
 علوم 14 و 11س سواالت در

  . مراحل رشد انسان را نام ببر .1
  .نشانھ ھای رشد انسان کدامند ؟2
  . چھ عواملی در رشد مناسب موثرند ؟3
  .آیا می توان بھ جای لبنیات بستنی خورد ؟4
  . چھ غذاھایی بھ رشد دندانھا و استخوانھا کمک می کند ؟5
  . آیا کسی کھ قدبلندتر است سنگین تر ھم ھست ؟6
  . مراحل دندانھای انسان چیست ؟7
  . چھ غذاھایی برای بدن ضرر دارد ؟8
. کارت مراقبت کودک چھ کمکی بھ پزشکان می کند ؟9  

  . چھ کسانی برای بزرگ شدن ما تالش کرده اند ؟10
  . در کشور ما اصلی ترین ماده ی غذایی چیست ؟11
  . مراحل تھیھ ی نان را بیان کن .12
  . گندم را بھ چھ وسیلھ ای آرد می کنند ؟13
  . چند نوع آسیاب نام ببر .14
  . درست کردن خمیر بھ چند روش صورت می گیرد ؟15
  . خمیر کردن دستی با خمیر کردن با دستگاه مخلوط کن چھ تفاوتی دارد ؟16
  . پیامبر در مورد نان چھ فرموده اند ؟17
  .چند روش پخت نان را نام ببر .18
  . چند نوع نان را نام ببر .19
ای تھیھ ی نان از گذشتھ تا امروز تغییر کرده است ؟هشرو. چرا 20  
  . از ضایعات نان چھ استفاده ھایی می شود ؟21
  . برای کاھش مقدار ضایعات نان چھ راھھایی پیشنھاد می کنید ؟22
  . روش ھای درست نگھ داری از نان را بیان کن .23
  . اگر شما نانوا بودید نان را چگونھ می پختید ؟24
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