
ضًَذ؟کذاهیک جشء عٌاصز تصزی هحسَب هی-1

ّوِ هَارد-4  رًگ ٍ تافت -3  سطح ٍ حجن-2  ًمطِ ٍ خط-1 

آیذ ٍ دارای دٍ تعذ طَل است؟.. اس تِ ّن پیَستي خط تِ ٍجَد هی.........-2

حجن-4  سطح-3  خط-2   ًمطِ-1 

؟ضَدًویًَع کاغذ استفادُ  تزای تزسین الگَ اس کذام-3

کاغذ چزهی-4  ًجیهمَای ضطز -3  کاغذ رٍغٌی-2  کاغذ پَستی-1 

تزد؟را تاالتز هی کذام ًَع کاغذ دلت عول در کطیذى الگَ-4

کاغذ چزهی-4  همَای ضطزًجی-3  کاغذ رٍغٌی-2  کاغذ پَستی-1 

اس لثِ ٍ اس ّوذیگز چٌذ ساًت است؟ ّاسٌثِدر الگَ اًذاسُ -5

سِ-4  دٍ-3  یک-2   5/0 – 1

تزیي سٌثِ جْت دٍخت تاغ هَم سدُ است؟ضوارُ چٌذ، هٌاسة سٌثِ-6

2ضوارُ -4   5/1ضوارُ -3   1ضوارُ -2   5/0در ضوار -1 

ضَد؟ّای گزد اس........ استفادُ هیتزای لسوت دار اس........ ٍّای ساٍیِتزای رسن لسوت -7

کص فلشیخط-پالستیکیکص خط-2   کص پیستَلِخط-کص فلشی تا گًَیاخط-1 

کص فلشی یا پیستَلِخط-گًَیا-4 گًَیا-کص فلشیخط-3 

ضَد.جْت دٍام تیطتز الگَ اس چِ چیشی استفادُ هی-8

ّوِ هَارد-4  طلك خطک-3  ٍرق رادیَلَصی-2  تکسَى-1 

wwضَد؟تزای الگَ تزداری اس الگَّای آهادُ اس چِ ًَع کاغذی استفادُ هی-9
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کاغذ چزهی4  همَای ضطزًجی3  کاغذ رٍغٌی2  کاغذ پَستی1 

کٌٌذ؟ای هطخص هیتا چِ ضوارُ سٌثِتزای کطیذى الگَی کیف چزهی، جای لفل یا دکوِ را تَسط -10

3یا  2سٌثِ ضوارُ  -2     2یا  1سٌثِ ضوارُ -1 

ّوِ هَارد-4     4یا  3سٌثِ ضوارُ  -3

ای هطخص ز درب آى تَسط سٌثِ تا چِ ضوارُی کیف چزهی، هحل ًصة جیة تتزای کطیذى الگَ-11

 ضَد؟هی

2یا  1ضوارُ -2 1یا  5/0ضوارُ -1 

4یا  3ضوارُ  -4  3یا  2وارُ ض-3 

ّایی است کِ......ٍ.....ٍ....یک تکِ دارًذ؟کیفدر  طثلِ-12

ّوِ هَارد-4  پطت-3  کف-2  جلَ-1 

کزد؟ تَاى استفادُای هیجْت تزش الگَ اس چِ ٍسیلِ-13

ّوِ هَارد -4  لیچی -3  کاتز-2  لیچی-1 

ای...........تِ چطن هاست؟رًگ پذیذُ-14

ای اس طیف سفیذحاصل تاستاب هحذٍدُ-2  حاصل تاستاب هحذٍدی اس طیف ًَر سثش-1 

حاصل تاستاب هحذٍدی اس طیف ًَر آتی -4  حاصل تاستاب هحذٍدی اس طیف ًَر لزهش -3 

اًتمال الگَ رٍی چزم چیست؟ تزیي رٍشاس هتذاٍل-15

خَدکار اکزیلی-HB   4هذاد  -3  خَدکار جَّزی-2  هذاد رًگی-1 

ww؟ضَدعذد الگَ طزاحی هی 2ّایی تزای چِ هذل-16
w.

ira
na

rz
e.

ir

براى خرید بسته کامل سواالت دوزنده کیف چرمى با دست فنى و حرفه اى اینجا کلیک نمایید

www.iranarze.ir


ّای چزمهذل -2 ّای سادُهذل-1 

ّای تزضیهذل-4 ّای چْل تکِهذل-3

تَاى الگَی کیف چزهی را .....؟تاضذ هی در صَرتی کِ سوت راست ٍ چپ یا تاال ٍ پاییي الگَ یکساى-17

یک دست-4   لزیٌِ-3  هستمین-2  هعکَس-1 

آٍرًذ؟اًذاسُ کف الگَ را چگًَِ تذست هی-18

اًذاسُ پطت-4  اًذاسُ درب-3  اًذاسُ جلَ-2  اًذاسُ پْلَ-1 

؟دّذًویّا را تِ درستی ًطاى ساسی اًَاع چزمکذاهیک در صٌعت چزم-19

چزم ًیوِ سثک -4  چزم سٌگیي-3  چزم ًیوِ سٌگیي-2  چزم سثک-1 

آیذ؟کذام ًَع چزم اس پَست گاٍ، گاٍهیص، گَسالِ ٍ ضتز تِ دست هی-20

ًیوِ سثک-4  سٌگیي-3  ًیوِ سٌگیي-2  سثک-1 

آیذ؟کذام ًَع چزم اس پَست گَسفٌذ، تش، تشغالِ ٍ تزُ تذست هی-21

سثکًیوِ -4  سٌگیي-3  ًیوِ سٌگیي-2  سثک -1 

آیذ؟کذام ًَع چزم اس پَست ضتز هزغ ٍ کزٍکذیل تذست هی -22

ًیوِ سثک-4  سٌگیي-3  ًیوِ سٌگیي-2  سثک -1

گیزد؟چزم گَسفٌذ در تَلیذ چِ چیشی هَرد استفادُ لزار ًوی-23

کالُ-4  دستکص-3  کیف-2  لثاس-1 

دّذ؟تِ درستی ًطاى هیّا اس اس تیطتز تِ کوتز )راست تِ چپ( کذاهیک تزاکن الیاف چزم-24

wwگَسفٌذ-گاٍی-چزم تشی-2   گَسفٌذ-تشی-چزم گاٍی-1 
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تش-گَسفٌذ-چزم گاٍی-4   تشی-گاٍی-چزم گَسفٌذ-3 

هتز است؟ضخاهت پَست گاٍ ٍ گَسالِ ایزاى چٌذ هیلی-25
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