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 ـ ماشین های دوخت به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟1

 ماشین های دوخت خانگی و صنعتی. به دو دسته ـ

 ـ ماشین های دوخت همه کاره خانگی چه توانایی دارند؟2

 ـ دوختهای تزئینی و .... 4ـ جادکمه، 3 ـ پاکدوزی،2ـ گلدوزی، 1

 ـ توانایی ماشین دوخت مادگی دوز را بنویسید؟3

 این ماشین مخصوص دوختن جادکمه برای کت، شلوار، پالتو و انواع لباس است.

 اورلوک     ـ نام دیگر ماشین دوخت پاکدوزی چیست؟4

 را بنویسید؟  ـ توانایی ماشین دوخت سردوز )اورلوک(5

نخ به باال کار می کنند. بعضی از  3تعداد این نوع ماشین های دوخت همراه پاکدوزی، لبه ی اضافه پارچه را نیز می چینند. معموالً

 آنها همراه پاکدوزی، دوخت ساده )بخیه دوزی( را نیز انجام می دهند.

 ـ سوزن می شکند علت چیست؟6

 ـ پارچه را می کشد.4ـ پارچه خیلی ضخیم یا سفت است، 3اً در جای خود نیست، ـ سوزن دقیق2ـ سوزن خم شده است، 1

 ـ بخیه جمع یا چروک می شود؟7

 ـ فشار پایه خیلی زیاد است.2ـ کشش نخ خیلی سفت است، 1

 سوزن سه گوش      ـ این سوزن مخصوص پارچه های چرم و جیر است؟8

 سر سیاه      ـ نام دیگر سوزن سر سوخته چیست؟9

 ـ سوزن سر سوخته یا سر سیاه برای دوخت چه پارچه هایی استفاده می شود؟11

 این سوزن مخصوص پارچه هایی است که از طول و عرض کش می آیند.

 ـ خصوصیات سوزن منجوق دوزی را بنویسید؟11

 این سوزن دارای طول زیاد بوده و خیلی ظریف است.

 ی استفاده می شود؟ ـ از قرقره نایلونی برای دوخت چه پارچه های12

 «بشور و بپوش»پارچه های که الیاف آن مصنوعی است مانند پوشاک 

 خ کوک باید چگونه باشد؟نـ 13

 آهار نداشته باشد و در موقع خرید توجه کنید که نخ دارای گره نبوده و ضخامت آن کم و زیاد نباشد.

 ـ نخ عمامه برای چه دوختی بکار می رود؟ 14

 در لباسهای ضخیم نوع مردانه دوز، و نوع نازک آن در گلدوزی با دست مورد استفاده قرار می گیرد. برای دوخت جا دگمه

 موم      ـ اگر بخواهیم نخ دارای آهار و دوما بیشتری شود از چه ماده ای استفاده می کنیم؟15



 ـ هنگام دوخت به چه دلیل دوخت نامنظم است؟16

 ب( موتور عیب دارد                الف( سوزن صحیح کار گذاشته نشده

 د( ارتفاع پایه تنظیم نیست     ج( ماکو کج است

 قرقره های کشی مخصوص چه دوختی می باشد؟ـ 17

 ب( دوختهای معمولی    الف( دوختهای دستی

 د( گلدوزی با دست    ج( چین دادن پارچه

 ه نوع سوزنی استفاده می کنیم؟ـ در دوخت پارچه استرچ که از طول و عرض کش می آید از چ18

 د( سوزن دو قلو          ج( سوزن سه گوش  ب( سوزن سر سوخته  الف( سوزن ژور دوزی

 کار درجه ی تنظیم طول دوخت چیست؟ـ 19

 د( پهنای بخیه و زیگزاگ         ج( طول بخیه یا زیگزاگ  ب( طول بخیه  الف( پهنای بخیه

