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 )توانايي شنا خت ابزار كار(صابون خياطي روي چه پارچه هاي ايجاد لكه مي كند ؟-1

 مخمل ابريشمي)دنخي و ابريشمي                                ) تريكو                      ج) متقا ل                    ب)الف

 ) توا نايي راه اندازي (در چه مواقعي كارپش بر عمل نمي كند؟ -2

 همه موارد) كار پيش برد در وضعيت پايين قرار دارد         د) پايه ازقيد فشار جدا شده  ج)دكمه تنظيم روي صفر قراردارد      ب)الف

 )ي توا نايي راه انداز( ماشين ارلوك جه نوع ماشيني است؟  ) 3

 هيچكدام) براي انواع دوختهاي  تز ئيني بكار ميرود     د) چرخ معمولي است           ج)پاك دوزي را انجام ميد هد               ب) الف 

 )ريبراي خاموش كردن آتش سوزي هاي كه در اثر جريان الكتريسيته بوجود مي ايد از چه و سيله اي مي توان استفاده كرد؟ توانايي پيش گي) 4

 پتو) كپسول آتش نشا ني                            د) خاك                         ج) آب                     ب) الف

 )پاك دوزي به روش ساده و دندان موشي به چه طريقي است ؟ توانايي دوخت) 5

 چرخ پا ك دوزي) خ صنعتي            دبا چر) با چرخ خياطي                    ج) با دست                ب) الف

 دوخت زيگزاگ وپس دوزاز كدام طرف است؟ توانايي دوخ) 6

 پس دوزي چپ. زيگزاگ راست) )هردو از طرف چپ         د) پس دوزي راست           ج. زيگزاگ چپ)هردو از طرف راست          ب)الف

 )يي دوختوسايل عالمت گذاري روي پا رچه را بنويسيد؟ توانا) 7

 همه موارد   ) كاربن            د) صابون خياطي                  ج) مل                     ب)الف

 )بلندي سر براي كاله بچه را چگو نه اندازه مي گيرند؟ توانايي دوخت) 8

 اندازه دور سر) اني تا پشت سر            داز وسط خط باالي پيش)ازوسط سر تا روي شقيقه          ج) از وسط تا پشت سر         ب) الف

 )براي تهيه ناف بند نوزاد از چه پار چه اي استفاده مي كنند؟ توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد) 9

 مخمل) نخي و تطيف                        د) سا تن                   ج)تريكو                ب)الف 

 )ماه چند است؟ توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد 6تا  3كادر الگوي نوزاد ) 10

   25*25)د                 27*27) ج                   24*24) ب                          23*  23) الف

 )خط نشانه در كاور باال تنه نوزاد چگو نه بدست مي آ يد؟؟ توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد) 11

 دوم خط گردن و سينه1) دهم خط زير شانه و گردن            د1) دهم خط گردن و سينه                            ج1) ب             دهم طول كا در 1) الف 
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 )رسم گودي گردن در باتا تنه جلونوزاد  چگونه است؟ توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد) 12

 / 5+پنجم دور گردن   1)     د/               5+ششم دور گردن 1) ج       پنجم دور گردن   1) ششم دور گردن           ب1) الف

 )جهت چين دادن دامن لباس باال تنه كوتاه چگو نه است ؟؟ توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه ) 13

 به دلخواه چين مي دهيم  ) دي به اندازه سه برابر عرض كادر  مستطيل) جبه اندازه دو برابر عرض كادر    مستطيلي ) مستطيلي به اندازه عرض كادر   ب) الف

 )كادر الگوي باال تنه از يك تا هفت سال چگو نه رسم مي شود؟توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه ) 14

    5+وعرض نصف دور سينه  1+طول قد باال تنه پشت ) طول قد باال تنه پشت و عرض نصف دور سينه        ب)الف

 10+طول قد باال تنه پشت وعرض دور سينه ) د                 5+طول قد باال تنه پشت و عرض دور سينه ) ج  

 )برش باال تنه سا رافون چگونه دوخته مي شود؟ توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه )15

 به صورت دويل) د     به صورت اوزما ن        ) دوخت به صورت سجاف               ج) دوخت ساده       ب) الف

