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 بارم  ســـــواالت

 تی مقدار برگردان یا پاکتی چقدر است؟در شلوار لبه پاک 1

 سانتیمتر 01( سانتیمتر          د 8(سانتیمتر               ج2(سانتیمتر            ب 5-3( الف

1 

 .قیچی کرده و به اندازه مورد نیاز اوزمان می دهیم..............برای رفع عیب پشت برآمده الگو را حدودا در قسمت 2

 خط گردن( خط کارور جلو        د( خط کارور پشت         ج( ب            خط سینه     (الف

1 

 در شلوار دم پا گشاد یا فون نیلوفری میزان گشادی دم پا تا چه میزان به سمت باال ادامه دارد؟ 3

 تا خط باسن(د  تا زیر فاق         (سانتیمتر باالتر از خط زانو            ج 4-3(خط زانو               ب( الف

 

1 

 .لطفا درجاهای خالی کلمه مناسب را بنویسید 4

 .است................ شلوار با کمی گشادی در لبه شلوارالتین نام دیگر 
 

1 

5  

 .دارند، پارچه پاترون در ناحیه شکم کشیده می شودبزرگ ..............اندامی افرادی که در ایراد 
 

1 

 1 .دارند پاترون روی اندام این افراد در سمت سینه شل قرار گرفته و به سمت پایین متمایل استکوچک .............افرادی که  6

 کوتاه پاسخ 7

 .لطفا به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 در ایراد اندامی بازوی چاق پاترون روی کدام قسمت تنگ است و کامال به سمت حلقه آستین کشیده می شود؟

1 

 1 در ایراد اندامی بازوی الغر پاترون روی کدام قسمت بازو چه حالتی دارد؟ 8

 جور کردنی 9

 .به هم متصل کنید زینه درست در سمت چپ ارتباط دارد؟هر یک از گزینه های سمت راست با کدام گ

 شلوار برش دار ترکیبی           گشادی بیش از حد در ناحیه کمر تا باسن                                                  

 اضافه کردن برشهای افقی و عمودی و مورب                          شلوار میخی                             

 (فون)گشادی پایین شلوار تا حدود خط زانو                                     شلوار لبه گشاد                              

3 

1

0 
 (یک گزینه اضافه میباشد.)تصل کنیددر هر یک از سواالت زیر علت ایراد اندامی شلوار کدام است؟ به هم م

 برجستگی ران در داخل پاباال کشیده می شود                             به سمت پا از داخل لبه شلوار ران کیس می خورد و داخل پا وپاترون در قسمت پارچه 

 زانو با چرخش به بیرون                                    ر در قسمت خطوط داخل پا و لبه شلوار به طرف باال کشیده می شود                         پارچه شلوا
 پارچه پاترون در قسمت زیر کفل شل شده و اضافه دارد
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  ...از .....  : ..صفحه

 مديرمحل مهر يا امضاء 

 



 

 

 

   

   

 

 بارم  ســـــواالت ردیف
 تشریحی 11

 شلوار افرادی که زانو با چرخش در داخل پا هستند چیست؟ علت ایراد اندامی
1 

 1 علت ایراد اندامی سینه بزرگ با برجستگی زیاد چیست؟ 12

   

   

   

   

   

   

   

جمع  (جعفری.)موفقیت شما آرزوی قلبی من است 

نمره 

15 

  ...از .....  : ..صفحه

 

 9319/     3/      91:        تاريخ امتحان(     پايه دهم)طراحي دوخت  : رشته        طراحي و دوخت لباس زنانه: دنباله سئوال امتحان درس

 


