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  1390 اسفند–مرحله استانی 
 )اجرای هماهنگ کشوری(

  :رشته زمون تئوری دروس تخصصیهای آ سئوال

  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  

  دقیقه 90: زمان پاسخگویی                    90: تعداد سئوال           02/12/1390      :تاریخ برگزاری 
  

  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می: 1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون

  10  1  10  زیست شناسی

  20  11  10  روانشناسی عمومی و رشد

  30  21  10  بهداشت فردی و عمومی

  40  31  10  تغذیه و بهداشت مواد غذایی

  50  41  10  بهداشت خانواده

  60  51  10  شناخت بیماریهای کودکان

  65  61  5  مدیریت خانواده و هرینه ها

  80  66  15  حقوق خانواده و خانواده در اسالم

  90  81  10  2ریاضی 
  

 

  

  مدیریت  خانواده



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  سواالت زیست شناسی
  .نامند.....................روند تغییر در موجودات زنده را  - 1

  سازش با محیط-4انتخاب طبیعی           -3تکامل          -2جهش          -1        
  
  .گزینه درست را انتخاب کنید-2

  .شرکت دارندها  نیدر ترکیب کردن اسیدهای آمینه وساخت پروتئ DNAملکولهای -1       
  .دلی ودر سوخت و ساز مواد سهم ندارآب در واکنش های سلو-2       
  .گاالکتوز منبع انرژی سلول است-3       
  .شوند ها در صورت لزوم به اسید های آمینه و قند ها تبدیل می چربی-4       

  
  .کدامیک از راههای عبور مواد از غشاء با مصرف انرژی همراه نیست- 3

  پینو سیتوز-4انتقال فعال           -3آندو سیتوز            - 2انتشار ساده         -1       
  
 ؟باشد نشان دهیم خرگوش با فنو تیپ سیاه دارای چه ژنوتیپی میaوسفیدی را با آلل  Aاگر خرگوش سیاهی را با آلل - 4

    1-aa,AA                 2-AA                            3-Aa,AA                 4-aa 
 
  سان می باشد ویژگی کدام بافت است؟های چند هسته ای استوانه ای و طویل که انقباض آنها تحت کنترل اراده ان سلول-5

  بافت ماهیچه قلبی و اسکلتی-4بافت ماهیچه قلبی          -3بافت ماهیچه صاف              - 2بافت  ماهیچه اسکلتی          -1       
  
  .علت کدام بیماری درست تشخیص داده شده است-6

  .در بیماری دیابت مقدار انسولین در بدن فرد زیاد می شود -1       
  .است  Bعلت شب کوری کمبود ویتامین -2       
  .علت آکرومگالی ترشح بیش از حد هورمون رشد در دوران کودکی است-3       
  .روکسین خون در دوران کودکی و جنینی کم استدر بیماری کرتینیسم مقدار تی-4       

  
  .یافت می شود................گلیا سلولهایی است که در بافت نرو- 7
  بافت چربی-4بافت خونی           -3بافت عصبی            -2بافت هم بند            -1    
  
  .ندنددر هنگام بلع زبان کوچک و اپی گلوت به ترتیب کدام مجاری را می ب-8

 دهان –نای -4نای           –بینی  -3بینی               –نای -2نای            -دهان-1      

  
  .شود نامیده می...................هر ملکولی که باعث شود لنفوسیتها علیه آن پاسخی اختصاصی دهند -9

 سایتو کاین-4اژ            ماکروفا-3آنتی با دی               -2آنتی ژن              -1     

  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  .مل بروز صفات مردانگی است ن عااین هورمو-10
  تستوترون-4اکسی توسین         -3پروژسترون            - 2استروژن             -1    
  

  روانشناسی عمومی
  کدام تعریف در موردروانشناسی صحیح می باشد؟-11

  ن می سازدروانشناسی اثری است که مارا به موثر رهنمو- 1
  گویند مجموعه رفتارهای آشکار و مشهود و یا اندیشه ها و احساس های پنهان را روانشناسی می-2
  روانشناسی دانش بررسی رفتار و فرآیند های روانی است- 3
  روانشناسی پیش بینی  نتایج رفتار بر اساس اطالعات موجود از عملکردهای گذشته-4
  

  .می باشد.......... لت رفتار در علوم پزشکی و اجتماعی یکی از شیوه های مهم شناخت  ع-12
  روش پرسشنامه-4    روش مشاهده طبیعی- 3  روش آزمایشی-2  روش آماری- 1
  

  کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های رفتار غریزی است ؟-13
  .گیرد به صورت فعالیت های مشخص و اکتسابی انجام می- 1
  .وع ، رفتار و کردار یکسانی دارندهدف معینی دارد و همه ی افراد یک ن-2
  .یک رشته واکنش های نسبتا خود به خودی اند که در برابر برخی از محرک ها بوجود می آیند- 3
  .عوامل نیروزایی هستند که موجود زنده را به نوعی فعالیت وامی دارد-4
  

  کدام گزینه درمورد ادراک و احساس صحیح نمی باشد؟-14
  .تفسیر حسی که عمل مغز است امکان دارد دچار خطا شود حس خطا نمی کند بلکه- 1
  .ادراک به یادگیری ها و تجربه های فرد وابسته است-2
  .احساس زمینه ی ادراک است و بدون آن ادراکی رخ نمی دهد- 3
  .ادراک به سازمان فیزیولوژیکی انسان و اندام های حسی مربوط است-4
  

  روانشناسی رشد
  ب و هیجانات مادر باردار بر روی نوزاد چیست؟اثرات احتمالی اضطرا- 15

  .اختالالتی در نیمکره مغز بوجود می آورد و موجب عقب ماندگی می شود- 1
  .نوزادان این مادران دارای وزن کم ، نارسایی و اختالالت دستگاه گوارش می باشند-2
  .تاثیری بر روی نوزاد ندارد- 3
  .کند نوزاد را تهدید می خطرهایی از قبیل نقص عضو و کوتاهی عمر ،-4
  

