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 خیاطی: عنوان آزمون
 کد استاندارد نام استانداردآموزشی

 7-4/2/44/14 2نازکدوز زنانه درجه  

 7-4/3/2/44/14 الگوساز و برشکار زنانه

06 : تعداد سئواالت

46 :تعداد صفحه  
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 کردن قیچی کدام روش صحیح است؟ براي تیز -4

 قيچي کردنچندين بار ورقه سمباده را  (ب     ال پارچه چيدن چند (الف

کشيدن قيچي به روي سنگ مرمر (د    شستشوي قيچي با سرکه (ج

 باشد؟تر مییک دقیقکن کدامصاف کش پادر عملکرد خط -2

 وسيله گچه کن بپا صاف (ب    وسيله سنجاقه کن بصاف پا (الف

کن بدون عالمتصاف پا (د      کن پمپيصاف پا (ج

 ؟استهایی اسب چه پارچهنوک سوزن با انحناي گرد من -3

 هاي چرمپارچه (ب     هاي پشميپارچه (الف

پارچه کشباف (د   هاي لطيف کتاني و ارگانزاپارچه (ج

 شود؟ه میددر پارچه فرو برها سنجاق چگونه -4

در تمام جهات (د    عمودي (ج   اريب (ب   افقي (الف

 زیر است؟ هاياز پارچه صابون چرب خیاطی مناسب کدامیک -5

پارچه استريچ (د  هاي لطيفپارچه (ج  پارچه حرير  (ب  پارچه پشمي (الف

 اي ارگانزا چیست؟مصارف الئی پارچه -0

 هاي ظريفدر پارچه (ب     هاي بارانيبراي لباس (الف

هاي پشميپارچه (د     هاي آهاردار پارچه (ج

 رود؟یک به کار میکدام کش کردن پارچه با خاصیت ارتجاعیبراي چین -7

  کش قيطاني باريک (ب      قرقره نايلوني (الف

نخ عمامه (د     قرقره نخي مرسريزه (ج

 ؟استهاي صنعتی چرخاز  گزینهکدام  -8

 دوز، اورالکدوز، مادگيراسته (ب   دوز، همه کارهدوز، مادگيراسته (الف

ww کاره خانگي، ساده دستي، گلدوزي همه (د    دوز، چرخ پائيوز، مادگيدراسته (ج 
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 ؟استهاي اورالک کدام گزینه از انواع چرخ -1

 دوز خانگيراسته (ب     دوز خانگيتريکو (الف

 زيگزاگي و خانگي (د     زن و زيگزاگيتيغه (ج

؟دکنییک از وسایل چرخ را مشاهده میدر تصویر روبرو کدام -46

 ماکوي چرخ ساده (الف

 چرخ اورالک ماسوره  (ب

 هاماسوره انواع چرخ (ج

 دوزماسوره چرخ راسته (د

 ؟چیستدر تصویر روبرو کاربرد پایه  -44

  نصب پايه قيطان دوزي (ب نصب پايه پيچ رل (الف

 نصب پايه پاکدوزي (د      نصب پايه چشمه دوزي (ج

 د؟دهمینشان چرخ صحیح  بادوخت یک نمایش کدام -42

 (ب (الف

 (د (ج
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 ؟استالزم  میز اتوهنگام استفاده از  به یک از موارد زیرکدام -43

 پارچه نازک  (ب      اتوي سنگين (الف

 يک پارچه ثابت نايلوني (د   پارچه سفيد نخي و قابل تعويض (ج

 شوند؟به چند طبقه تقسیم می هاالیاف -44

 و مصنوعي طبيعي (ب     طبيعي و مکانيزه (الف

 نايلون و نخي (د     مکانيزه و پلي استر (ج

 چیست؟تصویر روبرو معرف  -45

 پشم% 02پارچه با  (ب     هاي بافتنيپارچه (الف

 هاي آزمايش نشدهپشم (د     پشم گوسفندمجاز (ج

 اي و کتانی مناسب است؟کدام حرارت براي منسوجات پنبه -40

(ب (الف

 (د (ج

 نشانه چیست؟روبرو  شکل -47

 لباس را آويزان نکيند (ب     لباس را آويزان کنيد (الف

 خشک کنيد ندبدون چالن (د      لباس را بچالنيد (ج

 .دباشمی .................ضخیم هاي و در پارچه .................هاي لطیف الئی کمر در پارچه -48

 (الف
2
 به اندازه عرض کمر ـ نصف عرض کمر (ب ض ـ تمام عرض کمرعر1

 هر دو نصف عرض کمر (د يک سانتيمتر بيشتر از عرض ـ تمام عرض  (ج
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 (دروش چرت زدن درز منحنی روبرو را در گزینه هاي زیر مشخص کنی -41

