
 1شماره فرم شده تکمیل نمونه

 میشود؟ راشامل خیاطی چزخهای کلی بندی دسته گذینه کدام 1

 اورالک چرخ -دستی چرخ الف

 سردوز چرخ -دوز مادگی چرخ ب

 خانگی ی کاره همه چرخ -دوز راسته چرخ ج

 خانگی ی کاره همه چرخ -دستی چرخ د

 دوزمیباشد؟ راسته چرخ های ویژگی جزو مورد کدام 2

 کارکرد توان می چپ وتنهابادست بوده کم عمل سرعت دارای الف

  دهد می راانجام تزیینی ودوختهای دوزی پاک -گلدوزی چون کارهایی ب

 دارد وامی ایست باالبه رادرحالت وسوزن کرده زیروروراقیچی نخ -میزند راسرقائمی دوخت معموال ج

 رامیچیند پارچه ی اضافه ی لبه دوزی باپاک همراه د

 شود؟ می استفاده ظزیف های درزهاودوخت شکافتن -پارچه کوچک های تکه برش برای قیچی ازاین 3

 گردبر قیچی الف

 کوچک برش قیچی ب

 زیگزاگ قیچی ج

 ضخیم برش قیچی د

 {است آن رویی ی ترازتیغه تروپهن قیچی،تخت نوع این ی زیره ی تیغه}است؟ گزینه کدام به مربوط عبارت این 4

 زیگزاگ قیچی الف

 زیگزاگ برش قیچی ب

 تور چیدن مخصوص قیچی ج

 خانگی برقی قیچی د

 است؟ گزینه کدام قیچی ی تیغه تیزکردن برای روش بهترین 5

  کاغذ ی ورقه بریدن الف

  سمباده ی ورقه بریدن ب

  آلومینیوم ی ورقه بریدن ج

  پارچه بریدن د

 چیست؟ مل 6

 خیاطی مخصوص گچ الف
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 خیاطی مدادمخصوص ب

 خیاطی مخصوص کاربن  ج

 خیاطی سوزن د

 میشود؟ استفاده چیزی ازچه بیشترنخ واستحکام دوام برای 7

 مل الف

 کاربن ب

 موم  ج

 صابون د

 .شود می استفاده.............کاری الیه بیشتربرای یاسوزنی مویی الیی 8

 ارگانزا پارچه الف

 دامن های لبه ب

 نسبتالطیف های پارچه ج

 مردانه پالتوی و کت د

 شود؟ می انتخاب چیزی چه براساس الیی ضخامت 9

 پارچه رنگ الف

 پارچه جنس ب

 پارچه عرض ج

 پارچه طرح د

 چیست؟ شلواریادامن مقصوداززیپ 10

 شود جدامی ازانتهاازهم که زیپی الف

 است نشودوبسیارمحکم دیده آن های دندانه که زیپی ب

 است بوده20یا15 آن وطول بوده باز باال ازقسمت که زیپی ج

 میشود استفاده کاپشن و جین های لباس برای که زیپی د

 کرد؟ انتخاب رابایدچگونه آن نخ،رنگ انتخاب خریدو موقع 11

 پارچه همرنگ الف

 ترازپارچه کمرنگ ب

 ترازپارچه پررنگ کمی ج

 پارچه رنگ مکمل د
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 شود؟ می استفاده هنگامی چه برش های ازوزنه 12

 برش قیچی کردن تمیز برای الف

 پارچه الگوروی داشتن نگاه برای ب

 دامن ی لبه نمودن صاف برای ج

 لباس به آستری کردن وصل برای د

 ترهستند؟ مناسب البسه کدام برای فلزی های دکمه 13

 شنا لباسهای الف

 فانتزی لباسهای ب

 عروس و شب های لباس ج

 جین شلواروکاپشن د

 دارد؟ بستگی چیزی چه به چرخ سرعت 14

 پدال فشارروی میزان الف

 دوخت درجه ب

 نخ کشش درجه ج

 توپی د

 چیست؟ نخ ی باالنگهدارنده دیگراهرم نام 15

 سوزن میله الف

 توپی ب

 بر کارپیش ج

 شیطانک د

 .دوربچرخانید................ی اندازه به و ساعت ی عقربه................رادرجهت رادرجهت ماسوره ماسوره،پیچ نخ کشش زیادکردن برای 16

 پنجم یک -حرکت الف

 پنجم یک -عکس ب

 دهم یک -حرکت ج

 دهم یک -عکس د

 شود؟ می تنظیم...........توسط نخ کش معموال 17

 ماسوره نخ کشش  الف

 نخ کشش تنظیم برای ب
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 نخ کشش درجه  ج

 توپی د

 .نماید می رامشخص...........زیگزاگ ودرجه............دوخت تنظیم کاره،درجه همه خانگی های درچرخ 18

 زیگزاگ پهنای -یازیگزاگ بخیه طول الف

 یازیگزاگ بخیه طول -زیگزاگ پهنای ب

 بخیه طول -یازیگزاگ بخیه پهنای ج

 یازیگزاگ بخیه طول -دوخت پهنای د

 نمائیم؟ استفاده ای پایه ازچه یاجیربهتراست پالستیکی های پارچه دوخت برای 19

 دوزی چشمه ی پایه الف

 دوزی حاشیه پایه ب

 دوز زیپ ی پایه ج

 تفلون ی پایه د

 افتد؟ می اتفاقی چه باشد شل خیلی سوزن نخ کشش ی اگردرجه 20

 .کند نمی حرکت چرخ توپی الف

 شود می دیده اززیرپارچه سوزن نخ ب

 گیرد ماکوقرارنمی داخل ماسوره ج

 .شود می دیده پارچه باالی سطح روی ماسوره نخ د

 بایدکرد؟ چه چرخ کردن نخ هنگام 21

 .خودقراردهید نقطه ترین رادرپایین سوزن الف

 کنید راشل چرخ توپی ب

 .خودقراردهید نقطه رادرباالترین سوزن ج

 کنید ماکوراسفت پیچ د

 کرد؟{تا}باید مقدار راچه درابتداپارچه رل پیچ ازپایه استفاده برای 22

 متر سانتی6طول متروبه میلی5/2حدود الف

 متر سامتی2طول متروبه میلی4حدود ب

 2متر میلی/5طول به مترو سانتی6حدود ج

 متر میلی4طول متروبه سانتی2حدود د
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 کند؟ پیدامی عیبی چه باشدچرخ ماسورهاززیرفنرماکوعبورنکرده نخ که وقتی 23