  .است......... برداشتن توپ توسط نوزاد فعالیت -16
  بازتابی-4  ظریف - 3    ویژه-2    کلی- 1



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  درچه سنی کودکان سعی می کنند مانند گروه همساالن خود رفتار کنند؟-17
  سالگی 5-6-4    سالگی  10- 11- 3    سالگی  8- 9-2    سالگی  8-7- 1
  

  جزء کدام دسته از بازی ها می باشد؟) وجود استفاده ازوسایل مشابه بازی هماهنگ نبودن فعالیت با (- 18
  بازی در کنار یکدیگر ولی متفاوت-4    همیاری- 3    تعاونی-2    شراکتی- 1
  

  .دارد............. بازی های دختران اغلب جنبه - 19
  تخیلی-4      هنری- 3      تقلیدی-2    سرگرمی- 1
  

  سالگی به چه صورت می باشد؟ 6درک کودکان از مفهوم اعداد در سن -20
  دارای درک مهارت شمارشی هستند- 1
  .دانش آنها درباره عدد محدود است-2
  .کودک در موقع شمارش تعدادی از اشیا ممکن است یک شی ء را بیش از یک مرتبه شمارش کند- 3
  همه موارد-4
 

  بهداشت فردی و عمومی
  هدف ازیشگیری سطح دوم چیست ؟ -21
  تشخیص و درمان زود رس بیماری -2زناتوانی کامل و دائمی                                         جلوگیری ا -1    
  با ال بردن قدرت جسمی و روحی افراد -4جلو گیری از وقوع بیماری های خطرناک                              -3   
  
  ؟نیست کدامیک از اجزای مراقبت های اولیه ی بهداشتی  - 22 
  یشگیری از بیماری های بومی-2بهبود غذا و تغذیه ی صحیح                                                      -1   

  تدارک دارو های اساسی -4هماهنگی بین بخشی                                                                -3   
  
  .گویند ............ی ستون مهره ای ناحیه کمر به طرف جلوراخمیدگی غیر طبیعی بیش از اندازه  - 23 

  اسکولیوزیس -4راشی تیسم                    -3کیفوزیس                                -2لوردوزیس                         -1   
  
  برای درمان نزدیک بینی از چه نوع عینکی استفاده می شود ؟ -24 

  هیچکدام -4استوانه ای                      -3محدب الطرفین                       -2رفین                مقعر الط -1   
  
  ؟ نیستکدامیک از وظایف پوست  -25 

  جلو گیری از ورود میکروب به بافت های زیر پوست -2کنترل و ثابت نگه داشتن دمای بدن                                   -1   
  تسریع جریان خون و مانع از جمع شدن چربی -4جذب اشعه ی ماوراءبنفش نور خورشید                            -3   

  
  کدام ماده مقاومت دندان ها را در مقابل پوسیدگی افزایش می دهد ؟  - 26    
  اکسید روی -4پتاسیم                              -3   فلوراید                                  -2فرو سولفات                    -1   



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  بهترین روش آموزش بهداشت چیست ؟ -27 
  اجتماعی -4گروهی                              -3فردی                                       -2جمعی                            -1   
  
  را چه می نامند؟"د بدن شده ولی هنوز عالئم بالینی ظاهر نشده دوره ای که عامل بیماری زا وار "-28 

  کمون یا نهفتگی       -4بیماری  زایی                       -3عفونت زایی                        -2اپیدمیولوژی                   -1   
  
  بهترین روش تصفیه ی آب کدام است ؟  - 29 

  گند زدایی با مواد شیمیایی -4عبور از صافی های شنی           -3جوشاندن                      -2      صاف کردن            -1   
  
  کمپوست چیست ؟ -30 

  تبدیل فاضالب به آب کشاورزی -2باز یافت پالستیک و شیشه                                                          -1   
  جدا کردن فاضالب از آب های سطحی -4کود                                                                    تبدیل زباله به – 3   
  

  تغذیه و بهداشت مواد غذایی
  ویتامین ها و امالح معدنی جزء کدامیک ازمواد مغذی هستند؟-31

  هر سه مورد-4    محافظ- 3    ساختمانی و بیولوژیکی-2    انرژی زا- 1
  

  میوه و خون به ترتیب کدامند؟قند -32
  گلوکز-فروکتوز-4  فروکتوز- گلوکز- 3    ساکارز-گلوکز-2    گاالکتوز-فروکتوز- 1
  

  اسید آمینه محدود کننده در پروتئین گندم چه نام دارد؟- 33
  هیستیدین-ترئونین- 4  هیستیدین-لیزین-3  ترئونین-لیزین-2    ترئونین -متیونین- 1
  

  بود کدام ماده می باشد؟در اثر کم"کواشیورکور"بیماری -34
  آهن-4    پروتئین- 3      کربوهیدرات-2            کلسیم- 1
  

  در بدن کدام است؟  Kمهمترین نقش ویتامین -35
  حفاظت از غشاء سلول های بدن- 1
  کمک به عملکرد سیستم ایمنی بدن-2
  برای فعالیت های متابولیک داخل سلول و تولید انرژی ضروری می باشد- 3
  عوامل انعقاد خون در کبد کمک به ساختن-4
  

  نیاسین در بدن به وسیله کدام اسید آمینه و ویتامین ساخته می شود؟-36
  B6-لیزین- B2  4 -ترئونین- B1    3-تریپتوفان-B6    2-تریپتوفان- 1



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  کند؟ کدامیک از عوامل زیر به جذب کلسیم کمک می-37
  باال رفتن سن-  4      اسیداگزالیک موجود در اسفناج- 3           پروتئین سرولوپالسمین-2     وجود قندالکتوزدرروده- 1
  

