
  
  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 

  
        فناوري و سيستم: فصل اول 

--   آزا د    آزا د    آزا د  -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
 

 فوايدي براي انسان دارد ؟ ساخت ابزارچه ١   

 مراحل ساخت ابزارووسايل رابنويسيد ؟ ٢   

 راتعريف آنيد ؟   و محصول فناوری فناوري ٣   

 باعث پيشرفت وتكامل فناوري مي شود ؟چه عواملي  ٤   

  آنيد ؟ساخت محصول فناوری رابيان مراحل  ٥   

 آنند ؟ توليد انسان چگونه توانست ابزارهاووسايل پيچيده تري ٦  

 اجزاي يك ابزارچه رابطه اي بايكديگردارد ؟ ٧   

 آنيد ؟ سيستم راتعريف ٨   

 اجزاي مختلف سيستم فازمتررابنويسيد؟ ٩   

 به چندگروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد ؟ سيستم هاازنظرتعداد اجزاء ١٠  

  است ؟---------، سيستم  هرچه تعداداجزاي يك سيستم بيشترباشد ١١   

گروه تقسيم مي آنند؟ نام ببريد  چند سيستمهاراباتوجه به آاري آه انجام مي دهند به ١٢   

   ؟وبراي هرآدام مثال بزنيد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 
                  برق آار با : مفصل دو

--              آزا د    آزا د    آزا د  -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
                                                              . بوده است ------------- يكي ازمهمترين اآتشاف بشر،   ١

                                                   ؟ پس ازآشف نيروي برق چه چيزهايي ديگراختراع شده اند ٢   

        .آرد  آمك بسياري---------- و ---------استفاده ازنيروي برق به پيشرفت  ٣  

 نام ديگرنيروي برق چيست ؟ ٤   

                                          .د تشكيل شده ان------همه مواد از ٥  

   تشكيل شدند------مولكولها ازذرات آوچكي به نام  ٦   

 اصلي است نام ببريد؟ اتم داراي چندبخش ٧   

                       . مي چرخند--------الكترونها روي مدارهاي به دور ٨   

 يم مي شود ؟چه عاملي باعث ايجادجريان الكتريكي درس ٩    

 آنيد ؟ مولدالكتريكي راتعريف ١٠  

 .  تبديل مي آند------------دينام دوچرخه نيروي چرخشي رابه  ١١  

 درنيروگاه هاي بزرگ وسدهابه آدام وسيله برق توليدمي آند ؟ ١٢  

 ديگرمولدالكتريكي چيست ؟ نام ١٣  

 توزيع برق يعني چه ؟ ١٤  

 ي نيازداريم ؟وسايل براي توزيع برق به چه ١٥

 براي انتقال برق ازچه وسايلي استفاده مي آنيم ؟ ١٦   

 سيم چيست ؟ ١٧  

 سيم هاي برق رامعموًال ازچه جنسي مي سازند ؟ ١٨

 برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتي نيازداريم ؟ براي انتقال ١٩  

  سيم فازچه سيمي است ؟ ٢٠  



 سيم نول آدام است ؟ ٢١  

 دبه چه منظوراستفاده مي شود ؟ازآلي ٢٢  

 سيمهايي به آليدوصل مي شود ؟ چه ٢٣  

 .  قرارگيرد-------آليدبايدهميشه درمسيرسيم  ٢٤  

 .  تبديل مي شود----------المپ انرژي الكتريكي به  ٢٥  

  .  بسته مي شود--------در المپ ٢٦

 پريزچيست ؟ ٢٧  

 ؟ فيوزچيست ووظيفه آن چيست ٢٨

  .  فيوزرانام ببريددونوع ٢٩  

 عبورآندچه مشكلي پيش مي آيد ؟ اگرجريان برق بيش ازحدمعيني ازبدن انسان ٣٠  

 ؟ وصل شدن برق به بدن انسان چه پيامدهايي دارد ٣١  

 چرادرهنگام آاربابرق بايدنكات ايمني رارعايت آنيم ؟ ٣٢  

 (مورد٣(درهنگام آاربابرق رابنويسيد ؟  ه ايمنيکتند چن ٣٣  

 يامنظورمي شود ؟ ازانبردست براي چه چيزي استفاده ٣٤  

 ازسيم چين به چه منظوراستفاده مي شود ؟ ٣٥  

 براي چه منظوري استفاده مي شود ؟ ازدم باريك ٣٦  

 ؟ ازسيم لخت آن براي چه آاري استفاده مي شود ٣٧  

 دونوع سيم لخت آن رانام ببريد ؟ ٣٨

 مي شود ؟ فادهازپيچ گوشتي براي چه آاري است ٣٩ 

 فازمتربراي چه آاري استفاده مي شود ؟٤٠   

 آنيد ؟ مدارالكتريكي راتعريف ٤١ - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 
   آار با برق: فصل دوم 

