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 -1دامن را روی مانکن چه زمانی از نظر قد کنترل می کنیم؟
الف -زمان برش پارچه پاترون
ب -زمان برش افقی دامن
ج -زمان برش عمودی
د -زمان برش پارچه اصلی بعد از انتقال الگو
 -2از کدام پنس دامن در صورت لزوم صرف نظر می شود؟
الف -پنس کوچک و بزرگ
ب -پنس پهلو
ج -پنس کوچک دامن
د -پنس بزرگ دامن
 -3برای تهیه سمت جلو دامن راسته روی مانکن چه مقدار پارچه الزم است؟
الف 1/2 -خط باسن جلو 5 +
ب 1/2 -دور سینه 7+
ج 1/2 -دور سینه 3 +
د 1 -دور باسن 5 +
 -4برای ساخت پاترون دامن چه مقدار پارچه الزم است؟
الف -یک متر  +عرض 150
ب -یک متر و نیم
ج -دو قد دامن  +عرض کافی
د -دو متر
 -5الگوی آماده برای برش را چه می نامند؟
الف -آماده
ب -اصلی
ج -نهایی
د -اولیه
 -6برای درآوردن مدل از روی مانکن  ،پارچه را چگونه روی مانکن قرار می دهیم؟
الف -خط راه پارچه در راستای جلوی مانکن
ب -خط بیراه در راستای جلو
ج -خط اریب پارچه در راستای جلوی مانکن
د -رو به پایین
 -7کیس خوردگی در قسمت پشت باسن به چه علت می باشد؟
الف -باسن کوچک تر از کمر است
ب -باسن کوچک تر از سینه است
ج -باسن کوچک تر از شکم است
د -باسن برجسته تر از باالتنه پشت است
 -8خطی که برای انتقال پنس ها رسم می شود به کجا متصل می شود؟
الف -به مرکز تقاطع پنس ها
ب -به مرکز تقاطع پنس سینه
ج -به داخل گردن
د -به نوک پنس زیر سینه

 -9از کوک شل برای چه منظوری استفاده می شود؟
الف -دوخت معمولی
ب -زیگزاگ دوزی
ج -دوخت دو قطعه پارچه
د -قرینه نمودن قطعات
 -10در صورتی که اون روی لباس دوخته شود از طول ساون چه مقدار کم می کنیم؟
الف 3 -سانت
ب 5 -سانت
ج1 -سانت
د 2 -سانت
 -11دامن دراپه مناسب چه نوع اندامی می باشد؟
الف -الغر و بلند
ب -الغر
ج -کوتاه و چاق
د -کوتاه
 -12روش دوخت پایین دامن کلوش به چه صورت می باشد؟
الف -پای دامن را کوک زده پس دوز کنیم
ب -پای دامن را کوک زده چرخ کنیم
ج -پای دامن را تازه پس دوز می کنیم
د -پای دامن را چرخ درشت زده پس دوز می کنیم
 -13برای برش پارچه های جناغی چگونه باید عمل کرد؟
الف -به صورت اریب روی پارچه راه راه یا چهارخانه قرار می دهیم
ب -روی عرض پارچه قرار می_دهیم
ج -به صورت راسته روی پارچه قرار می دهیم
د -رو به پایین پارچه
 -14بر روی مانکن شروع جیب را از چه قسمتی پایین می رویم؟
الف -بین حلقه و کمر
ب -دلخواه است
ج -بین کمر و باسن
د -بین باسن بزرگ و پای دامن
 -15جهت روی هم آمدن دامن در پشت ،کدام طرف رو قرار می گیرد؟
الف -چپ روی راست
ب -سمت پشت
ج -سمت جلو
د -راست روی چپ
 -16برای برش مدل های یک طرفه الگو را چگونه روی پارچه قرار می دهیم؟
الف -روی دوالی بسته
ب -تک الی پارچه
ج -روی اریب پارچه
د -پشت پارچه

 -17چه مقدار پارچه برای پلیسه روی مانکن نیاز می باشد؟
الف 2 -برابر باسن یا کمر
ب 3 -برابر باسن
ج 2 -برابر قد
د 1/5 -برابر کمر
 -18برای ساخت دامن روی مانکن اولین گام مشخص کردن کار کدام خط است؟
الف -خط کمر
ب -خط باسن
ج -خط لبه دامن
د -خط برش
 -19طول پارچه برای ساخت دامن اولیه چه مقدار می باشد؟
الف -اندازه دامن 2+
ب -اندازه دامن 5 +
ج -اندازه دامن 4+
د -اندازه دامن 3+
 -20برای کشیدن خط مرکزی جلو و پشت چه مقدار از لبه پارچه باید فاصله داشته باشیم؟
الف 2 -سانتی متر
ب2/5 -سانتی متر
ج3 -سانتی متر
د 3/5 -سانتی متر
 -21برای ساخت دامن اولیه چه مقدار گشادی برای جلو باید در نظر گرفت؟
الف1 -سانتی متر
ب 1/25 -سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 1/75 -سانتی متر
 -22طول ساسون های پشت در دامن اولیه چه مقدار است؟
الف 10 -سانتی متر
ب 8/75 -سانتی متر
ج 9 -سانتی متر
د 13/75 -سانتی متر
 -23کدام دامن روی خط کمر تنگ است و دارای چند تکه است؟
الف -دامن اولیه
ب -دامن ترک
ج -دامن کلوش
د -دامن چین دار
 -24عرض مورد نیاز برای باالتنه اولیه روی مانکن چه مقدار می باشد؟
الف -از خط مرکزی جلو روی خط سینه تا پهلو 12 /5 +
ب -از خط مرکزی جلو روی خط سینه تا پهلو 10 +
ج -از خط مرکزی پشت روی خط سینه تا پهلو 10 +
د -از خط مرکزی پشت روی خط ینه تا پهلو 12 /5 +

 -25مهمترین نوع دامن کدام است؟
الف -دامن کلوش به دلیل آزادی
ب -دامن ترک به دلیل برش دار بودن
ج -دامن اولیه به دلیل پذیرش طرح های مختلف
د -دامن پلیسه به دلیل طرح دار بودن
 -26برای پهنای پارچه از روی خط افقی باسن از خط مرکزی جلوی مانکن تا درز پهلو چند سانتی متر باید اضافه
شود؟
الف 10 -سانتی متر
ب12 -سانتی متر
ج5/5 -سانتی متر
د 7/5 -سانتی متر
 -27خطوط مرکزی جلو و پشت را روی تکه های پارچه با چه فاصله ایی از لبه پارچه وصل می کنیم؟
الف 3/5 -سانتی متر
ب 4/5 -سانتی متر
ج 2/5 -سانتی متر
د 1/5 -سانتی متر
 -28در دامن اولیه چگونه فرم کمر و باسن به وجود می آید؟
الف -با خارج کردن اضافات از پهلو
ب -با جمع کردن اضافات به صورت ساسون
ج -با کوک زدن اضافات به صورت پیلی
د -با چین دادن اضافات
 -29در جلو برای دامن چند ساسون می گیریم؟
الف 2 -ساسون
ب 1 -ساسون
ج -ساسون نمیگیریم
د 4 -ساسون
 -30اولین ساسون در دامن اولیه قسمت جلو کجا گرفته می شود؟
الف -حد فاصل بین کمر و باسن
ب -حد فاصل بین خط مرکزی جلو و پهلو
ج -حد فاصل بین خط پرنسسی و خط کمر جلو
د -حد فاصل بین خط پهلو و پرنسسی
 -31دومین ساسون چه مقدار با اولین ساسون در دامن اولیه فاصله دارد؟
الف 5 -سانتی متر
ب3 -سانتی متر
ج 7/5 -سانتی متر
د 2/5 -سانتی متر
 -32جهت برش پارچه های راه راه در دامن جناقی ،از کدام الگو استفاده می شود؟
الف -الگوی شالوده دامن تنگ
ب -الگوی دامن کلوش
ج -الگوی دامن فون که کادرالگوی پشت و جلو یکسان باشد

د -الگوی دامن فون که الگوی جلوی دامن به اضافه  1سانتی مترو الگوی پشت دامن منهای  1سانتی متر شده باشد
 -33چند نوع وسایل دوخت دستی را نام ببرید؟
الف -انگشتانه -سوزن کوک -نخ کوک -سوزن نخ کن...
ب -انگشتانه -سوزن کوک -نخ ابریشمی -سوزن نخ کن
ج -انگشتانه -سوزن کوک -سوزن ته گر
د -چرخ خیاطی
 -34گروه بندی اساسی دامن کدام است؟
الف -کلوش -فون تنگ
ب -فون -خمره ای کلوش
ج -راسته یا دامن تنگ
د -راسته یا دامن تنگ -خمره ای یا میخی -کلوش
 -35قد دامن را از چند نقطه اندازه میگیریم؟
الف -از گودی کمر جلو تا پای دامن
ب -یک بار از گودی کمر پهلو
ج -قد دامن از پشت
د -از سه قسمت ،وسط جلو ،وسط پشت و پهلو
 -36برش مناسب دامن برای افراد چاق کدام می باشد؟
الف -افقی
ب -عمودی و متعدد
ج -منحنی
د -برش مناسب
 -37دامن را روی مانکن چه زمانی از نظر قد کنترل می کنیم؟
الف -زمان برش پارچه پاترون
ب -زمان برش افقی دامن
ج -زمان برش پارچه اصلی بعد از انتقال الگو
د -زمان برش عمودی دامن
 -38برای اندازه گیری دامن های حجمی چه مواردی الزم است؟
الف -تهیه الگو
ب -اندازه گیری پارچه پاترون -اندازه گیری دقیق
ج -اندازه گیری دقیق
د -اماده کردن وسایل دوخت
 -39نقاط موازنه در دامن معموالً در چه قسمتهایی که استفاده میشود.
الف -باسن
ب -کمر
ج -زانو
د -باسن و کمر
 -40برای ساخت پاترون دامن اساس  ....................................پارچه الزم است.
الف 1 -یک متر +عرض 1/50
ب 2 -قد دامن +عرض کافی
ج 1/5 -قد دامن

د -همه گزینه ها صحیح می باشد.
 -41از کدام پنس دامن در صورت لزوم صرف نظر می شود؟
الف -پنس کوچک و بزرگ
ب -پنس پهلو
ج -پنس کوچک دامن
د -پنس بزرگ دامن
 -42در دامن لنگی برای جلوگیری از آویزان شدن تکه زیری چه باید کرد؟
الف -باید یک پنس  2سانتی متر گرفته شود.
ب -باید  2سانتی متر اوزمان بگیرد.
ج -برای جلوگیری از پف زیر دامن آستر داده می شود.
د -باید الیی چسبانده شود.
 -43برای کنترل کمر دامن در روی پاترون . ...........................
الف -فاصله پنس های جلو و پشت را اندازه می زنیم.
ب -کنترل بین پنس های کمر  +یک دوم کمر  1+سانتی متر باشد.
ج -فاصله و بلندی پنس ها اندازه گیری شود.
د -دور باسن را روی مانکن اندازه می گیریم
 -44ساسون کمربرای............است.
الف -فرو رفتگی های کمر
ب -فرو رفتگی های پهلو
ج -آزادی لباس
د -آزادی حلقه آستین
 -45برای تهیه سمت جلو دامن راسته روی مانکن چه مقدار پارچه الزم است؟
الف -یک دوم خط باسن جلو  5+سانتی متر
ب -یک دوم خط کمر جلو  7+سانتی متر
ج -یک دوم دور سینه  3+سانتی متر
د -یک دوم دور باسن  5+سانتی متر
 -46برای ساخت و به دست آوردن اندازه خط باسن روی پارچه پاترون . .................
الف -دور باسن  12+سانتی متر
ب -دور باسن  1+سانتی متر
ج -دور باسن  5+سانتی متر
د -دور باسن 12+الی  14سانتی متر
 -47روش بستن پنس های پشت دامن تنگ بر روی مانکن را توضیح دهید؟
الف -بعد از ثابت نمودن پارچه پاترون ،تفاوت کمر پشت را روی پاترون عالمت زده و با صابون محل پنس را مشخص نموده و
با سوزن ته گرد می بندیم.
ب -جلو را روی پاترون عالمت زده و با صابون پنس را مشخص نموده و با سوزن ته گرد می بندیم.
ج -بعد از ثابت نمودن پارچه پاترون تفاوت باسن و کمر جلو را روی پاترون می بندیم.
د -عملیات خاصی انجام نمی دهیم فقط پنس ها را می دوزیم.
 -48علت ایجاد  4پنس در کمر دامن راسته . ..............................
الف -مانکن دارای باسن برجسته می باشد.
ب -دامن زیباتر روی بدن مشخص می شود.

ج -مانکن مورد نظر دارای باسن کوچک می باشد.
د -مانکن مورد نظر دارای شکم برجسته می باشد.
 -49گودی کمر در خط پهلو دامن در الگوی اساس بر روی مانکن  ................می باشد.
الف -از طرفین خط پهلو  3سانتی متر
ب -از طرفین خط خط پهلو 2سانتی متر
ج -طبق گودی کمر مانکن
د 5 -سانت از پهلو
 -50جهت روی هم آمدن دامن در پشت کدام طرف روی هم قرار می گیرد؟
الف -چپ روی راست
ب -راست روی یقه
ج -به سمت جلو
د -به سمت پشت
 -51اضافه کردن نوار کمر برای محل قزن یا دکمه در پشت کدام قسمت است؟
الف -سمت راست
ب -سمت چپ
ج -سمت پشت
د -سمت جلو
 -52برای پهنای زیپ دامن در پشت کدام طرف می باشد؟
الف -راست
ب -چپ
ج -به سمت جلو
د -به سمت پشت
 -53معموالٌ محل زیپ  ................مشخص می شود.
الف -طرف راست و پشت
ب -طرف پهلوی چپ و پشت
ج -طرف پهلوی راست یا چپ
د -فقط طرف پشت
 -54کدام دامن را می توان به عنوان لباس باله استفاده کرد؟
الف -دامن اولیه
ب -دامن ترک
ج -دامن چین دار
د -دامن کلوش
 -55کدام دامن نمایی سنتی به لباس می دهد؟
الف -دامن کلوش
ب -دامن چین دار
ج -دامن با برش در باسن توأٌم با چین
د -دامن ترک
 -56چرا دامن راسته کاربرد بیشتری دارد؟
الف -زیرا ساده تر است.
ب -زیرا زیباتر است.

ج -زیرا پذیرش طراحی های مختلف را دارد.
د -زیرا بلندتر است.
 -57در کدام دامن باید پارچه مورد استفاده به شکل سه گوش یا کله قندی باشد؟
الف -دامن اولیه
ب -دامن ترک
ج -دامن چین دار
د -دامن کلوش
 -58برای یک دامن با برش افقی در قسمت باسن کوچک توأٌم با چین به چه میزان پارچه نیاز داریم؟
الف -بستگی به قد دامن دارد.
ب -بستگی به قد دامن و سایز باسن دارد.
ج -دو قد  +سانتی متر
د -دو قد  10+سانتی متر
 -59برای برش های مدل های یک طرفه الگو را روی پارچه  ...........قرار می دهیم.
الف -روی دوالی بسته
ب -روی اریب پارچه
ج -تک الی پارچه
د -به پشت پارچه
 -60چرا برش مدل های یکطرفه باید در روی پارچه انجام گیرد؟
الف -به علت رنگ و جنس پارچه
ب -به علت مدل
ج -می توان به پشت پارچه الگو را قرار داد.
د -اگر پشت پارچه باشد سمت مدل عوض می شود.
 -61برای اطمینان از الگوی مسطح  ........................الزم است.
الف -الگو برداری
ب -دوخت پاترون
ج -رولت کردن الگو
د -سایز بندی
 -62برای الگو دامن های حجمی ساده  ...............چه مواردی الزم است.
الف -تهیه الگو
ب -اندازه گیری پارچه پاترون
ج -بستن پنس های جلو و پشت
د -اندازه گیری دقیق-بستن پنس ها
 -63دامن با برش افقی روی باسن مناسب افراد با  ....................است.
الف -باسن کوچک
ب -باسن بزرگ
ج -باسن صاف
د -همه اندامها
 -64به چه وسیله ای می توان خطوط مختلف مانکن را مشخص کرد؟
الف -دوخت با نخ رنگی
ب -مل

ج -صابون
د -پودر تالک
 -65در برش پاترون دامن راسته یا تنگ روی پارچه های  ..............باید خطوط درزهای جلو و پشت و پهلو ها با
یکدیگر  ..................داشته باشند.
الف -چهار خانه -تالقی
ب -چهار خانه -عرضی
ج -راه راه -اریب
د -راه راه -راسته
 -66در دامن فون هنگام رسم خط باسن روی پارچه ،چه میزان در باالی پارچه اضافه در نظر میگیریم؟
الف -بلندی باسن  +حداقل  12/5سانتی_متر
ب -بلندی باسن5 +سانتیمتر
ج -بلندی باسن  2/5سانتیمتر
د -فرق نمی کند.
 -67در دامن ترک در تکه ی وسط جلو و پهلو کدام خطوط برای حفظ تعادل پارچه روی مانکن رسم می شود؟
الف -در جلو خط کمر و باسن و در پهلو خط کمر ،باسن و پهلو
ب -در جلو خط وسط جلو و خط باسن و در تکه ی پهلو خط باسن و پهلو
ج -در وسط جلو خط باسن و نقطهی کمر و در تکه ی پهلو خط باسن و خط تعادل عمودی
د -در جلو خط کمر و در تکه ی پهلو خط کمر و باسن
 -68در دامن ترک ،خطوط برش و پهلو در لبه دامن بر چه مبنایی محاسبه می شود؟
الف -طبق مدل محاسبه می شود
ب -عرض خط ترک در امتداد اتصال کمر و باسن
ج -عرض خط ترک در باسن 2/5 +تا  5سانتی متر در هر سمت
د -عرض خط ترک در کمر × 2
 -69در دامن فون اگر بخواهیم لبه ی دامن گشادتر یا تنگ تر باشد چه نکته ای را هنگام قرار دادن پارچه برای
فرم دهی روی مانکن باید رعایت کرد؟
الف -هرچه لبه ی دامن گشادتر باشد ،فاصله ی خط باسن تا باالی پارچه را بیشتر در نظر میگیریم.
ب -در باالی خط کمر  5سانتی متر اضافه تر پارچه را قرار می دهیم.
ج -هنگام فرم دهی گشادی را تعیین می کنیم.
د -قرار دادن پارچه برای فرم دهی ،برای لبه ی گشادتر یا تنگ تر تغییر نمی کند.
 -70برای فرم دهی الگوی دامن ترک بر روی مانکن کدام قطعات الزم است؟
الف -یک قطعه را فرم دهی کرده و به تعداد روی پارچه اصلی برش می_زنیم.
ب -فرم دهی الگوی پارچه ای وسط جلو و پهلو کافیست
ج -فرم دهی قطعه ی وسط جلو ،پهلوی جلو ،وسط پشت ،پهلوی پشت
د -فرم دهی قطعه ی پهلوی جلو ،پهلوی پشت و قطعه ی وسط برای جلو و پشت مشترک است.
 -71مهمترین نکته در برش پارچه های چهارخانه کدام گزینه است؟
الف -قرار دادن خطوط رویهم و سنجاق کردن آنها
ب -گذاشتن پهلوی جلو و پشت در امتداد خطوط چهارخانه
ج -ترسیم خطوط راستا در الگوی اولیه
د -به راستای پارچه

