
 

 

 

 

 

 

 امضاء -نام و نام خانوادگی دبیر   نمره با حروف نمره با عدد

   

 (نمره3)درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.-الف 

                                                                                                                        □نادرست        □درستبا توجه به محاسبات ریاضی دانان مناسب ترین شکل هندسی برای ساخت طرح عمرانی چهار ضلعی.    -1

 □ادرستن        □درست                                              است.                                     Googleسایت شبکه ملی مدارس ایران  -2

 □نادرست         □درست                                    گام اول در جست و جوی اطالعات انتخاب و جمع آوری اطالعات است.           -3

 (نمره4)جاهای خالی را پرکنید. -ب

 نام دارد. ..............مجموعه ای که اجزای آن با هم در ارتباط اند و به وسیله فرایندهایی ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کنند،  -4

 استفاده می کنیم. ..................................برای نوشتن متن در رایانه از برنامه  -5

 مراجعه کرد................................................................ آدرس  برای دیدن وبگاه شبکه رشد باید به -6

 قبل از آن واژه استفاده کرد. ...........................هرگاه نیاز باشد که واژه ای حتماً مورد جست و جو قرار گیرد، می توان از عالمت  -7

 (نمره5)گزینه صحیح را انتخاب کنید. -ج

 نیست؟کدام گزینه جزء مراحل طراحی و ساخت محصول  -8

 ⃝تعمیر کردن محصول -د              ⃝برنامه ریزی کارها  -ج           ⃝بررسی نیاز و مسئله  -ب            ⃝ارائه و ثبت محصول  -الف

 برای کشیدن نقاشی در رایانه از کدام برنامه استفاده می شود؟ -9

 Excel⃝ -د                    ⃝ PowerPoint -ج                              ⃝  Paint -ب                             ⃝  Word -الف

 وبگاه هایی که موتورهای جستجوی عمومی به آنها دسترسی ندارند چه نام دارند؟ -11

 ⃝وبگاه نامرئی -د                         ⃝وبگاه مرئی  -ج                    ⃝وبگاه خصوصی -ب                      ⃝وبگاه دولتی  -الف

 برای این که مخترع و نوآور خوبی باشید چه چیزی را باید در خود پرورش دهید؟ -11

 ⃝هیچ کدام –د          ⃝ه گرفتن از آفرینش اید -ج                     ⃝ارتباط اجباری  -ب                             ⃝خالقیت-الف

 باسمه تعالی

 تهران 4مدیریت آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان دوره اول نمونه دولتی زنده یاد بهزادی

 93امتحان میان نویت اول 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   نام خانوادگی :

 ... ... ... ... ... ...نام : 

 7/... ......کالس: 

 ... ... ...   ... ... ... ... ... ...نام دبیر آقای : 

 کار و فناوری هفتم  امتحان درس : 

 93 /9 / 4   تاریخ :

 دقیقه  41       مدت پاسخ گویی :

 :شماره صندلی



 

 از کدام جهت استفاده می کنیم؟ Wordبرای نوشتن زبان فارسی در  -12

 ⃝راست به باال -د                            ⃝چپ به باال  -ج                    ⃝راست به چپ   -ب               ⃝چپ به راست -الف

 (نمره4)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. -د

 مورد.2فناوری از نظر پیچیدگی چند سطح دارد؟  -13

 

 دو مورد از تاثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر زندگی ما را بیان کنید. -14

 

 جمع آوری اطالعات مناسبند را نام ببرید.دو مورد از منابعی که برای  -15

 

 برای ارائه و نمایش مستندات خود از چه برنامه ای می توان استفاده کرد؟ -16

 

 (نمره4)به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.-ی

 فناوری را تعریف کنید. -17

 

 اختراع یا آفرینش چیست؟ -18

 

 یک موضوع چه گام هایی باید برداشت؟برای جست و جو و جمع آوری اطالعات در رابطه با  -19

 

 مستند سازی را تعریف کنید. -21

 

 

 

 است. هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید.تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تالش مستمر

هفتمآزمون درس کار و فناوری پایه                                                            2صفحه   


