
 

یآزمون دانش  



 هایی می باشد؟ پوست چرب دارای چه ویژگی -1

 . باشـد ـیمـنـافـذ آن بزرگ بوده و  دارای  جوشهای سرسیاه کوچک  و  ناصاف  م -الف

 .منافذ آن کوچک بوده و فاید جوشهای سیاه کوچک و ناصاف می باشد -ب

 .منافذ آن بزرگ بوده و فاقد جوشهای سیاه کوچک می باشد -ج

 .و فاقد سطح ناصاف می باشد دهوبمنافذ آن بزرگ  -د

 به چه پوستی خشک می گویند؟ -2

 پوستی دارای چین و چروک فراوان -الف

 پوستی دارای جوشهای سرسیاه -ب

 پوستی دارای منافذ ریز، قرمز و برجسته -ج

 پـوستی دارای منافذ ریز و نامساوی و نازک و لطیف که  به  آسانی  پوسته  پوسته مـی گـردد   -د

 ع پوست نسبت به شرایط آب و هوایی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ونن ریحساس ت -3

 مختلط -الف

 چرب -ب

 مختلف -ج

 خـشـک  -د

 کدام یک از موارد زیر خاصیت ضدالتهابی دارد و به درمان آکنه کمک می کند؟ -4

 عـسـل                        -الف

 گردو -ب

 موز -ج

 جو -د

 باشد؟های زیر میت نشانه کمبود کدام نوع از ویتامینپوس رد ایقهوه به وجود آمدن لکه  -5

 C , B  -الف

 K,D -ب

 A,K -ج

 K,C -د

 نازک ترین قسمت پوست کدام است؟ -6

 صورت -الف

 چـشـم  پـلـک -ب

 دست کف -ج

 گونه -د

 شود؟می تقسیم دسته چند به پوست -7

               دسـتـه  چـهـار  -الف

 دسته دو -ب

 دسته سه -ج

 دسته یک -د

 کند؟می ترمیم را شده پوسته پوسته و ترکیده پوست ماسک کدام -8

 خیار ماسک -الف

 عسل ماسک -ب

 ماست ماسک -ج

 هلو ماسک -د



 کنیم؟می استفاده موارد کدام از هادست لطافت برای -9

                دستكش -الف

  گـلیـسـیــریـن و گـالب -ب

 کنندهمرطوب هایکرم -ج

 سرد آب -د

 کنیم؟ استفاده ساز دست های ماسک از توانیم می ینامز چه -10

  کردن  درست  از  بعد بالفاصله -الف

 کردن درست از بعد روز دو -ب

 کردن درست از بعد روز کی -ج

 کردن درست از بعد روز سه -د

 ؟ بماند صورت روی باید ماسک زمان مدت چه -11

 دقیقه 25 -الف

 دقـیـقـه 20 -ب

 دقیقه 15 -ج

 هدقیق 5 -د

 باشد؟ می قسمتهایی چه شامل صورت ترکیبی تسپو -12

  خـشـک دهان  دور  و  دورچشم  و  گونه  ونواحی چرب چانه و بینی و پیشانی  نواحی -الف

 چرب دهان دور دورچشم و گونه نواحی و خشک چانه و بینی و پیشانی نواحی -ب

 خشک نهاچ و بینی و پیشانی نواحی و چرب دهان دور و چشم دور و گونه نواحی -ج

 خشک بینی و دهان دور و چشم دور نواحی و چرب چانه و پیشانی گونه، -د

 گرفت؟ نظر در را نکاتی چه باید ابتدا صورت آرایش ای میکاپ کی شروع برای -13

  فرد سن ، موها آرایش فرم  ، صورت فرم  شناسایی -الف

 آرایش برای استفاده مورد های رنگ و صورت فرم شناسایی -ب

 لباس و موها شیاآر مفر -ج

 لباس و استفاده مورد های رنگ فرد، سن -د

 ؟شود نمی توصیه زیر افراد از کی کدام برای آهاردار های پارچه از استفاده -14

 چاق  -الف

 الغر -ب

 متوسط -ج

 قد کوتاه -د

 باشد؟ می تر مناسب اندامی چه برای حریر پارچه -15

 متوسط -الف

 چاق -ب

 معمولی  -ج

 کوتاه و چاق -د

 کنند؟ خودداری باید لباس در درشت های نقش بکاربردن از رادیفا چه -16

 بلند -الف

 متوسط -ب

 معمولی -ج

 چاق  -د



 گذارند؟ می اندام روی بر تاثیری چه عمودی و افقی خطوط -17

  دهند می  نشان  بلند  را قد عمودی، خطوط و کوتاه را قد افقی خطوط -الف

 دهند می نشان کوتاه ار دق عمودی خطوط و چاق را فرد افقی خطوط -ب

 دهند می نشان کوتاه را فرد عمودی خطوط و الغر را فرد افقی خطوط -ج

 دهند می نشان معمولی را فرد عمودی خطوط و الغر را فرد افقی خطوط -د

 ؟شود نمی توصیه چاق افراد برای زیر های گزینه از یک کدام -18

 تیره رنگ با ساده پارچه -الف

  روشن رنگ اب یقفا راه راه پارچه -ب

 تیره رنگ با راه راه پارچه -ج

 دار نقش پارچه -د

 دهد؟ می نشان چگونه را فرد پارچه، روشن رنگهای -19

 تر چاق -الف

 تر الغر -ب

 تر کوتاه -ج

  تر درشت -د

 باشد؟ می جنسی تابستان فصل در لباس جنس بهترین -20

 ای پنـبـه  و  نـخـی -الف

 پالستیكی -ب

 ابریشمی -ج

 پشمی -د

 باشد؟ می ها میوه روی بر کاو و کند و کندن پوست مناسب وسیله امدک از -21

 زن برش دالبر چاقوی -الف

 آرایش چاقوی -ب

 سـر دو  ی چـاقـو -ج

 دوسر توپی چاقوی -د

 دهد؟ می نشان صحیح بطور را غذا کردن سرو طریقه زیر های گزینه از کی کدام -22

  تسار  به  چپ  از  و  ساعت های عقربه جهت در -الف

 ساعت های عقربه خالف -ب

 چپ به راست از و ساعت های عقربه خالف -ج

 چپ به راست سمت از و ساعت های عقربه موافق -د

 باشد؟می صحیح زیر های گزینه از کی کدام میوه ظرف شدن زیباتر و تزئین برای -23

  طـبیعـی  گل  و  برگ  از اسـتفاده -الف

 مصنوعی گل و برگ از استفاده -ب

 نمود استفاده مصنوعی و طبیعی گل و برگ از طیولخم -ج

 باشد مصنوعی ای طبیعی میتواند که است مهم فرد سلیقه و ذوق -د

 است؟ بهتر باشد چگونه ناهار از قبل پذیرایی -24

 بگیرد انجام نباید پذیرایی هیچگونه -الف

  کـرد  پـذیرایـی شربت  ای  چای  فنجان کی با توان می -ب

 نمود پذیرایی دسر و چای با و شیرینی با -ج

 کرد پذیرایی آجیل و میوه با سپس و شربت ای چای با ابتدا -د



 ؟ شود می تعیین چگونه آن مقدار تولد کیک دادن سفارش برای -25

 کیلو کی نفر 5 هر برای -الف

  کـیـلو کی نـفـر 10 هـر بـرای -ب

 کیلو دو نفر 5 هر برای -ج

 کیلو دو نفر 10 هر برای -د

 ؟ باشد می مناسب زیر های گزینه از کی کدام آرایی سبزی در محافظ و یهاپ نواعن به -26

 تره و فرنگی گوجه -الف

 فرنگی گوجه و ترب -ب

 سبز لوبیا و ای دلمه فلفل -ج

 تـرب  و  شـلغـم -د

 ؟ کرد باید چه نشود سیاه شده تزئین سیب گالبی، زمینی، سیب آنکه برای -27

 دیلام غوره آب ها آن سطح روی بر -الف

 مالید شیر ها آن سطح روی بر -ب

   مالید  ترش  لیمو  آب آنها سطح روی بر -ج

 مالید قند پودر ها آن سطح روی بر -د

 چیست؟ آرایی سبزی در سبزیجات های حلقه تهیه برای مناسب وسیله -28

 فـنـری  ی چـاقـو -الف

 خوری میوه چاقوی -ب

 دوبله پیچ چاقوی -ج

 برش چاقوی -د

 ؟گیرد نمی قرار مهمان راست طرف در زیر لیاسو از کی کدام -29

 چنگال  -الف

 کارد -ب

 قاشق -ج

 لیوان -د

 باشد؟ می زیر های گزینه از کی کدام صبحانه پذیرایی برای مناسب سفره -30

 آهاردار سفید کتان پارچه -الف

 ساده ای رنگی پالستیكی سفره -ب

  شـده  گلـدوزی ـای دوزی تكه گلدار پـارچـه -ج

 تیره رنگ با مخمل ای تناس چهپار -د

 گردد؟ آوری جمع باید غذا ظروف میهمانها سمت کدام از -31

 چپ سمت -الف

  راسـت  سـمـت -ب

 است نشسته فامیل بزرگ که سمتی از -ج

 میز وسط از -د

 باشد؟ می اندازه چه شام میز سر بر دیگر میهمان با میهمان هر فاصله ترین مناسب -32

 60 -الف

 71 -ب

 75 -ج

 84 -د



 بگیرد؟ قرار باید کارد و قاشق بشقاب سمت امدک رد -33

 باال و چپ -الف

 راست -ب

 پایین و راست -ج

 راست و چپ -د

 کند؟ سرو را سوپ باید میهمان طرف کدام از خدمت پیش -34

 جلو از -الف

 راست طرف از -ب

 چـپ  طـرف  از  -ج

 میهمان جلوی و راست سمت از -د

 باشد؟ می زیر های گزینه از کی کدام گرزب های میهمانی در سفره مناسب نگر رد -35

 آبی و سبز -الف

 ی شـیـر  و  سفـیـد -ب

 صورتی و رنگ کرم -ج

 سفید و سبز -د

 باشد؟ می چه نهار پذیرایی برای مناسب سفره -36

  سفید کتانی  -الف

 گلدار تترون -ب

 شده دوزی دست ظریف سفره -ج

 پالستیكی -د

 ؟دوش می استفاده میزی چه در ها شمعدان از -37

 صبحانه میز -الف

 عصرانه میز -ب

 شـام  میز  -ج

 تولد میز -د

 باشد؟ می زیر های گزینه از کی کدام شود رعایت است الزم پذیرایی اتاق نور مورد در که نکاتی -38

