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متر را روي اولين مهره در پشت گردن قرار داده و از روي شانه به حالت كشيده رد كرده و تا خط كمر در قسمت « . تعريف : 1

  هاي طولي است؟ گيري در مورد كداميك از اندازه» پهلو اندازه بگيريد.

  د. بلندي سينه    ج. قد پهلو(كنفورماسيون)    ب. قد باالتنه پشت  قد باالتنه جلو الف.  

  هاي عرضي استفاده كرد؟ هاي زير را نمي توان براي اندازه  گيري يك از اندازه  . كدام2

  د. دور گردن    ج. دور كمر    ب. كارور جلو  الف. فاصله دامن تا زمين  

2. در بحث ساخت الگو باالتنه، تقسيمات3

1

براي جلو، در نظر گرفته  1براي پشت، و به اضافه  1دور سينه اضافه شده را منهاي  

  شود، براي كدام نوع اندام مناسب است؟

  د. اندام الغر    ج. اندام خيلي چاق    ب. اندام چاق متوسط  الف. اندام متناسب  

مربوط به كدام يك از » را اندازه گرفته و اين اندازه را نصف كنيد. فاصله اتصال دست ها به اندام در قسمت جلو«. تعريف: 4

  هاي عرضي است؟ اندازه

  د. كارور پشت    ج. دور حلقه آستين    ب. كارور جلو  الف. قد آستين  

  . پس از ترسيم الگو اساس باال تنه پشت وجلو،چند مرحله كنترل الزم است؟5

  مرحله 3د.     مرحله 4ج.     مرحله 5ب.   مرحله 2الف.   

. در بحث كنترل حلقه آستين، در صورتيكه دور حلقه آستين الگو تنگ تر از دور آستين اصلي باشد، چگونه بايد اختالف موجود 6

  را رفع نمود؟

  الف. بايد از خط پهلو جلو و پشت به يك نسبت پائين آمده، حلقه جديد را رسم نمود.  

  آستين جلو و پشت رسم نمود.ب. بايد دوپنس به صورت راست اُريب روي حلقه   

  ج. بايد نصف اندازه را از قسمت جلو در سرشانه و نصف ديگر را در قسمت پشت سرشانه كسر نمود.  

  د. بايد پنس هاي سرشانه جلو و پشت باالتنه را سنجاق نموده و الگو جلو و پشت باالتنه را بازتر نمود.  

  شوند؟  ها به چند گروه عمده تقسيم ميستين. در بحث ساخت اساس الگو آستين، به طور كلي آ7

  د. دو گروه    ج. پنج گروه    ب. سه گروه  الف. يك گروه  

  هاي كدام گزينه را بايد بكار برد؟    . جهت رسم كادر الگو در اصول مربوط به اضافه كردن دور بازو در كت و پالتو، اندازه8

  Cm 3الي  2. د     8Cmالي  6ج.      12Cmالي  9ب.   Cm 5الي  4الف.   

  . در ترسيم الگو يقه ب ب، اگر بخواهيم پايه اين يقه بلندتر و برگرد آن روي باالتنه كمتر باشد، چگونه بايد عمل نمود؟9

  كنيم. سانتي متر اضافه مي 3الف. در اين رابطه قسمت انتهاي سرشانه را در حلقه آستين   

  دهيم.   قرار ميب. سرشانه پشت را كمتر از اندازه گفته شده رويهم   

  باشد. دهيم و عكس اين نيز قابل اجرا مي ج. سرشانه پشت را بيشتر از اندازه ارائه شده رويهم قرار مي  

  كنيم.  سانتي متر اضافه مي 5د. در اين رابطه قسمت انتهاي سرشانه را در حلقه آستين   
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  دار است؟. كدام گزينه مربوط به رسم الگو يقه شكاري پايه10

      شود.  . الگواين يقه جدا از باالتنه ساخته ميالف  

  شود.  ب. الگو اين يقه در سه مرحله ترسيم مي  

  شود.  ج. الگو اين يقه با اضافات مشخص شده با الگوي باالتنه رسم مي  

  شود.  مرحله ترسيم مي 4د. الگو اين يقه در   

  گذارد، كدام است؟  خصوصيات صورت مي. يكي از مهمترين قسمتهاي لباس كه تاثير زيادي روي فرم و 11

  د. يقه  ج. باالتنه    ب. آستين    الف. دامن  

  شود؟  ها به چند گروه بزرگ تقسيم مي. در موضوع انواع يقه، ساخت يقه12

  د. پنج گروه  ج. يك گروه    ب. دو گروه  الف. چهار گروه  

  . كدام گزينه مربوط به انواع يقه با برگرد است؟13

  ب ب –د. شكاري   ج. فرنچي    هار گوشهب. چ    الف. هفت  

بايد پاترون آستين را از پاترون باالتنه جدا نموده سپس در حالت ايستاده، آستين را روي پاترون باالتنه وصل «. تعريف: 14

  مربوط به كدام گزينه است؟» كنيد.

  ب. طريقه رفع عيب آستين گشاد    الف. طريقه رفع عيب آستين كوتاه  

  د. طريقه رفع عيب آستين بلند    عيب آستين پيچ دارج. طريقه رفع   

بايد از قسمت خط مركزي آستين در كاپ تا قسمت مچ را قيچي نموده و اندازه باز شده را محاسبه كرده و آن را در «. تعريف: 15

  مربوط به كدام گزينه است؟» وسط الگو آستين اضافه نموده و كاپ آستين را مجدداً ترسيم نمائيد.

  ب. رفع عيب مشترك يقه و بازوي چاق      رفع عيب بازوي چاق الف.  

  د. رفع عيب مشترك يقه و بازوي الغر      ج. رفع عيب بازوي الغر  

  . كدام گزينه مربوط به انواع يقه بدون برگرد است؟16

  د. آرشال و هفت  ج. انگليسي    ب. يقه گرد و هفت  الف آرشال  

  ز مردانه است؟. كدام گزينه مربوط به انواع يقه شومي17

  د. پايه سرخود و پايه جدا  ج. يقه گرد و پايه جدا    ب. يقه نوك تيز  الف. يقه گرد  

  توان در چند مرحله ترسيم نمود؟ . يقه فرنچي را مي18

  د. سه مرحله  ج. يك مرحله    ب. چهار مرحله  الف. دو مرحله  

مربوط به » آنجا تا محل وصل دست به اندام را اندازه بگيريد. متر را در ابتداي محل گردن به اندام قرار داده و از«. تعريف: 19

  اندازه هاي عرضي كدام بخش از اندام است؟

  د. كارور جلو  ج. سرشانه    ب. دور گردن  الف. كارور پشت  
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  . كدام گزينه مربوط به بحث اندزه گيري عرضي قسمت دور بازو است؟20

  بازو به صورت معمولي اندازه بگيريد.الف. دور بازو را در در برجسته ترين قسمت   

  ب. دور مچ را به صورت معمولي اندازه بگيريد.  

  ج. فاصله اتصال دست ها به اندام را در قسمت پشت اندازه گرفته و نصف كنيد.  

  ادداشت كنيد.د. متر را در محل وصل دست به اندام روي بازو قرار داده و تا آرنج اندازه زده و ي  
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