   پهناي درز مساوي و چرت به صورت هفت (الف

 با نوک قيچي چرت% 6و ديگري % 3پهناي درز يکي  (ب

  چرت به صورت هفت% 6و ديگري % 3پهناي درز يکي  (ج

 يک چرت در وسط دوخت کافي است (د

 کدام شکل طریقه برش زدن جیب فیلتابی دو تکه است؟ -26

 (ب (الف

 (د (ج

 کدام است؟هائی که داراي سر جیب برگردان هستند جیبدوخت دهانه  -24

 ايذوزنقه (د   مستطيل (ج    االضالعمتوازي (ب  ثيمثل (الف

 ؟گیرددرز اول در میان درز دوم قرار میدر دوخت کدام نوع درز ضخامت  -22

 درز دوبله شکسته( د   خوابيدهدرز فرانسوي ( ج   درز خوابيده( ب   دودرزه( الف

 ؟ سه محل مهم و اساسی براي قرار گرفتن جا دگمه در لباس کجاست -23

 يقه، سينه، کمر( ب      ، باسنيقه، کارور( الف

 باسن، سينهيقه، ( د      يقه، کارور ، کمر( ج

 .است ........ هاي متر در مورد دگمهسانتی 3تا  4فه قطر دگمه به اضا 2/4اندازه  -24

 ايشيشه( د    ايپارچه( ج   درشت( ب   کوچک و ظريف( الف

 زیر در رسم الگوي شلوار ضروري نیست؟  هايیک از اندازهکدام -25

wwاندازه داخل پا ( د   قد ازکمر تا زمين( ج  دورکمر( ب   برآمدگي باسن( الف
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   د؟چسبخط کمر و باسن کامال به اندام میشلوار روي  کدام -20

 گلف(د  شلوار کوتاه ( ج  دامن شلواري( ب  جين( الف

 ؟کدام استعلت خطاي باصره درتصویر مقابل  -27

  دايره مرکزي (الف

دايره خارجي( ب

 تصوير خطوط مايل در( ج

 دو خط موازي     خطوط خارجي( د

 است؟ کدام محل قرارگیري سرسینه ،در بررسی اندام استاندارد -28

 تر از زير بغلپايين 3 -5 (ب     تر از زير بغلپايين 0-3( الف

 تر از زير بغلپايين 5 -7 (د    غلتر از زير بپايين 0 -5 (ج

 است؟یک کدام ،بلندي باال تنه جلو -21

 از وسط شانه تا کمر (ب     از کنار گردن تا کمر( الف

از گودي گردن تا کمر ( د    شانه تا کمراز استخوان سر  (ج

 (2-3)تنه  عرض کادر باالمقابل  شکلدر  -36

 ؟است چقدر

( الف
2
1

 3- 5+دور در سينه 

  3- 5+دور سينه ( ب

( ج
2
1

 5/0 -3+ دور سينه

 5/0 -3+دور سينه ( د
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 آید؟چگونه بدست می (26-20)مقدار 36سوال  شکلدر  -34

( ب      پهناي پنس( الف
2
1

 8/1+دور سينه 

(ج
2
1

 از جدول سايز( د     8/1-دور سينه  

 چگونه محاسبه شده است؟ (4-2)در رسم الگوي آستین مقدار -32

( الف
3
1

5/2+دور حلقه آستين 

(ب
3
1

5/2-دور حلقه آستين  

(ج 
2
1

 5/2+دور حلقه آستين  

( د 
2
1

  5/2-دور حلقه آستين  

 نام دارد؟ می کند، چهتنه وصل  ي گردن باالخطی که یقه را به حلقه ،در  ترسیم یقه -33

 خط گردن (د   پهناي پشت يقه (ج    پايه يقه (ب   طرح يقه (الف

 ؟استرفع عیب کدام ایراد اندامی  نشان دهنده تصویر مقابل-34

تر از حد معمول سينه کوچک (الف

سينه بزرگتر از حد معمول ( ب

 سينه باالتر از حد معمول ( ج

تر از حد معمول سينه پايين (د 

 ؟استهاي برگردان بدون پایه گروه یقه وجز یککدام-35

ww زيهشومي (د  شکاري (ج  ملواني (ب  قابل تبديل (الف
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 ؟شودرویه یقه در نظر گرفته می مقدار اضافات چگونه -30

 توجه به طرح لبه بيروني با( ب     توجه به پهناي يقه با (الف

 از مرکز پشت تا لبه داخلي يقه( د    بستگي به ضخامت پارچه دارد (ج

قدار پایه ایجاد ، ممتر باشدسانتی5/7گرد الگوي جلو و پشت چنانچه در طراحی یقه ب ب روي هم -37

 است؟ مترند سانتیشده چ

 3/0 (د 8/1 (ج 3/1( ب 8/2 (الف

 ؟ کندطرح یقه انگلیسی چگونه تغییر می ،شاد شودچنانچه حلقه یقه از سمت خط مرکزي جلو گ -38

 آيددال يقه پايين مي( ب    شوددکلته يقه بازتر مي (الف 

  شودي يقه بلندتر مييهپا(د    شودتر ميپهناي يقه عريض (ج

 .......................توان آن راپهناي پنس حلقه آستین کم باشد میچنانچه -31

به برش تبديل کرد  (ب       دوخت (الف

 به پيلي تبديل کرد (د    براي اضافه اپل استفاده کرد( ج

 .وجود آمده استه ب ......................گردد ازسی که در حلقه گردن پشت ایجاد میپن -46 

