
 2سرمه دوزی درجه 

 در چه دوره اي ازمليله دوزي براي لباس هاي رسمي و لشكري و درفش ها استفاده مي كردند؟ -1

 زندیان( 4                ساسانيان(3                اشكانيان(2                هخامنشيان  (1

 نام ديگر زناردوزي چيست؟ -2

   توردوزی(4                دوزی معرق(3                 دوزی اریب(2               دوردوزی  (1

 .گويند.......... دوختن قطعات مليله ساده به صورت زيگزاگ در اطراف تگرگ ها را  -3

  تحریردوزی(4                  دوزی کنگره(3                 توردوزی(2                فلزدوزی  (1

اتو كشي كدام پارچه از صفحه مخصوص كه بر روي آن تعداد بي شمار سوزن با فاصله براي   -4

 كم تعبيه شده،استفاده مي كنيم؟

 ترمه(4                    نخی(3                   ساتن(2               مخمل  (1

 در كتيبه دوزي معموال از چه دوخت هايي بيشتر استفاده مي شود؟ -5

 صحيح 1و2 گزینه(4               دوزی ابریشم(3               دوزی یك ده(2           ساتن دوزی  (1

  .است

 در كدام دوخت از فتيله گذاري وقيطان دوزي استفاده مي شود؟ -6

 بخارادوزی(4               دوزی کمند(3             دوزی  خاتمی(2              زری دوزی  (1

 بر چند نوع است؟ مليله -7

 براق-ای شيشه (4             ای نقره-ساده(3               براق -ساده(2            نقره ای -طالیی (1

 .بوده است........... اوج شكوفايي منجوق دوزي در سال  -8

 قمری هجری21(4           قمری هجری8(3            قمری هجری11(2             هجری قمری 13 (1

 در اين نوع شرابه دوزي انتهاي رديف آزاد نمي باشد بلكه دوسر آن به لباس دخته مي شود؟ -9

 الوان(4               ساده دالبر(3                زیگزاگی( 2               دالبرهای تقاطعی  (1

 
 

 باسمه كردن چيست؟ -11

                         است دوخت نوع یك(2                      یك روش برای انتقال طرح به روی پارچه  (1

 هيچكدام(4                        . شود می گفته گيری لكه روش نوعی به(3          

 .بر روي تور انجام مي شود............ از دوخت هاي زير،دوخت  -11

 دوزی مليله(4                 دوزی پته(3                دوزی بخارا(2                    زری دوزی  (1

 دوخت پرده خانه خدا متعلق به چه دوره ای بوده است؟ -12

 سامانيان(4                گورکانيان(3                  تيموریان(2                  صفویان  (1

 سرمه را با كدام قيچي بايد بريد؟ -13

 دالبر قيچی(4       تيز نوك و سرکج قيچی(3        خياطی ساده قيچی(2       قيچی بزرگ و نوك تيز  (1



 مرصع دوزي چيست؟ -14

  سرمه با دوزی پيله(2                 گوهر نشان کردن توسط سنگ و سرمه  (1

 اشك با دوزی شرابه(4                                                    پولك با دوزی حاشيه(3 

 ده يك دوزي با كدام نخ دوخته مي شود؟ -15

 گالبتون(4                      ابریشم(3                        دمسه(2                      نقده  (1

 براي سرمه دوزي به روش برجسته ازچه وسيله اي استفاده مي كنيم؟ -16

 موارد همه(4                      ابریشم(3                         فتيله(2                     پنبه  (1

 ستفاده می شود که در آن ردیف هایاز این روش منجوق دوزی برای دوخت سطح های وسيع ا -11

 منجوق کنار هم دوخته می شود؟

 دوزی دوباره روش(4                پر تو روش(3                    جناغی روش(2                روش خطی (1

 نوع نخ مورد استفاده در ده یك دوزی چيست؟ -18

-گالبتون(4             دمسه-ابریشم(3                    نقده-گالبتون(2                 ابریشم -ترمه (1

