
 ؟ گذاریم  می  اضافه  مقدار براي پیله  چه  دوقلو روي زانوها از دوالي بسته  پیله  در دامن

 سانتیمتر ٨( الف

  ☑ سانتیمتر ٦١ب(

 سانتیمتر٦١ج(

 دارد  قددامن  به  د(بستگی

 

 ؟  است  ساده چگونه  تنگ  ساسون در دامن  رسم  طریقه 

  ☑ سانتیمتر٦١بلندي   کمروبه  دوم خط  (یک الف

 سانتیمتر٦١بلندي   کمر وبه  سوم خط  ب(یک

 سانتیمتر ٩بلندي   کمروبه  سوم خط  ج(یک

 سانتیمتر٩بلندي   کمروبه  دوم خط  د(یک

 

 ؟  پیچازي چیست 

  ☑  چهارخانه  (پارچه الف

  جناغی  ب(پارچه

  هاي با گلهاي نامشخص  ج(پارچه

  کرشه  د(پارچه

 

 ؟  چیست  کرسله 

 (قیطان الف

   رتزئینیب(نوا

 ج(کرباس 

  ☑ کمري  د(نوار مخصوص داخل

 

  ........گردمعموال  سجاف یقه 

 شود  بریده می  پارچه  (از راسته الف

  ☑ شود  بریده می  پارچه  ب(از اریب

 شود   بریده می  ج(از طول پارچه

 شود  بریده می  پارچه  د(از ترکی

 

 د؟ باش  می  افرادي مناسب  ایستاده براي چه  یقه 

  ☑ گردن الغر دارند  (افرادي که الف



 صورت گرد دارند  ب(افرادي که

 فراخ دارند   سینه  ج(افرادي که

 گردن کوتاه وچاق دارند  د(افرادي که

 

 ؟  است  جنسی  وپالتو از چه  آستري کت 

   (ژرسه الف

  ☑  ب(ساتن

  ج(پشمی

 د(متقال

 

 ؟  کت  گشاد کردن لباس جهت  طریقه

 شود   می  اضافه  کمروباسن  (به الف

 شود  گشاد می  آستین  حلقه  ب(فقط

  ☑ شود  می  تمام قسمتهاي لباس اضافه  ج(به

 شود  می  اضافه  اپل  جهت  وسرشانه  یقه  د(به

 

 ؟  کنیم  اندازه دوال می  چه  را به  پارچه  استین  رسم  جهت

 دور بازو  نسبت  (به الف

  ☑  ینهدور س  نسبت  ب(به

   دور باسن  نسبت  ج(به

  قدآستین  به  د(باتوجه

  

  ........ دوخت  باشد در موقع  نداشته  پیچ  آستین  براي اینکه 

  میدوزیم  راروي درز باالتنه  (درز استین الف

  میدوزیم  پشت  باالتنه  سمت  سانتیمتربه٥/٦را   ب(درز آستین

  ☑  جلومیدوزیم  باالتنه  سمت  سانتیمتربه٥/٦را   ج(درز آستین

  کنیم  را گشادتر می  استین  د(حلقه

  

 ؟ زنیم  صورت تا می  چه  را به  کلوش پارچه  آستین  رسم  جهت

   زنیم  (ازطول تا می الف

  زنیم  ب(ازعرض تا می

  ☑  زنیم  قندي تا می  صورت کله  ج(به



  زنیم  تا می  صورت اریب  د(به

 

 شود؟   فاده میمورد است  از قزن درچه

  ☑ وشلوار در کمر  دامن  انتهاي چاك زیپ  (براي بستن الف

 وشلوار   دامن  انتهاي چاك در لبه  ب(براي بستن

   آستین  مچ  ج(براي بستن

   است  وج صحیح  د(موارد الف

  

 گیرد؟   انجام می  صورتی  چه  به  اندازه گیري جادکمه 

 باید بیشتر باشد   از قطر دکمه  سانت٢  (جادکمه الف

 باید باشد  اندازه قطردکمه  هم  ب(جادکمه

  ☑ توان معلوم نمود  را می  نواري در دور کمر جادکمه  بستن  ج(توسط

 باید بیشتر باشد   متراز قطردکمه  میلی٢  د(جادکمه

  

 شود؟   اندازه گیري می  بلندي فاق در شلوار چگونه

 دوپا  کمرتاوسط  (از خط فال

 شود  می  اندازه گرفته  کمرتا روي صندلی  از خط  نشسته  ب(روي صندلی

   باسن  کمر تا برجستگی  ج(ازخط

  ☑ وب  موارد الف  دوطریق  د(به

  

 باشد؟   مقدار می  چه  کمر وشلوار کمر کشی  در خط  عرض پارچه 

 سانتیمتر  ١چهارم دور کمر+   (یک الف

 سانتیمتر ١دوم دور کمر +  ب(یک

  چهارم دور باسن  ج(یک

  ☑ سانتیمتر ١+ چهارم دور باسن  د(یک

  