 نباشد متر سه از بیشتر اتاق سقف و باشد مستقیم باید نور -الف

 داببت مایل آن نور و زد روشن رنگ باید را اتاق سقف -ب

 باشد مستقیم غیر آن نور و نباشد متر سه از کمتر اتاق سقف -ج

  نباشد  متر  سه   از  کمتر  اتاق سقف و بوده مستقیم باید نور -د

 باشد؟ می زیر های گزینه از کی کدام عصرانه میز دستمال مناسب محل -39

 کارد چپ -الف

 ها چنگال پشت -ب

 اصلی بشقاب راست -ج

             چـنـگال   جلـوی -د

 باشد؟ می افقی صورت به آرایی گل مناسب گلدانی نوع چه -40

 بلند گلدان -الف

 گود و بزرگ گلدان -ب

 گود و بلند گلدان -ج

 کـوتاه   گلـدان -د



 دارد؟ قرار قسمت کدام در صبحانه میز روی بر سفره دستمال -41

 بشقاب داخل -الف

 نعلبكی داخل -ب

 نعلبكی و بشقاب بین -ج

  چپ سمت  در  فنجان  و كیبلنع و بشقاب بین -د

 است؟ بهتر شود حاضر میز سر هنگام چه در میهمان -42

 خانواده پدر آمدن با -الف

 خانواده مادر آمدن با -ب

 خانهصاحب آمدن با -ج

  هامیهمان  همه  نشستن با -د

 باشد؟ چگونه است بهتر خوریسوپ هایظرف -43

 مسطح و صاف -الف

  گود  و  شكل  ایکاسه -ب

 شكل یضیب -ج

 مربع -د

 داد؟ قرار سفره دستمال سفره روی باید چرا -44

 سفره تمیزی برای -الف

 اشتها تحریک برای -ب

 سفره زیبایی -ج

  میهمانهاست اهمیت دهنده نشان و سفره زیبایی اشتها، تحریک برای -د

 کرد؟ شروع باید ظروفی چه از ابتدا سفره های ظرف چیدن برای -45

 ها لیوان -الف

  ها  بشقاب -ب

 ها قاشق -ج

 گود های ظرف -د

 پوشاند؟ ای پنبه ضخیم سفره کی با را میز اصلی، سفره کردن پهن از قبل باید چرا -46

 پذیرایی شدن رسمی و زیبایی برای -الف

 میز روی بر ظروف  لغزندگی  از جلوگیری و بهتر چیدمان برای -ب

  ظروف  دادن  قرار  ای  برداشتن  هنگام  در  صدا  و  سر کاهش و میز روی بر ظروف لغزندگی از  جلوگیری  برای -ج

 بهتر چیدمان و پذیرایی شدن رسمی برای -د

 شوند؟ می تقسیم دسته چند به ها مهمانی -47

  رسمی نیمه  ، غیررسمی  ، رسمی -الف

 عروسی ختم، تولد، -ب

 شام عصرانه، صبحانه، -ج

 اداری دوستانه، خانوادگی، -د

 است؟ مورد کدام ابخو اتاق چیدمان مرکز نقطه -48

                   تخت  -الف

 فرش -ب

 تابلو -ج

 دیواری کاغذ -د



 باشد؟ می گزینه کدام خواب دراتاق نورمناسب -49

 نورسقفی -الف

 مـوضـعـی  نـور -ب

 رنگی فلورسنت المپ -ج

 معمولی المپ -د

 است؟ کدام داخلی چیدمان طراحی در موثر عامل ترین مهم -50

 آمیزی رنگ -الف

 شوپ کف -ب

 مبلمان و پرده -ج

 پردازی  نور  -د

 است؟ مورد کدام دکور طراحی اصلی عناصر -51

   طرح - بافـت - رون  -  رنـگ -الف

 رنگ-المپ -کاشی -ب

 کاشی - بافت -پردازی نور -ج

 نور -مبلمان -پرده -د

 است؟ مورد کدام پالستیکی رنگهای حالل -52

 بنزین -الف

 تینر -ب

 آب  -ج

 الكل -د

 شود؟ می انجام آن در تزیینات حداکثر که خانه فضای و قاات نتری عمومی -53

  پذیرایی ای نشیمن  اتاق -الف

 خواب اتاق -ب

 راهرو -ج

 خواب اتاق و راهرو -د

 باشد؟ می دکوراسیون داخلی طراحی کلی سبکهای جزء مورد کدام -54

 مدرن   -  سنتی -الف

 روستایی و رسمی -ب

 سنتی - کالسیک غیر -ج

 یکسکال و شهری -د

 کرد؟ استفاده نوری منبع کدام از است بهتر معموال مطالعه برای -55

 تزیینی چراغ -الف

 رومیزی چراغ -ب

 کوب دیوار -ج

  پـرنور  های  افكن  نور -د

 باشد؟ می بهتر همه از بهداشتی نظر از زیر های پوش کف از یککدام -56

 چوبی -الف

 ســرامـیـكـی -ب

 موکت -ج

 پارکت -د



 است؟ تر مناسب کوچک فضاهای ایبر ای پرده نوع چه -57

 تیره رنگ با ضخیم های پرده -الف

 روشن رنگ با ضخیم های پرده -ب

 مخملی و ضخیم های پرده -ج

  نازک  و  حریر  ی ها پرده -د

 گردد؟ استفاده است الزم رنگهایی چه از شود شروع باپله ساختمان ورودی هرگاه -58

 سرد رنگهای -الف

 تیره رنگهای -ب

 نشرو یرنگها -ج

  گرم  ی رنـگـها -د

 است؟ صحیح گزینه کدام -59

  ان  سبک  و  خنثی ، مات های رنگ و سنگین براق و  تیره  های رنگ -الف

 ان سنگین خنثی های رنگ و سبک براق های رنگ -ب

 سنگین مات های رنگ و سبک تیره های رنگ -ج

 ان سبک تیره و مات های رنگ و سنگین و براق و روشن های رنگ -د

 گیرد؟ قرارمی باکتری و قارچ تهاجم نگیردتحت قرار خشک جای در اگر پارچه مادک -60

 نازک -الف

 ضخیم -ب

 ای پنبه -ج

 نایـلـونـی  -د

 شود؟ استفاده باید آهاری چه از کدام هر ضخیم های پارچه و نازک پارچه برای -61

 غـلـیظ  ، رقـیـق -الف

 غلیظ رقیق، نیمه -ب

 رقیق غلیظ، -ج

 ظیغل هنیم رقیق، -د

 است؟ چگونه نایلونی منسوجات شوی و شست -62

 بشویی لباسشویی ماشین در کامال را منسوجات -الف

  بـخـیـسانی  صابون  و  آب  در  مدتی  را منسوجات -ب

 بخیسانی آب در روز کی را منسوجات -ج

 ندار کردن خیس به نیازی -د

 کرد؟ هداتفاس میتوان چیزی چه از آفت بردن بین از برای و چیست پشم آفت -63

 نفتالین قارچ، -الف

 نفتالین باکتری، -ب

  نفتالین  ، بید -ج

 نفتالین کپک، -د

 کرد؟ عمل باید چگونه کنفی و ای پنبه های پارچه روی از عرق یلکه بردن بین از برای -64

 شو تمیز طبیعی الكل کمی با -الف

  شست  را  لكه  محل  نمک آب کمی با -ب

 شو تمیز جوش آب با -ج

 کر خیس لیمو جوهر یمک اب -د



 شوند؟می پاک چیزی چه با کدام هر دارد جوهر یلکه که رنگی پارچه و جوهردارد یلکه که سفیدی یپارچه -65

  لـیـمـو  جوهر ، ژاول  آب -الف

 سفید بنزین وایتكس، -ب

 لیمو جوهر شیرین، جوش -ج

 وایتكس سفید، بنزین -د
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 رومانی بخیه -ج

 فرانسوی گره -د

 باشد؟ می تر مناسب زیر های پارچه از کی کدام رومیزی کردن درست جهت -135

 مصنوعی الیاف و مخمل های پارچه -الف

   ریزبافت  و  لطیف  پشمی  و  نکتا  های پارچه -ب

 ای پنبه - ابریشمی های پارچه -ج

 مخمل - ساده بافت های پارچه -د

 باشد؟ می دوخت کدام به مربوط پود و تار های نخ کشیدن -136

 موشی دندان -الف

 زیگزاگ -ب

  دوزی  ژور -ج



 دوزی شبكه -د

 است؟ چگونه ژوردوزی سوزن -137

 است سیاه آن سر -الف

   دارد  گرد  اینحنا  حالت  آن نوک -ب

 دارد تیزی حالت آن نوک -ج

 است دوقلو سوزن -د

 کرد؟ دوزی تکه توان می روش چند با -138

 روش چهار -الف

                 روش  پنج -ب

 روش دو -ج

 روش سه -د

 است؟ تر مناسب همه از دوزی تکه برای دوخت کدام -139

 زیگزاگ -الف

 ژوردوزی -ب

  موشی  دندان  -ج

 زیدو زنجیره -د

 باشد؟ می گلدوزی برای هایی پارچه نوع چه مخصوص سرسیاه ای سرسوخته زنوس -140

   کشباف  و  کشدار  های پارچه مخصوص -الف

 کتان و لطیف های پارچه مخصوص -ب

 کلفت های پارچه مخصوص -ج

 کتان و کلفت های پارچه مخصوص -د

 از کوچکتری عالوه به سسپ هشد دوخت دیگری یعالوه به سپس و عالوه به یک صورت به که دوختی -141

