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شوند؟یساخته و پرداخته م ییفلزات از چه روش ها  -1

د ( همه هموارد      یگر ختهیج ( ر          یب ( خم کار        ی( براده بردار الف

کدام است؟ لیساخت وسا یفلز برا نیپر کاربردتر -2

مینی( فوالد                  ب ( مس           ج ( چدن   د ( آلوم الف

معروف است؟ ی، به چه نام ید ساختمانفوال -3

ج ( بتون          د ( آهن         ونی( سازه               ب ( فونداس الف

شود؟ ی، عرضه م ییآهن به چه شکل ها -4

ج ( تسمه         د ( همه موارد      لیب ( ورق و پروف          لگردی( م الف

شوند؟یم دیتول یزی، بر اساس چه چ یفلز یورق ها -5

یب ( جدول استاندارد شهر               ی( جدول استاندارد داخل الف

ید ( جدول استاندارد استان               ی( جدول استاندارد جهان ج

شود؟یشناخته م یو بر چه اساس ستیتسمه چ گرینام د -6



 

 

عرض و طول ، اندازه – یاندازه ، عرض و ضخامت    ب ( فوالد ساختمان -ی( فوالد ساختمان الف

عرض و طول ، اندازه ساخته – مهین( د     ضخامت و عزض ، اندازه ساخته – مهی( ن ج

شود؟یانجام م نکار،یا ییو با چه روش ها ندیگو یاز هم را چه م یو جدا کردن قطعات فلز دنیبر– 7

یو اره کار یکار یچیق – یب ( برشکار                یو ورق کار یکار اره - ی( برشکار الف

یو اره کار یکار یچیق – ید ( خم کار                یو ورق کار یکار اره – ی( خم کار ج

شود؟یاستفاده م یزی، از چه چ یمس دار موجود در پروژه دستگاه برش حرارت میس دنیبر یبرا -8

مخصوص            ب ( اره             ج ( رنده        د ( سوزن خط کش یچی( ق الف

، قبل توجه یدر سوهان کار یحجم براده بردار رای،...... است ، ز یسوهان کار گرینام د -9

ستین – دنییاست  د ( سا - دنییج ( سا  ستین یکار خم(  ب    است – ی( خم کار الف

ند؟یگویسوهان چه م یرو زیر یبه دندانه ها -10

غهیج ( تراشه                    د ( ت            رهی( آج            ب( گالف



 

 

ست؟یجنس سوهان از چ -11

( فوالد نرم           ب ( آهن     ج ( چدن          د ( فوالد سخت الف

شود؟یاستفاده م یزیکردن سوهان از چه چ زیتم ی، برا یدر سوهان کار -12

ج ( سنباده       د ( اسکاچ           یمیب( برس س          ی( برس پارچه ا الف

:یعنی یریگ سهیپل -13

قطعات یریز یقسمت ها یقطعات ب ( سوهان کار ییرو ییقسمت ها ی( سوهان کار الف

قطعات زیت یلبه ها یقطعات   د ( سوهان کار یجانب یقسمت ها ی(سوهان کار ج

ند؟یگو یفلز، چه م یمناسب رو یروهایشکل قطعه با اعمال ن رییبه تغ -14

  ید ( سوراخ کار      یریگ سهیج ( پل       یب ( سوهان کار         ی( خم کار الف

شود؟یاستفاده م ینازک ، از چه روش یفلز ریو غ یفلز یورق ها یسوراخ کار یبرا -15

ج( پانچ              د ( مته             سهیب ( پل                لی( در الف

دیکن لیتکم



 

 

.شوند یبر اساس ............. شناخته م یصفحات فلز نیورق ها:ا -1

.روند یشوند و به کار م یم ییشناسا.............    ٔ  گردها براساس اندازه لیم -2

. کار گریکدیو جدا کردن قطعات از  دنیبر -3 .ندیگو یم یرا .........

 زیداشتن قطعه بسته شده به گىره با........ پره ،ازنگهیوسوراخ کار یمراحل، به وىژه هنگام برشکار یدرتمام-4

کنىد.

......  ۀغیتسمه،ت یباشد،دراثر لرزش ها رونیب رهیاز حد، از گ شیکه قطعه کارب دیببند یچنانچه تسمه را طور-5

.مى شکند

. ٔ  هرگز دندانه هاى تىغه-6 .نکنىد لمس دست با را اره.........

