
 تاس يگاو يهامچر تخصوصیازا ککدامی

 تراستکناز يبز هب تنسب -الف

 ☑بیشتر روعم تمقاوم-ب

 دارد يبیشتر تضایعا يگوسفند هب تنسب-ج

 تنیس هاستفاد لقابـد

  

 .تاس...........نعنوا هب نآزا هاستفاد درسیم نانسا نذه هب مچرو تپوس يبرا هک يکاربرد ناولی

 ☑لباس و شپوش- ـفال

 یزیبایوتا تزئین-ب

 منزل نتزئی يبرا يابزار-ج

 تنداش يکاربرد ـد

  

 تچیس مچر

 گویند مچر ار هشد یحکاک تپوس-ـفال

 دگوین مچر ار هشد هبرید تپوس-ب

 گویند مچر ار هشد ینقاش تپوس -ج

 ☑پوست دباغی شده را چرم گویند  ـد 

  

 ......زچرم جیر عبارتست ا

 تاز پوست گوساله که بوسیله براق نمودن پشت چرم به صورت جیر درآمده اسـالف 

 ☑وسیله پرداخت نمودن پشت چرم بصورت جیر درامده است ازپوست گوساله که بـب 

 تبه صورت جیر درامده اسماز پوست شتر که بوسیله براق نمودن پشت چرـج 

 تاز پوست شتر که بوسیله پرداخت نمودن پشت چرم بصورت جیر درامده اسـد 



  

رسطح چرم ک از مراحل ساخت چرم اگر طوالنی شود باعث ایجاد ضایعه آبکریاسوزنک بیکدام

 دمیشو

 خشک کردن ـالف 

 نصیقل داد ـب 

 روغن دادنـج 

 ☑تخمیر مجدد ـد 

  

 تدر انتخاب ساخت و دوخت کیف چه مراحلی الزم اس

 ☑طراحی، الگو سازي ، برش ـالف 

 يالگو سازي و چسب کارـب 

 الگو سازيـج 

 يچسب کارـد 

  

 ؟کاربرد موم درکیف دوزي چیست

 ☑تارهاي نخ به هم  براي نرم شدن نخ واتصال ـالف 

 خبراي نرم شدن نـب 

 براي استحکام چرمـج 

 ابراي تیره کردن نخ هـد 

  

 تمورد استفاده صفحه فلزي چیس

 براي سفت نمودن زیر کار براي کوبیدن یا سوراخ کردنـالف 

 ☑براي فیکس کردن کار ـب 



 براي کوبیدنـج 

 نبراي سوراخ کرد-دـ

  

 ده به کار می روجنس قیطان از چیست ؟ و براي چ

 از جنس کتان ، براي کفاشی -الف

 ☑جنس ابریشم و نایلون ، براي دوخت معمولی زا--ب

 از جنس پالستیک ، براي کیف دوزي-ج

 داز جنس ابریشم یا نایلون یا پالستیک ، براي انواع دوخت و بافت و بن -د

  

 تمنظور از مصنوعات چرمی چیس

 شود کارهایی که بنام چرم درست میـالف 

 مفوـب 

 ☑کارهاي بنام چرم درست می شودو جنس آنها از چرم اصل نیست ـج 

 تمنظور چرم دست دوز و چرخی اسـد 

  

 


