
 

 

 

 

 ههای مختلف می خرند.به صورت آماده از فروشگا.امروزه مردم پوشاک مورد نیاز خود را از کجا می خرند؟1

باگذشت زمان وافزایش جمعیت ،چون دیگر یک یا  .کارگاه های تولید لباس برای چه به وجود آمده اند؟2

ورده کنند،کم کم این کارگاهها برای تولید ر آازهای تعداد زیادی از مردم را بنی چند خیاط نمی توانستند

 لباس به تعداد زیاد به وجود آمدند. 

زیاد )) تولید  به تولید یک کاال به یک شکل وبه تعدادرا تعریف کنید و یک مثال بزنید. "تولید انبوه".3

 گویند.امروزه کارگاههای تولید لباس، تولید انبوه دارند. انبوه(( می

پارچه از نخ درست می شود. نخ ممکن .پارچه ی مورد نیاز کارگاه های تولید لباس چگونه تولید می شود؟4

ارچه پای است طبیعی یا مصنوعی باشد. پس از تولید نخ در کارخانه های نخ ریسی، نخ ها به کارخانه ه

 بافی )نساجی( فرستاده می شود.

برش کار(( از روی الگوهایی که دارد پارچه را ) )چیست؟ "برش کار".در کارگاه تولیدی لباس وظیفه ی 5

می برد،الگو ها که با شماره مشخص می شونددراندازه های مختلف وبرای افراد با قد ووزن مختلف تهیه می 

 شود. 

هر یک از آنها یک بخش از لباس را می .در کارگاه تولیدی لباس وظیفه ی خیاط های مختلف چیست؟ 6

دوزند برای مثال یک نفر فقط آستین می دوزد ولباس ها را به دیگری می دهد . نفر بعدی یقه ها  را متصل 

 می کندوفرد دیگری دکمه وزیپ به لباس می دوزد.

ی که در کارگاهها مشغول به کار هستند، بخشی از کار تولید را انجام می همه ی کسان.خطّ تولید چیست؟ 7

 دهند تا کاال به صورت نهایی آماده شود.به این همکاری خط تولید می گویند.

لباس بایدپوشش  یم چگونه می تواند با باورهای دینی  ما تناسب داشته باشد؟نک . لباسی که انتخاب می8

مسلمان در موقع حضور افراد نامحرم فراهم کند.رعایت حجاب وعفاف  مناسب را برای یک زن یا مرد

 موجب وقار و متانت شخص می شود.

لباسی که هم جنس آن خوب باشد وهم از نظر . درهنگام خرید لباس چگونه لباسی را باید انتخاب کنیم؟9

 قیمت مناسب باشد، یعنی با بودجه ی ما تناسب داشته باشد.

 العات اجتماعیمط 61سواالت درس 



 

 

 ودجه یعنی مقدار پولی که می توانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم.ب. بودجه یعنی چه؟11

برای خرید لباس پول توجیبی مون را پس . بهتر است به چه نکاتی قبل ودرهنگام تهیه لباس توجه کنیم؟11

 انداز کنیم.

 درشست و شوی لباس هایمان باخانواده همکاری کنیم.

 اس جدید نخریم وبا تعمیر لباس های قدیمی از آنها استفاده کنیم .لب ت نداردردرهنگامی که ضرو

 لباسهای ایرانی خریده و بپوشیم وآن را متناسب با باور های دینی انتخاب کنیم.

 درهنگام خرید لباس پرس و جو کرده وقیمت ها را مقایسه کنیم ومتناسب با بودجه ی خود خرید کنیم.

 خیاطتر مردم برای تهیه ی لباس به .................... مراجعه می کردند. . درگذشته ی نه چندان دور بیش12

 عمده فروشان. صاحبان کارگاه های تولید لباس ،پارچه را از ................ خریداری می کنند. 13

 

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی | | گام به گام ششم | | نمونه سوال ششم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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