«به وام خدايود جان ي خرد»

 در زٗر دٍ هتي آهذُ است ،پس از هطالؼٔ ّر هتي تِ پرسصّاٖٗ کِ در رٗل آى آهذُ است پاسخ
دّ٘ذ.
مته شمارة :۱
فىايری ٗا تکىًلًژی ضگردّا ٍ تِ کارتردى اتسارّا ،دستگاُّا ،هادُّا ٍ فراٌٗذّإ گرُگطإ دضَارّٕإ
اًساى است .فٌاٍرٕ فؼال٘تٖ اًساًٖ است ٍ از ّو٘ي رٍ ،از داًص ٍ از هٌْذسٖ دٗرٌِٗتر است.

تکٌَلَشٕ رٗطِ ًَٗاًٖ دارد ٍ تِ هؼٌإ ٌّر ،هْارت ٍ آى چ٘سٕ است کِ آفرٗذُی دست اًساى است ٍ تِ اٗي
ترت٘ة هٖتَاى گفت کِ تکٌَلَشٕ تِ هؼٌإ آه٘سُی ٌّر ٍ هْارت تا داًص است .هٖتَاى گفت کِ اًساى
خردهٌذ در تؼاهل تا طث٘ؼت تِ لَاً٘ي ػام آى دست هٖٗاتذ ٍ تا تازآفرٌٖٗ اٗي لَاً٘ي تَسط ػلن ٍ داًص در
هح٘ط ٍ ضراٗط دلخَاُ کارتردّإ هَرد ًظر خَد را اٗجاد هًٖواٗذ .در طَل تارٗخ تؼارٗف هتؼذدٕ تَسط
صاحة ًظراى در هَرد هفَْم تکٌَلَشٕ ارائِ ضذُاست.
تِ طَر اختصار تکٌَلَشٕ را هٖتَاى تِ هجوَػِیداًص ٍ اتسارّاٖٗ کِ تطر ترإ فائك آهذى تر ضؼفّا ٍ

هحذٍدٗتّإ جسوٖ ٍ هح٘طٖ خَد استفادُ هٖکٌذ تؼث٘ر کرد .فٌاٍرٕ ّواى تسلط ٍ تثحر اًجام کار است،
فٌاٍرٕ تَاًاٖٗ اًجام کار در تواهٖ سطَح ٍ زهٌِّ٘ا استٗ .ؼٌٖ طراحٖ ،ساخت ،استفادُ ،تؼو٘ر ٍ ًگْذارٕ ٍ

تحم٘ك ٍ تَسؼِ ٍ غ٘رُ هٖتاضذ.

اهرٍزُ تس٘ارٕ از فٌاٍرّٕا در ًت٘جِ پصٍّص تِ دست هٖآٌٗذ ٍ پصٍّطگاُّإ فٌاٍرٕ زٗادٕ در سراسر
جْاى تر پا ضذُ است .تکٌَلَشٕ ٗا فٌاٍرٕ تِ هؼٌإ کارترد هٌظن هؼلَهات ػلوٖ ٍ دٗگر آگاّّٖإ ًظام
ٗافتِ ترإ اًجام ٍظاٗف ػولٖ است.

 پرسصّإ هتي ضوارٓ  :۱گسٌٗٔ درست را اًتخاب کٌ٘ذ.
-۱

اگر هتي حاضر اداهِ داضتِ تاضذ ،کذام گسٌِٗ هٖتَاًذ جولٔ تؼذٕ آى تاضذ؟

الف) تکٌَلَشٕ کارترد ػولٖ داًص ٍ اتسارٕ ترإ کوک تِ تالش اًساى است ٍ تأث٘ر تسساٖٗ تر تَسؼِ

جَاهغ تطرٕ دارد.
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ب) ٍاشُ فٌاٍرٕ اغلة تِ ًَآٍرّٕاٖٗ کِ از اصَل ٍ فراٌٗذّإ تازُ ٗافتِی داًطٖ تْرُ هٖگ٘رًذ ،اضارُ
دارد.
ج) اهرٍزُ هؼٌإ اصطالح «فٌاٍرٕ اطالػات» تس٘ار گستردُ ضذُاست ٍ تس٘ارٕ از جٌثِّإ هحاسثاتٖ ٍ
فٌاٍرٕ را درتر هٖگ٘رد.
د) در ت٘طتر کطَرّا اٗي داًص در داًطگاُّا تا ػٌَاى رضتِ «فٌاٍرٕ اطالػات» ضٌاختِ هٖضَد.
 -2تا تَجِ تِ هتي ،کذاه٘ک هؼادل درستٖ ترإ ٍاشٓ «ضگرد» ٍ« گرُ گطا» است؟
الف) راُ ٍ رٍش ،دفؼِ ٍ ًَتت

ب) في ٍ طرز ػول ،دارإ تَاًاٖٗ ٗا اهکاى حل هطکل

ج) دفؼِ ٍ ًَتتً ،اتَاًٖ در حل هطکل

د) رٍش ٍ طرز ،آًکِ گرُ از کار کسٖ ًگطاٗذ.