7-
.سوهان را در محل ........... قرار ندهىد

8-
با دستگاه ...... ............ و به کمک ابزار یسوراخ کار

شود یبه نام مته انجام م ی

ابزارى به  ٔ  لهیوس ،بهیرکا سوراخ کار،درشروع ٔ  قطعه یاز سُر خوردن نوک مته از رو یریجلوگ یبرا-9

.شود ینام......استفاده م

.دیح اصل کن نانیاز محکم بودن .......... اطم لیقبل از روش نکردن در-10



 

 

پودمان دوبرق  

.دیدرست را انتخاب کن نۀیرگزیز درسواالت

هست؟ یسیبه مغناط یکیالکتریانژر لیتبد تهیسیمصرف الکتر یازروش ها کیکدام  -1

قطعات            د( شارژرها یچ( آبکار            یسیالکترومغناط یب( آ هنربا                 یبرق ی( بخار الف

حرکت الکترون  یبرا یعامل لیباشد)اختالف پتانس یم تهیسیالکتر میازمفاه کیبه کدام  رمربوطیز فیتعر -2

است( کىیمدار الکتر کیدو نقطه از  نیها در ب

د( مقاومت                    انیان                  ب( ولتاژ                  چ( جر( تو الف

جهت ثابت  کیثابت دارند وحرکت الکترون هادر مدار آن ها در  - یرا که قطب مثبت+ و قطب منف یمنابع -3

است ؟

CD (د                   AC (چ             می( منبع ولتاژ متناوب                 ب( منبع ولتاژ مستق الف

 ییجابه جا نیشوند و با ا یجابه جا م بیآن ها به ترت - یاست که قطب مثبت+ و قطب منف یمنابع ولتاژ-4

ب( منبع ولتاژ       میکند. الف ( منبع ولتاژ مستق یم رییتغ زین یکیدر مدار الکتر یکیالکتر انیجهت جر

DA (د        AC (متناوب     چ



 

 

 یِهاد ایرسانا  کیباشد)عبور جهت دارِ الکترون ها از  یم تهیسیالکتر میازمفاه کیبه کدام  رمربوطیز فیتعر -5

( تهیسیالکتر

ومتد( مقا                    انی( توان                  ب( ولتاژ                  چ( جر الف

 انیکه در برابر عبور جر یباشد )به هر ماده ا یم تهیسیالکتر میازمفاه کیبه کدام  رمربوطیز فیتعر -6

( یکیالکتر

الکترون ها) مقاومت کند( حرکت

کنند؟ یراباکدام فرمول محاسبه م انیرجریمقاد دیتوان یم اهم قانون ٔ  ساده ٔ  از رابطه -7

 * V = R (چ(                    د                      * P = R ((                        ب الف

I                                                  

 انیجر ایولتاژ  تِیتقو نیو همچن انیقطع و وصل جر یاست که معموالً برا هیسه پا یکیالکترون ٔ  قطعه کی -8

شود. یاستفاده م

چ( سلف                 د( مقاومت                 ستوریب( ترانز                  یس ی( آ الف

باشد؟ یم ی( چه فلزاتاژی)آل بیازترک میلح میس -9

ی( سرب ومس                ب( قلع ومس                 چ( قلع و سرب                   د( سرب ورو الف



 

 

.کند یم لیرا به صوت تبد تهیسیاست که الکتر هیدو پا یکیالکترون ٔ  قطعه کی -10

( بلندگو                  ب( خازن                 چ( سلف                 د( مقاومت الف

دیکن لیتکم

.هستند مهم ،.و مقاومت در……………… انیولتاژ، جر مِیمفاه -1

.کنند یم میتقسوو منابع……………DC…………….ACمنابع ،یکل ٔ  را به دو دسته یکیمنابع ولتاژ الکتر -2

.باشند یم……………دیمنابع تول نیاز ا ىیها و شارژرها نمونه ها لیوپ…………… دیژنراتور منبع تول -3

.است وهیو ج کلیسرب، ن وم،یکادم مانند……………داراى مواد یکیالکترون لیوسا لِیپ -4

.ونى به وجودمى آوردخ کم مشکل ……………فلز  -5

طبق قرارداد،  یکیالکتر یشود، در مدارها یم فیتعر یمنف لیتر از پتانس یو قو شتریمثبت، ب لیچون پتانس -6

جهت

.شود یم گرفته نظر در……………قطب بهاز قطب…………… یکیالکتر انیجر

.است) کاتد( ………… یگرید و) آند( ………… یکی ه،یدو پا یدارا یکیقطعه الکترون نیاLEDودنوردهندهید -7



 

 

 کىیالکتر انی.......وباعالمت    جرکىی......وباعالمت    ، واحدولتاژ الکترکىیواحدمقاومت الکتر -8

.وباعالمت .     و.....