 )الگوي اساس باال تنه هشت تا يازده سال را چگونه تهيه مي كنيم؟ توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه ) 16

 سال11تا 8) سال                د13تا 11) سال             ج 7تا 1) سال           ب 5تا 1) الف

 )ي تهيه الگوي لباس دخترانه طول چاك روي دست شنل چند سانت است ؟ تواناي) 17

 سانت 16) سانت                       د 20) سانت        ج 18)سانت        ب15) الف

 )در شلوار پفي با پيشوند مابين خط پهلوي جلو و پشت چه مقدار اضا فه مي كنيم؟ توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه ) 18

 سانت     12تا 10) سانت              د 20تا  15)نت         جسا 25تا 20)سال        ب 15تا  10) الف
 )معموال لباس زير نو زاد چگونه بريده مي شود؟ توانايي برش انواع  لباس نوزاد دخترانه ) 19

 بالف و) يك بار روي يك ال               د)يك بارروي دو الي پارچه                  ج ) به  صورت دوبل      ب) الف

 )خط وسط پشت يقه شكاري را چگونه برش مي دهيم؟ ؟ توانايي برش انواع  لباس نوزاد دخترانه )20

 دو ال اريب) يك ال اريب                    د) روي يك ال               ج) دو ال بسته          ب) الف

 )اع  لباس نوزاد دخترانه هنگام برش الگوي شنل خط وسط پشت كجا قرار مي گيرد؟ توانايي برش انو)21

 روي يك الي بسته) روي دو الي باز           د) روي تاي دو الي بسته    ج) روي تاي باز پارچه     ب) الف

 )يقه كيسه خواب زمستاني چگونه بريده ميشود؟ توانايي برش انواع  لباس نوزاد دخترانه ) 22

 هيچكدام  ) روي پارچه به صورت اريب                د) چه دوال             جروي پار) روي پارچه يك ال                ب) الف

 )پارچه مشمع پيشوند چگونه دوخته مي شود؟تواناي دوخت انواع لباس نوزاد) 23
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 ونددو ال مشمع و يك ال پيش)روي پيشوند              د)وسط دو اليه پيشوند         ج)زير پيشند را برش داده      ب) الف

 )براي دوخت كفش بچه گانه دوز ازچه نوع پارچه اي مي توان استفاده كرد؟ تواناي دوخت انواع لباس نوزاد) 24

 همه موارد) فالنل                د) حوله اي               ج) مخمل با پرز بلند             ب) الف

 )تواناي دوخت انواع لباس نوزاد قسمت پا يين كيسه خواب تابستاني را چه گونه مي دوزيم ؟) 25

 جدا گا نه دوخته مي شود)مانند كيسه                       د) دامن معمولي            ج)به صورت دوبل         ب) الف 

 )لباس يكسره تا بستاني براي چه سني مناسب است؟ تواناي دوخت انواع لباس نوزاد)26

 سال2تا0) ماه                  د20تا 12)ج            ما ه      6تا 3)ماه       ب9تا6)الف

 )ركاب شلوار پيشبند دارپفي را چند بار برش مي دهند؟ تواناي دوخت انواع لباس نوزاد)27

 دو بار دو ال)يكبار يك ال             د) دوبار يك ال              ج) يكبار دوال               ب)الف

 )يري از برق افتا دگي پارچه توسط اتو از چه رو اتوي استفاده كنيم؟ تواناي دوخت انواع لباس نوزادبهتر است جهت جلو گ) 28

 الف و ج) چلوار نازك                د)تترون                 ج) وال نخي                ب) فلا

 )نوزادآب برنج براي آهار زدن چه چيزي بكار مي رود؟ تواناي دوخت انواع لباس ) 29

 هيچكدام)سرويس لباس نوزاد                   د) كيسه خواب                    ج)سرويس خواب نوزاد                ب) الف

 )در چه صورتي احتياجي به سجاف يقه و آستين در كيسه خواب تا بستاني نيست؟ تواناي دوخت انواع لباس نوزاد) 30

 هيچكدام) در صورت بدون دوبل باشد     د)نمي توان به صورت سجاف باشد           ج)خته شود        بهنگامي كه به صورت دوبل دو) الف
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 بچه گانه  ودخترانه دوز              
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