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دقیقه 06وقت آزمون :   زنجانسازمان آموزش وپرورش استان  

ناحیه دو زنجانمدیریت آموزش وپرورش 

سهروردی تهمدبیرستان شبانه روزی 

 

صبح06ساعت برگزاری:  نام ونام خانوادگی:                                  

00/8011/ 01تاریخ امتحان: نام پدر:

 هفتمپایه تحصیلی:

نام طراح: عباس نوری 0118بهمن  « کار با چوب» 7و پودمان « نقشه کشی» 0ارزشیابی مستمر کار و فن آوری پودمان 

 .دانش آموزان عزيز :   با توكّل به خدا، ابتدا سواالت را به دقّت بخوانيد وسپس با آرامش پاسخ آنها را بنويسيد

 سؤاالت كامل كردنی-1
 الف .وجود دارد كه سوراخ های ظريف ايجاد می كند....................  دستی به نام مته های /5

 ب می گويند.....................   به نقشه ای كه با دست وبدون ابزار كشيده می شود نقشه دستی يا /5

 ج استفاده می كنيم.  .............    برای كشيدن ميخ از چوب از /5

 د  استفاده می كنند. .................... وطراحان نقشه برای كشيدن نقشه رايانه ای از نرم افزارمهندسين  /5

 يد.مشخص كن×( با عالمت) يردر سواالت زرا درست  ينهگز-2

 ؟                                                                                                 ارتفاع گيره ميز كار تا چه اندازه بايد باشد  /5

 سينه تا (           4  تاآرنج(          3 تا گردن (  2 تا كمر( 1

 الف

 ؟                                                          هنگام دريل كاری اگر مته عمود برسطح كار نباشد در اين صورت /5

 .مته خم می شود( 1

      .كار خوب سوراخ نمی شود( 2 

  .مته می شکند (3 

                                                                                   .اتفاق خاصی نمی افتد( 4 

 ب

 ؟می گويند لبه تخته رسم لبه كاربه كدام  /5

  لبه راست  (           4 لبه پايين (       3  لبه چپ(          2لبه باال(  1

 ج

 ؟ در هنگام رنده چوب برای پوشال برداری آسان فاصله لبه تيغه وكف رنده چقدر بايد باشد /5

        /  ميلی متر   15/  تا  11بين  (                            2   ميلی متر  /5تا    /1بين  (  1

    ميلی متر    51تا   11بين    (                             4ميلی متر    5تا   1بين   ( 3 

 د

 ؟درپالن ساختمان ديوار وپنجره با چند خط نشان داده می شود /5

 4و      4)  2 2و        3 )4  3و4         2 )4و3(  1

 ه

 .............. يک زبان گويا، زنده و روشن برای انتقال ذهنيات وافکار طراحان به سازندگان وتوليد كنندگان است. /5

                                                                                                     مقياس  (      4  اندازه گيری (         3 نقشه(      2  ابزارهای نقشه كشی(  1

 و

 (  بگذاريد.                                                                                ( و در مقابل جمله غلط عالمت )   در مقابل جمله صحيح  عالمت ) -3  

 الف غ              ص       اره حتی برای تميز كردن خودداری كنيد.                                از لمس كردن تيغه های  /5

 ب                                                                          غ             ص        .در نقشه كشی نياز  است تا فرد توانايی كشيدن خط و اشکال هندسی را داشته باشد  /5

5/ H ص                                                                       .نشان می دهند  مداد مغز نرم را با عالمت             غ ج 



 

 

 د                                         غ               ص .                                         گردو را در ساختن پاركت ها استفاده می شودچوب  /5

  زير پاسخ كوتاه بدهيدبه سواالت  
 ؟با كدام دست در هنگام رنده كردن بايد مشتی جلو رنده را گرفت  /5

 

4 

 

 ويژگی های كاغذ نقشه كشی را بنويسيد؟  5/1

 

 

5 

 ؟دومورد از وسايل مورد نياز كه از چوب بدست می آيد را نام ببريد 1

 

6 

 ؟نقشه سه نما قطعه را از كدام سمت ها رسم می كنند 1

 

7 

  كامل بدهيدبه سواالت  زير پاسخ  

1 T ؟را بنويسيد  كاربرد خط كش 

 

8 

 ؟ويژگی های يک ميز كار خوب را بنويسيد 5/1

 

 

9 

 11 ؟چگونگی رسم پالن ساختمان را شرح دهيد 5/1

 11 ؟مته مارپيچ چه خصوصياتی دارد 1

 12 ؟خط چين در نقشه چه كاربردهايی دارد 1

 13 ؟ايمنی در هنگام جکش كاری را بيان كنيد مهم ترين نکاتی 5/1

 ؟مقياس نقشه را توضيح دهيد 5/1

 

14 

  موفق و پيروز باشيد                                                                      21

 

 



 

 

 

                    كار وفن آوری هفتمكليد سؤاالت     نام درس: 

 حلزونیالف (-1

 (اسکجب

گازانبر ج(

 Auto cadد(

 3: الف -2

 3:ب( 

 2:ج(

 1:د(

 4ه(:

 2و(:

 صالف(-3

 صب(

 غج(

 غد(

 چپ-4

كاغذ نقشه كشی محکم و سفيد ودارای اندازه استاندارد  -5

 باشد

 كاغذ، مصنوعات چوبی-6

 روبرو، چپ، باال-7

 .عمودی استبرای كشيدن خط های افقی و -8

محکم وسنگين با صفحه چوبی باشد، جای مناسبی برای -9

قرار گرفتن ابزار پر كاربرد داشته باشد، ارتفاع ميز كار 

 .مناسب بوده وباعث خستگی شما نشود

برای رسم پالن ساختمان در ذهن خود سقف ساختمان را -11

بر می داريم واز باال به صورت عمود به ساختمان بدون سقف 

 می كنيم، سپس آنچه را كه می بينيم می كشيم. نگاه

به دليل داشتن لبه برنده با يک فشار كوچک می تواند -11

 عمل سوراخ كاری را به خوبی انجام دهد.

 برای نشان دادن خط هابی كه در برابر ديد نباشد بکار -12

 می رود

در زمان چکش كاری با كسی حرف نزنيد، دسته چکش -13

 يا چرب نباشد.ترک نداشته باشد 

هميشع ترسيم  تصويرهای از جسم به اندازه واقعی -14

امکان پذير نيسا برای ترسيم قطعات  چرخ دنده ساعت 

مجبورند نقشه جسم را چند برابر بزرگتر ترسيم كنند وبرای 

قطعات بزرگی مانند ميز مجبورند چند برابر كوچک ترسيم 

 د.كنند برای منظور بايد از مقياس استفاده كنن

 

 

 

  

 

 

 

 

 


