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  به نام خداوند جان و خرد

  ۹۲نوروز : خودآزماييتاريخ          ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان اراک/  هدف  هوشمند غيردولتيدبيرستان            ...............: شماره کالسي
  

   سؤال۲۷: تعداد سؤاالت                    حرفه وفن: درس                      سوم: کالس                    ........................................................... :ينام و نام خانوادگ

  

  )م پر خواهد شداين قسمت توسط دبير محتر( ..................: نمره                                   رضا محمدي         :نام دبير                      نمره        ۲۰: نمره آزمون
  

  ) نمره۲(. مشخص نماييد □ گزينه صحيح را انتخاب نموده و با زدن عالمت در داخل
  

   براي پاک کردن کدام يک از لکه هاي زير از گليسيرين گرم استفاده مي شود؟- ۱

  □ خون) د      □ رجوه) ج    □ چاي )ب    □ چسب) الف

   گرمسيري رشد مي کند؟ه کدام درخت در مناطق نيم-۲

  □ گالبي) د      □ زردآلو) ج    □ موز )ب    □ انجير) فال

   کدام بخش موتور الکتريکي شامل قطب ها و بدنه مي باشد؟-۳

  □ قسمت گردان) د    □ بدنه و محفظه) ج    □ استاتور )ب    □ رتور) الف

   هدف از پرورش درخت کائوچو چيست؟- ۴

  □ شيره) د      □ميوه ) ج    □ چوب )ب    □ زيبايي) الف

  

  ) نمره۲ (.دير را با قرار دادن کلمات مناسب کامل کني زيعبارت ها
  

  .است) خودکار( قابل کنترل يک طرفه يد يک کليه يشب..... ................................. عمل  -۵

 .ديآن را پاک کناک ي با الکل و چند قطره آمون،مقاومت کرد..... .................................  ي اگر لکه -۶

  . شوديگفته م..... .................................  خرد شدهيها  به چوبي در صنعت کاغذ ساز-۷

  .دن رويق صدا به کار مي باشند و به عنوان عايبوده و سبک م..... ................................. يت دارايونولي-  صفحات چوب-۸

  

  ) نمره۲ (.ديمشخص کن(    ) در داخل پرانتز ) غ(ا ي) ص(حروف ادن قرار در را با يا غلط بودن جمالت زيح يصح
  

  . (          ) شوديستن تنها به جسم انسان مربوط ميستن است و سالم زي زم سالي سالم براي غذا-۹

  . (          )د قرار داديد خورشي را در مقابل نور شد ها توان آني مي پشمي خشک کردن لباس هاي برا-۱۰

  . (          )ندي گوي را امگا ميکي مقدار مقاومت الکتريرياحد اندازه گ و-۱۱

  . (          ) کننديحمله م) سرپا(به درختان زنده  هستند که فقط يها موجودات زنده ا قارچ -۱۲

  

  ) نمره۲( .ديسيد و در داخل پرانتز کلمه مناسب را بنويرا به دقت بخوانير  زيعبارت ها
  

               )   (          : کنميل مي تبديکي الکتريرم و به انرژي گيتسمه از موتور م را توسط يکي مکاني من انرژ-١٣

                )    (        :ندد از من استفاده کينان و بار باي تحمل وزن خود و سرنشيل برايک اتومبي -۱۴

                  )    (      : کنندي از من استفاده م، بدهنديفنري به افراد غي جامع اطالعات،ک طرحي درباره يدر زمان کوتاهبخواهند  اگر -۱۵

            )    (            : شودين ميق من تأمي از طرين نوجوانياز در سني موردني از انرژي بخش-۱۶

  

  )مره ن۱( بيشترين دخالت انسان در مورد چه گياهاني مي باشد؟ هدف از اين کار چيست؟ -۱۷
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  ) نمره۱(داشته باشيم تا بتوانيم مراحل توليد را با موفقيت طي کنيم؟ توجه  براي توليد يک محصول فناوري بايد به چه عواملي -۱۸

  

  

  

    ) نمره۱ (.نام ببريدرا   مورد۳  چرا در بسته بندي محصوالت توليد شده به جنس و رنگ بسته بندي توجه مي کنند؟-۱۹

  

  

  

  ) نمره۱( دارد؟ يع چوب چه کاربرديه دار در صناري خط کش ت- ۲۰

  

  

  

  ) نمره١ (. بياوريددو مثال و ديف کنيه را تعري پايي مواد غذا-٢١

  

  

  

  ) نمره۵/۱. ( را نام ببريد مورد۴  دارد؟ي بستگي و نحوه استفاده از آنها به چه عوامليي مردم به مواد غذاي دسترس-۲۲

  

  

  

  ) نمره١ (؟ شونديکودکان در خانه بستراست بهتر  چرا در صورت امکان -٢٣

  

  

  

  

  ) نمره۱ (.نام ببريدرا   مورد۴ ات استفاده کنند؟ير و لبنيشمخصوصاً  ييد از انواع مواد غذاي چرا نوجوانان با-۲۴

  

  

  

  ) نمره۱( برآمد؟ ييد به سرعت در صدد لکه زداي پارچه بايجاد لکه روي چرا در صورت ا-۲۵

  

  

  

  ) نمره۱( د؟ن شوين پرداخت مي با ماشي به آسانMDF يا چرا تخته ه-۲۶

  

  

  ) نمره۵/۱ (.ديف کني تکامل را تعر-۲۷