انتقال ساسون کمر پشت ( ب      طريق اوزمان  (الف

 عيوب گردن ( د     انتقال ساسون سر شانه ( ج

 ................ مشخص کردن ترین کارمهم ،شوندکه قطعات لباس از هم جدا می ،سريتاهاي سردر برش -44

 .دباشالگو می

 هاينقطه موازنه برش (ب     هاي برش شماره( الف

 خطوط طولي( د      خطوط عرضي  (ج

 براي اجراي تغییر پنس و رسم مدل کدام الگو نیاز است ؟ -42

 باالتنه بدون اضافات( د  باالتنه اصالح شده ( ج  اوليه ( ب  مادر( الف

 را در برش رد کرد ؟توان پنس چگونه می -43

 تغيير حالت پنسبا ( ببا تغيير مکان پنس ( الف

ww موارد همه (د    نزديک شدن به خط برش ( ج
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نیازي به انحناي خارجی پنس  تر از حد معمول بوده وهاي معرفی شده سینه باالیک از اندامکدامدر  -44

 سرشانه نیست؟

 اندام مثلثي (ب       اندام چاق( الف 

 لدور سينه بزرگتر از حد معمو (د      قفسه سينه بر آمده( ج

 باسن تقریبأ در یک خط قرار دارد؟و  کمر، پهناي شانه کدام اندام در -45

 ساعت شني (د   V  اندام (ج    اياندام جعبه (ب    دايره( الف

 استاندارد در چند گروه زنانه آماده گردیده است؟ هايجدول اندازه -40

 3 – 5 (د 3 (ج 4 (ب 5( الف

 ي متریک ویژه جوانان و نوجوانان کدام عملکرد صحیح است؟در ترسیم اساس الگو -47

 شود عرض کمتر ها بيشتر وطول پنس( ب   شود عرض بيشتر ها  کمتر وطول پنس( الف 

 شود ها  کمترعرض پنس طول و( د    شود ها بيشترعرض پنس طول و( ج

 .تر از حد معمول استیینگاه مو در مرکز پیشانی کمی پارستن ،چهره کدام نوع  در بررسی  -48

 بيضي (د    گرد (ج     گالبي (ب    قلب( الف

 گیرد؟وط مایل روي اندام چگونه صورت میتأثیر خط -41

 گرفتن جنس پارچه با در نظر( ب     جه شيبر نظر گرفتن دربا د (الف

 .تأثير آن شبيه خطوط عمودي است( د      گرفتن شيب يقه با در نظر( ج

 ؟کدام است شدت یا ضعف آن املع است، تر نشان دادن فرم اندام مؤِثردر بلندتر یا کوتاهخطوط  -56

 مقدار فاصله خط يا برش (ب      تغيير زاويه خط  (الف

 موارد همه (د       طول خط يا برش (ج

 د؟دهدر کنار یقه، کدام تکنیک بصري را نشان می استفاده از یک سنجاق سینه زیبا -54

 نسبت صحيح (د   نقطه تأکيد (ج   تعادل غير رسمي( ب   ادل رسميتع (الف

 ؟ استدهنده بخش و تسکینکدام ترکیب رنگی آرام -52

wwمکمل (د    تيره فام (ج    کروما( ب   تک رنگي (الف
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 ؟کدام استبا رنگ یکسان  هايتفاوت در پارچه عامل -53

 جنس تار (د   حجم پارچه (ج   طرح و نقش( ب    بافت( الف

کدام تکنیک رنگی را  ،نارنجی استفاده نماید اي از لباسی به رنگ زردشخصی با مو و چشمان قهوه اگر -54

 به کار برده است؟ 

 انتقال( د    تضاد ( ج    تشابه( ب    تکرار (الف

 است؟ کدام ي راستاي پارچه در دوالي بازعالمت نشان دهنده -55

 (ب         (الف 

 (د (ج

 طول دامن  میدي چقدر است؟ -50

بين زانو و مچ پا ( د   تا زمين  (ج    تر از زانوپايين( ب    تا زانو( الف

 متر است؟ي چین تا محل دوخت زیپ چند سانتیدر دامن کمر چین انتها-57

 4 -5 (د    3 -4 (ج    0 -3( ب    1 - 0 (الف

 داد پنس کمر الگوي دامن جلو را بیشتر کرد؟توان تعدر چه مواقعی می -58

 شکم برآمده ( ب    اختالف باسن و کمر زياد باشد (لفا

 موارد همه (د       دارهاي قوسپهلو (ج

 شود؟ترک چگونه محاسبه می 0عرض کادر دامن -51

هاتعداد ترک  ÷ نصف دور باسن( ب   هاتعداد ترک ÷ آرادي + نصف دور باسن (الف

 هانصف تعداد ترک ÷آرادي + دور باسن( د     هاتعداد ترک ÷ آرادي + ر باسندو( ج

 است؟ کدام فرمول مربوط به دامن تمام کلوش -06

( الف
3

( ب     دور کمر منهاي يک  1
3

 يک+ دور کمر  1

( ج
6
( ددور کمر منهاي يک  1

6
wwدور کمر منهاي  نيم1
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