
::––    آزا د آزا د آزا د:نام دبيرنام دبيرنام دبير   –سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفهکتاب   - فصل اول

  
 يا وسايل را بيان آنيد ؟ مراحل ساخت ابزار   -١

 گردد؟ نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به چه مواردي منجر مي   -٢

 علم چه فوايدي براي فناوري دارد؟   -٣

 . توليد يك محصول فناوري ممكن نيست ............... تفاده ازبدون اس   -٤

 قبل از استفاده در توليد محصوالت فناوري با آن بايد چه آار آرد؟ مواد خام موجود در طبيعت   -٥

 ترين مواد براي توليد محصوالت چوبي چيست؟ يكي از آماده   -٦

 ري چه تغييري بايد درآن ايجاد آرد ؟محصوالت فناو قبل از استفاده از چوب در توليد   -٧

 سيستم را تعريف آنيد؟   -٨

 اگر يكي از اجزاي سيستم درست آار نكند چه اتفاقي مي افتد ؟   -٩

  سيستم را نام ببريد ؟ قسمتهاي اصلي يك  -١٠

 به آدام قسمت سيستم ورودي گفته مي شود؟  -١١

   ؟سيستم به چه آارهائي پردازش مي گويند در يك   -١٢

 ؟ به آدام قسمت سيستم خروجي مي گويند   -١٣

  ورودي يك رايانه چيست ؟   -١٤

 وارد رايانه مي شود ؟ در يك رايانه اطالعات به چه وسيله هايي   -١٥

 گيرد؟ در قسمت پردازش يك رايانه چه آارهايي صورت مي   -١٦

 خروجي يك رايانه چيست؟   -١٧

  .د  مراحل فناوری را نام ببري   - ١٩

  .منجر مي گردد . . . . . . . . .    نتايج تحقيقات علمي و صنعتي به -٢٠

    پيشرفت علم چه تاثيری برفناوري دارد؟-٢١

  .توليد يك محصول فناوري ممكن نيست ...............   بدون استفاده از  -٢٢

  وري چه کاری بر روی آن انجام می دهند ؟ قبل از استفاده از مواد خام موجود در طبيعت برای توليد محصوالت فنا -٢٣

    يكي از آماده ترين مواد براي توليد محصوالت چوبي چيست؟ -٢۴

    قبل از استفاده از چوب در توليد محصوالت فناوري چه تغييري بايد درآن ايجاد آرد ؟ -٢۵

    سيستم را تعريف آنيد؟ -٢۶

  .   مورد از ويژگيهای سيستم را بنويسيد  ٣ -٢٧

  .و هر يک را بطور کامل توضيح دهيد .   اجزای اصلي يك سيستم باز را نام ببريد -٢٨

    ورودي يك رايانه شامل چه چيزهايی است ؟  -٢٩

    در يك رايانه اطالعات توسط چه وسيله هايي وارد رايانه مي شود ؟ -٣٠

 ؟. آيا می توان يک ماشين حساب را يک سيستم باز ناميد توضيح دهيد  -٣١



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -الهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی الهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی الهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوسوسو

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب - کار با برق  : فصل دوم
  

 ؟ خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد -١ 

 ؟ چرا افرادي آه با برق آار مي آنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند -2

 ريكي را تعريف آنيد ؟حفاظت الكت -3

 را بيان آنيد ؟ سه مورد از خطرات ناشي از جريان برق -4

 اتصال سيم فاز به زمين باعث چه خطراتي مي شود ؟ -5

 سيم فاز به بدنه وسايل برقي باعث چه پيامدهائي مي شود ؟ اتصال -6

  عامل جريان الكتريكي چه پيامدهائي دارد ؟ اتصال آوتاه دو سيم -7

 ناشي از برق ساخته شده است نام ببريد؟ سيله آه براي پيشگيري از خطراتدو و -8

  دارد نام ببريد ؟ در هر سيم آشي برق چند سيم ورودي وجود -9

 ؟ سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد -10

 چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟ -11

 در چه قرني متولد شد؟ كعلم الكتروني -12

 چه عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟ -13

 چيست؟ برد -14

 مقاومت انرژي الكتريكي را به چه چيزهائي تبديل مي آند؟ -15

 الكترونيكي آه در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟ قطعه ٥ - ١٦

