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

 

 

 .میکنند پوشی چشم هوش با انسانهای و بخشند می قوی انسانهای میگیرند، انتقام ضعیف های انسان

 

                   دهم سال                                     محیط الزامات:   درس متن  سواالت نمونه                                        تعالی بسمه

                                                                                                19تا  16صفحه                                                        دو نمونه سوال  جلسه 

 سواالت ردیف

1 

 ؟ باشد می کار محیط در ها انسان کلی ویژگی  کدام گر نمایانزیر عبارات از یک هر 

 فنی مهارت – الف

 قوانین رعایت – ب

 همکاران با برخورد – ج

 کاری تعهد – د

2 

 و متخصص را فرد،"ویژگی های کلی انسان ها در محیط کار "از ویژگی کدام کار، محیط در شما نظر به - الف

 میدهد؟ نشان کاردان

 میشود؟ گروه در فرد پذیرش سبب ویژگی کدام - ب

3   

 ؟ کنند می فعالیت فردی چه دستورات و نظر تحت هنرستان یک در زیر افراد از یک هر

 دار دفتر – 2                                                                    دبیران – 1

  کتابخانه – 4                                                    کارگاه سرپرست – 3

  نمازخانه – 6                                                              هنرجویان – 5

 کار استاد – 8                                                                  انباردار – 7

4  

 .  دهید پاسخ زیر سواالت به کار محیط مراتب سلسله نمودار قوانین مهمترین به توجه با

 .گویند..........................  مستطیل هر به - 1

 .دهند می نشان را..............................  ، ها مستطیل بین خطوط روی فلش جهت - 2

 .یکدیگرند از............................ ندارند، ارتباطی فلش هم با و یکدیگرند کنار که هایی مرتبه - 3

 .گیرد می خود....................... مرتبه از را دستورات مرتبه هر - 4

 .نماید مطرح خود........................ مرتبه با باید را مشکالتش و...................... کاری مرتبه هر  -5

5 

 :دهید پاسخ زیر سؤاالت کار محیط مراتب سلسله نمودار  قوانین به توجه با

 کنند؟ هماهنگ کسی چه با باید را خود  آموزشی مشکالت و مسائل ب، رشته دهم پایه هنرجویان -1

 نماید؟ مشخص را  ب گروه درسی برنامه تواند می ب کارگاه انباردار آیا -2

 بگیرد؟ اجازه هنرستان دفتردار از تواند می رفتن مرخصی برای ب رشته کارگاه سرپرست آیا -3

 کمک کسی چه از باید کارگاهش مشکالت حل برای ب کارگاه سرپرست ،معاون فنی نداشتن حضور صورت در -4

 بگیرد؟

6 

 : دهید پاسخ زیر سواالت به کاری های محیط در برخورد نحوه مورد در

 ؟ است صدور قابل شما برای هایی مرتبه چه از کاری دستورات -1

 ؟ کرد استفاده باید افعالی نوع چه از باالتر، مرتبه دادن قرار مخاطب برای -2

 بالمانع صورت درچه هستند شما مرتبه هم که افرادی برای صمیمانه الفاظ و کوچک نام ، مفرد افعال از استفاده  -3

 است؟