 شود می پاره سوزن نخ الف

 شود می پاره ماسوره نخ ب

 ماند می بیرون دوخت ج

 شود می ای حلقه نخ د

 میشود؟ یاچروک جمع بخیه موقع چه 24

 .زیادباشد فشارپایه -زیادباشد نخ کشش که هنگامی الف

 باشد کهنه سوزن -باشد نشده نخ دقت به یاماسوره سوزن که هنگامی ب

 زیادباشد تسمه کشش -نباشد مناسب پارچه برای یانخ سوزن که هنگامی ج

 باشد یاسفت ضخیم پارچه -باشد شده خم سوزن مه هنگامی د

 رابرگردانیم؟ ماسوره بایدنخ ایرادی چه رفع برای 25

 میشکند سوزن که وقتی الف

 شود می پاره سوزن نخ که زمانی ب

 ماند می بیرون دوخت که هنگامی ج

 شود ایجادمی قاعده بی دوختهای که زمانی د

 است؟ امده گزینه درکدام اتوماتیک خانگی های چرخ روی سوزن صحیح نصب ی طریقه 26

 خودقرارمیدهیم طرف رابه سوزن انتهای ای دایره نیم قسمت الف

 دهیم قرارمی چرخ چپ طرف رابه سوزن انتهای ای دایره نیم قسمت ب

 دهیم قرارمی سوزن چیچ طرف رابه سوزن انتهایی ای دایره نیم قسمت ج

 دهیم قرارمی سوزن پیچ طرف الف0رابرخ سوزن انتهای ای دایره نیم قسمت د

 چه؟ یعنی اورگونومی 27

 کار قانون مفهوم به الف

 باابزارکار انسان تطبیق مفهوم به ب

 ها دستگاه درپشت قرارگرفتن ی نحوه مفهوم به ج

 است درست3و2مورد د

 اید؟ کارمی چه به درکارگاه اولیه های کمک ی جعبه 28

 دیده حادثه اشخاص به رسانی کمک برای الف

 واگیردار ازامراض جلوگیری برای ب
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 کارگاه زیباکردن برای ج

 اتش کردن خاموش برای د

 چیست؟ گرفتگی برق هنگام اقدام اولین 29

 مصنوعی تنفس الف

 قلب خارجی ماساژ ب

 برق جریان قطع ج

 ها پنجره بازکردن د

 نمود؟ یکباربایدامتحان راهرچندوقت نشانی اتش های کپسول 30

 یکبار هردوهفته الف

 یکبار هرسال ب

 یکبار هرهفته ج

 یکبار هردوماه د

 شود؟ ایجادمی آبکی های تاول وتورم برقرمزی عالوه سوختگی دراین 31

 یک درجه سوختگی الف

 دو درجه سوختگی ب

 سه درجه سوختگی ج

 چهار درجه سوختگی د

 شود؟ نمی معموالدرداحساس سوختگی درکدام 32

  یک درجه سوختگی الف

 دو درحه سوختگی ب

 سه درجه سوختگی ج

 چهار درجه سوختگی د

 شود؟ می استفاده وشهداردهنده ایمنی بایدازعالئم مواقع درچه 33

 افراد واحتیاط توجه جلب برلی الف

 کارگاه زیبایی برای ب

 بهترکارگاه چیدمان برای ج

 کرد استفاده وهشداردهنده ایمنی اصالنبایدازعالئم د

 باشد؟ تهویه سبستم بایدمجهزبه چراکارگاه 34
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 ایجادسرمادرکارگاه برای الف