 -72برای افرادی که کمر بزرگ دارند  .......................مناسب تر است.؟
الف -دامن هایی با برش هایی عمودی وچین های سراسری مستقیم به سمت پایین
ب -دامن هایی با برش افقی و چین های عمودی در سراسر دامن
ج -دامن هایی با برشهای یکسره و کمر بندهای پهن
د -دامن هایی با پارچه های کشباف و چین دار بلند
 -73مقدار پارچه برای پلیسه بر روی مانکن  .........................می باشد.
الف 2 -برابر باسن یا کمر
ب 3 -برابر باسن
ج 2 -برابر قد
د 1/5 -برابر کمر
 -74دامن راسته بدون ایراد باید چگونه روی باسن قرار گیرد؟
الف -کامالَ صاف
ب -افت کامل
ج -کمی هالل در پهلو
د -اوریب
 -75افرادی که در قسمت کمر پشت فرو رفتگی دارند چگونه این عیب در روی الگو برطرف می شود؟
الف -از خط کمر  2سانتی متر باال رفته و به خط پهلو رسم می شود.
ب -از خط کمر  1تا  3سانتی متر پایین آمده و خطی تا پهلو رسم کرده و به صورت پنس بسته می شود.
ج -از کمرپشت در خط مرکزی  2سانتی متر پایین آمده و اوزمان داده می شود.
د -در خط کمر تا پهلو قیچی زده و اوزمان داده می شود.
 -76اگر شخصی دارای شکم برجسته باشد روی الگو با چه مشکلی مواجه می شویم؟
الف -هنگام اندازه زدن برای ساسون جلو از خط وسط جلو خارج می شویم.
ب -در کنترل نهایی کمر ،روی خط کمر برای ساسون اضافه باقی نمی ماند.
ج -هنگام اندازه زدن برای ساسون جلو برای ساسون اضافه باقی نمی ماند.
د -در کنترل نهایی کمر ،روی خط کمر مقدار کمی برای ساسون و پهلو باقی می ماند.
 -77این دامن فرد را الغرتر نشان می دهد و طرفداران زیادی دارد؟
الف -ترک
ب -پیلی دار
ج -دراپه
د -فون
 -78دامن دراپه مناسب چه نوع اندامی می باشد؟
الف -الغر و بلند
ب -کوتاه و چاق
ج -الغر
د -کوتاه
 -79برش مناسب دامن برای افراد چاق کدام می باشد؟
الف -افقی
ب -عمودی و متعدد
ج -منحنی
د -اریب

 -80دامن روی اندام باران های برآمده چگونه می ایستد؟
الف -در عرض ران کشش دارد.
ب -روی باسن کشیده می شود.
ج -درقسمت پهلو کشیده می شود.
د -در قسمت گودی کمر کیس می ایستد.
 -81روش یکسان کردن لبه دامن کلوش در موقع درآوردن الگو کدام گزینه است؟
الف -مثل دامن راسته از کمر عالمت گذاری می کنیم.
ب -همانند یک دایره پای دامن را رسم می کنیم.
ج -متر را در نقطه مرکز قرار داده قد دامن را عالمت گذاری می کنیم.
د -متر را از پایین دامن بطرف کمر گذاشته عالمت گذاری می کنیم.
 -82روش دوخت پایین دامن کلوش  ......................کدام گزینه است.
الف -پای دامن را کوک زده پس دوزی می کنیم.
ب -پای دامن را کوک زده چرخ می کنیم.
ج -پای دامن را تا زده پس دوزی می کنیم.
د -پای دامن را چرخ درشت زده سپس پس دوزی می کنیم.
 -83برای ساخت دامن کلوش به چند اندازه هایی نیاز است؟
الف -دو اندازه ،قد دامن  -دور کمر
ب -سه اندازه ،قد دامن -دور کمر -بلندی باسن
ج -دو اندازه ،بلندی باسن -دور کمر
د -چهار اندازه ،قد دامن -قد کمر -دور باسن بزرگ -دور باسن کوچک
 -84نوار کمر باید معموالً چگونه برش زده شود؟
الف -بی راه پارچه
ب -راه پارچه
ج -اریب پارچه
د -ترکی پارچه
 -85به چه دلیل پهنای پیلی در پایین دامن باید پهن تر از باالی پیلی باشد؟
الف -گشادی و زیبایی
ب -چاک لباس
ج -صاف ایستادن و زیبایی پیلی
د -پف دار قرار گرفتن دامن
 -86چه پارچه ای برای دامن های گشاد مناسب نیست؟
الف -راه راه افقی
ب -براق
ج -گلدار
د -ساده
 -87برای برش دامن جناقی روی پارچه چگونه باید عمل کرد؟
الف -به طور اریب روی پارچه راه راه یا چهارخانه قرار می دهیم.
ب -به طور راسته روی پارچه قرار می دهیم.
ج -روی عرض پارچه قرار می دهیم.
د -فرقی نمی کند.

 -88گشادی کادر دامن ترک بدون الگو چگونه به دست می آید؟
الف -دور باسن تقسیم بر  6می شود.
ب -دور باسن تقسیم بر 8می شود.
ج -دور کمر تقسیم بر  6می شود.
د -دور باسن و کمر بر تعداد ترکها
 -89دامن شلواری با پیلی از روی چه الگویی تهیه می شود؟
الف -از دامن راسته
ب -از دامن فون
ج -از دامن پیلی دار
د -کلوش
 -90کدام دامن روی کمر تنگ بوده و به سمت پایین گشاد می شود؟
الف -دامن اولیه
ب -دامن ترک
ج -دامن کلوش
د -دامن چین دار
 -91برای دامن پیلی دو قلو روی زانو چند سانتی متر اوزمان می دهیم؟
الف 10 -سانتی متر
ب 24 -سانتی متر
ج 12 -سانتی متر
د 9 -سانتی
 -92برای دامن دراپه از چه الگویی استفاده می شود؟
الف -دامن فون
ب -دامن شماره پایه
ج -دامن فون
د -از انواع فون ها
 -93روش تهیه دامن برش دار کدام گزینه است؟
الف -از دامن راسته رولت می شود.
ب -از دامن دراپه رولت می شود.
ج -از دامن فون رولت می شود.
د. -دامن خمره ایی
 -94برش دامن چهارخانه فون به صورت  ..............زیباتر خواهد بود ،البته به شرطی که خطوط دقیقاٌ ................
بیفتد.
الف -راسته -جناقی
ب -اریب -جناقی
ج -اریب -راسته
د -عرضی -جناقی
 -95فون کردن در دامن ها یعنی  ...............می شود.
الف -حجم دادن
ب -پلیسه کردن
ج -گشاد کردن

د -رفع نواقص و کنترل
 -96برای بیشتر کردن مقدار ترکها از چه فرمولی استفاده می کنیم؟
الف -به تعداد تقسیمات روی کمر و پایین دامن اضافه می کنیم.
ب -به تعداد تقسیمات در محل باسن و پایین دامن اضافه می کنیم.
ج -کار دامن را  10 +می کنیم.
د -کادر دامن را  2تا  3برابر می کنیم.
 -97در دامن ترک یوک دار به پهلوی ترک چقدر اضافه می شود؟
الف 3 -سانتی متر
ب 5 -سانتی متر
ج 7 -سانتی متر
د -نسبت به مدل و جنسیت
 -98در دامن چین دار گشاد کمر  .............می شود.
الف 3 -برابر باسن نسبت به جنس پارچه
ب 2 -برابر باسننسبت به جنس پارچه
ج 1/5 -برابر باسن
د 4 -برابر باسن
 -99برای کلوش ایستادن دامن ترک روی مانکن  ...............چه باید کرد.
الف -خط اوزمان را تا باسن ادامه داده می دهیم.
ب -از پایین دامن به خط زانو از هر طرف اضافه می دهیم.
ج -پارچه را سه گوش روی مانکن قرار می دهیم
د -از کمر به قد باسن اضافه می کنیم.
 -100در دامنهای برش دار معموالً اگر بخواهیم درز پهلو دوخته نشود چه می کنیم؟
الف -پارچه را دو الی بسته می بریم.
ب -برش الگو جلو و پشت را در ناحیه پهلو به هم می چسبانیم.
ج -آسترکشی می شود.
د -بصورت کله قندی می بریم
 -101برای پاترون یک دامن پیلی دار چه میزان پارچه نیاز داریم؟
الف -بستگی به تعداد پیلی ها دارد.
ب 2 -قد دامن  1/5 +قد دامن
ج 2 -قد دامن  20+سانتی متر
د 2 -قد دامن  30+سانتی متر
 -102برای کشیدن الگوی کاغذی دامن جیب دار پنس بزرگ . ...................
الف -پنس بزرگ را از پهلو رد می کنیم.
ب -پنس را کوتاه می کنیم.
ج -پنس را باز می کنیم.
د -پنس را زیاد بسته
 -103برای این که دامن های کلوش در وسط پشت سایه نیندازد . .....................
الف -روی یک ال می اندازیم.
ب -از پارچه های ساتن استفاده می کنیم.
ج -بی راه می بریم.

د -روی خط الگو پهلو را مشخص کرده و پشت و جلو را مشخص کرده تا جدا برش شود.
 -104الگوی کلوش دو درز را چگونه روی پارچه قرار میدهیم؟
الف -دوالی پارچه قرار میدهیم.
ب -یک الی پارچه قرار میدهیم.
ج -روی دوال اریب پارچه قرار میدهیم.
د 2 -عدد میبریم.
 -105برای صاف کردن پایین دامن های کلوش و اریب چگونه روی مانکن عمل می کنیم؟
الف -دامن را به مانکن متصل کرده و بالفاصله پایین آنرا صاف می کنیم.
ب -دامن را به مدت  24ساعت به مانکن متصل کرده و بعد پایین آنرا صاف می کنیم.
ج -دامن را به مانکن متصل کرده و با تیغ ژیلت آنرا صاف می کنیم.
د -دامن را به مانکن متصل کرده و آنرا کوک کرده و روی زمین قیچی می کنیم.
 -106برای ساخت دامن دراپه در روی مانکن نیاز به  .......................داریم.
الف -تنگ
ب -فون
ج -کلوش
د -پارچه سه گوش
 -107پارچه دامنی که حالت کشدار و شل است  .........................پیدا میکند.
الف -چاقتر نشان می دهد.
ب -جا میاندازد.
ج -الغرتر نشان میدهد.
د -کوتا نشان میدهد
 -108پرو لباس همان  .............................می باشد.
الف -کار روی مانکن
ب -رفع عیوب لباس با کوک و سنجاق بر روی مانکن
ج -بریدن پارچه بر روی مانکن
د -دوختن الگو بر روی مانکن
 -109برای وصل کردن گوده به لباس چه عواملی در نظر گرفته می شود
الف -نوع پارچه  -مدل لباس
ب -رنگ نخ  -نوع پارچه
ج -مدل لباس  -رنگ نخ
د -رنگ پارچه  -نوع پارچه
 -110برای دوام بیشتر گوده در محل راس گوده چه باید کرد؟
الف -باید انتهای راس گوده به درز دوخته شود.
ب -برای دوخت پیکانی شکل را درم حل راس گوده دوخت.
ج -باید راس گوده را دندان موشی دوخت.
د -باید در محل راس گوده یک نوار  1سانتی متری را به صورت راسته دوخت
 -111در کمربند راست پهنای  ..............................میباشد
الف 5 -و  3سانتیمتر
ب 3 -و  1سانتیمتر
ج 8 -و  2/5سانتیمتر

د 6 -و  3سانتیمتر
 -112کمربندهای منحنی  ..................................ال بریده میشود.
الف 2 -ال
ب 1 -ال
ج -سر خود میباشد.
د -کمر ندارد.
 -113دامنهایی که از خطوط عمودی و متعدد طراحی شده باشند مناسب چه نوع اندامی میباشد؟
الف -قد بلند و چاق
ب -بلند قد
ج -قد بلند و باریک
د -کوتاه قد
 -114اضافه درز پهلوی دامن نیاز به  ....................................باشد.
الف 3/5 -سانتیمتر
ب 1/5 -سانتیمتر
ج 2/5 -سانتیمتر
د 5 -سانتیمتر
 -115اریب پارچه را از  .............................به دست می آید.
الف -از بی راه پارچه
ب -از راه پارچه
ج -از حد فاصل بین راه و بی راه پارچه
د -از طول پارچه
 -116دامن های مناسب عروس از  ..............................استفاده می شود.
الف -کلوش چین دار ،واالن دار  -تنگ دنباله دار
ب -دامنهای میخی
ج -دامن تنگ دنباله دار
د -دامنهای لنگی و راسته
 -117افرادی که دارای دست بلند و اندام درشت هستند اندازه عرض جیب لباسشان . ......................
الف -بین  20تا  18سانتی متر
ب -بین  10تا  8سانتی متر
ج -بین  12تا  16سانتی متر
د -بدلخواه می باشد.
 -118بر روی مانکن شروع جیب را از جه قسمتی  ...............................پایین می آییم.
الف -بین کمر و باسن
ب -بین حلقه و کمر
ج -بین فاصله باسن بزرگ و پای دامن
د -دلخواه است.
 -119پیلی را بعد از تا کردن در کدام قسمت باید به وسیله کوک ثابت کرد؟
الف -خط باسن
ب -خط کمر
ج -خط زانو

د -خط لب دامن
 -120بعضی از مدلها که الپیلی ندارند از چه چیز به جای الپیلی استفاده می شود؟
الف -یک تکه از آستری
ب -یک نوار راسته یک سانتی
ج -یک تکه از پارچه اصلی
د -گوده
 -121در مدل چند تا پیلی دامن هم پیلی ها را باید به کدام طرف روی هم تا کرد؟
الف -به طرف خط مرکزی پشت
ب -به طرف خط پهلو
ج -به طرف مرکز پیلی
د -به طرف خط مرکزی جلو
 -122دوخت زیپ در لباس به چه منظوری می باشد؟
الف -راسته شدن
ب -به زیبایی لباس کمک می کند.
ج -راحت پوشیده شدن لباس
د -آزادی لباس
 -123دامنی که دنبالۀ جدا دارد به چه وسیله ای وصل می شود؟
الف -کش دوزی
ب -دگمه مخفی -چسب اپل -قزن -بندینک
ج -نوار اریب
د -دگمه
 -124ساسون کمر برای  ................است.
الف -شکل دادن جلوی لباس
ب -جا افتادن لباس در زیر بدن
ج -شکل دادن به کمر و تعیین فرورفتگی در کمر
د -گشاد تر شدن لباس
 -125دالبرای پار چه های حاشیه دار در کجای لباس قرار می گیرد؟
الف -حاشیه پارچه در یک طرف لباس قرار بگیرد.
ب -حاشیه پارچه باید در دو طرف لباس قرار می گیرد.
ج -حاشیه پارچه در هر جا قرار بگیرد اشکالی ندارد اما با در نظر گرفتن نقشه پارچه
د -بستگی به مدل لباس و نوع حاشیه دارد بعد پای دامن را می دوزیم
 -126قد دامن عروس با ژیپون فنر دار همیشه . ..........................
الف -به اندازه می گیریم.
ب 10 -الی  15سانتی متر بلندتر می گیریم.
ج 10 -الی  15سانتی متر کوتاهتر می گیریم.
د 5 -سانتی متر اضافه می گیریم.
 -127حداکثر عرض کمربند راست پایین تر از خط کمر  ............است.
الف 2/5 -سانتی متر
ب 8 -سانتی متر
ج 6 -سانتی متر

د 5 -سانتی متر
 -128دامن دراپه در پهلو بهتر است  ...........................باشد.
الف -اریب به سمت پهلو
ب -اریب به سمت وسط جلو
ج -عمودی به سمت پایین
د -افقی به سمت باال
 -129روش صاف کردن لبه دامن در موقع پرو . .......................
الف -بوسیله نخ و سوزن
ب -بوسیله خط کش از زمین تا جای دلخواه لبه دامن را میزان می کنیم.
ج -بوسیله سنجاق
د -توسط قیچی صاف کرده
 -130نام دیگر پیراهن با خطوط پرنسسی چیست؟
الف -برش از حلقه
ب -پنل دار
ج -یوک دار
د -برش از سرشانه وحلقه تا پایین
 -131برش های پرنسسی بصورت ...............است.
الف -عمودی از سرشانه
ب -افقی از هالل حلقه
ج -برش های افقی از سرشانه
د -عمودی ازسرشانه و حلقه
 -132در باالتنه ی دکلته بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن چه تغییری در خط پهلو الزم است؟
الف -به خط پهلوی جلو و پشت در کف حلقه حداکثر  1/25سانتیمتر اضافه کرده که تا کمر به صفر برسد
ب -چون فرم دهی روی مانکن انجام گرفته تغییری الزم نیست.
ج 0/5 -سانتی متر خط کمر در پهلو را گودتر می کنیم.
د -در خط پهلو  0/2سانتیمتر برای آستر و الیی به الگو اضافه می کنیم.
 -133در مدلهای مختلف باالتنه بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن و ساخت الگو ،خط پهلو و کف حلقه تا چه
اندازه قابل تغییر است؟
الف 1 -سانتی متر به پهلو و کف حلقه اضافه می کنیم.
ب -بستگی به مدل تا هر اندازه که بخواهیم.
ج -کف حلقه را تا  1/25سانتی متر می توانیم آزاد کنیم و پهلو را تا  2/5سانتی متر اضافه می کنیم
د -کف حلقه را تا  0/5سانتی متر و پهلو را تا  1/5سانتی متر می توانیم تغییر دهیم.
 -134در باالتنه ی دکلته بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن چه تغییری در خط برش عمودی الزم است؟
الف -خطوط برش عمودی را در خط دکلته و ساسون زیر سینه  0/3سانتی متر به داخل انحنا می دهیم.
ب -چون فرم دهی روی مانکن انجام گرفته تغییر الزم نیست.
ج 0/5 -سانتیمتر ساسون زیر سینه را عمیق تر می کنیم.
د -در خط برش عمودی  0/2سانتی متر برای آستر و الیی به الگو اضافه می کنیم.
 -135در باالتنه ی دکلته ،فرم دهی پارچه روی مانکن حداقل در چند قطعه انجام می شود؟
الف -فرم دهی وسط جلو ،پهلوی جلو ،پشت 3( .قطعه)
ب -جلو ،پشت 2( .قطعه)

ج -وسط جلو ،پهلوی جلو ،پهلوی پشت ،وسط پشت ( 3قطعه)
د -وسط جلو ،وسط پشت ،پهلو ( 3قطعه)
 -136آزادی های باالتنه در چه مرحله ای از فرم دهی الگو انجام می شود؟
الف -در زمان فرم دهی الگوی پارچه ای آزادی_ها مشخص می شود.
ب -در هر مرحله از کار که الزم باشد.
ج -بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن و قبل از انتقال الگوی پارچه ای بر روی کاغذ
د -بعد از پرو لباس
 -137برای رعایت تعادل پارچه بر روی مانکن در اساس باالتنه پشت ،رسم کدام خطوط و نقاط الزم است؟
الف -خط سرشانه ،خط کف حلقه ،خط کمر
ب -نقطه خط گردن و خط کارور پشت
ج -خط سرشانه ،خط کارور پشت ،خط کمر ،خط باسن
د -خط وسط پشت ،خط سرشانه ،خط کمر
 -138پاترون دکلته برای پارچه های گیپور در روی مانکن ابتدا . .......................
الف -در باالی سینه با نواری محل دکلته مشخص می شود.
ب -ابتدا گشادی لباس مشخص می شود.
ج -ابتدا انتقال پنس انجام می شود.
د -ابتدا برش زیر سینه انجام میشود
 -139برای رسم برش های عرضی در الگوی باالتنه در الگوی کاغذی پنس سرشانه چه تغییری می کند؟
الف -پنس در محل برش بلند می شود
ب -پنس در محل برش خالی می شود
ج -پنس در محل برش بسته سپس برش را جدا می کنیم.
د -پنس در محل کوتا وبسته میشود
 -140در زمانی که یوک افقی مابین هالل یقه و سر شانه ایجاد می شود پنس سینه چه تغییری پیدا می کند؟
الف -روی یوک بسته شده و ادامه پنس تبدیل به چین می شود.
ب -از روی یوک افقی حذف می شود.
ج -پنس در جای خود دوخته می شود.
د -به داخل برش منتقل می شود و در برش به صورت پیلی دوخته می شود.
 -141زمانی که پنس سینه به یقه منتقل می شود در روی مانکن چند حالت به خود می گیرد؟
الف -چین سوزنی می دهیم.
ب -به صورت پنس دوخته می شود.
ج -به چند پنس تبدیل شده ،چین سوزنی ،حالت دراپه نیز پیدا می کند.
د -بسته می شود
 -142زمانی که پنس سینه به حلقه آستین منتقل می شود در مانکن چند حالت به خود می گیرد؟
الف -دوخته می شود یا تبدیل به یوک می شود.
ب -تبدیل به پیلی می شود.
ج -تبدیل به ساسون یا برش عصایی می شود.
د -دراپه می شود.
 -143زمانی که پنس به پهلو منتقل می شود در مانکن چند حالت به خود می گیرد؟
الف -داخل یوک مخفی می شود.
ب -دوخته می شود یا اتو می شود.