 زی تنظیم می شود؟ـ معموالً کشش نخ توسط چه چی21

 د( کشش نخ ماسوره  ج( درجه ی کشش نخ          ب( درجه ی تنظیم دوخت  الف( توپی

 اگر هنگام دوخت، دوخت چروک یا جمع شود ممکن است .......................ـ 21

 ب( کشش نخ کم است  الف( کشش نخ زیاد است 

 دهد( ارتفاع پایه تنظیم نش   ج( سوزن کند یا کج است

 نخ عمامه جهت ......................... بر روی درزها استفاده می شود.ـ 22

 د( سردوز  ج( کوک زدن          ب( بخیه دوزی  الف( شالل دوزی

 کاربرد چرخ سردوز مخصوص ............................ می باشد.ـ 23

 ه دوزی درزهاد( راست  ج( پاکدوزی لبه کار  ب( شماره دوزی  الف( گلدوزی

 ـ کاربرد اتو در لباس چیست؟ 24

 از اتو برای برطرف کردن چروک لباس و جلوه بخشیدن به آن استفاده می شود.

 ـ سه نوع اتو را نام ببرید؟25

 اتوی ساده، اتو بخار، اتو پرس خانگی

 ـ درزهای منحنی را چگونه اتو می زنیم؟26

 رار داده و اتو می زنیم.درزهای خمیده و منحنی را روی بالشتک بیضی ق

 

 



 ـ ژانت چیست؟27

میز کوچکی با پایه کوتاه، جهت اتوکشی قسمت هایی از لباس که به فرم لوله ای هستند )مانند آستین( استفاده می شود. قسمت 

 باریک آن برای اتو کردن مچ و سرآستین و قسمت عریض آن برای باالی آستین و یقه استفاده می شود.

 اتویی باید چگونه باشد؟ ـ پارچه رو28

 د پرز باشد هرگز بدون این وسیله پوشاک را اتو نکنید. زیرا، سطح پارچه برق می افتد.قاین پارچه باید نخی، لطیف و فا

 ـ کف اتویی که با پارچه نایلونی سوخته شده است را چگونه تمیز می کنیم؟29

اتو کامالً داغ است، تکه ای صابون رختشویی روی محل لکه مالید و برای از بین بردن لکه ی چسبیده شده می توان هنگامی که 

 سپس با پارچه ی تمیزی آن را پاک کرد.

 ـ برق افتادگی روی لباس را چگونه می توان از بین برد؟31

 حوله ی تمیز را در سرکه ی خالص فرو ببرید و بعد از چالندن کامل آن را روی قسمت برق افتاده بکشید.

 ید به موازات راستای پارچه اتو را روی آن بکشید؟ـ چرا نبا31

 در غیر این صورت پارچه کش خواهد آمد.

 ـ آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتوکاری، چه اشکالی به وجود می آو رد؟32

 قسمت مرطوب کش می آید، نقاط خیس به صورتی براق در می آید، پارچه اتو شده حالت لکه دار پیدا می کند.

 ها را چگونه اتو می زنیم؟ ـ چین33

هرگز روی ضخامت چین ها را اتو نزنید، بلکه نوک اتو را در داخل چین ها فرو ببرید و خارج سازید تا بدون آن که روی چین ها 

 بخورد پارچه صاف شود.« تا»

 ـ چرا زیر ضخامت اضافی درزهای لباس هنگام اتوکاری، کاغذ برش می گذارند؟34

می شود و در این صورت بر طرف کردن آن غیرممکن خواهد  چه ها )مانند ساتن ابریشمی( منعکسبعضی پارزیر رد درزها، روی 

 شد.

