
روی کار و پشت کار یکسان است و می تواند به صورت  قسمت در کدام نوع دوخت ، در .1

 طولی یا مورب زده شود ؟

 ( بخیه مخفی4   ( بخیه کوتاه و بلند  3       بخیه ساتن( 2   ده    ( بخیه سا1

 

نوعی از دوخت است که می تواند مزین تکه دوزی قرار گیرد و به صورت تزئینی از نخ   .2

 های ضخیم جهت ردیف های دوختی از لبه طرح به قسمت پایین زده شود ؟

 ( بخیه مخفی4   تاه و بلند  بخیه کو( 3      ( بخیه ساتن 2     ( بخیه ساده  1

 

کدام نوع دوخت به صورت طرح هفت و یا هشت با تکه بخیه در رأس هر زاویه انجام می   .3

 گیرد ؟

 ( بخیه سوراخ دگمه ای4       ( بخیه مخفی  3      ( بخیه ساده 2           زیگزاک( 1

 

 دوخت زیگزاک جهت پس دوزهای برگردان چه قسمت هایی استفاده می شود ؟  .4

 همه موارد( 4        ( البه 3        ( لبه پایین دامن2       ( آستری    1

 

 نام دیگر دندان موشی ساده چیست ؟  .5

 ( گره روکوکو4  دوخت پتویی( 3( دندان موشی تزئینی   2( بخیه سوراخ دگمه ای   1

 

دام نوع دوخت جهت تزئین لبه پارچه و نیز دوخت جا دگمه لبای و انگنه دوزی به در ک  .6

 کار می رود ؟

 ( گره روکوکو4( دوخت پتویی  3( دندان موشی تزئینی   2   بخیه سوراخ دگمه ای( 1

 

در کدام نوع دوخت ، از دو ردیف دندان موشی ساده به صورت مقابل هم و گاه دندانه ها   .7

 تا خط پایه دندانه دیگر قرار می گیرد ؟

 ( گره روکوکو4( دوخت پتویی  3   دندان موشی تزئینی( 2( بخیه سوراخ دگمه ای   1

 

 نام دیگر پتوئی تزئینی چیست ؟  .8



 ( گره روکوکو4( دوخت پتویی  3   دندان موشی تزئینی( 2( بخیه سوراخ دگمه ای   1

 

 کدام نوع بخیه می تواند شکل گل رز را جلوه گر نماید ؟  .9

 گره روکوکو( 4( دوخت پتویی  3( دندان موشی تزئینی   2( بخیه سوراخ دگمه ای   1

 

ه در در کدام نوع بخیه ، سوزن و نخ را از پارچه بیرون آورده ، سپس به صورت تک بخی  .11

 پارچه زده و چند دور نخ به دور سوزن تابانده میشود ؟

 گره روکوکو( 4( دوخت پتویی  3( دندان موشی تزئینی   2( بخیه سوراخ دگمه ای   1

 

 کدام نوع گره ، با گرداندن تعداد کمی نخ به دور سوزن تشکیل می شود ؟  .11

 ( گره چینی4       یی ( گره ایتالیا3      ( گره آلمانی 2       گره فرانسوی( 1

 

 گره فرانسوی به چند نوع می تواند انجام شود ؟  .12

 ( چهار نوع4             ( سه نوع  3            دو نوع( 2             ( یک نوع1

 

در کدام نوع گره ، سوزن از سطح پارچه جدا شده و انتهای نخ را به حرکت برگردان به   .13

 صورت حلقه ایجاد کرده و دوباره در پارچه خوابیده می شود ؟

 ( گره چینی4         ( گره ایتالیایی3        گره آلمانی( 2       ( گره فرانسوی  1

 

 در گره آلمانی ، نخ به دور سوزن می تواند چند بار انجام گیرد ؟  .14

 بار 5الی  4( 4          بار  4لی ا 3( 3       بار 3الی  2( 2          بار   2الی  1( 1

 

 ساقه دوزی چیست ؟  .15

 به دوخت کلیه خطوط گفته می شود( 2( به دوخت محیط میانی گفته می شود     1

 ( به دوخت افقی گفته می شود 4        گفته می شود    به دوخت جناغی( 3

 

 دوخت ساده دوزی به چه صورت انجام می گیرد ؟  .16



 ( عمود4      ( افقی  3      مورب ایستاده( 2         ( مورب خوابیده1

 

 برای دوخت شاخه های ضخیم از چه ربانی استفاده می شود ؟  .17

 ( ربان حریر4      ( ربان عرضی  3         ( ربان کتان 2               ربان پهن( 1

 

 نام دیگر دوخت اریب دوزی چیست ؟  .18

 ( دوخت ضخیم4  ساقه دوزی( 3( دوخت مورب تو پر  2( دوخت مورب تو خالی    1

 

 در ربان دوزی نوار کارترین :  .19

 برگ ها کاربرد دارد ( برای زیبایی 2      برای مخفی کردن سیم در ربان کاربرد دارد( 1

 ( برای زیبایی ساقه ها کاربرد دارد 4                   ( برای زیبایی دوخت کاربرد دارد  3

 

 .................. یکی از روش های دوختی خطوط ساقه و شاخه می باشد :  .21

 ( پلی استر4     عمامه در ربان    (3       یسسرخ( 2         دوخت شالل مارپیچ( 1

 

 کدام نوع الیاف برای دوخت شالل مارپیچ کاربرد دارد ؟  .21

 ( پلی استر4      عمامه در ربان( 3     ( الیاف کتان  2     ( الیاف ابریشمی 1

 

اگر دوخت ساقه دوزی به صورت خوابیده و یا پهنا صورت بگیرد ، در اصطالح به آن   .22

 ............. گویند .

 زنار دوزی( 4         ( زیبا دوزی 3     یور دوزی  ( ز2         ( ساده دوزی  1

 

 برای برجسته نمودن ساقه ها در ربان دوزی چه عملکردی دارد ؟  .23

 ( دوخت ها را بر هم می زنیم2  از الیاف قیطان به زیر دوخت استفاده می شود(1

 اده می کنیم ( از دوخت سایه روشن استف4                          ( سیم گذاری می کنیم  3

 

 الیاف دمسه و عمامه برای دوخت چه خطوطی کاربرد دارد ؟  .24



 ( همه موارد4( دوخت های تو پر  3   دوخت های بسیار ریز( 2( دوخت های ضخیم     1

 

 در ربان دوزی از گروه الیاف ............. و یا .................. جهت تزئینات استفاده می شود .  .25

 ( حریر ، ساتن4    ( نخی ، ساتن 3         ابریشمی ، نخی( 2      ابریشیمی ، حریر   (1

 
 


