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 (2اسس تصمٌم المالبس ) المادة/ االقتصاد المنزلى قسم /  

 212 كود المادة/ 2121- 2109العام الدراسى 

 ساعتان  الزمن الفصل الدراسى االول

 40 درجة االمتحان/  الثانٌة الفرقة/

 06/0/2121 تارٌخ االمتحان/ اوراق 4 عدد أوراق االمتحان/
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/ اسس تصمٌم المالبس )  أمتحان مادة

       نموذج اجابة   (0نموذج )

 تعلٌمات خاصة باالمتحان: 

 اجب عن االسئلة االتٌة :

 ( 21) درجة  : ( فى ورقة االجابة A,B,Cظلل الدائرة الصحٌحة من الدوائر )السؤال األول: 

 ترتدى الفتاة صاحبة الجسم الطوٌل النحٌف : (0)

A االكوال الرفٌعة .                     B . االكسسورات الصغٌرة                    C. االحزمة العرٌضة 

 تتجنب الفتاة صاحبة االرداف الضخمة ارتداء : (2)

A االقمشة الخفٌفة .                      B  .القصات الضٌقةC                                   .  الجونالت المستقٌمة 

 تتجنب الفتاة صاحبة الجسم القصٌر ارتداء: (3)

A الجونالت ذات الكسرات المتعددة .         B.   المالبس التى تتكون من قطعتٌن نفس اللون    C االكسسوارات الصغٌرة . 

 تعرف الموضة على انها : (4)

A تغٌٌرات متباٌنة عن مجموعة من الشخصٌات .      

B .التناسق بٌن الفرد ومجتمعه                                   C. الزى الشائع المتفق علٌه بواسطة مجموعة من الناس 

 االتزان غٌر المتماثل ٌعطى احساسا بااللفة و : (5)

A له القدرة على تهدئه المشاعر .B              ٌعطى احساسا بالراحة .                      C. ٌجذب االنظار 

 اختالف فى المالبس والتزٌٌن والجمال بٌن الثقافات فمفهوم الحشمة والعورة ٌختلفان باختالف :هناك  (6)

A العامل االقتصادى .                          B العامل النفسى .                               C. البٌئات والثقافات 
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 ظهر االمبٌر وهو خط الوسط المرتفع :  (7)

Aالعصر الٌونانى  . فى اواخرB                فى اواخر العصر الرومانى .C                فى اواخر العصر الفرعونى . 

 ( تحرر المرأة اقتصادٌا وخروجها الى مٌدان العمل ادى الى :8)

Aظهور مجالت الموضة .                 B  . االقمشة الصناعٌةظهور                      C. التوسع فى حركة الموضة 

 اٌف سان لوران بٌت ازٌاء دٌور:  ترك (9)

A لٌفتح بٌت ازٌاء خاص .              .Bلتأدٌة الخدمة العسكرٌة                C    لٌروج لمنتجاتة فً امرٌكا واوروبا . 

 جاء عرض ازٌاء اٌف سان لوران الثالث لٌظهر انعكاسا لشخصٌته الذاتٌة : (10)

.A                  فظهرت المالبس القصٌرةB                 فظهرت المالبس من قطعتٌن .C . فظهرت االلوان الجرٌئة 

 تاثرت تصمٌمات مدام جرٌة منذ البداٌة : (11)

A                بالمالبس العفوٌة .           B                           بالمالبس االوروبٌة ..C  بالمالبس االغرٌقٌة 

 تمٌزت تصمٌمات كرٌستوبال بالنسٌاجا : (12)

.A           بارتفاع اسعارها وقٌمتها الفنٌةB                   بالتغٌر السرٌع  فً الموضة .C بالخطوط الشبابٌة . 

 أة فً ملبسها وامتدت لتشمل :االتساع  فً تصمٌم ما تحتاج الٌه المرى دٌور ( ٌرجع ال(13

A          االقمشة السمٌكة مثل القطٌفة ..B       القفازات واالٌشاربات والحقائب واالحزمةC الرٌاضٌة . المالبس 

 احدث ظهور ........... ثورة فً عالم الموضة : (14)

A               تكنولوجٌا الماكٌنات .B                                 طباعة المالبس ..C  االقمشة الصناعة       

 وصلت الموضة الى اقصى درجاتها : .........عصر  خالل (15)

.A            لوٌس الخامس عشر   B                             لوٌس السادس عشر .C ماري اتطوانٌت . 

 من اهم اركان تسوٌق الموضة : (16)

.A                 عروض االزٌاء   B                                  المحالت التجارٌة .C طرق االنتاج . 
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 ٌعتبر ........ واضع المودٌل فً مكتب الموضة : (17)

A                 موجة الموضة ..B                                       منسق الموضةC مدٌر الموضة . 