  علت بروز کرتی نیسم و فلوئوروزیس به ترتیب کدام است؟- 38
  افزایش ید-کمبود فلوئور-2      کمبود فلوئوز-کمبود کلسیم- 1

  کمبود فلوئور-افزایش کلسیم-4      افزایش فلوئور-کمبود ید- 3
  

  متابولیسم پایه چیست؟-39
  ر زمان فعالیت جسمیانرژی مصرفی د- 1
  انرژی مصرفی در زمان استراحت-2
  انرژی مورد نیاز در سرما و گرما- 3
   انرژی حاصل از سوخت و ساز مواد غذایی-4
  

گرم چربی باشد مقدار انرژی حاصل از  1گرم پروتئین و  3گرم کربو هیدرات و  17قطعه نان سنگک دارای   2اگر -40
  این نان چقدر است؟

  کالری 21-4    کالری 68- 3      کالری 96-2      کالری89- 1
  

  بهداشت خانواده
  نیست ؟آزمایش خون قبل از ازدواج برای تشخیص کدام مورد  -41 

  بیماری های مقاربتی -4وجود کم خونی               -3بیماری تاالسمی                  -2گروههای خونی                  -1   
  
  مال بروز کدام بیماری را در کودکان افزایش می دهد ؟ازدواج های فامیلی احت -42 

  مننژیت -4هیدروسفال                      -3کم خونی فقر آهن                       -2انواع اختالالت متابولیسم                 -1   
  
  کدامیک از عالئم قطعی حاملگی است ؟ -43 

  آزمایش های هورمونی - 4سونوگرافی                        - 3تهوع و استفراغ                       -2قطع قاعدگی                     -1   
  
  عکسبرداری در دوران بار داری چه زیان هایی برای جنین به همراه خواهد داشت ؟ -44 

  سرطان  های مادر زادی –رشد جسمانی و عصبی نا کافی  - 2                          نوزاد کم وزن    –نقص در تشکیل اندام ها  -1   
  نوزاد کم وزن –رشد جسمانی و عصبی نا کافی  -4سرطان های مادر زادی               –نقص در تشکیل اندام ها  -3   
  
  ضروری ترین اقدام در تسریع زایمان کدام است ؟ -45 

  سزارین -4فور سپس                               - 3تراکئو تومی                               -2                     اپی زیو تومی    -1   
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  بهترین روش جلو گیری از بار داری برای زوج هایی که خواهان فرزند بیشتر نیستند ، چیست؟ -46 
  دی. یو . آ  -4هور مون های تزریقی              - 3حی                      روشهای جرا -2کپسولهای کاشتنی                  -1    
  
  خوب دیدن و خوب شنیدن چه کمکی به کودک می کند ؟  -47 

  تقویت هوش و یاد گیری - 4کمک به خالقیت               -3فعال شدن ذهن           -2افزایش رشد اجتماعی                      -1   
  
  .زخم کوچکی ایجاد شده و کبره می بندد ........... در محل تزریق واکسن  -48 

  هپاتیت  ب -4سرخک                        -3ژ                            . ث . ب  -2ثالث                           -1   
  
  اطفال کم وزن به کدام ماده ی غذایی بیشتر نیاز دارند ؟ – 49 

  پتاسیم -4کلسیم                                   - 3سدیم                                   - 2                      آهن -1   
  
  طبق نظریه ی اریکسون ،جدا کردن محل خواب کودک از والدین ، در چند سالگی باید صورت گیرد ؟ -50 

   1-  1- 0                                2-  3 – 1                      3  -    5 – 3                                      4-  11 - 6  
  

  بیماریهای کودکانشناخت 
  .است شتریب........در دوران ها تیحوادث ومسموم وعیشمیزان  - 51

  نوزادی-4خردسا لی              -3مدرسه              -2شیرخوارگی          - 1
  

  از علل  عفونی غیر گوارشی استفراغ میباشد؟ کدامیک -52
  عفونت ادراری-4مننژیت چرکی          -3اپاندیسیت حاد            -2هپاتیت ویروسی          - 1
  

  سیانوز نشانه کمبود چیست؟ -53
  بیلیروبین-4پالکت          -3اکسیژن         -2هموگلوبین         - 1
  

  احل اولیه چیست؟عالیم کزاز نوزادی در مر -54
  کشیدگی گردن-4سفتی عضالت            - 3تشنج              -2نخوردن شیر         - 1
  

  کدامیک از علل اسهال نمی باشد؟    -55
  بیماری مگاکولون- 4عفونت گوش میانی           -3پرکاری تیرویید             -2ای           عفونت روده- 1
  

  پستان نوزاد چیست؟ علت برجستگی وبزرگی - 56
  کانال زایمان-4هورمونهای جنسی         -3فشار فورسپس           -2صدمات زایمانی          - 1
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

  زبان  تمشکی ازعالئم کدام بیماری است؟ - 57
  سیاه سرفه- 4مخملک          -3کزاز             -2دیفتیری         - 1
  

  در نسوج خراب ومرده است؟در کدام بیماری محل جایگزینی میکروب  -58
  سیاه سرفه-4مخملک          -3کزاز           -2دیفتیری        - 1
  

  کدامیک بیماری مشترک بین انسان و دام است ؟ -59
  تب مالت-4حصبه        -3کزاز         -2تیفویید           - 1
  

  نقاط کوپلیک در کدام بیماری دیده می شود؟ -60
  اوریون-4ابله مرغان            -3خک         سر-2سرخجه       - 1
  

  مدیریت خانواده و هزینه ها
  بزرگترین دوست یا دشمن انسان چیست؟.61

  والدین)4فرزند                  )3ناخوداگاه ذهن             )2دارایی انسان               )1
  

  :هزینه های پیش بینی پذیر هزینه هایی است که.62
  یک باره پیش می اید)2                  رنامه ریزی شده                      از قبل ب)1

  پولی که برای خرید پوشاک هزینه می شود)4         پولی که برای خرید مسکن هزینه می شود )3
  
