
 کدامیک نوعی از نمد پوششی است که چوپانان در مناطق چرای گله در صحرا استفاده می کنند؟

 پیچ و کوالو4- کالش3- فرنجی2- ☑ کله بال1

 

کدامیک عین کت مردانه کردی است با این تفاوت که اوالً پارچه آن را رنگی انتخاب می کنند و ثانیاً 

 کوتاه تر می دوزند؟ خیلی

 ☑ که وا4- کلکه3- کالو2- کلنجه1

 

 کدام قسمت از لباس کردها از جنس پشم یا کتان می باشد؟

 کاله – پوزوانه4- فرنجی – دستار3- ☑ رانک – چوخه2- شال – سورانی1

 

کدامیک لباس بلندی است که روی پیراهن بلند پوشیده شده و قسمت پشت لباس کردی را می 

 پوشاند؟

 کراس4- ☑ کوا3- سروین2- شال1

 

 اگر نخ کوک بر روی پارچه باقی بماند و دسترسی به گره آن در پشت پارچه نباشد و در نتیجه بیرون

 کشیدن آن مسیر نباشد توسط کدامیک نخ ها را از بین می برند؟

 مل4- قیچی3- ☑ نخ چین2- سنجاق1-

 

 اگر نخ ماسوره هنگام دوخت پاره شود علت کجاست؟

 کشش نخ ماسوره زیاد است – ستجا ماسوره به درستی نصب نشده ا1-

 نخ روی ماسوره نا هموار پیچیده شده است – نخ کشی از محل نابجای ماکو انجام شده2-



 تناسب نداشتن ماسوره و نخ – ماسوره زیادتر از حد معمول پر شده3-

 ☑ همه موارد4-

 

 اگر چرخ خیاطی در حین کار صدا کند اشکال از کجاست؟

 ☑ روغن چرخ تمام شده است2- سوزن شکسته است1-

 قرار نگرفتن صحیح پارچه4- نخ ماسوره پاره شده است3-

 

 دهد؟ یبا دست را نشان م گزاگیمورد استفاده ز نهیکدام گز

 ☑گریقسمت د یتکه رو کیاتصال  یبرا-2  لباس  یاتصال موقت تکه ها یبرا -1

 لباس یتکه ها میاتصال دا یبرا-4   به پارچه  ییاتصال ال یبرا-3

 

 کنند؟ یم یشوند با کدام روش پاک دوز یم شیرا که به سرعت ر ییو پارچه ها میضخ یپارچه ها

 یبا دندان موش یپاک دوز-2   با دست   یپاک دوز-1

 ☑ بیبا نوار ار یپاک دوز-4      با تور  یپاک دوز-3

 

 

 

 

 


