
 
  سمه تعالیاب

 نمونه سواالت آزمون عملکردی درس کاروفناوری پایه هفتم

 ازمواردکاربردچسب ولکرودرساخت وسایل مختلف لیستی تهیه کنید. .1

کنیدونام اختراعاتی که درزمینه فناوری های نوین توسط مخترعان معاصرانجام شده رافهرست  .2

 مخترع وسال اختراع رابنویسید.

                     تفکرسیستمی درمواردزیرراتجزیه وتحلیل کنید  .                                                 .3

 ورزشگاه*آزمایشگاه   *کارگاه  *کالس درس  *

 مراحل پرداخت الکترونیکی قبوض مختلف)آب،برق و...(راانجام داده وگزارش دهید. .4

 نتقال وجه الکترونیکی ازیک کارت به کارت دیگرراعمالانجام وگزارش دهید.مراحل ا .5

 دهید. ارائهتغییرداده ومراحل کارراATMرمزکارت الکترونیکی راازطریق دستگاه خوپرداز .6

 رزرواینترنتی بلیط قطاریااتوبوس راانجام داده وازمراحل کارگزارش مصورارائه دهید. .7

 اه ویژگی های آنهافهرست کنید.موتورهای جستجوی ایرانی رابه همر .8

 لباسهای محلی اقوام مختلف ایران را شناسایی کنید. .9

 طبقه بندی لباس براساس شرایط آب و هوایی و موقعیت اجتماعی و .... .11

 طرح پروژه خود را نقاشی کنید. paintبا استفاده از برنامه  .11

 از محصوالت کشاورزی استان اصفهان گزارشی مستند تهیه کنید. .12

 را ترسیم کنید.یا تخته پاک کن کالس سه نمای کیف جامدادی خود  نقشه .13

 سانتیمتر بدوزید. 2توسط دوخت دندان موشی جادکمه ای به طول  .14

 نمونه سواالت آزمون عملکردی کارو فناوری پایه هفتم



 
نمونه از فناوری های مصنوعی که از طبیعت الهام گرفته نام برده و کاربرد هر  11هر گروه به  .15

 یک را بنویسید.

 را ترسیم کنید. نمودار نمرات دروس مختلف خود در آذر ماه .16

سطر تایپ نموده و آن را با تصویر  4به منظور قدر دانی از والدین خود نامه ای محبت آمیز در  .17

 گل نرگس تزیین کنید.

 مکان تاریخی و باستانی استان خود اطالعاتی جمع آوری نموده مستند سازی کنید. 11در مورد  .18

سانتیمتر و دو خط عمودی به  8ل و تخته رسم دو خط افقی به طو Tبا استفاده از خط کش  .19

 سانتیمتر ترسیم کنید. 11طول 

 با استفاده ازچند تخته چوب و وسایل و مواد دیگر یک قاب چوبی بسازید.  .21

کاشته و از مراحل انجام کار توسط از گل شمعدانی چند قلمه تهیه کرده در گلدان جدیدی   .21

 برنامه پاورپوینت اسالیدهای نمایشی تهیه کنید.

 ل تهیه پوشاک را به ترتیب بنویسید.مراح  .22

 روش شناسایی پارچه پشمی و نایلونی را شرح دهید. .23

 انواع دوخت یک جانماز کوچک بدوزید.با استفاده از  .24

 برا ی معرفی محصول خود در بازارچه چند طرح زیبا ارائه دهید. .25

 میان وعده های نامناسب و مضر چه ویژگیهایی دارند؟ چند مورد نام ببرید. .26

 ست خانگی فرآوری کنید.ما .27

 چگونه شیر سالم را تشخیص می دهید؟ .28

 و هر کدام به چه دمایی نیازمندند؟گیاه زینتی که می شناسید نا م برده  6 .29