  :بیگاری را در جمله بیگاری بهتر از بیکاری است  معنی کنید.63 

  کارکردن با مزد زیاد)2             بیگاری همان بیکاری پنهان است    )1
  کارکردن با مزد کم یا بدون مزد)4کار نکردن ومزدگرففتن                              )3
  

  خرید غذا جزء چه نوع هزینه ای است؟.64
  مدیریتهزینه )4هزینه های بلند مدت           )3         هزینه های میان مدت)2هزینه های کوتاه مدت          )1
  

  مهمترین وظیفه مدیر چیست؟.65
  محبت به زیر دستان )4ایجاد انگیزش                    )3                  ایجاد سود)2دیکتاتوری                       )1
  

  حقوق خانواده و خانواده در اسالم
 کدام مورد از اهداف اجتماعی ازدواج است ؟ - 66

 تکمیل و تکامل -2                  پاسخ به ندای غریزه       - 1

 صیانت ازوجود خطر - 4د ستیابی به آرامش و سکون               -2
 

 .است ......... کمک اقتصادی زن به شوهر در اسالم  -67

 کاری خالف شرع -2زمینه ساز ناسامانی روانی                  - 1

 اجب و الهیوظیفه ای و - 4وظیفه ای جنبی و مستحبی                  -2



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

 :آرایش و معطر کردن زن در بیرون خانه از نظر اسالم  - 68

 تنها در حین معامله در بازار مجاز است  - 1

 فقط در محیط کار مجاز است   -2

 کاری خطا و غیر مجاز است  - 3

 نشانه ادب و فرهنگ اسالمی اوست  -4
 

 ؟ نیست) خانواده  یکی از مسئولیت های مردم در ایجاد و حفظ امنیت( کدام گزینه جز حفظ محیط  - 69

 پرهیز از نگاه نامحرم  - 1

 در حد ضرورت بودن روابط شرطی زن با نامحرم  -2

 پاسداری از تقوا و حیا داری  - 3

 برنامه ریزی برای بیان حقایق و معارف اسالم  -4
 

 که زمینه ساز عصیان هاست ، بپرهیزند.......... زوجین باید از   - 70

 خی هاگستا - 3به رخ کشیدن عیوب                 - 1

 کاوش عیب ها -4تحمل عقاید                           -2
 

 به چه معنی است ؟   )نشوز (   - 71

 مخالفت - 4طرد کردن        - 3جدایی        -2نافرمانی        - 1
 

 ابراز مهر نسبت به خانواده ی همسر و خویشاوندان او ، جزء کدام یک از عوامل جذب در خانواده است ؟  - 72

 همنوایی و همدلی -3ن                 کماالت زوجی  - 1

 پذیرش و استقبال ازهمسر     -4ابراز عواطف                    -2
 

 جهاد زن چیست ؟) ص(بنا به فرموده نبی اکرم   - 73

 خوب شوهر داری کردن          - 1

 ابرازعشق و عالقه عمیق به خانواده  -2

  رعایت عفت و حیا - 3
 گذشت و تدبیر  -4

 
 با تبعه خارجی چگونه است ؟ازدواج زن ایرانی   - 74

 باید از دولت متبوع شوهرش اجازه بگیرد  - 1

 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی باطل است  -2

 الزم به اجازه هیچ دولتی نیست  - 3

 چون به تابعیت دولت متبوع شوهرش درمی آید باید از دولت ایران اجازه بگیرد  -4
 
 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

 در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا می کند کدام است ؟مجموع صفات انسان که به اعتبار آن ها ،یک شخص  -  75

 شخصیت فردی -3احوال شخصیه                - 1

 نهاد انسان -4ذات فردی                      -2
 

 کدام مورد از شرایط درستی ازدواج است ؟  - 76

 سالمت عقل مرد -3تفاهم زن و مرد                 - 1

 کمال عقلی زن و مرد -4  سالمت عقل زن و مرد      -2
 

 .مقدم تر است ........ در صورتیکه شوهر ور شکسته شود پرداخت  -  77

 مخارج خویشان دیگر مانند پدر و مادر -3هزینه ی زندگی فرزندان          - 1

 نفقه زن و فرزندان -4طلب طلبکاران                      -2
 

 ؟ نمی باشدکدام مورد نمونه  بارز عصرو حرج  -  78

 اختیار همسر دیگر از طرف شوهر  - 1

 ترک زندگی خانوادگی  -2

 بی توجهی به خواسته ها و نیاز های زن  - 3

 عقیم بودن  -4
 

 مهم ترین مالک در انتخاب همسر از نظر اسالم کدام است ؟  - 79

 بهره مندی از وحدت سیاسی و اجتماعی -3اصالت خانوادگی                 - 1

 همسانی از نظر اقتصادی  -4ایمان و دین                        -2
 

 تفاوت اساسی تشکیل خانواده در اسالم با جوامع منهای مذهب درکدام مورد است ؟ -  80

 دوری از وعده و وعید  - 1

 کسب منافع مشترک  -2

 رعایت جنبه های حقوقی و اجتماعی  - 3

 نجات از تنگناهای زندگی    -4

  
  2ریاضی

می باشد در این صورت قدر نسبت   52فدهم آن برابر   و  جمله ی  ه  32یک دنباله ی حسابی   هفتمجمله ی )81
  :دنباله برابر است با

1(3          2 (3-           3(2 -                4(2  
 

fدر یک تابع خطی) 82 f=3و 1-=(5) fدر این صورت  (7)   .  کدام است(6)
1(1 -             2(0            3(1                4(2  
  
 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز
 

 . کدام است در این صورت حاصل اگر)83
1(2               2(4                 3(8             4(4  
  

  .است  کدام  aهمواره مثبت باشد در این صورت حدود اگر )84
1  (            2  (             3 (               4(  
  

  . کدام است   +x  2جواب نا معادله)85
1      (            2  (             3 (               4(  
  

  .کدام است   و  =fدرتابع)86
1(2-          2(1-              3 (0                  4(1  
  

  :برابر است با در این صورت حاصل  اگر)87
  
1(2m           2(-2m             3(0              4(m  

  . کدام است  مساحت مثلث متساوی االضالعی به ارتفاع )88
1 (             2 (3                    3   (3              4(2  
 

 :عبارت برابر است با حاصل )89
1(4             2(6             3(8                4(10   
  

  .کداماست 3nدر این صورت مقدار   15=اگر)90
1(5   2(6            3(7                4(8  
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تذکر 
 :

استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز می باشد 
 .