 ببريد؟ انواع مقاومت را نام -17

 رهاي الكترونيكي چيست؟آار مقاومت در مدا -18

 ببريد؟ چند نوع خازن را نام -19

 وظيفه خازن چيست؟ -20

 جنس ديود از چيست؟ -21

 نام ببريد؟ چند نوع ديود را -22

 سيلسيم و ژرمانيوم چه عناصري هستند؟ -23

 چيست؟ آار ديود شبيه به -24

 چند نوع جريان برق وجود دارد نام ببريد؟ -25

 در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟ طعهبا اختراع آدام ق -26

  جنس ترانزيستور از چيست؟ -27

   

   



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب - کار با برق  : فصل دوم
 

 وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟ -28

 وسيعتري دارد؟ اخير آاربردآدام قطعه الكترونيكي در سالهاي  -29

 در آي سي آدام قطعات الكترونيكي وجود دارد؟ -30

 يراتي در الكترونيك به وجود آورد؟يسي چه تغ اختراع آي -31

 دارد؟ در آي سي معموًال چند پايه وجود -32

 ديود چيست؟ -33

 يكي از آاربردهاي ديود را نام ببريد؟ -34

 .تغيير مي آنند............ شهر قطب ها در هر ثانيه در برق-35

 آنيد؟ فرآانس را تعريف -36

 خطرات ناشي از برق چه پيامدهاي جبران ناپذيري دارد ؟  . ١

 افرادي آه با برق آار مي آنند، بايد با حفاظت ايمني برق آشنا شوند ؟ چرا  . ٢

 الكتريكي را تعريف آنيد ؟ حفاظت  . ٣

 ؟  برق را بيان آنيدسه مورد از خطرات ناشي از جريان  . ۴

 اتصال سيم فاز به زمين خيس باعث چه خطراتي مي شود ؟  . ۵

 بدنه فلزی وسايل برقي چه خطراتی دارد  ؟ اتصال سيم فاز به  . ۶

  اتصال سيم فاز به سيم نول چه خطراتی دارد  ؟  . ٧

 .ريد دو وسيله حفاظتی که برای جلو گيری از برق گرفتگی سا خته شده را نام بب . ٨

  .سيم هايی که داخل پريز ساختمان وجو دارد را نام برده و شمای آنرا رسم نماييد  . ٩

 سيم اتصال به زمين چگونه خطر برق گرفتگي را از بين مي برد ؟  . ١٠

 چرا حوادث ناشي از برق گرفتگي در ايران زياد است ؟  . ١١

 متولد شد؟ علم الكترونيك در چه قرني  . ١٢

 عاملي باعث شد الكترونيك به وجود آيد؟چه   . ١٣

 برد چيست؟  . ١۴

 تبديل مي آند؟................ و ................. مقاومت انرژي الكتريكي را به   . ١۵

 در مدارها استفاده مي شوند را نام ببريد؟ قطعه الكترونيكي آه ۴ . ١۶

 .انواع مقاومت را بطور کامل نام ببريد   . ١٧

 ر مقاومت در مدارهاي الكترونيكي چيست؟آا  . ١٨

 . انواع  خازن را نام ببريد  . ١٩

 وظيفه خازن چيست؟  . ٢٠

 ديود و ترانزيستور ز چه موادی ساخته شده است ؟  . ٢١

  ببريد؟ چند نوع  ديود را نام  . ٢٢



--     آزا د  آزا د  آزا د: : :  نام دبير نام دبير نام دبير-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -  برقکار با  : فصل دوم
 

 .نيمه هادی به چه موادی گفته می شود  ؟ مثال برنيد  . ٢٣

 چيست؟ آار ديود شبيه به  . ٢۴

 در الكترونيك تحول اساسي به وجود آورد؟ با اختراع آدام قطعه  . ٢۵

 وظيفه اصلي ترانزيستور چيست؟  . ٢٨

 وسيعتري دارد؟ اي اخير آاربردآدام قطعه الكترونيكي در ساله  . ٢٩

 در آي سي چه  قطعاتی وجود دارد؟  . ٣٠

 سي چه تاثيراتی در الكترونيك به وجود آورده است ؟ اختراع آي  . ٣١

 يكي از آاربردهاي ديود را نام ببريد؟  . ٣٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

    راهنما يِِی دوم و فنحرفه کتاب -بهداشت :  ل سومفص
 آدام فعاليتها به آب وابسته است؟  -١