 نامند؟می چه را دوخت این مرکز

 ژوردوزی -الف

 رومانی بخیه -ب

 دوزی ستاره  -ج

 دوزی شماره -د

 است؟ مناسب گلدوزی جهت زیر های پارچه از یک کدام -142

 ابریشمی پارچه -الف

 موهر -ب

 ای پنبه -ج

  باشد  ساده بافت  با  سطحی  دارای  که هایی پارچه -د

 آید؟ بوجود برجسته طرح تا شود استفاده نخی نوع چه از دست با زیدوگل جهت -143

  عمامه نخ  -الف

  دمسه نخ -ب

  ابریشم نخ -ج

  نازک کاموای -د

 کنیم؟ می آن جایگزین و بریده دیگر رنگ از آن اندازه وبه جدا زمینه از نقشهایی ،  دوزی تکه روش دراین -144

 معرق روش  -الف

 ساده روش -ب



 نمدی روش -ج

 مرصعی شور -د

 است؟ کشباف و کشدار های پارچه مخصوص سوزن کدام -145

 سوخته سر  سوزن  -الف

 ژوردوزی سوزن -ب

 دوقلو سوزن -ج

 گوش سه سوزه -د

 باشد؟می جیر و چرم های پارچه مخصوص سوزن کدام -146

 سرسوخته سوزن -الف

 نازک سوزن -ب

  گوش  سه  سوزن  -ج

 دوقلو سوزن -د

 دارد؟ کاربرد هابردال بریدن جهت قیچی کدام -147

 کوچک قیچی -الف

 تیز نوک قیچی -ب

  کج  سر  کوچک  قیچی  -ج

 ضدرنگ و تیز قیچی -د

 است؟ شده تشکیل ال شش نخ رشته کی از نخ کدام -148

 ابریشم -الف

 دمسه -ب

 پشم -ج

 ن گالبتو  -د

 دارد؟ مختلف انواع که رودمی شمار به گلدوزی کار ابزار مهمترین از -149

 سوزن -الف

 یقیچ -ب

 گاه کار  -ج

 نخ -د

 باشد؟ می زیر های گزینه از کی کدام گلدوزی در کارگاه اهمیت -150

 دوخت در تسهیل جهت ایوسیله -الف

  کندمی  جلوگیری  پارچه  شدن  جمع  و  شدن چروک از -ب

 کند تداخل هم با هادوخت گذاردنمی -ج

 ختدو در تسهیل جهت دارند درشت بافت که هاییپارچه برای فقط -د

 نامند؟ می چه را شده تعیینپیش از طرح و رنگی هاینخ و سوزن از استفاده با پارچه روی بر آفریدن شقن -151

 گلــدوزی  -الف

 دوزی تكه -ب

 دوزی سرمه -ج

 دوزی شماره -د

 است؟ چیزی چه نیازمند گلدوزی هنر -152

 است طرح با همراه اولیه کار ابزار داشتن همراه مستلزم -الف

 است دوخت مهم اولیه تانك ترعای مستلزم -ب



  است  ظرافت  و  خالقیت  و  صبر  داشتن و وقت صرف مستلزم -ج

 است ظرافت و خالقیت مستلزم -د

 پشت هایدوخت و شود می استفاده سطح یک کردن پر یا و ساقه یا هارگبرگ دوخت در آن از که دوختی -153

 دارد؟ نام چه است، هم به شبیه پارچه روی و

 زیود  سـاقـه  -الف

 ساده شالل -ب

 ساده بخیه -ج

 دوزیبست -د

 کنیم؟ می عمل چگونه پیچ شالل دوخت در -154

 کنیممی رد شده دوخته ریز هایبخیه میان از مارپیچ شكل به سوزن سپس دوخته موردنظر محل در ریز هاییبخیه ابتدا -الف

  کنیممی  رد  شده  دوخته  هایشالل میان  از  چیرپما  شكل  به  سپس دوخته نظر مورد  محل  در  ساده هایشالل ابتدا -ب

 کنیممی رد شده دوخته هایکوک میان از مارپیچ شكل به را سوزن سپس رفته یكنواختی هایکوک ابتدا -ج

 کنیممی رد شده دوخته هایزیكزاگ میان از مارپیچ شكل به را سوزن سپس دوخته یكنواخت هایزیگزاگ ابتدا -د

 است؟ سجاده تزئین و لباس حاشیه در بیشتر تخود این کاربرد -155

  دوزی بست -الف

 دوزیحاشیه -ب

 دوزیسرمه -ج

 دوزیقیطان -د

 دارد؟ انجام باید کاری چه گیرد قرار غبار و گرد معرض در شده دوزی سوزن پارچه اگر -156

 غبار  و  گرد  تا  زده  ضربه  آن به نرمی چوب  هعطق  با  بعد  داده  قرار آزاد هوای معرض در و کرده جدا خود محل از را آنها -الف

  شود  گرفته  آن 

 شود گرفته آن غبار و گرد تا داد تكان را آنها آرامی به و آورده در قاب از را آنها باید -ب

 گرفت را آن غبار و گرد جاروبرقی با و درآورده قاب از را آنها باید -ج

 گرفت را آن غبار و گرد مرطوب تمالسد یک با و درآورده قاب از را آنها باید -د

 چیست؟ در رکوکو گره و فرانسوی گره بین فرق -157

 کندنمی فرقی هیچ -الف

 در  ولی  بریممی فرو  پارچه به نقطه همان کنار در را سوزن سپس کردیم حلقه سوزن دور به نخ اینكه از بعد  فرانسوی  گره -ب

   بریممی  فرو  هرچپا  در  میلیمتر 6-5 فاصله به رکوکو گره 

 گیردمی انجام فاصله بدون رکوکو گره در ولی شودمی برده فرو پارچه در میلیمتر چند فاصله با فرانسوی گره در -ج

 رودمی کار به نقطه و هاخال جهت رکوکو ولی است گل برگ و ساقه برای فرانسوی گره کاربرد -د

 گیرد؟می قرار هم البند به خط یک در کوتاه هاییبخیه دوختی چه در -158

 ساده شالل -الف

 ساده  بخیه -ب

 مارپیچ شالل -ج

 ساده کوک -د

 دارد؟ تزئینی بخیه دوخت در تاثیری چه نخ -159

   دارد  بیشتر  جلوه باشد  بیشتر  مارپیچ  هاینخ  ضخامت هرچه -الف

 دارد بیشتر جلوه باشد کمتر مارپیچ هاینخ ضخامت هرچه -ب

 دارد کمتری جلوه دشبا رکمت نخ ضخامت هرچه -ج

 دارد بهتری جلوه باشد بیشتر نخ پرز هرچه -د



 است؟ صحیح دوزی بست مورد در گزینه کدام -160

 گیرد انجام اندازه یک هایبست دوخت با ضخیم نخ از حتماً -الف

 باشد زیاد باید هابست دوخت فاصله -ب

   داشت  نگاه  دیاب  خوب  را زیر نخ و باشد اندازه یک باید هابستدوخت فاصله -ج

 کرد استفاده ابریشم و عمامه نخ نوع دو از -د

 شود؟ می استفاده طرح در روشنسایه ایجاد جهت دوخت کدام از -161

 دوزیساتن -الف

 دوزیزنجیره -ب

 دوزیساقه -ج

  دوزی توپر  -د

 از و چپ هب راست سمت از دوخت جهت که تفاوت این با شودمی دوخته ساده زنجیر همانند دوخت کدام -162

 کند؟می تغییر راست به چپ

 روی زنجیره -الف

 دوبل  زنجیر -ب

 دوزی زنجیره -ج

 پر دوخت -د

 گیرد؟می انجام موازی خط دو بین که دوختی تنها -163

 موشی دندان -الف

 دوبل زنجیره -ب

 زیگزاگ  -ج

 رومانی بخیه -د

 باشد؟ می صحیح گزینه کدام -164

 کرد گنر داینب هرگز را شده گلدوزی پارچه روی -الف

 کرد طراحی و رنگ نباید هرگز را شده گلدوزی پارچه روی -ب

   کرد اتو  نباید  هرگز  را شده گلدوزی پارچه روی -ج

 کرد مرطوب نباید هرگز را شده گلدوزی پارچه روی -د

 کرد؟ خودداری باید کاری چه از دوزیسوزن پارچه پود و تار استحکام جهت -165

 زدن   تا  از -الف

 ندکر هلول -ب

 اتو -ج

 کارگاه -د

 می چیزی چه موجب استاندارد غیر اتوهای حد از بیش شدن گرم یا و پارچه روی به اتو حد از بیش توقف -166

 شود؟

  پارچه  رنگ  رفتن  بین  از -الف

 پارچه شدن زرد و سوختن -ب

 پارچه سوختن -ج

 پارچه شدن زرد -د

 است؟ صحیح گزینه کدام -167

 "تسا  نسوز باشد  سوزن نمره هرچه"

