
 بسمه تعالی

69-69نمونه سواالت درس: الزامات محیط کار                     فصل پنجم       پایه : دهم                          سال تحصیلی:  

 طراح: زینب داودی           هنرآموز رشته کامپیوتر       هنرستان: فنی و کاردانش عفاف                شهرستان ایالم

سواالتمتن   

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول زمان اشتغال موفقیت آمیز بوده است. -1  

توان به اطالعاتی درباره کار موردنظر خود دسترسی یابید.با استفاده از موتورهای جستجو می-2  

صفحه باشد. 2در کارنامک سعی کنید متن بیشتر از -3  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب بنویسید؟

دهد.انسان از طریق کار کردن عالوه بر تامین نیازهای مادی،نیازهای.................... و.........................خود را نیز پاسخ می -4  

ه ن خود را به افراد یا شرکت هایی ک.........................مجموعه ای از اطالعات  شخصی، تحصیلی و تجربی شما که با کمک آ-9

کنید.شناسند معرفی میشما را نمی  

 

 سواالت تشریحی:

گام هایی را که برای پیدا کردن کار مناسب باید برداشته شود را بنویسید؟ -9  

بخش های مختلف یک کارنامک حرفه ای را بنویسید؟ -7  

ببرید؟چهار مورد از روشهای مرسوم برای یافتن کار را نام  -8  

کاریاب به چه کسی گفته می شود؟ -6  

گیرد؟مصاحبه فنی چه زمانی انجام می -11  

چهار مورد از نکاتی که در مصاحبه باید رعایت شود را بنویسید؟ -11  

 

 

 

 

  

 موفق و سربلند باشید.

 

 

 

 



 بسمه تعالی

69-69پایه : دهم                          سال تحصیلی:پاسخنامه سواالت درس: الزامات محیط کار                  فصل پنجم        

ایالم تهیه کننده : زینب داودی           هنرآموز رشته کامپیوتر       هنرستان: فنی و کاردانش عفاف                شهرستان  

:پاسخ سواالت صحیح/غلط  

 

غلط -3                               صحیح -2صحیح                                                - 1   

 

:پاسخ سواالت جاهای خالی  

اجتماعی و عزت نفس-4  

 کارنامک -5

 

 سواالت تشریحی:
 -دوم و سوم مصاحبه-مصاحبه اول-ارائه تقاضانامه-نوشتن تقاضانامه کار-درست کردن کارنامک -پیدا کردن تقاضای کار-6

 نتیجه

عالیق و  -جوایز و افتخارات -توانمندی های جسمی یا فکری خاص-سابقه کاری -تحصیالت -مشخصات شخصی-7

 فهرست توصیه کننده ها

 مشورت با دوستان و آشنایان -داشتن ارتباط مستقیم با کارمندان -دیدن آگهی استخدام -جستجو در اینترنت -8

دارد تا برای آنها نیروی انسانی مناسب  کاریاب به کسی می گویند که با شرکت های مختلف در زمینه تخصص قرارداد -4

 پیدا کند.

مصاحبه فنی زمانی است که توانایی های اعالم شده در کارنامک شما مورد سوال قرار می گیرد و شما باید اثبات کنید که  -9

 همه آن توانایی ها را دارید.

با خود کاغذ و مداد ببرید و  -و با انرژی باشید از انتقال پیام غیرزبانی استفاده کنید-با لباس رسمی به مصاحبه بروید-11

 قبل از جواب دادن کمی صبر کنید. -نکات مهمی را که مصاحبه کنندگان می گویند یادداشت کنید

 