 نایلونی

به دوختي گفته مي شود كه در آن طرح هايي از آيات،اسماء ائمه اطهارو اشعار استفاده مي  -19

 شود؟

 دوزی کتيبه(4                   دوزی خوس(3                     دوزی ابریشم(2                  زری دوزی  (1

    كداميك از طرح هاي زير براي پيله دوزي استفاده نمي شود؟ -21

 ای حاشيه های گل(4                    بوته و گل(3                      پرندگان(2                   هندسی  (1

 .مي گويند...................... زرك دوزي به  -21

 براق مليله با ها گل و ها برگ دور دوخت(2                            دوخت وسط گل ها با منجوق  (1

 پولك با خطوط و ها ساقه دخت(4                        دوخت حاشيه ها با سرمه الماسی  (3

 هايي كه بين فلز دوزي خالي مي ماند را با وسيله اي پر مي كنند؟فاصله  -22

 سرمه با(4                   گالبتون نخ با(3                     منجوق با(2                    با مروارید  (1

 خصوصيت نخ مز يوگسالوي كدام گزينه است؟ -23

 موارد همه(4              است ثابت آن رنگ (3                     است براق(2               بدون پرز است  (1

 مدارك به دست آمده سابقه پيدايش صنايع دستي را به چه دوراني نسبت مي دهد؟ -24

 هجرت بعداز(4                     اسالم بعدار(3                ميالد از قبل( 2                 عصر حجر  (1

 مختص گلدوزي است؟ كدام سوزن -25

 کرول(4                        چنایل(3                       شارپ(2                    تپستری  (1

ال 6نخ هايي كه به صورت كالف هاي كوچك در بازار عرضه مي شود و از يك رشته نخ  -26

 تشكيل شده،چه نام دارد؟

 نقده نخ(4                    سرمه نخ(3                      دمسه نخ(2                 نخ ابریشمی  (1



 كند؟ مي ثابت را آب داغ چه لكه هايي  -27

 سبزی و علف(4             مرغ تخم و خون(3          بستنی و شكالت(2           مداد و قهوه  (1

 دوخت جناغي در سرمه دوزي به چه دوختي گفته مي شود؟ -28

 .که در آن سرمه به صورت قرینه طرحی از برگ به خود می گيرددوختی  (1

 .دوختی که در زیر آن یك خط مليله دوخته می شود (2

 .دوختی که در آن دور گلبرگ ها به صورت زیگزاگ دوخته می شود (3

 .دوختی که در آن سطح وسيعی از کاز پر می شود و ردیف های سرمه کنار هم دوخته می شوند (4

عبارت است از مهره هاي ريز رنگي كه از جنس هاي مختلف عقيق و ساير سنگ  ........ -29

 .هاي قيمتي يا شيشه و پالستيك الوان ساخته مي شود

 مليله(4                          سرمه(3                        منجوق(2                      مروارید  (1

براي اينكه به دوخت تزئين بيشتري ببخشيد از كدام شيوه در بست زني كمند دوزي  -31

 استفاده مي كنيد؟

 دوزی یك ده(4          دوزی مضاعف(3                   دوزی ترکمن(2          کتيبه دوزی  (1

 قدمت مليله دوزي با توجه به حفاري ها به چند سال پيش مي رسد؟ -31

         پيش سال 2111(2                             سال پيش  1011الی  1111 (1

 پيش سال 0111(4                             سال پيش  3111الی  2011 (3

 كدام گزينه طرح هاي مورد استفاده در فلز دوزي را شامل مي شود؟  -32

 ای کتيبه(4          وحشی حيوانت(3           بوته و گل و پرندگان(2         هندسی و محرماتی  (1

 قدمت هنر سرمه دوزي به چه دوراني بر مي گردد؟ -33

 سامانيان(4                 اشكانيان(3                 تيموریان(2                   ساسانيان  (1

 نام ديگر سرمه الماسي چيست؟ -34

  فرانسوی(4                 دار تراش(3                    مات(2                   شان ساین  (1

 
 

 