   تر درشت  /باالتر -الف



 ترظریف /باالتر -ب

 ترظریف /بیشتر -ج

 تردرشت /کمتر -د

 نشانه چیست؟ CF عالمت الگو در -168

 خط  مرکزی  جلو  -الف

 خط مرکزی پشت -ب

 لبه دامن -ج

 عالمت پیله -د

 از کدام وسیله جهت گونیا کردن، در ترسیم الگو استفاده می شود؟ -169

 خط کش -الف

 نک افپاص -ب

 پیستوله -ج

 گونیا  -د

 در انتقال الگوهای شطرنجی کدام گزینه مهم است؟ -170

 کاغذ -الف

 رسم الگو -ب

 اندازه  گیری  صحیح  شطرنجی  -ج

 نوع مدل -د

 مهم ترین مرحله در برش و دوخت هر نوع لباس چیست؟ -171

 اندازه  گیری  -الف

 تهیه الگو -ب

 انتقال الگو به پارچه -ج

 سدوختن لبانحوه  -د

دول سایزبندی، اندازه های اندام و جدول سایزبندی با توجه به کدام یک از گزینه های زیر در نظر ج در -172

 گرفته شده است؟

 اندازه دور باسن -الف

 اندازه کارور جلو -ب

 اندازه دور سینه -ج

 اندازه  بلندی  تمام  قد  -د

173- CBدر الگو به چه معناست؟ 

 خط مرکزی جلو -الف

 وخط مرکزی پهل -ب

 خط مرکزی وسط -ج

 خط  مرکزی  پشت  -د

 ارتفاع میزهای برش چند سانتی متر باید باشد؟ -174

 سانتی متر 40تا  30 -الف

 سانتی متر 50تا  40 -ب

 سانتی متر 90تا  80 -ج

 سانتی  متر   100تا    90 -د



 جهت کپی کردن الگوها از چه نوع کاغذی می توان استفاده کرد؟ -175

  تیروغنی  و پوسکاغذ   -الف

 کاغذ روغنی و گراف -ب

 کاغذ گراف -ج

 کاغذ معمولی -د

 از کدام نوع خط کش جهت رسم منحنی ها استفاده می گردد؟ -176

 گونیا -الف

 پیستوله -ب

 خط کش موازنه -ج

 خط کش ساده -د

 ؟نمی باشدکدام یک از وسایل زیر جزء وسایل برش  -177

 کاتر -الف

 بشكاف -ب

 کاربن  -ج

 زیگزاگقیچی  -د

 نشانه چیست؟ رنگ تیره ،دهمادر الگوی آ -178

 دوخت آستر به لباس -الف

 دوخت نوار به لباس -ب

 دوخت  الیی  به  لباس  -ج

 دوخت سجاف به لباس -د

 کاربرد رولت در خیاطی به چه منطور می باشد؟ -179

 منعكس کردن الگو روی پارچه -الف

 ردگذاری روی پارچه ضخیم -ب

 کاغذ     ای ه برای انتقال طرح و رد گذاری  روی  پارچ -ج

 جهت کشیدن الگو روی کاغذ -د

جهت دوخت پارچه های ضخیم و پارچه های معمولی به ترتیب از راست به چپ از چه سوزن هایی استفاده  -180

 می شود؟

 14-10 -الف

 11-10 -ب

 10-10 -ج

   14 - 16  -د

 ؟نیستکدام گزینه از عالئم اختصاری سایز لباس  -181

 S -الف

 M -ب

 X  -ج

 XL -د

 در الگو نشانه دهنده چیست؟ تمالع ↓این  -182

 محل دوخت پارچه -الف

 راه  پارچه -ب

 پیلی -ج



 جادکمه -د

کدام نوع سوزن است که دارای طول متوسط بوده و جهت پارچه های با ضخامت متوسط و زیاد به کار برده  -183

 شود؟می

 شارپ -الف

 بیو تین -ب

 ژوردوزی -ج

 سه گوش -د

 گردد؟ع سوزن استفاده میونم داجهت دوخت همزمان دو ردیفه از ک -184

 ژوردوزی -الف

 شارپ -ب

 بیوتین -ج

 دوقلو  -د

 کدام الیی است که قبل از برش آن را باید در آب انداخت؟ -185

 پارچه ای  -الف

 زانفیكس -ب

 الیی پارچه ارگانزا -ج

 کلیه الیی ها را باید قبل از برش آب انداخت -د

 چه مفهومی دارد؟ Sعالمت  -186

 چیدن پنس -الف

 کردن پنس زبا -ب

 حذف  پنس  -ج

 بستن پنس -د

 برای برش پارچه الگو را چگونه روی پارچه می اندازند ؟ -187

 از عرض پارچه -الف

 اریب -ب

 بی راه پارچه -ج

 از  طول  پارچه -د

 چگونه بدست می آید ؟عرض کادر دامن  -188

 دور باسن ک دومی -الف

 ک و نیمیدور کمر +  ک چهارمی -ب

 ک و نیمی+ ن دور باسک دوم ی  -ج

 5دور کمر +  ک چهارمی -د

 طریقه اندازه گیری باالتنه جلو کدام است ؟ -189

 از کنار گردن تا کمر -الف

 از وسط  شانه  تا  کمر  -ب

 از وسط شانه تا باسن کوچک -ج

 مرکز شانه تا کمراز  -د

 مجموع تعداد پنسها در الگو دامن قسمت جلو و پشت چقدر می باشد؟ -190

 پنس 1 -الف

 سپن 4 -ب



 پنس 3  -ج

 پنس 2 -د

 کارور پشت باالتنه با چه فرمولی رسم می شود ؟ -191

 05کارور  پشت  +  2/1  -الف

 کارور پشت 4/1 -ب

 کارور پشت 2/1 -ج

 05کارور پشت +  4/1 -د

 دامن یا باالتنه را از کدام قسمت پارچه برش می زنند ؟الگوی  -192

 از  راه  پارچه  -الف

 از بیراه پارچه -ب

 هچرپاب از اری -ج

 فرقی نمیكند -د

 فرمول اندازه گیری نوار کمر دامن چیست ؟ -193

 طول نوار به اندازه دور کمر -الف

 سانتیمتر    2طول نوار به اندازه دور  کمر  و  عرض  آن  به میزان دوبرابر پهنای  کمر  +   -ب

 سانتیمتر 2طول آن به اندازه دور کمر و عرض آن به میزان پهنای کمر +  -ج

 سانتیمتر 2به اندازه دور کمر + اضافه درز و عرض آن به میزان دو برابر عرض موردنظر +  نآل طو -د

 دست آوردن عرض کادر باالتنه چیست؟ فرمول به -194

 سانتیمتر 2دور سینه +  12 -الف

 سانتیمتر  5دور  سینه  +    12 -ب

 سانتیمتر 2دور سینه +  -ج

 به اندازه دور سینه -د

 متر است ؟ ینتساپهنای سجاف چند  -195

 سانتیمتر  5  -الف

 سانتیمتر 1 -ب

 سانتیمتر 2 -ج

 سانتیمتر 25 -د

 دور باسن کدام روش صحیح است ؟در اندازه گیری  -196

 سانتیمتر پائین تر از کمر 8 -الف

 پـهـنـتـرین  قـسمـت  دور  باسن  -ب

 بین کمر و باسن بزرگ -ج

 سانتیمتر پائین تر از کمر5 -د

 است ؟رت نوزاد کدام وشت جهاندازه های الزم  -197

 دور کمر -دور باسن  -الف

 شورتبلندی  -دور باسن بزرگ  -دور کمر  -ب

 بلندی وسط پا از کمر جلو تا کمر پشت -دور باسن بزرگ  -دور کمر  -ج

 دور کمر    -بلندی  باسن  بزرگ    -بلندی وسط پا از کمر جلو تا  کمر  پشت   -د

 اد چقدر است ؟زون یرطول و عرض کادر برای لباس ز -198

 175سانتیمتر  و  عرض    33طول    -الف

 سانتیمتر 43سانتیمتر و عرض  175طول  -ب



 سانتیمتر 175طول به اندازه دلخواه و عرض  -ج

 طول به اندازه دلخواه و عرض هم به اندازه دلخواه -د

 ارتفاع میز برش از سطح زمین باید چه مقدار باشد ؟ -199

 رمتسانتی  70تا  60 -الف

 سانتی متر 80تا  70 -ب

 سانتی متر 90تا  80 -ج

 سانتی متر  100تا    90  -د

 الگو چه مدادی مناسب است ؟ برای کشیدن -200

 HB -الف

 B2 -ب

 معمولی -ج

 B4  -د

 درالگوهای آماده نشانه چیست ؟ |=|عالمت  -201

 پیلی با چین -الف

 چاک  برای  جیب  -ب

 جادکمه -ج

 انتهای چاک -د

 وها استفاده می شود؟کپی کردن الگ تجهی از چه نوع کاغذ -202

 کاغذ گراف -الف

 کاغذ  روغنی  با  پوستی  -ب

 کاغذ گراف و روغنی -ج

 کاغذ معمولی -د

 از کدامیک از ابزار زیر جهت طراحی الگو استفاده می شود؟ -203

 رولت  -الف

 گونیا اشل -ب

 Tخط کشهای -ج

 گونیا -د

 ن چه مقدار می باشد ؟یتآسط میزان اضافه درز برای پهلوها ، سرشانه ، خ -204

 نیم سانتی متر -الف

 انتی مترس 5تا 1 -ب

 سانتی متر 2تا  15 -ج

 سانتی متر   2تا  1  -د

 بعد از برش دامن اول کدام قسمت دوخته می شود؟ -205

 درزهای پهلو -الف

 زیپ -ب

 ساسونها  یا  پنس ها  -ج

 کمر -د

 چه قسمتی منتهی می گردد؟ هبو د برای اتوی پنس ها اتو کردن از چه قسمتی شروع می شو -206