 ایجادگرمادرکارگاه برای ب

 هوادرکارگاه تعویض برای ج

 ایجادباددرکارگاه برای د

 شود؟ می عارضه کدام کار،سبب صندلی بودن یانرم کم ارتفاع 35

 ها دست ی درددرناحیه الف

 کمر ی درددرناحیه ب

 تهوع ج

 سردرد د

 باشد؟ چگونه کارگاه درمحیط شده نوراستفاده بهتراست 36

 نورزرد الف

 نورسفید ب

 نورزردوسفید ترکیب ج

 رنگی نورهای د

 چیست؟ ی نشانه مردمک درافرادمصدوم،گشادشدن 37

 شک و کمبوداکسیژن نشانه الف

 زیاد تب ی نشانه ب

 قلبی حمله ج

 زیاد وفشارخون پرخونی ی نشانه د

 ?زیادتراست آن طول به نسبت اندام افراد،عرض دراین 38

 شکلx بااندام افرادی الف

 شکلA بااندام افرادی ب

 شکلvبااندام افرادی ج

 شکلo بااندام افرادی د

 هستند بزرگترازباسن های وسینه پهن های باشانه اندامی افراددارای این 39

 شکلvاندام الف

 شکلAاندام ب
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 شکلHاندام ج

 شکلOاندام د

 چیست؟ شکلO های اندام خاص ویژگی 40

 است کمترازحدنرمال گروه دراین دورکمروباسن بین اختالف الف

 است بیشترازحدنرمال گروه دراین دورکمروباسن بین اختالف ب

 زیاداست آن طول به نسبت اندام عرض ج

 است کم آن طول به نسبت اندام عرض د

 شلوارکجاقراردارد؟ الگوی روی ران خط 41

 باسن مترباالترازخط سانتی7و5 الف

 باسن برآمدگی ترازخط مترپایین سانتی7و5 ب

 کمر مترباالترازخط سانتی7و5 ج

 کمر ترازخط مترپایین سانتی7و5 د

 داد؟ انجام برجسته باباسن افرادی شلوار درالگوی باید تعقییری چه 42

 کمترباشد پشت فاق بایدشیب الف

 جلوبیشترباشد فاق بایدیب ب

 جلوکمترباشد فاق بایدشیب ج

 بیشترشود پشت فاق بایدشیب د

 ایستد؟ می کمر ودورازخط قرارنگرفته بدن روی نوارکمرشلواردرپشت حالت دراین 43

 باشد کمرشلوارتنگ الف

 شلوارگشادباشد فاق ب

 باشد شلوارکم فاق ج

 کمرشلوارگشادباشد د

 شود؟ می دیده وچروک چین فاق پاوداخل شلوارودرزتوی درپشت حالت دراین 44

 کمرشلوارگشاداست الف

 است کمرشلوارتنگ ب

 شلوارگشاداست فاق ج

 است شلوارتنگ فاق د
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 درکمرچیست؟ دیگرشلوارباپیلی نام 45

 شلوارجین الف

 شلواربرمودا ب

 شلوارمسافرتی ج

 شلوارچارلی د

 دیگرشلوارزیرزانوچیست؟ نام 46

 برمودا الف

 گلف ب

 شلوارکوتاه ج

 شلواربلند د

 زانوموثراست؟ آذادی میزان درتعیین عواملی چه 47

 پارچه ضخامت الف

 شخص اندام فرم ب

 شلوار مدل ج

 است هاصحیح گزینه همه د

 مقداراست؟ چه متوسط طور به{باسن بلندی}بزرگ قدباسن معموال 48

 متر سانتی15 الف

 متر سانتی20تا10 ب

 متر سانتی23تا18 ج

 متر سانتی30تا20 د

 است؟ شلوارتنگ ی کمرگشادولبه شلواردرقسمت مدل کدام 49

 شلوارکلوش الف

 شلوارمیخی ب

 شلوارفون ج

 شلواریکسره د

 است؟A فرم شلواربه کدام 50

 شلوارکلوش الف
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 شلوارفون ب

 شلوارمیخی ج

 است صحیح2و1گزینه د

 کذاشت؟ پارچه بایدروی الگوراچگونه های تکه 51

 پارچه روی سمت الف

 پارچه پشت سمت ب

 پودپارچه با موازی ج

 پارچه دراریب د

 است؟ کدام هانیست درآن زدن چرت امکان که نقاطی گذاری عالمت برای وسیله بهترین 52

 خیاطی صابون الف

 زیگزاگ دوخت ب

 باموم ج

 چسب باالیی د

 شود؟ می استفاده ازکاربن پارچه الگوروی انتقال برای هنگام چه 53

 شود ترانجام کارسریع بخواهیم که وقتی الف

 بماند باقی پارچه روی سوزن جای که وقتی ب

 باشد لغزنده خیلی پارچه که وقتی ج

 است صحیح2و1گزینه د

 کرد؟ رابایدرعایت نکته کدام مخمل پارچه برش برای 54

 بشویید ازبرش راقبل پارچه الف

 بگذارید پارچه خواب طرف به و جهت الگورازیریک های تکه ب

 مترکنید ازبرش راقبل پارچه ج

 قراردهید الگوراسروته های تکه د

 است؟ یکسانی های مربع دارای چهارخانه پارچه مدل این 55

 نامنظم پیچازی الف

 منظم پیچازی ب

 جناغی ج

 دار حاشیه د
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 کرد؟ صاف نخ یک باکشیدن توان هامی پارچه عرضیکدام ی کناره 56

 راه راه و چهارخانه الف

 راه وراه پشمی ب

 وچهارخانه نخی ج

 ساده کتان و نخی د

 میزنند؟ هایی پارچه چپه رارویSعالمت 57

  پشمی الف

 ابریشمی ب

 ای پنبه ج

 کتانی د

 است؟ جنسی چه ی دهنده نشان لباس رویL عالمت 58

 پنبه الف

 پشم ب

 کتان ج

 ابریشم د

 است؟ پنبه به شبیه کلی ازنظرخصوصیات الیاف نوع این 59

 استر پلی الف

 پشم ب

 ابریشم ج

 کتان د

 .شود می برطرف..........های آسانترازپارچه..............های پارچه ی مانده باقی های لکه وشو شست هنگام 60

 کتان - ای پنبه الف

 ای پنبه -کتانی ب

 نخی -ای پنبه ج

 ای پنبه – نخی د

 چیست؟ چهارخانه دیگرپارچه نام 61

 راه راه ی پارچه الف

 دار حاشیه ی پارچه ب
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 پیچازی ی پاره ج

 توپی توپ ی پارچه د

 است؟ آمده گزینه درکدام آستری ی پارچه خصوصیات 62

 وشوباشد شست غیرقابل الف

 باشد نازک خیلی ب

 وشو شست وقابل بادوام ج

 باشد داشته کمی دوام د

 شود؟ می استفاده واطلسی اریب های بافت ازترکیب پارچه این دربافت 63

 مخمل الف

 توری ب

 کتان ج

 ساتن د

 .است پارچه ازپشت...........و............. ها پارچه روی سمت معموال 64

 تر وبراق نرم الف

 تر زبروبراق ب

 تر زبرومات ج

 تر ومات نرم د

 .باشد می{.......ترکی} پارچه ی الگوباکناره.......خطوط همیشه که بهتراست 65

 موازی– راه بی الف

 موازی-اریب ب

 موازی-راه ج

 عمود راه د

 .هستند..........از...........و پارچه ی لبه موازی................ 66

 تر،پودها تارها،محکم الف

 تر،پوده دوام کم تارها، ب

 تر،تارها دوام پودها،کم ج

 تر،تارها پودها،محکم د

 دارد؟ گردوخاک به زیادی تمایل پارچه کام 67
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 کتانی الف