 ان اختٌار تصمٌم او مودٌل معٌن ٌتوقف على : (18)

.A              مجاراة التصمٌم لخطوط الموضة السائدةB   ًالعامل االساس.          C االنطباع االول . 

 اء المستوردة من فرنسا بلغت :قامت امرٌكا بفرض ضرائب باهظة على ااالزٌ (19)

A            ثمانٌن فً المائة . .B                          تسعٌن فً المائة           C سبعٌن فً المائة .  

 قامت امرٌكا باستٌراد الباترون الفرنسً حٌث قامت بتبسٌطه وتنفٌذه بكمٌات هائلة : (20) 

A       لحل مشكلة البطالة فً امرٌكا .Bدخل القومً للبالد       . لتنمٌة ال  .C  الموضةلبناء صرح صناعة كبداٌة 

 

 (A,B,C,D)اذا كانت االجابة خاطئة من الدوائر  (B)اذا كانت االجابة صحٌحة أو الدائرة  (A)ظلل الدائرة  السؤال الثانى:

 ( 21)درجة  الموجودة فً ورقة االجابة: 

 21 × وٌل المالبس المفتوحة من االمامترتدي ذات الجسم النحٌف الط -

 22-  عند اختٌار كلفة ألي زي ٌجب أن تراعى نوع الكلفة و توافقها مع الزي من حٌث الخامة واللون واستخدامها

    بالقدر المناسب

 23-  الئم معه معظم القصات المختلفة حٌث تتالجسم الطوٌل الممشوق من أسهل األجسام فً عمل التصمٌمات

   الخطوطو

 24-ًٌعد الملبس ضرورة اساسٌة ال ٌمكن االستغناء عنه،فهو جزء من السلوك االنسان    

 25- النسبة و التناسب عبارة عن العالقة بٌن أبعاد جزء معٌن من العمل الفنً و بٌن باقً االجزاء   

 26-  التاٌورات من لون واحدترتدي ذات الجسم النحٌف القصٌر    

×  ثقافٌة فً بعض المجتمعاتتستخدم األلوان للتعبٌر عن المكانة ال -27  

  × دة أعلى الرأس وإلى الخلفالترٌبسون عبارة عن قبعة لها حافة أو بدونها ترتدى عا -28

بط و المدبب عند حردة االوهو ٌقص من قطعتٌن بحٌث ٌكون الطرف  )رجالن( ٌرجع تسمٌة الكم الرجالن إلى اللورد -29

×  الخٌاطه عند خط الرقبة  
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×   ٌصل طوله حتى منتصف الساق الشانٌل هو الرداء الذي -31  

 30- ٌتبع بعض المصممٌن فً تصمٌماتهم تشكٌل الخامة مباشرة على الجسم كترجمة إلفكارهم    

  × من مصادر التصمٌمي ٌرتدي التصمٌم تعتبر مصدر ل من القماش و المودٌل والشخص الذان عملٌة الترابط  بٌن ك -32

 33- ا ة و التزٌٌن أكثر مما ٌحقق لها هذإن المرأة ال زالت تختار مالبسها بدافع التمشً مع خطوط الموض

   اإلختٌار الراحة و الحماٌة 

ظهرت بعض الدول إلى كانت بارٌس تنفرد وحدها فً مٌدان الموضة حتى مطلع القرن العشرٌن وما زالت إلى أن   -34

  × و لندن و نٌوٌورك والصٌن جانبها مثل روما

  ×  ألنها تظهرها أكثر ضخامة تتجنب الفتاة صاحبة الجسم الممتلئ المالبس التً تتمٌز بقصات طوٌلة -35

 36- هً ج المالبس التً تتطلبها الحشمة فً جمٌع المجتمعات البشرٌة  وإنما لٌس هناك معٌار واحد لنوع ونموذ

    نسبٌة تختلف بإختالف الثقافات

 37- ه المرأة وال ذأن الموضة تملً على متبٌعها أسلوب سلوكهم حتى لو لم ٌكن لباس الموضة ال ٌناسب جسم ه

    شكلها العام

 38- اعته ا على نشر خطوطه ورواج بضرٌقة العرض وحسن إعداده وٌنعكس هذإن نجاح المصمم ٌتوقف على ط

   رتهوزٌادة ارباحه وشه

×  عملت مادلٌن فٌونٌه فى احد بٌوت االزٌاء الشهٌرة بلندن وهو اخوات كالوت -39  

  ×  ولد كرٌستٌان دٌور فى نورماندى احدى ضواحى فرنسا من اسرة غنٌة -41

  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       اٌناس الدرٌدى                                     مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق أ.د /  

 