در ضمن سوواالت نمره منفی دارد 
. 
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 بسمه تعالی
  1390 اسفند ماه –رفه ای مرحله استانی دوره مسابقات علمی وعملی هنرجویان هنرستانهای شاخه فنی وح یازدهمین

    :نام پدر   :نام خانوادگی   :نام
  : شماره صندلی     مدیریت خانواده :رشته تحصیلی 



  وزارت آموزش و پرورش
  .........آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  

  مدیریت خانواده :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه   120 :  مدت آزمون عملی                                            12/1390/ 17   : تاریخ برگزاری 
  

  نمره   25       :جمع بارم                                                                  1 : تعداد سئوال 
  
  
  
  
 

  :2کار عملی شماره
 تهیه وتدارک غذا کارگاه                          



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  شله زرد       

  
 .گرم برنج شله زرد تهیه کنید200بااستفاده از  - 1
 

 .تمام مراحل ایمنی وبهداشتی رارعایت کنید -2
 
 .وزن مواد را یادداشت کنید -3

 
بارعایت اصول ونکات حائز اهمیت درنگهداری ارزش غذایی وتغذیه ای مواد ،طبخ شله زرد راانجام  -4

 .دهید
 
 .داشتی سرو نماییدبارعایت نکات الزم غذارا به طور به -5

 
 .بااستفاده از جدول زیر میزان کل کالری حاصل ازاین غذارا حساب کتید -6

  نمره25         
  
  
  

  انرژی برحسب کیلو کالری گرم ماده غذایی 100  ردیف
1  
  
2  
  
3  
  
4  
  
5  

  برنج 
  

  شکر
  

  روغن جامد
  

  بادام
  

  پسته

361  
  

375  
  

890  
  

590  
  

590  
 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  تهیه وتدارک غذا:کارگاه                                         مدیریت خانواده:  رشته 

  
 عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب          
  بارم

  

        

              3 اندازه گیری وآماده سازی موادالزم

              1  پوشیدن روپوش وشستن دست ها

              1  شستن برنج ،خالل بادام وپسته

اضافه کردن آب به برنج وگرفتن کف
              2  غذا

              1  اضافه کردن شکرنرم وله شدن برنج ،

              1  اضافه کردن زعفران

              1  اضافه کردن روغن،خالل بادام وگالب

              2  طبخ غذا

              2  سرو وتزیین غذا

              2  جمع آوری وسایل

              3  کیفیت وکام پذیری غذای تهیه شده

              6  محاسبه کل انرژی حاصل ازغذا 

              25  جمع

  
 یس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر نام و نام                                                                               و امضاء     2خانوادگی آزمونگر نام و نام               و امضاء                            1خانوادگی آزمونگر نام و نام



   مدیریت خانواده رشتهتهیه وتدارک غذا ریز بارم سواالت عملی درس 
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی دهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  نمره1.تمیز نموده ظروف مورد نیاز راآماده کند  میز آماده سازی را  
  

  نمره1) شستن دستها، پوشش مناسب،روپوش ،کفش( ت بهداشت فردیرعای
  

نمره شامل 2موادالزم برای تهیه شله زرد رابه دقت اندازه گیری نماید وروی میز آماده سازی قرار دهد 
گرم،زعفران ساییده نیم مثقال،گالب یک سوم لیوان،خالل 45گرم،روغن400گرم،شکر 200برنج(

  )داری دارچین برای تزیینگرم،خال ل پسته ومق45بادام
  

  نمره 5/0برنج راچندین بار با آب شسته تا آب آن زالل شود 
  
  نمره1) مقدارآب بستگی به نوع برنج دارد.(برابر روی برنج آب بریزد 7تا6
  

  نمره5/0خالل ها راشسته وخشک نمایید 
  

 نمره2روی برنج رابگیرد بارعایت نکات ایمنی ظرف حاوی برنج راروی شعله گذاشته وقتی به جوش آمد کف 
  

  نمره1. در مدت جوشیدن برنج رامرتب  بهم بزند
  

  نمره1.زمانی که مغز برنج کامالنرم وله شد شکررا اضافه نماید
  

  نمره1.بعدازاضافه کردن شکر مرتب بهم بزند تاجابیفتد
  

  نمره1.زعفران رادر کمی آب جوش حل کند به شله زرد اضافه کند
  

  نمره5/0.ه زرد اضافه کندروغن راآب کرده به شل
  

  نمره5/0.کمی ازخالل بادام را داخل شله زرد بریزد
  

  نمره1.گالب را به شله زرد اضافه کندوبه هم بزند تامواد به خوبی با هم مخلوط شوند

  



  
  نمره1.مدتی صبر کرده تاشله زرد بخوبی جابیقتد

  
  نمره 5/0.ین کندشله زرد رادرظرف کشیده با خالل بادام وپسته و دارچین آن راتزی

  
  نمره1.سفره پذیرایی را آماده کند

  
  نمره25/0.هنگام سرو غذا دست ها را حتما با آب وصابون بشوید

  
  25/0.این غذاباید سرد سرو شود

  
  نمره2.درجای خود قراردهدظروف راشسته ،خشک کند

  
  )نمره 1هر مورد (.مقدار انرژی حاصل از این غذا را محاسبه کند

 
  گرم  برنج         100کیلو کالری                                      361

َ       ََ  X=A                                                                                وزن برنج مصرفی  
  