 ای پنبه ب

 استر پلی ج

 نخی د

 چه؟ یعنی پارچه کردن سره 68

 گویند رامی پارچه شستوشوی الف

 گویند رامی پارچه کردن پرس ب

 گویند رامی پارچه سرکج کردن مستقیم ج

 گویند رامی پارچه مسیرراستای کنترل د

 بازکنید............را  قیچی های تیغه..........های لبه چیدن برای 69

 منحنی،بلندتر الف

 بلندتر شکسته، ب

 تر صاف،کوتاه ج

 تر منحنی،کوتاه د

 وجودندارد؟ زدن چرت امکان ازلباس نقاطی درچه 70

 ها جیب محل الف

 موازنه نقاط ب

 جادرزها ی اضافه ج

 جادرزفاق ی اضافه د

 .زد.......را بایدآن ازدوخت قبل پلرچه روی شلوار اتوی خط کردن مشخص برای 71

 چرت الف

 چرخ ب

 چسب ج

 شالل کوک د

 گویند؟ می شودچه می پارچه جادرز شدن ازریشه مانع که هایی دوخت انواع به 72

 ساده دوخت الف

 تزئینی بخیه ب

 دوزی پاک ج
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 دودرزه د

 چیست؟ دوزی دیگرپس نام 73

 اورلوگ الف

 سردوزی ب

 تودوزی ج

 دوزی پاک د

 بایدکرد؟ چه بیشتردرزساده دوام برای 74

 بچسبانید چسب راالیی ان بایدابتداوانتهای الف

 بزنید بخیه رابادست ان بایدابتداوانتهای ب

 بدوزید رابازیگزاگ آن بایدابتداوانتهای ج

 کرد رادوبارچرخ آن بایدابتداوانتهای د

 چیست؟ فضیله 75

 شل کوک الف

 زیگزاگ ب

 دوزی پس ج

 دوزی چین د

 دوزچیست؟ دیگراضافه نام 76

 سجاف الف

 برگردان ب

 زاپاس ج

 تور د

 چیست؟ لباس به وصل برای بندنیک دیگردوخت نام 77

 شکل پیکانی دوخت الف

 بار دوخت ب

 زیگزاگ دوخت ج

 رل پیچ دوخت د

 .شوند می زده...........صورت هابایدبه ها،سنجاق پیلی تازدن برای 78

 اریب الف
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 عمودی و افقی درمیان یک ب

 افقی ج

 عمودی د

 شود؟ برش اندازه چه سرخودبایدبه سجاف الیی 79

  سجاف الگوی اندازه به الف

 سجاف ترازالگوی بزرگ ب

 سجاف کوچکترازالگوی ج

 دارد مدل به بستگی د

 شود؟ می وصل لباس به دوختی باچه قزن های حلقه 80

 ساده دوخت الف

 بست ب

 زیگزاگ ج

 موشی دندان د

 است؟ کدام راه اتوبهترین کف به شده چسبیده ی لکه بردن ازبین برای 81

 وآمونیاک ازسرکه استفاده الف

 شویی رخت صابون ای ازتکه استفاده ب

 نمک و سرکه شده گرم ازمحلول استفاده ج

 وسرکه ازآب استفاده د

 اتوکرد؟ و رابکشید شلواربایدآن قسمت کدام اتوکردن برای 82

 پهلو الف

 پارچه لبه ب

 جیب لبه ج

 فاق د

 شود می استفاده.......از باشد، داخل سمت اگردرزبه منحنی درزهای دردوخت 83

 چرت الف

 کلیپ ب

 چسب الیی ج

 زانفیکس د
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 گیرد شلوارقرارمی..........نوارکمرروی کمرشلواروسط نوارکمربه وصل برای 84

 پشت مرکزی خط الف

 جلو مرکزی خط ب

 پهلو خط ج

 کند نمی فرقی د

 بایدکرد؟ چه شلوارگشاداست فاق شدکه شلوارمشخص اگربعدازدوخت 85

 گیریم بیشترمی راکمی فاق دوخت جای الف

 میکنیم اضافه فاق به مثلثی تکه یک ب

 میدوزیم کمری شلواررابدون ج

 کنیم می کمرشلواررااضافه د

 .باشد می.......... ازپارچه شکم روی تکه درشلوارحاملگی 86

 حریر الف

 ارتجاع قابل ب

 جین ج

 جیر د

 نمیباشد؟ صنعتی خیاطی جزوچرخهای چرخ کدام 87

 دوز راسته چرخ الف

 دستی چرخ ب

 دوز مادگی چرخ ج

 سردوز چرخ د

 سازیم؟ راباکجامتناسب آن بلندی دارباشدبهتراست اگرمیزاتوپایه 88

 قدخود الف

 میزبرش ب

 نورچراغ ج

 ضخیم برش قیچی د

 .شود می زیگزاگ بصورت پارچه پشت قسمت معموال سوزن ازاین استفاده با 89

 گوش سه سوزن الف

 ای تیغه نوک سوزن ب
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 بیتوین سوزن ج

 دوقلو سوزن د

 ترهستند؟ وزن وسبک بوده بیشتری انعطاف قابلیت هادارای اززیپ نوع کدام 90

 فلزی های زیپ الف

 نایلونی های زیپ ب

 مجزا های زیپ ج

 مخفی های زیپ د

 باشد؟ هایی ویژگی په بایددارای خوب کوک نخ یک 91

 آهاردارباشد الف

 باشد آهارنداشته ب

 باشد داشته ارتجاعی خاصیت ج

 یازیادباشد کم آن ضخامت د

 کند؟ می ماکمک به وسیله کدام بدوزیم سهولت شلواررابه یاپارچه آستین مثل لباس ای لوله اجزای اینکه برای 92

 باالبر اهرم الف

 آذاد بازوی ب

 بر کارپیش ج

 سوزن صفحه د

 نکند؟ حرکت چرخ ی تاپایه کنند می{شل}راخالص چرخ توپی ها ازچرخ دربعضی موقع چه 93

 ماسوره پرکردن برای الف

 نخ کشش تنظیم برای ب

 ماکو جادادن برای ج

 سوزن نصب برای د

 کنید استفاده...............از موازی های دوخت هنگام بهتراست 94

 تفلون ی پایه الف

 دوزی پنبه بازوی ب

 دوز زیپ پایه ج

 دوز چرم ی پایه د

 کرد؟ کاری راروغن آن باید خیاطی کارباچرخ بعدازهرچندساعت 95
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 ساعت50 الف

