
 چرا دارهای بزرگ را از چوب می سازند؟

  بدلیل راحتی در حمل و نقل -الف 

 بدلیل کنترل ایست-ب 

  بدلیل سنگینی-ج 

  ☑همه موارد-د 

  

 پشم در زیر میکروسکوپ به چه صورتی دیده می شود؟

  ☑به صورت تنه کاج با فلسهای مشخص -الف 

 به صورت برگهای کاج -ب

 به صورت حشرات ریز -ج

 هیچکدام -د

  

 مواد نباتی شامل چه چیزهایی است و چگونه از پشم گوسفند جدا می شود؟

 شن و خاک با شستن از بدن حیوان جدا می شود -الف

  ☑با وسیله ای بنام خارگیر -برگ خشک شده خاشاک و کاه -ب

 سوخته های داغ با استفاده از داروهای شیمیایی -رنگهای نشانه گذاری -ج

  صحیح استالف و ب - د

  

 رنگهای طبیعی به چند دسته تقسیم می شوند؟

  ☑به دو دسته حیوانی و گیاهی -الف

 ای دندانه –ری اکتیو -رنگهای متالیک  -ب

 رنگهای خمی و حیوانی -ج

 موارد الف و ج -د

  

 اسپرک چه رنگی می دهد و بهترین دندانه برای رنگرزی اسپرک چیست؟

 زاج سفید -نارنجی -الف

 سولفات مس-زرد  -ب



   ☑زاج سفید -زرد -ج

 هیچکدام-د 

  

 رنگهای خمی از نظر شیمیایی به چند دسته تقسیم می شوند؟

  به دو دسته ایندیگوییدها-الف 

  ☑به دو دسته ایندیگوییدها و دسته مشتق شده از آنتراکیتول -ب

  به یک دسته مشتق شده از آنتراکینولها -ج

 موارد الف و ب صحیح است -د

  

 کالفها باز و عاری از گره های تنگ نباشند و غبر منظم در حمام ریخته شوند باعث چه چیزی می شوند؟ گر

 باعث از بین رفتن کالفها می شوند-الف 

 باعث خوب رنگ شدن آنها میشود -ب

  ☑باعث نمدی شدن آنها میشود-ج

 باعث عدم جذب رنگ میشوند -د

  

 به چه علت دار را سیه بندی می کنند؟

  ☑برای دقت و سرعت عمل در شمارش نخ تار -ف ال

 برای جدا شدن تارهای زیر از رو -ب

  برای درست چله کشی کردن -ج

 موارد ب و ج صحیح است -د

  

 عرض اسمی بعنی چه؟

  ☑عرض اسمی عبارت است از عرض کامل دستگاه بافندگی -الف

 عرض اسمی عبارت است از کادر خارجی دستگاه بافندگی -ب

 عرض اسمی فاصله بین دو زهوار را گویند -ج

 عرض اسمی همان سیه بندی را گویند-د 



  

 مسائل مورد توجه در چله کشی کدامند؟

 زیر و رو رفتگی دو نخی که به طور موازی بسته شده اند کامالً رعایت شود -الف

 عمل چله کشی باید کامالً در وسط باشد و نخهای چله نباید شل و سفت باشند -ب

 سر دار و زیر دار باید کامالً موازی یکدیگر باشند -ج

  ☑هر سه مورد -د

  

 چه عملی برای استحکام و دوام طرح می شود انجام داد؟

  می توان آنرا روی دیوار نصب کرد -الف

 آن راروی زمین انداخت -ب

   ☑آنرا روی فیبر با تخته سه الیی چسباند و روی آنرا روغن بزرک میزنند -ج

 ف وب صحیح استال-د

  

 