 نوک -عرض  -الف

 عرض  -نوک   -ب



 راست -چپ  -ج

 چپ -راست  -د

 خطوط مستقیم کدام یک از گزینه های زیر می باشند؟ -207

 مایل   -افقی    -عمودی   -الف

 ترکیبی -افقی  -عمودی  -ب

 شكسته -افقی  -عمودی  -ج

 متضاد -افقی  -عمودی  -د

 م چیست ؟انداتاثیر خطوط افقی و عمودی هرکدام بر روی  -208

 چاق ، کوتاه -الف

 معمولی -ب

 الغر  ،  کوتاه  -ج

 قدکوتاه ، قد بلند -د

 استفاده از آستین های پفی مناسب چه اندامی است ؟ -209

 باالتنه کوتاه -الف

 شانه  خمیده  و  افتاده  -ب

 سینه افتاده و بزرگ -ج

 چاق -د

 ر چه پارچه هایی می توان استفاده کرد ؟از زیپ نایلونی د -210

 و لطیف پارچه های ضخیم -الف

 پارچه های لطیف و چهارخانه -ب

 پارچه های چهارخانه -ج

 پارچه های  ضخیم ، لطیف ، چهارخانه  -د

 کدام یک از گزینه های زیر از انواع یقه های خطی محسوب می شود؟ -211

 ملوانی -الف

 فرنچی -ب

 آرشال -ج

 هفت  -د

 ین مکان برای اولین جادکمه معموال در چه قسمتی است؟بهتر -212

 سانتی  متر پایین تر  از یقه  لباس   15تا  1 -الف

 سانتی متر پایین تر از یقه لباس 25تا  2 -ب

 سانتی متر پایین تر از یقه لباس 25تا  1 -ج

 سانتی متر پایین تر از یقه لباس 35تا  2 -د

 د؟اندازه جادکمه چگونه تعیین می شو -213

 سانتی متر  1میلیمتر تا  1اندازه قطر دکمه +  -الف

 میلی متر 1اندازه قطر دکمه +  -ب

 سانتی متر 1اندازه قطر دکمه +  -ج

 سانتی متر 05اندازه قطر دکمه +  -د

 ؟نمی باشدقه خشتی مناسب چه چهره ای ی -214

 مربع  -الف

 گرد -ب



 الماسی -ج

 قلبی -د

 ش زد؟هایی می توان برچادر را به چه روش -215

 چادر سه گوشه و چادر دو گوشه -الف

 چادر بدون  گوشه  و  چادر  دو  گوشه   -ب

 چادر دو گوشه و چادر یک گوشه -ج

 چادر بدون گوشه و چادر سه گوشه -د

 در برش چادر بدون گوشه الزم است؟ -216

 عرض  پارچه  زیاد  باشد   -الف

 عرض پارچه کم باشد -ب

 طول پارچه زیاد باشد -ج

 پارچه کم باشدطول  -د

 مقنعه از چه پارچه ای باشد؟ی بهتر است که پارچه -217

 نایلونی، سبک -الف

 نخی  و  سبک  -ب

 نایلونی ،سنگین -ج

 نخی و سنگین -د

 ها باید گرفته شود؟برای اندازه گیری پیژامه کدام اندازه -218

 دور کمر، قد شلوار، دور باسن -الف

 پادورکمر، بلندی باسن، گشادی دم -ب

 پارکمر، قد شلوار، گشادی دمدو -ج

 پا  قد شلوار  ،  دور باسن ،  گشادی  دم -د

 شود؟در الگوی پیژامه بلندی فاق چگونه محاسبه می -219

 ک دوم دور باسن + دوی -الف

 ک سوم  دور  باسن  +  دو  ی -ب

 ک سوم دور باسن + هفتی -ج

 ک دوم دور باسن + هفتی -د

 نخ کامال مخفی می باشد؟کدامیک ازگزینه های زیرپس ازدوخت  -220

 شل کوک -الف

 زیگزاگ -ب

 بخیه -ج

 پس  دوزی  -د

 کوک ساده در خیاطی چه کاربردی دارد؟ -221

 اتصال درزها  -الف

 پارچه هایی که استحكام دوخت را داشته باشد -ب

 ردگذاری روی پارچه -ج

 فقط برای پارچه های نرم و لطیف -د

 ی چه چیزی اتو می کنند؟درزهای صاف و درزهای خمیده و منحنی را رو -222

 بالشتک،میزاتو -الف

 میز  اتو  ،  بالشتک   -ب



 بالشتک،بالشتک -ج

 میزاتو،میزاتو -د

 باشد؟کدام یک ازگزینه های زیر نمونه ای از انواع درز می -223

 بخیه -الف

 پس دوزی -ب

 منحنی  -ج

 زیگزاگ -د

 جهت دوخت پارچه های لطیف و نازک ازچه دوختی استفاده می گردد؟ -224

 دوخت ساده -الف

 دو  درزه  دوخـت -ب

 کوک شل -ج

 زیگزاگ -د

 کاربرد دوخت زیگزاگ معموال در چه پارچه هایی است؟ -225

 در پارچه های نازک -الف

 در  پـارچـه  هـای  ضخـیـم  -ب

 در پارچه های نایلون -ج

 در پارچه های حریر -د

 قابلیت انعطاف پذیری کدام نوع زیپ بیشتر می باشد؟ -226

 نایـلونـی   زیـپ -الف

 چدنیزیپ  -ب

 زیپ کاپشنی -ج

 زیپ فلزی -د

 تفاوت زیپ مخفی با دیگر زیپها در چه چیز می باشد؟ -227

 سمت چپ لبه درز -الف

 دنـدانـه های آن  در  پشـت  زیـپ  قـرار  دارد   -ب

 سمت راست لبه درز -ج

 دندانه های آن درجلو زیپ قرار دارد -د

 زیپ جدید چگونه باشد؟هنگام تعویض زیپ دامن الزم است  -228

 بزرگتر از زیپ قبلی باشد -الف

 کوچكتر از زیپ خراب شده باشد -ب

 به اندازه  زیپ  خراب  شده  باشد  -ج

 فقط با دقت دوخته شود -د

 روش اندازه گیری جادکمه برای دکمه های تخت چگونه است ؟ -229

 میلی متر بیشتر از قطر دکمه7طول جادکمه  -الف

 قطر  دکمه   میلی  متر  بیشتر  از   2طول جادکمه  -ب

 طول جادکمه با قطر دکمه برابر است -ج

 طول جادکمه نسبت به نوع لباس محاسبه می شود -د

 جهت ردگذاری روی لباس ،به صورت قرینه از کدام دوخت استفاده می گردد؟ -230

 زیگزاگ -الف

 کوک شل -ب



 بخیه -ج

 کوک ساده -د

 نام دیگر سوزن رفو چیست؟ -231

 کرول -الف

 چنایل -ب

 تپستری  -ج

 دارنینگ -د

 برای اتصال درزهای موقت لباس از چه دوختی باید استفاده کرد؟ -232

 بخیه -الف

 ساده -ب

 زیگزاگ -ج

 کوک شل -د

 معموالً دکمه لباس را چه زمانی می توان دوخت ؟ -233

 هر موقعی می توان دوخت -الف

 بعد از پرو کردن لباس -ب

 س پس  از اتمام  آخرین  اتوی  لبا -ج

 آخرین اتوی لباس قبل از -د

 جادکمه در لباس های مردانه و زنانه در چه طرفی باید دوخته شود؟ -234

 چپ  و  راست  -الف

 راست و راست -ب

 راست و چپ -ج

 چپ وچپ -د

 برای دوام و استحکام بیشتر لباس باید از چه دوختی استفاده کرد؟ -235

 کوک ساده -الف

 بخیه -ب

 کوک شل -ج

 بخیه تزئینی -د

 مراحل دوخت دامن کدام مورد است؟تیب تر -236

 لب دامن -پنسها  -درزپهلو -زیپ -الف

 لب دامن -درز پهلو -پنسها -درزوسط -زیپ -ب

 درز پهلو -لب دامن -زیپ -پنسها -ج

 لب دامن  -درز پهلو   -زیپ     -درز وسط    -پنسها   -د

 برای برش پارچه الگو را چگونه روی پارچه می اندازند؟ -237

 یبار -الف

 از  طول   پارچه -ب

 بی راه پارچه -ج

 از عرض پارچه -د

 برای درز پهلوها، خط آستین چند سانتی متر باید اضافه دوخت گذاشت؟ -238

 سانتی متر 2تا  1 -الف

 سانتی متر 3تا  1 -ب



 سانتی متر 1تا  05 -ج

 سانتی  متر   25تا     15 -د

 اد؟د برای درزهای بسته چند سانتی متر باید اضافه قرار -239

 سانتی متر 25تا  15 -الف

 سانتی متر 15  -ب

 سانتی متر 05 -ج

 سانتی  متر   1تا    05 -د

 کدام نوع الیی به هر دو طرف پارچه می چسبد؟ -240

 الیی پارچه ای -الف

 الیی کاغذی -ب

 الیی کوبی -ج

 زانفكیس  -د

 فاق چگونه محاسبه می شود؟ یبلنددر الگوی پیژامه  -241

 ک دوم دور باسنی -الف

 ک سوم  دور  باسن +  دو ی -ب

 ک سوم دور باسنی -ج

 ک چهارم دور باسنی -د

 جهت جلوگیری از ریش شدن لبه پارچه از چه نوع قیچی استفاده می شود؟ -242

 قیچی ساده -الف

 قیچی  زیگزاگ  -ب

 کاتر -ج

 قیچی کوچک -د

 اریب تهیه می شود؟از کدام قسمت پارچه نوار  -243

 راستا -الف

 عرض -ب

 طول -ج

 ریبا  -د

 کدام پارچه برای دوخت زیرپوش با شورت سرهمی برای کودک مناسب می باشد؟ -244

 پارچه  تریـكـو  نـخـی -الف

 پارچه پشمی -ب

 پارچه نایلونی -ج

 پارچه حریر -د

 الیی که در آن آب نفوذ نمی کندچه الیی نام دارد؟ -245

 کاغذییالیی  -الف

 الیی  مویی  -ب

 الیی زانفیكس -ج

 الیی حریر -د

 آستین برای وصل به بدنه چقدر باید بزرگتر باشد ؟حلقه  -246

 سانتی  متر 3  -الف

 سانتی متر 2 -ب



 سانتی متر 4 -ج

 سانتی متر 25 -د

 شود؟بعد از برش دامن اول کدام قسمت دوخته می -247

 سـاسـونـهـا  یا  پنـسـها -الف

 درزهای پهلو -ب

 زیپ -ج

 کمر -د

 لباس مردانه دکمه در کدام قسمت می گیرد؟ در لباس های زنانه جادکمه در کدام طرف و در -248

