ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول(

آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﮐﻼس :ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن95/10/8 :

درس :ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري
زﻣﺎن  30 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد:

اﻟﻒ( ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

)  1ﻧﻤﺮه(

 -1ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ....................... ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

 -2ﻓﻨﺎوري از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎده ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ....................ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزي دﻧﯿﺎ  ......................ﻧﺎم دارد .
 -4ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ  ......................ﮐﻨﯿﻢ.
ب( ﺟﺪول زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

) 1ﻧﻤﺮه(

) ( google – opera – yahoo – firefox
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﻣﺮورﮔﺮ وب

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

ج(ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

)  1ﻧﻤﺮه (

 -1ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

ب( آزﻣﺎﯾﺶ

ج( ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮل

د( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اوﻟﯿﻪ

 -2ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ

ب( ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ج( ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

د( ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ

 -3ﺑﺮاي اراﺋﻪ و اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﺑﺼﻮرت اﺳﻼﯾﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﮐﺪام ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( Paint

ب( Excel

ج(Word

د( Power Point

 -4ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺰﯾﻨﻪ "  " Insert tableدر ﻧﺮم اﻓﺰار  Wordﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻟﻒ( رﺳﻢ ﺟﺪول

ب( رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار

ج( درج ﺻﻔﺤﻪ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

د( درج ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

درس...................... :

د( ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

)7ﻧﻤﺮه(

 -1دو راه ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -2ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ؟ )2ﻣﻮرد (

 -3ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ؟ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -4دو ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -5ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -6ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -7ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎ و ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎ :
ﻣﻌﺎﯾﺐ :
 -8ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ )  ( +و )  ( -در ﺟﺴﺘﺠﻮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻋﻼﻣﺖ ) : ( +
ﻋﻼﻣﺖ ) : ( -
» ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ «
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

پاسخنامه آزمون کار وفناوری هفتم – نوبت اول
الف)
 -1نوآوری

 -2پیشرفته

 -3اینترنت

 -4تبلیغ

ب)
موتور جستجو Yahoo – google :
مرورگروب Opera – firefox :

ج)
 -1آزمایش

 -2بازاریابی

power point -3

 -4رسم جدول

د)
 -1ارتباط اجباری – هم اندیشی
 -2سرمایه گذاری در بانک – خرید طال و زمین – خرید سهام شرکت ها
 -3سه دسته  -1 :منابع الکترونیکی  -2منابع مکتوب  -3افراد باتجربه
 -4خطر سرقت کمتر پول – نیاز نداشتن به حمل فیزیکی پول
 -5تبلیغ – قیمت مناسب – خالقیت در بسته بندی – تشخیص نیاز مردم
 -6خانگی – خانوادگی  -روستایی – اینترنتی
 -7مزایا  :تنوع زیاد محصوالت

معایب  :مردم برای واریز پول اعتماد ندارند

 -8عالمت  +یعنی ارزش آن کلمه در جستجو برای ما زیاد است ولی عالمت  -یعنی آن کلمه در جستجوی ما نباشد .

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول(

آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﮐﻼس :ﻫﺸﺘﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن95/10/8 :

درس :ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري
زﻣﺎن  30 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد:

اﻟﻒ( ﮔﺰﯾﻨﻪي ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

)  0/75ﻧﻤﺮه(

 -1در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞ  ،ﮐﺪام ﻓﻠﺰ زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟
اﻟﻒ( آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ

ب( ﭼﺪن

ج( ﻓﻮﻻد

اﻟﻒ( آي ﺳﯽ

ب( ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر

ج( ﺧﺎزن

اﻟﻒ( KAR123

ب( kAr123

ج( KaR123

 -2ﮐﺪام ﻗﻄﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داراي ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺲ ،اﻣﯿﺘﺮ و ﮐﻠﮑﺘﻮر اﺳﺖ؟
 -3ﮐﺪام رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ زﯾﺮ اﯾﻤﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ؟

د( ﻣﺲ
د( دﯾﻮد
د( K@R123

ب( راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ) .در ﺳﺘﻮن ب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ (
اﻟﻒ( درﻧﮓ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر

ب ( ) ﻣﻔﻬﻮم (

)

( ﻗﺮﻣﺰ

 -1ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻟﺰام

)

( زرد

 -3ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ و ﻧﺠﺎت

)

( آﺑﯽ

)  0/75ﻧﻤﺮه(

 -2ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ

 -4ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ

ج( ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

)  0/75ﻧﻤﺮه(

 -1ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي رﯾﺰ روي ﺳﻮﻫﺎن ﻓﻠﺰي  .................ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -2ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎﻻت در ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم  .......................اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -3ﺳﻪ ﺳﯿﻢ ورودي ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻓﺎز  ..................... ،و ارت .