          --         آزا د  آزا د  آزا د-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
 .  بوده است- - -- - -- -- - -- -اآتشاف بشر،  يكي ازمهمترين  . ١

 ديگراختراع شده اند ؟ پس ازآشف نيروي برق چه چيزهايي  . ٢

 .آمك بسياري آرد ----------  و- - -- -- - -- استفاده ازنيروي برق به پيشرفت   . ٣

  .اند  تشكيل شده--- - -- همه مواد از  . ٤

   تشكيل شدند-- -- -- مولكولها ازذرات آوچكي به نام   . ٥

 ش اصلي است نام ببريد؟دبخ چن اتم داراي  . ٦

 .چرخند  مي--- - -- - - الكترونها روي مدارهاي به دور  . ٧

 د ؟يآيکی چگونه بوجود ميان الکتريجر  . ٨

 مولدالكتريكي راتعريف آنيد ؟  . ٩

 . تبديل مي آند ------------ دينام دوچرخه نيروي چرخشي رابه . ١٠

 ؟ د مي آنديی برق تولله ايدرنيروگاه هاي بزرگ وسدها توسط چه وس  . ١١

 ست ؟يژنراتور چ  . ١٢

 توزيع برق يعني چه ؟  . ١٣

 توزيع برق به چه وسايلي نيازداريم ؟ براي  . ١٤

 آنيم ؟ براي انتقال برق ازچه وسايلي استفاده مي  . ١٥

 سيم چيست ؟  . ١٦

 ؟ و چرا ؟ سيم هاي برق رامعموًال ازچه جنسي مي سازند  . ١٧

 د به محل مصرف به چه امكاناتي نيازداريم ؟يل برق از محل تولبراي انتقا  . ١٨

 م نول دارد ؟يسيم فازچه تفاوتی با س  . ١٩

 مي شود ؟ ازآليد به چه منظوراستفاده  . ٢٠

 چه سيمهايي به آليدوصل مي شود ؟  . ٢١

 . قرارگيرد ------- وز بايدهميشه درمسيرسيميآليد و ف  . ٢٢

  .  تبديل مي شود-- -- - -- - -- يكي به المپ انرژي الكتر  . ٢٣

 آن چيست ؟ فيوزچيست ووظيفه  . ٢٤

  . دونوع فيوزرانام ببريد  . ٢٥

  چه زمانی انسان دچار برق گرفتگی می شود ؟ . ٢٦

 ری بر انسان دارد ؟يبرق گرفتگی چه تاث . ٢٧

 م ؟يد توجه کنيدر هنگام کار با برق به چه نکاتی با  . ٢٨

  .د يسير را بنويک از ابزار های زيکاربرد هر  . ٢٩

   :م لخت کن يس . ٦         :فازمتر  . ٥      :    ک يدم بار . ٣       :ن يم چيس . ٢      :انبردست  . ١

  انواع  سيم لخت آن رانام ببريد ؟ . ٣٠

  ازپيچ گوشتي براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ٣١

    مدارالكتريكي راتعريف آنيد ؟ .٣٢

  



  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 
 

      --       آزا د    آزا د    آزا د  -سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
 آار با چوب: فصل سوم 