ج -بسته یا دوخته می شود.
د -داخل یوک مخفی می شود و دوخته می شود.
 -144زمانی که پنس زیر سینه در محل اصلی خود قرار دارد در چند حالت به خود می گیرد؟
الف -دوخته می شود -تبدیل به چین می شود -اتو می شود.
ب -تبدیل به ترک در لباس می شود.
ج -تبدیل به چند پنس تزیینی شده و کوک خورده پس از اتمام دوخت اتو می شود.
د -دوخته می شود -تبدیل به چین می شود -تبدیل به چند پنس تزیینی شده و کوک خورده پس از اتمام دوخت اتو شده و
کوک ها شکافته می شود.
 -145زمانی که پنس زیر سینه تبدیل به پنس فرانسوی می شود چند حالت به خود می گیرد؟
الف -بسته می شود.
ب -دوخته می شود و در بعضی مواقع تبدیل یوک می شود.
ج -منتقل می شود.
د -تبدیل به ترک در لباس می شود.و می توان تبدیل به یوک یا ساسون شود
 -146به چه علت در زمان رسم الگوی یوکدار سجاف طراحی میشود؟
الف -تمیزی کار و خوش حالت شدن یوک
ب -نیازی به سجاف ندارد.
ج -راحتی در کار
د -مخفی نمودن درزهای لباس
 -147در رسم ساسونها در پاترون چرا باید درزها را کمی انحنا دهیم؟
الف -مصرف پارچه کمتر
ب -برای جلوگیری از کیسروی لباس
ج -حالت دیافراگم دارای انحنا میباشد خوش فرم_تر می شود.
د -لزومی ندارد.
 -148در دامن یا پیراهن ...............طبق مدل میتواند جابهجا شود.
الف -ساسونها
ب -یوکها
ج -پیلیها
د -پنلها
 -149در تبدیل ساسون سینه و سرشانه به ساسون زیر بغل در باالتنه جلو راس ساسون چه میشود؟
الف -به نوک ساسونها وصل میشود.
ب 4 -سانتیمتر فاصله میگیرد.
ج 2/5 -سانتیمتر کوتاه_تر میشود.
د 1 -سانتیمتر کوتاهتر میشود.
 -150معموالً مکان جا دکمه را روی چه خطی از باالتنه میتوان مشخص نمود؟
الف -روی خط سینه و کارور و کمر
ب -روی خط سجاف
ج -روی خط مرکزی باالتنه
د -روی خط شکست یقه باید مشخص شود.
 -151از رگه دوزی برای چه اندامی استفاده می شود؟
الف -اشخاصی که قد کوتاه دارند.

ب -اشخاصی که سینه کوچک دارند.
ج -اشخاصی که قد بلند دارند.
د -اشخاصی که سینه بزرگ و قد کوتاه دارند.
 -152اصوالً لباس شب با طرح اریب روی  ...............پارچه برش می خورد.
الف -اریب پا رچه
ب -راه پارچه
ج -عرض پارچه
د -طول پارچه
 -153برای برطرف کردن کشیدگی زیر دست آستین کیمونو برش دار چه باید کنیم؟
الف -به قسمت زیر دست اضافه می کنیم.
ب -در قسمت زیر دست خطی هالل رسم کرده و آن را قیچی می کنیم و اوزمان می دهیم.
ج -کش دوزی میکنیم
د -اتو می زنیم.
 -154در لباس شب اگر فاصله دو برش عمود نزدیک به هم باشد مانکن را چگونه نشان می دهند؟
الف -پهن
ب -کوتاه
ج -کوتاه تر و چاق
د -الغرتر -کشیده تر و بلندتر
 -155در لباسهای دکلته برای قسمت پشت الگو ،چه تغییری داده می شود؟
الف -درز وسط پشت جای زیپ را تنگ می کنیم.
ب -ساسون کمر در قسمت کارور اضافه می شود.
ج -از خط مرکزی پشت برای گودی کمر داخل شده و ساسون کمر رسم می شود.
د -ترک می کنیم
 -156برای تبدیل الگو ،اساس یقه دراپه چه تغییری در الگو داده می شود؟
الف -پنس سرشانه و زیر سینه به خط مرکزی انتقال داده شود.
ب -پنس زیر سینه را بسته و پنس سرشانه را باز می کنیم.
ج -پنس سرشانه به زیر سینه انتقال می یابد.
د -پنس سرشانه به وسط سینه انتقال می یابد.
 -157در مدل های گره ای برای حجم گره چه مقدار اضافه میشود؟
الفcm 5 -
بcm 8 -
جcm 2 -
د -نیازی به اضافه شدن نیست.
 -158در برشهای ژوزفین چه مقدار از نوک سینه پایین می آییم؟
الف -دور سینه
ب -به اندازه اکاردمان
ج -سینه
د -زیر سینه
 -159در چه پارچه هایی آستر را قبل از برش پارچه به شکل دوبله کوک می زنیم و همزمان آستر و رویه را برش
می کنیم؟

الف -پارچه های کشی
ب -حریر
ج -پارچه های ضخیم
د -پارچه های تیترون
 -160یقه های مناسب برای لباس عروس . .......................
الف -یقه های باز و بسته ،ایستاده،چین دار،دلبری،هفت وخشت.
ب -یقه های به صورت ایستاده ساده و چین دار.
ج -یقه های هفت و خشتی و دلبری و باز.
د -یقه های کامال سر خود.
 -161آیا می توان یوک سرشانه جلو و پشت را یکسره برش زد؟
الف -خیر جلو و پشت ناهماهنگ می شود.
ب -نمی توان اینکار را انجام داد.
ج -بله در مواقعی که لباس فاقد خط سرشانه است.
د -بله در صورتی که لباس آزاد باشد.
 -162نام دیگر یقه ایستاده جلو بسته چیست؟
الف -فرعی
ب -برگرد ایستاده
ج -آفیسیه
د -فانتزی
 -163الگوی اولیه پیراهن به چه الگویی گفته می شود؟
الف -وقتی الگوی باالتنه را به طرف پایین ادامه می دهیم به پیراهن تبدیل می شود.
ب -وقتی الگوی دامن و باالتنه به یکدیگر وصل شدند به آن پیراهن می گویند.
ج -الگوی اولیه پیراهن همان الگوی اولیه باالتنه می باشد.
د -الگوی پیراهن جدا از الگوی باالتنه می باشد.
 -164برای شکیل تر شدن باالتنه در لباس شب  ................استفاده می شود.
الف -باالتنه الیه کاری شود.
ب -درزهای پهلو فنردوزی شود.
ج -به باالتنه آستری می دوزیم.
د -از نوارهای فنری روکش دار استفاده شود.
 -165یقه های باز را روی مانکن حقیقی به چه روشی می توان ثابت نگه داشت؟
الف -استفاده از فنرها ی محکم در قسمت یقه و آستین
ب -با گرفتن پنس روی تن و برطرف کردن عیوب آن
ج -پرو کردن لباس روی تن و برطرف کردن عیوب آن
د -گذاشتن یک مقدار کش مقاوم درست در زاویه یقه جلو و پشت
 -166در لباس دکلته که دارای برش پرنسسی می باشد ،فنر به چه قسمت های لباس دوخته می شود؟
الف -به باالی یقه
ب -به درز پهلو
ج -به درزهای پرنسسی و پهلو
د -به درزهای خط مرکزی
 -167چه نوع پارچه هایی احتیاج به پاترون تیپ دارند؟

الف -ساتن -تافته -مخمل -جیر
ب -چرم -داکرون -کرباس -پاتیست
ج -چیت -تترون -شانتون
د -کرباس-چرم
 -168در لباس های دکلته برای مدل سازی و رفع کیس پهلو و حلقه چه می کنیم؟
الف -فضایی در قطر  1/5تا  2سانتی متر در حلقه می دهیم.
ب -به اندازه 2تا  3سانتی متر از زیر بغل باال می رویم.
ج -پنس پهلو را روی الگو باز روی پارچه می دوزیم .
د -پنس سر شانه را  2برابر کرده طبق مدل انتقال می دهیم.
 -169چرا پنس سرشانه پشت را ایجاد می کنیم؟
الف -برای تعیین هالل کتف و ایجاد فضای کافی پنس سرشانه پشت را ایجاد و سپس دوخته یا منتقل می کنیم.
ب -برای این که سرشانه پشت همیشه از سرشانه جلو بزرگتر است.
ج -برای این که سرشانه پشت باید بزرگتر باشد.
د -برای این در زمان وصل خوش ترکیب باشد.
 -170در لباس های دکلته برای مانکن حقیقی از الیی استفاده می شود؟
الف -برای این که به سینه ها حجم بیشتری داده شود.
ب -برای این که نوارهای فنری در پشت لباس دیده نشود.
ج -برای این که الیی باعث استقامت پارچه می شود.
د -برای این که راحت اتو شود
 -171چرا به لباس های مجلسی و عروس در قسمت باالتنه فنر دوزی می شود؟
الف -باعث ایستادگی بیشتر در باالتنه می شود.
ب -برای این که به تن بچسبد.
ج -زیرا باالتنه کوتاه می شود.
د -برای زیبایی بیشتر لباس
 -172در چه زمانی کمر به فنر نیاز دارد؟
الف -پهنا زیاد باشد.
ب -پهنا کم باشد.
ج -کمر دامن یک سره باشد.
د -کمر به صورت تزیینی باشد.
 -173مناسب ترین فنر برای لباس زیر کدام است؟
الف 1 -سانتی متر استخوانی
ب -نیم سانتی متر پالستیکی
ج 1 -سانتی متری فلزی
د -نیم سانتی متری استخوانی
 -174برای دوخت فنر از چه پایه ای استفاده می شود؟
الف -پایه زیپ مخفی
ب -پایه جادکمه
ج -پایه زیپ دوزی یک لبه
د -پایه جا دکمه زنی
 -175برای این که انتقال پنس ها به خط پهلو انجام شود؟

الف -پنس سرشانه را بسته و در خط پهلو پنس ایجاد می شود.
ب -پنس زیر سینه را و سرشانه را بسته و در خط پهلو پنس ایجاد می کنیم.
ج -پنس سرشانه را بسته و پنس یقه را بسته و در خط پهلو ایجاد پنس می کنیم.
د -پنس کوچک در خط کمر را بسته و در خط پهلو ایجاد پنس می کنیم.
 -176در زمان ساخت باالتنه پشت در روی مانکن مقدار اضافات پارچه در باالتنه چقدر است؟
الف -حدوداً  12سانتی متر
ب -حدوداً  7تا  8سانتی متر
ج -حدوداً  3تا  5سانتی متر
د -حدوداً  2تا  3سانتی متر
 -177برشهای افقی توام با چین یا پیلی روی سینه در الگو ساز حجمی چگونه می باشد؟
الف -به صورت برش طولی می باشد.
ب -به صورت برش شکسته می باشد.
ج -به صورت برش موازی می باشد.
د -به صورت برش عرضی می باشد.
 -178مدل سازی روی پاترون الگوی حجمی چه زمانی انجام می شود؟
الف -در زمان چرخ کردن پاترون
ب -در زمان انتقال کلیه الگوهای پاترون روی کاغذ
ج -کوک زدن پاترون
د -در زمان برش کردن پاترون
 -179برجستگی فرم بدن به چه وسیله ای مشخص می شود؟
الف -به وسیله ساسون ها و برش ها
ب -به وسیله برش ها و اوزمان
ج -به وسیله طرح و اوزمانها
د -به وسیله مدل و گشادی
 -180خطوط مرکزی پشت و جلو روی مانکن جزء  ....................می باشد.
الف -خطوط اصلی
ب -خطوط کمانی
ج -خطوط فرعی
د -خطوط موازی
 -181اصول تهیه پاترون چسبان و معمولی و گشاد در الگوی حجمی چه مواقعی مورد نظر است؟
الف -زمان تهیه الی لباس
ب -زمان تهیه انواع مدل سازی و لباس
ج -زمان تهیه یقه لباس
د -زمان تهیه آستین لباس
 -182تهیه الگو باالتنه روی مانکن ....................اجرا می شود.
الف -بعد از الگو سازی مسطح مانکن
ب -بعد از سایز کردن فرد با افراد
ج -اجرای اندازه گیری مانکن
د -اجرای پاترون مدل سازی شده
 -183الگو برداری در چه زمانی انجام می شود؟

الف -همان ابتدا
ب -بعد از کشیدن پارچه و اجرای مدل
ج -موقع پرو
د -بعد از دوخت
 -184نقش  .......................در روی مانکن تزیین است.
الف -نسب پاترون
ب -دوخت آستر
ج -چین و واالن
د -رگه دوزی
 -185واالنها و چین در لباسهای غیر قرینه روی مانکن چگونه آماده می شود؟
الف -از چپ به راست آماده می شود.
ب -از راست به چپ آماده می شود.
ج -طبق مدل ژورنال و طرح آماده می شود.
د -از پهلو به راست آماده می شود.
 -186طول پارچه مورد نیاز برای واالن چه مقدار است؟
الف 1/5 -برابر
ب 2 -الی  3برابر
ج 1 -برابر
د -بستگی به مدل دارد.
 -187طراحی آستین در الگو ساز حجمی در صورتی که سرخود است چگونه است؟
الف -همراه با باالتنه از ابتدا
ب -همراه با یقه
ج -همراه با مدل لباس
د -آخر انجام شود.
 -188مدل پرنسسی شخص را  ....................نشان می دهد.
الف -چاق وکوتاه
ب -بلند و چاق
ج -بلند و الغر
د -چاق را چاق تر
 -189لباس های مدل دراپه به چه طرحهایی گفته می شود؟
الف -دارای چین و شکن های راسته و منظم بوده باشد.
ب -طرحهایی که برش های افقی (چپ و راست) داشته باشد.
ج -دارای چین و شکن های اریب بوده و تا حدودی نامنظم به چشم آید.
د -دارای چین و شکن های اریب بوده و منظم هستند.
 -190برای ساخت الگوی اولیه (پیراهن) فاصله بین کمر باالتنه با کمر دامن چند سانتی متر است؟
الف 0/5 -سانتی متر
ب 1 -سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 2 -سانتی متر
 -191در ساخت باالتنه بدون آستین چه تغییری در الگو باید داده شود؟

الف -حلقه باید تنگتر از حد معمول باشد.
ب -حلقه را باید کمی گشاد نمود.
ج -کارور جلو را کمی اضافه کرد.
د -شانه را باید کمی بیرون آورد.
 -192برای آماده کردن الگوی لباس شب ،مدل دراپه ،ابتدا از چه الگویی استفاده می شود؟
الف -پاترون آماده شده از روی مانکن
ب -الگوی نایلونی
ج -الگوی کاغذی
د -الگوی مسطح
 -193اپل منحنی برای چه افرادی متناسب است؟
الف -اپل صاف و گرد -برای افراد با اندام درشت و چاق
ب -اپل گرد و ناودانی -برای افراد با شانه های افتاده و اندام ریز
ج -اپل منحنی و اپل بزرگ برای افراد الغر
د -اپل صاف و گرد برای افراد الغر
 -194کاپ سینه در کدام قسمت لباس تعبیه می شود؟
الف -روی پارچه آستر در قسمت محل سینه
ب -روی پارچه اصلی در قسمت سینه
ج -بین پارچه اصلی و آستری در روی سینه
د -روی پارچه آستری در محل سینه دوخته می شود.
 -195بهتر است پارچه لباسی را قبل از برش . ........................
الف -اتو بزنیم.
ب -نمدار بکنیم.
ج -آب بزنیم.
د -الیی بزنیم.
 -196برای لباسهای دکلته زیر کار چگونه بریده می شود؟
الف -به صورت دکلته بریده می شود.
ب -به صورت باالتنه ساده تهیه می شود.
ج -به صورت تاپ بندی تهیه می شود.
د -به صورت دکلته و تا خط باسن تهیه می شود.
 -197در لباسهای عروس و شب از چه الیی بهتر است استفاده شود؟
الف -الیی مویی
ب -الیی کاغذی
ج -الیی حریر
د -الیی پارچه ای
 -198خط برش زیر سینه چه نام دارد؟
الف -اکاردمان
ب -اوزمان
ج -برش عمودی
د -فاسا
 -199مهمترین نکته برای تهیه پاترون لباس عروس در روی مانکن . ..................

الف -از پارچه شبیه پارچه اصلی تهیه شود.
ب -از پارچه کشی برای پاترون استفاده شود.
ج -بعد از الگوی کاغذی استفاده شود.
د -از حریر استفاده شود
 -200بعد از کنترل نهایی پاترون با پارچه حریر روی مانکن خطوط درزهای حریر را با دوخت  .......................می
دوزید.
الف -دو درز مخفی
ب -دو درز خوابیده
ج -پس دوزی
د -اورلوک
 -201برای ساخت لباس رکابی از پایه چه نوع الگویی استفاده می شود؟
الف -الگوی پایه
ب -اساس لباس
ج -لباس های زیر و دکلته
د -الگوی کشی
 -202در آستین حلقه ای در صورتیکه طرح یقه در پشت نیز باز باشد؟
الف -ساسون مخصوص یقه های باز را به عرض  1سانتی متر در خط طرح یقه رسم می کنیم.
ب -ساسون پشت را نصف می کنیم.
ج -ساسون مخصوص یقه های باز را به عرض5سانتی متر در خط طرح یقه رسم می کنیم.
د -ساسون را حذف میکنیم.
 -203هدف از طراحی لباس چیست؟
الف -برطرف کردن چین و چروک های لباس از طریق مچ درآوردن الگو
ب -برطرف کردن عیوب بدن توسط طراح های گوناگون و جلوه گر ساختن اندام
ج -برطرف کردن جانی بدن توسط لباس های گشاد
د -برطرف کردن گشادی و تنگی لباس از طریق انداختن روی بدن
 -204برای دوخت پیکانی شکل در پیلی ها از نخ  ............متناسب با رنگ پارچه استفاده می شود .
الف -کاموا
ب -نخ ابریشمی
ج -کوک
د -نایلونی
 -205حلقه های قزن با چه دوختی به لباس وصل می شوند؟
الف -دوخت ساده
ب -بست
ج -زیگزاگ
د -دندون موشی
 -206پایین مانتوهای کلوش را بهتر است چگونه دوخت کرد؟
الف -پایین مانتو را تا زده و پس دوزی کنید
ب -پایین مانتو را کوک زده و چرخ کنید
ج -پایین مانتو به حالت ازاد سر دوز بزنید
د -پایین مانتو را چرخ درشت زده کمی جمع کرده سپس پس دوز یا چرخ کنید

 -207چه پارچه هایی هنگام دوخت بهتر است با کاغذ دوخته شود؟
الف -حریر-ژرسه-تریکو
ب -کرپ-گاباردین
ج -تافته  -مخمل
د -کتان  -ژورژت
 . -208تقاطی که قطعات الگو باید پهلوی یکدیگر واقع شوند در هنگام دوخت چه نام دارد؟
الف. -نقاط کوک شل
ب -نقاط ساسون
ج -نقاط موازنه
د -نقاط کوک
 -209نام خطی که می توان به وسیله آن الگو را روی پارچه به طور صحیح گذاشت و برش کرد چیست؟
الف -خط cb
ب -خط گرین یا G
ج . -خط موازنه
دCf -
 -210الگوی مادر به چه الگویی گفته می شود؟
الف -اساس الگو
ب -الگوی نهایی
ج -الگوی آماده برای طراحی
د -اولین الگوی ساخته شده از متقال که ایرادها برطرف شده
 -211در اساس باالتنه جلو ساسون ها در کجا قرار می گیرند؟
الف -روی خط پهلو و کمر
ب -در حلقه گردن و سرشانه
ج -روی خط میانی سرشانه و سینه
د -سرشانه و حلقه آستین
 -212محل کادر پارچه در روی باالتنه مانکن کجا می باشد؟
الف -روی سینه از خط مرکزی جلو تا پهلو  5 +تا  7سانت
ب -روی کارور جلو  5 +سانت
ج -روی خط کمر  5 +سانت
د -روی خط باسن  5 +سانت
 -213نقش پنس های اصلی (سرشانه و سینه) در هنگام ساخت الگو روی مانکن چه می باشد؟
الف -برای برجسته نشان دادن سینه ،طراحی ومدل سازی
ب -برای تنگ کردن الگو
ج -برای طراحی و مدل سازی
د -برای آزادی وگشادی لباس
 -214مدل های یک طرفه روی مانکن به چه صورت اجرا می شود؟
الف -از یک چهارم مانکن استفاده می شود
ب -روی دوالی پارچه
ج -الگوی کاغذی یا پارچه ایی به صورت تمام الگو
د -روی مدل تاثیر ندارد

