
 ربایجان شرقیآذگروه بهداشت و ایمنی والزامات محیط کار استان با آرزوی موفقیت برای هنرجویان عزیز                         

 

 میگیری یاد کم کم

 بگیری آفتاب زیاد اگر سوزاندمی هم خورشید نور حتی که

 .بیاورد گل برایت تا باشی کسی منتظر اینکه جای به دهی پرورش را خودت باغِ باید

                   دهم سال                             محیط الزامات:   درسسواالت امتحانی  نمونه                                        تعالی بسمه

                                                   5جمع نمره :                                           55تا  49صفحه                                                     دهمآزمون شماره :  

 بارم سواالت ردیف
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 در جاهای خالی عبارات مناسب بنویسید .

 .است......................  و....................  کسب نیازمند جدید یهای فناور با کار

 یا و) ....................(   معانی و مفاهیم یا) ....................... (   وسایل صورت به تواند می خدمات یا محصول

 .باشد هردو از ترکیبی
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 صحیح و غلط بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید .

 آنها از برخی. شدند متضرر شدت به داشتند جدید فناوری از استفاده بر اصرار که هایی هچاپخان -الف 

 .گردیدند خارج صنعت این از اجبار به نیز

 در خطا کاهش و دقت افزایش ، خدماتی-تولیدی یهای فناوریکی از اهداف برای تغییر سریع  –ب 

 محصول ، می باشد . تولید
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  ؟ هستند تر موفق کار، موقعیتهای و شرایط کسب در افرادی چه ی،فناور سریع تغییرات به توجه با
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 : دهید پاسخ زیر سواالت به جدید و قدیمی های چاپخانه مورد در

 ؟ داشتند نام چه چاپ در معروف های دستگاه – الف

 ؟ شد می استفاده هایی ابزار چه از قدیمی های روش در چینی حروف برای – ب
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 است؟ نپذیر امکا گوناگونی شهای رو چه با آن، مزایای و گیری شکل حال در یهای فناور از یافتن ع اطال
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 قرار استفاده مورد رایانه و سینمایی فیلم فشرده لوح یک  تولید در که زیر های آوری فن از کدامیک

 ؟ باشد می افزار نرم کدامیک و افزار سخت کدامیک گیرد می

 movie maker برنامه  - د           nero برنامه – ج                   CD – ب                           کامپیوتر – الف

 .دهد می نشان درستی به را امروز به تا گذشته لهای سا طی در فناوری تغییرات روند گزینه کدام

  اینترنت -  تلگراف – تلفن  - پست – الف

  اینترنت – همراه تلفن – رادیو – تحریر ماشین – ب

  اینترنت – تلویزیون - رادیو  – دوربین – ج

 همراه تلفن – اینترنت – شخصی کامپیوتر – تلفن – د
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