 موادي آه بشراستفاده مي آند چيست ؟ يكي ازقديمي ترين وپرمصرف ترين-١

 ده است ؟بهترازچوب آشف ش چراروش ها وابزارهايي براي استفاده -٢

 عمده ترين منبع توليدچوب چيست ؟-٣

 فرآورده هاي مختلف تبديل مي آند ؟ چوب رادرآجابه-٤

 ؟ فرآورده هاي مختلف چوب رانام ببريد-٥

 به آدام چوبها الوارمي گويند ؟-٦

 .  استفاده مي شود-- -- -- - - و -------- ازروآش هاي چوبي براي آارهاي-٧

  شود ؟تخته سه اليي چگونه ساخته مي-٨

 ديگرتخته ي خرده چوب چيست ؟ نام-٩

 نئوپان چگونه ساخته مي شود ؟-١٠

 ساخته مي شود ؟ فيبرچگونه-١١

  . تخته ي نئوپان رابافيبرمقايسه آنيدوتفاوت هاي آن رابيان آنيد-١٢

  .  مي باشد--- - -- -  وپايه هاي آن ازجنس - - -- -- - -- - رويه ي ميزآارازجنس -١٣

 ي استفاده مي شود ؟ازگيره به چه منظور-١٤

 آاري استفاده مي شود ؟ ازچوب ساي وسوهان چوب براي چه-١٥

 ازگونيامدرج به چه منظوري استفاده مي شود ؟-١٦

 براي صاف ومسطح آردن سطح چوب ازچه ابزاري استفاده مي شود ؟ -١٧

 ازچه جنسي ساخته شده باشد ؟ رنده ممكن است -١٨

 شود ؟ ارهايي استفاده ميبراي سوراخ آردن چوب ازچه ابز -١٩

 چهارموردازنكات ايمني وحفاظتي آارگاه چوب رابيان آنيد ؟ -٢٠

 لباس آارمناسب ازچه جنبه هايي موردتوجه است ؟ پوشيدن -٢١

 بايستي نيروي دست آم آرد ؟ چراهنگام پايان برش آاري -٢٢

  

  
  
  



  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 

--    آزا د  آزا د  آزا د-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
  آار با فلز: ارم فصل چه

  .  بوده است--- -- -- - -- درطول تاريخ  انسان يكي ازمهمترين اآتشافت -١

 ؟ آشف فلزچه فوايدي درزندگي انسان دارد -٢

 چه عواملي براهميت آاربردفلزافزوده است ؟ -٣

 ازفلزاستفاده مي آند ؟ باتوجه به چه وسايلي -٤

 چكارآنيم ؟ نيم بايدبراي اينكه بتوانيم ازفلزات بهتراستفاده آ -٥

 فلزات معموًال به چه شكلي درطبيعت يافت مي شود ؟ -٦

  .  ازمعدن استخراج مي شود-- -- - -- -- صورت  آهن به -٧

  رادرآوره بلندمي ريزند ؟ براي به دست آوردن آهن ، چه موادي -٨

 چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نيست ؟ -٩

 ه صورت آلياژ درمي آورند ؟آهن رابه همراه عناصرديگرب چرا -١٠

 به صورت آلياژ درمي آورند ؟ آهن راهمراه آدام ماده -١١

 آلياژ چيست ؟ -١٢

 شود ؟ مس درچه درجه حرارتي ذوب مي -١٣

 .  رابه خوبي هدايت مي آند-- -- -- - --  و --- - -- - مس  -١٤

 رانام ببريد ؟ آلياژهاي مس -١٥

 مس چه فلزي است ؟ -١٦

 ي است ؟آلومينيوم چه فلز -١٧

 آلومينيوم را ازچه ماده اي به دست مي آورند ؟ -١٨

 . آلياژ استفاده مي شود -------- آلومينيوم درصنعت به صورت -١٩

 روي چه فلزي است ؟ -٢٠

 براي جلوگيري از زنگ زدگي استفاده مي شود ؟ چرا از فلز روي -٢١

  شود ؟ از فلز روي درآجاها استفاده مي -٢٢

 ي چه آاري استفاده مي شود ؟ازسوهان برا -٢٣

 ؟ جنس بدنه سوهان ازچيست -٢٤

 از خط آش فلزي مدرج براي چه آاري استفاده مي شود ؟ -٢٥

 براي چه آاري استفاده مي شود ؟ ازسوزن خط آش -٢٦

 ؟ ازسمبه نشان براي چه آارهايي استفاده مي شود -٢٧

 از قيچي ورق بردستي براي چه آاري استفاده مي شود ؟ -٢٨

  چه آارهايي استفاده مي شود ؟ از گونيا براي -٢٩

  