 ساعت30 ب

 ساعت20 ج

 ساعت5 د

 کند؟ پیدامی عیبی چه چرخ باشد یاکندیاکهنه خم وسوزن نشده ثابت سوزن درمیل درستی به سوزن که زمانی 96

 شود می یاچروک جمع بخیه الف

 شود می پاره سوزن نخ ب

 ماند می بیرون دوخت ج

 آید بوجودمی قاعده بی های دوخت د

 افتد؟ می اتفاقی باشدچه ماکوگیرکرده اگرگردوغباردرقاب 97

 شود می ای حلقه نخ الف

 میشکند سوزن ب

 کند صداکارنمی بدون و راحت چرخ ج

 شود می پاره نخ د

 افتد؟ می اتفاقی شودچه ناهموارپیچیده ماسوره که زمانی 98

 ماند می بیرون دوخت الف

 شود ایجادمی قاعده بی های دوخت ب

 میشکند سوزن ج

 ماند می بیرون دوخت د

 افتد؟ می اتفاقی  زیادباشدچه خیلی اگرفشارپایه 99

 شود می یاچروک جمع بخیه الف

 شود ایجادمی قاعده بی های دوخت ب

 شکند می سوزن ج

 ماند می بیرون دوخت د

 چیست؟ دوخت هنگام سوزن شکستن دلیل 100

 نباشد برمحکم کارپیش روی صفحه الف

  چرخ بافشارزیاداززبرپایه  توام پارچه کشیدن ب

 ضخیم های پارچه برای نازک خیلی باسوزن دوخت ج
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 موارد تمام د

 کرد؟ راخاموش چرخ بایدبایدکلیداصلی موقع درچه 101

 سوزن کردن نخ هنگام الف

 ماسوره تعویض هنگام ب

 پایه تعویض هنگام ج

 است موردصحیح هرسه د

 درکجاست؟ اولیه های کمک های جعبه نصب محل 102

 بدهد زیبایی کارگاه به که درجایی الف

 خورشید دیدارافرادودورازگرماوتابش درمحل ب

 بهداشتی سرویس به نزدیک ج

 کارگاه ی تهویه به نزدیک د

 کنید؟ ضدعفونی بهتراست ای ماده راباچه کار موقع بریدگی و زخم 103

 ژاول باآب الف

 بابتادین ب

 جوش باآب ج

 سرد باچای د

 شود؟ می تقسیم چنددرجه به شدت برحسب سوختگی 104

 درجه5 الف

 درجه3 ب

 درجه2 ج

 درجه4 د

 سوزد؟ می قشرپوست کلیدی سوختگی نوع دراین 105

 یک درجه سوختگی الف

 دو درجه سوختگی ب

  سه درجه سوختگی ج

 چهار درجه سوختگی د

 .میشود متورم وپوست قرمزشده پوست خارجی سطح سوختگی دراین 106
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 یک درجه سوختگی الف

 دو درجه سوختگی ب

 سه درجه سوختگی ج

 چهار درجه سوختگی د

 گویند......را شده خون ریزش سبب که پوست دیدگی آسیب 107

 زخم الف

 سوختگی ب

 گرفتگی برق ج

 خفگی د

 باشد؟ بایدچگونه کارخیاطی اتاق نوردریک 108

 برخوردارباشد بایدازنورکافی الف

 باشد داشته کننده نبایدنورخیره ب

 باشد نوربایدغیرمستقیم ج

 است مواردصحیح ی همه د

 است؟ صحیح گزینه کدام وصمیمانه سالم ایجادمحیط برای 109

 کنید تعریف ازکارتان الف

 انتقادپذیرنباشید ب

 دلخورنشوید پیشنهادتان ازدرشدن ج

 است تعریف کار،خودبهترین نتیجه د

 دارد؟ دخالت فقرات ستون ماندن درسالم گزینه کدام 110

 چرمی ازصندلی استفاده الف

 ازکمربندایمنی استفاده ب

 ازکمربندلباس استفاده ج

 صندلی روی نشستن درست د

 است؟ معروف شکل گالبی های اندام به اندام این 111

 شکلX اندام الف

 شکلAاندام ب

 شکلVاندام ج
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 شکلOاندام د

 گیرند؟ قرارمی گروه دراین ورزشکارانه های افرادورزشکاریااندام اندام 112

 شکلAاندام الف

 شکلHاندام ب

 شکلXاندام ج

 شکلVاندام د

 .متر...........با متربرابراست دسی یک 113

 پنجم یک الف

 دهم یک ب

 سوم یک ج

 دوم یک د

 متراست؟ یاردچندسانتی یک 114

 متر سانتی95 الف

 متر سانتی50 ب

 متر سانتی70 ج

 متر سانتی90 د

 متراست؟ چندمیلی هراینچ 115

 54/2 الف

 254 ب

 4/25 ج

 ./254 د

 شود؟ بایدپوشیده لباسی چه تراندام دقیق گیری اندازه برای 116

 گشاد لباس الف

 نازک و تنگ لباس ب

 کلفت و تنگ لباس ج

 کند نمی فرقی د

 بنشینید؟ صندلی قسمت،فردبایدروی این گیری اندازه برای 117
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 دورباسن الف

 دورکمر ب

 {فاق}باسن برآمدگی ج

 کمر بلندی د

 باشد؟ می صحیح{قدباسن}باسن بلندی گیری اندازه برای گزینه کدام 118

 ران کمرتاخط ازخط الف

 ران تاخط باسن ازخط ب

 باسن کمرتاخط ازخط ج

 زانو تاخط باسن خط از د

 .است شده درنظرگرفته............به باتوجه اندام وسایزبندی اندام های اندازه سایزبندی درجدول 119