  گرم شکر100                                  کیلو کالری                375                                             
                                                X=B                                      وزن شکر مصرفی  

  
  گرم روغن جامد100کیلو کالری                                                  890884                                        

                                            C  X=                                                              وزن روغن مصرفی  
 .در مورد وزن بادام وپسته هر مقدار که هنرجو مواد را بکار برده است در نظر گرفته شود

  .گرم پسته استفاده کرده است Bگرم بادام و   A:به عنوان مثال 
  کیلو کالری               وزن بادام مصرفی 590کیلو کالری                   وزن پسته مصرفی                           590     

X=D                                                                                X= E                
  
  

      A+B+C+D+E=F انرژی حاصل ازغذا                                      
 
 



  
  .تهیه وتدارک غذا:نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 قابلمه تفلون 1
   1 قاشق چوبی 2
    زعفران ساب 3
    کبریتیافندک  4
    اجاق گاز 5
  دراندازه های مختلف  کاسه 6
   1 ماشین حساب 7
    وسایل سرو غذا 8

  
  
  

 ................... )ظرف مناسب غذا،سفره و(وسایل سرو غذا شامل : توضیحات ضروری 



  
  .تهیه وتدارک غذا:نام درس 

  
  برای تهیه شله زردنام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

   گرم200 برنج 1
   گرم400 شکر 2
   گرم45 روغن جامد 3
   نیم مثقال زعفران سائیده 4
   یک سوم لیوان گالب 5
   گرم75 خال ل بادام 6
   یا بسته خال ل پسته 7
  جهت تزیین غذا مقداری دارچین 8
   مقداری مواد شوینده دست وظرف 9

   عدد1 اسکاچ ودست ظرفشویی 10
  

 برای یک نفر: توضیحات ضروری 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

است قبل ازشروع آزمون عملی خواهشمند ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید  درس  تهیه وتدارک غذا

  در اختیار قراردادن وسایل مورد نیاز برای هنرجویان قبل ازشروع آزمون – 1
  ایجاد فضای آرام ومناسب وکاستن ازاضطراب هنرجویان -2
  حرکت درکنا رمیز هنرجویان بطور یکنواخت – 3
  رفع ابهام تاحدامکان قبل ازشروع کار – 4
  پاسخ ندادن به سواالت مربوط به آزمون – 5
 



  وزارت آموزش و پرورش
  ............استان آموزش و پرورش  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان دهمین
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  

   مدیریت خانواده                    :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 180    :  مدت آزمون عملی                                            17/12/1390    : تاریخ برگزاری 
  
  

  نمره 35              :جمع بارم                                                             1:         تعداد سئوال 
  
  

  

  

  : 3کار عملی شماره 
  ) 2و  1(خیاطی کارگاه                           



  یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ، حرفه ای و کشاورزی
  سواالت درس الگوی خیاطی رشته مدیریت خانواده 

 :با توجه به اندازه های داده شده 

  .ستین را رسم نماییدآالگوی اولیه باالتنه و  - 1      

  .اساس الگو را رولت کنید-2     

   .ولت شده پیاده نمایید وبر روی پارچه برش بزنیدمدل را روی الگوی ر-3     
  .گو را داخل پاکت گذاشته و تحویل دهیدلپس  از پایان کار تمام قطعات ا-4      

 
  6نمره  الگوی اولیه

  5/7  مدلسازی باالتنه
  3  الگوی نهایی استین
  5/1  عالیم الگو و تمیزی

  18  جمع
      12= 38سایز                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 موفق باشید  

  

  88   رسینهدو    
  93   دور باسن   
  66   دور کمر    
  4/34   کارور پشت    
  6/32  کارور جلو     

  25/12  پهنای    شانه 
  25/7  پهنای گردن  

  7     پهنای ساسون   
  5/40  حلقه استین   
  37  دور گردن    
  5/39  قد پشت از گردن تا کمر    
  5/39  قد جلو از گردن تا کمر   

  21  گودی حلقه استین   
  5/21  بلندی از کمر تا باسن   
  25/57  طول از شانه تا مچ   
  6/27  دور بازو    
  16  دور مچ    



   
 
  :با دقت به مدل نگاه کنید  
  .از روی اساس الگورولت کنید ومدل راپیاده نمایید -   
  0ش بزنیدبرروی پارچه بر -   
  0دوخت یک طرف بلوز راکامل کنید -   
  0طرف دیگر بلوز راباکوک وصل نمایید -   
 0زیپ یکطرفه رادرمرکز پشت کامل بدوزید -    
 
 
 

 موفق باشید  



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )الگو( 1و2 خیاطی :کارگاه                                      مدیریت خانواده:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور  

  
      شماره منتخب   

  بارم 
              

  اساس باالتنه
  

                2 نمره1هر موردطولی وعرضیرسم صحیح خطوط
                /75 رسم پنس ها و حالت دادن پنس

                1 رسم منحنی یقه وحلقه باالتنه      

  ستینآ
  

/5رسم صحیح خطوط طولی وعرضی استین هر مورد
    1  نمره

            

کنترل کاپ،نمره/25سر استین،/5رسم هالل کاپ
    25/1  /5با حلقه

            

                           
  مدلسازی

  

و مر کز5/1دکلته یقه هفت از سرشانه جلو و پشت
  12الی  10جلو

1    
            

 نمره/5رسم سجاف یقه جلو و پشت هر مورد
  

1                

                5/0  اضافات بلوز
 انتقال پنس سر شانه به پهلو

  
5/0                

واضافه کردنسانتیمتر از سرشانه جلو1کم کردن
  سانتیمتر به پشت1
  

1  
  

            