 -215برای ساخت دراپه پارچه را به چه صورت روی مانکن قرار می دهیم؟
الف -به راسته پارچه
ب -به عرض پارچه
ج -به شکل مربع
د -سه گوش پارچه
 -216بهترین سوزن برای وصل پارچه روی مانکن کدامیک می باشد؟
الف -سوزن معمولی
ب -سوزن کوتاه
ج -سوزن بلند
د -سوزن بلند و ته گرد پالستیکی
 -217برای فرم دهی روی مانکن چه نوع پارچه ایی مناسب تر است؟
الف -کتان
ب -متقال
ج -پاتیس
د -بستگی به جنس پارچه نهایی دارد
 -218به چه علت از جاسوزنی مچی در کار روی مانکن استفاده می شود؟
الف -سهولت کار ،سرعت کار ،خم نشدن هنگام کار
ب -سرعت کار
ج -خم نشدن هنگام کار
د -تمیزی محیط
 -219خط مرکزی جلو مانکن از کدام قسمت شروع می شود؟
الف -از خط سینه
ب -از خط باسن
ج -از گودی حلقه گردن
د -از خط کمر
 -220برای اندازه گیری کدام قسمت از اندام ،خط_کش را در گودی زیر بغل و به صورت افقی قرار می دهیم؟
الف -کف حلقه
ب.. -بلندی حلقه
ج -باالتنه
د -عرض حلقه
 -221دوالی بسته پارچه با چه عالمتی نشان داده می شود؟
الفw -
بFold -
ج -دوالی بسته
دCb -
 -222برش های عمودی برای چه اندامی مناسب است؟
الف -افرادی که دارای گردن بلند و الغر هستند
ب -افرادی که دارای اندام کوتاه و چاق هستند
ج -افرادی که دارای گردن کوتاه و الغر هستند
د -برای همه اندام ها مناسب است

 -223برای سایز به سایز کردن از چه خطوطی استفاده می شود؟
الف -خط های افقی و عمودی
ب -خط های اریب و عمودی
ج -خط افقی و مایل
د -فقط اریب
 -224بهترین سوزن برای وصل پارچه روی مانکن کدامیک می باشد؟
الف -سوزن معمولی
ب -سوزن کوتاه
ج -سوزن بلند
د -سوزن بلند و ته گرد پالستیکی
 -225برای فرم دهی روی مانکن چه نوع پارچه ایی مناسب تر است؟
الف -کتان
ب -متقال
ج -پاتیس
د -بستگی به جنس پارچه نهایی دارد
 -226خط مرکزی جلو مانکن از کدام قسمت شروع می شود؟
الف -از خط سینه
ب -از خط باسن
ج -از گودی حلقه گردن
د -از خط کمر
 -227برای اندازه گیری کدام قسمت از اندام ،خط کش را در گودی زیر بغل و به صورت افقی قرار می دهیم؟
الف -کف حلقه
ب -بلندی حلقه
ج -باالتنه
د -عرض حلقه
 -228دوالی بسته پارچه با چه عالمتی نشان داده می شود؟
الف -باز
بFold -
ج -دوالی بسته
د -پشت
 -229برش های عمودی برای چه اندامی مناسب است؟
الف -افرادی که دارای گردن بلند و الغر هستند
ب -افرادی که دارای اندام کوتاه و چاق هستند
ج -افرادی که دارای گردن کوتاه و الغر هستند
د -برای همه اندام ها مناسب است
 -230برای سایز به سایز کردن از چه خطوطی استفاده می شود؟
الف -خط های افقی و عمودی
ب -خط های اریب و عمودی
ج -خط افقی و مایل
د -فقط اریب

 -231کدامیک از پارچه های زیر مناسب برای روکش کردن مانکن می باشد.
الف -ژرسه -کتان تافته
ب -ژرسه -ژرسه مخمل -آنقوره
ج -کتان -ژرسه -ساتن کش تافته

د -کتان -ژرسه مخمل -آنقوره

 -232در زمان اندازه گیری مانکن حقیقی باید دارای چه پوششی باشد؟
الف -مانتو و شلوار قالب تن
ب -تاپ و شلوار گشاد
ج -قاب و شلوار قالب تن
د -پیراهن آزاد
 -233در افراد نرمال دور باسن چند سانتی متر از سینه است.
الف 5 -سانتی متر
ب 9 -سانتی متر
ج 7 -سانتی متر
د 10 -سانتی متر
 -234برای اندازه گیری سرشانه از کجا تا کجای گردن استفاده می شود؟
الف -از گودی گردن تا افتادگی شانه
ب -قسمت استخوانی شانه
ج -از انتهای گردن تا افتادگی شانه
د -بین دو کارور
 -235چگونه خطوط راهنمای مانکن را به پاترون انتقال دهیم؟
الف -با خط کش -ماژیک  -مداد
ب -با کوک زدن و بست
ج -با لمس کردن از روی پاترون و انتقال دادن آن با ماژیک
د -با چرخ کردن و کوک زدن
 -236چه خطوطی در لباس اندام را کوتاه و چاق نشان می دهد؟
الف -لباس های یقه هفت -آستین های بلند و تنگ
ب -دامن هایی که برش های عمودی دارند
ج -دامن های پلیسه -آستین با پنس عمودی
د -دامن های کلوش و دورچین و آستین های پفی
 -237اندازه مانکن مورد استفاده باید چگونه باشد؟
الف -بزرگتر از سایز
ب -کوچکتر از سایز
ج -فرقی ندارد
د -هم اندازه سایز
 -238ویژگی پارچه برای تهیه پاترون چگونه باید باشد؟
الف -با ویژگی اصلی یکسان باشد
ب -با پارچه اصلی متفاوت باشد
ج -نازک تر از پارچه اصلی
د -ضخیم تر از پارچه اصلی

 -239در شلوار دراپه جدا  ،کدام قسمت شلوار روی دوالی اریب پارچه قرار می گیرد؟
الف -تنه شلوار
ب -پهلوی شلوار
ج -جلوی شلوار
د -پشت شلوار
 -240خط سینه چه مقدار از خط حلقه پایین تر است؟
الف 1 -سانت
ب 5 -سانت
ج 25 -سانت
د 7 -سانت
 -241برای ساخت ترک عصایی پنس سرشانه را به کدام قسمت منتقل می کنیم؟
الف -یقه لباس
ب -وسط جلو
ج -پهلوی لباس
د -حلقه آستین روی الگو
 -242روی مانکن برای یقه دراپه پنس ها را به کجا منتقل می کنیم؟
الف -به داخل حلقه آستین
ب -به داخل یقه
ج -به سرشانه
د -به زیر سینه
 -243اصطالح یوک چیست؟
الف -الگوی اولیه
ب -برش های افقی روی لباس که بصورت تزیینی دوخته می شوند
ج -پنس ها و ساسون ها
د -چین های یکنواخت و ریز
 -244در افراد نرمال دور باسن  ....................از سینه بزرگتر است.
الف 5 -سانتی متر
ب 7 -سانتی متر
ج 9 -سانتی متر
د 10 -سانتی متر
 -245چه قسمتی از اندام مشخص کننده سایز است؟
الف -دور باسن بزرگ
ب -دور باسن کوچک
ج -دور سینه
د -دورکمر
 -246به هنگام اندازه گیری عالوه بر یادداشت برداری چه چیز دیگری را باید در نظر گرفت؟
الف -نواقص اندام ها
ب -چاقی و الغری فرد
ج -میزان پارچه
د -طرح لباس

 -247برای تهیه لباس بر روی مانکن ..........نیاز می باشد
الف -اندازه گیری باالتنه
ب -مشخص کردن خطوط اصلی مانکن
ج -تهیه الگوی کاغذی از روی پاترون
د -اندازه گیری پارچه
 -248معموال سنجاق ها در زمان کار روی مانکن به چه صورت در پارچه فرو روند تا برش آسانتر شود ؟
الف -اریب
ب -افقی
ج -عمودی
د -مستقیم
 -249برای انطباق صحیح الگو روی پارچه به چه چیزهایی نیاز داریم؟
الف -مکان ساسون
ب -خط راه
ج -خط موازنه
د -خط پیلی
 -250اندازه گیری خطوط اصلی مانکن ..............می باشد
الف -خطوط مرکزی باالتنه جلو وپشت -سینه -کمر-پهلوها -سرشانه
ب -خطوط مرکزی جلو وپشت -سینه -کمر
ج -خطوط مرکزی جلو وپشت -سینه -کمر -قد تا زانو

د -خطوط مرکزی جلو وپشت -سینه -کمر-قد آستین
 -251گشادی برای کارور پشت چه مقدار است؟
الف 1 -سانتی متر
ب 0/5 -سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 0/25 -سانتی متر
 -252خط کارور پشت چگونه به دست می آید ؟
الف -یک چهارم خط گردن وکمر
ب -یک چهارم خط کمر وسینه
ج -یک چهارم خط گردن وسینه
د -یک چهارم خط گردن وباسن

 -253برای ترسیم گودی حلقه گردن پشت چند سانتی متر از خط گردن پایین می آئیم؟
الف 2/5 -سانتی متر
ب 2 -سانتی متر
ج 1 -سانتی متر
د 1/5 -سانتی متر
 -254بلندی ساسون سرشانه جلو را چگونه اندازه می گیریم؟
الف -از پشت یقه تا نوک سینه
ب -از سرشانه تا نوک سینه
ج -از گودی گردن تا نوک سینه
د -متر را دور گردن حلقه کرده از نوک سی

 -255طول پنس سرشانه بهتر است .............باشد
الف2 -الی  4سانتی متر
ب 7 -الی  9سانتی متر
ج -اندازه ندارد
د 5 -سانتی متر
 -256برای تعیین خط کارور در الگوی باالتنه پشت چه باید کرد؟
الف -خط فاصله بین سر شانه و کمر را مالک قرار می دهیم.
ب -حد فاصله بین خط سینه و باسن را مالک قرار می دهیم.
ج -حد فاصله بین خط سینه و گردن رامالک قرار می دهیم.
د -حد فاصله بین خط گردن و باسن را مالک قرار می دهیم
 -257در هنگام اندازه گیری دور بازو دست باید چگونه قرار گیرد؟
الف -دست روی باسن قرار می گیرد.
ب -دست را به حالت افتاده قرار می گیرد.
ج -دست را روی کمر قرار می گیرد.
د -دست را باال نگه میداریم
 -258طرز اندازه گیری سرشانه چگونه می باشد؟
الف -از انتهای گردن تا افتادگی شانه
ب -قسمت استخوانی شانه
ج -از گودی گردن تا افتادگی شانه
د -بین دو کارور
 -259اختالف اندازه دور سینه هر سایز با سایز بعدی چقدر می باشد؟
الف 4 -سانتی متر
ب 5 -سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 7 -سانتی متر
 -260مانکن سیمی چه کاربردی دارد؟
الف -برای اندازه گیری استفاده می شود
ب -برای پرو لباس به کار می رود
ج -برای سایز به سایز کردن به کار می رود
د -برای کار روی مانکن نمی باشد
 -261خط مرکزی جلو مانکن از کدام قسمت مانکن شروع می شود؟
الف -از خط سینه
ب -از خط کمر
ج -از خط باسن
د -از گودی گردن حلقه گردن
 -262از کوک ریز و درشت برای ........استفاده می شود.
الف -اتصال پارچه رویه به آستر
ب -اتصال آستین به حلقه آستین
ج -اتصال دوختهای منحنی
د -کوک های ریز ودرشت

 -263خط راه الگوی کاغذی باید منطبق و موازی چه قسمتی از پارچه باشد؟
الف -خط تار
ب -خط پود
ج -خط اریب پارچه
د -بیراه پارچه
 -264چگونه خطوط راهنمای مانکن را به پاترون انتقال می دهیم ؟
الف -با لمس کردن از روی پاترون وانتقال دادن آن با ماژیک
ب -با خط کش ماژیک ومداد
ج -با کوک زدن وبست
د -با چرخ کردن و کوک زدن
 -265چرا ازجا سوزنی مچی در کار روی مانکن استفاده می شود؟
الف -به دلیل سرعت کار
ب -برای سهولت در عمل بر داشتن سنجاق
ج -برای خم نشدن هنگام کار
د -برای خراب نشدن مدل لباس
 -266اصطالح  Balanceبه چه معنی می باشد؟
الف -هم سطح
ب -تعادل
ج -ایجاد تعادل بین پارچه و مانکن
د -یکسان کردن پارچه
 -267روش استاندارد برای اندازه گیری و فرم دهی برروی مانکن کدام است؟
الف -سمت راست جلوی مانکن و سمت راست پشت مانکن
ب -سمت راست جلوی مانکن و سمت چپ پشت مانکن
ج -سمت جلوی مانکن و سمت راست پشت مانکن
د -سمت چپ جلوی مانکن و سمت چپ پشت ماکن
 -268گر تعادل پارچه در مرحله ی اولیه فرم دهی رعایت نشود ،چه مشکلی ایجاد می شود؟
الف -لباس بر روی بدن دچار نامتعادلی و نا هماهنگی می شود.
ب -لباس بر روی بدن بپیچد
ج -لباس بر روی بدن کشیده شود
د -لباس بر روی بدن کج بایستد
 -269چرت زدن یعنی چه؟
الف -برش کوتاه در پارچه بوسیله دست
ب -یعنی ایجاد بریدگی های کوچک با قیچی برای جلوگیری از کیس خوردگی پارچه
ج -کشیدن پارچه در مکان_هایی که الزم است.
د -یعنی عالمت زدن توسط ایجاد بریدگی بر روی الگو و پارچه
 -270عالمت گذاری محل نقاط موازنه و محل برش ها با  .............انجام می گیرد.
الف -درقش
ب -چرت زدن
ج -کلیپ
د -با نخ چین

 -271روش قرار دادن الگو روی پارچه های پرز دار به چه صورت می باشد؟
الف -بصورت اریب
ب -به راستای پارچه
ج -به راستای گل پارجه
د -همه الگوها به یک سمت
 -272برای رعایت تعادل پارچه بر روی مانکن در اساس باالتنه پشت رسم کدام خطوط و نقاط الزم است؟
الف -سرشانه -کف حلقه -خط کمر
ب -نقطه گردن و خط کارور پشت
ج -خط سرشانه -خط کارور پشت -خط کمر -خط باسن
د -خط وسط پشت-خط سرشانه-کمر
 -273زمانی که پنس سینه به حلقه آستین منتقل شود در مانکن چه حالتی به خود می گیرد؟
الف -به پیلی نبدیل می شود
ب -دراپه می شود
ج -به یوک تبدیل می شود
د -به ساسون حلقه و برش عصایی تبدیل می شود
 -274در لباس شب اگر فاصله دو برش عمود نزدیک به هم باشد مانکن را چگونه نشان می دهد؟
الف -پهن تر از معمول
ب -کوتاه و چاق تر از معمول
ج -کوتاه
د -الغرتر -کشیده تر و بلند تر
 -275برش های افقی همراه با چین در روی مانکن چگونه صورت می گیرد؟
الف -به صورت برش طولی
ب -به صورت برش موازی
ج -به صورت برش اریب
د -به صورت عرضی برش می زنیم
 -276خطوط مرکزی پشت و جلو روی مانکن چه خطوطی می باشد؟
الف -خطوط کمانی
ب -حطوط موازی
ج -خطوط اصلی
د -خطوط فرعی
 -277خطوط فرانسوی چیست و مناسب چه نوع اندامی می باشد؟
الف -برش عصایی -برای سینه های کوچک
ب -برش از پهلو -برای بزرگ نشان دادن سینه و الغری کمرو اندام
ج -برش از گردن -برای سینه های کوچک
د -برش از حلقه آستین برای بزرگ نشان دادن سینه
 -278صندلی کار بهتر است به چه شکل باشد؟
الف -کوتاه و متحرک
ب -بلند و متحرک
ج -کوتاه و ثابت
د -بلند و ثابت

 -279وسایل مورد نیاز کار روی مانکن چه می باشد؟
الف -میز-خط کش-قیچی برش-رولت -الگو مقوایی-مداد ماژیک-کاغذ برش -مانکن -پارچه-سوزن ته گرد
ب -خط کش-قیچی برش -رولت-متر
ج -خط کش -میز -متر قیچی برش
د -کاغذ برش -ماژیک -سوراخ کن -وزنه
 -280مهمترین کار برای تهیه مانکن مورد نیاز شبیه مانکن مورد حقیقی چیست؟
الف -تبدیل مانکن به مانکن زنده -مشخص کردن خطوط اصلی مانکن
ب -مشخص کردن خطوط اصلی مانکن
ج -تبدیل مانکن پارچه ایی شبیه مانکن زنده
د -بستگی به سایز دور سینه شخصی،مانکن مورد نیاز را تهیه می کنیم
 -281اندازه گیری خطوط اصلی مانکن کدام خطوط می باشد؟
الف -خطوط مرکزی جلو و پشت -سینه-کمر
ب -خطوط مرکزی باالتنه جلو وپشت-سینه-کمر
ج -خطوط مرکزی جلو و پشت-سینه کمر -قدتا زانو
د -خطوط مرکزی باالتنه جلو وپشت-سینه-کمر -قد آستین
 -282اختالف اندازه دور سینه هر سایز با سایز بعدی چقدر می باشد؟
الف 4 -سانتی متر
ب 5 -سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 7 -سانتی متر
 -283از کدام وسیله برای تنظیم و تطبیق مانکن با اندازه های دلخواه استفاده می شود؟
الف -پنبه -پشم شیشه
ب -کاغذ -پارچه
ج -پنبه پشم
د -پارچه -پشم
 -284خط مرکزی جلو با چه عالمتی در روی الگو مشخص می شود؟
الفCB -

بR -
جG -

دCF -
 -285پنس سرشانه در الگوی باالتنه چه نقشی دارد؟
الف -زیبایی سرشانه
ب -تنظیم یقه
ج -نشست زیبایی آستین
د -ایجاد فضا برای برجستگی سینه
 -286مهترین جزء هماهنگ کننده پارچه با اندام کدام است؟
الف -برش افقی
ب  -چین
ج -ساسون
د -پیلی

 -287به چه علت پنس زیر سینه در باالتنه را کوتاه می کنیم؟
الف -سینه به شکل و مشخص نباشد
ب -مدل مناسب نیست
ج -دوخت مناسب شود
د -زیبایی کار
 -288فاصله جادکمه ریز از لبه سجاف چه مقدار می باشد؟
الف -بین  1تا 1/5
ب -بین  3تا 4
ج -بین  2تا 2/5
د -بین  5تا 7
 -289پنس زیر سینه را چند سانتی متر می توان کوتاه کرد؟
الف 1/5 -سانتی متر
ب 3/5 -سانتی متر
ج 3 -سانتی متر
د 2 -سانتی متر
 -290مهمترین عامل در ساخت لباس کدام است؟
الف -اندازه گیری دقیق
ب -تهیه الگوی اولیه
ج -تبدیل الگوی اولیه به مدل
د -تهیه پاترون
 -291اولویت برجستگی های بدن در الگو ساز حجمی کدام است؟
الف -اضافات و اوزمان
ب -درز ها و جنس پارچه
ج -زاپاس و درز ها
د -پنس ها و برش ها
 -292برای مشخص کردن خطوط برش روی مانکن بهتر است با چه نخی دوخته شود؟
الف -قرقره ابریشمی
ب -نخ کوک هم رنگ پاترون
ج -نخ سردوز
د -کاموای ضخیم رنگی
 -293یقه های خشتی چه تاثیری بر روی اندام دارند؟
الف -گردن را کوتاه و چانه و صورت را پهن تر نشان می دهد
ب -گردن را کشیده و صورت را گرد نشان می دهد
ج -گردن را کوتاه و صورت را کشیده نشان می دهد
د -شخص را الغر نشان می دهد
 -294الگوی کاغذی پاترون معموال باید چگونه باشد؟
الف -با زاپاس
ب -بدون زاپاس
ج -زاپاس فقط در باال و پایین
د -زاپاس فقط در پهلو

