوس V( اندام 3

 نشان می دهند؟ Vکدام اندام ها را با عالمت قراردادی -4

 ه های پهن و سینه های بزرگتر از باسناندام ها با شان(1

 (اندام ها با شانه های پهن و باسن بزرگ2

 (اندام ها با شانه های باریک و باسن بزرگ3

 (اندام ها با شانه های باریک و گودی کمر زیاد4

 در این اندام گودی کمر وجود ندارد-1

 یا مستطیل Hاندام های ( 2  یا مثلث A( اندام 1

 X(اندام ساعت شنی یا V  4 یا (اندام های گرد3

 معروف است و به شکل مستطیل می باشد؟ Hچه اندامی با عالمت قراردادی -6

 سانتی متر است 11(اندامی که اختالف بین دور کمر و باسن کمتر از 1

 سانتی متر است 11(اندامی که اختالف دور کمر و باسن بیشتر از 2

 (گودی کمر در این اندام وجود ندارد3

 صحیح است 3و1(4

 در کدام اندام عرض اندام نسبت به طول زیاد است؟-7

 یا مثلث معکوس V( اندام 2  یا مثلث A( اندام 1

 یا دایرهO( اندام 4  یا مستطیل H( اندام های 3

 یا دایره دارای چه خصوصیاتی می باشد؟Oاندام  -8

 دام زیاد استعرض اندام نسبت به طول ان(2 (طول اندام نسبت به عرض زیاد است1

 (اندام با شانه های باریک و باسن پهن4 (اندام با شانه های پهن و باسن کوچک3

 سانتی متر است 21معموال در کدام نوع اندام اختالف درو کمر و دور باسن -9

 Xاندام ساعت شنی یا ( 2  یا مستطیل H( اندام های 1
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 یا گردO( اندام 4  یا مثلث A( اندام 3

 چه خصوصیاتی دارد؟ Xشنی یا  اندام ساعت -11

 سانتی متر است 11(اندامی که اختالف بین دور کمر و دور باسن کمتر از 1

 سانتی متر است 11( اندامی که اختالف بین دور کمر و دور باسن بیشتر از 2

 سانتی متر است 21اندامی که اختالف بین دور کمر و دور باسن ( 3

 سانتی متر است 11و دور باسن  ( اندامی که اختالف بین دور کمر4 

 اندام بانوان نسبت به گروه سنی به چند دسته تقسیم می شوند؟-11

 (جوان و نوجوان2  (زنانه و دخترانه1

 ( زنانه و دخترانه ، میان سال ، پیر4 زنانه و دخترانه، جوان و نوجوان( 3

 سال می باشد؟ 17ا ت 12کدام افراد بین مرز کودکی و نوجوانی هستند و سن آنها بین -12

 Miss(اندام دخترانه یا WOMAN  2(اندام زنانه یا 1

 Teenagerاندام نوجوان(Jouner  4(اندام جوان یا 3

 سالگی جزو کدام گروه زیر محسوب می شوند؟ 31تا  18بانوان در سن -13

 Miss( اندام دخترانه یا WOMAN  2( اندام زنانه یا 1

 Teenagerندام نوجوان( اJouner  4 ( اندام جوان یا3

 انواع چهره ها به چند دسته تقسیم می شوند-14

 دسته بیضی گرد مستطیل مربع گالبی قلب6(1

 دسته بیضی گرد مستطیل مربع گالبی 1(2

 دسته بیضی گرد مستطیل مربع 4(3

 دسته گرد مستطیل مربع 3(4

 ه و تقریبا تمام اجزا صورت با یک دیگر هماهنگی دارنداز نظر فرم شناسی صورت چهره های ..... مناسب ترین نوع چهره بود-11

