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  1396 - 97سال تحصیلی                         
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 (لباس از تولید تا مصرف : ) شانزدهمدرس  

 تهیه می شد؟ لباس در گذشته نه چندان دور چگونه-1

ه رچه ای کباپاوبیشتر مردم برای تهیه لباس به خیاط مراجعه می کردند وخیاط اندازه آنها رامی گرفت 

 مشتری ها به او می دادندوبه سلیقه آنها لباسی برایشان می دوخت 

 مروزه بیشترمردم پوشاک موردنیازخود راچگونه تهیه می کنند؟ا-2

 به صورت آماده از فروشگاه های مختلف می خرند

 اه های تولیدلباس بوجود آمد؟چراکارگ-3

ز مردم دی ابا گذشت زمان وافزایش جمعیت چون دیگریک یاچندخیاط نمی توانستند نیازهای تعداد زیا

 رابرآورده کنندکم کم کارگاه های تولیدلباس بوجود آمدند

 تولیدانبوه یعنی چه؟-4

 می گویندبه تولیدیک کاال به یک شکل وبه تعداد زیادتولید انبوه 

 هم ترین ماده مورد نیاز درکارگاه تولیدلباس چیست؟م-5

 پارچه

 درست می شود؟ پارچه از چه چیزی-6

 از نخ

 نام ببرید؟چندنوع نخ وجوددارد-7

 دونوع طبیعی ومصنوعی

 پارچه هرکدام در کجا تولیدمی شود؟ونخ -8

 بافی)نساجی(تولید می شودنخ درکارخانه های نخ ریسی وپارچه هادرکارخانه های پارچه 

 ارچه موردنیاز کارگاه های تولیدلباس چگونه تهیه می شود؟پ-9

 از عمده فروشان خریداری می شود
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 ندنمونه از کارهایی که درکارگاههای تولیدلباس انجام می شودرانام ببرید؟چ-10

 سازنده طرح یاالگوبرای پارچه-

 بریدن پارچه از روی الگو-

 مختلف لباس توسط خیاط هاماننددوخت آستین،دگمه وزیپ دوختن بخش های-

 اتوکردن لباس-

 بسته بندی لباس ها-

 چیست؟«برش کار»کار-11

 ازروی الگوهایی که دارد پارچه را می برد

 رکارگاه تولیدلباس چیست؟کارخیاط د-12

ابه رولباس هریک از آن هایک بخش از لباس را می دوزندبرای مثال یک نفرفقط آستین می دوزد 

 دیگری می دهدنفربعدی یقه هاوفرد دیگری دگمه وزیپ به لباس می دوزد

 خط تولیدیعنی چه؟-13

 رت نهاییه صوهمه کسانی که درکارگاه مشغول به کارهستندبخشی از کارتولیدرا انجام می دهندتاکاالب

 آماده شودبه این همکاری خط تولید گفته می شود

 شرایطی داشته باشد؟ کنیم باید چهلباسی که انتخاب می -14

 ایدبا باورهای دینی ما تناسب داشته باشدب-1

 دکیفیت خوب وقیمت مناسب داشته باشدبای-2

 باس چگونه می تواند  با باورهای دینی ما تناسب داشته باشد؟ل-15

قار و وجبلباس بایدپوشش مناسب را برای یک زن یا یک مرد مسلمان فراهم کندرعایت حجاب وعفاف م

 ومتانت شخص می شود

 نظور از اینکه لباس بایدکیفیت خوب وقیمت مناسب داشته باشدچیست؟م-16

عنی اشدیبدرهنگام خرید بایدلباسی راانتخاب کنیم که هم جنس آن خوب باشدوهم ازنظرقیمت مناسب 

 با بودجه ماتناسب داشته باشد
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 بودجه یعنی چه؟-17

 انجام یک کاریاخریدیک چیزبپردازیممقدارپولی که می توانیم برای 

 ه چه نکاتی باید قبل ودرهنگام خریدتوجه کنیم؟ب-18

 برای خرید از پول توجیبی مان پس انداز کنیم-

 دلباس نو نخریم وازلباس های قدیمی استفاده کنیموقتی ضرورتی ندار-

 اس هایمان به بزرگترهاکمک کنیمدرتمیزنگه داشتن وشستن لب-

 ایرانی بخریم تابه تولیدکنندگان داخلی کمک شودلباس های -

 لباسی متناسب بابودجه خودبخریم-

 لباسی متناسب باباورهای دینی مان بخریم.-