 ـ مورد استفاده اتوی پرس در کجاست؟35

مخصوص اتوشوییها و تولیدیها است و برای پرس کردن یقه، آستین، مچ، پای دامن و انواع سجافها مورد استفاده قرار می گیرد. این 

 اندازه های مختلف وجود دارد.اتو در 

 ـ میز کوچکی با پایه کوتاه، برای اتو کردن مچ، شانه و یقه است؟36

 د( بالشتکهای اتو ج( تخته مخصوص پارچه مخمل ب( ژانت  الف( میز اتو

 ـ برای اتو کردن، درزهای خمیده و منحنی از آن استفاده می شود؟37

 د( بالشتک بیضی  ج( ژانت ب( دستمال اتوکشی  اتو پرسالف( 



 ـ مهم ترین و پرمصرف ترین الیاف طبیعی است که همواره در خدمت صنعت نساجی بوده و هست؟38

 د( ابریشم  ج( پشم  ب( پنبه  الف( کتان

 ـ چرا چرک و کثافات به آسانی از سطح پارچه های کتانی بر طرف می شود؟39

 زیرا دارای سطح صاف و درخشنده ای است.

 نوع صابون های برای شست و شوی منسوجات پشمی استفاده می شود؟ـ از چه 41

 از صابون های خنثی و کم اسیدی استفاده می شود.

 بسیار مقاوم است     ـ مقاومت پارچه های نایلونی در برابر مواد شیمیایی چگونه است؟41

 رفع می کنند؟گرد و خاک دارند. چگونه این عیب را  ـ پارچه های پلی استر تمایل زیاد به42

 از مواد ضد الکتریسیته ساکن استفاده شود.

 ـ خصوصیات پارچه کرپ کدام است؟43

 ب( سبک، بافت فشرده، چهارخانه   الف( نرم، کمی براق، افت خوب

 د( بهم فشرده، راه راه، پرزدار  ج( خیلی سنگین، بادوام، کمی راه راه

 ؟انتخاب لباس برای چه اندامی بسیار راحت استـ 44

 د( اندام غیر نرمال       ج( اندام نرمال  ب( اندام الغر  الف( اندام چاق

 ل فاصله کمتر تا اتصال دوپا با چه اندازه ای در باال تنه برابر است؟ددر اندام متعاـ 45

 د( کمر تا زیر چانه  ج( کمر تا شانه ب( کمر تا نوک سینه الف( کمر تا زیر بغل

 انه بیشتر است؟پهنای باسن از عرض شـ 46

 د( باسن بزرگ  ج( سینه بزرگ ب( باسن و سینه بزرگ الف( سینه کوچک

 این اندام دارای گودی کمر مشخص، شانه ها مالیم است، پهنای باسن و سینه مشخص است؟ـ 47

 د( اندام مثلث       ج( اندام ساعت شنی  ب( اندام چهارگوش  الف( اندام دایره

 تگی سینه پایین تر از خط اصلی سینه و برآمدگی باسن و ران بیشتر است؟ـ در این اندام برجس48

 د( اندام نوجوان        ج( اندام جوان       ب( اندام زنانه  ( اندام دخترانهالف

 یا مثلث معکوس به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید. Vـ اندام49

 پهن تر است. نز خط باسـ اندام پسرانه یا ورزشکارانه، خط شانه ا1گروه:  2

 پهلوی باسن صاف است پهن و سینه های بزرگ تر از باسن، ـ شانه های2

 گی صورت بیضی شکل را نام ببرید؟ژـ سه وی51

 طول صورت کمی از عرض آن بیشتر است گونه ها کمی برجسته است، خط آرواره کمی گرد است.



 ا نام ببرید؟ـ سه روش اصلی برای ایجاد ارتباط بین چهره و یقه ر51

 تضاد، خطوط انتقال. تکرار،

 را نام ببرید؟« عمودی»گی خطوط مستقیم ژـ سه وی52

 کوهمندی ایجاد می کند و نشانه ی نیرومندی قدرت و ثبات است.شخط عمودی خطی ایستا است، احساس ابهت یا 

 ـ در طراحی لباس خطوط به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید؟53

 ـ خطوط منحنی2ط مستقیم، ـ خطو1دسته:  2

 زرد و آبی قرمز،      ـ رنگهای اولیه یا درجه ی اول را نام ببرید؟54

 رنگ بنفش         ـ از ترکیب رنگ آبی و قرمز چه رنگی بدست می آید؟55

 کروماتیک      ـ نام دیگر فام چیست؟56

 می گویند.« تک رنگی»رنگ را  ـ تک رنگی یعنی چه؟ یک رنگ با ارزش ها و شدت های متفاوت از همان57

 ـ افرادی که دارای اندام درشت هستند باید از چه رنگهایی استفاده کنند؟58

 رنگ های تیره و مات استفاده کنند.