 -295پاترون باالتنه روی مانکن در موقع طراحی کردن چگونه است؟
الف -هر تکه بدون زاپاس قرار می گیرد
ب -هر تکه از باال فقط زاپاس دارد
ج -هر تکه زیر تکه دیگر قرار می گیرد
د -فقط از پایین زاپاس دارد
 -296طول و عرض یقه ایستاده تقریبا چقدر است؟
الف -طول  -30عرض 10
ب -طول  -10عرض 30
ج -طول و عرض 10
د -طول  -30عرض 20
 -297الگوی پایه چیست؟
الف -الگویی که روی کاغذ کشیده می شود
ب -الگویی که بر اساس طرح و مدل کشیده می شود
ج -االگویی که روی پارچه گذاشته می شود
د -الگوی پارچه ایی که روی مانکن ساخته می شود
 -298محل کادر پارچه در روی مانکن در قسمت باالتنه کجا می باشد؟
الف -روی خط سینه از خط مرکزی جلو تا پهلو  5 +تا  7سانتی متر
ب -روی خط مرکزی تا کارور  5 +سانتی متر
ج -روی خط کمر از خط مرکزی  5 +تا  7سانتی متر
د -روی خط باسن  5 +سانتی متر
 -299روی مانکن برای مدل سازی مدل های قابل ارتجاع از چه پارچه هایی استفاده می کنیم؟
الف -نخی و ابریشمی
ب -نرم و لطیف مثل ابریشم
ج -آهار دار و ضخیم
د -ژرسه و حریر کش
 -300برای اینکه لباس تنگ در تن بخوابد پنس ها را چه می کنیم؟
الف -پنس ها را گرد می کنیم
ب -پنس ها را بلند تر می کنیم
ج -پنس ها را کوتاه می کنیم
د -پنس ها را چرت می زنیم
 -301برای درست کردن و تطبیق دادن مانکن با مانکن حقیقی از چه موادی استفاده می کنیم؟
الف -پارچه و نمد وپشم شیشه
ب -ابر
ج -پشم شیشه
د -پارچه و خاک اره
 -302مقدار زاپاس برای حلقه آستین چند سانتی متر است؟
الف 3 -سانتی متر
ب 1/5 -سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 4 -سانتی متر

 -303چه عواملی برای بزرگتر جلوه دادن اندام کمک می کند؟
الف -پارچه های براق و آهار دار
ب -پارچه های آهار دار
ج -پارچه های کشی
د -پارچه های لخت
 -304در چه پارچه هایی آستر را قبل از برش پارچه به شکی دوبل کوک می کنیم و همزمان با هم برش میزنیم؟
الف -پارچه های کشی
ب -پارچه های ضخیم
ج -پارچه های حریر
د -پارچه های چهارخانه
 -305در قسمت پشت باالتنه برای عالمت خط گردن از لبه پارچه چه مقدار پایین آمده و عالمت بزنیم؟
الف 5 -سانتی متر
ب 7/5 -سانتی متر
ج 10 -سانتی متر
د 12/5 -سانتی متر
 -306طول پارچه مورد نیاز برای برش پرنسسی چه مقدار است؟
الف -از خط گردن تا خط باسن 12/5 +
ب -از خط گردن تا خط باسن 10 +
ج -از خط گردن تا خط کمر 10 +
د -از خط گردن تا خط کمر 12/5 +
 -307برای یوک لباس شومیز به چه مقدار پارچه نیاز است؟
الف -پارچه ایی به ابعاد 30 * 30
ب -پارچه ایی به ابعاد 15*15
ج -پارچه ایی به ابعاد 15* 30
د -پارچه ایی به ابعاد 20*10
 -308پهنای پارچه مورد نیاز برای قسمت مرکزی پشت از کدام نقطه اندازه گرفته می شود؟
الف -از خط مرکزی پشت تا انتهای سرشانه
ب -از خط مرکزی پشت تا حلقه آستین
ج -از خط مرکزی پشت تا برآمدگی شانه
د -از خط مرکزی پشت تا کمر
 -309پر ترین قسمت مانکن در باالتنه کدام قمت می باشد؟
الف -دور گردن
ب -دور سینه
ج -دور باسن
د -دور بازو
- -310مهمترین توانایی برای یک طراح لباس در دراپینگ کدام است؟
الف -قوه شنوایی
ب -تجسم
ج -سرعت
د -استفاده از ابزار با کیفیت خوب

 -311خطی که اصوال از مرکز سرشانه یا حلقه آستین شروع می شود چه نام دارد؟
الف -پرنسسی
ب -رگالن
ج -ژوزفین
د -آنتی ژامپ
 -312در کار روی مانکن وصل سوزن به پارچه به شکل افقی چه تاثیری دارد؟
الف -جلوگیری از حرکت پارچه می شود
ب -باعث حرکت پارچه می شود
ج -جلوگیری از فیکس شدن پارچه
د -باعث جابجایی پارچه می شود
 -313ساسون در باالتنه بین درز پهلو و خط مرکزی جلو روی چه خطی ایجاد می شود
الف -خط پرنسسی
ب -خط پهلو
ج -خط مرکزی جلو
د -خط کمر
 -314مقدار اضافه دوخت برای حلقه گردن و حلقه آستین در کار روی مانکن چه مقدار است؟
الف 0/5 -سانتی متر
ب 0/75 -سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 2/5 -سانتی متر
 -315خط عمودی روی پارچه متقال را با کدام قسمت مانکن مماس می کنیم؟
الف -خط سینه
ب -خط کمر
ج -خط باسن
د -خط مرکزی جلو
 -316برای اینکه پارچه متقال را روی هالل گردن و سرشانه مانکن فیکس کنیم چه باید کرد؟
الف -چرت می زنیم
ب -یک ردیف می دوزیم
ج -کوک می زنیم
د -اضافه درز را قیچی می کنیم
 -317مقدار اضافه دوخت پارچه متقال در خط باسن چه مقدار می باشد؟
الف 0/5 -سانتی متر
ب 1 -سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 2/5 -سانتی متر
 -318خط کارور پشت را روی پارچه چگونه مشخص می کنیم؟
الف -از خط گردن  10/5سانت پایین آمده
ب -از خط گردن  10/5سانت باال آمده
ج -از لبه پارچه  10/5سانت پایین آمده
د -از لبه پارچه  10/5سانت باال آمده

 -319در باالتنه ساده ساسون ها در کجا قرار دارند؟
الف -سرشانه و حلقه آستین
ب -سرشانه و کمر
ج -سرشانه و خط مرکزی
د -سرشانه و حلقه گردن
 -320طول پارچه اییرا که برای باالتنه اولیه الزم داریم چه مقدار است؟
الف -از خط گردن تا کمر  12/5سانتی متر
ب -از خط گردن تا باسن  12/5سانتی متر
ج -از خط کمر تا گردن  10+سانتی متر
د -از خط کمر تا باسن10 +سانتی متر
 -321دراپه زیر بغل به چه صورت ساخته می شود ؟
الف -از تای اریب و نرم در ناحیه حلقه آستین
ب -از راستای پارچه در ناحیه حلقه آستین
ج -از تای اریب و نرم در ناحیه کمر
د -از راستای پارچه در ناحیه کمر
 -322قسمت جلوی یقه روی باالتنه در چه محلی درست می شود؟
الف -در محل تقاطع خط شانه و گردن رو به جلو
ب -در قسمت گودی جلوی گردن
ج -روی خط کارور
د -روی خط سرشانه
 -323کدام گزینه در دراپینگ برای ایجاد تناسب طرح لباس صحیح نیست ؟
الف -تناسب وزن
ب -تناسب خطوط
ج -تناسب حجم
د -تناسب رنگ
 -324برای ساخت دراپه پارچه را چگونه بر روی مانکن وصل می کنیم؟
الف -یک قطعه مستطیل شکل
ب -به صورت سه گوش
ج -به صورت دایره شکل
د -به صورت مربع شکل
 -325برش گرد در زیر سینه چگونه قابل اجرا می باشد؟
الف -با استفاده از درز کمر
ب -با گرفتن ساسون زیر سینه
ج -با ایجاد برش و انتقال ساسون به محل مورد نظر
د -با بستن پنس های زیر سینه
 -326برای قرینه سازی الگو از چه پارچه ایی استفاده می شود؟
الف -حریر
ب -فاستونی
ج -ژرسه
د -متقال

 -327برای افراد چاق و قد کوتا چه نوع پارچه ایی مناسب است؟
الف -خطوط عمودی با راه های پهن
ب -خطوط عمودی با راه های باریک
ج -خطوط افقی با راه های باریک
د -خطوط اریب با راه های پهن
 -328علت اینکه پاترون در قسمت سرشانه دارای چین و چروک است چیست ؟
الف -حلقه گردن تنگ است
ب -شیب سرشانه زیاد است
ج -شانه فرد افتاده است
د -شانه فرد مربعی است
 -329به سجاف یقه چه می گویند؟
الف -پایه یقه
ب -دکمه خور یقه
ج -روی یقه
د -زیر یقه
 -330حذف پنس برای ..................................است؟
الف -گشادی یا چین
ب -زیبایی لباس
ج -بلند کردن لباس
د -تنگ کردن لباس
 -331کدام یقه های زیر جزو یقه های برگردان بدون پایه است ؟
الف -آمریکایی ،انگلیسی ،آرشال
ب -ملوانی ،آرشال ،انگلیسی
ج -ملوانی ،شکاری ،آرشال
د -ملوانی،شال ،حلزونی
 -332هدف از تهیه و دوخت پاترون چیست؟
الف -دست گرمی
ب -متناسب کردن الگوی و مدل آن روی اندام و شناخت عیوب لباس
ج -راحت دوخت شدن لباس
د -نقاط موازنه لباس
 -333گوده چیست؟
الف -پیلی یک طرفه
ب -پیلی سُلی
ج -پیلی دو طرفه
د -پارچه ای به شکل مثلث و یا دایره که به لباس گشادی می دهد
 -334پیراهن با برش عصایی چگونه رسم می شود؟
الف -انتقال ساسون سرشانه به حلقه ی آستین
ب -انتقال ساسون سرشانه به حله گردن
ج -انتقال ساسون سرشانه زیر سینه به شکل هالل
د -انتقال ساسون سرشانه به باالی سینه

 -335ژورنال چیست ؟
الف -به مترهای مختلف خیاطی گفته می شود
ب -به مترهای که با یارد اندام را اندازه گیری می کنند
ج -به مجموعه وسایل خیاطی گفته می شود
د -به مجموعه ای از مدل های لباس گفته می شود.
 -336بهتر است سجاف در پیراهن های آستین حلقه ای چگونه تهیه شود؟
الف -به صورت افقی
ب -به صورت عمودی
ج -به صورت یکسره
د -به صورت اریب
 -337قطر دکمه را چونه اندازه گیری می کنید ؟
الف -با خط کش
ب -با متر
ج -با نوار کاغذی به قطر  % 5سانتی متر
د -با نوار اریب یک سانتی
 -338چرا هنگام اندازه گیری باید لباس چسبان بپوشیم ؟
الف -لباس چسبان گرم تر است
ب -زیرا لباس چسبان زیباتر است
ج -زیرا برجستگی ها و خطوط اندام بهتر نشان داده شود.
د -اصالً هنگام اندازه گیری نباید لباس چسبان پوشید.
 -339در الگوی مانتوی گشاد دور سینه چقدر گشادی دارد؟
الف 4 -سانتی متر
ب 2 -سانتی متر
ج 3 -سانتی متر
د 5 -تا  7سانتی متر
 -340اُپل ناودانی مخصوص کدام آستین است ؟
الف -آستین  2تکه
ب -آستین ساده
ج -آستین شومیزیه
د -کیمونو
 -341آستین چه قسمت هایی از اندام را تحت تاثیر قرار می دهد ؟
الف -گردن -شانه -صورت
ب -شانه -سینه -کمر -پهلو
ج -ران -مچ دست -کمر
د -گردن -کمر -صورت
 -342از کدام الگو روی کاغذ دیگری کپی شده و مدل سازی می شود؟
الف -الگوی پایانی
ب -الگوی نهایی
ج -الگوی کار
د -الگوی اصلی

 -343انواع آستین ها...................................
الف -سرخود
ب -جدا
ج -افتاده
د -سرخودو جدا
 -344مقدار زاپاس برای برش حلقه آستین چقدر می باشد؟
الف -زاپاس نمی خواهد
ب1/5 -سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 3 -سانتی متر
 -345آستین رگالن برای .............................................مناسب تر است
الف -اولیه باالتنه
ب -باالتنه گشاد
ج -کت رسمی ساده
د -کت رسمی گشاد
 -346برای ساختن آستین و دست مانکن از کدام الگو استفاده می کنیم؟
الف -آستین شومیز
ب -آستین پفی
ج -آستین کلوش
د -آستین نیمه تنگ
 -347بلندی کاپ کدام قسمت از مانکن است؟
الف -آرنج تا مچ
ب -کاپ تا مچ
ج -شانه تا زیر بغل
د -شانه تا مچ
 -348دست تکمیل شده به کدام قسمت مانکن وصل می شود؟
الف -سمت راست
ب -سمت چپ
ج -بستگی به آستین دارد
د -رو به باال
 -349دست ساخته شده با چه وسیله ایی به باالتنه مانکن متصل می شود؟
الف -با استفاده از چسب در باالی آستین
ب -با استفاده از سوزن ته گرد به پایین آستین
ج -با استفاده از تکه کفه به آستین
د -با استفاده از تکه اپل مانند که در باالی آستین دوخته می شود
 -350ابعاد پارچه برای آستین با چین در سرشانه کدامیک است؟
الف -طول  60و عرض 50
ب -طول  60و عرض دوربازو 15 +
ج -طول  80و عرض 70
د -بستگی به مدل دارد

 -351کدامیک از آستین ها از آستین کیمونو ساخته می شود؟
الف -آستین کالهی
ب -آستین زنگی
ج -آستین رگالن
د -آستین فانوسی
 -352چه نوع اپلی جهت آستین رگالن مناسب است؟
الف -اپل گرد
ب -اپل صاف
ج -اپل ناودانی
د -اپل فتیله دار
 -353آستین شومیز به کدان آستین گفته می شود؟
الف -آستین کلوش
ب -آستین پاکتی همراه بلیطی
ج -آستین مچی همراه بلیطی
د -آستین شمشیری و مچی
 -354کدام استین اندام را باریک تر نشان می دهد؟
الف -آستین فانتزی
ب -آستین فانوسی
ج -آستین رگالن
د -آستین کلوش
 -355مراحل ساخت دست مانکن به چه صورت می باشد؟
الف -استفاده از الگوی آستین
ب -استفاده از الگوی آستین و پر کردن الیاف
ج -دوخت الگوی آستین و اتو کاری
د -استفاده از الگوی آستین  ،دوخت ساسون آرنج و پرکردن الیاف
 -356برای ساخت دست مانکن از کدام الگوی آستین استفاده می شود؟
الف -آستین پفی
ب -آستین نیمه تنگ
ج -آستین تنگ
د -آستین کلوش
 -357برای ساخت دست مانکن خط مرکزی آستین چه تغییری می کند؟
الف -در جلو یک ساسون می کشیم
ب -در پشت یک ساسون می کشیم
ج -قسمت پشت  4سانت روی قسمت جلو بیاید
د -قسمت جلو  4سانت روی قسمت پشت بیاید
 -358بلندی کاپ کدام قسمت از مانکن می باشد؟
الف -از شانه تا مچ
ب -از سرشانه تا زیر بغل
ج -از زیر بغل تا مچ
د -از گردن تا زیر بغل

 -359برای ساخت دست ،الگو را چگونه روی پارچه قرار می دهیم؟
الف -راه پارچه
ب -بی راه پارچه
ج -راستای پارچه
د -فرقی نمی کند
 -360آستین رگالن از چه آستینی ساخته می شود؟
الف -آستین کلوش
ب -آستین کیمونو
ج -آستین تنگ
د -آستین نیمه تنگ
 -361برای کشیدن الگوی آستین اولیه طول و عرض کادر چند سانتی متر است؟
الف -طول  -60عرض 80
ب -طول  -80عرض 60
ج -طول  -60عرض 60
د -طول  -80عرض 80
 -362در ساخت دست مانکن ساسون آرنج را چه مقدار کوتاه می کنیم؟
الف 1/4 -ساسون قبلی 1 -
ب 1/2 -ساسون قبلی 1 -
ج 1/4 -ساسون قبلی 1+
د 1/2 -ساسون قبلی 1 +
 -363دست دوخته شده را از چه ماده ایی پر می کنند؟
الف -پر
ب -پنبه
ج -پشم
د -الیاف مصنوعی
 -364چه آستینی ،الگو برای دیگر آستین ها می باشد ؟
الف -آستین رگالن
ب -آستین کیمونو
ج -آستین راسته
د -آستین کالهی
 -365الگوی آستین دراپه کوتاه از روی چه آستینی تهیه می شود؟
الف -از الگوی آستین ساده
ب -از الگوی آستین با پنس عمودی
ج -از الگوی آستین با پنس افقی
د -از الگوی آستین با پنس عمودی عمیق
 -366طریقه برش بندینک پارچه ای:
الف -از عرض پارچه برش می خورد.
ب -از ترکی و تار پارچه برش می حورد.
ج -از عرض پارچه و بیراهه آن برش می خورد.
د -از اریب پارچه برش می خورد

 -367برای برش حلقه آستین چند سانتی متر زاپاس الزم است؟
الف 1/5 -سانتی متر
ب 3 -سانتی متر
ج 3/5 -سانتی متر
د 4/5 -سانتی متر
 -368آماده نمودن پارچه جهت مدل های یک طرفه و غیر متقارن چگونه است؟
الف -الف)پارچه به سمت پشت و به صورت دو الیه آماده می شود
ب -پارچه به سمت رو و به صورت دو الیه آماده می شود.
ج -پارچه به سمت پشت و به صورت یک الیه آماده می شود
د -پارچه به سمت رو و به صورت یک الیه آماده می شود
 -369قیچی نخ چین ،چه کاربردی در خیاطی دارد؟
الف -قیچی کردن درزها
ب -قیچی کردن اضافه ی درزها
ج -چیدن سرنخ های اضافی پس از اتمام کار
د -چرت زدن درزها
 -370قیچی های برقی با تیغه بزرگ چه کاربردی در خیاطی دارند؟
الف -برای خیاط های خانگی
ب -برای استفاده شخصی
ج -برای برش پارچه های پشمی
د -برای استفاده ی تولیدی های لباس
 -371در مورد چه پارچه هایی ابتدا الیی چسبانده می شود سپس پارچه برش زده می شود؟
الف -پارچه های پشمی
ب -پارچه های شانتون
ج -پارچه های کرپ
د -پارچه های لغزنده
 -372مقدار زاپاس در درز های بسته و حلقه آستین چند سانتی متر است؟
الف -درز بسته  2سانتی متر و حلقه آستین لباس  1الی  4سانتی متر
ب -درز بسته  1/5سانتی متر و حلقه آستین  2سانتی متر
ج -درز بسته  0/5سانتی متر و حلقه آستین  1/5سانتی متر
د -درز بسته  2سانتی متر و حلقه آستین  2سانتی متر
 -373فایده عالمت های راسته در الگو های پاترون چیست؟
الف -برای صحیح قرار دادن الگو روی پارچه پاترون به کار می روند
ب -برای مشخص کردن تکه های الگو به کار می روند
ج -برای مسطح قرار گرفتن الگو بر روی پارچه به کار می روند
د -برای قرا گرفتن تمام قسمت ها بر روی پارچه به کار می روند
 -374سجاف یقه هفت به چه صورت بریده می شود؟
الف -از عرض پارچه بریده می شود
ب -مطابق الگو بریده شود
ج -از اریب پارچه بریده شود
د -از عرض و طول پارچه بریده شود