 آارخانه بدون آب متوقف مي شود؟ فعاليت آدام  -2

 شده است؟ چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن  -3

 انواع فاضالب را نام ببريد؟  -4

 ائي دچار بيماري هاي خطرناآي مي شوند؟دري چرا گاهي انسان با خوردن غذاهاي  -5

 آنيد؟ ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان  -6

 مناسب ترين آب براي آشاميدن آدام است؟  -7

 سازي آب را بيان آنيد؟ دو روش از روشهاي سالم  -8

 دارو را تعريف آنيد؟  -9

 دارند؟ داروها چه فوائدي  -10

 د؟انواع منشُا دارو را نام ببري  -11

 .تهيه مي شوند................روش امروزه بيشتر داروها به  -12

 شوند را نام ببريد؟ چند دارو را آه به روش شيميائي تهيه مي  -13

 دام بيماريها بدون مصرف دارو بر طرف مي شوند؟  -14

 داروهائي آه ايجاد وابستگي مي آنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟  -15

 هنده چه داروهائي هستند؟آا داروهاي  -16

 ببريد؟ چند نمونه از داروهاي آاهنده را نام  -17

 داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟  -18

 بزنيد؟ براي داروي محرك مثالي  -19

 آافئين در آدام محصوالت وجود دارد؟  -20

 داروهائي هستند؟ داروهاي غير مجاز چه  -21

    نام ببريد؟چند نوع داروي غير مجاز را  -22

   چه  فعاليتهايی به آب وابسته است؟ -٢٣

    چه عواملي باعث خالي شدن ذخاير آب وآلودگي آن شده است؟-٢۴

  .  انواع  فاضالب را نام ببريد -٢۵

   چراگاهي انسان با خوردن غذاهاي دريائي دچار بيماري هاي خطرناآي مي شوند؟-٢۶

  .آنيد   ويژگيهاي آب آشاميدني سالم را بيان -٢٧

    مناسب ترين آب براي آشاميدن آدام است ؟-٢٨

  .  روشهای سالم سازي آب را بيان آنيد -٢٩

    دارو به چه موادی گفته می شود ؟-٣٠

  داروها چه تاثيراتی بر بدن انسان دارند ؟ -٣١

    انواع منشُا دارو را نام ببريد؟-٣٢

  . مي شوندتهيه................امروزه بيشتر داروها به روش -٣٣



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

    راهنما يِِی دوم و فنحرفه کتاب -بهداشت :  فصل سوم
  

    چند دارو را آه به روش شيميائي تهيه مي شوند را نام ببريد؟-٣۴

  .يد   چه  بيماريها به دارو نياز ندارند ؟ و روش درمان اين بيماريها را بنويس-٣۵

    داروهائي آه در بدن ايجاد وابستگي مي آنند به چند گروه تقسيم مي شوند؟-٣۶

    داروهاي آاهنده چه داروهائي هستند؟-٣٧

    چند نمونه از داروهاي آاهنده را نام ببريد؟-٣٨

    داروهاي محرك چه نوع داروهائي هستند؟-٣٩

    براي داروي محرك مثالي بزنيد؟-۴٠

  ام محصوالت وجود دارد؟  آافئين در آد-۴١

    داروهاي غير مجاز چه داروهائي هستند؟-۴٢

    چند نوع داروي غير مجاز را نام ببريد؟ -۴٣

   مصرف داروهای محرک قوی چه تاثيری بر بدن انسان دارد ؟ -۴۴

  مصرف داروهای کاهنده قوی چه تاثيراتی بر بدن انسان دارد ؟  -۴۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



--   آزا دآزا دآزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   - درس از مجتمع توحيد پسران دبی  درس از مجتمع توحيد پسران دبی  درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متنسوالهای متنسوالهای متن