  
  
  
  



  

  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 

          --         آزا د  آزا د  آزا د-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
  ساختمان سازي : فصل پنجم 

  . آموخت ---------انسان غارنشين آشاورزي ودامپروري رابراثر-١

 چگونه شهرنشيني آغازشد ؟-٢

 راتهديدمي آند ؟ عواملي امنيت انسان وساختمان هايشچه -٣

 ايمني ساختمان راتعريف آنيد ؟-٤

 ساختمان هاي شهرهاياروستاها اثردارد ؟ چه عواملي درنظم يافتن-٥

 انواع ساختمان رانام ببريد ؟-٦

 يك ساختمان راتعريف آنيد ؟ نقشه-٧

 ؟ براي ترسيم نقشه ي هم آف يك ساختمان چه مي آنيم-٨

 چه عواملي درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟-٩

 ساختماني راتعريف آنيد ؟ مصالح -١٠

 مصالح ساختماني رانام ببريد ؟ -١١

 درآجاهااستفاده مي شود ؟ ازتيرآهن -١٢

 آجر چگونه ساخته مي شود ؟-١٣

 استفاده مي شود ؟ ازآجر براي چه آاري-١٤

 سيمان چگونه به دست مي آيد ؟-١٥

 . مي گويند -------- به دانه هاي درشت سنگ-١٦

 به دانه هاي ريزسنگ چه مي گويند ؟-١٧

 طورطبيعي درآجاتهيه مي شود ؟ شن وماسه به -١٨

 ؟ شن وماسه به طورمصنوعي درآجاتهيه مي شود -١٩

 موادماسه سيمان چيست ؟ -٢٠

 شود ؟ ازمالت ماسه سيمان براي چه آاري استفاده مي -٢١

 نه استفاده مي شود ؟گچ چگو -٢٢

 ؟ از گچ براي چه آاري استفاده مي شود -٢٣

  



  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 

          --         آزا د  آزا د  آزا د-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
           و محيط زيست بهداشت: فصل ششم 

   
 نشانه هاي انسان سالم رابيان آنيد ؟١ 

  . مي يابد به طورآامل بهبود - -- -- - -- -- - -- -- - -- بيمارمعموًال ازانجام  فرد٢ 

 را تعريف آنيد ؟ سالمتي٣ 

 بهداشت راتعريف آنيد ؟٤ 

  .  است--- - -- -- - -- -- - بهداشت علم  ٥

 يكي ازبهترين وروشهاي تأمين بهداشت چيست ؟٦

 ؟ واآسناسيون چه فوايدي دارد٧

 محيط زيست راتعريف آنيد ؟٨

  . دارد  بستگي-- -- -- - -- -- - زندگي وسالمت انسان به ٩

 ه اصلي انسان وموجودات زنده درآجااست ؟زيستگا١٠

 توانست روش هاي مختلفي رابراي توسعه زندگي ابداع آرده است ؟ انسان چگونه ١١

 آننده محيط زيست رانام ببريد ؟ عوامل آلوده١٢

 زباله چه چيزهايي را آلوده مي آند ؟ -١٣

 زباله را تعريف آنيد ؟ -١٤

  پخش شدن زباله درمحيط زيست چه اثراتي دارد ؟ -١٥

 گازهاي حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثيري برهوادارد ؟ -١٦

 ازجمع شدن زباله چه تأثيري دارند ؟ شيرآبه هاي ناشي -١٧

 ؟ روش صحيح جمع آوري زباله رابنويسيد -١٨

 روش صحيح دفع بهداشتي زباله رابيان آنيد ؟ -١٩

 راچگونه دفع مي آنند ؟ يمارستانيزباله هاي ب -٢٠

 رانام ببريد ؟ حشرات وجانوراني موذي آه باعث انتقالي بيماري مي شود -٢١

 حشرات وجانوراني موذي درآجازندگي وتوليدمثل مي آنند ؟ -٢٢

 چگونه مي توان امكان زيست جانوران وحشرات موذي راازبين برد ؟ -٢٣

ن موذي فقط درمواردبسيارضروري بايدازسموم شيميايي بردن حشرات وجانورا چرابراي ازبين -٢٤

 ؟ استفاده آرد



 حشره آش ها وسموم شيميايي باعث ايجادآدام بيماري خطرناك مي گردند ؟ -٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 

