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1

رنگ میانه یا همجوار کدام است؟1
(از مخلوط هر رنگ با رنگ همجوارش به وجود می آید1
(از مخلوط یک رنگ با رنگ سیاه به وجود می آید2
(از مخلوط سه رنگ اصلی اصلی به وجود می آید3
استصحیح3و2( گرینه 4

انواع ساده دوزی کدام است؟2
.کوتاه و بلند.جناغی و شن دوزی شویدی(3دوخت های تزئینی(2زیگزاگ دوزی(1
(گردونه4

برای رفع گیرکردن چرخ باید چه کرد؟3
(درجه کشش نخ را تنظیم میکنیم2(توپی را شل میکنیم1
(داخل قاب ماکو چند قطره روغن 4تا آزاد شود(چندبار توپی چرخ را به سمت معکوس چرخانده3

میریزیم

؟نیستکدام یک از گزینه ها جزء  روش های انتقال طرح 4
پودر تالک-(کاغذ کاربن خیاطی2(پارچه های نازک.کپی با نور1
پارچه ضخیم–(کاغذ سیاه 4پودر زغال-جوهر برگردان–(سوزن و نخ 3

چه میکنیم؟جهت پیدا کردن سر نخ قرقره 5
(با قیچی سر نخ را پیدا میکنیم2(با لبه ی بشکاف سرنخ را میکشیم1
(هیچکدام4(انگشت مرطوب را قرره میکشیم3

کدام دوخت است که در بعضی از نقاط به آن گره دوزی میگویند؟6
(خامه دوزی4(ژور دوزی 3(تار عنکبوت دوزی2(خش دوزی1

چه شماره زیگزاگی استفاده میشود؟برای ابریشم دوزی ساده از 7
(باالترین درجه24تا0(3 0(42تا0(1

با چه دوختی انجام میشود؟ردیف 3یا 2کش دوزی در 8
(با دوخت های تزئینی3(با دوخت های معمولی2(با دوخت های گردونه و زیگزاگ1

(با دوختهای ساده4

ار چگونه میباشد؟نحوه ی اتو کردن پارچه گلدوزی پس از اتمام ک9
(از روی کار با آب نم زده و آن را با اتوی گرم به صورت کشیده از یک طرف اتو بزنید1
طرف به خوبی به صورت یکنواخت کشیده و اتو بزنید4(از پشت کمی با آب نم زده و آن را از 2
(همان طور که پارچه در کارگاه است از روی کار اتو بکشید3
(هیچکدام4

بخیه در توپر دوزی چگونه است؟جهت 10
(بخیه ها باید نامنظم و از چپ به راست باشد2(بخیه ها باید یکی و منظم و از داخل به خارج باشد1
گزینه صحیح است3(هر4(بخیه ها باید دریک اندازه و کنارهم زده شوند3

.خواهند بود.درخش دوزی چنان چه از نخ های رنگی و خوب دوخته شوند همانند .......11 ............
(حیوان دوزی4(بنفشه دوزی3(سایه دوزی2  ( تار دوزی1

از چه درجه ای  کمک میگیریم؟برای پهن و باریک کردن عرض دوخت 12
(درجه کشش نخ4(درجه زیگزاگ3(درجه مدلها2(درجه دوخت1

چه نوع نخ هایی متناسب گلدوزی ماشینی نیست؟13
(نخ های کتان4(نخ های فانتزی3(نخ های ابریشمی2دار(نخ های پرز 1

جهت آهار زدن از چه مواردی استفاده میکنیم؟14
(فقط نشاسته2(مواد مخصوص آهار زدن1
(ژالتین . آب و سرکه4(نشاسته پخته.نشاسته خام.آب صمغ و آب برنج3

است؟چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که رنگ نخ ثابت 15
(پس از گلدوزی آن را می شوییم 1
(قبل از گلدوزی آن را با آب و صابون میشوییم2
(قبل از گلدوزی آن را نم دار کرده و الی پارچه سفید قرار داده محکم میکشیم3
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2