 راست  -راسـت   -الف

 چپ -راست  -ب

 راست -چپ  -ج

 چپ -چپ  -د

 نخی که برای جادکمه استفاده می شود باید متناسب با چه چیز انتخاب شود؟ -249

 رنگ دکمه -الف

 رنگ  پارچه -ب

 جنس پارچه -ج

 جنس دکمه -د

 ؟دوخت زیپ در دامن از کدام جهت باید باشد -250

 از کمر به پایین -الف

 از  پایین  به  کمر -ب

 هر دو مورد -ج

 از سمت راست به چپ -د

 پنس های دامن در کدام جهت اتو می شود؟ -251

 جهت درز جلو -الف

 جهت پایین -ب

 جـهـت   پـهـلـو -ج

 جهت پهلو و جلو -د

 وی پارچه های سفید کدام یک از گزینه های زیر مناسب تر می باشد؟در ردگذاری ر -252

 کوک شل -الف

 ففیله -ب

 فـفیـلـه  و  کوک  شـل -ج

 کاربن -د

 منظور از راه پارچه چیست ؟ -253

 خطوطی به موازات حاشیه پارچه -الف

 باشراه پارچه همان طول پارچه می -ب

 خطوطی به موازات ترکی پارچه -ج

 خطوطی به موازات ترکی  یا  طول  پارچه  می باشد   -د

 زدن میتوان الگوها را سروته گذاشت؟ در چه پارچه هایی موقع برش -254

 ساتن -الف

 مخمل -ب



 ساتن  و مـخمل          -ج

 تـتـرون  -د

 از پارچه اریب جهت کدام دوخت استفاده می گردد؟ -255

 دوخت مغزی  -الف

 دوخت سجاف -ب

 دوخت بخیه -ج

 دوخت جادکمه -د

 زرگتر از دور سینه می باشد؟معموال در اندازه استاندارد اندازه دور باسن بزرگ چند سانتی متر ب -256

 سانتی متر 3 -الف

 سانتی  متر  5 -ب

 سانتی متر 7 -ج

 سانتی متر 9 -د

 به چه معنا می باشد؟ "چرت زدن" -257

 انتقال الگو توسط کوک شل روی پارچه -الف

 یلی کوچک توسط قیچی در  نقاط  الزم ایجاد برش های خ -ب

 ایجاد جادکمه -ج

 دوخت سجاف -د

 ی دامن کش نیاید پارچه را چگونه باید برش زد؟برای اینکه کمر -258

 از  طول  پارچه  -الف

 از عرض پارچه -ب

 از اریب پارچه -ج

 از بی راه پارچه -د

 منظور از کش کاری شلوار کدام گزینه می باشد؟ -259

 لبه شلوار را گوینددوختن کش به  -الف

 اتوکشی فاق شلوار و  درز  داخل  پا  را  گویند   -ب

 ن کش به کمر شلوار گفته میشودبه دوخت -ج

 گوینددوختن کش جهت تزئین شلوار را می -د

 نام دیگر پس دوزی چیست؟ -260

 سردوزی -الف

 پاک دوزی -ب

 تودوزی  -ج

 لبه دوزی -د

 چرا داخل نوار کمر باید الیی چسب زد؟ -261

 برای اینكه ضخیم نشود -فال

 برای اینكه کش بیاید -ب

 برای اینكه تغییر فرم بدهد  -ج

 برای  اینكه  کش  نیاید  و  تغییر  فرم  ندهد   -د

 شود؟دوخت زیگزاگ چگونه شروع می -262

 از راست به چپ -الف

 از پایین به باال -ب



 از باال به پایین -ج

 از  چـپ  بـه  راسـت -د

 شود؟های آستین در کدام جهت اتو میدام جهت و پنسهای دامن در کپنس -263

 باال -درز پهلو  -الف

 پایـیـن  -هـلو  درز  پـ -ب

 چپ -درز پهلو  -ج

 راست -درز پهلو  -د

 شود؟در کدام آستین برای زیرپوش و ژاکت نوزاد استفاده می -264

 کیمونو -الف

 رگالن -ب

 ساده -ج

 رگالن  -کیـمـونـو    -د

 ی برش نوار اریب چند درجه است؟زاویهبهترین  -265

 درجه 45  -الف

 درجه 35 -ب

 درجه 65 -ج

 درجه 60 -د

 جا انداختن سوزن چرخ طرف صاف آن را در چه جهتی باید قرار داد؟برای  -266

 سمت چپ -الف

 در جـهـت  روبـروی  مـسـیر  نخ -ب

 سمت راست -ج

 در جهت پشت نخ -د

 شود؟میبا چه وسیله ای بخیه زیر چرخ تنظیم  -267

 سوزن -الف

 پیچ  مـاکو -ب

 ماسوره -ج

 پایه -د

 برای تمیز کردن ماکو چه باید کرد؟ -268

 قـاب  مـاکو  را  بیرون  آورده  و  سپس  تمیز  کـرد   -الف

 از باالی ماکو آن را تمیز کنید  -ب

 نیازی نیست که قاب ماکو درآورده شود -ج

 از زیر چرخ ماکو را تمیز کنید -د

 دالیل شکستن سوزن در چرخ کدام یک ازگزینه های زیر می باشد؟یکی از  -269

 نا صاف بودن قرقره -الف

 پایهوصل نبودن  -ب

 نامرغوب بودن سوزن -ج

 جـا  نـیـفـتادن  ماکو  و  ماسوره  به  طور  صـحـیـح -د

 ی زیر و رو درهنگام دوخت کدام است؟دالیل نامساوی بودن بخیه -270

 سوزن خیلی کوتاه است -الف

 کشش  نخ  زیاد  است   -ب
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 نیترات -الف

