
در یقه خرگوشی برگردان یقه به چه شکلی است؟ (  

با پایه (1  

بدون پایه (2  

یک تیکه * (3  

دو تیکه (4  

 

کدام یقه برای لباسه های رسمی مناسب تر است؟ (  

ارشال (1  

چینی *  (2  

انگلیسی (3  

امریکایی (4  

 

معموال بازی یقه خشتی تا کجا طراحی می شود؟ (  

خط سینه (1  

باالی سینه (2  

خط کارور * (3  

مهم نیست (4  

 

پیلی های دامن چند دسته هستند؟ (  

دو دسته (1  

سه دسته به ترتیب تعداد (2  

یک طرقه و دو قلو (3  

گزینه اول و سه صحیح می باشد (4  



 

کدام نوع دامن در قسمت کمر دارای چین و پیلی است؟ (  

ماکسی (1  

مینی (2  

راسته * (3  

میدی (4  

 

کدام دامن باید قدش بین زانو و مچ قرار گیرد؟ (  

بلند (1  

ماسکی (2  

مینی ژوپ (3  

میدی * (4  

 

چه چیزی را باید برای تکمیل و زنده کردن حالت چهره ترسیم کنیم؟ (  

چشم (1  

مو (2  

بینی (3  

طراحی چهره * (4  

 

کدام جنسیت پارچه در طراحی با استفاده از مداد رنگی بافت حلقوی ایجاد میکند؟ (  

پشمی (1  

پارچه تریکو * (2  



چرم (3  

گیپور (4  

 

به چه شکلی باید چانه مقنعه چانه دار را باید طراحی کرد؟ (  

مخروط (1  

سه گوش * (2  

ذوزونقه (3  

مربع (4  

 

بر چه اساسی باید پیلی های عمودی روی لباس را طراحی کرد؟ (  

خط افقی (1  

خط داخلی بدن (2  

خط مرکزی جلو * (3  

خط خارجی بدن (4  

 

در چند جهت چین های مچ وجود دارد؟ (  

جهت  3 (1  

همه جهات (2  

یک جهت  (3  

دو جهت * (4  

 

استفاده از چه نوع آستینی شانه را بزرگتر نشان می دهد؟ (  

پفی * (1  



رگالن (2  

تنگ (3  

کیمونو (4  

 

کدام کاغذ مناسب طراحی با قلم آهنی است؟ (  

نازک (1  

مکند * (2  

گالسه (3  

ضخیم (4  

 

در کدام اندام استخوانی استخوان خاجی وجود دارد؟ (  

جمجمه سر (1  

قفسه سینه (2  

لگن خاصره * (3  

ستون مهره (4  

 

استخوان توسط چه چیزی به صورت عمودی در می آیند؟ (  

مفصل (1  

دایره (2  

عضله (3  

ماهیچه * (4  

  