 رئرسینه الف

 دورباسن ب

 دورکمر ج

 قد تمام بلندی د

 کرد؟ سایزبندی جدول خودراازروی های اندازه تواندتمام می اندامی چه 120

 الغر خیلی اندام الف

 قد تمام بلندی به باتوجه نرمال اندام ب

  چاق و کوتاه اندام ج

 بلندوالغر های اندام د

 .باشد می..........شلوار راستای خط 121

 آنفورشور الف

 ژامپ آمپی خط ب

 اتو خط ج

 پا درزوسط د

 .باشد شلوارنمی اساس الگوی به نیاز...........کمربند رسم برای 122

 دار سجاف الف

 جدا سجاف ب

 سرخود سجاف ج
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 راست د

 کرد؟ رولت باشن شلوارتاخط الگوی کمربندبایدازروی کدام رسم برای 123

 کمربندمستقیم الف

 کمربندراست ب

 دار کمربندسجاف ج

 کمربندصاف د

 چقدراست؟ قدشلوارگلف 124

 ران باالی الف

 زانو باالی ب

 زیرزانو ج

 پا تامچ د

 .قراربگیرد......زانو خط بهتراست چسبان و تنگ درشلوارهای 125

  باسن ترازخط پایین کمی الف

 واقعی زانوی باالترازخط کمی ب

 فاق ترازخط پایین کمی ج

 باسن باالترازخط کمی د

 مقداراست؟ شلوارچه جلوی پنس پهنای طورمعمول به 126

 متر سانتی5/0 الف

 متر سانتی4 ب

 متر سانتی7 ج

 متر سانتی2 د

 شود؟ استفاده شلوارهایی درچه بهتراست کاذب زانوی ازخط 127

 تنگ خیلی شلوارهای الف

 ای گربه پا دم شلوارهای ب

 پاگشاد دم شلوارهای ج

 کوتاه خیلی شلوارهای د

 شود؟ می درزیرنوارکمردیده وچروک چین حالت دراین 128
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 کمرشلوارگشاداست الف

 است کمرشلوارتنگ ب

 شلوارگشاداست فاق ج

 است شلوارتنگ فاق د

 افتد؟ می شل بدن شلوارروی حالت دراین 129

 کمرشلوارگشاداست الف

 است کمرشلوارتنگ ب

 شلوارگشاداست فاق ج

 است شلوارتنگ فاق د

 .است.....شکل به آلمانی جیب ی شلواردهانه جیب دررسم 130

 است هفت الف

 گرداست ب

 است مربع ج

 تواندباشد می هرشکلی به د

 شود؟ نمی توصیه افرادمبتدی به پارچه کدام برش 131

 چهارخانه های پارچه الف

 چلوار پارچه ب

 ساده پارچه ج

 فاستونی پارچه د

 قراردهید پارچه............سمت الگوراروی های تکه بهتراست طورکلی به 132

 روی الف

 راه بی ب

 اریب ج

 پشت د

 دارد؟ بستگی چیزی چه به پارچه مقدارطول بودن کافی 133

 پارچه طول الف

 پارچه راستای ب

  پارچه عرض ج
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 متراژپارچه د

 شود؟ می استفاده کاری چه برای شل ازکوک 134

 الیی دوخت برای الف

 سجاف دوخت برای ب

 کردن دوزی پس برای ج

 پارچه الگوروی انتقال برای د

 است؟ کدام موازنه نقاط گذاری عالمت برای روش بهترین 135

 کاربن ی بوسیله انتقال الف

 زدن چرت ی بوسیله انتقال ب

 شل کوک ی بوسیله انتقال ج

 چسب الیی ی بوسیله انتقال د

 شود؟ استفادهمی چه ازموم درخیاطی 136

 الیی چسباندن برای الف

 اتو ن تمیزکرد برای ب

 کوک نخ استحام و دوام برای ج

 قیچی تمیزکردن برای د

  شود؟ می استفاده یاکاغذوردگذاری پارچه روی طرح انتقال برای وسیله ازاین 137

 بشکاف الف

 رولت ب

 چین نخ ج

 قیچی د

 .شود برش......روی جیب بهتراست چهارخانه های درپارچه 138

 پارچه راستای الف

 پارچه باترکی موازی ب

 پارچه اریب ج

 پارچه باطول موازی د

 نیست؟ یکسانی عای مربع دارای چهارخانه پارچه مدل این 139

 نامنظم پیچازی الف
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 منظم پیچازی ب

 جناغی ج

 دار حاشیه د

 باشد؟ هاچگونه سنجاق جهت بهتراست پارچه الگوروی تعادل برای 140

 پارچه طول موازات به الف

 پارچه برراستای اریب ب

 وعمودی افقی درمیان یک ج

 پارچه عموبرراستای د

 کرد؟ تنظیم پارچه الگورابایدباکجای روی راستا دوسرخط ی فاصله پارچه الگوروی صحیح وتنظیم برش برای 141

 ترکی ی لبه الف

 الگو ی لبه ب

 پارچه اریب ج

 پارچه راه بی د

 کند؟ می خودجذب دیگررابه های لباس شود،زیرارنگ جداشسته بهتراست پارچه کدام 142

 ویسکوزی های پارچه الف

 نایلونی های پارچه ب

 استر پلی های پارچه ج

 پشمی های پارچه د

 شود؟ می استفاده تابستانی وههم زمستانی لباسهای برای زیرهم ازالیاف یک ازکدام 143

  پنبه الف

 کتان ب

 ابریشم ج

 پشم د

 دارد؟ باالیی پذیری وچروک زیادبئپوده خیلی آن وکشش بوده وبراق زیربسیارسبک ازالیاف یک ازکدام 144

 پشم الف

 ابریشم ب

  پنبه ج

 کتان د
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 است؟ صورت چه به پشم الیاف ی پوسته 145

