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 55چِ ًقشی داشتِ؟ صتافٌذگی در سًذگی اًساى -1

 یکی اس ٌّزّای تشز تَد ٍ تا ٌّز تافٌذگی اًساى تسیاری اس ًیاسّای خَد را تزطزف كزدُ است.

. ٍ ، در گام ًخست السم است تِ ...تزای تْیِ تافتِ هَرد ًظز -5 . آى تَجِ داشتِ تاشیذ. ص55............. ..... 

 ّذف -كارتزد 

 55ص تثزیذ؟ ًام را دستی طٌایغ اس ّاییًوًَِ -3

 سثذ، پارچِ، حظیز، گلین، طٌاب ٍ قالی.

 7س55ص تٌَیسیذ؟ تزتیةِ ت را تخت تافت تَلیذ ٍ تْیِ تزای اساسی گام سِ -4

 سٌجی ًیاس -

 اسکچ تظَرت تافت طزاحی -

 هظزفی هَاد هقذار تزآٍرد - 

 9س53ص شَد؟هی استفادُ ّاییپارچِ چِ تَلیذ تزای تخت تافت -5

 ّای دست تافت ٍ گلین سادُ.تَلیذ پارچِ

. تافت  -6  . رٍدهی كار تِ سادُ گلین ٍ تافت دست ّایپارچِ تَلیذ تزای...............

 (تخت)

 53ص تثزیذ. ًام تتزتیة را تخت تافت اًجام چْارگاًِ هزاحل -7

 ٍ تشییي اتظال -4      تٌذ تافت -3تارگذاری       -5  پَدگذاری -1



 

 

 تثزیذ. ًام را تخت دٍ هزحلِ تافت -8

 تارگذاری ؛ هزحلِ دٍم پَدگذاری هزحلِ اٍل

 شَد؟در اٍل تافت اًجام هیكذاهیک اس هَارد سیز  -9

 الف( تارگذاری                            ب( پَدگذاری

 ب: پَدگذاری

 53ص .كٌیذ هشخض را خَد تافت ػزع ٍ طَل اًذاسٓ ایذكزدُ تْیِ قثال كِ........  رٍی اس ًخست -11

 طزحی

 7س54ص كزد؟ تایذ چِ تافت ٌّگام در ّاًی ریختگی تْن اس جلَگیزی ٍ تؼادل حفظ ٍ ایجاد تزای -11

 ّا شزٍع كٌیذ.تایذ تافت را اس ٍسط ًی

 كٌین؟ شزٍع ّاًی ٍسط اس را تافت است تْتز تخت تافت در چزا

 ًکت55ِص تاشذ؟ طَرتی چِ تِ تایذ ًخ كشش ،تخت تافت ٌّگام -15

تایذ تِ طَرتی تاشذ كِ ًی تِ راحتی اس آى خارج ًشَد ٍ ًیش آى قذر فشار سیاد ًثاشذ كِ ًی اس ٍسط 

 شکل گزد خَد را اس دست تذّذ.فشزُ شَد ٍ 

 یادآٍری56اگز تخَاّین تافت دٍ رًگ شَد تایذ چکار كٌین؟ ص -13

ّا را تِ یکذیگز گزُ سدُ ٍ كار را اس قسوت گزُ تَاًین دٍ ًخ اس دٍ رًگ هتفاٍت اًتخاب كٌین ٍ سز آىهی

 ّا شزٍع كٌین.ایي ًخ

 5س56ص چیست؟ سدى شاًِ -14

ّا، تافتِ خَد را تا دست تِ سوت هزكش كار فشزدُ ّا اس سیز ٍ رٍی ًیًخپس اس ػثَر دادى ّز ردیف 

 گَیٌذ.شَد ٍ تِ ایي كار شاًِ سدى هیكِ ایي كار تا دفتیي اًجام هی كٌیذ



 

 

 6س56كٌٌذ؟ صهی استفادُ  ّاییتافتی ًَع چِ تزای شاًِ یا دَفتیي ًام تِ اتشاری سدى تا شاًِ -15

 شَد.دار اًجام هیّایی كِ تز رٍی در تافتِ

 6س56شاًِ چیست؟ ص یا دفتیي -16

 .ذًشَهی اًجام دارقالی رٍی ّایی كِتافت كزدى هحکن تزای است ایٍسیلِ

 1س58كزد؟ ص تایذ چِ تاشذ داشتِ تیشتزی استحکام تافتِ تخَاّیذ اگز -17

 .دّیذ ػثَر ّاِتافت هیاًِ اس الیِ دٍ شکل تِ را پَدّا تاشذ داشتِ تیشتزى استحکام تافتِ تخَاّیذ اگز

.   را تافتِ سز دٍ كِ تاشذ قذری تِ تایذ ًخ كشش -18  ًکت58ِص .ًکٌذ........

 (جوغ)

 1س61ّا در تیي تافتِ تایذ چِ كار كزد؟ صتزای پٌْاى كزدى سز ًخ -19

 تایذ ٍقتی ًخ ٍ سَسى تِ ًی هیاًی كار رسیذ دٍتارُ آى را اس ّواى ًی ػثَر دّیذ.

 11س61پیچی یؼٌی چِ؟ ص شیزاسُ -51

 .گًَاگَى ّایشکل تِ تخت تافت دٍرتادٍر تافتي یؼٌی

اگز دٍ ًیوِ تافتِ تخت را رٍی ّن قزار دّین ٍ تا سَسى پالستیکی ٍ ًخ تِ شکل پیچ تاف یا دًذاى  -51

 61ص هَشی تذٍسین چِ ًام دارد؟

 گذاریپیچی          ب( طٌاب تافی                  ج( تار الف( شیزاسُ

 پیچی شیزاسُ( الف

 ًکت65ِسهاى تافت تٌذ چِ كار كٌین تا تزاكن تٌذ در طَل آى یکٌَاخت شَد؟ ص -55

 ّا یکساى تاشذ.تایذ كشش ًخ



 

 

 65ّا كارتزد دارد را ًام تثزیذ؟ صآى در پَدهاى ایي كِ شغل چٌذ ًام -53

 تافی حظیز - تافی گلین - تافی پشن

. كار -54 . دارد. ص پزداخت .............  65ٍ چگًَگی آى تاثیز هْوی در رٍحیِ ...............

 كارگزاى ٍ كاركٌاى اجزت –