« -3ارائِ ضذُ است» ساخت فؼلٖ هجَْل است .کذام گسٌِٗ هٖتَاًذ ساخت هؼلَم آى تاضذ؟
الف) ارائِ ضذ

ب) ارائِ ضذُ است

د) ارائِ خَاٌّذ کرد

ج) ارائِ کردُاًذ

 -4تِ هجوَػِیداًص ٍ اتسارّاٖٗ کِ تطر ترإ فائك آهذى تر ضؼفّا ٍ هحذٍدٗتّإ جسوٖ ٍ هح٘طٖ
خَد استفادُ هٖکٌذ .................................... ،هٖگٌَٗذ.
الف) تکٌَلَشٕ

ب) فرٌّگ

ج) فٌاٍرٕ

د) الف ٍ ج

 -5هؼادل ٍاشُٕ «تاز آفرٌٖٗ» کذام است؟
الف) دٍتارُ آفرٗذى چ٘سٕ

ب) تازًَٗسٖ

ج) ترگرداًذى چ٘سٕ

د) الف ٍ ب

 -6هرجغ ػثارت «لَاً٘ي ػام آى» ،کِ در هتي هطخص ضذُ است ،چ٘ست؟ ..................................
 -7کذام گسٌِٗ هَضَع هطرح در اٗي هتي ًوٖتاضذ؟
الف) فٌاٍرٕ تَاًاٖٗ اًجام کار در تواهٖ سطَح ٍ زهٌِّ٘ا است .
ب) اهرٍزُ تس٘ارٕ از فٌاٍرّٕا در ًت٘جِ پصٍّص تِ دست ًوٖآٌٗذ.
ج) فٌاٍرٕ تِ هؼٌإ کارترد هٌظن هؼلَهات ػلوٖ ٍ دٗگر آگاّّٖإ ًظام ٗافتِ ترإ اًجام ٍظاٗف ػولٖ
است.
د) تکٌَلَشٕ تِ هؼٌإ آه٘سُی ٌّر ٍ هْارت تا داًص است.
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 -8تر طثك هتي ،فٌاٍرٕ  .............تسلط ٍ تثحر اًجام کار ٗ ،ؼٌٖ طراحٖ ،ساخت ،استفادُ ،تؼو٘ر ٍ ًگْذارٕ ٍ
تحم٘ك ٍ تَسؼِ ٍ غ٘رُ هٖتاضذ.
الف -تراتر است تا

ب -هْنتر است از

ج -کناّو٘تتر است از

ت -هٌطثك است تر

 -9تکٌَلَشٕ تِ هؼٌإ ٌّر ػثارت است از:
الف) هْارت ٍ آى چ٘سٕ است کِ آفرٗذُی دست اًساى است.
آه٘سُی ٌّر ٍ هْارت تا داًص
ب) 
ج) هجوَػِإ از داًص ترإ فائك آهذى تر هطکالت جسوٖ
د) الف ٍ ب
مته شمارة :۲

ٗکٖ از جوالت هؼرٍف پ٘اشُ ،سخي ٍٕ در راتطِ تا ًظن طث٘ؼٖ در پصٍّص ٍ ًگارش ٍ هطالؼِ استً .ظن
ظاّرٕ داضتي رتط زٗادٕ تِ پصٍّص ًذاردً .ظن در پصٍّص غ٘ر از ًظن در ظَاّر است ٍ تس٘ارٕ از
پصٍّطگراى در زهٌِ٘ ظَاّر چٌذاى هٌظن ًثَدٍُ ،لٖ در ضکار ص٘ذّإ ػلوٖ خَد هَفك تَدُاًذ .چ٘سٕ
ضثِ٘ ًظن طث٘ؼٖ پ٘اشُ .هٖ گٌَٗذ :رٍزٕ ضخصٖ از دٗذى اتاق کار شاى پ٘اشُ ٍ ظاّر ًاهرتة ٍ تٖ ًظن آى در
ضگفت ضذ .ترإ رفغ تؼجة گفت :آلإ دکتر! در اتالٖ تذٗي ضکل تًٖظن ٍ در ّن رٗختِ ،چگًَِ چ٘سّاٖٗ
را کِ هٖخَاّ٘ذ پ٘ذا هٖکٌ٘ذ؟ پ٘اشُ گفت :دٍ گًَِ ًظن دارٗنٗ .ک ًظن ٌّذسٖ ٍ دٗگرٕ ًظن طث٘ؼٍٖ .ساٗل ٍ
کتة اتاق هي تِ صَرت طث٘ؼٖ ،هٌظن استٍ ،لٖ از لحاظ ٌّذسًِٖ ،؛ ٍ هْن ّواى ًظن طث٘ؼٖ است کِ هي ّر
چِ را کِ تخَاّن ،خَاّن ٗافت.