داشته باشدمقدار  Ωاهم100آمپر کارمى کند،مقاومت03/0 انیمصرف کننده که باجر کیاگر -9

.از آن چقدر است ولت………یولتاژعبور

.است ولتاژ ومقاومت به صورت …………… یریمتر هنگام اندازه گ یاتصال مولت -10

 ایولتاژ  تِیتقو نیو همچن انیجر………… یاست که معموالً برا هیسه پا یکیالکترون ٔ  قطعه کیستوریترانز-11

.شود یاستفاده م انیجر

.کنند یم دیتول یشتریب یباشند گرما یباالتر………یها هرچه دارا هیهو -12

 زین مخصوص ………… از و باشد داشته وجود مناسب……دیکن یم یکار میالزم است در محلى که لح -13

.دیاستفاده کن

عمل  نیبه ا رد؛یمورد نظر قرار گ ٔ  هیپا ینازک بر رو هیال کی دیمذاب است با میلح میکه س یهنگام-14

  .ندیگو یم………

دیوغلط بودن رامشخص کن حیصح

غ  ص. است برق از استفاده شده، ساخته ٔ  خاموش و روشن نمودن مناسبِ چراغ قوه یاز روش ها یکی -1

است. ص  غΩاُهم کىیدهندواحدمقاومت الکتر ینشان مRرا باحرف کىیمقاومت الکتر -2



 

 

طبق  یکیالکتر یشود، درمدارها یم فیتعر یمنف لیتر از پتانس یوقو شتریمثبت، ب لیچون پتانس-3

شود. ص  غ یبه قطب مثبت در نظر گرفته م یاز قطب منف یکیالکتر انیقرارداد،جهت جر

است. ص  غ یتن زباله کاف کیکردن حدود یسم یبرا لیعددپ کی-4

است. ص  غ وهیو ج کلیسرب، ن وم،یداراى مواد سمى مانند کادم یکیالکترون لیوسا لِیپ -5

 کیابت دارندوحرکت الکترون هادرمدار آن ها درث یرا که قطب مثبت وقطب منف یمنابع میمنبع ولتاژ مستق -6

جهت ثابت است. ص  غ

مى کنند. ص  غ میتقسACومنابع متناوب DCمیمستق ،منابعیکل ٔ  را به دو دسته یکیمنابع ولتاژ الکتر-7

. ص  غدیشارژاستفاده کن رقابلیهاى غ لیزندگى وکار،بهتراست از پ طیبراى کاهش مصرف درمح-8

کم تر است. ص  غ انیباشد، جر شتریب میازس یالکترون عبور نزایهرچه م -9

اهم داشته باشد مقدار ولتاژ آن  آمپر باشد، مقاومت 100 03/0یعبور انیمصرف کننده که با جر کیاگر -10

شود.ص  ع یولت م 30

             کیسه شهروندالکترونىک  پودمان

.دیدرست را انتخاب کن نۀیرگزیز درسواالت



 

 

. .......... شودیگفته م ی، به کس یکیشهروند الکترون -1 که

.کندی، بهتر عمل م یکیخود مثل ارائه مدارک الکترون یشهروند فی( به وظا الف

بانک ها واگذار کند کیالکترون انیخود را به متصد یبانک ی( کارها ب

.تر و ارزان تر انجام دهد عیخود را ساده تر ، سر فی، بتواند وظا یکی( با کمک ابزار الکترون ج

.کند دایدست پ یخوب یدر دانشگاه  ، به رتبه ها کی( در شاخه الکترون د

.فهیاشتراک ، وظ نهیهز افتیکاربران ، با در یبرا نترنتیبرقرار کردن اتصال به ا -2 .است ..........

نترنتیدهنده ا سیمخابرات د( سرو انیب( هکرها ج ( متصد    یکاربران مجاز ( 1

شود؟ یاستفاده م یا لهی، از چه وس یشبکه مخابرات زاتی، به کمک تجه نترنتیاستفاده از ا یبرا -3

د( سوکت        میس ی( مودم         ب ( تبلت        ج ( ب الف

ADSL  بکه تلفن ثابتمودم است؟الف ( در دسترس بودن ب ( استفاده از ش بیجزو معا نهیکدام گز -4

در هنگام استفاده ییدر هنگام استفاده         د ( عدم امکان جا به جا یی( امکان جا به جا ج



 

 

شود؟ یاز ما خواسته م یزی، چه چ کیامن تر شدن پست الکترون یبرا -5

د ( شناسنامه    یج ( کارت مل       یمنی( وجه نقد          ب ( پرسش ا الف

رمز عبور ، کدام مورد نادرست است؟ تیحفظ امن یبرا  -6

دیینگو یو به کس دینکن رهیذخ  انهی( رمز عبور را در را الف

.دیده رییمتفاوت تغ یزمان ی( رمز عبور را دردوره ها ب

.دیکن رهیذخ انهی، حتمآ رمز عبور را در را یفراموش یری( به منظور از جلوگ ج

.دیداشت کن ادیدر دسترس ، رمز عبور را  ی( در محل ها د

.دیحروف الفبا و اعداد استفاده کن بی، بهتر است از ترک منیانتخاب....... ا یبرا -7

یتی( رمز عبور     ب ( شماره کد         ج ( کد محرمانه            د ( کدامن الف

ند؟یگو یچه م رندهیگ کیاز  شینامه به ب کیبه امکان ارسال   -8

انامهیرا یج( گذرواژه          د ( ارسال گروه                 User name (ب       Password    (الف

