
 جنس نمد از چیست ؟

 الف( پارچه

  ب( کنف

 ج( قالی

  ☑ د( پشم خالص

  

 کچه چیست ؟

 الف( همان نمد است

 ب( کچه کلمه ای است ترکمن که ب جای نمد در مناطق ترکمن نشین بکار می برن

ج( همان نمد اس. کچه کلمه ای است ترکمنی که به جای نمد در مناطق ترکمن استفاده می 

  ☑ .شود

  د( زیر انداز

  

 برای بستن دستبند نمدی سیتوان از ...................... استفاده کرد ؟

  الف( دکمه آهن ربای

  ☑ ج( دکمه های تزئینی

  ب( دکمه چهارپایه

  د( هیچ کدام

  

 برای دقت کار و محکمی آن باید از چه چسبی استفاده کرد ؟

 الف( قطره ای

  ب( نواری

  ☑ ج( چسب حرارتی

  چسب آهن د(



  

 پارچه فوتر یا نمد .......................... ؟

 الف( نوعی پارچه پرزدار می باشد

 ب( نوعی پارچه چروک می باشد

 .ج( نوعی پارچه ساده و زبر می باشد

  ☑ د( نوعی پارچه شیمی و ضد چروک و بسیار محکم و بادام است

  

میتوانید طرح را با کمک ............... و ............... برای متناسب بودن طرح با کیفیت موبایل مورد نظر 

 نمایید ؟

 الف( بزرگ و بزرگ

  ☑ ج( با کمک مقاله بزرگ و کوچک

 ب( کوچک و بزرگ

  بزرگ و ریز-د

  

 الگوهای کیف نمدی را چطور بر روی نمد کیده و برش بزنیم ؟

 الف( با استفاده از خودکار

 ب( با استفاده از مداد

 تفاده از خودکار ژله ایج( با اس

د( با استفاده از خودکار ژله ای به صورت خیلی کم رنگ یا اینکه الگو را با سوز ته گرد بر روی نمد 

  ☑ محکم کرده و برش می دهیم

  

 برای کیف های پولی نمدی بهتر است از چه آستری استفاده کرد؟

  ☑ الف( آستر سوزنی



 ج( آستر ساتنی

 ب( آستر طرح دار

  گرمی06تر د( آس

  

 برای بستن پاپوش از چه چیزی میتوان استفاده کرد ؟

  الف( دکمه

  ☑ ب( چسبهای نر و ماده

  ج( قیطان

  د( نخ

  

 وسایل مورد نیاز برای آموزش نمد دوزی کدامند؟

 الف( قیچی معمولی و سر گج

 ج( چسب و کاغذ الگو

 ب( نخ در رنگهای متنوع

  ☑ د( همه موارد

 