 ـ افراد مسن از چه رنگهایی نباید استفاده کنند؟59

 .رنگ های زنده نظیر فیروزه ای، پرطاووسی، بنفش تند، زرد و ... نباید استفاده کنند

 سه فاکتور اصلی در انتخاب رنگ لباس برای هر فرد را نام ببرید؟ـ 61

 رنگ پوست و مو، نوع اندام سن و شخصیت.

 آبی         ـ برای افرادی که سفید و بور هستند چه رنگی مناسب است؟61

 ـ موارد استفاده قیچی زیگزاگ را بنویسید؟62

 پارچه استفاده می شود.برای تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریش شدن 

 ـ کاربرد قیچی کوچک نوک تیز را بنویسید؟63

 برای باز کردن سوراخ جادکمه و انواع برودری دوزی به کار می رود.

 ـ موارد استفاده بشکاف را بنویسید؟64

 برای شکافتن درزها و گاه جهت باز کردن سوراخ جادکمه به کار می رود.

 ـ قیچی ساده خیاطی چگونه است؟65

این قیچی صاف بوده و دسته ی آن دارای دو حلقه ی مساوی است. قیچی های ساده معموالً پشت و رو ندارد؛ یعنی هر دو تیغه ی 

 آن ها کاماًل تیز و یک شکل است.

 ـ چه چیز باعث خرابی کف اتو می باشد.66



 ب( زیپ، قزن قفلی  الف( الیی چسب، دکمه فشاری

 قفلی، دکمه فشاری و انواع دکمهد( قزن    ج( انواع دکمه و زیپ

 ـ کناره ی عرضی پارچه نخی را چگونه صاف می کنند؟67

 یک نخ از پارچه بکشید و از روی نخ پارچه را بچینید، تا عرض پارچه صاف شود.

 ـ آیا می توان مدل های فون زیاد و کلوش را روی پارچه های حاشیه دار برش زده. چرا؟68

 خیر، به علت منحنی بودن لبه ی لباس امکان این کار نیست.

 ـ آیا پارچه چهارخانه را می توان با کشیدن نخ صاف کرد؟ روش آن به چه صورت است؟69

 خیر، روی راه پارچه آن را بچینید و صاف کنید.

 ـ پارچه ی راه راه افقی را برای چه مدل هایی نمی توان استفاده کرد؟71

 ل فون، کلوش و ترک.مث دامن های گشاد

 ـ چگونه می توان فهمید که چه مقدار پارچه و با چه عرضی برای لباس الزم است؟71

جداگانه قرار می دهیم به  cm145و  cm115و  cm91قبل از خرید پارچه تکه های الگوی لباس را روی زمین با محاسبه عرض

 این طریق طول پارچه مورد نظر برای خرید مشخص می شود.

 ـ برای اینکه بفهمیم پارچه آب می رود چه باید کرد؟72

( سانتی متر را بچینید سپس با یک تکه پارچه معمولی که کاماًل آب را به خود جذب کرده وسط پارچه 11×11تکه ای از پارچه )

ز برش در یک ظرف بکشید و بگذارید خشک شود. اگر پس از خشک شدن وسط پارچه آب رفت و کوچک تر شد. باید پارچه را قبل ا

 آب بگذارید.

 قرار بگیرد؟« سرو ته»ـ در برش چه پارچه هایی الگو نباید 73

 در پارچه هایی که دارای خواب و ناخواب است و یا نقوش سر به باال داشته باشد.

