
 

 

   14نمونه سؤاالت درس                                به نام خدا

  . ي نان را به ترتيب نام ببريد مراحل تهيه -1
  ي نان تهيه -4ي خمير  تهيه - 3ي آرد  تهيه - 2ي گندم  تهيه -1: ي اصلي دارد مرحله 4ي نان  تهيه

             هر دو  ) ج                         ندمگ )ب               جو  )الف   كنند؟ مي درست نان گياه ازكدام -  2

   كردند؟  مي آرد را گندم وسيله كدام با قديم هاي ن درزما -  3
  هر دو گزينه )جآسياب آبي          )ب     بادي آسياب)الف
  است؟ كدام ترتيب به نان سازي وآماده تهيه مراحل - 4

  هيچ كدام)گندم  آسياب  خمير  تنور          ج ) بگندم  خمير  آسياب  تنور           ) الف
 .نام چند نوع نان را بنويس - 5
  نمك) ج   آرد          ) ب        آب          ) الف .است.................. ي نان  ي اصلي براي تهيه ماده - 6
 .داري كنيم تا خراب نشود نگه.................. نان را بايد در جاي  - 7
  مرطوب) گرم           ج) ك           بخن) الف

  خمير) ج      آرد      ) سبوس               ب) الف  .آيد به دست مي........................ از آسياب كردن گندم  - 8
  نان كدام يك از مراحل زير است؟پخت  دومين مرحله در - 9

  
  در تنور گذاشتن ) ج                      چانه درست كردن) ب                       خمير كردن) الف
  

 كردند؟ داري طوالني مدت نان چه مي در گذشته براي نگه - 10

  
پيچيدن اي مي آن را داخل سفره) جگذاشتند          آن را داخل فريزر مي) كردند           ب آن را خشك مي) الف  

 

 . ث ور آمدن خمير شده و نان خوش مزه تر مي شود اين كار باعچرا به مواد نان خمير ترش اضافه مي كنند ؟  – 11

از نظر بهداشتي تهيه نان به روش سنتي بهتر است يا روش ماشيني ؟روش ماشيني زيرا در اين روش كمتر با  – 12
 .دست انسان سر و كار دارد 

اني كه از روش براي اين كه اين نعمت خدا اسراف نشود چه كار بايد بكنيم ؟  قبل از همه نانوايان زحمتكش ن – 13
حتما به اندازه ي نياز نان خريداري كنيم و اضافه ي نان را در فريزر نگه . صحيح پخت شده به خريدار بدهند 

 .داري نماييم 
 چانه گيري .......    -آماده سازي خمير .......   - بسته بندي نان.  ........ به ترتيب شماره گذاري كن – 14

  فرستادن به فروشگاه .........     - سرد كردن نان ......    -پخت نان ...... .  - مخلوط آرد با آب ....... 