          --         آزا د  آزا د  آزا د-سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی سوالهای متن درس از مجتمع توحيد پسران دبی 
 
  ) نمره٢٥/٠هر مورد (.در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسيد) الف
..  …………… به مجموعه فعاليت هایی که انسان برای برای ساخت ابزار و وسایل انجام می دهد -١

  .می گویند

  .و الکترون است...............    اتم دارای دو بخش اصلی یعنی  -٢

  .گفته می شود.................    به چوب های بریده شده از تنه ی درختان  -٣

به دست .........  از گل خاک رس قالب گيری شده که در کوره و تحت حرارت باال پخته می شود   -٤

  .می آید

  ) نمره٢٥/٠هر مورد .(جواب درست را با عالمت        مشخص کنيد) ب

   کدام یک از سيستم های زیر پيچيده تر از بقيه می باشد؟ -٥

   دوچرخه-اپيما        د هو-  اتومبيل           ج-   خودکار      ب-الف

   کدام یک از وسایل زیر وظيفه ی حفاظت از مدار الکتریکی را بر عهده دارد؟-٦

    فيوز-  سيم فاز           د- پریز      ج-   فاز متر             ب-الف

   فلز آلومينيم در چه درجه حرارتی ذوب ميشود؟-٧

   درجه١٦٠٠  -  درجه       د١١٠٠  -  درجه       ج٦٠٠  -  درجه      ب٦٦٠  - پالف

   ؟ندارد کداميک از مصالح ساختمانی زیر برای تهيه نيازی به حرارت کوره -٨

   گچ-   سيمان       د-   ماسه         ج-   آجر         ب-الف

  ) نمره٢٥/٠هرمورد.(مشخص کنيد) غ ( و جواب غلط را با ) ص( جواب درست را با ) ج

  آن موجب پيش رفت و تکامل فناوری شده است  گسترش دانش و به کارگيری -٩

  برنج و برنز از آلياژهای آهن هستند-١٠

  وسيله ای که سایر انرژی ها را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند مولد نام دارد-١١

 پوشيدن لباس کار مناسب در کارگاه بيشتر جنبه ی حفاظتی دارد-١٢

  .به سواالت زیر پاسخ کامل دهيد) د

انتخاب و شماره ی آن را در داخل پرانتز ) ب(را از قسمت ) الف(رد خواسته شده در قسمت  موا-١٣

  .بنویسيد

                                                                                    ب                                  الف  

(      )                                                                  قسيم      ت                                   )        ( کليد یک پل 



 یر یک مثال بزنيد  برای هر یک از سيستم های ز-١٤

  (                    )                   سيستم هشدار دهنده -الف

  )      ( سيستم گرما زا  - ب

سه مورد را ( چه انرژی هایی را می شناسيد که می توان آنها را به انرژی  الکتریکی تبدیل کرد؟-١٥

  )نام ببرید

   فيبر چگونه ساخته ميشود؟-١٦

  ی برق را از فلز مس می سازند؟ چرا سيم ها-١٧

   آلومينيم را از چه نوع خاکی به دست می آورند؟-١٨

   سيمان از پختن و آسياب کردن چه موادی تهيه می شود؟-١٩

   آهن خام چگونه بدست می آید؟-٢٠

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  کالس اول راهنمايی حرفه وفن 
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 ط زيست بهداشت و محي: فصل ششم 
  نشانه هاي انسان سالم رابيان آنيد ؟ . ١

