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اینامتوبهترینسرآغاز

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
سؤاالت درس شانزدهم :

لباس ،از تولید تا مصرف

اکمل کنید...
 -1به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد ،تولید  .................................میگویند.
 -2پس از تولید نخ در کارخانههای نخریسی ،نخها به کارخانههای  ................................فرستاده میشود.
 -3همهی کسانیکه در کارگاه مشغول به کار هستند ،بخشی از کار تولید را انجام میدهند تا کاال به صورت نهایی
آماده شود .به این همکاری  .........................................میگویند.
 -4فروشندگانی که کاالها را به تعداد زیاد و به صورت یکجا به مغازهداران میفروشند ........................... ،هستند.
 -5در گذشتهی نه چندان دور بیشتر مردم برای تهیهی لباس به  ...............................مراجعه میکردند.
 -6ی ک کارگاه تولیدی برای دوختن لباس به  .............................نیاز دارد.

درست یا نادرست...
 -7بعد از آنکه پارچه توسط برشکار بریده شد ،عمدهفروشان پارچهها را به فروش میرسانند.
 -8لباس باید پوشش مناسب را برای یک زن یا مرد مسلمان فراهم کند.
 -9لباسی را که انتخاب میکنیم بدون در نظر گرفتن قیمت آن باید جنس خوبی داشته باشد.
 -10پیروی از مد مهمتر از آراستگی و تمیز بودن لباس است.

پاسخ دهید...
 -11تولید انبوه چیست؟
 -12نخ و پارچه هر کدام در کجا تولید میشود؟
 -13کارگاههای تولید لباس چگونه بهوجود آمدند؟
 -14اصطالحات زیر را تعریف کنید.
الف) برش کار

ب) خطّ تولید

پ) عمدهفروشان

 -15مراحل تولید انبوه لباس در کارگاههای تولیدی پس از تهیهی نخ را بنویسید.

ت) بودجه
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 -16سه مورد از معیارهای انتخاب و خرید لباس مناسب را بنویسید.

 -17در کارگاههای تولیدی لباس وظیفهی خیّاطهای مختلف چیست؟

انتخاب کنید...
 -18کدام مورد ،وظیفهی کارخانهی نساجی است؟
 )1پارچهبافی

 )2عمدهفروشی

 )3نخریسی

 )4تولید لباس

 -19کدام مورد از دالیل به وجود آمدن کارگاههای تولید لباس است؟
 )1تنوع پوشاک

 )2افزایش جمعیت

 )3تغییر آب و هوا

 )4کم شدن خیاطها

 -20به همکاری افراد برای کار تولیدی ،چه میگویند؟
ط تولید
 )1خ ّ

 )2کارگاه

 )3نساجی

 )4عمدهفروشی

 -21به مقدار پولی که میتوانیم برای خرید چیزی بپردازیم ،چه میگویند؟
 )1هزینه

 )2سرمایه

 )3بودجه

 )4درآمد

 -22پس از تولید نخ در کارخانهی نخریسی ،نخها به کدام کارخانه فرستاده میشوند؟
 )1نساجی

 )2رنگرزی

 )3خشکشویی

 )4ریسندگی

 -23در تولید انبوه لباس ،قبل از بستهبندی لباسها چه اقدامی صورت میگیرد؟
 )1رنگ

 )2شکل

 )3جنس

 )4اندازه

 -24کدام گزینه درست است؟
 )1صاحبان کارگاههای تولید لباس ،پارچه را از دستفروشان خریداری میکنند.
 )2بعد از بریدن پارچه ،یک شخص قسمتهای مختلف لباس را میدوزد.
 )3نخ تولیدشده برای تولید پارچه به کارخانجات نساجی فرستاده میشود.
 )4برشکار پارچه را در الگویی در اندازهی یکسان میبرد.
 -25کارخانهی نساجی چه وظیفهای دارد؟
 )1تولید پنبه

 )2تولید لباس

 )3تولید نخ

 )4تولید پارچه

 -26رعایت کدام مورد ،موجب وقار و متانت شخص میشود؟
 )1پیروی از مد
 )3رعایت حجاب و عفاف

 )2خرید لباس با قیمت مناسب
 )4خرید لباس دارای جنس خوب

 -27کدام گزینه صحیح نیست؟
 )1در کنار پیروی از مد باید به آراستگی و تمیزبودن لباس نیز توجه کنیم.
 )2ترجیح دهیم لباسهای ایرانی تهیه کنیم.
 )3لباسهای قدیمی که قابل استفاده است را تعمیر کنیم.
 )4برای خرید لباس از پول توجیبی خودمان استفاده کنیم.
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 1انبوه
 4عمدهفروش
 7نادرست

 2پارچهبافی (نساجی)
 5خیاط
 8درست

 9نادرست

 3خطّ تولید
 6پارچه
 10نادرست

 11به تولید یک کاال به یک شکل و به تعداد زیاد «تولید انبوه» میگویند.
 12نخ در کارخانههای نخریسی و پارچه در کارخانههای پارچهبافی (نساجی)
 13با گذشت زمان و افزایش جمعیت ،چون دیگر یک یا چند خیّاط نمیتوانستند نیازهای تعداد زیادی از مردم را
برآورده کنند ،کمکم کارگاههای تولید لباس بهوجود آمدند.
 14الف) در کارگاه تولید لباس به کسیکه از روی الگوهایی که دارد ،پارچهها را میبرد« ،برشکار» میگویند.
ب) همهی کسانی که در کارگاه مشغول به کار هستند ،بخشی از کار تولید را انجام میدهند تا کاال به صورت نهایی
آماده شود .به این همکاری «خط تولید» گفته میشود.
پ) فروشندگانی هستند که کاالها را به تعداد زیاد و به صورت یکجا به مغازهداران میفروشند.
ت) یعنی مقدار پولی که میتوانیم برای انجام یک کار یا خرید یک چیز بپردازیم.
 15کارگاههای تولیدی پارچههای مورد نیاز خود را از عمدهفروشان خریداری میکنند و برشکار پارچهها را از روی
الگوهایی در اندازههای مختلف میبرد ،سپس قسمتهای مختلف لباس توسط اشخاص مختلف دوخته میشود و درزهای
لباس اتو میشود و در آخر لباسها بستهبندی میشود و در مغازههای لباسفروشی به فروش میرسد.
 )1 16لباسی انتخاب کنیم که با باورهای دینی ما تناسب داشته باشد )2 .جنس خوب داشته باشد و قیمت آن مناسب
باشد )3 .لباس باید پوشش مناسب را برای زن یا مرد فراهم کند.
 17هر یک از آنها یک بخش از لباس را میدوزند؛ برای مثال یک نفر فقط آستین میدوزد و لباسها را به دیگری می-
دهد .نفر بعدی یقهها را متّصل میکند و فرد دیگری دکمه و زیپ به لباس میدوزد.
 18گزینهی « »1صحیح است.

 19گزینهی « »2صحیح است.

 20گزینهی « »1صحیح است.

 21گزینهی « »3صحیح است.

 22گزینهی « »1صحیح است.

 23گزینهی « »4صحیح است.

 24گزینهی « »3صحیح است.

 25گزینهی « »3صحیح است.

 26گزینهی « »3صحیح است.

 27گزینهی « »1صحیح است.