 (مثلث4   (مستطیل3 بیضی(2 (گرد1

 استفاده از کدام خطوط در لباس اندما را بلند و باریک نشان می دهد؟-16

 (خطوط شکسته4   (خطوط منحنی3 (خطوط عمودی2 (خطوط افقی1

 از چه خطوطی بیشتر در لباس رسمی استفاده می شود؟-17

 (خطوط مایل4   ( خطوط شکسته3 ( خطوط افقی2 ( خطوط عمودی1

 خطوط افقی بیشتر در چه لباس هایی کاربرد دارد؟-18

 لباسهای بچه گانه و راحت منزل(2  (لباسهای رسمی1

 (لباسهای شب و مجلسی4  (لباسهای مهمانی3

 شان می دهداستفاده از کدام خطوط در لباس قد را کوتاهتر و اندامها را چاق تر ن-19

 ( خطوط مایل4   ( خطوط افقی3 ( خطوط شکسته2 ( خطوط عمودی1

 خطوط افقی در لباس چه تاثیری روی اندام می گذارد؟-21

 (اندام را پهن و کوتاه نشان می دهد2 (اندام را بلند و باریک نشان می دهد1

 (اندام را بلندتر نشان می دهد4  (اندام را الغرتر  نشان می دهد3

 تغییر درجه شیب خط مایل تاثیر آن در لباس و اندام به کدام خطوط نزدیک می شود؟ با-21

 (خط عمودی و شکسته2  (خط افقی و منحنی1

 (خط منحنی و شکسته4  (خط افقی و عمودی3
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 استفاده از خطوط منحنی در لباس چه تاثیری بر روی اندام دارد؟-22

 (اندام را چاق تر و درشت تر نشان می دهد1

 اندام را بلندتر و الغرتر نشان می دهد(2

 (قسمتی از اندام که در فضای داخلی انحنا قرار می گیرد بیشتر توجه می کند3

 صحیح است 3و  1(4

 استفاده از خطوط منحنی در کدام لباس ها کاربرد بیشتری دارد؟-23

 (لباس های بچه گانه2  (لباس های رسمی1

 حیح استص 3و  2(4  (لباس های مهمانی و شب3

 در طاراحی لباس چند نوع شکل وجود دراد؟-24

 (سه نوع مستقیم و منحنی و شکسته2  (در نوع مستقیم و منحنی1

 (یک نوع منحنی4 (چهار نوع مستقیم و منحنی و شکسته و مایل3

 در انتخاب رنگ لباس به چه نکاتی باید توجه کرد-21

 صحیح است 3و1(4   سن (نوع اندام و3 (حالت چهره و قد2 (رنگ مو و پوست1

 استفاده از رنگ های براق و روشن در لباس برای چه افرادی مناسب است؟-26

 (افراد با اندام درشت4   (افراد با قد کوتاه3 (افراد با اندام الغر2 (افراد با اندام چاق1

 افراد با اندام درشت بهتر است از چه رنگی در لباس استفاده نمایند؟-27

 (رنگ های براق2  ن(رنگ های روش1

 (رنگ های سفید4  رنگ های مات و تیره(3

 لباس هایی با پارچه های ...... شخص را چاق تر و لباس هایی با پارچه های ....... نشان می دهد-28

 شلوغ –(ساده 4   روشن–(تیره 3 نقش دار –(ساده 2 ساده -(نقش دار1

 شان می دهد که در قسمت مپکمر یا باسن جمع شده و چین دارد؟لباس های یکسره شخص را ....... از لباس هایی ن-29

 (پهن تر4   (چاق تر3 بلندتر(2 (کوتاهتر1

 لباس هایی با یقه های پهن چه  تاثیری روی اندام دارد و شخص را چگونه نشان می دهد؟-31

 (قلمی تر4   (درشت تر3 (الغرتر2 (بلندتر1

 واحد اصلی اندازه گیری چه نام دارد؟-31

 (فوت4    (اینچ3 متر(2 (یارد1

 .......جزو بخش های تقسیم شده متر نیست-32

 (سانتی متر4    (فوت3 (دسی متر2 (میلی متر1

 ........ بزرگ ترین تقسیم بندی متر می باشد-33

 (فوت4   (سانتی متر3 (میلی متر2 (دسی متر1

 یک دسی متر برابر است با ........ متر-34

 یک دهم(4   (یک پنجم3 (یک سوم2 (یک دوم1

 اگر را به ........بخش  تقسیم کنیم هر بخش آن یک ...... نام دارد-31

 (ده میلی متر4   (ده سانتی متر3 (صد میلی متر2  (صد سانتی متر1

 اگر متر را به هزار بخش تقسیم کنیم هر بخش آن چه نام دارد؟-36

 ( اینچ4 ( دسی متر3 ( سانتی متر2 میلی متر( 1

 میلی متر برابر است با...... متر یک-37

 (یک دوم4 (یک هزارم3 (یک صدم2 (یک دهم 1
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 یک یارد چند سانتی متر می باشد؟-38

 سانتی متر 91(4 سانتی متر 7(3 سانتی متر 1(2 سانتی متر91(1

 کدام گزینه جزو بخش های تقسیم بندی شده یارد نمی باشد؟-39

 3و1(4 (اینچ3 (سانتی متر2 (فوت1

 اینچ برابر است با....... یاردیک -41

 (یک سی وششم4 (یک سی و پنجم3 (یک سی ام2 (یک سوم1

 