  سالمتي را تعريف آنيد ؟ . ٢

  بهداشت راتعريف آنيد ؟ . ٣

  .  است -- - -- -- - -- -- -- بهداشت علم  . ٤

  يكي ازبهترين و موثرترین روشهاي تأمين سالمتی چيست ؟ . ٥

  .آسناسيون را بنویسيد فواید وا . ٦

  محيط زيست راتعريف آنيد ؟ . ٧

  .  بستگي دارد --- - -- -- - -- - زندگي وسالمت انسان به  . ٨

  انسان چگونه توانست روش هاي مختلفي رابراي توسعه زندگي ابداع آرده است ؟ .  ٩

  عوامل آلوده آننده محيط زيست رانام ببريد ؟ .  ١٠

  بين ببریم ؟چرا باید زباله ها را از  . ١١

  زباله چيست  ؟ .  ١٢

  پخش شدن زباله درمحيط زيست چه زیانهایی  دارد ؟  .  ١٣

  گازهاي حاصل ازانباشته شدن زباله چه زیانهایی ادارد ؟ .  ١٤

  شيرآبه هاي ناشي ازجمع شدن زباله چه زیانهایی دارند ؟ .  ١٥

  روش صحيح از بين بردن زباله ها را بنويسيد ؟ .  ١٦

  زباله هاي بيمارستاني راچگونه دفع مي آنند ؟ .  ١٧

  حشرات وجانوراني موذي آه باعث انتقالي بيماري مي شود رانام ببريد ؟ .  ١٨

  چگونه مي توان امكان زيست جانوران وحشرات موذي راازبين برد ؟ .  ١٩

 شيميايي چرابراي ازبين بردن حشرات وجانوران موذي فقط درمواردبسيارضروري بايدازسموم .  ٢٠

  استفاده آرد ؟
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   ساختمان سازي : فصل پنجم 

  .  آموخت - -- -- -- -- انسان غارنشين آشاورزي ودامپروري رابراثر . ١

  چگونه شهرنشيني آغازشد ؟ . ٢

  وساختمان هايش راتهديدمي آند ؟چه عواملي امنيت انسان  . ٣

  ايمن سازی ساختمان راتعريف آنيد ؟ . ٤

  چه عواملي درنظم يافتن ساختمان در شهرها يا روستاها دخالت دارد  ؟ .  ٥

  انواع  ساختمان را بر اساس کاربرد نام ببريد ؟ . ٦

  نقشه ساختمان راتعريف آنيد ؟ . ٧

  ن منطقه مؤثراست ؟چه عواملي درانتخاب نوع مصالح ساختما . ٨

  مصالح ساختماني راتعريف آنيد ؟ .  ٩

  چند نمونه ازمصالح ساختماني رانام ببريد ؟ . ١٠

  ازتيرآهن درآجاهااستفاده مي شود ؟ .  ١١

  آجر چگونه ساخته مي شود ؟ . ١٢

  ازآجر براي چه آاري استفاده مي شود ؟ . ١٣

  سيمان چگونه تهيه می شود ؟ . ١٤

  .و ماسه را بنویسيد فرق بين شن  . ١٥

  .روشهای تهيه  شن وماسه را بنویسيد  . ١٦

  شن وماسه به طورمصنوعي درآجاتهيه مي شود ؟ .  ١٧

  مالت ماسه سيمان چگونه بدست می آید ؟ .  ١٨

  ازمالت ماسه سيمان براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ١٩

  گچ چگونه تهيه و استفاده مي شود ؟ .  ٢٠

  اي چه آاري استفاده مي شود ؟از گچ بر .  ٢١
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   آار با فلز: فصل چهارم 