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -  چهارم فصل

  
 آنند؟ چوب ها را بر اساس آدام ويژگي تقسيم بندي مي -١

 چو ب ها به چند گروه تقسيم بندي مي شوند؟ -٢

 سوزني برگ دو مثال بزنيد؟ براي درختان -٣

 براي درختان پهن برگ مثال بزنيد؟ -٤

 سوزني برگ را با چوبهاي پهن برگ را مقايسه آنيد؟ چوبهاي -٥

 توان تشخيص داد؟ سختي و نرمي چوب را چگونه مي  -٦

 از پهن برگان در آجاها استفاده مي شود؟  -٧

 درخت رانام ببريد؟ سه قسمت اصلي  -٨

 آار ريشه چيست؟  -٩

 قسمت درخت تهيه مي آنند؟ چوب مورد نياز در صنايع چوب از آدام   -١٠

  از چه قسمتهائي تشكيل شده است ؟تاج درخت  -١١

 آرد؟ چرا نمي توان چوب درختاني آه تازه قطع شده اند را در صنايع چوبي استفاده  -١٢

 خشك آردن چوب چه فوائدي دارد؟  -١٣

 خشك آرد؟ چوبهارا به چه روشهائي مي توان -١٤

 روش طبيعي خشك آردن چوب را بطور خالصه توضيح دهيد ؟  -١٥

 ي چوب چيست؟ديگر روش خشك آردن مصنوع نام  -١٦

 توضيح دهيد؟ روش مصنوعي خشك آردن چوب را بطور خالصه  -١٧

 در آوره چوب خشك آني چه عواملي تحت آنترل است؟  -١٨

 خشك آردن مصنوعي را بيان آنيد؟ مزاياي -١٩

 را بيان آنيد؟ چند مورد از نكات ايمني در هنگام آار با مغار  -٢٠

 چوب ها را بر اساس آدام ويژگي طبقه بندي مي آنند؟ -٢١

 . مثال بزنيد ٢به چند گروه طبقه بندي مي شوند از هر گروه  ب هاچو  -٢٢

 .چوبهاي سوزني برگان چه تفاوتی با چوب پهن برگان دارد  -٢٣

 سختي و نرمي چوب را چگونه  تشخيص  می دهند ؟ -٢٤

 برگ در چه جاهايی استفاده  مي شود؟ از چوب درختان پهن -٢٥

 .سه قسمت اصلي درخت رانام ببريد  -٢٦

 ت؟ريشه چيس وظيفه  -٢٧

 آنند؟ چوب مورد نياز در صنايع چوب از آدام قسمت درخت تهيه مي -٢٨

 درختاني آه تازه قطع شده را در صنايع چوبي استفاده آرد؟ چرا نمي توان چوب -٢٩

 چرا چوبها را قبل از مصرف بايد خشک کنيم ؟ -٣٠

 .روشهای خشک کردن چوبها را نام ببريد  -٣١

 يد ؟آردن چوب را بطور خالصه توضيح ده روش طبيعي خشك -٣٢



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -  چهارم فصل
 

 مدت زمان خشک کردن چوب به چه عواملی بستگی دارد ؟ -٣٣

 .روش مصنوعي خشك آردن چوب را بطور خالصه توضيح دهيد   -٣٤

 چوب خشك آني چه عواملي تحت آنترل است ؟ در آوره -٣٥

 .مزاياي خشك آردن مصنوعي را بنويسيد  -٣٦

 در هنگام کار با مغار به چه نکاتی بايد توجه کنيم ؟ -٣٧

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

--  آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -  فلزات فصل
  

  آورند؟استخراج به چه شكلي در مي فلزات پس از -١

 شوند؟ اتصاالت فلزي به چند دسته تقسيم مي -٢

 اتصاالت جدا شدني را تعريف آرده و مثال بزنيد؟ -٣

 را تعريف آنيد؟ اتصاالت جدا نشدني -٤

 مهم ترين روش اتصال دائم چيست؟ -٥

 آنيد؟ لحيم آاري را تعريف -٦

 آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟ -٧

 اري استفاده مي شود را بيان آنيد؟موقع لحيم آ چند مورد از نكاتي آه در  -٨

 موقع لحيم آاري استفاده مي شود را بيان آنيد؟ چند مورد از نكات ايمني آه در  -٩

 دستگاهي استفاده مي شود؟ براي انجام جوشكاري از چه  -١٠

 چيست؟ وظيفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاري  -١١

 فلزات  را پس از استخراج به چه اشکالی  در مي آورند ؟ -١٢

 الت فلزي به چند دسته تقسيم مي شوند؟اتصا -١٣

 اتصاالت جدا شدني را تعريف آرده و مثال بزنيد ؟ -١٤

 .اتصاالت جدا نشدني را تعريف آنيد و مثال بزنيد  -١٥

 لحيم آاري را تعريف آنيد؟ -١٦

 آلياژ لحيم از چه فلزاتي تشكيل شده است؟ -١٧

 روغن لحيم)   بهويه  )  الف .وظيفه هر يک از وسايل زير را در لحيم کاری بنويسيد  -١٨

