
 در دایره رنگی رنگ بنفش در کدام قسمت قرار می گیرد؟

 ☑ راست-1

 باال-2

 چپ-3

 پایین-4

 

 چند نوع زنجیره وجود دارد؟

 زنجیره ساده-1

 زنجیره به شکل گل-2

 ☑ 2و  1گزینه -3

 بخیه سوراخ دکمه ای-4

 

 چند نوع بخیه در دوخت وجود دارد؟

 ساده-1

 مخفی-2

 ساتن-3

 ☑همه موارد -4

 

 چه جنس نخی مناسب نخ مصرفی در بیلیش دوزی است؟



 ☑م تابیده نخ ابریش-1

 نخ ابریشم خام-2

 نخ کرک-3

 نخ ابریشم-4

 

 پارچه های دست بافت زریفت دارای چه الیافی است؟

 الیاف طبیعی-1

 ☑الیاف طبیعی ورزی -2

 الیاف طبیعی ضخیم-3

 الیاف گیاهی-4

 

 .......................... مفهوم اصلی پارچه های رنگی می باشد

 پارچه ساده بافت-1

 پارچه چهار خانه-2

 ☑ پارچه تک رنگ-3

 پارچه راه راه-4

 

 دوزی به چه صورت باید چیدمان رنگ ها را انجام داد؟ در چهل تکه

 ☑ تعادل بصری-1



 تعادل سیاه بر سفید-2

 تعادل کوچکی-3

 تعادل بزرگی-4

 

 در چه مرحله باید جنس پارچه را در چهل تکه دوزی انتخاب نمود؟

 ☑در مرحله طراحی پروژه -1

 در مرحله دوخت-2

 در مرحله خرید-3

 در مرحله برش-4

 

 از سوزن کرول برای چه کاری استفاده می شود؟

 ☑گلدوزی دستی -1

 پس دوزی-2

 خیاطی-3

 گلدوزی با چرخ-4

 

 قالب مخصوص به عنوان یک سوزن در یوزن دوزی برای چه چیزی استفاده می شود؟

 ممقان دوزی-1

 ترکمن دوزی-2



 ☑ رشتی دوزی-3

 مخمل دوزی-4

 

 کدام مرحله جز زیباترین مراحل اجیده دوزی است؟

 برش-1

 الگو برداری-2

 استر به رویه-3

 ☑ اجرای نقوش بر کار-4

 

 در کدام مرحله از چهل تکه دوزی از اجیده دوزی استفاده می شود؟

 سادهپس از دوخت قطعات چهل تکه دوزی -1

 ☑برش -2

 الگو برداری-3

 گلدوزی-4

 

 در خاتمی کاری کدام روش مناسب تر می باشد؟

 چاپ-1

 ☑ روش مستقیم-2

 استفاده از گچ تالک-3



 استفاده از خرده زغال-4

 

 زی ساده می باشد؟چه روشی مناسب چهل تکه دو

 چاپ-1

 کپی رایت-2

 ☑ گذاشتن برگه کپی بر سطح کار-3

 کشیدن طرح-4

 

 مواد و الیاف برجسته کننده در چهل تکه دوزی برجسته چه زمانی کاربرد دارد؟

 ☑ بعد از برش قطعات رویه-1

 قبل از برش-2

 الگو برداری-3

 2و  1گزینه -4

 

 ی ساده چه ارجحیتی بر چهل تکه دوزی برجسته دارد؟تکه دوز

 تنوع رنگ-1

 تنوع رنگ نخ-2

 ☑ سهولت در کار-3

 تنوع جنس پارچه-4



 

 چه جنس نخی مناسب اتصال قطعات در خاتمی دوزی می باشد؟

 نخ نامرئی-1

 نخ کوک-2

 نخ عمامه-3

 ☑نخ پلی استر نازک -4

 

 چه جنس نخی بیشتر در خاتمی دوزی استفاده می شود؟

 نخ نامرئی-1

 نخ کوک-2

 نخ عمامه-3

 ☑ابریشمی نخ -4

 

 خاتمی دوزی به چه معناست؟

 دوخت مهره تزئینی-1

 ☑ دوخت گلدوزی بر چهل تکه-2

 دوخت گلدوزی بر چهل تکه دوزی-3

 همه موارد-4

 



 مفهوم خطوط و نقوش اسالمی در چهل تکه دوزی چیست؟-33

 برش اشکال خطی-1

 شناخت خط و نقش-2

 تفاوت خط و نقش-3

 ☑ نوعی کتیبه دوزی سنتی-4

 

 بهترین حرکت دوختی در چهل تکه دوزی پنجره کلیسا چیست؟-31

 دوخت ریز-1

 ☑ تیحرکت رفت و برگشت دوخ-2

 حرکت دوختها از یک سمت باشد-3

 حرکت دوختها از مرکز باشد-4

 

 برای دوخت چهل تکه دوزی حجمی از کدام نوع دوخت استفاده می شود؟-22

 زنجیره-1

 دوخت مخفی-2

 ☑ دوخت ساقه دوزی-3

 دندان موشی-4

 

 دوخت فاکوت چیست؟-22



 دوخت تزئینی بر روی کار-1

 تزئینیدوخت تزئینی بر پارچه با مهره های -2

 ☑ دوخت تزئینی حد فاصل دو قطعه پارچه-3

 دوخت زنجیره ساده و حلقوی-4

 

 اتصال الی چسب در کدام قسمت از چهل تکه دوزی انجام می گیرد؟-21

 در کلیه قطعات و در قسمت پشت پارچه-1

 فقط برای درزها استفاده می شود-2

 ☑ از پودر چسب برای درزها استفاده می شود-3

 در قسمت آستر استفاده می شود-4

 

 وزی چیست؟ویژگی های خاص خاتمی د از-11

 دوخت گلدوزی بر چهل تکه-1

 اجرای دوخت گلدوزی و پولک دوزی-2

 دوخت قطعات چهل تکه-3

 ☑ دوخت کوتاه و بلند-4

 

 هنر خاتمی دوزی با کدامیک از هنرهای صنایع دستی شباهت دارد؟

 گالبتون دوزی-1



 چهل تکه دوزی-2

 ☑ مرصع دوزی-3

 شال کشمیر-4

 

 ی از کدام دوخت استفاده می نمایید؟ر چهل تکه دوزبرای دوخت پولک بر هن-7

 دوخت بست دوزی-1

 ☑ دوخت مخفی-2

 زنجیره دوزی-3

 دوخت کوتاه و بلند-4

 

 استفاده از پنبه در چهل تکه دوزی در کدام مرحله دوخت قرار دارد؟-6

 قبل از آسترکشی-1

 بعد از آسترکشی-2

 هنگام گلدوزی دستی بر چهل تکه-3

 ☑ مرحله به مرحله بعد از آستر کشی-4

 

 مفهوم چهل تکه دوزی ضلع دار چیست؟-3

 طرح های مشابه-1

 طرح های تکراری-2



 ☑ طرح های زاویه دار قائم-3

 طرح های مسطح-4

 

 ..... می باشندپارچه های دست بافت زربفت دارای ................ و .............-1

 ☑ الیاف طبیعی ورزی-1

 الیاف مصنوعی و ظریف-2

 الیاف طبیعی و ضخیم-3

 الیاف گیاهی و ظریف-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