  .  بوده است -- -- -- - -- - يكي ازمهمترين اآتشافت انسان درطول تاريخ  .  ١

  آشف فلزچه تاثيراتی درزندگي انسان داشته  ؟ .  ٢

    چرا کاربرد فلرات روز به روز بيشتر می شود ؟ .٣

  باتوجه به چه عواملی ازفلزات استفاده مي آنند ؟ .  ٤

  چگونه می توانيم ازفلزات بهتراستفاده آنيم ؟ . ٥

  فلزات معموًال به چه شكلي درطبيعت يافت مي شود ؟ .  ٦

  .  ازمعدن استخراج مي شود -- -- -- - -- آهن به صورت  .  ٧

  به دست آوردن آهن ، چه موادي رادرآوره بلندمي ريزند ؟ براي  . ٨

  چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نيست ؟ .  ٩

  چرا آهن رابه همراه عناصرديگربه صورت آلياژ درمي آورند ؟ .  ١٠

  آهن راهمراه با چه موادی به صورت آلياژ درمي آورند ؟ .  ١١

  .مهمترین آلياژهای آهن را نام ببرید  . ١٢

  .ذوب می شود ................. و آهن در دمای ............... مس دردمای  .  ١٣

  . رابه خوبي هدايت مي آند -- -- - -- --  و -- -- -- - مس  .  ١٤

  آلياژهاي مس رانام ببريد ؟ .  ١٥

  مس چه فلزي است ؟ .  ١٦

  آلومينيوم چه فلزي است ؟ .  ١٧

  ي آورند ؟آلومينيوم را ازچه ماده اي به دست م .  ١٨

  . استفاده مي شود -- - -- -- - آلومينيوم درصنعت به صورت  .  ١٩

  روي چه فلزي است ؟ .  ٢٠

  مهمترین ویژگی روی کدام است ؟ .  ٢١

  از فلز روي درچه جاهایی استفاده مي شود ؟ چرا ؟ .  ٢٢

  ازسوهان براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ٢٣

   است ؟جنس بدنه سوهان از چه ماده ای .  ٢٤

  از خط آش فلزي مدرج براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ٢٥

  ازسوزن خط آش براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ٢٦

  ازسمبه نشان براي چه آارهايي استفاده مي شود ؟ .  ٢٧

  از قيچي ورق بردستي براي چه آاري استفاده مي شود ؟ .  ٢٨

  مي شود ؟از گونيا براي چه آارهايي استفاده  .  ٢٩
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  آار با چوب: فصل سوم 
 
 منابع تامين کننده چوب چه جاهایی می باشد ؟ . ١
 درختان را در چه جاهایی به فرآورده هاي مختلف تبديل مي آند ؟ . ٢
 نام ببريد ؟مختلف چوب را فرآورده هاي . ٣
  هر یک از چوبهای زیر چگونه تهيه می شود ؟ . ٤
  :روکش چوبی  . ٢      :الوار  . ١

  :نئوپان  . ٤      :تخته سه الیی  . ٣

  :فيبر  . ٥
  . استفاده مي شود - -- -- - - -  و-- -- -- - - ازروآش هاي چوبي براي آارهاي  . ٥
  نام ديگرتخته ي خرده چوب چيست ؟ . ٦
  . افيبرمقايسه آنيدوتفاوت هاي آن رابيان آنيد تخته ي نئوپان راب . ٧
  .  مي باشد --- - -- -  وپايه هاي آن ازجنس - - -- -- - -- - رويه ي ميزآارازجنس  . ٨
  ازگيره به چه منظوري استفاده مي شود ؟ . ٩
  ازچوب ساي وسوهان چوب براي چه آاري استفاده مي شود ؟ . ١٠
  ود ؟ازگونيامدرج به چه منظوري استفاده مي ش . ١١
  براي صاف ومسطح آردن سطح چوب ازچه ابزاري استفاده مي شود ؟ .  ١٢
  باشد ؟.................  ویا ............ بدنه رنده ممكن است  . ١٣
  براي سوراخ آردن چوب ازچه ابزارهايي استفاده مي شود ؟ .  ١٤
  چهارموردازنكات ايمني وحفاظتي آارگاه چوب رابيان آنيد ؟ .  ١٥
  پوشيدن لباس آارمناسب ازچه جنبه هايي موردتوجه است ؟.   ١٦
  چراهنگام پايان برش آاري بايستي نيروي دست را آم آرد ؟ .  ١٧
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   فناوري و سيستم: فصل اول 

  فوايدي براي انسان دارد ؟ساخت ابزارچه   .  ١

  مراحل ساخت ابزارو وسايل رابنويسيد ؟ .  ٢

  فناوري راتعريف آنيد ؟ .  ٣

  چه عواملي باعث پيشرفت وتكامل فناوري مي شود ؟ .  ٤

  مراحل حل مشكل يا مسئله رابيان آنيد ؟ .  ٥

  انسان چگونه توانست ابزارها و وسايل پيچيده تري توليد آند ؟ .  ٦

  اي يك ابزارچه رابطه اي با يكديگردارد ؟اجز .  ٧

  سيستم راتعريف آنيد ؟ .  ٨

  .سيستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد ؟و از هر گروه مثال بزنيد .  ١٠

   است ؟-- - -- -- -- هرچه تعداداجزاي يك سيستم بيشترباشد ، سيستم  .  ١١

انجام مي دهند به چند گروه تقسيم مي آنند؟ نام ببريد وبراي سيستمها را بر اساس آاري آه  .  ١٢

  هرآدام مثال بزنيد ؟

  

  

 