 تغییر نقطه موازنه جلو در باالتنه و استین  
  

1                
 رسم خط رگالن در جلو و پشت باالتنه

  
1                



                1 سانتیمتری خط مرکزی استن به سمت جلو استین1تغییر
                5/0 سانتیمتری در کاپ استین2رسم پنس

                1 یح برش رگالن به استینقرار دادن صح
                5/0 بستن پنس سر شانه پشت

 انتقال پنس پهلو به برش پرنسسی جلو
  1    

            

قد بلوز تا خط باسن بزرگ وکنترل خط باسن هر مورد
  نمره/ 5
  

1  
  

            

/25خط مرکز ی جلو/25خط راه:عالیم الگو
  خطوط / 25خطمرکزی پشت 

  / 25موازنه برش رگالن وپرنسسی 
1  

  
            

                18  جمع  
  

  يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  1390ای مرحله استانی اسفند  عملی مسابقات فنی و حرفه جدول بارم بندی آزمون

  )دوخت( 1و2 خیاطی: مدیریت خانواده                                      کارگاه:    رشته 
شماره منتخب                    عوامل امتیاز آور

  بارم 
              

جا/75نمره رعایت راه پارچه1صحیح گذاشتن الگو روی پارچه
    5/2  /75درز

            

                75/0 دوخت درز پرنسسی
                75/0 دوخت پنس پشت باالتنه
                2 5/1دوخت زیپ یک طرفه در مرکز پشت/5دوخت درز مرکز پشت

                1 چرخکاری یک طرفه روی زیپ
                2 ستین و برش رگالنآدوخت

                1 الیی کاری سجاف یقه جلو وپشت
چرخ مهار/75دوخت سجاف یقه/75کلیپ و چرت یقه:خت یقهدو

    5/2  /5بست سجاف یقه در ناحیه سرشانه/ 5سجاف یقه
            

                1 سر دوزی درزها در یک سمت بلوز
                1 دوخت تو دوزی لبه بلوز در یک سمت

                1 دوخت تو دوزی لبه یک استین
                75/0 اتو

                75/0 تمیزی و اتمام کار
                17 جمع نمره

  
  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام

 



  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی 
   خانواده رشته مدیریت) الگو(سواالت عملی درس خیاطی  ریز بارم

 

  نمره                        پاسخ  شماره سوال

  اساس باالتنه  
  رهنم1رسم صحیح خطوط طولی وعرضی هر مورد 

  رسم پنس ها و حالت دادن پنس
  رسم منحنی یقه وحلقه باالتنه       

  استین

  نمره/ 5رسم صحیح خطوط طولی وعرضی استین هر مورد 

  /5نمره کنترل کاپ با حلقه/ 25و سر استین / 5رسم هالل کاپ 

  مدلسازی

  12الی  10و مر کز جلو 5/1دکلته یقه هفت از سرشانه جلو و پشت 

  نمره/ 5و و پشت هر مورد رسم سجاف یقه جل

  اضافات بلوز 

  انتقال پنس سر شانه به پهلو

  سانتیمتر به پشت1سانتیمتر از سرشانه جلو واضافه کردن  1کم کردن 

  تغییر نقطه موازنه جلو در باالتنه و استین

  رسم خط رگالن در جلو و پشت باالتنه

  سانتیمتری خط مرکزی استن به سمت جلو استین1تغییر

  سانتیمتری در کاپ استین 2رسم پنس 

  قرار دادن صحیح برش رگالن به استین

  بستن پنس سر شانه پشت

  انتقال پنس پهلو به برش پرنسسی جلو

  نمره/ 5قد بلوز تا خط باسن بزرگ وکنترل خط باسن هر مورد 

  خطوط / 25خطمرکزی پشت / 25خط مرکز ی جلو / 25خط راه :عالیم الگو

  / 25وپرنسسی موازنه برش رگالن 

    جمع                                                   

  
2  
75/  
1  

  

1  

25/1  

  

1  

1  

5/  

5/  

1  

1  

1  

1  

5/  

1  

5/  

1  

1  

1  

  

18  

 



  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی یازدهمین د
  مدیریت خانوادهرشته ) دوخت(خیاطی  ریز بارم سواالت عملی درس

 
  نمره  پاسخ شماره سوال

  )/75جا درز/ 75نمره رعایت راه پارچه 1(    صحیح گذاشتن الگو روی پارچه  
  

  ت درز پرنسسیدوخ
  

  دوخت پنس پشت باالتنه
  

  5/1دوخت زیپ یک طرفه در مرکز پشت /5   دوخت درز مرکز پشت
  

  چرخکاری یک طرفه روی زیپ
  

  دوخت استین و برش رگالن
  

  الیی کاری سجاف یقه جلو وپشت
  

بست سجاف یقه در ناحیه / 5چرخ مهار سجاف یقه/ 75دوخت سجاف یقه/ 75یقهکلیپ و چرت :دوخت یقه
  /5سرشانه

  
  سر دوزی درزها در یک سمت بلوز

  
  دوخت تو دوزی لبه بلوز در یک سمت

  
  دوخت تو دوزی لبه یک استین

  
  اتو

  
  تمیزی و اتمام کار

  
  

  نمره جمع
  

  نمره کار عملی35=نمره18رسم الگو+نمره17دوخت 
  همکاران عزیز خسته نباشید با ارزوی توفیق همگان                                                                                                        

5/2  
  

75/  
  

75/  
  
2  
  
1  
  
2  
  
1  
  
5/2  
  
1  
  
1  
  
1  
  

75/  
  
  

75/  
  
  

17  

 



  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی 
   خانواده رشته مدیریت) الگو(سواالت عملی درس خیاطی  ریز بارم

 

