
 برای دوخت زیگزاگ ، كشش نخ باید چگونه باشد

  ☑ باید كشش نخ سوزن كمی كمتر از كشش نخ در دوخت ساده باشد -الف

 باید كشش نخ سوزن كمی بیشتر از كشش نخ در دوخت كردونه باشد -ب

 باید كشش نخ سوزن شل و در زیر كار جمع شود -ج

  هر سه گزینه -د

  

 طریقه پاك كردن لكه مداد روی پارچه نخی و كتانی سفید یا رنگ روش چگونه است؟

  آن را با آب بشویید -الف

 با الكل پاك كنید و با آب و صابون ان را بشویید -ب

  ☑ مداد پاك كن بكشید اگر لكه باقی ماند با آب و صابون بشویید -ج

 با گلیسیرین و آب و صابون بشویید -د

  

 ه كردن نقشه تكه دوزی چند رنگ به چه ترتیب است ؟نحوه پیاد

 روی پارچه می كشیم -نقشه را روی تكه می كشیم ب -الف

 نقشه نمی كشیم -نقشه را پشت پارچه می كشیم د -ج

  

 معرق دوزی به چند شكل انجام می شود؟

  ☑ دو شكل برجسته و ساده -یك شكل ، ضخیم دوزی ب -الف

 هر سه گزینه -ن الیه و نقش دار دسه شكل ، الیه دار، بدو -ج

  

 در تكه دوزی برای اینكه زیادی پارچه بعد از چیدن ریش نشود به چه نحوی عمل می شود؟

 از قیچی زیگزاگ استفاده كرده و دور تكه ها را قیچی كرد -الف

  ☑ دور تا دور طرح قیطان گذاشته و بافاصله نزدیك نسبت زده می شود -ب

 ضخیم كاموا را با سوزن كاموا دوزی از الی دوخت گذراندهاز پشت پارچه نخ  -ج

 همه موارد -د

  



 موارد مصرف آجیده دوزی كدام است؟

 كالههای درویشی و شب كاله ، روكرسی و بعضی از وسایل آشپزخانه -الف

 روانداز – سجاده -سوزنی – بقچه – البسه –روبالشی  -ب

 كیف و كمربند – آستین سر –جلوی لباس  -ج

  ☑ گزینه الف و ب -د

  

 روش های تكه دوزی كدامند ؟

 برش نخ -حلقه زنی – روش مسطح -الف

 كردونه دوزی یا زنار دوزی – روش جناغی – روش ساده و برجسته -ب

  ☑ روش مرصعی – روش نمدی – روش ضخیم دوزی و برشی – معرق – روش ساده -ج

  همه موارد فوق -د

  

 د چیست و آن را با چه روش می دوزندعلت آسان دوختن تكه دوزی با نم

 چون سوزن به اسانی در آن فرو رفته و با دوخت زیگزاگ -الف

 چون دارای ضخامت و برای تكه دوزی مناسب و از چند الیه روی هم و با دوخت قالبدوزی -ب

 ه لغزندهچون نمد هیچوقت ساییده و ریش نمی شود و نیازی به برگرداندن كناره های آن نسبت و با بخی -ج

☑  

 هیچكدام -د

  

از انواع دوخت كدام مورد نظر است؟ )نقوشی از پارچه، ساتن، كتان، مخمل یا ماهوت را بریده و بر زمینه های از 

 ماهوت یا مخمل می دوزند و اطراف آن را با نخ ابریشمی ضخیم

 تابیده و سوزن دوزی یا قالب دوزی می كشد ؟

  ☑ معرق دوزی -الف

 تكه دوزی -ب

 مرصع دوزی -ج

 لندره دوزی -د

  