 در هنگام لحيم کاری به چه نکاتی بايد توجه کنيم  ؟  -١٩

 .نكات ايمني آه در موقع لحيم آاري استفاده مي شود را بيان آنيد  -٢٠

 استفاده مي شود؟.................  يا .............. براي انجام جوشكاري از  -٢١

 ؟چرا در هنگام جوشکاری بايد از ماسک و عينک استفاده کنيم  -٢٢

 چرا در هنگام لحيم کاری نبايد هويه را داخل روغن لحيم فرو ببريم ؟ -٢٣

  

 

 

 

 

 

 

 



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -   ساختمانفصل
 مراحلي را بايد طي آرد؟ براي ساخت بنا چه  -١

 وظيفه مهندس نقشه بردار چيست؟  -٢

 به چه عملي برداشت مي گويند؟ اختمان سازيدر س -٣

 .مي گويند............... برداري به خطوط عمودي و افقي درون نقشه -٤

 نقشه خانه را تعريف آنيد؟ -٥

 خانه چگونه بدست مي آيد؟ نقشه يك -٦

 .است ...........بهترين روش براي انتقال اطالعات ساختماني -٧

  باشد؟چرا نقشه بايد داراي عالئم اقتصادي اداري  -٨

 موجود در نقشه را نام ببريد؟ چند مورد از عالئم  -٩

 آادر نقشه را تعريف آنيد؟ -١٠

 نقشه شامل چه مواردي است؟ جدول مشخصات  -١١

 مقياس يعني چه؟  -١٢

 قسمت نقشه آشيده مي شود؟ جدول مشخصات نقشه در آدام  -١٣

 شود؟ راهنما و توضيحات نقشه به چه هدفي ايجاد مي -١٤

 دهند؟  در نقشه رادر آدام قسمت نقشه نشان مينام فضاهاي شماره گذاري شده -١٥

 دارد؟ دستورات الزم براي اجراي دقيق نقشه ساختمان در آدام قسمت نقشه قرار -١٦

 عالمت شمال به چه دليل در نقشه رسم مي شود؟ -١٧

 عالمت شمال آجاست؟ محل قرار گرفتن -١٨

 اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟ -١٩

 دارد؟به چه عواملي بستگي  وزن يك ساختمان -٢٠

 دارد؟ عرض و طول و عمق پي به چه عواملي بستگي -٢١

 وظيفه ستون چيست؟ -٢٢

 شود؟ براي ساخت ستون از چه مصالحي استفاده مي -٢٣

 ديوار چگونه بوجود مي آيد؟ -٢٤

 انواع ديوارها را نام ببريد؟ -٢٥

 ويژگي ديوار حمال را نام ببريد؟ -٢٦

 دارد؟ ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي -٢٧

 اربر را بيان آنيد؟ويژگي ديوار غير ب -٢٨

 به چه منظوري احداث مي آنند؟ در يك ساختمان راه پله را -٢٩

 آنيد؟ تعداد مناسب پله هاي يك ساختمان را بيان -٣٠

 جنس نرده هاي آنار پله چيست؟ -٣١

 پاگرد چيست؟ -٣٢

 پله ها در ساختمان هاي مسكوني چه قدر است؟ ارتفاع مناسب  -٣٣



--     آزا د  آزا د  آزا د: : : ام دبيرام دبيرام دبير ن ن ن-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -   ساختمانفصل
 

 آنيد؟ اندازه مناسب آف پله را بيان -٣٤

 سقف ساختمان به چه منظوري احداث مي شود؟ -٣٥

 چيست؟ جنس سقف ساختمان از -٣٦

 پردازد؟ در چه مواردي مهندس ساختمان به انجام محاسبات مي -٣٧

 ؟براي ساخت بنا چه مراحلي را بايد طي آرد -٣٨

 .وظيفه مهندس نقشه بردار را بنويسيد  -٣٩

 در ساختمان سازي برداشت را تعريف کنيد ؟ -٤٠

 تار چيست ؟ -٤١

   هر يک از تعريف های زير را کامل آنيد ؟ -۴٢

   ......................................................................قشه خانه ازاتصال          ن

  ...........................................................................نقشه يک زبان          

  ..........................................................نقشه عبارت است از طرحی          

 چرا نقشه بايد داراي عالئم اختصاری باشد؟  -۴٣

 چند مورد از عالئم موجود در نقشه را نام ببريد؟ -۴۴

 را تعريف آنيد؟آادر نقشه  -۴۵

 جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردي است ؟ و در کدام قسمت نقشه قرار دارد ؟ -۴۶