 اپی فیت -ب

 دی  اکسید  کربن  -ج

 فلوراید -د



 کود شیمیایی حاوی ) ازت، فسفر، پتاس( مناسب کدام گیاه است؟ -342

 کاج -الف

 سرو -ب

 نخل  -ج

 حسن یوسف -د

 چه زمانی برای محلول پاشی مهم است؟ -343

 هـنـگام  عـصـر -الف

 اواسط روز -ب

 هنگام صبح -ج

 شبها -د

 نیاز کود گیاهان آپارتمانی را نشان می دهد؟کدام مورد  -344

 هاگسوختگی بر -الف

 هاشوره زدن خاک -ب

 هاضـعـیـف  شـدن  ساقـه  -ج

 هاپژمرده شدن گل -د

 باشد؟کی از روشهای کاشت تکثیر رز میی -345

 قلمه زدن در فصل بهار -الف

 قلـمـه  زدن  در  فصـل  پایـیـز  -ب

 تابستانپیوند زدن در فصل  -ج

 پیوند زدن در فصل پاییز -د

 باشد؟به چه علت میها و ریزش ناگهانی آنها زردی برگ -346

 تبخیر سریع آب از سطح برگها -الف

 از عالیم آبیاری با  آب  سرد  است  -ب

 کمبود رطوبت -ج

 کمبود نور -د

 ...................آپارتمانیاشعه مستقیم نور خورشید برای اکثر گیاهان  -347

 نامناسب است -الف

 مفید است -ب

 مضر  است  -ج

 کافی نیست -د

 ن عامل موفقیت در کاشت گل ها کدام مورد است؟پس از آب مهم تری -348

 مواد غذایی -الف

 خاک -ب

 مواد سازنده -ج

 نور -د

 روید معموال دارای چه ویژگی می باشد؟گیاهی که در نور کم می  -349

 ساقه ای  بلند  و  باریک  دار  -الف

 برگ های پهنی دار -ب

 دارای کلروفیل می باش -ج

 برگ های کوتاه دار -د



 ری بهتراست درچه جهتی اتو روی پارچه کشیده شود؟موقع اتوکا -350

 از  طول  پارچـه  -الف

 به موازات بی راه پارچه -ب

 پارچهاز عرض  -ج

 به صورت اریب -د

 بهترین وسیله جهت  اتو کاری آستین، کدام یک ازگزینه های زیر می باشد؟ -351

 بالشتک -الف

 ژانت -ب

 میز اتو -ج

 پیستوله -د

 ه شده چگونه باید اتو کرد؟پارچه هایی که آهار زد -352

 پارچه را  مرطوب  کنیم  -الف

 از پارچه سفید استفاده کنیم -ب

 مرطوب نمی کنیمپارچه را  -ج

 از توری نازک استفاده می کنیم -د

 برای اتو کشیدن پارچه های پشمی چه باید کرد؟ -353

  دهیماتو را مستقیم روی پارچه قرار می -الف

 نداردپارچه پشمی نیازی به اتو  -ب

 دهیم اتو را  مستقیم  روی  پارچه  قرار  نمی -ج

 کنیمبا درجه متوسط اتو می -د

 ؟نداردکدام پارچه اگر خوب شسته شود نیازی به اتو کردن  -354

 پشمی -الف

 پنبه ای -ب

 کتان -ج

 نایلونی  -د

 برای برطرف کردن تمام عیوب لباس در آخرین بارچه کاری بایدکرد؟ -355

 برش -الف

 پرو -ب

 اتو  -ج

 دوختن درز -د

 معموال برای اتو کردن قسمت پنس چگونه عمل می شود؟ -356

 از پهن ترین قسمت پنس  به  سمت  نوک  پنس  -الف

 از باال به پایین -ب

 از نوک پنس به پهن ترین قسمت آن -ج

 از سمت راست به چپ -د

 شود؟اگر نایلون به کف اتو بچسبد چگونه عمل می -357

 ته شوداتو با آب و صابون شس -الف

 با جوش شیرین تمیزشود -ب

 با جوهر لیمو تمیز گردد -ج

 برق زده تا کمی گرم شود سپس با  کاردک  چوبی  آن  را پاک  نمود اتو را به  -د



 برای تمیز کردن کف اتو از چه چیزی استفاده می شود؟ -358

 وسیله نوک تیز -الف

 آب -ب

 صـابـون  خـشـک  -ج

 سرکه -د

 شک قرار نگیرد تحت تهاجم قارچ و باکتری قرارمی گیرد؟کدام پارچه اگر در جای خ -359

 نازک -الف

 ضخیم -ب

 پنبه ای  -ج

 نایلونی -د

 برای پارچه نازک و پارچه های ضخیم هر کدام از چه آهاری باید استفاده شود؟ -360

 رقـیـق ،  غـلـیظ -الف

 نیمه رقیق، غلیظ -ب

 غلیظ، رقیق -ج

 رقیق، نیمه غلیظ -د

 ایلونی چگونه است؟شست و شوی منسوجات ن -361

 لباسشویی بشوییدمنسوجات را کامال در ماشین  -الف

 منسوجات را مدتی  در  آب  و  صابون   بخیسانید  -ب

 منسوجات را یک روز در آب بخیسانید -ج

 نیازی به خیس کردن ندارد -د

 آفت پشم چیست و برای از بین بردن آفت از چه چیزی میتوان استفاده کرد؟ -362

 فتالینقارچ، ن -الف

 باکتری، نفتالین -ب

 بـیـد ،  نـفـتـالیـن -ج

 کپک، نفتالین -د

 ی عرق از روی پارچه های پنبه ای و کنفی چگونه باید عمل کرد؟برای از بین بردن لکه -363

 با کمی الكل طبیعی تمیز شود -الف

 با کمی آب  نمک  محل  لكه  را  شست   -ب

 با آب جوش تمیز شود -ج

 و خیس کردبا کمی جوهر لیم -د

ی جوهر دارد هر کدام با چه چیزی پاک پارچه رنگی که لکهی جوهردارد و ی سفیدی که لکهپارچه -364

 شوند؟می

 آب  ژاول  ،  جوهر  لیمو  -الف

 وایتكس، بنزین سفید -ب

 جوش شیرین، جوهر لیمو -ج

 بنزین سفید، وایتكس -د

 ؟ از بنزین برای لکه زدایی چه پارچه هایی استفاده می شود -365

 نایلون -الف

 پرلون و اورلون -ب

 نخی  -ج



 نایلون، پرلون و اورلون -د

 برای تمیز کردن لکه جوهر از روی لباس بهتر است از چه مواردی استفاده کرد ؟ -366

 آب سرد -الف

 پربرات پتاسیم -ب

 آب اکسیژنه و آب ژاول -ج

 پربرات  پتاسیم  و  آب  اکسیژنه  و  آب  ژاول  -د

 ز روی پارچه چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟موقع لکه زدایی ا -367

 جنس و نوع پارچه -الف

 رنگ پارچه -ب

 نوع لكه -ج

 جنس ،  نوع  و  رنگ  پارچه  و  نوع  لكه  -د

 کدام یک از موارد زیر اولین حالل لکه می باشد ؟ -368

 آب اکسیژنه -الف

 آب ژاول -ب

 آب  -ج

 صابون -د

 با چه محلولی از بین می رود ؟ار ،لکه میوه های رنگین مثل آب آلبالو یا ان -369

 درصد ئیدروسولفیت دو سود  10 -الف

 استات اتیل -ب

 آب اکسیژنه -ج

 آب -د

 برای برطرف کردن لکه چربی شیر از کدامیک از مواد پاک کننده زیر می توان استفاده کرد ؟ -370

 بنزین  -الف

 آب ژاول -ب

 آب اکسیژنه -ج

 پربرات سدیم -د

 ن به حرف های او است ، چه می باشد؟ضوری با یک فرد، تا نشان دهید که توجه تابهترین حالت ارتباط ح -371

 مستقیم روبه  فرد  بنشیند  و  یا  بایستد  -الف

 خود را مشغول کنید -ب

 به او نگاه نكنید -ج

 خود را عقب کشیده و به اطراف نگاه کنید -د

 مذاکره فرایندی،  ؟ -372

 قطعی و محدود است -الف

 دود  نیست قطعی  و  مح -ب

 نامتوازنفرایندی است  -ج

 فرایندی است سودآور -د

 خالقیت و نوآوری ، اعتماد به نفس و انگیزه کارآفرینانه بر چه چیزی تاثیر مستقیم دارد؟ -373

 رفتار  ریسک  پذیری  -الف

 مسئولیت پذیری -ب

 رقابت بازار -ج



 خود مدیریتی -د

کدام یک از گزینه های زیر ریب موفقیت می افزاید ویژگی منحصر به فرد مذاکره کننده که بشدت بر ض -374

 است؟

 مذاکره کننده باید بتواند طرف مقابل را شكست دهد -الف

 اند  طرف  مقابل  را  اغفال  کندمذاکره کننده باید  بتو -ب

 مذاکره کننده باید بتواند رضایت طرف مقابل را جلب کند -ج

 را پیش بگیرد برد-مذاکره کننده باید بتواند سیاست برد -د

 ؟نمی باشداز مهارتهای مذاکره  زیررد کدام مو -375

 شفافیت در ارتباط -الف

 بیهوده و بی معنی  صحبت  کردن  -ب

 کنترل احساسات -ج

 شخصی کردن مسائل -د

 کدام گزینه صحیح است؟ -376

 برای اینكه شنونده خوبی باشید باید به پیام توجه نكنید -الف

 ش نكنیدید باید پیام را پردازبرای اینكه شنونده خوبی باش -ب

 برای اینكه شنونده خوبی باشید باید هدف از شنیدن مشخص نباشد -ج

 برای اینكه شنونده خوبی باشید باید به پیام  پاسخ  داده  شود  -د

بهترین حالت ارتباط حضوری با یک فرد، تا نشان دهید که توجه تان به حرف های او است، کدام یک از  -377

 ر است؟گزینه های زی

 مستقیم رو به  فرد  بنشینید  و  یا  بایستید  -الف

 خود را مشغول کنید -ب

 به او نگاه نكنید -ج

 خود را عقب کشیده و به اطراف نگاه کنید -د

ترتیباتی که بوسیله آن کارخانجات سازنده و توزیع کنندگان انحصاری یک مارک تجاری، محصول یا  -378

توزیع محلی به خرده فروشات مستقل کاال و خدمات واگذار می کنند را رای خدمات، حقوق انحصاری خود را به ب

 چه می نامند؟

 حق قانونی -الف

 حقوق تجاری -ب

 حق ایجاد شرکت -ج

 حق امتیاز  -د

 برای دستیابی به مهارت های عالی شنیداری باید چه کاری انجام شود؟ -379

 از طرف مقابل سوال نپرسید -الف

 خود محور باشید -ب

 ید بیشتر خودتان را مطرح کنیدی کنسع -ج

 باز خورد  بدهید  -د

 در رفع اشکال احتمالی فرآیند مذاکره، اگر حجم کار در حال افزایش باشد، چه کاری باید انجام شود؟ -380

 بر روی افزایش سطح کارایی واحد کار کنید -الف

 کارهای مشابهی را که می توان با هم ترکیب  کرد  بازنگری  کنید  -ب

 ع افزایش موارد هزینه ای را شناسایی کنیدمناب -ج

 برای کنترل زائدات از کارکنان پیشنهاد بخواهید -د



 از نظر اقتصاددانان آزادی انتخاب برای چه گروهی بسیار مهم است؟ -381

 مصرف کنندگان -الف

 کارگران -ب

 گزینش کسب و کار -ج

 مصرف کنندگان ، کارگران ، گزینش  کسب  و  کار  -د

 ندی است ؟فرآیمذاکره  -382

 متوازن  -الف

 انعطاف پذیر -ب

 ریسک پذیر -ج

 متوازن و انعطاف پذیر -د

 جلب توجه و تمایز کمتر اغلب در کدام نوع از شرکت ها تاثیر گذار است؟ -383

 شرکت های بزرگ -الف

 شرکت  های  کوچک  -ب

 شرکت های بزرگ و کوچک -ج

 فرقی نمی کند -د

 ست؟چیعنصر مهم در گزارش بررسی بازار  -384

 گـردش  کـاال -الف

 طرح و عملكرد بازاریابی -ب

 طرح فروش -ج

 سود و زیان -د

 صنعت بازار عبارتند از ؟ -385

 مشتریان  واقعی  یا  بالقوه که به خدمات یا محصول با  کیفیت  باال  و  هزینه  کم  احتیاج  دارند  -الف

 ون توجه به قیمت آنبدفقط مشتریان واقعی که به محصوالت یا خدمات احتیاج دارند  -ب

 فقط محلی است برای خرید و فروش شخصی -ج

 مشتریان واقعی یا بالقوه که به خدمات یا محصول با کیفیت متوسط بدون توجه به قیمت آن احتیاج دارند -د

 تعصب شخصی یک عامل  در گردآوری اطالعات از افراد و گروه های مختلف است؟ -386

 مـنـفـی  -الف

 مثبت -ب

 یربی تاث -ج

 مهم -د

 کدام یک از گزینه های زیر خصوصیات مذاکره می باشد؟ -387

 راستی و درستی، همدلی، سرمایه گذاری -الف

 راستی و درستی، همدلی، سرمایه داری -ب

 راستی  و  درستی  ،  همدلی  ،  بردباری -ج

 بردباری، همدلی، سرمایه داری -د

سود فراوان عمل کند کدام یک از گزینه های زیر می  کارآمد و باالزمه آنکه یک اقتصاد بازار محور، خوب و  -388