 پرسصّإ هتي ضوارٓ  :2گسٌٗٔ درست را اًتخاب کٌ٘ذ.
 -۱تا تَجِ تِ هتي ،کذام گسٌِٗ تؼرٗف کاهلترٕ از هفَْم «ًظن طث٘ؼٖ در پصٍّص» ارائِ هٖدّذ؟
الف) ًظن در پصٍّص غ٘ر از ًظن در ظَاّر است ٍ تس٘ارٕ از پصٍّطگراى در زهٌِ٘ ظَاّر چٌذاى هٌظن
ًثَدٍُ ،لٖ در ضکار ص٘ذّإ ػلوٖ خَد هَفك تَدُاًذ.
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ب) ًظن ظاّرٕ داضتي رتط زٗادٕ تِ پصٍّص دارد.
ج) ًظن ٌّذسٖ ٍ ًظن طث٘ؼٖ ٗکساى است.
د) آًچِ هْن استً ،ظن ٌّذسٖ ت٘ي اض٘اء است.
ًْ -2اد در جولِٕ « ٍلٖ در ضکار ص٘ذّإ ػلوٖ خَد هَفك تَدُاًذ ».کذام است؟
ب) پصٍّطگراى

الف) پ٘اشُ

د) ظَاّر

ج) پصٍّص

-3تا تَجِ تِ جولِٕ« ٍساٗل ٍ کتة اتاق هي تِ صَرت طث٘ؼٖ ،هٌظن استٍ ،لٖ از لحاظ ٌّذسٖ »ًِ ،پ٘اشُ
هؼتمذ تِ:
الف) ًظن ٌّذسٖ است ًِ طث٘ؼٖ

ب) ًظن طث٘ؼٖ است ًِ ٌّذسٖ

ج) ًظن ٌّذسٖ تراتر است تا ًظن طث٘ؼٖ

د) ًظن فرا طث٘ؼٖ است.

 -4جولِّإ درست ٍ ًادرست را هطخص کٌ٘ذ:
ًادرست□ 

الف) ًظن در پصٍّص از ًظن در ظاّر جذاست .درست□

ب) تس٘ارٕ از پصٍّطگراى در زهٌِ٘ ظَاّر چٌذاى هٌظن تَدُ کِ در ضکار ص٘ذّإ ػلوٖ خَد هَفك تَدُاًذ.
درست□

ًادرست□ 

ج) دٍ ًَع ًظن ػثارتٌذ ازً :ظن طث٘ؼٖ ٍ ًظن ٌّذسٖ .درست□
د) ًظن در ظاّر رتط کوٖ تِ پصٍّص دارد .درست□

ًادرست□ 

ًادرست□ 

 -5هتضاد ٍاشُٕ « در ّن رٗختِ» در کذام گسٌِٗ آهذُ است؟
الف) تٖ ًظن

ب) هٌظن

ج) ًاهرتة

د) ًاّوگَى

 -6در کذام گسٌِٗ اٗي جولِ هرکة تِ سادُ تثذٗل ضذُ است؟« هي ّر چِ را کِ تخَاّن ،خَاّن ٗافت».
الف) هي ّر آًچِ را کِ طلة کٌن ،پ٘ذا هٖکٌن.
ب) هي تا خَاستي ّر چ٘س ،آى را خَاّن ٗافت.
ج) هي پ٘ذا کٌٌذُٕ آى چ٘سٕ ّستن کِ هٖخَاّن.
د) هي آىچِ را کِ ًوٖخَاّن ،پ٘ذا هٖکٌن.

«مًفق ي پیريز باشید»
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