 -375برای تهیه نوار یا مغزی ،چه قسمتی از پارچه استفاده می شود؟
الف -راه پارچه
ب -اریب پارچه
ج -عرض پارچه
د -طول پارچه
 -376منظور از چرت زدن چیست؟
الف -برش دادن درزهای صاف
ب -برش دادن داخل درزهای گوشه دار و منحنی
ج -چیدن اضافه درزها در دوخت ها
د -چیدن قطعات مثلثی شکل کوچک از اضافه درزها
 -377پهنای درز در پارچه پاترون چند سانتی متر است؟
الف 1/5 -الی  2سانتی متر
ب 1/5 -الی  5سانتی متر
ج 1 -الی  2/5سانتی متر
د 1 -الی  3سانتی متر
 -378هنگام برش نیاز است چه قسمتی از پارچه اتو شود؟
الف -قسمت های چروک شده پارچه
ب -لبه ترکی پارچه و قسمت های چروک شده پارچه
ج -طول و عرض پارچه
د -پشت پارچه
 -379خط راه پارچه با کدام خط الگو شلوار مقایسه می شود؟
الف -خط اتو
ب -خط باسن
ج -خط کمر
د -خط دمپا
 -380راسته الگو معموالً با چه قسمتی از پارچه مقایسه می شود؟
الف -اریب پارچه
ب -راه عرضی پارچه
ج -ترکی پارچه
د -تار و پود پارچه
 -381برای برش پارچه پرزدار ،الگو به چه صورت روی پارچه قرار داده می شود؟
الف -الگو را می توان از هر طرف روی پارچه قرار داد
ب -الگو در جهتی قرار می گیرد که پرزهای پارچه به سمت باال باشد
ج -الگو در جهتی قرار می گیرد که پرزهای پارچه به سمت پایین باشد
د -الگو در جهت روی پارچه قرار می گیرد
 -382قیچی متوسط چه کاربردی دارد؟
الف -مخصوص پارچه های ضخیم
ب -مخصوص برش پارچه های معمولی
ج -مخصوص تولیدی هاست
د -مخصوص چیدن نخ است

 -383آماده نمودن پارچه جهت برش های متقارن چگونه است؟
الف -پارچه به سمت پشت و به صورت دو الیه آماده می شود
ب -پارچه به سمت رو و به صورت دو الیه آماده می شود
ج -پارچه به سمت پشت و به صورت یک الیه آماده می شود
د -پارچه به سمت رو و به صورت یک الیه آماده می شود
 -384چه سنجاقی برای وصل الگو به پارچه مناسب می باشد؟
الف -سوزن دوخت دست
ب -سوزن ته گرد قد بلند نوک تیز
ج -سوزن ته گرد کوتاه
د -سوزن به صورت سنجاق قفلی
 -385در پایین لباس معموالً تا چند سانتی متر زاپاس الزم است؟
الف 3 -سانتی متر
ب 5 -سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 10 -سانتی متر
 -386معموالً چه قسمتی از الگو با ترکی پارچه مقایسه می شود؟
الف -خطوط عرضی
ب -خطوط راسته
ج -خطوط اریب
د -نقاط موازنه
 -387کاربرد جا سنجاقی چیست؟
الف -جلوگیری از ریخت و پاش سوزن ها
ب -جلوگیری از کج شدن سوزن ها
ج -جمع آوری سوزن ها
د -نگهداری سوزن ها در کیف
 -388برا ی تهیه بندینک ،چه قسمتی از پارچه استفاده می شود؟
الف -اریب پارچه
ب -راه پارچه
ج -عرض پارچه
د -ترکی پارچه
 -389چرا خط راه الگو باید موازی خط راه پارچه پاترون باشد؟
الف -برای اینکه پاترون حالت توازن داشته باشد
ب -برای اینکه پاترون حالت آزاد داشته باشد
ج -برای اینکه پارچه صاف بریده شود
د -برای اینکه در مصرف پارچه صرفه جویی شود
 -390از قیچی های کند شده چه استفاده هایی می شود؟
الف -دور انداخته می شود
ب -برای برش نخ استفاده می شود
ج -برای برش کاغذ استفاده می شود
د -برای برش پارچه های توری استفاده می شود

 -391پنل چیست؟
الف -به برش دادن تزیین روی الگو ،پنل گفته می شود
ب -به قطعات ترک ،پنل گفته می شود
ج -به قسمت جلو و پشت لباس ،پنل گفته می شود
د -به گشاد کردن لباس ،پنل گفته می شود
 -392پارچه سجاف از چه پارچه ای تهیه می شود؟
الف -پارچه الیی
ب -پارچه رویه
ج -پارچه ظریف
د -پارچه ضخیم
 -393راه پارچه چگونه مشخص می شود؟
الف -راه پارچه موازی با لبه ترکی و تار پارچه می باشد
ب -راه پارچه موازی با راه عرضی پارچه و پود پارچه می باشد
ج -راه پارچه همان پود پارچه است
د -راه پارچه حد فاصل بین طول و عرض پارچه است
 -394طریقه قرار دادن الگو روی پارچه چگونه است؟
الف -الگو به راه طولی پارچه و در سمت پشت پارچه قرار داده می شود
ب -الگو به راه عرضی پارچه و در سمت پشت پارچه قرار داده می شود
ج -الگو به راه طولی پارچه و در سمت روی پارچه قرار داده می شود
د -الگو به راه عرضی پارچه و در سمت روی پارچه قرار داده می شود
 -395کمر شلوار از کدام قسمت پارچه بریده می شود؟
الف -راه طولی پارچه
ب -اریب پارچه
ج -بی راه پارچه
د -راه عرض پارچه
 -396برای برش حلقه آستین چند سانتی متر زاپاس الزم است؟
الف 1/5 -سانتی متر
ب 3 -سانتی متر
ج3/5 -سانتی متر
د 4/5 -سانتی متر
-403 -397در پارچه های راه راه و چهار خانه ،الگو به چگونه روی پارچه قرار می گیرد؟
الف -با توجه به مدل
ب -با توجه به اندام
ج -با توجه به سن
د -با توجه به مقدار پارچه
 -398قیچی میانبر ،چه کاربردی در خیاطی دارد؟
الف -برش قسمت های هاللی
ب -برش اضافه ی درز داخل کار دوخته شده
ج -قیچی کردن نخ ها
د -کلیپ زدن

 -399چه نوع سنجاق هایی برای وصل الگو به پارچه مناسب تر هستند؟
الف -سنجاق های نوک گرد
ب -سنجاق های بلند و تیز
ج -سنجاق های کوتاه
د -سنجاق های کوتاه و کند
 -400با توجه به نوع پارچه ،اضافات درز پهلو چند سانتی متر است؟
الف 2 -الی  2/5سانتی متر
ب 1/5 -الی  2/5سانتی متر
ج 2 -سانتی متر
د 1 -سانتی متر
 -401اگر موج قسمتی از لباس تیره و قسمتی از آن روشن باشد چه عملی صورت گرفته است؟
الف -پارچه خواب و ناخواب داشته و الگوها سر و ته گذاشته شده و برش خورده است
ب -پارچه تیره رنگ بوده و الگوها در یک جهت قرار گرفته و برش خورده است
ج -پارچه مخمل بوده و برش اشتباهاً به صورت عرضی انجام شده است
د -الگو دارای قطعات مختلف بوده و دوخت قطعات باعث تغییر رنگ شده است
 -402چه نوع پارچه هایی قبل از برش اتو می شوند؟
الف -پارچه های پشمی
ب -پارچه های نخی و ابریشمی
ج -پارچه های ویسکوز
د -پارچه های مکرون
 -403در قسمت شانه و حلقه آستین ،حدوداً چند سانتی متر زاپاس الزم است؟
الف 1 -الی  1/5سانتی متر
ب 2 -سانتی متر
ج 0/5 -سانتی متر
د 3 -سانتی متر
 -404خط وسط جلو در الگو باید نسبت به پارچه در چه وضعیتی باشد؟
الف -عمود بر ترکی پارچه
ب -موازی با ترکی پارچه
ج -موازی با اریب پارچه
د -موازی با عرض پارچه
 -405برای رد گذاری بعضی از پارچه ها به جز گچ و صابون از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف -زغال
ب -مداد
ج -شالل
د -کاربن
 -406قیچی های بزرگ چه کاربردی در خیاطی دارند؟
الف -در تولیدی ها و برش پارچه ی ضخیم
ب -برای برش پارچه ی ضخیم
ج -برای برش پارچه های ضخیم و نازک
د -برای برش کاغذ

 -407اضافه درز برای درزهای باز چند سانتی متر است؟
الف 1 -الی  2سانتی متر
ب 1/5 -الی  2/5سانتی متر
ج 1 -الی  3سانتی متر
د 1/5 -الی  3/5سانتی متر
 -408اضافه درز برای درزهای بسته چند سانتی متر است؟
الف 0/25 -سانتی متر
ب 0/5 -الی  0/75سانتی متر
ج 1/5 -سانتی متر
د 1 -سانتی متر
 -409بی راه پارچه چگونه مشخص می شود؟
الف -بی راه پارچه در جهت لبه ترکی پارچه است
ب -بی راه پارچه در جهت نخ های تار پارچه است
ج -بی راه پارچه در جهت نخ های پود پارچه است
د -بی راه پارچه حد فاصل طول و عرض پارچه است
 -410در پارچه های مخمل الگو چگونه روی پارچه قرار می گیرد؟
الف -به راه عرضی پارچه
ب -به راه طولی پارچه
ج -در جهت خواب پارچه
د -به اریب پارچه
 -411کراوات یقه معموالً از چه قسمتی از پارچه بریده می شود؟
الف -دوالی راسته پارچه
ب -دوالی اریب پارچه
ج -بی راه پارچه
د -یک الی پارچه
 -412برای برش مدل های یک طرفه ،الگو به چه صورت روی پارچه قرار داده می گیرد؟
الف -الگو بر روی دوالی پارچه قرار می گیرد
ب -الگو بر روی یک الیه پارچه قرار می گیرد
ج -الگو بر روی اریب پارچه قرار می گیرد
د -الگو بر روی عرض پارچه قرار می گیرد
 -413برای برش پارچه های حاشیه داردر الگوسازی حجمی ازپارچه چگونه استفاده میشود؟
الف -پارچه را دوال پهن کنید
ب -پارچه را یک ال پهن کنید
ج -پارچه را به صورت اریب تا کنید
د -پارچه را از عرض تا کنید
 -414پارچه ها ی دانتل دارای چه ویژگی هستند
الف -دارای گل برجسته است
ب -دارای گل برجسته نیست
ج -به صورت یکنواخت بافته میشود
د -به صورت یکنواخت بافته نمی شود

 -415پارچه هایی با افت وریزش زیاد اندام را  .............می کند.
الف -درشت تر
ب -کوتاه تر
ج -ظریف تر
د -پهن تر
 -416اصطالح یوک چیست؟
الف -تکه های تزیینی که به روی لباس دوخته می شود
ب -الگوی اولیه
ج -پنس ها
د -چین های یکنواخت ریز
 -417هدف از ایجاد پنس در الگو چیست ؟
الف -ایجاد فضا برای حجم بدن وزیبایی لباس
ب -راحتی لباس
ج -کشش لباس
د -آزادی لبای
 -418مناسب ترین دوخت برای پارچه های لطیف کدام است؟
الف -دو درزه
ب -درز ساده
ج -درز دوبل شکسته
د -درز دوبل خوابیده
 -419از بخیه ی تزیینی برای چه قسمت هایی استفاده می شود؟
الف -یک دور مچ و یقه
ب -درزهای داخلی
ج -دوخت جا دکمه
د -دوخت دکمه
 -420سوزن ژور دوزی مخصوص چه پارچه هایی است؟
الف -لطیف کتانی وارگانزا
ب -پشمی
ج -کتانی و پشمی
د -استرژ
 -421از قرقره ی ابریشمی برای دوختن چه نوع پارچه هایی می توان استفاده کرد؟
الف -نایلونی
ب -نخی
ج -ابریشمی
د -مصنوعی
 -422مهم ترین نکته در ژورنال شناسی چیست؟
الف -اندازه گیری دقیق
ب -دوخت دقیق
ج -رسم الگوی اولیه دقیق
د -فهمیدن مدل و طرح

 -423مانکن در مدل سازی لباس چه تاثیری دارد؟
الف -رفع عیوب لباس و موالژ به کار میرود
ب -برای گذاشتن لباس روی ان
ج -جلب مشتری
د -زیبایی لباس
 -424کدام گزینه مناسب افراد قد کوتاه و چاق است؟
الف -کمربند و دامن های چین دار
ب -گوشواره های بزرگ
ج -پارچه با نقوش ریز و استفاده خطوط عمودی ویکرنگ
د -پا -مدل های غیر قرینه
 -425در اتوی کدام قسمت لباس درز ها را چرت میزنیم؟
الف -پنس ها
ب -درز استین
ج -درز خمیده و منحنی
د -درز صاف
 -426بر ای اتو کردن پارچه های مخمل از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
الف -ژانت
ب -بالشتک بیضی
ج -اتو با فرم منحنی
د -ولو لورت
 -427اتو را بهتر است در چه جهتی روی پارچه کشید؟
الف -در جهت راستا
ب -در جهت بی راه
ج -به موازات راستا
د -مهم نیست
 -428یشترین کاربرد این خطوط در لباس های مهمانی و شب است؟
الف -افقی
ب -عمودی
ج -منحنی
د -شکسته
 -429برای اینکه اندازه گیری دقیق تر انجام شود چه لباسی را باید به تن کرد؟
الف -لباس گشاد
ب -لباس تنگ و نازک
ج -لباس تنگ و کلفت
د -لباس بافتنی
 -430برای ساختن سایز چه باید کرد ؟
الف -بزرگترین سایز ساخته می شود.
ب -کوچکترین سایز ساخته میشود.
ج -برای سایز متوسط ساخته میشود.
د -اجزا بزرگترین سایز وکوچکترین سایز ساخته میشود.

 -431سجاف سر خود برای چه یقه هایی مناسب است؟
الف -یقه های پایه دار
ب -یقه های بدون پایه
ج -یقه ها ی جدا
د -یقه های سر خود
 -432کدام گزینه به لباس حجم می دهد؟
الف -خط کمر
ب -خط سینه
ج -طرح یقه
د -ساسون
 -433برای چه نوع پارچه هایی از برش های جناغی می توان استفاده کرد؟
الف -پارچه آستری و خالدار
ب -پارچه چرزدار
ج -پارچه راه راه و چهارخانه
د -پارچه ساده
 -434کراوات یقه معموالً:
الف -از راسته پارچه بریده می شود.
ب -از عرض پارچه بریده می شود.
ج -از اریب پارچه بریده می شود.
د -بیراه پارچه
 -435کدام آستین را روی اریب پارچه قرار می دهیم ؟
الف -آستین ساده
ب -آستین تنگ
ج -آستین نیمه تنگ
د -آستین شومیزیه
 -436یقه دراپه برای چه پارچه هایی مناسب است؟
الف -ساتن ابریشم -ژرسه -پارچه های سبک
ب -ساتن -ژرژت -مخمل
ج -مخمل -کرپ -ژرژت
د -کتان -نخی -پشمی -ژرسه
 -437خط وسط جلو باالتنه دراپه چگونه روی پارچه قرار می گیرد؟
الف -روی راسته پارچه قرار می گیرد.
ب -روی بیراهه پارچه قرار می گیرد.
ج -روی اریب پارچه قرار می گیرد.
د -به عرض پارچه.
 -438طریقه برشهای جناغی در پارچه های راه راه:
الف -الگو را سر و ته روی پارچه می گذاریم
ب -الگو را روی اریب پارچه گذاشته.
ج -الگو را روی دوالی پارچه قرار داده.
د -الگو را روی طول پارچه می گذاریم.

 -439سجاف یقه گرد معموالً :
الف -از راسته پارچه بریده می شود.
ب -از اریب پارچه بریده می شود.
ج -از طول پارچه بریده می شود.
د -گوشه پارچه
 -440قبل از برش پارچه نخی را باید:.....................
الف -در آب گذاشت
ب -اطو کرد
ج -بعد از برش اطو می زنیم.
د -در آخر کار اطو می زنیم.
 -441کدام یک از قیچی های زیر مدرج است؟
الف -قیچی گلدوزی
ب -قیچی مخصوص جادکمه
ج -قیچی ساده خیاطی
د -قیچی برقی
 -442جهت برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شوند از کدامیک از قیچی های زیر میتوان استفاده کرد؟
الف -قیچی نخ چین
ب -قیچی دالبر
ج -قیچی مخصوص پارچه های نازک
د -قیچی برش .
 -443در روی پارچه های براق ،الگو را باید:
الف -سر و ته روی طول پارچه انداخت.
ب -سر و ته روی عرض و طول پارچه گذاشت.
ج -تمام الگوها در یک جهت بریده می شود.
د -رو به باال بریده شود
 -444در چه نوع پارچه هایی جهت صرفه جویی می توان الگوها را سروته گذاشت؟
الف -پارچه های پرزدار
ب -پارچه مخمل و جیر
ج -پارچه های ساده و گلدار
د -پارچه هایی که گلهای مشخص دارند.
 -445پارچه هایی که گلهای مشخص دارند چگونه برش می شود؟
الف -الگو را سر و ته روی پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را روی طول سرو ته قرار می دهیم.
ج -الگو را روی طول و عرض پارچه قرار می دهیم.
د -الگو را به یک سمت قرار میدهیم
 -446پارچه هایی که گلهای نامشخص دارند چگونه برش می شود؟
الف -الگو را سر وته روی طول و عرض پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را سر و ته روی طول پارچه قرار می دهیم.
ج -الگو را سر و ته روی اریب پارچه قرار می دهیم.
د -الگورا به عرض روی پارچه قرار می دهیم

 -447جهت صرفه جویی پارچه های مخمل را چگونه برش می زنیم؟
الف -الگو را سر و ته روی طول پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را روی طول و عرض پارچه و روی خواب پارچه قرار می دهیم.
ج -الگو را در یک جهت روی پارچه قرار می دهیم.
د -الگو را به پشت پارچه قرار می دهیم.
 -448چند نوع وسایل دوخت دستی را نام ببرید؟
الف -انگشتانه -سوزن کوک -نخ کوک -سوزن نخ کن...
ب -انگشتانه -سوزن کوک -نخ ابریشمی -سوزن نخ کن -اطو وچرخ
ج -انگشتانه -سوزن کوک -سوزن ته گر چرخ خیاطی
د -چرخ خیاطی نخ کوک
 -449بهترین نوع خط کش بلند متری از جنس چیست؟
الف -چوب
ب -چوب گردو
ج -شیشه ای
د -پالستیک
 -450وسایل مورد نیاز کار روی مانکن چه می باشد؟
الف -خط کش -متر -قیچی برش -رولت -کاغذ برش
ب -میز -خط کش متر -قیچی برش -رولت -الگو مقوایی -مداماژیک -کاغذ برش-مانکن -پارچه مناسسوزن ته گرد تیز
ج -خط کش -میز -متر -قیچی برش
د -میز -خط کش متر -قیچی برش -رولت -مداماژیک -سوراخ کن -وزنه -کاغذ برش -وزنه -کاغذ الگو
 -451از کدام وسیله برای اندازه گیری فواصل درزها ،سنجاق ها و  .........استفاده می شود.
الف -متر
ب -گونیا
ج -خط کش ساده مدرج
د -خط کش بلند
 -452چند نوع ابزار مورد نیاز اندازه گیری الگو ساز حجمی را مشخص نمایید؟
الف -گونیا ،پا صاف کن ،خط کش ،متر
ب -گونیا ،کش های مخصوص اندازه گیری ،خط کش ،متر
ج -گونیا ،متر ،نخ چین ،خط کش
د -گونیا ،پا صاف کن ،قیچی ،متر
 -453کاغذهایی که معموالً در رسم الگو مورد استفاده قرار می گیرند  ............هستند.
الف -کاغذ روغنی
ب -کاغذ برش
ج -کاغذ گراف و روغنی و پوستی
د -کاغذ الگو
 -454اصلی ترین انتخاب برای تهیه مانکن مورد نیازچیست؟
الف -تبدیل مانکن پارچه ای شبیه مانکن زنده
ب -تبدیل مانکن به مانکن زنده -مشخص کردن خطوط اصلی مانکن
ج -مشخص کردن خطوط اصلی مانکن
د -بستگی به سایز دور سینه شخصی مانکن مورد نیاز را تهیه می کنیم.