 پیچ رُل         ـ لبه ی یقه حلزونی و دامن کلوش چگونه دوخته می شود؟74

 ـ انواع زیپ را نام برید؟75

 زیپ های مجزا، زیپ لباس جین دامن و شلوار، زیپ مخفی، یپز

 ـ زیپ های مجزا چه نوع زیپی است و موارد مصرف آن چیست؟ 76

 ژاکت و کاپشن و ... استفاده می شود. این نوع زیپ برای پالتو، زیپ هایی هستند که در انتها از هم جدا می شوند. 

 بریشم طبیعی و دانتل از چه نوع دوختی استفاده می شود؟ا ـ برای دوخت زیپ پارچه های مخمل، تور،77

 زیپ مخفی با دست

 ـ پس از کوتاه کردن زیپ یا در آوردن دندانه ها چه باید کرد؟ 78



 سر آن را با دوختن مسدود کنید

 کاربرد زیپ مخفی با چرخ را بنویسید؟ ـ79

 ین زیر درز پیلی های گرد و خوابیده.جهت اتصال زیپ به چاک یقه یا آستین، درز وسط پشت یا جلو، همچن

 پارچه های لطیف      ـ در چه پارچه هایی از زیپ نایلونی استفاده می شود؟81

 ـ دوخت زیپ با دست در چه پارچه هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟81

 پارچه های پشمی، چهارخانه، مخمل و پارچه های خیلی لطیف بهتر است زیپ را با دست بدوزید.

 ـ وسایل عالمت گذاری را نام ببرید؟82

 کاربن مخصوص خیاطی. ،صابون خیاطی، گچ مخصوص )مل(، رولت، مداد مخصوص

 ـ موارد استفاده رولت چیست؟83

 رولت برای رد گذاری و انتقال طرح روی پارچه یا کاغذ استفاده می شود.

 ـ وسایل اندازه گیری را نام ببرید؟84

 کش پاصاف کن. متر، خط کش ساده مدرج و خط

 ـ بجای سنجاق، برای نگه داشتن الگو روی پارچه از چه چیزی می توان استفاده کرد؟85

 وزنه های برش

 ـ هنگام استفاده از پارچه مخمل، چرا باید از دوختن مدل های تنگ و چسبان که دارای پنس های عریض هستند پرهیز کرد؟86

 مشکل است. زیرا اتو کردن پنس های عریض روی پارچه مخمل

 ـ سه نوع الیی را نام ببرید؟87

 الیی پارچه ای، الیی کاغذی، الیی مویی.

 ـ نوعی الیی شبیه کاغذ ضخیم که با اتو به پارچه می چسبد ولی آب تأثیری بر این نوع الیی ندارد.88

 د( زانفیکس            ج( الیی پارچه ای  ب( الیی کاغذی  الف( الیی مویی

 ع مانکن چه مانکنی است؟چرا؟ـ بهترین نو89

 مانکن پارچه ای، زیرا سوزن و سنجاق به خوبی در آن فرو رفته.

 ـ موارد استفاده جالباسی چیست؟91

 برای آویزان کردن لباس.

 چه منظوری را می رساند؟  الگو روی Fـ عالمت91

 الگو روی دوالی بسته پارچه قرار بگیرد

 شود؟ ـ نقاط موازنه به چه نقاطی گفته می92



 این نقاط روی الگو در جایی قرار می گیرند که قطعات الگو باید پهلوی یکدیگر واقع شوند.

 چیست؟ Gـ هدف از ترسیم خط راه یا گرین93

 برای دستیابی به نقطه صحیحی که بتوان الگو را روی پارچه قرار داد.