شود؟ی، از کدام  قسمت استفاده م ندهیآن جهت ارسال در آ رهیذخ ینامه ، برا جادیپس از ا -9  



 

 

 

 

 

 سینو شیب ( صندوق ارسال    ج ( هرز نامه ها      د( پ       افتی( صندوق در الف

 

 یو بد افزارها روسیو یحاو یکیالکترون یالف ( نامه ها ست؟ین حیدر مورد هرز نامه ها ، کدام مورد صح  -10

 یا انهیرا

 

 دیاطالعات مف یرمزدار و حاو یکیالکترون یکرد. ج ( نامه ها زیپره دی( از بازکردن آنها باب

 

 و اطالعات آن را دارد انهیصدمه زدن به را تی( قابل د

 

 دیکن لیتکم

 

خودبهره  یآن درزندگ یایمزا ،ازیکیازامکانات پست الکترون یبا استفاده ازامکان ارتباط با....... و بهره مند -1

 .دیمندشو

 

 نترنتیا بزرگ ٔ  شبکه«  ای »............  ٔ  شبکه« هم وصل شوند به آن ابهیموجود دردن یها شبکه ٔ  اگر همه-2

 .ندیگو یم»

 

 یوصل م نترنتیشما را به ا ٔ  انهیتوانندبا استفاده از امکانات شرکت ..............، را یزمیدهنده ها ن سیسرو-3

 .کنند

 

 .شود مى استفاده............ نام به اى وسىله از مخابرات، ٔ  شبکه زاتیبه کمک تجه نترنت،یاستفاده از ا یبرا -4

 



 

 

 

 

 .دیکن ییقابل اعتماد را شناسا کىی..............، پست الکترون  کی دیبا کىیپست الکترون جادیا یبرا-5

 

را به صورت حروف کوچک  یاز حروف الفبا را به صورت حروف بزرگ و برخ یانتخاب رمزعبور......... برخ یبرا-6

 .دیسیبنو

 

 .انند......، امن استفاده مى شودها م سهینو ریرمزهاى عبور استفاده از سا ایاز مزا-7

 

 .ندیگو ی............میامکان، ارسال گروه نی. به ادیارسال کن رندهیگ کیاز  شینامه را به ب کی دیتوان یم -8

 

 .دیزیبپره(( spam  ............ از بازکردن-9

 

 شیصورت ...........،نما افت،بهیموجود درصندوق در یها د،نامهیشو یخود وارد م کىیهرگاه به پست الکترون-10

 .شود یداده م

 

 دیوغلط بودن رامشخص کن حیصح

 

 قرارداد کار است. ص     غ میتنظ رد،یکه الزم است قبل از شروع کار انجام گ یاز موارد -1

 

 . ص     غدینده رییمتفاوت تغ یزمان یرمز عبور خود را در دوره ها-2

 

 . ص     غدینکن رهیذخ انگرید ٔ  رمز عبور خود را در راىانه -3

 

4- kar123 تاحدودى ساده، استفاده از حروف و اعداد. ص     غ یرمزهاى عبور به خاطر سپار یایاز مزا 



 

 

 

 

 

5- kArOfAn123 باشد. ص  غ یتاحدودى مشکل م یاز معاىب رمزهاى عبور به خاطر سپار 

 

 . ص  غدیخاص استفاده کن یها سهیونوحروف الفبا،اعداد بیبهتراست ازترک منیانتخاب رمزعبور ا یبرا -6

 

 شود. ص  غ یخواسته م یمنی، از ما پرسش ا کیامن تر شدن پست الکترون یبرا -7

 

تر و ارزان تر انجام دهد. ص   عیخود را ساده تر ،سر فی،بتواند وظا یکیشهروندالکترونىک باکمک ابزارالکترون -8

 غ

 

 است. ص  غ یجهان ٔ  موضوعات مورد نظر در شبکه یجست و جو نترنت،یبه ا یاز امکانات دسترس یکی--9

 

 در هنگام استفاده دارد. ص  غ ییامکان جابه جاADSLاز محدودى تها مودم یکی-10

 

 هشتم هیچهار بافت تخت              پا پودمان

 

 .ته باشىدداش توجه آن.......   و.......  به است الزم نخست گام نظر،در مورد ٔ  بافته ٔ  براى تهىه-1

 