ثابت بودن رنگ آن را از فروشنده سؤال میکنیم(در هنگام خرید 4

حام میگیرد ؟طریقه تور دوزی وسط برگ با کدام پایه ان16
(بدون پایه4(با پایه زیپ3(باپایه جادکمه2(باپایه کوک1

انجام میشود؟اگر موقع گلدوزی میله پایه باال باشد چه عملی 17
(تو خالی و باز از هم میدوزیم2(گلدوزی را بسیار تو پر میدوزیم1
(نخ در ماکو به دور چرخ گیر میکند4(گلدوزی را روی هم میدوزیم3

در دوخت هایی که طرح از داخل و خالرج دیده میشود از چند رنگ نخ استفاده میشود؟18
(هیچکدام4(دورنگ متضاد3(یک رنگ2(سه رنگ شبیه به هم1

شن دوزی یا گره دوزی با چه پایه ای انجام میشود؟19
(بدون پایه4(پایه کش3(پایه دکمه2(پایه رفو 1

نقشه تک دوزی چند رنگ به چه ترتیبی است؟نحوه پیاده کردن 20
(روی پارچه میکشیم2ه را روی تکه میکشیم (نقش1
(نقشه نمیکشیم4(نقشه را پشت پارچه میکشیم3

؟برای برش از کدام قیچی استفاده میشود21
(قیچی کوتاه دالبر دار3(قیچی متوسط و نوک تیز2(قیچی بزرگ دالبر دار1

(هیچکدام4

طریقه دوخت گل پولک و مجنوق موج دار چگونه است؟22
( دور تا دور با منجوق و پولک های راه و بی راه دوخته میشود1
(دور تا دور  پولک و طرفین منجوق دوخته میشود2
(دور تا دور پولک و وسط منجوق دوخته میشود3
(فقط با پولک دوخته میشود4

که سخت و خشن نباشد از چه نخی برای ماسوره استفاه میشود؟برای ظریف در آوردن پشت گلدوزی 23
(نخ کوک4(نخ ظریف یا نازک ابریشم3(نخ عمامه2(نخ کاموا1

روغن کاری چرخ چه زمانی انجام میشود؟24
( هر گاه نخ پاره میکند2(هر گاه صدای غیر طبیعی می آید 1
می شکند( هر گاه سوزن4(هرگاه تسمه دینام محکم میشود3

انواع پرچم دوزی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟25
پیچک-(یک نوع1
هاللی شکل -عرض پهن-کم عرض-(سه نوع2
منحنی-زاویه دار-خالی-توپر-(چهار نوع3
بدون پایه-پایه دار-(دونوع4

. مه در پارچه ها کش باف گبرای استحکام جاد26 توصیه میشود.جادگمه های .......................
(هیچکدام4(با دست3(قیطان دوزی2(گردونه پهن1

از انواع پارچه ها که در روش های مختلف تهیه میشود کدام گزینه صحیح است؟27
"از درهم رفتن الیاف و ایجاد یک سطح فشرده به وجود می آیند"

فته نشده(پارچه های با3(پارچه های حلقوی بافت 2(پارچه های تاری و پودی 1
(پارچه های تاری4

کاربرد شکوفه دوزی با خامه دوزی با چرخ چیست؟28
بزرگساالن-خردساالن-(لباس نوزادن1
(طرح های کوچک مثل برگها و گل برگ های پیچک و نوک پرندگان و چشم حیوانات2
تابلو ها و رو میزی -(سرویس آشپزخانه3
و زنبورپرنده-گلهای بزرگ-(طرح های بزرگ مثل منظره4

چنانچه بخواهیم گلدوزی را با پایه انجام دهیم از چه پایه ای استفاده میکنیم؟29
(پایه زیپ 4(پایه تکه دوزی 3(پایه شکوفه دوزی2(پایه گرد دوزی 1

