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 תדמיתנות ממוחשבת עיצוב אופנה -תכנית  מוסמך י"ג 

 תהתמחות עיצוב אופנה ותלבושו -אומנויות העיצוב מגמת

 

 הוראות לנבחן

 שעות 4: משך הבחינה .א

 

 . תוכנת תדמיתנות דגם ב פיתוחנחות משימות המ 10: מבנה השאלון .ב
 

 עלייך לחלק את זמן הבחינה כך שתוכל לבצע את כל המשימות במלואן. .ג
 נקודות 50 -1פרק 
 נקודות 25 - 2פרק 
 נקודות 20 - 3פרק 
 נקודות 5 - 4פרק 

 נקודות 100סה"כ  
 

 :חומר עזר מותר לשימוש .ד

 A4נייר פרגמנט בגודל  סרגל,  ,  עפרון,  נייר מספרי: כלי עבודה .1
 

 :הוראות מיוחדות .ה

 ועמדת מחשב עם תוכנת אופטיטקס לכל תלמיד   שולחן 

 תלמיד מופיע בשלט על השולחן שלום הש 

  התלמידים את העבודות בתיקייה אישית שלהם.יש לפתוח תיקייה כיתתית בה ישמרו 

  הדפסת עבודת התלמיד לבדיקה ע"י הבוחן. –מדפסת 

 המבחן המורה בכיתה ידפיס את עבודות התלמידים לטובת בדיקת הבוחן  בסוף. 
 

 מהלך הבחינה

 העבודה תחילת ביצוע לפני קרא בעיון את ההנחיות שלהלן

 יםגמד 3 של איור -1נספח  לפנייך 

 

 נקודות 50 -1פרק 

 .התדמיתנותדיגום ופיתוח בתוכנת לד משלושת הדגמים בחר אח .1

 על נייר פרגמנט  כציור עבודה טכני   צד קדמיאת הדגם שבחרת צייר  .2

 .לדגם שבחרת צד אחורי לצייר ציור עבודה  עצב את צד האחורי של הדגם כרצונך.  .3

 על הדף. שלך  רשום את שמך ואת מס' תעודת הזהות .4

 זה הבוחן יעבור ויבדוק את הדגמים.בזמן 
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 בתוכנת התדמיתנות.   38הדגם במידה את  פתח  .5

חוטים ישרים,  ון חלקים, סימוןמיסת חלקים, דהפרסימני מפגש,  בצע את הפעולות הנדרשות: סימון  .6

 התאמת פינות ותוספות תפרים.

 

 נק' 25 – 2פרק 

   42, 40, 36מידות נוספות:  3הדגם וחלקיו ל לאחר שסיימת את הפיתוח,  דרג  .7

 

 נק' 20 – 3פרק 

בשלב  ים שהכנתשל כל חלקי הדגם והמידות  לפי הדירוג 80%חשב תצרוכת בד חסכונית של לפחות  .8

 הקודם. 

 לחשב גם תצרוכת בד לדביקונים.יש 

 

+ מס תעודת ךהממוחשב בתיקיה הנושאת את שמ יך לשמור את כל פעולות הפיתוח בסיום הבחינה על .9

 זהות שלו. 

 את התיקיות האישיות יש לשמור בתוך תיקייה כוללת של הכיתה .

 

 נק'  5 – 4פרק 

 עמידה בלוחות זמנים .10
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