 باشد؟

 حضور  کار آفرینا ن -الف

 حضور مدیران -ب

 حضور دولت -ج



 حضور سهامداران -د

 کدام یک از موارد زیر مراحل فرآیند تصمیم گیری را درست بیان نموده است؟ -389

اجرایی  -انتخاب بهترین راه حل  -ارزیابی راه حل  -احتمالی  راه حل های -تعیین علت های مسئله  -شناسایی مسائل -الف

 بررسی  درستی  و  مناسب  بودن  راه  حل   -کردن  راه  حل  

 انتخاب بهترین راه حل -بررسی درستی و مناسب بودن راه حل  -تعیین علت ها  -شناسایی کمبودها  -ب

 راه حل اجرایی کردن -مقایسه علت مسائل  -تعیین علت  -شناسایی مسائل  -ج

 بررسی درستی و مناسب بودن راه حل -مقایسه علت مسائل  -تعیین علت  -شناسایی مسائل  -شناسایی کمبود  -د

 ویژگی شنونده خوب کدام یک از گزینه های زیر است ؟ -390

 تعیین هدف کنیم و به پیام توجه ، پردازش و پاسخ دهیم  -الف

 سكوت کنیم داشت کنیم وتعیین هدف کنیم و صحبت ها را یاد -ب

 تعیین هدف کنیم به پیام توجه کنیم و سكوت کنیم -ج

 سرمان را پایین نگاه داشته، به پیام توجه کرده، آن را پردازش و سپس پاسخ دهیم -د

 در اقتصاد بازار، مهمترین افراد چه کسانی هستند؟ -391

 سرمایه دار -الف

 کارگران -ب

 کـار  آفـریـنـان -ج

 کارمندان -د

 ار کدام عامل مهم تر از اندازه و مصرف بالقوه بازار است؟در جذابیت باز -392

 نوع محصوالت  ارائه  شده  -الف

 میزان و شدت رقابت -ب

 جنس و سن خریداران -ج

 موقعیت بازار -د

 ممیزی بازاریابی باید منجر به چه چیزی شود؟ -393

 تحلیل بازار -الف

 جـهـت گیری  -ب

 سود بیشتر -ج

 تدوین راهبرد -د

 کارآفرینانه به چه شاخه هایی تقسیم می شود؟بازاریابی  -394

 بازاریابی  محوری   -فرصت  گرایی    -کارآفرینی گرایی   -الف

 بازاریابی محوری -ب

 فرصت گرایی -ج

 فرصت گرایی و بازاریابی محوری -د

 با چه روش هایی میتوان تبلیغات انجام داد؟ -395

 میتبلیغات محلی و کال -الف

 روزنامه و مجله -ب

 زنامه ها ،  مجالت ،  اینترنت ،  تبلیغات  محلی  ،  تبلیغات  کالمی رو -ج

 تبلیغات کالمی و اینترنت -د

 مهمترین عوامل برقراری و استمرار یک ارتباط مفید و سازنده چیست؟ -396

 برخورد عاقالنه -الف

 انتظارات واقع بینانه -ب



 اعتماد به نفس -ج

 اتخاذ  روش  مناسب  -د

 ؟نیستی استفاده از قوطی فلزی در بسته بندی کدام مورد از مزایا -397

 مقاوم در برابر ضربه -الف

 مقاومت در برابر حرارت -ب

 تغییر  رنگ  -ج

 مقاومت در برابر آب -د

 در روش خالقانه ایجاد کسب و کار توسط کارآفرین، کدام مورد باید در ابتدا صورت گیرد؟ -398

 گردآوری منابع -الف

 بررسی  و  مشاهده  مـحیط -ب

 شناسایی فرصت ها -ج

 دریافت پاداش مالی -د

 منابعی که کارآفرینان برای اجرایی کردن ایده ها، نیاز دارند چه می باشد؟ -399

 پول،تجهیزات،انرژی -الف

 مهارت،دانش،زمان -ب

 پول ، تجهیزات ، انرژی ، مهارت ، دانش  ،  زمان -ج

 فقط پول -د

تا افراد را به انجام کار خوب همراه با تالش بیشتر وا  س نظام آزاد بنگاه داری و کسب و کار ،  استاسا -400

 دارد؟

 رقابت  -الف

 پول -ب

 ارایه خدمات -ج

 ارایه کاال -د

 کارآفرین در صورت مواجه شدن با مسئله یا مشکلی بیشتر انتظار می رود چه کاری انجام دهد؟ -401

 گیرداز دوستان خود کمک ب -الف

  از افراد خبره و متخصص  کمک  بگیرد -ب

 به تنهایی به حل مسئله بپردازد -ج

 از مسئله دوری کند و بكار دیگر بپردازد -د

 از شایستگی های الزم برای اینکه کارآفرین شویم چیست؟ -402

 نگرش ، دانش ،  مهارت -الف

 فقط نگرش -ب

 فقط دانش -ج

 فقط مهارت -د

 نین حالتی می بایست؟فعالیت اقتصادی شکست می خورد، یک کارآفرین در چگاهی یک کسب و کار یا  -403

 از کار کنار بكشد -الف

 با  شكست  کنار  بیاید  -ب

 سخت کوشی را کنار بگذارد -ج

 بدنبال فرصت های تازه نگردد -د

 ؟نمی باشدکدام مورد از مزایای خود اشتغالی  -404

 استقالل -الف



 در آمد  مـشـخـص -ب

 نوآوری -ج

 امكان اجرای ایده ها -د

 که با خود ارزشی را به همراه دارد را چه می نامند؟ایجاد و خلق یک چیز جدید  -405

 نوآوری -الف

 خالقیت -ب

 تولید -ج

 خدمات -د

 ؟نمی رودکدام مورد از ویژگی های یک فرصت کسب و کار خوب به شمار  -406

 تقاضای واقعی -الف

 بازگشت سرمایه -ب

 بودنرقابتی  -ج

 نیاز  نداشتن  به  مهارت  و  منابع -د

 های تجاری چیست؟ محرک اصلی در بنگاه -407

 تجارت -الف

 سود -ب

 مشتری -ج

 مسائل انسانی -د

 ؟نمی باشدکدام یک از وظایف کارآفرین در محیط کسب و کار  -408

 انجام گروهی کارها -الف

 انجام کارهای با اولویت باال -ب

 بیش  از حد کار کردن  -ج

 گفتن به دیگران "نه"آمادگی برای  -د

 کارآفرینانه چیست؟گام اول در بسط و گسترش شخصیت  -409

 خـود ارز یـابـی -الف

 تدوین یک برنامه اجرایی شخصی -ب

 به اجرا گذاشتن برنامه -ج

 ارزشیابی مداوم شخصی -د

 چک کدامند؟عوامل اصلی موفقیت کارآفرین در راه اندازی کسب و کار کو -410

 خالقیت،نوآوری،کنترل محیط کار -الف

 انگیزه  ،  توانایی ،  ایده  ،  منابع -ب

 ریسک پذیری، اجرای ایده ها، استقالل -ج

 تفویض اختیار، طرح تجاری، ایده و بازار -د

 هزینه تولید هر واحد کاال معموال برای یک بنگاه کوچک  است و هزینه های عمومی تا حدی  است؟ -411

 کمتر-کمتر -الف

 بیشتر -کمتر -ب

 کـمـتـر  -بیشتر   -ج

 بیشتر-بیشتر -د

 صت ها و ایده ها بالفاصله پس از شناسایی  شوند؟به منظور دوام و ثبات، فر -412

 اجرا -الف



 ارزیابی -ب

 ترکیب -ج

 اصالح -د

 فراهم می کند؟ک ایده یا پیشنهاد سرمایه گذاری جذاب که امکان بازگشت سرمایه فرد ریسک پذیر را ی -413

 فرصت  کسب  و  کار -الف

 گزینش کسب و کار -ب

 کوچک کردن ایده -ج

 تعامل اقتصادی -د

 ؟صحیح نیستاهیمت کارآفرین کدام مورد در  -414

 تكوین سرمایه -الف

 منابع محلی -ب

 اشاعه و ارتقا فناوری -ج

 عدم  اشاعه  فرهنگ  کار آفـریـنـی -د

 ؟نمی باشدی کدامیک از موارد زیر اهمیت کارآفرین -415

 اشتغال زایی -الف

 منابع محلی -ب

 پس  انداز  شخـصـی -ج

 رشد سرمایه -د

 ؟نمی باشدزیر جز منابع انسانی کارآفرینی  کدام یک از موارد -416

 انرژی -الف

 زمان -ب

 دانش -ج

 پول  -د

 ؟نیستکدامیک از موارد زیر جز وظایف کارآفرین در کسب  -417

 شناسایی نیاز بازار -الف

 تمرکز زدایی -ب

 جمع آوری سرمایه -ج

 بررسی امور نامعلوم در کسب و کار -د

 کدام یک از مزایای خود اشتغالی است؟ -418

 استقالل  -لفا

 کم کار کردن -ب

 درآمد کمتر -ج

 ریسک کمتر -د

 کار خوب است؟ از ویژگی های یک کسب و -419

 تقاضای واقعی، رقابتی بودن و بازگشت سرمایه -الف

 تقاضای واقعی، رقابتی بودن و در دسترس بودن منابع و مهارتها -ب

 ن  منابع  و  مهارتها  و  پاسخگویی  به  اهداف  تقاضای واقعی، رقابتی بودن و بازگشت سرمایه، در دسترس بود -ج

 و پاسخگویی به اهدافتقاضای واقعی، رقابتی بودن  -د

 