 در هنگام رسم نقشه به چه نکاتی بايد توجه کنيم ؟  -۴٧

 چرا در نقشه ها از راهنما و تو ضيحات استفاده می شود ؟ -۴٨

 چرا در نقشه از عالمت شمال استفاده می شود ؟ -۴٩

 ق نقشه ساختمان در آدام قسمت نقشه قرار دارد؟دستورات الزم براي اجراي دقي -۵٠

 محل قرار گرفتن عالمت شمال آجاست ؟ -۵١

 اجزاي اصلي ساختمان را نام ببريد؟ -۵٢

 وزن يك ساختمان به چه عواملي بستگي دارد؟ -۵٣

  ابعاد پی به چه عواملي بستگي دارد ؟ -۵۴

 چرا در ساختمان از پی استفاده می شود ؟  -۵۵

 چه مصالحی ساخته می شود ؟وظيفه ستون را بنويسيد ؟ و از   -۵۶

 ديوار چگونه بوجود مي آيد؟ -۵٧

 انواع ديوارها را نام ببريد؟ -۵٨

 .وظيفه ديوار باربر را بنويسيد  -۵٩

 ضخامت ديوار باربر به چه عواملي بستگي دارد؟ -۶٠

 وظيفه  ديوار جدا کننده  را بنويسيد ؟ -۶١

   



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

   راهنما يِِی دوم و فنحرفه  کتاب -  اختمان سفصل
 

 در يك ساختمان راه پله را به چه منظوري احداث مي آنند ؟ -۶٢

 .در مورد راه پله موارد خواسته شده رابنويسيد -۶٣

  : کف پله ها )ج    : ارتفاع پله ها )ب      : تعداد پله ها )الف

 چرا در راه پله ها  پاگرد استفاده می شود ؟  -٦٤

 سقف استفاده می شود ؟چرا در ساختمان  -٦٥

 سقف ساختمان از چه مصالحی ساخته می شود ؟ -٦٦

 چند نمونه از محاسباتی که مهندس ساختمان انجام می دهد را بيان نماييد  -٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



--    آزا د آزا د آزا د: : : نام دبيرنام دبيرنام دبير   -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 

  اهنما يِِی ر دوم و فنحرفه  کتاب -   خوراک و پوشاکفصل
 

 دارد؟ غذا چه فوائدي -١

 غذا در چه صورت موجب بيماري و مرگ مي شود؟ -٢

 پس از چند روز بعد از مصرف غذاي آلوده ايجاد مي شود؟ آدام بيماريهاي غذائي  -٣

 غذائي در بدن چيست؟ عالمت ايجاد مسموميت هاي -٤

 ني ايجاد مي شوند؟زمان بسيار طوال آدام بيماريهاي غذائي پس از مصرف غذاي آلوده و در مدت -٥

 دارد؟ عرضه بهداشتي غذا در آدام مكانها اهميت -٦

 است؟  و عرضه بهداشتي مواد غذائي در اماآن عمومي بسيار مهمتهيهچرا  -٧

 است؟ قوانين وآيين نامه هاي بهداشتي تهيه و عرضه غذا شامل چه جنبه هائي -٨

 غذاي خانگي در آدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟  -٩

 بهداشت آه در تهيه و نگهداري غذا بايد رعايت شود را بيان آنيد؟ اتسه مورد از نك -١٠

 آشپزخانه مناسب را بيان آنيد؟ خصوصيات -١١

 شوند؟ زباله هاي آشپزخانه چگونه بايد جمع آوري  -١٢

 خطرات و حوادث آشپزخانه ها را نام ببريد؟ -١٣

 آنيد؟ الياف را تعريف -١٤

 چرا مستقيمًا نمي توان از الياف پارچه توليد آرد؟  -١٥

 پارچه از الياف بايد چه آاري انجام دهيم ؟ براي توليد -١٦

 دارد؟ نوع پارچه به چه عاملي بستگي  -١٧

 ببريد؟ الياف مورد استفاده در پارچه بافي را به چند گروه تقسيم مي آنند، نام -١٨

 الياف طبيعي را تعريف آنيد؟ -١٩

 براي هر يك دو مثال بزنيد؟ انواع الياف طبيعي را نام ببريد و -٢٠

 نوعي را تعريف آنيد؟الياف مص -٢١

 است باشد، ميل نازآتر و آوچكتر................... ميل قالب بافي  هرچه شماره -٢٢

   

   