 بافت هیوته افید(ال    یگذار هیج(درآمدوسرما    نهی( کاربرد و هدف   ب(نقشه وهزالف

 

 رد؟یگ دانجامیکاربا کدام دوّم موردنظر،درگام ٔ  بافته ٔ  براى تهىه-2

 

 موردنظر افیال هیکاغذ    ج(درآمد د( ته یبامدادرو یب(طراح   نهی( محاسبه هزالف



 

 

 

 

 

 .رودیساده به کار م  می.........دست بافت و گل دیتول یبافت تخت برا -3

 

 ید( قال               ریج(حص          یها                 ب( پارچه ها افی(الالف

 

 باشند؟ یبافت تخت م یمرحله برا نیراوّلیازمواردز کیکدام -4

 

 نییبند (طناب)           د( اتصال و تز  یچیپ رازهیج( ش       یب( پود گذار       ی( تار گذارالف

 

 کیو گبه مهارت دارند، درکدام  میگل ،یمانند قال راندازهاىىیعالوه بربافت انواع ز یرانیا ریوعشا التیا -5

 دارند؟ زمهارتیرنیز یازبافت ها

 

 چادرها اهی( بند و طناب ب( انواع پارچه هاج(نمدازپشم گوسفند د(سالف

 

 دیکن لیتکم

 

 .بافت ها عبور دهىد انهیاستحکام بىشترى داشته باشد پودهارابه شکل............. از م دبافتیاگر بخواه -1

 

 نیدهند و به ا یشانه انجام م ایبه نام.....  یکاررابا ابزار نیشوندا یدار انجام م یکه بررو ییدربافت ها-2

 .ندیگو یم»شانه زدن «کار

 

ها  یبافت را از...........ن دیها در هنگام بافت، با ین یختگیاز به هم ر یریو حفظ تعادل و جلوگ جادیا یبرا-3

 .شروع کنىد



 

 

 

 

 

 .شود یساده ازبافت..........استفاده م میساخت گل یبرا  -4

 

 .دیتا به شکل ........ درآ دیو تاب هر نخ را باز کن دیبکش فیک رونیاضافه ن خها را به ب انیدر پا -5

 

 دیوغلط بودن رامشخص کن حیصح

 

 . ص     غدیدر خارج کن ٔ  رهیاز دستگ دوسربندرایبافت رابانخ ها گره بزن یدرمرحله سوم ،کاربافت تخت انتها-1

 

 شود. ص     غ کنواختیباشد تا تراکم بنددر طول آن  کسانیکشش نخ ها  دیهنگام بافت بندمراقب باش -2

 

 دو سر بافته راجمع نکند. ص     غ باشد که یبه قدر دیکشش نخ با -3

 

از وسط  ینباشدکه ن ادیآنقدرفشار ز زیاز آن خارج بشودو ن یبه راحت یباشد که ن یصورت دبهیکشش نخ با-4

 فشرده نشود. ص   غ

 

 تا حرکت نکنند. ص     غ دیرا روى نى ها قرار ده گریهنگام عبودادن نخ، دست د دیدقت کن-5

 

              5 پودمان

 

 2یکیشهروندالکترون

 

 ست؟یچ شنیمیان گرینام د -1



 

 

 

 

 

 دئویج( افکت               د ( و         ییانمایب ( پو          ری( تصوالف

 

 -Paint 2 ید ( برنامه موسق  یب ( برنامه حافظه      ج ( برنامه نقاش   یالف ( برنامه متن    ست؟یچ 

 

 م؟یکن یاستفاده م ی، از کدام نرم افزار حرفه ا ریتصو شیرایو یبرا -3

 

      Windows ( د           word (ج           office        ب ) Photoshopالف ) فتوشاپ 

 

 شود؟یو اجرا م یطراح یدرچه قالب شتریب ییانمایامروزه پو -4

 

 یبعدد ( چهار      یج ( سه بعد         یب ( دو بعد         لمی( ف الف

 

 م؟یاستفاده کن یزی، از چه چ بانیپشت ینسخه ها ینگهدار یبرا -5

 

   ( الفDVD (         (بFlash disk        ( ج External (سخت (     د ( همه موارد سکید 

 

 .شده است لیبه نام .............تشک یزیر اریاز مربع هاى بس ریهر تصو -6

 

 ) Windows د                                        کسلی( قالب    ب( پوىانماى       ج(پالف

 

 بیبا ترک ریوب و تصاو یبا حجم کم مناسب برا ریباشد))قالب فشرده تصو یمربوط به کدام قالب م ریجمله ز -7

 .((یواقع یرنگ



 

 

 

 

 

 bmp . (د      png . (ج         jpg . (ب      tif . (الف

 