  نمره                        پاسخ  شماره سوال

  اساس باالتنه  
  رهنم1رسم صحیح خطوط طولی وعرضی هر مورد 

  رسم پنس ها و حالت دادن پنس
  رسم منحنی یقه وحلقه باالتنه       

  استین

  نمره/ 5رسم صحیح خطوط طولی وعرضی استین هر مورد 

  /5نمره کنترل کاپ با حلقه/ 25و سر استین / 5رسم هالل کاپ 

  مدلسازی

  12الی  10و مر کز جلو 5/1دکلته یقه هفت از سرشانه جلو و پشت 

  نمره/ 5و و پشت هر مورد رسم سجاف یقه جل

  اضافات بلوز 

  انتقال پنس سر شانه به پهلو

  سانتیمتر به پشت1سانتیمتر از سرشانه جلو واضافه کردن  1کم کردن 

  تغییر نقطه موازنه جلو در باالتنه و استین

  رسم خط رگالن در جلو و پشت باالتنه

  سانتیمتری خط مرکزی استن به سمت جلو استین1تغییر

  سانتیمتری در کاپ استین 2رسم پنس 

  قرار دادن صحیح برش رگالن به استین

  بستن پنس سر شانه پشت

  انتقال پنس پهلو به برش پرنسسی جلو

  نمره/ 5قد بلوز تا خط باسن بزرگ وکنترل خط باسن هر مورد 

  خطوط / 25خطمرکزی پشت / 25خط مرکز ی جلو / 25خط راه :عالیم الگو

  / 25وپرنسسی موازنه برش رگالن 

    جمع                                                   

  
2  
75/  
1  

  

1  

25/1  

  

1  

1  

5/  

5/  

1  

1  

1  

1  

5/  

1  

5/  

1  

1  

1  

  

18  

 



  
  رشته  مدیریت خانواده) رسم الگو(الگوی مربوط به ریز بارم درس خیاطی 

  
 

  
 



  
  رشته  مدیریت خانواده) رسم الگو(الگوی مربوط به ریز بارم درس خیاطی 

  
 

  

 



  
   1و2خیاطی:.نام درس 

  نام وسایل مصرفی مورد نیاز  به ازای یک هنر جو
  

  )درصورت لزوم (مشخصات فنی مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس  ردیف 

   برگ5  کاغذ الگو  1
   عدد1  کاربن زرد  2
   عدد1 چسب رازی  3
   عددA3 1  پاکت    4
5  A3عدد1 سلفون   
   عدد1 صابون خیاطی  6
   متر5/1 فیالمنت رنگ روشنپارچه   7

   سانتیمتر50 الیی چسب فرانسوی  8
سانتیمترهمرنگ 50زیپ   9

  پارچه
   عدد1

   عدد1 قرقره همرنگ پارچه  10
   عدد1 مداد معمولی سیاه  11
   عدد1  مداد قرمز  12
   عدد1 مداد تراش و پاک کن  13

 
 :توضیحات ضروری



  
  رشته مدیریت خانواده1و2خیاطی: نام درس 

  
  به ازای یک هنر جو:مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد  ردیف

با پایهدستگاه چرخ خیاطی صنعتی 1
  زیپ دوزی

   عدد1

  عدد1 دستگاه چرخ سر دوز 2
   عدد1 دستگاه اتوی سرد 3
   عدد1 دستگاه اتوی بخار 4
   عدد1 سانتیمتر60خط کش بلند 5
   عدد1  خط کش منحنی 6
   عدد  1 قیچی مخصوص پارچه 7
   عدد1 قیچی مخصوص کاغذ 8
   عدد1  رولت خیاطی 9

   عدد1  میز اتو 10
11      

  
  
  

 :ضروری  توضیحات



 

 

  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید 1و2 خیاطیدرس 

  .دوخت یک طرف بلوز را کامل کنند – 1
  .طرف دیگر بلوز را با کوک وصل نمایند – 2
  .زیپ یک طرفه رادر مرکز پشت کامل بدوزند – 3
  .استین راسر دوزی وسپس تودوزی نمایند یک پایین بلوزولبه نیمه– 4
 .بعد از اتمام برش پارچه الگوها را در پاکت گذاشته تحویل دهند-5



  وزارت آموزش و پرورش
  .........آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  1390اسفند  –مرحله استانی 

  
  
  
  
  
  

  مدیریت خانواده : رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 60 :  مدت آزمون عملی                                            12/1390/ 17   : تاریخ برگزاری 
  

  نمره20  :جمع بارم                                                                  1 : تعداد سئوال 
  
  
  
  
 

  : 1کار عملی شماره
 هنرهای دستیکارگاه                                  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
 .نقشه روبرو را  به روش بافت ترکی  روی دار چله کشی شده اجرا نماید -١

 
 

   

 
 
 
 

   



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  هنرهای دستی :کارگاه                                      مدیریت خانواده:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب

  
  بارم 

  

                  

                    12  بافت صحیح نقشه

                    2  پودگذاری

                    2  داختپر

                    2  رنگ بندی

                    2  ظرافت کار

                      

                      

                      

                      

                      

                    20  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



   مدیریت خانواده رشته    تیکارگاه صنایع دس ریز بارم سواالت عملی درس
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

1  
2  
3  
4  
5  

  بافت صحیح نقشه
  پود گذاری
  پرداخت

  رنگ بندی
  ظرافت کار

12  
2  
2  
2  
2  

 



  
  کارگاه صنایع دستی :.نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

  سانت 2,5تاردر 42چله کشی شده  1 بافییدارقال 1
   1 قالب 2
   1 دفتین 3
   1 سیخ پودکشی 4
   1 قیچی 5
     
     
     
     
     
     

  
  
  

 : توضیحات ضروری 



  
    .کارگاه صنایع دستی:.نام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

  گرم50 خامه سفید پشمی 1
  گرم50 خامه قرمز پشمی 2
  گرم50 خامه سبز پشمی 3
  گرم50  خامه زرد پشمی 4
  گرم50  خامه ابی پشمی 5
  عدد1  نخ قرقره سفید 6
  مقدار کم نخ چله برای پود ضخیم 7
     
     
     
     

  
 : توضیحات ضروری 


