
 1 

 نازکدوزی زنانهه : حرف          

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

 دهمسری  -  44: تعداد سوال               

                                                                                         مهارتآزمون کتبي 

    

 هر اینچ چند سانتی متر است؟-11

1)1/52 5)21/5 3)521 1)52 

 هراینچ چند میلی متر است؟-15

1)1/52 5)21/5 3)521 1)52 

 برای اندازه گیری دقیق تر اندام چه لباسی باید پوشید؟-13

 (لباس بافتنی1 گ و کلفت(لباس تن3 لباس تنگ و نازک(5 (لباس گشاد1

 در خیاطی قبل از اقدام به رسم الگو چه باید کرد؟-11

 (کاغذ الگوی خوبی خریداری شود5  اندازه گیری دقیق انجام شود(1

 (وسایل الزم برای دوخت را تهیه کرد1  (بایستی اندام را طراحی کرد3

 نوار کرسله در اندازه گیری چه کاربردی دارد؟-12

 (بلندی قد را اندازه گیری می کند5  ه می شوددور کمر بست(1

 (دور سینه را اندازه گیری می کند1  (دور گردن را اندازه گیری می کند3

 سایز بندی در ایران با سایز کدام کشورها مطابقت دارد؟-14

 (سوئدد ایتالیا1 فرانسه و ایتالیا(3 (فرانسه و آمریکا5 (آلمان و ایتالیا1

 سایز چیست؟ -14

 رت است از عددی که از نظر دور کمر و قد نزدیک باشد(عبا1

 (اندازه دور کمر حقیقی با اندازه دور کمر جدول یکی باشد5

 (عبارت است از عددی که از نظر فرم اندامی دور کمر دور باسن دور سینه با توجه به قد افراد به یکدیگر نزدیک باشند3

 (افراد با قد یکسان را گویند1

 بر است با.........یک یارد برا-14

 سانتی متر2/5(1 سانتی متر 111(3 (یک سی ام اینچ5 سه فوت(1

 به باال برای سایز به سایز کردن به اندازه دور سینه و دور باسن چه مقدار اضافه می شود؟ 15در سیستم سایز بندی از سایز -14

 سانتی متر 2(1 سانتی متر 1(3 سانتی متر3(5 سانتی متر 5(1

 ک از عالیم اختصاری سایز لباس نیست؟کدام ی-21

1)S 5)M 3)X 1)XL 

 برای نشان دادن سایز متوسط از چه عالمت اختصاری استفاده می شود؟-21

1)S  5)M  3)L  1)XL  

 سایز ....... را با عالمت اختصاری ....... نشان می دهند-25

 L –(کوچک M  1-(کوچکXL 3–(بزرگ L  5-(بزرگ1

 ا عالمت اختصاری ......... نشان می دهندسایز ...... را ب-23

  M-( متوسطM  1-( کوچکXL 3–( بزرگ M  5–(بزرگ 1

 به معنای کوچک نشان می دهند Sسایز ......... را با عالمت اختصاری -21

 11(1 15و11(3 34(5 34و31(1
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 را با عالمت اختصاری ....... به معنای ......... نشان می دهند 11سایز -22

1 )M-5 وسطمت)S -3 کوچک)L - 1 بزرگ)XL -خیلی بزرگ 

 در ایران برابر با سایز ...... در انگلستان است؟ 34سایز -24

1)4 5)11 3)15 1)11 

 سایزهای ایرانی از چه سایزی شروع و تا چه سایزی ادامه دارند؟-24

 24تا34(1 24تا31(3 24تا35(5 24تا31(1

 ا چه سایزی ادامه دارند؟سایزهای انگلیسی از چه سایزی شروع و ت -24

 54تا4(1 31تا11(3 35تا4(5 35تا11(1

 چه اندامی می تواند تمام اندازه های خود را از روی جدول سایز بندی استفاده کند؟-24

 (اندام نرمال با توجه به بلندی قد5  (اندام خیلی الغر1

 (اندام بلند والغر1  (اندام کوتاه و چاق3

 کوتاه قد چند سانتی متر است؟ اندازه قد در خانم های -41

 سانتی متر 141تا  141( 5  سانتی متر 141تا  121(1

 سانتی متر 141تا  141( 1  سانتی متر 141تا  141( 3

 اگر اندازه دور باسن فرد با اندازه جدول سایز بندی مطابقت نداشت چه باید کرد-41

 (ایرادی در دوخت به وجود نمی آید1

 وجود نمی آید ( ایرادی در الگو به5

 (الگو را با اندازه جدول سایزبندی رسم می کنیم3

 اندازه دور باسن فرد را جایگزین می کنیم(1

 در جدول سایز بندی اندازه های اندام و جودل سایز بندی با توجه به ....... در نظر گرفته شده است-45