 .((ندوزیبا حجم باال  استاندارد و ریتصو رفشردهیباشد ))قالب غ یمربوط به کدام قالب م ریجمله ز -8

 

 bmp . (د       png . (ج              jpg . (ب      tif . (الف

 

 نرم افزار) -Bigasoft Total Video Converter (BTVC9             دارد؟ یکاربرد چه

 

قالب ها  د  ریهابه سا لیفا لیتبد یپوىانماى ج( برا یب( برا   یقالب بند ی( براالف

 ریشتصاویرایویکیگرافی)برنامهها

 

             دارد؟ یچه کاربرد Photo Collage Max) ٔ  با برنامه -10 

 

قالب ها  د  ریهابه سا لیفا لیتبد یپوىانماى ج( برا یب( برا یقالب بند ی( براالف

 ریشتصاویرایویکیگرافی)برنامهها

 

 دیکن لیتکم

 

 لی......... فادیآ یم((.))و قسمت دوم که بعداز لیمى شود. قسمت اول اسم فا لیاز دو بخش تشک لینام فا-1

  .است

 

 .شود ی((استفاده میتصاوىر چاپ یبا حجم باال و مناسب برا ریفشرده تصو ریاز قالب .............. ))قالب غ -2



 

 

 

 

 

 Paintمانند یمانند ............. ىا نرم افزار ساده ا یحرفه ا یاز نرم افزارها دیتوان یم ریتصو شیرایو یبرا -3

 .دییاستفاده نما

 

 .دیدار ازیمانند نرم افزار.................... ن یتر یحرفه ا  یبه برنامه ها یحرفه ا یدکارهایتول یبرا لمیف دیدرتول-4

 

 .مندشود ه بهر آن حقوق از تواند مى اثر ٔ  منظور از حق .............  اىن است که تنها مؤلف ىاپدىد آورنده-5

 

 دیوغلط بودن رامشخص کن حیصح

 

 و است وهنرى علمى ادبى، ٔ  حق تکثىر (کپى راىت) نوعى حفاظت قانونى از آثار چاپ شده و چاپ نشده -1

 آن ٔ  ارائه و توزىع تکثىر، انحصارى حقوق از که دهد مى اجازه اثر ٔ  ندهپدىدآور و مؤلف به تکثىر حق قانون

 غ     ص. کند استفاده اثر

 

 به صورت جداگانه نصب شود. ص     غ دیهست ونبا 7نرم افزارهمراه با وىندوز  نیاPremiereنرم افزار-2

 

که فقط از چند رنگ استفاده  یریوب و تصاو یبا حجم کم مناسب برا ریقالب فشرده تصو(png .)) ازقالب -3

 .شده است

 

بهتر خواهد شد. ص      ریتصو تیفیباشد، ک شتریمتر مربع) ب یسانت کیها در واحد اندازه ( کسلیهرقدر تعدادپ-4

 غ

 

 شود. ص     غ یقالب هااستفاده م ریها به سا لیفا لیتبدWindows Movie Makerٔ  برنامه -5

 



 

 

 

 

 شود؟ یاز ما خواسته م یزی، چه چ کیامن تر شدن پست الکترون یبرا -1

 

 ( شناسنامه 4    ی( کارت مل 3        یمنی( پرسش ا 2وجه نقد           ( 1

 

 رمز عبور ، کدام مورد نادرست است؟ تیحفظ امن یبرا  -2

 

 دیینگو یو به کس دینکن رهیذخ  انهیرمز عبور را در را ( 1

 

 .دیده رییمتفاوت تغ یزمان یرمز عبور را دردوره ها ( 2

 

 .دیکن رهیذخ انهی، حتمآ رمز عبور را در را یفراموش یریبه منظور از جلوگ ( 3

 

 .دیداشت کن ادیدر دسترس ، رمز عبور را  یدر محل ها ( 4

 

 .دیحروف الفبا و اعداد استفاده کن بی، بهتر است از ترک منیانتخاب.............. ا یبرا -3

 

 یتی( کد امن 4( کد محرمانه      3( شماره کد     2رمز عبور      ( 1

 

 ند؟یگو یچه م رندهیگ کیاز  شینامه به ب کیبه امکان ارسال   -4

 

  password     4) User name1 )   3  انامهیرا ی( ارسال گروه 2گذرواژه )   

 

 شود؟ی، از کدام  قسمت استفاده م ندهیآن جهت ارسال در آ رهیذخ ینامه ، برا جادیپس از ا -5



 

 

 

 

 

 سینو شی( پ 4( هرز نامه ها           3( صندوق ارسال      2   افتیصندوق در ( 1

 

 ست؟ین حیدر مورد هرز نامه ها ، کدام مورد صح  -6

 

 یا انهیرا یو بد افزارها روسیو یحاو یکیالکترون ینامه ها ( 1

 