د( واﺣﺪ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﯿﻮﺳﯿﺪ.
ﺟﺮﯾﺎ ن ) :

( ﻣﻘﺎوﻣﺖ ) :

)  0/75ﻧﻤﺮه(

( اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ) :

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

(

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

درس...................... :

ﻫـ( ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .

) 7ﻧﻤﺮه(

 -1دو روش اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .

 -2در ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﭘﯿﭻ ﭼﭗ ﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ) 2ﻣﻮرد (

 -3ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮﻫﺎن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -4اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ) 4ﻣﻮرد (

 -5ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ؟

 -6ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -7دو راه اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -8ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﺟﻤﺎﻟﯽ «
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

پاسخنامه آزمون کار وفناوری هشتم – نوبت اول
الف)
 -1فوالد

 -2ترانزیستور

ب)

K@R123 -3

() 2
()1
()4

ج)
 -1آ ج

 -2هویه

 -3نول

د)
آمپر – اهم – ولت
ه)
 -1جوشکاری – پرچ – پیچ و مهره
 -2پدال چپ دوچرخه – اره رومیزی نجاری – اتصال لوله های انتقال گاز در جاده ها
 -3گرد – نیم گرد – سه گوش – چهار گوش
 -4بادی -خورشیدی – فسیلی – نیروگاه برق
 -5دستگاهی برای اندازه گیری کمیت های جریان  ،مقاوت و ولتاز الکتریکی است .
 -6سیم – کلید – مصرف کننده – منبع ولتاژ
 -7از طریق سیم تلفن ثابت موجود در خانه – استفاده از سرویس بی سیم تلفن های همراه
 -8علمی – تجاری – امنیتی  -ارتباطی

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول(

آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ اول

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﮐﻼس :ﻧﻬﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن95/10/8 :

درس :ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري
زﻣﺎن  30 :دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻋﺪد:

)1/5ﻧﻤﺮه(

اﻟﻒ( ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 -1ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺪام اﺑﺰار زﯾﺮ  ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻂ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( Line

ب( Are

د( Scale

ج( Circle

 -2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزي راﯾﺎﻧﻪ اي ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ب( ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ج( ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

د( ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش

 -3در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺘﺮاق ﺧﻮدرو از ﮐﺪام ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﭼﺮخ دﻧﺪه

ب( ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮ

د( ﺑﺎداﻣﮏ و ﻣﯿﻞ ﺑﺎداﻣﮏ

ج( ﭼﺮخ ﺗﺴﻤﻪ

ب( راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ) .در ﺳﺘﻮن ب ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ (

اﻟﻒ( ) اﺑﺰار ﺗﺮﺳﯿﻢ (

)1/5ﻧﻤﺮه(
ب( ) ﮐﺎرﺑﺮد (

)

( Rotate

 -1اﻣﺘﺪاد دادن ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ

)

( Scale

 -2ﺑﺮش دادن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺷﮑﻞ

)

( Trim

 -3دوران ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
 -4ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﮑﻞ

ج( ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

د( ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎه دﻫﯿﺪ.
 -1ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﻤﮏ رﺳﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -2ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي وﯾﺮاﯾﺶ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
 -3ﺑﺮاي رﺳﻢ روﻧﺪ ﻧﻤﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ از ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 -4ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

) 1ﻧﻤﺮه(

)1ﻧﻤﺮه(

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

درس...................... :
)5ﻧﻤﺮه(

ﻫـ( ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ.
 -1دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -2دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -3دو ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -4دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭼﺮخ دﻧﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -5ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎي اﻧﺪازه ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺮﺳﯿﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -6دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﮔﯿﺮه ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -7دو ﻣﻮرد از ﺳﺒﮏﻫﺎي ﺑﺎز يﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

 -8دو ﻣﻮرد از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ – ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -9ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺎزي ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

 -10ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزي ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

» ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -ﺟﻤﺎﻟﯽ «

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ )دوره اول (

پاسخنامه آزمون کار وفناوری نهم – نوبت اول
الف)
line -1

 -2توسعه و پشتیبانی  -3بادامک و میل بادامک

() 3

ب)

()4
()2
ج)
انجام محاسبات

وجود شرط

د)
snap -1

modify -2

Edraw -3

working model -4

جج

ه)
 -1بر روی سکوی نفتی  -2بر روی کشتی ها
game maker - scratch -2
 -3دقت – سرعت – مقیاس – ظاهر نقشه ها
 -4ساده – مرپیچ – مخروطی  -داخلی
 -5دقیق بودن اندازه گذاری ها – استاندارد بودن ترسیم ها
 -6رومیزی – دستی  -لوله
 -7هیجانی – آموزشی – فکری – ورزشی
 -8پرخاشگری – کم شدن خالقیت – دور شدن از خانواده – افت تحصیلی
 -9فرایند یادگیری را آسان می کند  -به افراد بیمار کمک می کند تا زودتر سالمتی خود را بازیابند .
 -11شرطی  -حلقوی