 (دور کمر1 (دور باسن3 (بلندی تمام قد5 (دور گردن1

متر را از روی خط مرکزی پشت گذرانده و از زیر بغل روی دو نوک پستان عبور دهید عدد به دست آمده مربوط به کدام اندازه گیری -43

 می باشد؟

 (دور باسن5  (دور سینه1

 (فاصله دو نوک پستان1  (اندازه زیر بغل3

جسته ترین قسمت پشت عبور دهید این عمل مربوط به اندازه متر را در وسط جلو روی خط باسن بزرگ قرار داده و آن را از روی بر-41

 گیری کدام قسمت اندام می باشد؟

 (دور باسن5  (دور سینه1

 (دور کمر1  (بلندی باسن3

 برای اندازه گیری بلندی آستین دست باید چگونه قرار گیرد؟-42

 (خمیده و به طرف جلو5  (صاف کنار پهلو1

 به طرف پشت (خمیده و1  (راست و به طرف جلو3

 قد باال تنه پشت را چگونه اندازه گیری می کنید؟-44

 (از فرورفته ترین مهره پشت گردن تا خط کمر1

 ( از فرورفته ترین مهره جلوی گردن تا خط سینه5

 از برجسته ترین مهره پشت گردن تا خط کمر(3

 (از برجسته ترین مهره جلوی گردن تا خط کمر1

 پشت چند سانتی متر از آخرین مهره گردن پایین می آییم برای اندازه گیری کارور-44
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 سانتی متر 11( 5  سانتی متر 4(1

 سانتی متر 15( 1  سانتی متر 12( 3

 برای اندازه گیری کارور جلو چند سانتی متر از گودی حلقه گردن پایین می آییم -44

 سانتی متر 3( 5  سانتی متر 4( 1

 سانتی متر 12( 1  سانتی متر 15( 3

 طریقه اندازه گیری فاصله سینه چگونه است؟-44

 (فاصله بین دو نوک پستان5    (از گودی گردن تا نوک سینه1

 (فاصله بین دو شانه1     (از سرشانه تا نوکستان3

 روش اندازه گیری بلندی سینه چگونه است؟-41

 ( فاصله بین دو نوک پستان5    ( از گودی گردن تا نوک سینه1

 صحیح است 3و1(1    شانه تا نوک پستان(از گوشه سر3

متر را در کحل تقاطع خط گردن و سرشانه قرار داده و تا استخوان برجسته شانه اندازه گیری کنید مربوط به اندازه گیری کدام قسمت -41

 اندام است؟

 (سرشانه5      (دور گردن1

 (دور حلقه آستین1      (دوربازو3

 یری می کنیم؟دور بازو را چگونه اندازه گ-45

 (دست را کنار پهلو قرار داده و خم می کنیم1

 (برجسته ترین قسمت بازو را اندازه گیری می کنیم5

 (دست را کنار پهلو به صورت عمودی قرار می دهیم3

 صحیح است 5و1(1

 وتاژ چیست؟-43

 ( خمیدگی در ستون فقرات جلو5    خمیدگی در ستون فقرات است(1

 (فرو رفتگی در قفسه سینه جلو1    رات پشت(فرورفتگی در ستون فق3

 گونیا در رسم الگو چه کاربردی دارد؟-41

 (برای رسم خطوط مستقیم بکار می رود1

 (برای رسم زاویه در الگو بکار می رود5

 (برای رسم خطوط افقی و عمودی بکار می رود3

 (برای رسم خطوط هالل و طراحی بکار میرود1

 اشل چیست؟-42

 (شنل1   (گونیای خیاطی3   ل(م5  (خط کش1

 کاغذ گراف چه نوع کاغذی می باشد؟-44

 (کاغذ کاهی1   (کاغذ آلومینیوم3  (کاغذ الگو5  (کاغذ اشتنباخ1

 کدام کاغذها مناسب رسم الگو می باشند؟-44

 (کاغذ آلومینیومی و کاغذ روغنی5    کاغذ روغنی و کاغذ گراف(1

 روغنی و اشتنباخ(کاغذ 1    (کاغذ پوستی و کاغذ فویل3

 پیستوله در خیاطی چه کاربردی دارد؟-44

 (برای رسم خطوط شکسته در طراحی لباس بکار می رود1
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 (برای رسم خطوط صاف و مستقیم در طراحی لباس بکار می رود5

 برای رسم خطوط منحنی در الگو بکار می رود(3

 (برای ایجاد جادرز در زمان برش به کار می رود1

 ن را با چه پارچه ای تهیه می کنند؟پاترون دام-44

 (چلوار یا متقال5     (چلوار یا مخمل1

 (ساتن1     (چلوار یا ساتن3

 برای شناسایی و رفع اشکاالت احتملی در اندام باید......... دوخته شود:-41

 (مدل سازی1   (انتقال پنس ها3   (نقاط موازنه5   اترون1

 