 ؟ زنیم  جلو بیشتر اندازه می  مقدار از قسمت  زانو چه  دمپا وخط  خط  شلوار درقسمت  پشت  درقسمت 

  سانت ١( الف

  ☑  سانت ٢ب(

 مساوي هستند  ج(جلووپشت

  سانت ١د(



  

 ؟  میگیریم  مقدار فاصله  جه  ترك ساده از دوالي بسته  تهش  دامن  در رسم

   سانت٦٢تا ١دورکمر   شانزدهم  یک  دامن  ودرپایین  سانت٢دور کمر +  شانزدهم  کمر یک  (در خط الف

   سانت ٦٢تا ١+  دور باسن  هشتم  یک  دامن  ودر پایین  سانت٢دورکمر +  هشتم  کمر یک  ب(در خط

  سانت٦٢تا١+  دور باسن  شانزدهم  یک  دامن  ودرپایین  سانت٢دورکمر +  هشتم  کمر یک  ج(در خط

  ☑  سانت٦٢تا١+  دورباسن  شانزدهم  یک  دامن  ودر پایین  سانت٢دورکمر +  شانزدهم  کمر یک  د(در خط

  

 ؟  چیست  کاپ آستین 

  ☑  شانه  خط  (باالي آستیندرمحل الف

   آستین  ب(مچ

   سده درالگوي آستینج(اوزمانهاي داده 

  آستین  وسط  د(خط

  

 توان استفاده نمود؟  اي می  نوع پارجه  معموالازجه  لباس دراپه  تهیه  جهت

  مخمل  (پارجه الف

   ضخیم  ب(پارجه

  ☑ باشند  حات افتاده داشته  که  هایی  ج(پارجه

   فاستونی  د(پارجه

  

 باشد؟   از............می  بارانی  پارجه  جنس

   فالنل  (پارجه الف

   ضخیم  ب(پارجه

  ☑  آمپرمایل  ج(پارجه

  لخت  د(پارجه

  

 باشد؟   مقدارمی  جه  جیب  معموالعرض دهنه

  سانت ٦٢تا٦١( الف

   سانت٦١تا٦١ب(

   سانت٦٨تا٦١ج(

  ☑  سانت٢+  د(مساوي باعرض دست



  

 ؟ زنیم  اطومی  هاراچگونه  پنس  مهاي ضخی  درپارچه

  زنیم  طرف خوابانده اطومی  یک  هارابه  (پنس الف

  ☑  زنیم  را چیده.اطو می  ب(عرض پنس

 جلوخوابانیده اطوشود  طرف وسط  ها حتمابه  ج(پنس

 طرف پهلوهاخوابانیده اطوشود  ها حتما به  د(پنس

  

 ن وکتا  هاي نخی  پارچه  حرارت اطو براي اطوکشی 

 باشد  (کم الف

 باشد  ب(متوسط

  ☑ ج(زیاد باشد

 کند  نمی  د(فرقی

 ؟  است  مناسب  اندامی  براي چه  درشت  هاي گل  پارچه 

 کوتاه  (اندام الغر و خیلی الف

 ب(اندام چاق 

 ج(اندام کوتاه قد

  ☑ د(اندام بلند قد

  

 ؟  است  مناسب  هایی  پارچه  در مورد چه  با دست  زیپ  دوخت

 تور- (مخمل الف

  دانتل-ب(گیپور

 حریر - طبیعی  ج(ابریشم

  ☑ مورد  د(هر سه

  

 ؟  است  جنسی  از چه  رو اطویی  نوع پارچه  بهترین 

 اي   (پنبه الف

 ب(متقال 

  ☑  آب رفته  ج(ململ

 د(کتان 

  



 ؟  شده است  ساخته -----ریون از الیاف 

  (گیاهی الف

  ب(حیوانی

  ☑  ج(مصنوعی

   د(طبیعی

  

 شود؟   استفاده می-------  هاي حریر از الیی  پارچه  جهت

  مویی  (الیی الف

 متقال  ب(الیی

  ☑ ارگانزا  ج(الیی

 کاغذي  د(الیی

  

 ؟ گذاشت  توان الگو را سروته  می  جویی  صرفه  جهت  هایی  نوع پارچه  در چه 

 هاي پرزدار  (پارچه الف

 و جیر  مخمل  ب(پارچه

 دارند   گلهاي مشخص  که  یهای  ج(پارچه

  ☑ دار  هاي ساده و گل  د(پارچه

  

 ؟   است  مناسب  شخصی  هاي آهار دار براي چه  پارچه 

  ☑ ریز اندام  (شخص الف

 اندام   درشت  ب( شخص

 قد بلند   ج(شخص

 چاق  د( شخص

  

 ؟   است  دوزي چند سانت  برش ضخیم  طول قیچی 

  سانت ٦٢  الی ٦١(  الف

  ☑  سانت ٢١  الی ٦١ب( 

  سانت ٠١  الی ٢٥ج( 

  سانت ٦٥  الی ٦١د( 

 


