
“Dövlət ümumi təhsil müəssisəsi təhsilalanlarının 
geyim formalarının Təsvirləri”nə

             Əlavə 1

Təhsilalanların geyim formalarının 
NÜMUNƏLƏRİ

Çoxsaylı şaquli qırçınlı ətək təsviri

Düzbiçimli ətək təsviri

Trapesiya



Şalvar

Qısaqol polo tipli köynək

Uzunqol polo tipli köynək

Önü bağlanan cibli jaket 
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Yay geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (qara rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (qara rəngli)

Qızlar 
Ətək (qara rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (qara rəngli)

Qış geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (qara rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (qara rəngli)



Uzunqol polo tipli köynək  
(ağ rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket   
(tünd boz rəngli) 

Uzunqol polo tipli köynək
(ağ rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket 
(tünd boz rəngli)
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Yay geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd qəhvəyi rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd qəhvəyi rəngli)

Qızlar 
Yubka (dəri rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (dəri rəngli)

Qış geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd qəhvəyi rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd qəhvəyi rəngli)



Uzunqol polo tipli köynək  
(bej rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket   
(tünd boz rəngli) 

Uzunqol polo tipli köynək
(bej rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket 
(tünd boz rəngli)
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Yay geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd boz  rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd boz rəngli)

Qısaqol polo tipli köynək 
(mavi rəngli)   

Qısaqol polo tipli köynək
(mavi rəngli)

Qış geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd boz  rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd boz rəngli)



Uzunqol polo tipli köynək  
(mavi rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket   
(tünd boz rəngli) 

Uzunqol polo tipli köynək
(mavi rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket 
(tünd boz rəngli)
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Yay geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd göy  rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd göy rəngli)

Qısaqol polo tipli köynək 
(açıq yaşıl  rəngli)   

Qısaqol polo tipli köynək
(açıq yaşıl  rəngli)

Qış geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (tünd göy  rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (tünd göy rəngli)



Uzunqol polo tipli köynək  
(açıq yaşıl  rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket   
(tünd yaşıl rəngli) 

Uzunqol polo tipli köynək
(açıq yaşıl  rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket 
(tünd yaşıl rəngli)
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Yay geyim dəsti: şalvar, ətək, qısaqol polo tipli köynək                                     

Qızlar 
Ətək (qəhvəyi-yaşıl rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (qəhvəyi-yaşıl rəngli)

Qısaqol polo tipli köynək 
(açıq sarı  rəngli)   

Qısaqol polo tipli köynək
(açıq sarı rəngli)

Qış geyim dəsti: şalvar, ətək, uzunqol polo köynək, önü bağlanan cibli jaket                                     

Qızlar 
Ətək (qəhvəyi-yaşıl rəngli)

Oğlanlar
Şalvar (qəhvəyi-yaşıl rəngli)



Uzunqol polo tipli köynək  
(açıq sarı  rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket   
(açıq qəhvəyi rəngli) 

Uzunqol polo tipli köynək
(açıq sarı  rəngli)

Önü bağlanan cibli jaket 
(açıq qəhvəyi rəngli)
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