 است وبراق صاف سطح دارای الف

 است پولک دارای ب

 زیراست های فلس دارای ج

 است صحیح3و2گزینه د

 است؟ مصنوعی جزالیاف گروه کدام 146

  نایلون الف

 پنبه ب

 ابریشم ج

 پشم د

 است؟ طبیعی جزوالیاف گروه کدام 147

 نایلون-پنبه الف

 ریون-استر پلی ب

 پشم-پنبه ج

 پشم-استر پلی د

 .میگویند هم.........ی پارچه ی چهارخانه پارچه به 148

 جناغی الف

 گلدار ب

 طرحدار ج

 پیچازی د

 تراست؟ مناسب شلوارمردانه هابرای پارچه کدام 149

 حریر،ژرژت الف

 ،پشمی کتانی ب

 نخی،حریر ج

 ابریشمی،ژرژت د

 .قرامیگیرد لباس..............معموالدر عمودی های پارچه راه 150

 عرض الف

 طول ب
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 اریب ج

 راه بی د

 شود؟ می تهیه الیافی ازچه معموالتارپارچه 151

 ونازک ظریف الیاف الف

 شکننده و نرم الیاف ب

 ومقاوم ضخیم الیاف ج

 استحکام وکم ظریف الیاف د

 زند؟ می کپک دربرابررطوبت پارچه کام 152

 نایلون الف

 ترگال ب

 اکریلیک ج

 استر پلی د

 .است........وچروک پارچهدرمقابلسایش...........معموالسمت 153

 تر وبراق نرم الف

 تر زبروبراق ب

 تر زبرومات ج

 تر ومات نرم د

 آمیدچیست؟ پلی باجنس ای دیگرپارچه نام 154

 اکریلیک الف

 نایلون ب

 استر پلی ج

 ویسکوز د

 ترازپوداست؟ تاربادوام معموال پارچه چرادربافت 155

 دارد نگه پودهارامحکم چون الف

 ندهد تعقییرفرم باپوشیدن لباس بعدازدوخت چون ب

 زیباترشود بعدازدوخت زیرالباس ج

 ترشود ضخیم زیراپارچه د

 راکشید؟ پارچه نخ توان چیدونمی پارچه وخط راه بایدازروی هایی پارچه نوع چه عرضی ی کناره کردن صاف برای 156
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 یاکتانی نخی الف

 راه وراه چهارخانه ب

 راه وراه ساده ج

 وکتانی چهارخانه د

 .است پارچه............... موازات دارمعموالبه حاشیه های پارچه وتزیینات نقوش 157

  طول الف

 عرض ب

 اریب ج

 راه بی د

 .قراربگیرد قسمتی درچه داربهتراست حاشیه های درپارچه پارچه ی حاشیه 158

 شلوار پهلوی درقسمت الف

 شلوار پای دم ب

 درکنارشلوار ج

 کند نمی فرقی د

 کرد؟ استفاده لباس دوخت برای پارچه ازپشت توان می هنگام درچه 159

 ترباشد براق پارچه  پشت که هنگامی الف

 زیباترباشد پارچه پشت که هنگامی ب

 ترباشد صاف پارچه پشت که هنگامی ج

 است صحیح گزینه هرسه د

 کرد؟ پهن رابایدچگونه دارپارچه حاشیه های پارچه برش برای 160

 کنید میزپهن رادوالروی پارچه الف

 کنید میزپهن الروی رایک پارچه ب

 کنید{تا}اریب رابصورت پارچه ج

 کنید{تا}راازعرض پارچه د

 .قراردهید........توانیدالگورا می.............سرباال بانقوش وناخوا خواب دارای اگرپارچه 161

 باشد،دوال الف

 نباشد،سروته ب

 نباشد،مستقیم ج
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 باشد،سروته د

 میزبلندکرد؟ راازروی نبایدپارچه برش چراهنگام 162

 خورد سرمی زیراپارچه الف

 شود می کش نخ زیراپارچه ب

 شود جدامی الگوازپارچه ج

 میبیند آسیب میزبرش د

 .کنید گذاری عالمت............از وبااستفاده.............جادرزهاراتوسط 163

 متر،مل الف

 کش،متر خط ب

 مل،متر ج

 کش متر،خط د

 داد؟ انتقال پارچه الگوراروی میتوان چندروش به 164

 روش یک الف

 دوروش ب

 روش سه ج

 چهاروش د

 شود؟ می الگواستفاده انتقال برای روشی بماندازچه باقی پارچه روی سوزن جای پکه باشد ای گونه به پارچه اگرجنس 165

 شل کوک الف

 خودکار ب

 مداد ج

 کاربن د

 شود؟ می الگواستفاده انتقال روش الگوازکدام موازنه درزهاونقاط محل کردن مشخص برای 166

  شل باکوک الف

 زدن باچرت ب

 باصابون ج

 شل باکوک د

 .شود می گذاری عالمت..........وسیله شودبه می آن تعقییرفرم باعث زدن چرت که هایی قسمت برای 167

  صابون الف
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 شل کوک ب

 کاربن ج

 شل کوک د

 بایدکرد؟ چه شل کوک بعدازدوخت 168

 کرد گذاری عالمت لباس راروی آن بایدروی الف

 چید هاراازوسط تیزکوک قیچی ی بوسیله باید ب

  دوخت شالل راکوک آن بایدروی ج

 زد راچرت شده دوخته خط بایدتمام د

 است؟ کدام لطیف های پارچه برای دوخت ترین مناسب 169

 دودرزه الف

  خابیده درزدوبله ب

  شکسته درزدوبله ج

 درزساده د

 چیست؟ دیگرپادوزی نام 170

 خوابیده ی درزدوبله الف

 دوزی لبه ب

 درزفرانسوی ج

 دودرزه د

 شود؟ می شلواراستفاده دمپای ی لبه اتوگذاشتن برای میشودکه گفته دوختی به 171

 سردوزی الف

 تودوزی ب

 دوزی پاک ج

 دوزی پس د

 تراست؟ مناسب شلوارورزشی پهلوی درزبرای نوع این دوخت 172

  دودرزه الف

 خوابیده ی دوبله درز ب

 فرانسوی دودرزه ج

  درزساده د
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 .شود می استفاده.............. شلوارهای بیشتربرای خابیده ی درزدوبله 173