 -455برای ساخت مانکن معموال سایز مانکن . .........................
الف -یک سایز کوچکتر باشد.
ب -سیمی بودن مانکن
ج -چوبی بودن مانکن
د -پالستیکی بودن
 -456مانکن تزیینی از چه مواد تشکیل شده است؟
الف -پالستیک
ب -کروم
ج -پلی استر
د -فایبر گالس
 -457بهترین سوزن برای وصل پارچه روی مانکن  ..............می باشد.
الف -سوزن معمولی
ب -سوزن کوتاه
ج -سوزن بلند و ته گرد پالستیکی
د -سوزن بلند
 -458چند نوع قیچی مناسب الگو سازی را مشخص نمایید؟
الف -قیچی ساده ،قیچی برش کوچک ،قیچی زیگزاک ،نخ چین
ب -قیچی برقی ،قیچی با تیغه افقی ،قیچی با تیغه گرد
ج -قیچی ساده ،قیچی برش کوچک ،قیچی زیگزاک ،نخ چین
د -قیچی با تیغه عمودی ،کاتر
 -459برای چه نوع پارچه_هایی از قیچی زیگزاک استفاده می شود؟
الف -پارچه هایی سریع ریش می شوند.
ب -پارچه هایی نازک
ج -برای پارچه های پشمی و ساتن
د -هر نوع پارچه
 -460تیغه قیچی باید . ..................
الف -از فوالد مناسب ساخته شده و قابل تیز کردن باشد.
ب -از فوالد باشد.
ج -آهنی باشد و پیچ و مهره داشته باشد.
د -از چدن و پرسی باشد.
 -461وسایل مورد نیاز برای برجسته کاری و ساخت مانکن . .................
الف -متقال ،مانکن سوزن ،اپل اسفنجی ،الیاف ،چسب نخ
ب -مانکن ،کاربن مخصوص خیاطی کاغذ برش ،چسب ،نخ
ج -مانکن ،متقال ،آهن ربا ،خط کش تی ،کاغذ برش
د -پارچه ،قیچی چسب
 -462برای مشخص کردن خطوط مانکن از  .............استفاده می شود.
الف -کاموا
ب -نخ دوخت
ج -صابون خیاطی
د -کاموا -نخ عمامه

 -463برای دوخت خطوط از  ............استفاده می شود.
الف -از ماشین دوخت
ب -از سوزن سر کج
ج -از سوزن لحاف دوزی
د -از سوزن معمولی
 -464برای برجسته کاری مانکن از  ..............استفاده می شود.
الف -از پنبه
ب -اسفنج
ج -پشم شیشه
د -میتوانیم از پنبه ویا پشم شیشه استفاده کنیم
 -465بهترین نوع مانکن  .............................است.
الف -پارچه ای
ب -پالستیکی
ج -سیمی
د -فلزی
 -466پا صاف کن چگونه وسیله ای است؟
الف -وسیله ای است برای صاف کردن لبه دامن که با پودر گچ عالمت می گذارد.
ب -وسیله ای است برای صاف کردن پای شلوار
ج -برای صاف کردن لبه آستین
د. -برای کوک زدن
 -467پیستوله فرانسوی برای چه کاری استفاده می شود؟
الف -خطوط منحنی
ب -سوراخ کردن الگو
ج -خطوط صاف
د -خطوط مورب
 -468در چه مواردی از خط کش موازنه استفاده می شود؟
الف -برای طراحی خطوط منحنی
ب -برای اندازه گیری زوایا و طول
ج -قرینه سازی ساسونها ،راه و جادگمه
د -برای اندازه گیری طول و کمر دامن
 -469از رولت بدون دندانه برای پارچه های  ...............استفاده می کنیم.
الف -چهارخانه
ب -معمولی
ج -ضخیم
د -لطیف
 -470استفاده از صابون خیاطی روی پارچه های ساتن و نخی و ابریشمی باعث  .............می شود.
الف -سفید شدن
ب -کدر شدن
ج -لک شدن
د -بی رنگ شدن

 -471کاربرد مل ،خیاطی چیست؟
الف -ارسم خطوط روی الگو
ب -برای وصل تکه های لباس به یکدیگر
ج -جهت رسم خطوط روی پارچه
د -برای کوک زدن
 -472کدام گزینه کاربرد رولت را مشخص می کند؟
الف -برای تهیه طراحی الگو استفاده می شود.
ب -برای ترسیم زوایا به کار می رود.
ج -برای کشیدن خط و ترسیم الگو به کار می رود.
د -برای عالمت گذاری و انتقال طرح روی کاغذ یا پارچه
 -473ارتفاع مناسب جهت میز برش کدام مورد است؟
الف 10 -تا  90سانتی متر
ب 90 -تا  100سانتی متر
ج 80 -سانتی متر
د 60 -سانتی متر
 -474بهترین نوع خط کش بلند متری از جنس چیست؟
الف -چوب
ب -چوب گردو
ج -شیشه ای
د -پالستیک
 -475فرق صابون خیاطی و مل خیاطی چیست؟
الف -مل کمی چرب تر است.
ب -صابون کمی خشک تر است.
ج -صابون با صرفه تر است.
د -صابون چرب تر است
 -476برای آماده سازی راهنمای الگو از چه نوع کاغذی استفاده می کنیم؟
الف -روغنی
ب -طراحی سفید
ج -گراف
د -مقوای نازک
 -477برای پارچه های نرم از چه نوع کاغذ الگویی استفاده می شود؟
الف -طراحی سفید
ب -گراف
ج -رنگی
د -مقوای نازک
 -478برای آماده سازی طراحی الگوهای اولیه از چه نوع کاغذی استفاده می شود؟
الف -مقوای نازک
ب -روغنی
ج -گراف
د -گراف

 -479برای قرینه سازی پارچه های لطیف کدام گزینه را باید رعایت نمود؟
الف -کاربن
ب -کوک شل
ج -رولت نمودن
د -نیازی به قرینه سازی ندارد.
 -480از گونیا برای رسم چه خطوطی استفاده می شود؟
الف -برای ترسیم خطوط هالل
ب -برای انحنای پهلو
ج -برای رسم هالل گردن
د -برای ترسیم زاویه ها
 -481اگر زیپ لباس به راحتی باال و پایین نرود چه می کنیم؟
الف -زیپ را چند بار باال و پایین می کشیم.
ب -باید صابون خشک روی دندانه های زیپ مالیده شود.
ج -زیپ را عوض می نماییم.
د -با روغن چرب می کنیم.
 -482قرینه سازی الگو روی پارچه مشکی به وسیله  .......انجام می شود.
الف -ففیله
ب -خودکار
ج -کاغذ پوستی
د -ژانت
 -483ازدرفش یا سوراخ کن در چه مواردی استفاده می شود؟
الف -مخصوص نخ چینی
ب -برای عالمت گذاری روی کاغذ الگو استفاده می شود.
ج -قیچی مخصوص جادگمه
د -مخصوص برش پارچه های لطیف
 -484موارد استفاده آمن ربا کدام است؟
الف -برای استفاده در روی میز کار
ب -برای استفاده بر روی مانکن
ج -برای جمع آوری سنجاق در محل کار استفاده می شود.
د -برای استفاده دوخت
 -485برای عالمت گذاری در روی پارچه مخمل از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف -با مداد و خودکار عالمت می زنیم.
ب -پارچه را با الگو و نخ رنگی می دوزیم.
ج -با مل نوک تیز عالمت گذاری می شود.
د -با کاربن خیاطی عالمت می زنیم.
 -486از بشکاف در چه مواردی استفاده می شود؟
الف -برای شکافتن جا دکمه
ب -برای ریش ریش کردن پارچه
ج -برای بریدن پارچه
د -برای جا دکمه و شکافتن درزها

 -487انتقال الگو روی پارچه ژرسه و نایلونی و پلی استر کدام گزینه است؟
الف -گچ
ب -مداد
ج -کاربن
د -صابون
 -488جنس میز برش باید از چه جنسی باشد و چه محاسنی دارد؟
الف -شیشهای باشد چون روی آن خط نمیافتد.
ب -فلزی باشد چون با دوامتر است.
ج -بهتر است از چوب و دارای رنگ سفید قابل شستشو باشد.
د -بهتر است از چوب و دارای رنگ سیاه باشد.
 -489برای ساخت پاترون لباسهای از جنس ابریشم و ساتن از چه پارچه ای استفاده می شود؟
الف -کتان
ب -متقال
ج  -چیت
د -ساتن ظریف
 -490برای تهیه پاترون مدل های کشی از چه پارچه هایی استفاده می شود؟
الف -متقال
ب -چلوار
ج -پارچه کشی ،مکلون
د -متقال و چلوار
 -491پارچه ای برای فرم دهی روی مانکن استفاده شود؟
الف -کتان
ب -کشباف ساده
ج -ریون
د -ژرسه
 -492راه عمودی پارچه چیست؟
الف -همان عرض پارچه است و به آن تار پارچه می_گویند.
ب -عمود بر راه پارچه از یک ترکی به ترکی دیگر و به آن پود پارچه می_گویند.
ج -راه عمودی پارچه موازات زمین است.
د -به موازات ترکی پارچه است.
 -493اولیه و مهمترین مرحله_ی فرم دهی پارچه بر روی مانکن چیست؟
الف -دانستن راه پارچه و قرار دادن صحیح آن بر روی مانکن
ب -تعادل پارچه
ج -دقت شود خطوط افقی موازی هم قرار گیرد.
د -پارچه روی مانکن نپیچد
 -494اگر پارچه ی نهایی لباس ابریشم خام باشد ،بهتر است از چه پارچه ای برای فرم دهی روی مانکن استفاده
شود؟
الف -کتان
ب -متقال
ج -پاتیس

د -تریکو
 -495راه پارچه کدام است و چه ویژگی دارد؟
الف -همان طول پارچه است و خاصیت کشیدگی دارد.
ب -به موازات ترکی پارچه می باشد که به آن تار پارچه می_گویند و خاصیت کشیدگی ندارد.
ج -در راستای ترکی است و به آن پود می_گویند و خاصیت ایستایی دارد.
د -عمود بر خط ترکی پارچه است و خاصیت ایستایی دارد.
 -496راه اریب حقیقی را چگونه به دست می آوریم؟
الف -راه اریب حقیقی  45درجه است.
ب -از یک گوشه به گوشه مقابل خطوط اریب رسم می کنیم.
ج -اریب با راه پارچه زاویه  90درجه دارد.
د -راه پارچه را بر روی راه عمودی پارچه تا زده که زاویه  45درجه پیدا کند.
 -497برای فرم دهی روی مانکن چه نوع پارچه ای مناسب_تر است؟
الف -کتان
ب -بستگی به جنس پارچه نهایی دارد.
ج -متقال
د -پاتیس
 -498مهمترین نکته در برش پارچه های چهارخانه کدام گزینه است؟
الف -قرار دادن خطوط چهارخانه رویهم و سنجاق کردن آنها
ب -گذاشتن پهلوی جلو و پشت در امتداد راستا
ج -ترسیم خطوط راستا در الگوی اولیه
د -قرار دادن الگو در عرض
 -499کدام گزینه در تعریف الیاف صنعتی صحیح است؟
الف -الیاف صنعتی همان الیاف مصنوعی هستند.
ب -الیاف صنعتی شامل اکریلیک ،ریون ،نایلون هستند.
ج -الیاف صنعتی در طبیعت یافت نمی شود و از ادغام مواد شیمیایی ساخته می شود.
د -الیاف صنعتی ا ز مواد نفتی ساخته می شود.
 -500پارچه های مناسب روکش مانکن  ........................می باشند.
الف -ژرسه -کتان -تافته
ب -ژرسه -ژرسه مخمل -آنقوره
ج -کتان -ژرسه -ساتن کش -تافته
د -کتان -ژرسه مخمل -آنقوره
 -501کدامیک از پارچه های زیر مناسب برای روکش کردن مانکن می باشد.
الف -ژرسه -کتان تافته
ب -ژرسه -ژرسه مخمل -آنقوره
ج -کتان -ژرسه -ساتن کش تافته
د -کتان -ژرسه مخمل -آنقوره
 -502در زمان اندازه گیری مانکن حقیقی باید دارای چه پوششی باشد؟
الف -مانتو و شلوار قالب تن
ب -تاپ و شلوار گشاد
ج -تاب و شلوار قالب تن

د -پیراهن آزاد
 -503در افراد نرمال دور باسن چند سانتی متر از سینه است.
الف 5 -سانتی متر
ب 9 -سانتی متر
ج 7 -سانتی متر
د 10 -سانتی متر
 -504برای اندازه گیری سرشانه از کجا تا کجای گردن استفاده می شود؟
الف -از گودی گردن تا افتادگی شانه
ب -قسمت استخوانی شانه
ج -از انتهای گردن تا افتادگی شانه
د -بین دو کارور
 -505چگونه خطوط راهنمای مانکن را به پاترون انتقال دهیم؟
الف -با خط کش -ماژیک  -مداد
ب -با کوک زدن و بست
ج -با لمس کردن از روی پاترون و انتقال دادن آن با ماژیک
د -با چرخ کردن و کوک زدن
 -506چه خطوطی در لباس اندام را کوتاه و چاق نشان می دهد؟
الف -لباس های یقه هفت -آستین های بلند و تنگ
ب -دامن هایی که برش های عمودی دارند
ج -دامن های پلیسه -آستین با پنس عمودی
د -دامن های کلوش و دورچین و آستین های پفی
 -507اندازه مانکن مورد استفاده باید چگونه باشد؟
الف -بزرگتر از سایز
ب -کوچکتر از سایز
ج -مساوی باشد
د -هم اندازه سایز
 -508ویژگی پارچه برای تهیه پاترون چگونه باید باشد؟
الف -با ویژگی اصلی یکسان باشد
ب -با پارچه اصلی متفاوت باشد
ج -نازک تر از پارچه اصلی
د -ضخیم تر از پارچه اصلی
 -509برای طراحی یقه دکلته روی مانکن ابتدا چه کاری انجام می شود؟
الف -از الگوی پارچه ایی که قبال دکلته شده استفاده می شود
ب -محل ساسون را در نظر میگیریم
ج -ابتدا محل یقه را روی مانکن با نوار مشخص می کنیم
د -پارچه را برش میزنیم
 -510آزادی های باالتنه در چه مرحله زمانی از فرم دهی صورت می گیرد؟
الف -در زمان فرم دهی روی مانکن
ب -در هر مرحله از کار که الزم است
ج -بعد از پرو

د -بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن و قبل از انتقال الگوی پارچه ایی روی کاغذ
 -511از رگه دوزی در چه اندامی استفاده می شود؟
الف -اشخاص قد کوتاه
ب -اشخاص با سینه های کوچک
ج -افراد قد بلند
د -افراد با سینه های بزرگ و قد کوتاه
 -512در برش های ژوزفین چه مقدار از نوک سینه پایین می آییم؟
الف -به اندازه دور سینه
ب -به اندازه بلندی سینه
ج -به اندازه آکاردمان
د -به اندازه بلندی کمر
 -513الگوی مادر به چه الگویی گفته می شود؟
الف -اساس الگو
ب -اولین الگوی ساخته شده از متقال که ایرادها برطرف شده
ج -الگوی آماده برای طراحی
د -الگوی نهایی
 -514در اساس باالتنه جلو ساسون ها در کجا قرار می گیرند؟
الف -روی خط پهلو و کمر
ب -در حلقه گردن و سرشانه
ج -روی خط میانی سرشانه و سینه
د -سرشانه و حلقه آستین
 -515محل کادر پارچه در روی باالتنه مانکن کجا می باشد؟
الف -روی سینه از خط مرکزی جلو تا پهلو  5 +تا  7سانت
ب -روی کارور جلو  5 +سانت
ج -روی خط کمر  5 +سانت
د -روی خط باسن  5 +سانت
 -516نقش پنس های اصلی (سرشانه و سینه) در هنگام ساخت الگو روی مانکن چه می باشد؟
الف -برای برجسته نشان دادن سینه
ب -برای تنگ کردن الگو
ج -برای فون کردن
د -برای گشادی
 -517مدل های یک طرفه روی مانکن به چه صورت اجرا می شود؟
الف -از یک چهارم مانکن استفاده می شود
ب -روی دوالی پارچه
ج -الگوی کاغذی یا پارچه ایی به صورت تمام الگو
د -روی مدل تاثیر ندارد
 -518برای ساخت دراپه پارچه را به چه صورت روی مانکن قرار می دهیم؟
الف -به راسته پارچه
ب -به عرض پارچه
ج -به شکل مربع

د -سه گوش پارچه
 -519برای طراحی یقه دکلته روی مانکن ابتدا چه کاری انجام می شود؟
الف -از الگوی پارچه ایی که قبال دکلته شده استفاده می شود
ب -محل ساسون را در نظر میگیریم
ج -ابتدا محل یقه را روی مانکن با نوار مشخص می کنیم
د -سوزن می زنیم
 -520برش پرنسی به چه برشی گفته می شود؟
الف -برش از کمر
ب -برش های افقی
ج -برش عصایی از حلقه آستین
د -برش فرانسوی
 -521آزادی های باالتنه در چه مرحله زمانی از فرم دهی صورت می گیرد؟
الف -در زمان فرم دهی روی مانکن
ب -در هر مرحله از کار که الزم است
ج -بعد از پرو
د -بعد از فرم دهی پارچه روی مانکن و قبل از انتقال الگوی پارچه ایی روی کاغذ
 -522از رگه دوزی در چه اندامی استفاده می شود؟
الف -اشخاص قد کوتاه
ب -اشخاص با سینه های کوچک
ج -افراد قد بلند
د -افراد با سینه های بزرگ و قد کوتاه
 -523در برش های ژوزفین چه مقدار از نوک سینه پایین می آییم؟
الف -به اندازه دور سینه
ب -به اندازه بلندی سینه
ج -به اندازه آکاردمان
د -به اندازه بلندی کمر
 -524کدام یقه برای لباس عروس مناسب است؟
الف -یقه های باز و بسته
ب -یقه های کامال سرخود و ایستاده
ج -یقه های هفت و خشتی و دلبری باز
د -یقه های باز و بسته و کامال سرخود و ایستاده و هفت و خشتی و دلبری باز
 -525کپسول آتش نشانی را هر چند وقت بکبار باید کنترل و شارژ نمود؟
الف 3 -بار در سال
ب 2 -بار در سال
ج 5 -بار در سال
د 4 -بار در سال
 -526علت فنر گذاری در قسمت باالتنه لباس شب چه می باشد؟
الف -به تن نچسبد
ب -باالتنه کوتاه می شود
ج -ایستادگی بیشتر در باالتنه

