
 ؟جا افتادن دوخت به چه معناست

 بستگی به چرخ خیاطی دارد(الف

 دبستگی به نخ دار(ب

 بستگی به نوع پارچه دارد(ج

 ☑سوزن دارد هد(بستگی ب

  

 ؟در پارچه های کشی اضافه درز چگونه مشخص میشود

 اضافه درز نیازی نیست(الف

 در روی الگو(ب

 ☑ج(در روی پارچه 

 یدر زمان اندازه گیر(د

  

 ؟بخیه های تمام کشی چه ویژگی دارند

 ☑الف(مستقیم و قابل کشش 

 معمولی(ب

 سازیابرای زیب(ج

 مهیچکدا(د

  

 ؟یراق چیست و چه کاربردی دارد

  نوار اریبی برای الیه درز(الف

 ☑ب(رشته های زرین برای تزیین لباس بکار میرود

 نخ طالیی یا نقره ای(ج

 دمغزی که دور یقه دوخته میشو(د



  

 ؟ای تمیز کردن ته اتو باید چکار کنیمبر

 الف(یک قطعه شمع و یا صابون به آن مالیده تا تمیز شود

 هبا مواد شویند(ب

 با کارد(ج

 هبا سرک(د

  

 ؟کدام وسیله برای مرطوب کردن لباس مناسب تر است

 لباس را با اتو نمدار میکنیم(الف

 هبا آب و به وسیله پارچ(ب

 ☑ج(با آب به وسیله اسفنج 

 دبا شیشه ای که در ان سوراخ باش(د

  

 ؟پارچه مخمل باید روی چه وسیله ای اتو شود

 میز اتو(الف

 روی میز معمولی(ب

 ☑ج(ژانت 

 رتخته برس دا(د

  

 ؟برای اتو کردن کدام قسمت از لباس باید از طیاره استفاده نمود

 اتوی یقه(الف

 اتوی فاق شلوار(ب

 ☑ج(اتوی دوختهای منحنی 

 نآستیاتوی سر (د



  

 ؟برای کدام قسمت های لباس باید از اتو پرس استفاده نمود

 یقه لباس(الف

 پای لباس(ب

 ج(الف و ب

 ستمام لبا(د

  

 ؟استفاده نمودکدرچه مواردی باید از بالشت

 برای اتو لبه دامن(الف

 برای اتو یقه(ب

 برای اتو پای لباس(ج

 ☑برای اتو کشی درزهای منحنی (د

  

 ؟چرا باید پس از اتمام کار با اتو آب داخل آنرا خالی کرد

 اتو خراب میشود(الف

 دآب از داخلش میریز(ب

 ☑داخلش رسوب میکند بج(آّ

 دآب باقی مانده بخار میشو(د

  

 ؟چه نوع لباسی فرد را کوتاه قدتر نشان میدهد

 الف(شلوار پاچه دم پا

 ☑ب(لباس با استین گشاد و کوتاه 

 و تنگ ج(لباس بلند

 گد(لباس کوتاه و تن



  

 ؟کدام پارچه ها برای دوخت لباس شنا مناسب تر است

  یب(پارچه های پالستیک

 یالف(پارچه های نخ

 ج(پارچه های فاقد کش هستند

 ☑د(پارچه های نرم کش دار 

  

 ؟برای شروع کار برش ابتدا باید چه کارهایی را انجام داد

 الگو را اماده میکنیم(الف

 ☑را روی میز پهن میکنیم و از طول تا میزنیم ب(پارچه 

 پارچه را اتو میکنیم(ج

 مپارچه را صاف میکین(د

  

 