 ورزشی الف

 مهمانی ب

 حریر ج

 شلوارها همه د

 گویند؟ می چه میدوزند گذاشته رانواراریب آن الی که درزی به 174

 دودرزه الف

 درزساده ب

 دار درزمغزی ج

 ها گزینه همه د

 نروچیست؟ 175

 موشی دندان دوخت الف

 زیگزاگ دوخت ب

 ساسون دوخت ج

 دوزی رگه دوخت د

 چیست؟ دوزی دیگررگه نام 176

 نرودوزی الف

 زیگزاگ ب

 تودوزی ج

 دوزی پس د

 وجوددارد؟ مغزدوزی چندنوع 177

 نوع یک الف

  دونوع ب

 نوع سه ج

 چهارنوع د

 رشود؟ می استفاده ای وسیله ازچه مغزی کردن برجسته برای 178

 قرقره نخ الف

 نوارپرده ب
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 کاموا ج

 قیطان د

 گویند؟ شودمی می دوخته اسپرت ازشلوارهای بعضی اتوی خط روی که مستقیم دوخت به 179

 زیگزاگ الف

 بخیه ب

 نرو ج

 شالل د

 گیرد؟ قرارمی الپیلی وسط روپیلی پیلی نوع درکدام 180

 طرفه یک پیلی الف

 دوطرفه پیلی ب

 دوقلو پیلی ج

 ناودانی پیلی د

 ؟ کرد مشخص فلش ی قسمترابایدبوسیله کدام الگوجهت درروی پیلی دوخت از قبل 181

 الپیلی الف

  روپیلی ب

 پهلو خط ج

 پشت وسط د

 داشت؟ نگه ثابت کوک ی وسیله به قسمت درکدام کردنم{تا}رابایدبعداز درشلوارپیلی 182

  باسن خط الف

 کمر خط ب

 زیانو خط ج

 پاچه لبه خط د

 وجودندارد؟ ،الپیلی پیلی ازانواع گزینه درکدام 183

 ناودانی پیلی الف

 دوطرفه پیلی ب

 دوقلو پیلی ج

 پیلی چاک د

 شود؟ می استفاده پارچه بارنگ متناسب..............هاازنخ درپیلی شکل پیکانی دوخت برای 184
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 کاموا الف

 ابریشمی ب

 نایلونی ج

 کوک د

 گیرد؟ ازشلوارهاقرارمی بعضی روپیلی وتزیینی برجسته صورت به دوخت این 185

 شل کوک دوخت الف

 زیگزاگ دوخت ب

 شکل پیکانی دوخت ج

 شل کوک د

 دوقلوچیست؟ دیگرپیلی نام 186

 طرفه یک پیلی الف

 دوطرفه پیلی ب

 ناودانی پیلی ج

 هم داخل چندپیلی د

 شود؟ می انجام علت چه پروشلواربه 187

 شلوار تزیین باری الف

 زیپ جای کردن مشخص برای ب

 شلوار اشکاالت رفع برای ج

 پا دورمچ کردن مشخص برای د

 بدوزیم؟ چگونه رابهتراست شلوارورزشی پای دم ی لبه 188

 کنید بارچرخ ویک سردوززده بدون الف

 کنید هچرخ کرد{تا}دوبار ب

 مینادوزبدوزید باچرخ ج

 باشد دوخت نکنیدوبدون چرخ اصال د

 .وجوددارد................. ریختن برای میانی دراتوبخار،مخزن 189

 نمک الف

 سرکه ب

 روغن ج
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 آب د

 شود؟ شلواراستفاده پهلوی درزهای اتوی برای وسیله ازاین بهتراست 190

 ژانت الف

 بالشت ب

 میزاتو ج

 تخته د

 است؟ کدام راه اتوبخار،بهترین کف های سوراخ مسدودشدن مشکل رفع برای 191

 وآب سرکه ازمقداری استفاده الف

 صابون ای ازتکه استفاده  ب

 ونمک سرکه گرم ازمحلول استفاده ج

 آمونیاک قاشق2از استفاده د

 شود؟ می استفاده ازلباس هایی قسمت چه اتوکشی برای ازژانت 192

 شلوار پارچه لبه الف

 درزکمر ب

 صاف درزهای ج

 هستند ای لوله فرم به که هایی قسمت د

 بکشید؟ پارچه روی جهتی اتورادرچه بهتراست اتوکشی برای 193

 اریب درجهت الف

 راه بی درجهت ب

 کند نمی فرقی ج

 پارچه راستای موازات به د

 است؟ شویی خشک اتوی اتوشبیه کدام 194

 بخار اتوی الف

 ساده اتوی ب

 پرس اتوی ج

 منحنی اتوبافرم د

 گیرد؟ قرارمی شلوارمورداستفاده بیشتردرکدام فلزی های دکمه 195

 جین شلوارهای الف
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 فاستونی شلوارهای ب

 حاملگی شلوارهای ج

 حریر های شلوار د

 گویند؟ می درزهاچه دراضافه ساده های برش به 196

  کلیپ الف

 یوک ب

 چرت ج

 پل د

 شود؟ استفاده بهتراست ای پایه ازچه برجسته مغزی دوخت برای 197

 تفلون پایه الف

 ابردوزی پایه ب

 معمولی پایه ج

 دوزی زیپ پایه د

 .شود می شلواراستفاده کمربندروی داشتن نگه برای...............از 198

 پل الف

 نخ ب

 کاموا ج

 روبان د

 شود؟ می استفاده ای وسیله ازچه فلزی های دکمه کردن پرس برای 199

  اتوپرس الف

 چکش ب

 پرسی زن فشاری ج

 مخصوص چوب د

 میچسبد؟ پارچه ازهردوروبه الیی نوع این 200

 چسب الیی الف

 ارگانز الیی ب

 زانفیکس ج

 ای پارچه الیی د
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