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 درس ھفتم 
 

 پوشاک  
 

 جنس پارچہ ھا -ا

طبیعی و بزذی با الیاف ( ًد)و کیفیت پارچہ ھا هرتلف است۔بعضی اس پارچہ ھا با الیاف جٌس 

هصٌوعی بافتہ هی ضوًس۔اًساى الیاف طبیعی را اس حیواًات و گیاھاى بہ زست هی آورز 

۔پطن،چزم،ابزیطن، جیي، جیز،و پٌبہ هھن تزیي الیاف طبیعی حیواًی و گیاھی است کہ اًساى با آى ھا 

پارچہ ھای هرتلف را آهازٍ هی کٌس ۔ًایلوى،آکزیلیک، پلی استز و ابزیطن هصٌوعی اس هھن تزیي 

 الیاف هصٌوعی است۔الیاف هصٌوعی ًد ھای ھستٌسکہ هعووال اس هواز ًفتی ساذتہ هی ضوًس۔

 



طرح و شکل پارچہ ھا-ب  
 

  

  

پارچہ ھا در طرح ھا و شکل ھای گوناگونی بافتہ می شوند۔مھم ترین طرح ھای پارچہ ھا 
 :عبارتند از

 شطرنجی، سادہ ،چھارخانہ  ، خال دار ،گل دار،راہ راہ

 



مغازہ ی خیاطی  -ج  
 

بعس اس ظھز کار هی  6صبح تا  9سھزا ذاًن هازر عاطفہ ،ذیاط  است۔او زر یک هغاسٍ ذیاطی اس 

کٌس۔هطتزی ھا  پارچہ ھای رًگارًگی هی آورز و هسل ھای گوًاگوًی سفارش هی زھٌس۔ سھزا ذاًن 

اول اًساسٍ ی لباس هطتزی ھا را هی گیزز و آى ھا را زر یک زفتزچہ یاززاضت هی کٌس۔سپس با توجہ 

بہ سلیقہ ی آى ھا الگوی لباس را روی کاغذ  الگو هی اًساسز و آى را بزش هی سًس ۔بعس سھزا ذاًن 

آهازٍ ( اهتحاى لباس) برص ھای هرتلف پارچہ را با ًد و سوسى بہ ھن هی زوسز و لباس را بزای پزو

هی کٌس۔پس اس آى کہ هطتزی لباسص را پزو کزز او با چزخ ذیاطی لباس را هی زوسز و آى را بہ 

 هطتزی تحویل هی زھس۔

 



صفت ھای مربوط بہ بلوز و پیراھن-د  
 

 گزز،یقہ اسکی،یقہ ھفت،آستیي کوتاٍ،آستیي بلٌس،آستیي حلقہ ی،پیلی زار،گطاز، تٌگ ،زاهيیقہ 

 



 تمرین
 

 شما  چگونہ لباس را دوست دارید برای توضیح حد اقل دہ جملہ بنویسید -1

 میان مشتری و خیاط گفتگوی بنویسید  -2

 از لباس ھای ایرانی شما چہ می دانید-3

 لباس ھای پاکستانی را معرفی کنید-4

 