 .کرد زیپره دیاز بازکردن آنها با ( 2

 

 دیاطالعات مف یرمزدار و حاو یکیالکترون ینامه ها ( 3

 

 .و اطالعات آن را دارد انهیصدمه زدن به را تیقابل ( 4

 

 ست؟یچ شنیمیان گرینام د -7

 

 دئوی( و 4( افکت         3           ییانمای( پو 2              ریتصو ( 1

 

 -Paint 8ست؟یچ 

 

 ی( برنامه موسق 4( برنامه نقاش      3( برنامه حافظه         2         یبرنامه متن ( 1

 

 م؟یکن یاستفاده م ی، از کدام نرم افزار حرفه ا ریتصو شیرایو یبرا -9

 



 

 

 

 

      Windows ( 4   word (3          office       2 ) Photoshop1 ) فتوشاپ 

 

 شود؟یو اجرا م یطراح یدرچه قالب شتریب ییانمایامروزه پو -10

 

 ی( چهار بعد 4      ی( سه بعد 3      ی( دو بعد 2       لمیف ( 1

 

 م؟یاستفاده کن یزی، از چه چ بانیپشت ینسخه ها ینگهدار یبرا -11

 

   ( External 3 ) Flash disk ) 2  DVD1 (( همه موارد 4سخت  سکید 

 

 ند؟یآ یم یشده از اطالعات ، به چه کار یکپ ینسخه ها  -12

 

 ی( باز گرداندن اطالعات هنگام مفقود شدن اطالعات اصل 2دنید بیباز گرداندن اطالعات هنگام آس ( 1

 

 2و 1 یها نهی( گز 4فروش آن و کسب درآمد      ( 3

 

 دیکن لیتکم

 

 .بوده است امیو مخاطبان پ تیجذاب شی.........موجب افزا ی..... بر ابزارهاشرفتیپ ریتأث خ،یدر طول تار -1

 

 .باشد یپوىانماىى..........م گرینام د-2

 



 

 

 

 

شود بسىارجذاب تر  یم دی....... تول  یو طرح ها دئویو ر،صدا،یمتن،تصو بیکه از ترک یگزارش چند رسانه ا -3

 .است یمتن یاز گزارش ها

 

 .شده است لیبه نام...........تشک یزیر اریاز مربع هاى بس ریهر تصو -4

 

 .به ............دارد یبهتربستگ ریتصو تیفیک-5

 

پسوند  دیآ یم ((      ))و قسمت دوم که بعد از لیم ىشود. قسمت اول اسم فا لیاز دو بخش تشک لینام فا-6

 .است لیفا

 

 .یتصاوىر چاپ یبا حجم باال و مناسب برا ریفشرده تصو ریاز.............قالب غ-7

 

 .دیدار ازیمانند نرم افزار............... ن یتر یحرفه ا  یبه برنامه ها یحرفه ا یکارها دیتول یاما برا -8

 

 .شود مند ه بهر آن حقوق از تواند مى اثر ٔ  منظور از حق............... اىن است که تنها مؤلف ىا پدىد آورنده-9

 

 .ازجمله نرم افزارهاى ............. استBTVC نرم افزار -10

 

 11-ٔ  بابرنامه Photo Collage Max....................ٔ  هیته

 

 .مینصب کن..........Playerافزار دنرمیبا Toon Boom Animate Pro قبل از نصب برنامه نرم افزار -12

 

 6پودمان



 

 

 

 

 

 باشد یاز کشورهاست ، ............. م یاریاقتصاد بس هیکه پا ایمشاغل دن نیاز گسترده تر -1

 

      یوحش واناتیح ی( نگهدار 4  یاهل واناتیح ی( نگهدار 3    یاهل واناتی( پرورش ح 2       یدامپرور ( 1

 

 ست؟ین حیصح یاهل واناتیدر مورد ح نهیکدام گز  -2

 

 .وجود دارد که متعلق به آن کشور است یاهل واناتیکشورها ،ح یدر برخ ( 1

 

 .ستین ریی، مطلق است و قابل بهبود و تغ یاهل واناتیح یدیتول یها یژگیو ( 2

 

 .دیرا بهبود ببخش واناتیح نیا یدیتول یها یژگیتوان و یهر کشور ، م یاهل واناتیبا مطالعه ح ( 3

 

 .انواع گوسفند و مرغ و خروس و گاو را نام برد توانیم رانیا یبوم یاهل یاز نژادها ( 4

 

 ست؟ین یهلشده دام ا یکدام مورد جزو محصوالت فرآور -3

 

 ( ماست و خامه 4 ری( ش 3       ری( کره و پن 2        ینخ پشم ( 1

 

 م؟یندار ازین لهیپرورش زنبور عسل ، به کدام وس یبرا -4

 

