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 لباس، از تولید تا مصرف -16درس 

ی لباس به تر مردم برای تهیّهدر گذشته نه چندان دور بیش -1 خیّاط
 کردند...................... مراجعه می

 یک گارگاه تولیدی برای دوختن لباس به ................. نیاز دارد. -2 پارچه

ی ها به کارخانههای ...................، نخنخ در کارخانهپس از تولید  -3 پارچه بافی)نسّاجی( -ریسینخ
 شود...................... فرستاده می

های تولید لباس، پارچه را از ................... خریداری صاحبان کارگاه -4 فروشانعمده
 کنند.می

....................... ما تناسب داشته کنیم باید با لباسی که انتخاب می -5 های دینیباور
 باشد.

رعایت ...................... و ...................... موجب وقار و متانت شخص  -6 عفاف -حجاب
 شود.می

در هنگام خرید باید لباسی را انتخاب کنیم که هم ..................... آن  -7 قیمت -جنس
 .................. مناسب باشد.خوب باشد و هم از نظر 

خود را به صورت آماده از تر مردم پوشاک مورد نیاز امروزه بیش -8 صحیح
 خرند.های مختلف میفروشگاه

 تر از آراستگی و تمیز بودن لباس است.پیروی از مد مهم -9 غلط

 شود.پارچه از نخ درست می -10 صحیح

رای یک زن یا مرد مسلمان فراهم لباس باید پوشش مناسب را ب -11 صحیح
 کند.

 باشیم.موقع حضور افراد نامحرم نیازی نیست لباس مناسب داشته -12 غلط

با گذشت زمان و افزایش جمعیّت، چون دیگر یک یا چند خیّاط 
کم توانستند نیازهای تعداد زیادی از مردم را برآورده کنند، کمنمی

 آمدند.های تولید لباس به وجود کارگاه

 کارگاه های تولید لباس چگونه به وجود آمدند؟ -13

« تولید انبوه»آ( به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد 
 گویند.می

ب( در کارگاه تولید لباس به کسی که از روی الگوهایی که دارد، 
 گویند.می« کاربُرش»بُرد،ها را میپارچه

به کار هستند، بخشی از کار ی کسانی که در کارگاه مشغول پ(همه
 ود. به ایندهند تا کاال به صورت نهایی آماده شجام میتولید را ان
 گویند.می« خطّ تولید»همکاری 

 ت( یعنی درآمد و هزینه

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -14
 آ( تولید انبوه

 کارب( برش
 پ( خطّ تولید

 ت( بودجه



 

 

شود. نخ ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشد. نخ درست می پارچه از
ی پارچه ها به کارخانهریسی، نخهای نخ پس از تولید نخ در کارخانه
 شود.بافی )نساجی( فرستاده می

 شود؟های تولید لباس چگونه تولید میی مورد نیاز کارگاهپارچه -15

ی مثال یک نفر دوزند؛ براها یک بخش از لباس را میهر یک از آن
ها دهد. نفر بعدی یقهها را به دیگری میدوزد و لباسفقط آستین می

 دوزد.کند و فرد دیگری دکمه و زیپ به لباس میرا متصل می

 های مختلف چیست؟ی خیّاطهای تولیدی لباس وظیفهدر کارگاه -16

کیفیت خوب و قیمت  -2با باورهای دینی ما تناسب داشته باشد.  -1
 ی ما تناسب داشته باشد.مناسب داشته باشد یعنی با بودجه

 در هنگام خرید لباس باید به چه نکاتی توجّه کنیم؟ -17

رد مسلمان در موقع پوشش مناسب را برای یک زن یا یک م -1
با رعایت حجاب و عفاف وقار و  -2محرم فراهم کند. حضور افراد نا

 کند.متانت شخص را فراهم می 

تواند با باور های دینی ما کنیم چگونه میسی که انتخاب میلبا -18
 تناسب داشته باشد؟

 فروشی( عمده2بافی                      ( پارچه1
 ( تولید لباس4ریسی                         ( نخ3

 ی نسّاجی است؟ی کارخانهکدام مورد، وظیفه -19

 افزایش جمعیّت( 2( تنوّع پوشاک                  1
 هاخیّاط( کم شدن 4( تغییر آب و هوا               3

 های تولید لباس است؟کدام مورد از دالیل به وجود آمدن کارگاه -20

 ( کارگاه2( خطّ تولید                       1
 فروشی( عمده4( نسّاجی                           3

 گوند؟لیدی، چه میبه همکاری افراد برای کار تو -21

 ( سرمایه2       انداز                  ( پس1
 ( مخارج4( بودجه                            3

 گویند؟به درآمد و هزینه چه می -22

 ( انبوه2( زیاد                               1
 ( گوناگون4( عمده                             3

به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد، تولید ......................  -23
 گویند.می

 ( رنگرزی2( نسّاجی                           1
 ( ریسندگی4( خشکشویی                     3

ها به کدام کارخانه ریسی، نخی نخپس از تولید نخ در کارخانه -24
 شوند؟فرستاده می

 کار( بُرش2                         ( خیّاط    1
 ( الگوکِش 4فروش                    ( عمده3

 هاچه کسی در کارگاه تولید لباس، از روی الگوهایی که دارد، پارچه -25
 بُرد؟را می

 ( عفاف2         ( حجاب                  1
 2و1های ه( گزین4         ( سلیقه و نظم           3

 
 

 شود؟رعایت کدام مورد، موجب وقار و متانت شخص می -26

 3ی )گزینه -22(                    1ی )گزینه -21(                     2ی )گزینه -20                 ( 1ی )گزینه -19
 (4ی )گزینه -26(                    2ی )گزینه -25         (            1ی )گزینه -24(                  2ی )گزینه -23
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