
 چوب گالبي براي منبت كاري چگونه بايد خشك شود؟

 به صورت گرده بينه در سايه1)

  ☑ به صورت الوار و تخته در سايه2)

 به صورت گرده بينه در آفتاب3)

 به صورت الوار و تخته در آفتاب4)

  

 كدام منبت داراي استيل است؟

 نقشهاي شكسته با خطوط شكسته و زاويهدار1)

  ☑ نقشهاي درست با خطوط هالالي و نيمگرد2)

 نقشهاي ريز با خطوط هاللي و نيمگرد3)

 نقشهاي ريز با خطوط شكسته و زاويهدار4)

  

 اثر گره زنده در منبتكار چيست؟

  ☑ .ايرادي ندارد1)

 .بايد از چوب خارج شود2)

 .با چوب ديگري جايگزين شود3)

 چسبانده شود4)

  

 كدام است؟ فرق پيكره و منبت

 .پيكره كمي برجستهتر از منبت است1)

  ☑ .پيكره كامالً جدا از زمينه و برجسته است2)

 .مثبت در داخل مار و پيكره كمي بيرونتر است3)

 پيكره همان منبت است4)



  

 مراحل منبتكاري كداماند؟

  ☑ انتخاب چوب، انتقال طرح، كندهكاري1)

 انتقال طرح، كندهكاري، رنگكاري2)

 انتخاب چوب، انتخاب طرح، انتقال طرح3)

 انتخاب مغار، كندهكاري، رنگكاري4)

  

 منظور از منبتكاري كدام است؟

 طراحي روي چوب1)

 چسباندن قطعات براي به وجود آوردن شكلي خاص2)

  ☑ كندهكاري چوب3)

 ايجاد شكل با چوب4)

  

 تعريف اوروليف كدام است؟

 .نيامده باشدبرجستگي كه از زمينه بيرون 1)

 .سطح برجستگي كه از زمينه بيرون آمده باشد2)

  ☑ .سطح برجستگي كه از زمينه و حاشيه بيرون آمده باشد3)

 سطح برجستگي كه از زمينه و حاشيه بيرون نيامده باشد4)

  

 تعريف منبتكاري كدام است؟

 .هنر قطعات هم سطح و هم ضخامت است1)

 رسيدن به نقش برجسته مطابق طرحهاي مورد نظرنوعي كندهكاري غيرهمگن براي 2)



 .هنر چوبي كه اجزاي آن داراي بلندي متفاوت باشد3)

  ☑ كندهكاري روي چوب را منبتكاري ميگويند4)

  

در حال حاضر مبلسازان بر روي وسايلي مانند ميز، صندلي، تخـت خـواب و كمـد از كـدام منبـت 

 استفاده مي كنند؟

  ☑ منبت فرنگي1)

 منبت سنتي2)

 منبت شيشهاي3)

 منبت معرق4)

  

در كدام منبت قسمتي از زمينه را بريده و خارج مينمايند و بر روي قسمتهاي برجسته بـه شـروع 

 به كندهكاري مينمايند؟

  منبتكاري1)

 منبت معرق2)

 منبت مشبك3)

  ☑ منبت شيشهاي4)

  

 براي خشك كردن چوب به روش طبيعي چه ميكنند؟

 .چوبها را در محل مناسب ميچينند تا خشك شوند1)

 .چوبها را روي زمين كامالً پهلوي هم ميچينند2)

 .چوبها را به صورت ايستاده خشك ميكنند3)

  ☑ چوبها را در شرايط مناسب در هواي آزاد خشك ميكنند4)

  



 مزيت قطع كردن درخت در زمستان كدام است؟

 .ده استمواد غذايي آن جريان پيدا كر1)

 .آب و امالح در آن جريان دارد2)

  ☑ .درخت در حال رشد و نمو است3)

 مواد غذايي به چوب تبديل شده و درخت به خواب رفته است4)

  

  

 