 ( کاله 4( تلمبار         3( دستکش         2     یخال یکندو ( 1

 



 

 

 

 

 به دنبال دارد؟ یدی، چه فوا واناتیو پرورش ح یدر نگهدار یو منطقه ا یمل نیاستفاده از استانداردها و قوان -5

 

 ( همه موارد 4انسان     یو راحت شی( آسا3 وانیح یو راحت شی( آسا 2  دیراندمان تول شیافزا ( 1

 

 شود؟ یکردن پوشال کف جعبه پرورش مرغ ، از کدام ماده استفاده م یضدعفون یبرا  -6 

 

 ( آب ژاول 4      ستکی( وا 3( کلر        2        نیبتاد ( 1

 

 ست؟ین حیصح نی، در مورد پوشال جعبه پرورش مرغ و بلدرچ نهیکدام گز -7

 

 کردن آن ی( استفاده از دستکش ، زمان ضدعفون 2کردن آن یاستفاده از ماسک ، زمان ضد عفون ( 1

 

 و تازه زیخشک و تم ی( استفاده از پوشال نجار 4یو پودر زیاستفاده از پوشال ر ( 3

 

 شود؟یمربوط به جوجه ها محسوب نم یها یماریکدام مرود جزو ب -8

 

 ( آنفلوآنزا 4      ی( هار 3          وکاسلی( ن 2         تیبرونش ( 1

 

 شوند ؟ یآن ها بررس کبار،یجوجه ها ، هر چند مدت  یکنترل رشد وسالمت یبرا -9

 

 ه( ده ما4روز          6(3( ده روز         2ماه      6 (1

 

 ؟ ستین ریدر مورد جوجه ها امکان پذ یکدام مورد با مشاهدات چشم -10



 

 

 

 

 

 ( رشد تاج4           یداخل یها یماری( ب3( رشد پرها      2اندازه بدن     یبررس (1

 

 . شود ی.................. بررس دیجوجه ها با یسالمت -11

 

 ( روزانه4( ساالنه           3( ماهانه           2       یهفتگ (1

 

 در جوجه ها کدام است ؟ یماریعالئم بروز ب نیاز نخست یکی -12

 

 ( از تخم افنادن2اسهال و استفراغ              (1

 

 ( عدم تحرک4کم شدن مصرف آب وخوراک          (3

 

 دارد ؟ ی، چه کاربرد ضیجوجه ها بعد از تعو یبستر قبل -13

 

 ( کود مناسب درختان2         یگلدان اهانیکود مناسب گ (1

 

 ( همه موارد4       یآپارتمان اهانیکود مناسب گ (3

 

 : یعنی«  یپرور یآبز » -14

 

 یآب طیدر مح یجانور انی( پرورش آبز2 یآب طیدر مح یاهیگ انیپرورش آبز (1

 



 

 

 

 

 یخشک طیدر مح انی( پرورش آبز4    یآب طیر محد یوجانور یاهیگ انیپرورش آبز (3

 

 ؟ شودیمحسوب م انیپرورش آبز دیکدام مورد از فوا -15

 

 با ارزش یپرورش انیآبز یزنده کوچک برا یغذا دی( تول2   وریدام و ط ییوغذا ینتیو ز ییمواد دارو دیتول (1

 

 ( همه موارد4                  یتجار یها دیص یطعمه برا دیتول (3

 

 شود ؟ یحاصل م ی، چه مواد هی، از آب فاضالب ها پس از تصو انیدر پرورش آبز -16

 

 ی( معدن4    ییایمی( ش3      ی( آل2پساب        (1

 

 . ................ است یماه نیدرصد هضم وجذب پروتئ -17

 

 کم یلی( خ4( متوسط      3     نیی( پا2باال       (1

 

 . .................هستند ابیعناصر کم یها حاو انوسیاق یماه -18

 

 و فلوئور دی( 4وفسفر      می( کلس3    میو پتاس می( سد2و آهن    یرو (1

 

 ؟ ستیچ یگوشت ماه تیمز نیبارز تر -19

 

 اشباع وندیچرب با چند پ ریغ یها دی( وجود اس2اشباع     ریغ وندیچرب با چند پ یها دیوجود اس (1



 

 

 

 

 

 است حی( صح3( و )1) یها نهی( گز4   6و امگا  3چرب از خانواده امگا  یها دیوجود اس (3

 

 کدام ارزش باالست ؟ یدارا یگوشت ماه -20

 

 یطیمح ستی( ز4       یکیولوژی( ب3        یی( غذا2         ییایمیش (1

 

 . با گوشت قرمز ........................... است یماه ییغذاارزش  -21

 

 ( متفاوت4( همگون       3       کسانی( 2مشابه       (1