رژ لب و غیره از کدام دسته لکه ها هستند؟-قهوه-لکه های کرم30
(هر سه 4که های مخلوط یا مرکب(ل3(لکه های غیر چرمی2(لکه های مواد چرمی 1
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3

گزینه صحیح است

شود ؟چه قسمت هایی از چرخ باید رو غن کاری31
ماسوره-(ماکو3(پیچ و دنده های قسمت جلو2دستگاه موتور-تسمه-(پدال1

درجه تغییر ژتون-(دینام4

قرار میگیرد؟اصطالح "گردونه "به چه دوختی گفته میشود و درجه ی بخیه روی چه شماره ای 32
3درجه بخیه روی –(زیگزاگ با عرض های مختلف و با فاصله 1
2درجه بخیه روی  -(زیگزاگ فشرده و بدون فاصله2
2درجه بخیه روی  -(زیگزاگ پهن و باریک 3
صحیح است3و1(گزینه 4

پس دوزی در چرخهای صنعتی و چرخهای دیگر با چه پایه ای انجام میشود؟33
ژتون صفر-سفید رنگ(پایه سردوزی و1
ژتون دایره شکل–(پایه چین و سیاه رنگ 2
ژتون زیگزاگ -(پایه ساده و میله مشکی رنگ3
ژتون شماره یک -(پایه زیپ دوزی4

کدام یک از روشهای انتقال طرح مد نظر است؟34
خطوط طرح "نقشه را در محل مورد نظر زیر قرار داده و با سنجاق آن را ثابت نگه دارید.سپس با مداد

رارسم کنید "
(جوهر برگردان4(پارچه های نازک3(کاغذ کاربن خیاطی2(کپی با نور1

بخیه های اولیه با پایه کدامند؟35
خش دوزی-شن دوزی -(گلدوزی2شبکه دوزی -(چشمه دوزی1
برودری روزی -زیگزاگ دوزی-(بخیه ساده4سکمه دوزی-ژور گره دار -(ژور مشبک3

ابداعی

انواع پایه های لب تو کدامند؟36
دالبری و ژور-(لوله ای2منحنی -ساده-رفو(1
صحیح است2و 1(گزینه 4اریب-زیگزاگ-(عمودی3

لبه دوزی دالبر به چند طریق انجام میشود؟37
(چهار طریق4(سه طریق3(دو طریق2(یک طریق1

 ......................گردونه عرضی برای دوخت......................آرام دوزی گردونه باریک برای دوخت 38
.استفاده میشود.
برای دوخت..............

بیضی یا برگهای کوچک-گرد-گلبرگ های کوچک و فاصله دار-(ساقه و پیچک1
برگهای بزرگمثلث و اسلیمی و یا -متن های بزرگ و فشرده-(وسط گل و حاشیه2
افقی و مسطح و یا متن های بزرگ-برگهای بلند و کشیده-(تخم گل و گلبرگها3
صحیح است3و2(گزینه 4 دوخت بست چه کاربردی دارد؟39
کاموا و گیپور-(تور2مشبک دوزی-ژور-(مخمل1
صحیح است3و 1(گزینه 4نوار و روبان–(قیطان 3

مخمل در گلدوزی با چرخ را بنویسید؟نحوه ی پیاده کردن نقش روی 40
(طرح را روی ارگانزا میکشیم1
(طرح را با کاربن پیاده میکنیم2
(طرح را با استفاده از گچ و زغال میکشیم3
(طرح را با استفاده از میز نور میکشیم4

1234ردیف1234ردیف
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کلید سواالت گلدوز ماشینی

موفق  و مؤید باشید

1√21√

2√22√

3√23√

4√24√

5√25√

6√26√

7√27√

8√28√

9√29√

10√30√

11√31√

12√32√

13√33√

14√34√

15√35√

16√36√

17√37√

18√38√

19√39√

20√40√
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