د -زیبایی بیشتر لباس
 -527برجستگی فرم بدن به چه وسیله ایی مشخص می شود؟
الف -برش ها و اوزمان
ب -طرح و مدل و اوزمان
ج -گشادی لباس و طرح
د -ساسون و برش ها
 -528برای دوخت فنر از چه پایه ایی استفاده می شود؟
الف -پایه زیپ مخفی
ب -پایه معمولی
ج -پایه جا دکمه
د -پایه زیپ دوزی یک لبه
 -529مدل پرنسی شخص را چگونه نشان می دهد؟
الف -چاق و کوتاه
ب -الغر و کوتاه
ج -بلند و الغر
د -بالند و چاق
 -530از نظر ایمنی کدام ولتاژ برق بی خطر است؟
الف -پایین تر از  50ولت
ب -پایین تر از  60ولت
ج -پایین تر از  40ولت
د -پایین تر از  32ولت
 -531برای اینکه کمر آسیب نبیند بلندی میز چند سانتی متر باید باشد؟
الف 60 -سانتی متر
ب 80 -سانتی متر
ج 70 -سانتی متر
د 90 -سانتی متر
 -532نور استفاده شده در محیط کار چه رنگی باید داشته باشد
الف -نور زرد
ب -نور سفید
ج -ترکیب نور سفید و زرد
د -نور آبی و سبز
 -533برای پاترون مدل های گره ایی از چه پارچه ایی استفاده می کنیم
الف -نخی و ابریشمی
ب -نرم و لطیف مثل ابریشم
ج -آهار دار و ضخیم
د -ژرسه ،حریر و کشی
 -534اولویت برجستگی های بدن در الگوساز حجمی کدام گزینه است؟
الف -اضافات و اوزمان ها
ب -زاپاس و درزها
ج -درزها و جنس پارچه

د -پنس ها و برش ها
 -535پنبه و پشم شیشه در چه مواردی برای الگو و برش به روش حجمی استفاده می شود؟
الف -برای زیبایی مانکن
ب -برای تطبیق و تنظیم مانکن با سایز دلخواه
ج -برای کنتری کار
د -برای کوچک تر کردن سایز مانکن
 -536وسایل مورد نیاز برای برجسته کاری و ساخت مانکن مناسب می باشد؟
الف -متقال -مانکن سوزن -اپل اسفنجی-الیاف-چب نخ
ب -مانکن -کاربن مخصوص خیاطی -کاغذ برش -چسنخ
ج -مانکن -متقال -آهن ربا -خط کش  - Tکاغذ برش
د -پارچه -قیچی -چسب
 -537مهمترین نکته در برش پارچه های چهارخانه کدام گزینه است؟
الف -قرار دادن خطوط چهارخانه روی هم
ب -گذاشتن پهلوی جلو و پشت در امتداد خطوط چهارخانه
ج -ترسیم خطوط راستا در الگوی اولیه
د -به طول پارچه
 -538در زمان اندازه گیری مانکن حقیقی باید دارای چه پوششی باشد؟
الف -تاپ و شلوار قالب تن
ب -تاپ شلوار گشاد
ج -مانتو و شلوار قالب تن
د -پیراهن آزاد
 -539اولین و مهمترین مرحله فرم دهی پارچه بر روی مانکن چیست؟
الف -دانستن راه پارچه و قرار دادن صحیح آن بر روی مانکن
ب -تعادل پارچه
ج -دقت شود خطوط افقی موازی هم قرار گیرد
د -پارچه روی مانکن نپیچد
 -540بهترین نوع مانکن کدام است؟
الف -فلزی
ب -چوبی
ج -حجمی سه بعدی سوار بر پایه
د -کائوچویی
 -541اگر سینه مانکن کوچکتر از سینه فرد باشد چه کاری باید انجام شود؟
الف -از ابر یک ال استفاده می شود
ب -از پنبه در قسمت سینه استفاده می شود
ج -از پشم شیشه چند ال استفاده می شود
د -از نوار کاغذی دور سینه استفاده می شود
 -542در طراحی مدل تاب با برش های متعدد در صورتی که دو درز نزدیکتر شوند چه تاثیری در بیننده دارد؟
الف -کمر را بزرگتر نشان می دهد
ب -کمر را کوچکتر نشان می دهد
ج -قد را کوتاه تر نشان می دهد

د -فرد را چاق تر نشان می دهد
 -543در چه زمانی کمر به فنر نیاز دارد؟
الف -پهنا زیاد باشد
ب -پهنا کم باشد
ج -کمر دامن یکره باشد
د -کمر به صورت تزیینی باشد
 -544حداکثر درزهای دوخت در دامن ترک چه مقدار می باشد؟
الف 1/5 -سانتی متر
ب 2/5 -سانتی متر
ج 5 -سانتی متر
د 3 -سانتی متر
 -545برای دامن پلیسه راسته چه مقدار پارچه الزم می باشد؟
الف 5 -برابر دور باسن
ب 2 -برابر دور باسن
ج 3 -برابر دور باسن
د 4 -برابر دور باسن
 -546برای ساخت لباس رکابی از پایه چه نوع الگویی استفاده می شود؟
الف -الگوی پایه
ب -اساس لباس
ج -لباس های زیر و دکلته
د -الگوی اولیه
 -547خط برش زیر سینه چه نام دارد؟
الف -برش عمودی
ب -اوزمان
ج -فاسا
د -آکاردمان
 -548مهمترین نکته برای تهیه پاترون لباس عروس در روی مانکن چیست؟
الف -ساسون ها را انتقال دهیم
ب -از پارچه شبیه پارچه اصلی استفاده شود
ج -از پارچه کشی استفاده کنیم
د -از الگوی اولیه استفاده کنیم
 -549خط دور سینه چه مقدار از حلقه آستین پایین تر است؟
الف 1 -سانتی متر
ب 4 -سانتی متر
ج 5 -سانتی متر
د 2/5 -سانتی متر
 -550در مدل های  2یقه کدام یقه با تنه ساخته می شود؟
الف -هر دو یقه بر تنه وصل است
ب -یقه قسمت پایین برگرد از خود باالتنه ساخته می شود
ج -یقه رویی با باالتنه ساخته می شود

د -هر دو یقه جداگانه ساخته می شود
 -551پهنای یقه ایستاده باید چگونه روی مانکن ساخته شود؟
الف -پهنای دلخواه در روی الیی روی مانکن ساخته شود
ب -پهنای دلخواه  2-سانتی متر
ج 1/2 -پهنای دلخواه  2+سانتی متر
د 1/2 -پهنای دلخواه  2+سانتی متر
 -552قرار دادن پارچه روی مانکن برای آستین کیمونو به چه صورت می باشد؟
الف -دست مانکن به سمت پایین نگه داشته می شود
ب -دست مانکن به سمت باالتنه باال نگه داشته می شود
ج -نیاز به دست مانکن نیست
د -دست مانکن در امتداد شانه قرار می گیرد
 -553هنگام طراحی روی الگوی اصلی باید چه نکاتی را مراعات نمود؟
الف -یکبار از الگو کپی شود
ب -باید پنس ها را بسته سپس برش زد
ج -خطوط و برخور ان با یکدیگر در الگو نرم و صاف طراحی گردد
د -از خطوط یکسره و ممتد استفاده شود
 -554یقه ها به چند گروه تقسیم می شوند؟
الف 5 -دسته
ب 3 -دسته
ج 4 -دسته
د 2 -دسته
 -555کدامیک از یقه های زیر بدون پایه می باشد؟
الف -ملوانی ب ب -شال
ب -مردانه
ج -آر شال
د -امریکایی
 -556برای تهیه الگوی یقه حجمی به چه اندازه هایی نیاز داریم ؟
الف -دور یقه  -بازی یقه -خط شکست
ب -بازی یقه
ج -خط شکست
د -سرشانه -برگرد یقه
 -557خط طرح یقه در کجا کاربرد دارد؟
الف -در زمان مشخص کردن مدل بیرونی یقه
ب -در زمان دوخت
ج -در زمان پرو گیری
د -در زمان ساخت مانکن
 -558خطوط ترسیم یقه های سرخود کدام است؟
الف -پایه یقه -برگرد یقه -خط شکست -دکمه خور
ب -پایه یقه -سرشانه -خط مرکزی جلو و پشت
ج -پایه یقه -سرشانه -خط شکست -حلقه گردن

د -پایه یقه -سرشانه -حلقه گردن
 -559در روی مانکن اولین محل جادکمه از کجا شروع می شود؟
الف -از نقطه شروع شکست  5سانت پایین تر
ب -از نقطه گردن
ج -باالی خط شکست
د -مرکز خط شکست
 -560یقه ایستاده از کدام قسمت پارچه برش داده می شود؟
الف -راستای پارچه
ب -اریب پارچه
ج -بیراه پارچه
د -روی دوالی اریب
 -561انواع یقه ها کدام است؟
الف -جدا و پایه دار
ب -سرخود و پایه دار
ج -حلزونی و جدا
د -سرخود و جدا
 -562به یقه هایی که صاف روی سرشانه می خوابد چه می گویند؟
الف -یقه جدا
ب -یقه ایستاده
ج -یقه مسطح
د -یقه سرخود
 -563خط طرح یقه چیست؟
الف -بازی یقه
ب -شکست یقه
ج -خط رول
د -مشخص کردن طرح بیرونی یقه
 -564یقه ملوانی جزء کدامیک از یقه ها می باشد؟
الف -یقه ایستاده
ب -یقه شکاری
ج -یقه های مسطح
د -یقه های پایه دار
 -565بعد از الگو ازی یقه دراپه الگو را روی پارچه به چه صورت قرار می دهیم؟
الف -روی ترکی پارچه
ب -روی دوالی عمودی
ج -روی دوالی افقی
د -روی دوالی اریب پارچه
 -566خط پایه یقه را چگونه مشخص می کنیم؟
الف -از سرشانه جلو  1/5سانت کم می کنیم
ب -از گوشه گردن تا بازی یقه
ج 1/5 -سانت به سرشانه جلو اضافه می کنیم

د -ساسون می گیریم
 -567یقه فرنچ جزء کدام گروه از یقه ها می باشد؟
الف -مسطح
ب -شال
ج -مردانه
د -پایه دار
 -568یقه های باز را روی مانکن حقیقی به چه روشی می توان ثابت نگه داشت؟
الف -استفاده از فنر های محکم در قسمت یقه و آستین
ب -گرفتن پنس روی تن و یقه
ج -پرو کردن لباس روی تن و گرفتن لقی
د -گذاشتن مقداری کش مقاوم درست در زاویه یقه جلو و پشت
 -569خطی که یقه را به حلقه گردن باالتنه وصل می کند چه نام دارد؟
الف -خط طرح یقه
ب -خط شکست
ج -برگرد یقه
د -خط گردن
 -570به خط خارجی یقه چه می گویند؟
الف -خط طرح یقه
ب -خط شکست
ج -برگرد یقه
د -پایه یقه
 -571یقه های برگردان بدون پایه کدام گزینه می باشد؟
الف -ملوانی  ،ب-ب
ب -شکاری  ،شومیز
ج -گرد ،ب-ب
د -ب-ب  ،شومیز
 -572نام دیگر یقه ب-ب چیست؟
الف -پیترپان
ب -سورچی
ج -شکاری
د -آمریکایی
 -573پهنای مورد نیاز برای یقه قابل تبدیل تقریبا چند سانتی متر است؟
الف 15 -سانتی متر
ب 12/5 -سانتی متر
ج 10 -سانتی متر
د 8 -سانتی متر
 -574دکلته یقه چیست؟
الف -برگرد یقه
ب -زیر یقه
ج -بازی یقه

د -پایه یقه
 -575دال یقه در کدام یقه می باشد؟
 -576الف -آرشال
ب -شال
ج -آمریکایی
د -انگلیسی
 -577برای اینکه بتوانیم گشادی را روی کمر پیلی دهیم و مدلسازی کنیم چه کاری انجام می دهیم؟
الف -با یک تکه نوار پارچه را به کمر مانکن ببندیم
ب -با سنجاق پیلی را می دهیم
ج -با یک کوک به مانکن وصل کنیم
د -پارچه را قبال اتو می زنیم
 -578قسمتی از یقه که باالتر از خط گردن قرار می گیرد چه نام دارد؟
الف -برگرد یقه
ب -خط شکست
ج -خط طرح یقه
د -پایه یقه
 -579خط شکست یقه چیست ؟
الف -خطی که یقه در قسمت پشت از آن تا خورده بر می گردد
ب -خطی که یقه در قسمت جلو از آن تا خورده بر می گردد
ج -خط لبه برگردان یقه روی لباس
د -خط پهنای یقه در پشت
 -580یقه های برگردان پایه دار کدام گزینه ها می باشد؟
الف -ملوانی  ،ب-ب
ب -شکاری  ،شومیز
ج -انگلیسی  ،آرشال
د -شومیز ،فرنچ
 -581بارز ترین ویژگی یقه شالی چیست؟
الف -یک تکه می باشد
ب -جدا می باشد
ج -دو تکه است
د -روی شانه مسطح قرار می گیرد
 -582در یقه انگلیسی خط مرکز جلو را با چه فاصله ایی از لبه پارچه وصل می کنیم؟
الف 10/5 -سانتی متر
ب 12/5 -سانتی متر
ج 17/5 -سانتی متر
د 5 -سانتی متر
 -583جهت دوخت یقه قایقی سجاف از چه چیزی استفاده می شود؟
الف -از راسته پارچه برش می شود.
ب -از خود الگو مطابق شکل یقه رولت می شود.
ج -از بیراهه پارچه برش می شود.

د -به عرض
 . -584یقه دراپه برای چه پارچه هایی مناسب است؟
الف -ساتن ابریشم -ژرسه -پارچه های سبک
ب -ساتن -ژرژت -مخمل
ج -مخمل -کرپ -ژرژت
د -کتان -نخی -پشمی -ژرسه
 -585خط وسط جلو باالتنه دراپه چگونه روی پارچه قرار می گیرد؟
الف -روی راسته پارچه قرار می گیرد.
ب -روی بیراهه پارچه قرار می گیرد.
ج -روی اریب پارچه قرار می گیرد.
د -روی عرض پارچه.
 -586طریقه برشهای جناغی در پارچه های راه راه:
الف -الگو را سر و ته روی پارچه می گذاریم.
ب -الگو را روی اریب پارچه گذاشته.
ج -الگو را روی دوالی پارچه قرار داده.
د -الگو را روی طول پارچه می گذاریم.
 -587سجاف یقه گرد معموالً :
الف -از راسته پارچه بریده می شود.
ب -از اریب پارچه بریده می شود.
ج -از طول پارچه بریده می شود.
د -گوشه پارچه
 -588قبل از برش پارچه نخی را باید چه کار کنیم؟
الف -در آب گذاشت
ب -اطو کرد
ج -بعد از برش اطو می زنیم.
د -در آخر کار اطو می زنیم.
 -589کدام یک از قیچی های زیر مدرج است؟
الف -قیچی گلدوزی
ب -قیچی مخصوص جادکمه
ج -قیچی ساده خیاطی
د -قیچی برقی
 -590جهت برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شوند از کدامیک از قیچی های زیر میتوان استفاده کرد؟
الف -قیچی نخ چین
ب -قیچی دالبر
ج -قیچی مخصوص پارچه های نازک
د -قیچی برش ضخیم
 -591یقه شال سرخود از روی الگوی  ...................باالتنه به دست می آید.
الف -از الگوی باالتنه جلو
ب -از الگوی باالتنه پشت و جلو
ج -از الگوی باالتنه پشت

د -از روی الگوی یقه شال جدا
 -592یقه شال جدا از الگوی  ...................به دست می آید.
الف -از الگوی جلوی باالتنه
ب -از الگوی باالتنه پشت
ج -از الگوی پشت و جلو باالتنه
د -از یقه شال سرخود
 -593در روی پارچه های براق ،الگو را باید:
الف -سر و ته روی طول پارچه انداخت.
ب -سر و ته روی عرض و طول پارچه گذاشت.
ج -تمام الگوها در یک جهت بریده می شود.
د -به عرض پارچه
 -594در چه نوع پارچه هایی جهت صرفه جویی می توان الگوها را سروته گذاشت؟
الف -پارچه های پرزدار
ب -پارچه مخمل و جیر
ج -پارچه های ساده و گلدار
د -پارچه هایی که گلهای مشخص دارند.
 -595پارچه هایی که گلهای مشخص دارند چگونه برش می شود؟
الف -الگو را سر و ته روی پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را روی طول سرو ته قرار می دهیم.
ج -الگو را روی طول و عرض پارچه قرار می دهیم.
د -به یک جهت روی راستای طرح گل
 -596پارچه هایی که گلهای نامشخص دارند چگونه برش می شود؟
الف -الگو را سر وته روی طول و عرض پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را ساده برش می کنیم
ج -الگو را سر و ته روی اریب پارچه قرار می دهیم.
د -فقط رو به باال
 -597جهت صرفه جویی پارچه های مخمل را چگونه برش می زنیم؟
الف -الگو را سر و ته روی طول پارچه قرار می دهیم.
ب -الگو را روی طول و عرض پارچه و روی خواب پارچه قرار می دهیم.
ج -الگو را در یک جهت روی پارچه قرار می دهیم.
د -الگو را به پشت پارچه قرار می دهیم.
 -598یقه دراپه باز و یقه دراپه بسته از چه الگویی تهیه می شود؟
الف -از الگوی باالتنه پشت و جلو
ب -از الگوی باالتنه جلو
ج -از الگوی باالتنه پشت
د -نیازی به الگوی باالتنه ندارد.
 -599جهت دوخت یقه قایقی سجاف از .................
الف -از راسته پارچه برش می شود.
ب -از خود الگو مطابق شکل یقه رولت می شود.
ج -از بیراهه پارچه برش می شود.

د -گوشه پارچه
 -600جهت کنترل حلقه ها در باالتنه ..................
الف -باالتنه پشت و جلو را در خط پهلو مماس با یکدیگر قرار می دهیم.
ب -الگوی باالتنه پشت و جلو را در خط سرشانه مماس بایکدیگر قرار می دهیم.
ج -از خط شانه جلو یک سانت پایین آمده خط جدید شانه را رسم می کنیم.
د -از خط شانه پشت یک سانت باال رفته خط شانه جدید را رسم می کنیم.
 -601جهت رسم برشهای افقی در الگو چه عملی انجام می گیرد؟
الف -پنس را بسته و برش را رسم می کنیم.
ب -پنس را نصف کرده و برش را رسم می کنیم.
ج -از وسط پنس باز ،برش را رسم می کنیم.
د -باز یا بسته بودن پنس نقشی در رسم برش ندارد .الگوی آستین رگالن به چند روش تهیه می شود
 -602مهمترین جز هماهنگ کننده با اندام کدام است؟
الف -برش افقی
ب -پیلی
ج -ساسون
د  -چین
 -603یقه ها به چند گروه تقسیم می شوند؟
الف 5 -دسته
ب 3 -دسته
ج 4 -دسته
د 2 -دسته
 -604کدامیک از یقه های زیر بدون پایه می باشد؟
الف -به به
ب -مردانه
ج -آرشال
د -کراواتی
 -605برای تهیه الگوی یقه حجمی به چه اندازه هایی نیاز داریم ؟
الف -دور یقه  ،بازی یقه
ب -بازی یقه
ج -خط شکست
د -بلندی یقه
 -606خط طرح یقه در کجا کاربرد دارد؟
الف -در زمان مشخص کردن مدل بیرونی یقه
ب -در زمان دوخت
ج -در زمان پرو گیری
د -در زمان ساخت مانکن
 -607خطوط ترسیم یقه های سرخود کدام است؟
الف -پایه یقه -برگرد یقه -خط شکست -دکمه خور
ب -پایه یقه -سرشانه -خط مرکزی جلو و پشت
ج -پایه یقه -سرشانه -خط شکست -حلقه گردن

د -پایه یقه -سرشانه -حلقه گردن
 -608در روی مانکن اولین محل جادکمه از کجا شروع می شود؟
الف -از نقطه شروع شکست  5سانت پایین تر
ب -از نقطه گردن
ج -باالی خط شکست
د -روی خط مرکزی
 -609یقه ایستاده از کدام قسمت پارچه برش داده می شود؟
الف -راستای پارچه
ب -اریب پارچ
ج -بیراه پارچه
د -روی دوالی اریب
 -610برای الگوی شنل از چه الگویی استفاده می شود؟
الف -الگوی آتین کیمونو
ب -الگوی پاترون
ج -الگوی آستین رگالن
د -الگوی آستین کلوش با کاله و بدون کاله
 -611مهمترین جز هماهنگ کننده با اندام کدام است؟
الف -برش افقی
ب -پیلی
ج -ساسون
د  -چین