 برای نشان دادن .............. . W.Sـ حروف کوتاه و استاندارد94

 د( خط مرکزی جلو  ج( دوالی بسته           ب( سمت روی پارچه ف( سمت پشت پارچهال

 ـ موارد استفاده کوک ساده را بنویسید؟95

 این دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود

 ـ دوخت بخیه در چه مواردی استفاده می شود؟96

 که دوام و استحکام دست دوزی مورد نیاز باشد به کار می رود. این دوخت برای اتصال دائم تکه های لباس و مواقعی

 ـ کوک جسته به خصوص جهت اتصال................... به پارچه لباس استفاده می شود.97

 د( قزن قفلی  ج( دکمه ب( الیی  الف( زیپ

 پوشاک اسپرت        ـ درزهای دوبله جهت چه نوع پوشاکی استفاده می شود؟98

 درز ساده        نوع درز ساده ترین نوع دوخت جهت اتصال تکه های لباس به یکدیگر است؟ـ این 99

 پوشاک اسپرت      ـ درزهای دوبله جهت چه نوع پوشاکی استفاده می شود؟111

خواه روی نوعی دوخت است که برای کارهای زینتی استفاده می شود به این ترتیب که پارچه را دوال می کنیم و به فاصله دل ـ111

 دوالی پارچه میدوزیم نام این دوخت را بنویسید؟

 د( الف و ج  ج( رگه دوزی  ب( درز دو طرفه  الف( تاک دوزی

 ـ برای دوخت ساسون )پنس( در پارچه های کشی یا تریکو چه باید کرد؟112

 اسون قرار می دهیم و چرخ می کنیم.با طولی بلندتر از ساسون آماده می کنیم و آن را وسط س« سانتی متری 2»یک نوار راسته 

 ـ چرا ساسون ها در لباس نقش بسزایی دارند؟113

 چون ساسونها به وجود آورنده حجم برش ها و خطوط روی لباس هستند.

 ـ جیب ها در مانتو به چند دسته تقسیم می شوند؟114

 ب های داخلی لباسیب( ج                     الف( جیب های روی لباس

 انم های قد کوتاه و ریزه از چه مانتوهایی باید استفاده کنند؟ـ خ115

  ب( مانتوهای ساده که قالب تن و تنگ هستند الف( رنگ مانتو و شلواز متفاوت باشد

 د( مانتوهایی با دامن های چین دار و پلیسه                ج( مانتوهای طرح دار و رنگ روشن

 تو می باشد؟ـ مشخصات زیر مربوط به کدام مان116



مانتوهایی که بیشتر خانمهای نوجوان و جوان استفاده می کنند و شامل مانتوهای تنگ یا آزاد می باشد که با توجه به مد روز و »

 «باسن و اندام انتخاب می شود

 د( هیچکدام              ج( مانتو اسپرت ب( مانتوهای رسمی الف( مانتوهای مجلسی

 ف کنید؟ ـ مانتو کار را تعری117

 مانتوهای که در مکانهای خاص مثل مدارس، بیمارستانها، کارخانجات و ... استفاده می شود را مانتو کار گویند.

 ـ خانمهای با سینه بزرگ از چه مانتوهایی باید استفاده کنند؟118

 مانتوهایی با باال تنه ساده و گشاد استفاده کنند.

 ـ مانتوهای مجلسی را تعریف کنید؟119

      انتوهایی که معمواًل در مراسم خاص شادی یا غم با رنگهای تیره یا روشن و تزئینات پولک و منجوق و سنگ و .... استفاده م

 می شود.

 ـ خانم های چاق و درشت اندام از پوشیدن چه مانتوهایی باید خودداری کنند؟111

 را نباید بپوشند. ب بغل دارند و مانتوهایی که خیلی کوتاه هستندیمانتوهایی که ج

 مانتو فون            ـ برای رسم مانتو یقه آرشال و انگلیسی از اساس کدام مانتو استفاده می شود؟111

 ـ علت استفاده تزئینات در مانتو را بنویسید؟ 112

 افزایش زیبندگی و جلب توجه می باشد.

 د؟ـ در مانتوهای مجلسی چگونه می توان تزئینات جالبی بوجود آور113

 با تنوع رنگ و ترکیب نقش.

