
 باشد می ………زهوارها به نسبت چله نخ لهحرکت گلو

 الف( در یک راستا

 ب( در جهت معکوس

 .ج( رابطه ای ندارد

  ☑ یکی و روی دیگری د( عبور از زیر

  

برای افزایش یا کاهش طول و عرض یک طرح ثابت برای بافت در اندازه های مختلف می توانیم 

 .دهیم تغییر ………

 الف( رجشمار طرح

 طرح نقوش ٔەب( فاصل

 ج( ضخامت تار وپود و پرز

  ☑ د( الف وج

  

 منظور ازفرش زربفت چیست؟

 .الف( تارهای چله طالیی دارد

  ☑مفتول نقره و طال در فرشب( کاربرد 

 .ج( جنس پرزش از طال می باشد

 .د( پودش از جنس طال می باشد

  

 چیست؟ وین ٔەموز شکارگاه فرش ٔەزمان بافت و نوع گر

 ترکی ۀٔالف( قرن دهم و کر

 فارسی ۀٔب( قرن چهاردهم و گر

 ترکی ۀٔج( عصر صفویه و گر

  ☑فارسی ۀٔد( قرن دهم و کر

  



 توسط غیاث الدین جامی بافته شده است؟کدام فرش موزه ای 

 الف( چلسی

 ب( اردیبل

 ج( شکارگاه وین

  ☑د( شکارگاه میالن

  

 اند؟ شده بافت فارسی ٔەکدام فرشهای داده شده با گر

 الف( چلسی ، شکارگاه وین

  ☑ب( شکارگاه وین، شکارگاه میالن

 ج( چلسی و پازیریک

 د( چلسی ، جانمازی

  

 قالیها در کرمان بافته شد؟کدام فرش به سفارش پرت

 وین ۀٔالف( شکارگاه موز

 ب( چلسی

  ☑ ج( موج دریا

 د( گلدانی

  

 است؟ شده بافت زمانی چه در حیواندار و گل و میالن پتزولی و وین ٔەفرشهای شکارگاه موز

 الف( نهم

  ☑ ب( دهم

 ج( چهاردهم

 د( عصر صفویه

  

 تیز در فرش حاصل می شود، می گویند؟ به عیبی که بر اثر قیچی کردن با قیچی خراب وغیر

 الف( دو دست شدن



  ☑ ب( جویدگی

 ج( دو رنگی

 د( پیچیدگی

  

 .……………………………فرشی سالم و مرغوب تولید شده که

 .الف( چله اش سالم و یکنواخت کشیده شده باشد

 .ب( پایان هر رج هر دو پود درآن صحیح کوبیده شده باشد

 .باشدج( چله و پرز و پود عالی داشته 

 د( طرح و مصالح عالی داشته باشد

  

 زنی نقشه در بافنده دقتی بی باشند، متفاوت باهم فرش ٔەاگر قسمتی از متن فرش یا قسمتهای قرین

 است؟ نموده ایجاد را عیبی چه

 الف( دو رنگی

 ب( دو دستی

 ج( ترنج دارشدن

  ☑ د( خلوتی

  

 کدام گزینه در مورد فرش گلدانی درست می باشد؟

 .الف( تار وپود وپرزش ابریشمی می باشد

 .ب( تار و پرزپشمی و پود نخی دارد

  ☑ .ج( تار وپود نخی و پرز پشمی دارد

 .د( تار ابریشمی وپرز و پود نخی دارد

  

 ویژگی فرشهای زربفت برجسته چیست؟

 الف( طرح خاص و منحصر به فرد آنها

  ☑ فت آنهاب( کاربرد مصالحی چون ابریشم و نخهای زربفت در با



 ج( نگهداری آنها در موزه های معروف جهان

 د( ایرانی بودن آنها

  

 مشخصات فرش دستباف کدامست؟

 الف( تار و پود و پرز

  ☑ ب( تار و پود و پرز تابیده دور تارها

 ج( پشمی ، پنبه ای و نخی بودن تار وپود وپرز

 د( ایرانی و غیر ایرانی بودن آنها

  

 تارهای فرش از چه نوع مواد اولیه ای ساخته می شود؟

 الف( پشم و پنبه

 ب( پنبه و ابریشم

 ج( پشم و ابریشم

  ☑ د( پشم و نخ و ابریشم

 


