
 در پرده دوزی از پشم شیشه به چه عنوان استفاده میشود؟

 آستر داخلی -۱

 ☑ آستر داخلی و برجسته کردن و سنگین کردن پارچه -۲

 فقط برای برجسته کردن -۳

 برای سنگین کردن پارچه -۴

  

 برای رفع لکه به چه نکته ای باید توجه کرد؟

 ☑ نوع لکه و جنس و رنگ پارچه -۱

 جنس و رنگ پارچه -۲

 نوع لکه -۳

 جنس پارچه -۴

  

 چین سوزنی چیست؟

 برای چین دادن وسط پارچه به کار می رود -۱

 ☑ برای چین دادن لبه پارچه استفاده میشود-۲

 برای چین دادن نوار اریب استفاده میشود -۳

 برای مغزی دوزی استفاده میشود -۴



  

 ل از چه پارچه ای استفاده میشود؟برای پوشش داخلی کوسن، پرده و روکش مب

 ☑ متقال -۱

 چلوار -۲

 چیت -۳

 ململ -۴

  

 برای اینکه پنجره پهن تر نشان داده شود چه باید کرد؟

 میله پرده را کمی اضافه تر میگیریم -۱

 برابر میکنیم ۴طول میله پرده را  -۲

 از پارچه هایی با خط های افقی استفاده میکنیم -۳

از قسمت باال در وسط کمی به هم وصل و به دو طرف جمع میشود استفاده  از پرده ای که -۴

 ☑ میکنیم

  

 کدام نوع از میله پرده قابلیت تنظیم شدن دارد؟

 خم شونده -۱

 میله پرده گردان -۲

 ☑ میله پرده کششی -۳



 میله پرده دکوری -۴

  

 قطر میله پرده دکوری چند سانت است؟

 سانت ۴ -۱

  ☑  سانت ۵تا  ۱ -۲

 سانت ۳ -۳

 سانت ۶ -۴

  

 بلندی نهایی پرده در میله پرده های ریلی معموال چگونه است؟

 ☑ از لبه باالئی میله پرده -۱

 از خط وسط میله پرده -۲

 از زیر میله پرده -۳

 سانت باالتر از میله پرده ۵از  -۴

  

 ازه گیری میشود؟بلندی نهایی پرده در میله پرده های دکوری چگونه اند

 از باال میله پرده -۱

 از پائین میله پرده -۲



 از وسط میله پرده -۳

 از سوراخ زیر حلقه ها اندازه گیری میشود -۴

  

 مزیت پارچه های طرح دار نسبت به پارچه های ساده در چیست؟

 دوام بیشتری دارند -۱

 ☑ لک را کمتر نشان میدهند -۲

 گران تر جلوه میکنند -۳

 لت صمیمی و گرمتری دارندحا -۴

  

 برای پرده مدل چپ و راست برای چین چه مقدار به پارچه اصافه میشود؟

 ☑ برابر ۴الی  ۲ -۱

 برابر ۲ -۲

 برابر ۳ -۳

 برابر ۵ -۴

  

 مزیت پرده دکوری در چیست؟

 برای دوخت آن پارچه کمتری استفاده میشود -۱



 به راحتی به دو طرف کنار می رود -۲

 ☑ به راحتی به کنار رفته و نور و روشنایی قابل کنترل است -۳

 ثابت بوده و جا به جایی نمی خواهد -۴

  

 پارچه های استاندار برای آستری کدامند؟

 کتان، ساتن -۱

 ☑ چلوار -۲

 کتان، ساتن، متقال -۳

 فقط کتان -۴

  

 