 ـ یک نوع تنوع ترکیب و یک نوع تنوع نقش را در پارچه های مانتویی نام ببرید؟114

 یک نوع تنوع ترکیب: جنس پارچه ای که سطح آنها براق باشد مانند ساتن یا جنس پارچۀ مات مثل کرپ

 یک نوع تنوع نقش: پشت و رو کردن باریکه های پارچه و نوارها

 برای تزیین مانتو از چه مواد و وسایلی می توان استفاده کرد؟ـ 115

 پولک، منجوق، سنگ، مروارید، دگمه تزیینی و ....

 ـ پارچه هایی که برای مانتو یقه انگلیسی مناسب می باشد را بنویسید؟116

 گاباردین، فاستونی، مخمل کبریتی، کرپ ، کتان

 تو به دور باسن و دور کمر چقدر باید اضافه شود.ـ برای کنترل اساس الگوی باالتنه در مان117

 سانتی متر می شود. 5/2دور کمر + یک سانت و دور باسن + 

 ـ مانتوهایی با فرم یک دست مستقیم از شانه تا پایین پا برای چه اندامی مناسب می باشد؟118



 خانم هایی با شکم بزرگ

 بکار گرفته شده است متناسب با چه اندامی می باشد؟ـ مانتوهایی که تزیینات زیادی در قسمت باال تنه 119

 اندام با سینه های کوچک

 ـ خانم های قد بلند از چه مانتوهایی باید استفاده کنند؟121

 مانتو و شلوارشان دو رنگ متفاوت باشد.

 ـ مانتوهایی که در رنگهای خاصی برای سازمانها و شرکت های خاص استفاده می شود چه نام دارد؟121

 د( ب و ج  ج( مانتوهای رسمی ب( مانتو کار لف( مانتو اسپرتا

 ـ کپسولی که برای کارگاه تعبیه می شود باید محتوی کدام گاز باشد؟122

 د( هیچکدام           ج( گاز دی اکسید کربن      ب( گاز کربنیک الف( گاز شیمیایی

 مورد( 2)ـ نکات ایمنی و پیشگیری مربوط به کارگاه را بنویسید. 123

 الف( سیم و دوشاخه تمام وسایل برقی را هر دو هفته بازرسی کنیم تا سالم و بدون اتصالی باشد.

 ب( برای پیشگیری احتمالی نشت گاز یکی یا دو پنجره کوچک محل کار را نیم باز بگذاریم.

 ـ بریدگی عمیق چگونه بوجود می آید؟124

 پشت چاقو یا لبه قیچی با ماشین آالت به وجود می آید.بریدگی عمیق به وسیله لبه کند ابزار مانند 

 ـ انواع سوختگیها را نام ببرید؟125

 ج( سوختگی شیمیایی            ب( سوختگی با حرارت مرطوب            ت خشکرالف( سوختگی با حرا

 ـ برق گرفتگی را تعریف کنید؟126

 .براساس تماس بدن با جریان برق ولتاژ باال پیش می آید

 مورد( 3ـ هنگام استفاده از چرخ خیاطی برقی چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟ )127

 الف( هیچ شئی سنگینی را روی پدال قرار ندهیم.

 ب( هنگام باال رفتن سوزن کاماًل مواظب باشیم.

 ج( وقتی چرخ در حال استفاده نیست نباید دو شاخه آن در پریز برق باشد.

 مورد(3چه مقررات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ )ـ در محیط کارگاه 128

 ـ لباس کار تمیز استفاده کنیم.1

 ـ هرروز دوش بگیریم.2

 ـ نظافت محیط کار را بطور کامل رعایت کنیم.3

 مورد( 2ـ عالیم برق گرفتگی را بنویسید؟ )129



 ـ انقباض ماهیچه های برق گرفته و جدا نشدن از سیم برق1

 النخاع بصللج شدن مرکز تنفس در ـ قطع تنفس در اثر ف2

 

 


