
 

 

 سواالت متن کتاب کارو فناوری هفتم

  ۱ پودمان 

 انسان چگونه مخترع مي شود؟ -۱

 د؟اختراع يا آفرينش نتيجه چيست؟ و به چه منظوری انجام مي سو -۲

 چه روش هايي وجود دارد تا بتوان مخترع و نو آور خوبي بود؟-۳

وقتي با نگاه به چشم دور بين عكاسي را مي سازيم از کدام روش اختراع  -۴

 استفاده کرده ايم؟

 بررسي چگونگي کار وسايل چه نتيجه ای دارد؟-۵

 اختراع تنور نان سنگك از چه کسي بود؟ -۶

 آوران چه نقشي د رنوآوری دارد؟بررسي زندگي مخترعان و نو -۷

 راه های پرورش خالقيت را نام ببريد.-۸

 ارتباط اجباری ميان دو يا چند چيز موجب چه مي شود مثال بزنيد؟-۹

 روش هم انديشي )بارش مغزی( را توضيح دهيد.-۱۰

 مراحل طراحي و سساخت يك محصول را به ترتيب نام ببريد.-۱۱

 فناوری چيست؟ -۱۲

 ز نظر پيچيدگي به چند دسته تقصسيم مكي شود ؟ نام ببريد.فناوری ا-۱۳



 

 

 انواع فناوری را نام ببريد.-۱۴

 محصول فناوری چيست؟ به چند دسته تقسيم مي شود نام ببريد.-۱۵

 از روی فناوری کندوی زنبور عسل چه چيز هايي الهام گرفته شده است؟-۱۶

 ضلعي مي سازد؟ ۶چرا زنبور عسل خانه خود را  -۱۷

 سيستم چيست؟-۱۸

 در سيستم پنكه ورودی ،خروجي،فرايند چيست؟-۱۹

  

 )فناوری اطالعات و ارتباطات(۲پودمان 

 فناوری اطالعات و ارتباطات را تعريف کنيد.-۱

 مورد نام ببريد. ۴کاربرد های فناوری اطالعات و ارتباطات -۲

 سير تحول و تكامل فناوری اطالعات وارتباطات را بنويسيد.-۳

 مورد نام ببريد. ۴از تاثيرات فناوری اطالعات وارتباطات درزندگي -۴

 آموزش الكترونيكي چيست .-۵

 بانكداری الكترونيكي چيست ؟ -۶

 در بانكداری اينتر نتي چه کارهايي صورت ميگيرد ؟ نام ببريد  -۷

 مورد نام ببريد. ۴استفاده از کارت های بانكي چه مزايايي دارد ؟ -۸



 

 

ی کارت های بانكي برای باالبردن امنيت آنها چه مواردی را بايد در نگهدار-۹

 رعايت کرد؟

برای جلو گيری از آسيب ديدن کارت های بانكي چه نكاتي را بايد رعايت -۱۰

 کرد؟

 مورد نام ببريد. ۴از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات -۱۱

ميز هوشمند  -تبلت -تلويزيون هوشمند-رايانه-از کاربردهای تلفن همراه  -۱۲

 چند مورد نام ببريد.

 مورد۴نكات ايمني هنگام استفاده از رايانه را بنويسيد -۱۳

درنرم افزار نقاشي برای انتخاب رنگ دلخواه و شكل مناسب از کدام قسمت  -۱۴

 استفاده مي شود؟

در نرم افزار نقاشي )پاينت(برای کپي کردن تصوير چه مراحلي را بايد طي -۱۵

 کرد؟

 برای درج نقاشي به عنوان تصوير زمينه کار چه مراحلي بايد طي شود؟-۱۶

 )جست وجووجمع آوری اطالعات(۳پودمان 

 يكي ازگام های مهم برای پاسخ به پرسش چيست؟-۱

 برای شناخت موضوع بايد چه مواردی تعيين کنيم؟-۲

 منابع اطالعاتي به چند دسته تقسيم ميشود نام ببريد؟-3



 

 

 تعريف کنيد؟ منابع معتبر را-4

 اطالعات الكترونيكي را تعريف کنيد؟-5

 وظيفه ی موتور جست وجودر اينترنت چيست؟-6

 ببريد؟ نام را وجوگر جست موتور  ويژگي های-7

 کاربردعالمت مثبت ومنفي درموتورجست وجو چيست؟-8

بااستفاده ازکدام دستورميتوانيم جست وجو رابه يك يا تعدادی ازوبگاه -9

 محدودکنيم؟

 کدام صفحه کليدراهمزمان فشاردهيدتايك کپي از متن موردنظرتهيه شود؟-10

کدام صفحه کليدراهمزمان فشاردهيدتايك نسخه ازمتن موردنظردرپرونده -11

 درج شود؟

 ()مستندسازی۴پودمان

 مستندسازی راتعريف کنيد؟-۱ 

 چراامروزه مستندسازی وتوليدمحتوای الكترونيكي باهم به کار برده مي شود؟-۲   

 ببريد؟ رانام مستندسازی مزايای از برخي-۳ 

 برای ايجادنسخه های الكترونيكي متني ازنرم افزار............استفاده مي شود.-۴

 برای جلوگيری از آسيب های احتمالي يا ازدست دادن اسناد الكترونيكي چه-۵

 کرد؟



 

 

 برای ذخيره کردن اطالعات مي توانيد ازکليدهای.............استفاده کنيد.-۶

 برای نمايش مستندات ميتوانيداز نرم افزار.................استفاده کنيد.-۷

 نوع قلم،اندازه ،رنگ متن،چيدمان وسط خانه ها را درزبانه..........تنظيم کنيد.-۸  

 .ه..............معمولي کنيدحاشيه های صفحه را ازبرنام-9

 برای مستندسازی ازبرنامه..............استفاده کنيد.-۱۰

 )کسب وکار(۵پودمان

 کار را تعريف کنيد؟-۱

 کار آفرين چه کسي است؟-۲

 کار آفريني را تعريف کنيد؟-۳

 انواع کسب وکار را نام ببريد؟-۴

 کسب وکار خانگي را تعريف کرده ومثال بزنيد؟-۵

 ار خانوادگي راتعريف کرده ومثال بزنيد؟کسب وک-۶

 کسب وکار روستايي راتعريف کرده ومثال بزنيد؟-۷

 کسب وکار اينترنتي را تعريف کرده ومثال بزنيد؟-۸

 بيشتر خانواده ها برای جلوگيری ازبروز مشكالت مالي چه مي کنند؟-۹



 

 

چه بايد  اينترنتي  نكات ايمني در هنگام خريد با کارت های اعتباری وخريد-۱۰

 کرد؟

 فروشنده چه کسي است؟-۱۱

 بازاريابي را تعريف کنيد؟-۱۲

 برای جلب توجه ومعرفي کاالها وخدمات بايد..................کنيم.-۱۳

برای آن که زحمات توليدکنندگان ومنابع وامكانات کارگرفته برای -۱۴

 توليدازبين نرودچه بايد کرد؟
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